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1. velkomst og tak
Kære Spilleder. Velkommen og tak for at du vil spillede mit scenarie “Hvor er alle drømmene vi drømte?”

Scenariet undersøger, hvordan ungdommens drømme og idealer, bliver kvalt af voksenlivets udfordringer 
og forpligtelser. 

2. Introduktion til scenariet
I starten af halvfemserne mødes fem mennesker igen efter mange år uden kontakt. 12 år tidligere  startede 
de sammen et anarkistisk kollektiv i Risskov, nord for Århus. Men kollektivt gik i opløsning efter få år og 
de lejede huset ud. 

Nu skal huset sælges, og derfor skal kollektivisterne igen samles for at restaurere huset samt rydde loft 
og kælder.  

Tema og stemning

Scenariets setting er et kollektiv i slut 1970’erne og start 1980’erne. Det er vigtigt at understrege, at kollektivet 
har et sammenhold og en drivkraft, der er politisk idealisme - og ikke 60’er/70’er hippiebevægelsen. 
Mange kollektiver er gået i sump efter at have afprøvet fri sex, stoffer og batikfarvede trøjer. 

Tiden i slut 70’erne er en anden. Det er den politiske kamp der er i højsædet, og den, der er dominerende 
i kollektivet. De 5 mennesker bor sammen, fordi de tror på de samme ting, og har en fælles drøm som de 
kan opnå sammen!

Imens de arbejder på huset, dukker forskellige ting frem. Det er for eksempel vægmaleriet, det gamle 
fjernsyn i kælderen, fyret der aldrig blev lavet og gamle bannere fra demoer. 

Minderne strømmer frem og rollerne genoplever dagene i kollektivet. I praksis spiller spillerne scener 
fra henholdsvis 1979 hvor alt gik godt, 1981 hvor kollektivet gik i opløsning og sidst igen 1991 hvor de står 
tilbage i huset. 

Stemningen skifter i de forskellige tider. 

I 1979 er stemningen glad, energisk og forventningsfuld. Kollektivet bliver skabt og alt virker muligt. 

I 1981 er stemningen anspændt, presset og frustreret. Kollektivet og drømmen er udfordret af intriger, 
umødte forventninger og afgørende valg. 

I 1991 er stemning en blanding af nostalgi, “Skal vi nu ikke bare få det overstået” og akavet stemning (ala 
at møde ekskæresten i supermarkedet). 
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Roller

Rollerne er de fem mennesker i kollektivet: Svend, Per, Kirsten, Ulla og Lotte.

Rollerne er opbygget af en kort beskrivelse af dem, tanker de har om sig selv og medkollektivisterne, og 
de ting, der betyder noget for dem. Derudover er rollerne foldet som origami, i figurer der passer til dem. 
Det er de for at spiller bogstavligtalt skal åbne og folde deres karakter ud. Det er en måde at understrege 
det kreative udtryk der var fremme i det miljø vi scenariet forgår i. Alle er unikke, har deres eget symbol 
og skal ikke sætte i bås som bare værende et hvidt stykke A4 papir.

Mekanikker

I workshoppen bygges kollektivet af spillerne. Dette gøres med tape og tæpper.

JA-reglen: Spillerne ikke må sige nej til hinandens ideer, men at alle skal accepteres. Det er muligt at 
spinde videre på ideerne, men ikke at afvise dem.

NEJ-reglen: Spillerne må ikke give hinanden ret i noget, de skal være uenige. 
Scenen skal resultere i, at en bliver ekskluderet fra kollektivet. 

Alle mekanikker bliver øvet i workshoppen.

Udstyr
De ting, du skal bruge under scenariet, er: 

Anlæg/computer til afspilning af musik - playliste under musikafsnit
Malertape - bliver udleveret ved spilstart
Kludetæppe - bliver udleveret ved spilstart
5 par Hjemmestrikket strømper - bliver udleveret ved spilstart
5 kopier af rollepræsentationerne 
Origamifoldede roller (rollerne er foldet på forhånd)
Kludetæppet repræsenterer det sted i kollektivets stue, hvor de fem unge hænger ud. Det er 
omdrejningspunktet for flere af scenerne, og det er derfor vigtigt, at det bliver placeret under 
workshoppen. 
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Scener

Det er forskelligt om alle eller enkelte spillere er med i scenerne. Scenerne skifter mellem at sætte fokus 
på en enkelt karakter eller relationen mellem karaktererne.

Dem, der ikke er aktivt med i scenen, sidder i sofaen uden for kollektivet og ser med. De må gerne 
kommentere, men ikke forstyrre scenen. Scenebeskrivelsen læses op af spillederen. 

I nogle scener har karaktererne præskrevne holdninger. De står i bilagene, og skal inden scenariet klippes 
ud, og deles ud til spillerne scene for scene. 

Scenariet er opdelt i 3 akter, som er de tre årstal 1979, 1981, 1991.
Se sceneoversigten s. 21.

Roller

Svend er den karismatiske frontløber. Det var ham, der fandt huset til kollektivet og ser sig selv som 
stifteren af det. Han fokuserer det meste af sin tid på det politiske arbejde.

Per er evighedsstudent i økonomi, men går mere op i at kæmpe den politiske kamp i det små, og er 
meget fascineret af arbejdernes kamp og støtter op om den.

Kirsten er kæreste med Svend. Er enormt kreativ og maler masser af skilte og bannere til demoerne. 
Kirsten råber ikke højt og står ikke forrest ved demoerne, men kæmper kampen igennem sine kreative 
udfoldelser. 

Ulla er gamle venner med Svend og medstifter af kollektivet. Hun er arbejdsløs, men bruger sin tid på 
happenings og totalteater.

Lotte er lige flyttet til byen fra Vestjylland og vil opleve alt. Hun står forrest til alle demoer, happenings og 
hvad hun ellers kan komme i nærheden af. 
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3. Setting
Læses højt for spillerne under workshoppen (øvelse 5).

“Scenariet udspiller sig i et anarkistisk kollektiv i Risskov, nord for Århus i 1979. Risskov er et mix af alt fra 
små rækkehuskvarterer til kæmpe villaer. Kollektivet er i et af de små rækkehuse, og der er mange af 
samme slags i kvarteret. Udefra ligner alle husene hinanden, men kollektiverne kan oftes spottes ved de 
mange lysestager og sjælefangere, der hænger i vinduerne. 

Kollektivet har en lille have, der er helt tilgroet af hamp, der bliver dyrket og tørret i kælderen. Det er for 
Per en hobby at dyrke hampen, men hash er ikke en del af hverdagen, da Ulla ikke gider at have det i 
kollektivet, så hampen bliver givet væk til de andre kollektiver i kvarteret. 

Kælderen er ellers fyldt med alt muligt skrammel. Mange af tingene er opbevaret for andre, der ikke har 
lige så meget plads. Der står bl.a. en gammel hullet sofa, et sort/hvid tv og et trommesæt som ingen helt 
kan huske hvis er.  I de fleste kollektiver på denne tid indeholder stuen typisk sækkestole, ryatæpper, en 
pladespiller, gamle ølkasser og vægmalerier.

Der foregår meget på den politiske scene i Århus i 1979. Der er ofte demonstrationer på havnen, happenings 
på Rådhuspladsen og marcher mellem byer. Solidaritet er hovedfokus, og man støtter op om hinanden. 
For eksempel er det almindeligt at studerende, arbejdere og akademikere står side om side nede på 
havnemolen for at demonstrere for havnearbejdernes rettigheder. Den politiske kamp er en fælles kamp, 
og ingen skal stå alene.”
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4. Mekanikker
Der er få og simple spilmekanikker i scenariet. De mekanikker, der bliver benyttet, er tilknyttet enkelte 
scener, og ikke gennemgående i hele scenariet. 
 
Sofaen: Den eneste mekanik, der bruges gennem hele scenariet. Sofaen er fem stole, der står ved siden 
af hinanden uden for kollektivet, som spillerne har bygget. Dem, der ikke er med i den igangværende 
scene, sidder i sofaen i 1991, og scenen der spilles er derved deres minder. De må gerne kommentere på 
det, der sker, men ikke direkte forstyrre scenen.

Ja-legen: I scenen Det første fællesmøde benyttes mekanikken “Ja-legen”, hvilket vil sige, at spillerne 
skal sige ja og være enige med alt det, de andre siger. Det er altså forbudt at sige “nej”, “Det synes jeg 
ikke” “jeg er ikke enig” osv. Til gengæld må man gerne spinde videre på de andres ideer for at få sit eget 
budskab frem. Overholdes reglen ikke, stoppes spillet, og der startes forfra. 
Under scenen skal de forskellige budskaber, kollektivisterne bliver enige om, skrives ned på tavlen i 
lokalet, så de står klart igennem hele scenariet. 

Nej-legen: I scenen Det sidste fællesmøde benyttes mekanikken “Nej-legen” hvilket vil sige, at spillerne 
skal sige nej, og være uenige med alt hvad de andre siger. Her er det forbudt at sige “ja” “det mener jeg 
også” “lige præcis” osv. Til gengæld kan man godt være uenige om de samme ting, men man skal sige 
det på en ny måde, og lægge ud med at være uenig med de andre, ligegyldigt hvad. 

Eksklusion: I scenen Det sidste fællesmøde skal en kollektivist ekskluderes fra kollektivet. Dette sker, ved 
at spillerne starter med at stille sig i en rundkreds. Derefter stiller de sig overfor dem, de er uenige med. 
Når alle står overfor en, og denne altså står alene, er denne person ekskluderet. Når det sker skal scenerne 
cuttes med det det samme (cut af scener beskrives i afsnittet scenecut s. XX ) - dog skal kollektivisterne 
blive stående i den position som scenen cuttes i. Efter eksklusionen går scenen direkte tilbage til 1991, 
ved at lade dem stå i samme position understreger det at karakterene netop har gennemlevet årene i 
kollektivet, og de husker hvorfor de skiltes den gang, og hvorfor de skal til at gøre det igen. 

Scene cut instruktion
Scenariet afhænger af, at scenerne er korte og præcise. At historien bliver fortalt, uden at den 
bliver trukket i langdrag. Derfor er det vigtigt, at du som spilleder cutter scenerne, når den 
skarpe kommentar, der sætter det hele på spidsen, bliver sagt. Det er vigtigt, at spillerne holder 
intensiteten og ikke mister energien. Derfor er det også vigtigt, at spillerne sætter sig direkte over 
i sofaen efter scenerne. De må ikke gå offgame og hyggesnakke mellem scenerne, og du skal 
gå direkte videre til næste scene. 
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5. musik under scenariet
Der er bestemte steder i scenariet, hvor der skal spilles musik. Udover dem er der en playliste, du kan lege 
med som du vil og kan overskue. Musikken er delt op i tre playlister, som repræsenterer de forskellige 
årstals musik. 

Alle tre playlister er delt på spotify, så det eneste du skal gøre er at følge mig derinde, så har du adgang 
til dem. 

Der står i scenerne forslag til hvilke nummer du kan spille. Al der bliver brugt er udgivet samme år som 
scenen foregår. Derudover er musikken både til at understøtte det der sker i scenen, skabe stemning, 
men også for at give et lydbilled for dem der sidder i Sofaen og ser på. 

I sidste scene skal “Kys Det Nu (det satans liv)” med TV2 afspilles imens spillerne forlader kollektivet. Når 
alle spillere sidder i Sofaen, lader du nummeret spille færdig og sætter med det samme “Hvor er alle 
drømmene du drømte” på. Imens den spiller, begynder du at hive tapen af gulvet og på den måde fjerne 
kollektivet. 

Når sangen er slut er sceneriet færdigt.

6. Casting og rolleforklaring
Alle rollerne bliver foldet som forskellige symboler som understøtter karaktererne. Og for at spilleren får 
en følelse af at åbne rollen og folde den ud. Men også for at at understrege 70’er pædagogikkens fokus 
på den enkelts unikke værdier. Der er vedlagt links til de forskellige foldninger:

Lotte - Stjerne   www.youtube.com/watch?v=YBQAleMxMuU
Ulla - Sommerfugl  www.youtube.com/watch?v=19BaridmyUE
Kirsten - Hjerte  www.youtube.com/watch?v=eqFxeamniMc
Svend - Rose   www.youtube.com/watch?v=eXRM1fXeivg
Per - Diamant   www.youtube.com/watch?v=eYqEOOv6JeQ

De foldede roller, hjemmestrikkede strømper samt kludetæpper vil blive udleveret før scenariet på 
Fastaval, når spillergrupperne bliver dannet. 

7. Casting af roller
Rollerne er noget forskellige i deres fremtræden;
Ulla, Svend og Lotte er frembrusende og hårdtslående. 
Kirsten og Per er rolige og mere usikre. 

Du vælger selv om du vil caste folk efter hvordan de er, gøre det omvendt, således at den der er mest 
frembrusende får en rolig rolle og omvendt. Eller om du bare lader spillerne vælge selv. Rollernes udtryk 
bør dog fremhæves for spillerne

Jeg kommer, på Fastaval, til at være til stede ved gruppedannelserne, og jeg sørger for, at begge typer 
af spillere er i alle grupper. 
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8. Praesentation af rollerne

Svend, 24

Svend er overbevisende og charmerende. Al hans vågne tid bruges på det politiske arbejde, demoer, 
slagsange. Og nårh ja, hans kæreste Kirsten, naturligvis. Svend er grundlægger af kollektivet - det var i 
hvert fald ham, der skaffede huset. Svend står forrest når der skal tales til demonstrationer, eller når de 
politiske slagplaner skal lægges. Svend ved, at han er en flot fyr, og bruger det til sin fordel. 

Per, 24

Per kommer oprindeligt fra Risskov, og er opvokset i det finere borgerskab. Det var først i gymnasiet, at 
han opdagede arbejderklassen og deres kamp. Det var også i gymnasiet han blev venner med Kirsten. 
Det var derigennem, han kom med i kollektivet. Kirsten er hans bedste ven, hun er helt perfekt, og han vil 
altid beskytte hende, især når der ikke er andre til det. Per står for dyrkningen og distribueringen af det 
tørrede hamp til de andre kollektiver. Det er en hobby for Per, og en måde at flygte fra det uinterssante 
studie, han mest er på for sine forældres skyld. 

Kirsten, 23

Kirsten er sød og smuk. Voldsom dygtig arkitektstuderende og enormt usikker. Kirsten svinger imellem 
at være manisk produktiv på studiet, og deprimerende passiv i sofaen i stuen. Kirsten er kærester med 
Svend, hun er lykkelig for at han vil have hende, selvom politikken fylder meget hos ham. Men så er det jo 
godt, at Per altid står lige ved siden af.  Kirsten står på for al rengøring i kollektivet. Uden hende ville det 
hele sejle i opvask, vasketøj og fnullermænd. Udover det er Kirsten dygtig til at male og bruger sit talent 
til at male skilte og bannere til demoer. Hun står aldrig forrest, men udtrykker sine holdninger igennem 
tegninger.  

Lotte, 20

Lotte er “Det nye barn i klassen”. Hun kommer fra Vestjylland, men er flyttet til Århus for at komme til at 
lave noget politisk arbejde. På pædagogstudiet møder Lotte Ulla, som får hende med i Kollektivet. Lotte 
er fascineret af alt det arbejde, Ulla og Svend laver på den politiske scene. Samtidig hænger hun ud med 
Per, han er altid klar på de vilde demoer og fester, hvor selv ikke Ulla og Svend går med. 

Ulla, 27 

Ulla laver totalteater og er arbejdsløs aktivist. Det passer perfekt, for så kan hun bruge alt sin tid på politisk 
arbejde. Ulla lærer Lotte op i den politiske scene i Århus. Hun viser vejen for, hvordan man erstatter alle 
ordene med handling. Ulla er medstifter af Kollektivet, hende og Svend er gamle venner fra før gymnasiet. 
Dog glemmer Svend af og til, at Ulla faktisk også har en del af æren. Ulla har en søn, Mads, på 3 år, som 
er produktet af en vild fest efter “Atomkraft nej tak” demoen i 1975. 



10

9. Workshop
Workshoppen skal bruges som en opstart af scenariet. Både til at få spillerne igang, sætte stemning og 
langsomt spore dem ind på scenariet. 

1. ovelse

Præsentation af spillere og spillederen. Sid i en rundkreds på kludetæppet og tag en runde, hvor alle 
fortæller, hvad de hedder, hvilken type rollespil de normalt spiller, og hvilken drøm om fremtiden de havde 
som 17 årig.

2. ovelse. kan nedprioriteres

Nærhedsskabelsen: Spillet er fysisk i den forstand at diskussioner kan gøre, at spillerne kommer tæt på 
hinanden. Det er derfor vigtigt, at alle kender hinandens grænser. 

Spillerne stiller sig i par. De går langsomt mod hinanden, og stopper når de ikke har lyst til at være tættere 
på personen de står overfor. Den anden person stopper også, sål afstanden er tydelig. Dette gør alle 
spillere med hinanden.                         

3. ovelse

Skabelse af sammenhold som er unikt for alle fem. Og som vil blive brudt hvis bare en mangler. 
Skal bruges til at gøre drømmen vigtig for rollerne, og gøre den værre at miste.
Spillerne stilles i en rundkreds, og en starter med at sige “Hvad skal væk?” De andre svarer “Barsebäck!”, 
første siger “Hvad skal ind?” De andre svarer “Sol og vind!”. Dette gentages til det sidder godt i spillerne. 
Volumen øges langsomt indtil spillerne står og råber budskabet.

—> Uddel rollepræsentationerne. Lad spillerne læse dem, tag en kort pause 5-10 min og fordel rollerne. 

4. ovelse

Spillerne skal nu bygge kollektivet. Derfor bedes de tage skoene af, og tage de hjemmestrikkede strømper 
på. Så læser du afsnittet “Settings” op for spillerne så de har en fornemmelse for stemningen i scenariet. 

Derefter bygges kollektivet med malertape og kludetæppe. Kollektivet har en lille have, der er fyldt med 
hamp, og en kælder. Om det også har loft, flere badeværelse osv. bestemmer spillerne selv. Beskriv for 
spillerne, hvad der plejer at være i et kollektiv: Ryatæpper, pladespiller, vægmalerier, drømmefanger osv. 

Alle spillerne skal hjælpes ad med at bygge kollektivet. Først skal der laves et omrids, og derefter må 
spillerne markere vægge osv. Efter at spillerne har markeret alt hvad de vil, skal de sætte sig på kludetæppet 
og snakke om hvad der ellers er i rummene. Det kan være den akustiske guitar, drømmefangeren i vinduet 
eller de mange stearinlys på kakkelsofabordet. 

Kludetæppet repræsenterer det sted i kollektivets stue, hvor de fem unge hænger ud. Det er 
omdrejningspunktet for flere af scenerne, og derfor vigtigt at det bliver placeret.

  /

 /

  /

 /

  /

 /

  /

 /
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6. ovelse

Præsentation af hvad det er for et miljø vi er i, og hvad det er for et miljø vi IKKE er i. 
Der sker meget på den politiske scene i Århus i 1979. Hippie-bevægelsen er ikke så fremtrædende længere, 
og det er heller ikke hippier der bor i kollektivet. Det er til gengæld politisk aktive unge mennesker der 
bor sammen i kollektivet. Det er solidariteten og den politiske kamp der binder dem sammen. Århus er 
i disse år åndehullet for den danske musikscene. Bands som Gnags, Røde Mor og Sebastian er ofte på 
pladespilleren. 

Scenariet forholder sig ikke til faktuelle politiske hændelser. Det er derfor vigtigt, at spillerne altid griber 
det, de andre lægger op til. Hvis en siger “Regeringen svigter arbejderne” skal de andre give ret og spille 
videre ud fra det. 

Gør det klart, at karaktererne tager sig selv seriøst, og at det ikke er en komedie der skal spilles. Det er 
et drama og det er seriøst. Det kan godt være der er noget comic relief, men det er IKKE et komediespil. 
Ikke noget “knæhøj karse” og “bred ymer”.  Det er vigtigt at få frem, at det ikke er ironisk, at spillerne skal 
tage rollerne seriøst, og at rollerne tager sig selv seriøst. 

7. ovelse

Hver karakter sætter sig på skift i den varme stol og holder en monolog over indre tanker, om hvorfor de 
er flyttet i kollektivet, hvilke drømme har de om kollektivet og folkene i det og hvad de glæder sig mest 
til ved at bo i kollektivet. 

  /

 /

  /

 /
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Svend  

“Det er så fedt at have en kæreste der forstår 
det politiske arbejde, og som bare ikke 
mugger over at det tager tid, men bare er 
skide dejlig når vi er sammen” 

Du er overbevisende og charmerende. Al din vågne tid bruges på det politiske arbejde, demoer, slagsange. 
Og nå ja, din kæreste Kirsten, naturligvis. Du er grundlægger af kollektivet, det var i hvert fald dig der 
skaffede huset. Du står forrest når der skal tales til demonstrationer, eller når de politiske slagplaner skal 
lægges. Du ved, at du er en flot fyr, og bruger det til din fordel.

Du tror på: Solidaritet, At alle kan og bør handle. Ordet er den største magt vi har, og jo flere man kan 
hjælpe jo bedre. Individet betyder aldrig mere end fællesskabet

Ulla 
Gamle venner, du er fascineret af Ulla. Tænk sig at et menneske brænder ligeså meget for Sagen som 
du selv gør - og så endda har et barn at tage sig af oveni. Dog har Ulla en anden måde at kæmpe på. Du 
tror ikke, at happenings og pop-up teater gør ligeså meget som løbesedler og taler. Men lidt har også ret. 

Kirsten
Kæresten. Du synes Kirsten er skøn. Bedre kæreste findes ikke. Hun er der altid, når du kommer hjem 
fra politiske møder, kræver ikke al mulig “kærestetid”. Hun er slet ikke ligesom nogle af kammeraternes 
kærester, der synes de bruger for meget tid på politik. Generelt er det hele jo bare godt, fantastisk at hun 
også forstår, at Sagen er vigtigere end jer to. Men Kirstens “følelsesture” lærer du nok aldrig helt at forstå. 
Kirsten arbejder også for Sagen, på sin egen måde, igennem bannertegninger osv. Hun maler så fedt, og 
kan udtrykke alt det der kan være svært at sige.

Per
Guttermand, du kan virkelig godt lide Per. Han er gode venner med Kirsten, og de to bruger meget tid 
sammen. Det er dejligt at Per er der, når Kirsten har sine “ture”. Per forstår ligesom hvad det handler om, 
måske har han selv prøvet det. I hvert fald er det rart at vide at der er nogen ved Kirsten når du er ude til 
demoer og sådan. Så er alle glade, og der er ingen grund til dårlig samvittighed. 

Lotte
Problembarnet, Det kan godt være at du og Lotte har samme politiske ståsted, men I viser det meget 
forskelligt. Du er idealist, og bruger ordets magt til at få trumfet dine overbevisninger igennem. Lotte er… 
Lotte er hende der står i forreste række til ALLE demoer, det er hende der ikke skyr nogen midler. Og 
selvom Sagen og derved målet er det vigtigste, er der sandelig mange måder at komme derhen på. Du 
mener ikke at Lottes rebelske opførsel kaster noget godt af sig. 
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Per 
“Det er så hårdt, når Kirsten har det svært, især når Svend ikke er 
der, så bliver hun helt manisk. Men på den anden side får jeg jo lov 
til at trøste hende, det lange varme kram for at berolige hende, og 
duften af hendes lange lyse hår, det er jo en trøst i sig selv.”

“Engang imellem hænger alt det politiske mig langt ud af halsen. 
Når Ulla står i køkkenet og prædiker om hvorfor Svend SKAL med til 
en eller anden åndssvag demo. Jeg kan se Kirsten krybe sammen i 
sofaen og blive ked af det. Ser de andre det ikke? Hvordan kan alle 
de andre kampe være så vigtige når Kirsten sidder lige der?”

Du kommer oprindeligt fra Risskov, og er opvokset i det finere borgerskab. Har læst økonomi i alt for lang 
tid, og er ikke rigtigt kommet nogen vegne. Det var først i gymnasiet, at du opdagede arbejderklassen 
og deres kamp. Det var også i gymnasiet du  blev venner med Kirsten. Det var derigennem du kom med 
i kollektivet. Kirsten er din  bedste ven, hun er helt perfekt, og du vil altid beskytte hende. Især når der 
ikke er andre til det. 

Du tror på: Alle mennesker er unikke. Der skal være plads til alle, ingen kan leve alene, sammenholdet.

Ulla
Hokus Pokus Ulla i fokus! Ulla har altid en mening om alt! Også selvom det er den samme som alle andres, 
så skal hun sige det igen, hvis ikke hun danser sine følelser ud, eller har skrevet et minimalistisk digt 
omkring det. Hun skal altid have Svend med til alle mulige ting, så han fuldstændig glemmer Kirsten. Er 
det mon med vilje? Og er det fordi Ulla vil have en reserve far til sit barn? 

Kirsten
Dit et og alt. Kirsten er din bedste ven. Hun er smuk, sød, klog, spændende, sårbar og skal passes på. 
Især når der ikke er andre til at gøre det. Ikke engang hendes såkaldte kæreste Svend. Hun har fortjent 
meget mere. Du forstår hende på en måde, du aldrig har oplevet før. Du vil gøre alt for at få hende til at 
forstå, at du står lige der, og er klar til at give hende hele verden. Hun interesserer sig også for andet end 
det evige politik. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men det er jo ikke det vigtigste i verden, vel?. 

Svend
Skvatmikkel, du forstår ikke hvordan Svend kan være så blind. Forstår han slet ikke, at han har det bedste 
lige foran ham? Kirsten er det skønneste væsen, og Svend behandler hende, som om hun slet ikke er der. 
Hvordan kan han ikke se, at hun har det dårligt, er ked af det osv.? Ser han det og er ligeglad? Eller er han 
så forblændet af den forbandede Sag, at han ikke har andet i hovedet? 

Lotte
Lotte er en vild sjæl. Hun er virkelig sjov, især når hun tager dig med til fester. Det er ekstreme miljøer hun 
bevæger sig i! Du tror ikke de andre i kollektivet ved at hun laver hærværk sammen med nogle af de folk 
fra festerne. du siger heller ikke noget, for Lotte er også den eneste der ved, at du sælger hampen fra 
haven i stedet for at give det væk. Men helt ærligt, det er jo dig der laver alt arbejdet, og det er jo ikke 
fordi de mangler penge. Når det hele bliver for hårdt med Kirsten, er det dejligt at tage med Lotte og lade 
det hele forsvinde bag sig. Ikke skulle tage ansvar for Kirsten, bare være sig selv. Virkelig mærke du lever, 
det elsker du Lotte for. 
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Kirsten 
“Svend er fantastisk. Det er ærgerligt, at han bruger så meget tid 
på det politiske arbejde. Det er heldigt, at jeg stadig har Per, han er 
ligesom altid lige der, hvor man skal bruge ham. Gid Svend var det. 
Og gid jeg kunne tale med Svend, ligesom Lotte og Ulla kan. Det 
politiske sprog er et jeg ikke forstår, men jeg prøver virkelig. Måske 
hvis jeg var lidt mere som Lotte, ville han være mere hjemme.” 

Du er en sød og smuk og voldsomt dygtig arkitektstuderende, men samtidig er du enormt usikker. Du svinger 
mellem at være manisk produktiv på studiet, og deprimerende passiv i sofaen i stuen. Du er kærester med 
Svend, du er lykkelig for at han vil have dig. Politikken fylder rigtig meget hos Svend, så det er godt, at Per 
altid står klar lige ved siden af. Du står på for al rengøring i kollektivet. Uden hende ville det hele sejle i 
opvask, vasketøj og fnullermænd. Udover det er du dygtig til at male og bruger dit talent til at male skilte og 
bannere til demoer. Du står aldrig forrest, men udtrykker dine holdninger igennem tegninger.  

Du tror på: Kernefamilien. Nærværet fra dem man elsker. At individet er vigtigere end gruppen

Ulla
Den såkaldte mor. Du synes, det er så sært at Ulla er mor, og stadig lever på den måde hun gør. Føler 
hun slet ikke et ansvar overfor sit barn? Hvordan kan det politiske arbejde og Sagen være så vigtigt, at 
man ikke ser sit barn mere end hver anden weekend? Du hader, at Ulla og Svend er gamle venner. Det er 
garanteret Ulla, der hiver Svend med til alle de møder.

Svend
Kæresten, Svend er dejlig. Svend er ridderen, der kom og tog dig med storm. Du har aldrig været hende, 
der blev lagt mærke til. Du har faktisk tit gemt dig lidt i mængden. Men pludselig stod Svend der, midt i 
lysstrålen, og rakte hånden frem. Du er forelsket i Svend, og vil bare gerne have ham, hele tiden, altid, for 
evigt. Når I ikke er sammen, bliver du ked af det og nærmest manisk. På det sidste har Svend været meget 
væk. Faktisk er det for meget. Men du tør ikke at sige det, for du er bange for, at Svend vil fravælge dig til 
fordel for noget mere spændende og mindre kompliceret. 

Lotte
Hende den anden. Lotte er alt det, du ville ønske du var. Bramfri, udadvendt, vild og sjov. Lotte kan tale med 
Svend om politik og den slags, som du slet ikke forstår. Lotte er så meget i live, at du kan føle at du er gået 
helt i stå ved siden af. Måske hvis du var lidt mere som Lotte, så ville Svend ikke gå til så mange møder?

Per
Per er din bedste ven. Du kender Per tilbage fra gymnasietiden. I har samme baggrund, forholdsvis rige 
forældre med “fine” uddannelser. Og forældre der ønsker at bestemme, hvad I skal med jeres liv. Per er der 
altid. Det er, som om han ved præcis hvad du føler og tænker. Bla. er det ham der fandt på, at det bedste for 
dig når du er hurtigkørende, er at spise bolcher og spille yatzy. Og nu står han bare klar med raflebægerne 
før du overhovedet har sagt noget. Måske er det fordi han ved, hvornår Svend går ud af døren? 
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Lotte 
“Ulla er fantastisk, fascinerende og fabelagtig. Den måde, hun kan 
omdanne alle tanker og følelser til happenings og dans. Og Svend, 
den måde han kan fastholde en hel forsamling på ved at tale lige fra 
hjertet, og ingen er i tvivl om at det er sandheden. Men det vildeste 
er de ulovlige demoer, det er virkelig der, der kan gøres noget, altså 
rent politisk. Heldigvis vil Per med. Han har penge og er også meget 
sjov, han er vild, når han først giver sig selv lov. Jeg kan oplære ham, 
ligesom Ulla oplærer mig.” 

Du er “det nye barn i klassen”. Du kommer fra Vestjylland, men er flyttet til Århus for at komme til at lave noget 
politisk arbejde. På pædagogstudiet møder du Ulla, som får dig med i Kollektivet. Du er fascineret af alt det 
arbejde, Ulla og Svend laver på den politiske scene. Samtidig hænger du ud med Per, han er altid klar på de 
vilde demoer og fester.

Du tror på: At målet helliger midlet. At passivitet er det samme som at støtte forfald. At et nyt samfund er 
nødvendigt. 

Ulla
Guruen. Ulla ved alt, og har et overblik over Sagen, situationen og menneskene, som du slet ikke er i nærheden 
af at have. Ulla kan se verden igennem en dans, mærke mennesket igennem en sang, og kæmpe for sagen 
igennem få bevægelser. Dog forstår du ikke, hvorfor at Ulla er tilbageholdende overfor den virkelige aktivisme. 
Altså den slags der bliver omtalt i radioen, og som gør, at politikerne bliver nødt til at reagere. Nogle gange 
synes du, at Ulla kan være lidt for meget mor, og lidt for lidt aktivist - det er ellers det, du elsker hende for. 

Svend
Lederen, Svend er stærk, klog og meget overbevisende. Du var enormt beæret over, at  Svend og Ulla spurgte, 
om du ville bo med dem i kollektivet. Efter du så Svend stå og holde tale første gang på Rådhuspladsen, blev 
du helt fascineret. Tænk sig at bo sammen med en der ved så meget. Du kan sidde og diskutere med Svend i 
timevis. Det bedste ville være, hvis du kunne imponere Svend. For eksempel ved at gøre noget af det, som Ulla 
ikke tør, tage skridtet videre for at vise hvor meget du mener det du siger, og hvor meget du vil gøre for Sagen. 

Per
Ballademageren, Per er sjov, når man skubber lidt til ham. Man kan godt mærke, at Per har læst økonomi i 
noget der minder om 1000 år. Han kan være tør som en kiks, især når han sidder og rafler med Kirsten, som er 
helt oppe at køre. Men når han først bliver fuld, er han med på den værste. Du har haft Per med til nogle af de 
vilde fester, hvor den sande aktivisme bor. Per var helt vild med det, og det var, som om han blev vækket til live. 
Men dagen efter sidder han igen med Kirsten og ser ud, som om han er helt forstenet. Per har altid penge, ikke 
fra hans forældre, dem vil han nemlig ikke have fra. Men han sælger hampen billigt til de andre kollektiver. De 
andre i kollektivet ved det ikke, de tror at Per giver det gratis ud. Men det er din og Pers lille hemmelighed. Per 
er også den eneste der ved, at din aktivisme af og til er på den anden side af loven.

Kirsten
Den grå mus. Hvordan kan nogen så kedelig være kærester med en så spændende? Du fatter slet ikke Kirsten. 
Er hun bange, skør eller bare virkelig kedelig? Du har ikke som sådan noget imod Kirsten, det er bare, som 
om hun kommer fra en anden planet. Og ved hun overhovedet noget om politik, hun siger aldrig noget når 
de andre i kollektivet diskuterer. Ja altså hun tegner nogen virkelig gode tegninger på banner osv. men  til 
demonstrationerne står hun enten og glor på Svend eller ser ud, som om hun er bange for at være i vejen. 
Kirsten burde virkelig være taknemlig for, at Svend gider at være hendes kæreste. 
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Ulla 
“Det er fantastisk at bo i et kollektiv, hvor kreativiteten og kampånden virkelig 
spirer. Lotte er det nye håb. Hvis hun bare bliver opdraget rigtigt, kan hun nå 
virkelig langt med sine kampe.”

“Det er underligt, at Kirsten aldrig er med i den politiske debat i dagligstuen. 
Det er, som om det slet ikke interesserer hende. Men hun har måske heller 
ikke noget at kæmpe for, hun har jo rige forældre.”

“Jeg vil blive ved med at kæmpe, demonstrere, udtrykke mig og vise vejen 
for andre, især for min søn. Han skal leve i en bedre verden. I en fri verden. 
Men det tager tid, så derfor bliver han altså nødt til at bo hos sin far lige nu.”

“Er der noget du mener skal du åbne munden og lade hele verden vide det. 
Det har altid været mit motto” 

Du laver totalteater og er arbejdsløs aktivist. Det passer perfekt, for så kan hun bruge al sin tid på politisk 
arbejde. Ulla lærer Lotte op i den politiske scene i Århus. Hun viser vejen for, hvordan man erstatter alle 
ordene med handling. Ulla er medstifter af Kollektivet, hende og Svend er gamle venner fra før gymnasiet. 
Dog glemmer Svend af og til, at Ulla faktisk også har en del af æren. Ulla har en søn, Mads, på 3 år, som 
er produktet af en vild fest efter “Atomkræft nej tak” demoen i 1975. 

Du tror på: At sansespil og kropssprog har større magt end ordet. At man må tale til folks hjerter for at 
få dem til at lytte. At man altid kan finde et kompromis. 

Svend 
Gamle venner, du kan godt lide Svend - især for hans engagement. Men du mener ikke, der er handling nok 
bag ordene. Du tager du ham altid med til møder og demoer. Nogle gange tror du, Svend glemmer, at kampen 
har et formål, og at det ikke er, at han skal ses og høres. Han glemmer også tit, at du er medstifter af kollektivet. 

Kirsten
En stakkel, du forstår ikke at et menneske kan være så svagt og usikkert. Der er ikke noget mere uattraktivt 
end at skulle have hjælp hele tiden. En lille stakkel, der aldrig vil forstå det store billede. Det eneste seje 
ved hende er at hun kan tegne og bruger det til demoer. Så hun er ikke helt nyttesløs. Men hvad laver 
Svend dog med hende?
 
Lotte
The wild child, du har fundet dig en efterkommer, og en, der står klar til at modtage al den viden, du har. 
Lotte vil kæmpe for sagen, og har altid målet for øje. Det er dog vigtigt, at hun ikke falder i Svends fælde og 
kun snakker om alt det hun vil, men også handler på det. Men man kan også handle for meget, og der er 
sub-miljøer til den politiske scene, hun ikke skal ud og lege med. Du har fundet endnu en at være mor for.

Per
En nasser. Du synes, det er ynkeligt og frastødende, at nogen kan bo i et politisk aktivt kollektiv, og på 
ingen måde vise interesse i det der sker i verden, ja lige uden for ens egen dør. Hvordan kan han bare 
sidde og spille yatzy med den håbløse Kirsten, når der er bål og brand i gaderne? Men det er nok prisen 
for at være født med en sølvske i røven.  Tilgengæld er det fint at han dyrker hash for at give det til de 
andre kollektiver. Men du gider ikke have det i dit kollektiv! Det er for sumpet, og ingen har udrettet noget 
fedt i en tåge af hash. 
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10. Scenekatalog

Prolog

Året er 1991, de fem karakterer mødes igen efter 10 år. De skal gøre det gamle kollektiv i stand. Alle 
spillere er med i scenen, dog kommer Lotte for sent til aftalen. Stemningen er en blanding af nostalgi og 
fortrængning.

Spillerne trækker hver en lille seddel, hvorpå der står, hvordan de har det med at komme tilbage til 
kollektivet. Disse stemninger og følelser skal ikke føres over i scenerne i 1979 og 1981, og trækkes derfor 
tilfældigt af spillerne.

Holdninger findes i bilag 2

Musik forslag: Gnags - Lav sol over Århus 

akt 1 - 1979

Scene 1
1979: Fællesmødet - alle er til stede:

Kollektivets værdier skal nedfældes, og karaktererne skal blive enige om, på hvilket grundlag kollektivet 
skal funderes. Alle har hver deres agenda de vil have gennemført, ud fra deres drømme om fremtiden.
Benspænd: Det er i denne scene ikke muligt at sige nej til de andres ideer. Man har lov til at spinde videre 
på dem, men ikke at forkaste dem. Det er JA-legen, så et fælles fundament kan blive bygget.
Scenen slutter, når alle har fået det med, de gerne vil (Modsigende beslutninger er helt ok).

“Kollektivisterne sidder i sækkestolene inde i stuen. Det er første fællesmøde. Per og Lars har fundet en 
træplade ude ved containerne, hvorpå kollektivets værdier skal stå. Lotte har lavet en talepind - den, der 
har talepinden, snakker, og de andre holder mund. Det er en måde at respektere hinanden på. Svend 
starter, det var jo ham der fandt huset.”

Holdninger findes i bilag 3

Musikforslag: Gnags - Under bøgen,  C.V Jørgensen - Ingenting og festfryd, C.V Jørgensen- Psykedelisk 
forår

Scene 2
1979: Bannerbygning - Lotte, Svend og Ulla

“Der skal bygges bannere til demoen på havnen i næste weekend. Lotte er meget begejstret. Endelig 
skal hun stå side om side med Ulla og Svend. Svend prøver at overtale Lotte til at hjælpe ham med talen, 
imens Ulla forsøger at få hende til at deltage i en happening, hun har planlagt. Scenen slutter når Lotte 
har valgt, hvem hun vil hjælpe.”
 
Musikforslag: Gnags - De strejker henne på molen, Røde Mor -Ta på Landet
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Scene 3
1979: Kærligheden spirer - Kirsten og Svend

“Svend og Kirsten ligger inde i stuen i sækkestolene og lytter til plader tidligt søndag morgen. De andre er 
ikke stået op endnu. Der falder en let regn udenfor, der kun indbyder til, at de bliver liggende. De snakker 
om deres fremtid. Hvordan de gerne vil bo, have børn, og hvordan de skal være sammen resten af livet”

Musikforslag: Sebastian - Måske ku vi, Sebastian - Du er ikke alene

Scene 4
1979: Plantepasning - Kirsten og Per

“Per og Kirsten er alene i kollektivet, Svend er lige smuttet til et møde. han kyssede kun flygtigt Kirsten 
farvel, imens hun stod og så ned i gulvet. Per har inviteret Kirsten til at hjælpe med at passe hampplanterne. 
Inden scenen er slut, skal Per fortælle Kirsten sine følelser for hende.”

Musikforslag: C.V Jørgensen - Søndags-seancer, Sebastian - Du er ikke alene, Sebastian - Måske ku vi.

Scene 5
1979: Rengøring - Per og Lotte - Ulla kommer senere og forlader scenen inden den slutter

“Lotte og Per har lovet at gøre rent og rydde op i kælderen. Da de kommer derned hænger Pers hamp 
over det hele. Hurtigt finder de den gamle hullet sofa og sort/hvis fjernsynet frem. Og alt om rengøring er 
glemt, til gengæld er jointen tændt. Lotte vil finde ud af, hvad Per ser i Kirsten. Efter noget tid kommer Ulla 
og opdager dem. Får det konsekvenser? Scene slutter når Per har fortalt Lotte, at han sælger hampen.“

Musikforslag: Gnags - Simple sang, Gnags - Fra en fremmed planet, Røde Mor - smæk.

Scene 6
1979: Børnepasning - Alle

“Ullas barn, Mads, skal til at bo mere fast i kollektivet. Da fyren, hun fik ham med, ikke længere kan passe 
Mads, bliver han nødt til at bo fast i kollektivet. 
Skal der være regler for barnet? Hvor må barnet være?
Skal alle opdrage barnet? Er det solidarisk?”

Holdninger findes i bilag 4

Musikforslag: Sebastian - Den lille malkeko, vælg selv.

Overgang - Laeses op af spilleder

Året er nu 1981. Der er sket meget i kollektivet, der har været op- og nedture, men de fem er kommet 
igennem dem alle. Den politiske scene er også skiftet. Nu er hippiebevægelsen helt gemt væk, og 
BZ’erne og punkerne er dem, der har stjålet scenen. Det ses på påklædningen, aktivismen, musikken og 
holdningerne. Alt er blevet mørkere og mere larmende, og BZ’erne tager midler i brug, som de fredelige 
demonstranter i 70’erne ikke kunne drømme om. Nu råber man ikke længere kun, man kaster også med 
sten, smadrer vinduer og besætter huse. Stemningen i kollektivet er også mere intens. 
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akt 2 - 1981

Scene 1
1981: Svend får tilbuddet om job ved JP. - Ulla, Svend, Kirsten, Lotte

“Svend står i køkkenet med Lotte, Kirsten og Ulla. Han skal fremlægge, at han har fået tilbudt job hos 
Jyllands Posten, og har tænkt sig at tage det. Han vil ikke længere have mulighed for at skrive for det 
lokale røde blad. De tre andre skal overbevise ham om det, de synes er rigtigst. Scenen sluttet når Svend 
har truffet et valg“ eller når du finder det passende

Holdninger findes i bilag 5

Musik forslag: Elektrochok - Consume, Gnags - Et nyt årti.

Scene 2
1981: Per skal vælge mellem Kirsten og Lotte - Per, Kirsten, Lotte

“Per, Kirsten og Lotte sidder i sofaen. Lotte vil lave ballade, Kirsten er lidt nede. Per vil gerne gøre alle 
glade, men bliver nødt til at vælge, hvem han helst vil gøre glad. “

Musikforslag: Gangs - Verden er sindsyg, Sods - Rock N Roll.

Scene 3
1981: Lotte skal vælge om hun vil gå egne veje eller følge Ulla - Ulla og Lotte

“Lotte har siddet i detentionen aftenen over. Hun har været ude at lave hærværk. Ulla har været nede 
og hente hende, og de er lige kommet hjem i køkkenet. Ulla er bekymret over den vej, Lotte har valgt at 
gå. Scenen slutter når Lotte beslutter, om hun vil gå sammen med Ulla eller være sig selv. Eller når Ulla 
beslutter, at hun ikke vil tage sig af Lotte længere.”

Musikforslag: Gnags - Alene, Kliche - Militskvinder.

Scene 4
1981: Arven - Alle

“Ulla har pludselig arvet penge. Og fået mulighed for at få sin søn, Mads, i privatskole (Ulla vælger selv om 
det er en friskole eller overklasseskole). Men skal pengene gå til Ulla eller kollektivet?” 

Holdninger bilag 6

Musikforslag: C.V Jørgensen - Costa del Sol, Gnags - Intercity.
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Scene 5
1981: Valget. - Kirsten og Svend

“Kirsten har lavet the til hende og Svend. De sidder inde på værelset. De hyggesnakker lidt. Snakken 
falder tilbage på samtalen i 1979, og på, hvilken fremtid de ønsker nu. I løbet at scenen skal Kirsten foreslå, 
at de flytter for sig selv, og bare er de to. De kan flytte med det samme, få hendes forældre til at hjælpe 
med at finde en lejlighed, og de kan endelig få alt det, de snakkede om dengang” 

Musikforslag: C.V Jørgensen - Amor og den sidste pil,  C.V Jørgensen - Sæsonen er slut nu. 

Scene 6 
1981: Sidste fællesmøde - Alle

“Intet fungerer! Alt det, der blev aftalt på første fællesmøde i 1979, bliver slet ikke overholdt. Ingen betaler 
telefonregningen, der er for mange fester, der bliver ikke gjort rent, der står opvask i flere dage, og nogen 
går ikke til demo’er længere. Det er simpelthen for galt!  Noget må ske, der er en, der ikke er plads til i 
kollektivet længere. Spil på de frustrationer I har fra de tidligere scener. “

“Ingen må være enige med hinanden. Man skal være uenige og sige nej, også selvom man mener det 
samme. Det hele ender ud i at en bliver ekskluderet. Dette sker, ved at spillerne starter med at stille sig i 
en rundkreds. Derefter stiller de sig overfor dem, de er uenige med. Når alle står overfor en, som de alle 
er uenige med, og denne altså står alene, er denne person ekskluderet. Når det sker, skal scenen cuttes 
med det det samme. Dog skal kollektivisterne blive stående i den position som scenen cuttes i.” 

Musikforslag: Hvad du synes der passer lige der.

akt 3 - 1991

Scene 1
1991: Farvel - Alle

Læses for spillerne, mens de står i den samme position, de sluttede sidste scene i:

“I er tilbage i 1991, I står inde i den slidte, tomme stue. Den gamle radio I har hentet op fra kælderen står 
midt i rummet. Svend tænder den, og lyden af Tv2’s nyeste hit “Kys det nu, det satans liv” bryder stilheden.”
“I skal sige farvel til kollektivet, ungdommen og drømmene. Når I er klar til at sige farvel, træder I ud af 
kollektivet. Dette sker individuelt.”

Scenen må gerne foregå i stilhed, og spillerne må gerne bruge lang tid på at sige farvel. Men kun til TV2 
sangen er slut. Står der stadig nogen inde i kollektivet, skal du som spilleder tage deres hånd, og føre 
dem ud af kollektivet. 

Epilog 

Når alle spillerne har forladt kollektivet og sat sig i sofaen, sætter du med det samme “Hvor er alle 
drømmene du drømte” på. Imens den spiller, begynder du at hive tapen af gulvet og på den måde fjerne 
kollektivet. 

Når sangen er slut er scenariet færdigt.
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Bilag 1 - Sceneoversigt

Prolog

Året er 1991, de fem karakterer mødes igen efter 10 år. De skal gøre det gamle kollektiv i stand. Alle 
spillere er med i scenen, dog kommer Lotte for sent til aftalen. Stemningen er en blanding af nostalgi og 
fortrængning.

akt 1 - 1979

Det første fællesmøde: Året er 1979 - Første fællesmøde, hvor kollektivets værdier skal nedfældes. 
Ingen må sige nej til andres ideer og synspunkter, man skal bakke op om alt. Alle spillere er med i scenen.
Bannerbygning: En scene, hvor Lotte får en tro på, at hun kan ændre verden - med Ulla og Svend klar til 
atommarch. Svend får mulighed for politisk tale? 
Kærligheden spire: En scene, hvor Kirsten tror på, at hende og Svend er for evigt.
Plantepasning: En scene, hvor Per får håb for ham og Kirsten.
Rengøring: Lotte og Per har lovet at gøre rent, men ender med at ryge sig skæve i stedet, Ulla fanger dem 
i ikke at have gjort deres arbejde.
Børnepasning: Ullas barn skal til at bo mere fast i kollektivet. 

Overgang - spilleder informerer om den nye stemning i samfundet og kollektivet

akt 2 - 1981

Jobtilbuddet: Året er 1981 - Svend får tilbud om job ved JP.
Fest eller Yatzy: Per skal vælge mellem Kirsten og Lotte.
Aktivismens smalle vej: Lotte skal vælge om hun vil gå egne veje eller følge Ulla.
Arven: Ulla får mulighed for at få sit barn i privatinstitution
Fremtiden: Svend skal vælge imellem Kirsten eller arbejdet. 
Det sidste fællesmøde: Fællesmøde, intet fungerer som det skal. Telefonregningen skal betales, og der 
er ikke nok penge i krukken. Luften er iskold. Ingen må være enige med hinanden! Scenen stopper, når en 
af kollektivisterne er blevet ekskluderet, det sker når alle karakterne står overfor en, som står alene- cut 
scenen og gå direkte til akt 3. 

akt 3 - 1991

Farvel: Året er 1991- De fem står inde i den tomme, slidte stue. Der skal siges farvel. 

Epilog: Spillerne sidder i sofaen/kontorstolene og lytter til “Hvor er alle drømmene du drømte” imens de 
kigger på kollektivet og hinanden.

Slut
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Akavet, som at møde en 
ekskæreste i supermarkedet

Spændt, du har glædet dig til at 
se alle igen

Nervøs, hvordan mon det bliver 
at se alle igen.

Det skal bare overståes, der er 
faktisk noget vigtigere du skal

Det bliver så hyggeligt at snakke 
om gamle dage!

Bilag 2 - Holdninger: Prologen
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Svend - Ingen regler, alt er frit.

Kirsten - Regler omkring 
rengøring, f.eks. hver lørdag, den, 
der står først op, vælger først. Og 
den, der står sidst op får så det, 
der er tilbage.

Ulla - Fællesøkonomi med alt. 
Telefon, mad, tøj osv. Regler 
omkring rengøring, altså fælles 
rengøring, hvor alle hjælper alle. 

Per - Selv betale for personlige 
køb, f.eks. bind, særlige madvarer 
osv. 

Lotte - Tage problemerne når de 
kommer, ingen grund til regler til 
at starte med. Men regler for brug 
af stuen, for, hvornår må man 
høre musik. Men alles venner er 
velkomne i kollektivet altid.

Bilag 3 - Holdninger: Scene 1, akt 1
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Svend - Alle hjælper alle, 
selvfølgelig må han være der, 
bare han ikke er for meget i vejen.

Kirsten - Gider ikke passe barnet, 
hvem skal opdrage?

Ulla - Holder sig passiv og samler 
meningerne. 

Per - Det er for farligt med børn. 
Lysestager, hampplanter osv.

Lotte - Vi skal oplære barnet i 
den solidariske ånd.

Bilag 4 - Holdninger: scene 6, akt 1
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Kirsten - Penge og stabilitet, det 
er godt også for fremtiden

Lotte - Hvad med kampen og 
aktivismen? Hvis der også er tid 
til det er det ok 

Svend - Er i syvsind og vil bare 
gerne finde en mellemvej. 

Ulla - Det er kapitalistisk! Helt 
uacceptabelt.

Bilag 5 - Holdninger: scene 1, akt 2
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Svend - Kollektivet

Kirsten - Barnet

Ulla - Ønsker det bedste for sit 
barn, men vil ikke være usolidarisk 

Per - Barnet

Lotte - Kollektivet - (Afslører at 
Per har solgt hamp til de andre 
kollektiver)

Bilag 6 - Holdninger: scene 4, akt 2
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Svend, 24

Svend er overbevisende og charmerende. Al hans vågne tid bruges på det politiske arbejde, demoer, 
slagsange. Og nårh ja, hans kæreste Kirsten, naturligvis. Svend er grundlægger af kollektivet - det var i 
hvert fald ham, der skaffede huset. Svend står forrest når der skal tales til demonstrationer, eller når de 
politiske slagplaner skal lægges. Svend ved, at han er en flot fyr, og bruger det til sin fordel. 

Per, 24

Per kommer oprindeligt fra Risskov, og er opvokset i det finere borgerskab. Det var først i gymnasiet, at 
han opdagede arbejderklassen og deres kamp. Det var også i gymnasiet han blev venner med Kirsten. 
Det var derigennem, han kom med i kollektivet. Kirsten er hans bedste ven, hun er helt perfekt, og han vil 
altid beskytte hende, især når der ikke er andre til det. Per står for dyrkningen og distribueringen af det 
tørrede hamp til de andre kollektiver. Det er en hobby for Per, og en måde at flygte fra det uinterssante 
studie, han mest er på for sine forældres skyld. 

Kirsten, 23

Kirsten er sød og smuk. Voldsom dygtig arkitektstuderende og enormt usikker. Kirsten svinger imellem 
at være manisk produktiv på studiet, og deprimerende passiv i sofaen i stuen. Kirsten er kærester med 
Svend, hun er lykkelig for at han vil have hende, selvom politikken fylder meget hos ham. Men så er det jo 
godt, at Per altid står lige ved siden af.  Kirsten står på for al rengøring i kollektivet. Uden hende ville det 
hele sejle i opvask, vasketøj og fnullermænd. Udover det er Kirsten dygtig til at male og bruger sit talent 
til at male skilte og bannere til demoer. Hun står aldrig forrest, men udtrykker sine holdninger igennem 
tegninger.  

Lotte, 20

Lotte er “Det nye barn i klassen”. Hun kommer fra Vestjylland, men er flyttet til Århus for at komme til at 
lave noget politisk arbejde. På pædagogstudiet møder Lotte Ulla, som får hende med i Kollektivet. Lotte 
er fascineret af alt det arbejde, Ulla og Svend laver på den politiske scene. Samtidig hænger hun ud med 
Per, han er altid klar på de vilde demoer og fester, hvor selv ikke Ulla og Svend går med. 

Ulla, 27

Ulla laver totalteater og er arbejdsløs aktivist. Det passer perfekt, for så kan hun bruge alt sin tid på politisk 
arbejde. Ulla lærer Lotte op i den politiske scene i Århus. Hun viser vejen for, hvordan man erstatter alle 
ordene med handling. Ulla er medstifter af Kollektivet, hende og Svend er gamle venner fra før gymnasiet. 
Dog glemmer Svend af og til, at Ulla faktisk også har en del af æren. Ulla har en søn, Mads, på 3 år, som 
er produktet af en vild fest efter “Atomkraft nej tak” demoen i 1975. 

Bilag 7 - praesentation af rollerne
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Svend, 24

Svend er overbevisende og charmerende. Al hans vågne tid bruges på det politiske arbejde, demoer, 
slagsange. Og nårh ja, hans kæreste Kirsten, naturligvis. Svend er grundlægger af kollektivet - det var i 
hvert fald ham, der skaffede huset. Svend står forrest når der skal tales til demonstrationer, eller når de 
politiske slagplaner skal lægges. Svend ved, at han er en flot fyr, og bruger det til sin fordel. 

Per, 24

Per kommer oprindeligt fra Risskov, og er opvokset i det finere borgerskab. Det var først i gymnasiet, at 
han opdagede arbejderklassen og deres kamp. Det var også i gymnasiet han blev venner med Kirsten. 
Det var derigennem, han kom med i kollektivet. Kirsten er hans bedste ven, hun er helt perfekt, og han vil 
altid beskytte hende, især når der ikke er andre til det. Per står for dyrkningen og distribueringen af det 
tørrede hamp til de andre kollektiver. Det er en hobby for Per, og en måde at flygte fra det uinterssante 
studie, han mest er på for sine forældres skyld. 

Kirsten, 23

Kirsten er sød og smuk. Voldsom dygtig arkitektstuderende og enormt usikker. Kirsten svinger imellem 
at være manisk produktiv på studiet, og deprimerende passiv i sofaen i stuen. Kirsten er kærester med 
Svend, hun er lykkelig for at han vil have hende, selvom politikken fylder meget hos ham. Men så er det jo 
godt, at Per altid står lige ved siden af.  Kirsten står på for al rengøring i kollektivet. Uden hende ville det 
hele sejle i opvask, vasketøj og fnullermænd. Udover det er Kirsten dygtig til at male og bruger sit talent 
til at male skilte og bannere til demoer. Hun står aldrig forrest, men udtrykker sine holdninger igennem 
tegninger.  

Lotte, 20

Lotte er “Det nye barn i klassen”. Hun kommer fra Vestjylland, men er flyttet til Århus for at komme til at 
lave noget politisk arbejde. På pædagogstudiet møder Lotte Ulla, som får hende med i Kollektivet. Lotte 
er fascineret af alt det arbejde, Ulla og Svend laver på den politiske scene. Samtidig hænger hun ud med 
Per, han er altid klar på de vilde demoer og fester, hvor selv ikke Ulla og Svend går med. 

Ulla, 27

Ulla laver totalteater og er arbejdsløs aktivist. Det passer perfekt, for så kan hun bruge alt sin tid på politisk 
arbejde. Ulla lærer Lotte op i den politiske scene i Århus. Hun viser vejen for, hvordan man erstatter alle 
ordene med handling. Ulla er medstifter af Kollektivet, hende og Svend er gamle venner fra før gymnasiet. 
Dog glemmer Svend af og til, at Ulla faktisk også har en del af æren. Ulla har en søn, Mads, på 3 år, som 
er produktet af en vild fest efter “Atomkraft nej tak” demoen i 1975. 

Bilag 7 - praesentation af rollerne



29

 
Svend, 24

Svend er overbevisende og charmerende. Al hans vågne tid bruges på det politiske arbejde, demoer, 
slagsange. Og nårh ja, hans kæreste Kirsten, naturligvis. Svend er grundlægger af kollektivet - det var i 
hvert fald ham, der skaffede huset. Svend står forrest når der skal tales til demonstrationer, eller når de 
politiske slagplaner skal lægges. Svend ved, at han er en flot fyr, og bruger det til sin fordel. 

Per, 24

Per kommer oprindeligt fra Risskov, og er opvokset i det finere borgerskab. Det var først i gymnasiet, at 
han opdagede arbejderklassen og deres kamp. Det var også i gymnasiet han blev venner med Kirsten. 
Det var derigennem, han kom med i kollektivet. Kirsten er hans bedste ven, hun er helt perfekt, og han vil 
altid beskytte hende, især når der ikke er andre til det. Per står for dyrkningen og distribueringen af det 
tørrede hamp til de andre kollektiver. Det er en hobby for Per, og en måde at flygte fra det uinterssante 
studie, han mest er på for sine forældres skyld. 

Kirsten, 23

Kirsten er sød og smuk. Voldsom dygtig arkitektstuderende og enormt usikker. Kirsten svinger imellem 
at være manisk produktiv på studiet, og deprimerende passiv i sofaen i stuen. Kirsten er kærester med 
Svend, hun er lykkelig for at han vil have hende, selvom politikken fylder meget hos ham. Men så er det jo 
godt, at Per altid står lige ved siden af.  Kirsten står på for al rengøring i kollektivet. Uden hende ville det 
hele sejle i opvask, vasketøj og fnullermænd. Udover det er Kirsten dygtig til at male og bruger sit talent 
til at male skilte og bannere til demoer. Hun står aldrig forrest, men udtrykker sine holdninger igennem 
tegninger.  

Lotte, 20

Lotte er “Det nye barn i klassen”. Hun kommer fra Vestjylland, men er flyttet til Århus for at komme til at 
lave noget politisk arbejde. På pædagogstudiet møder Lotte Ulla, som får hende med i Kollektivet. Lotte 
er fascineret af alt det arbejde, Ulla og Svend laver på den politiske scene. Samtidig hænger hun ud med 
Per, han er altid klar på de vilde demoer og fester, hvor selv ikke Ulla og Svend går med. 

Ulla, 27

Ulla laver totalteater og er arbejdsløs aktivist. Det passer perfekt, for så kan hun bruge alt sin tid på politisk 
arbejde. Ulla lærer Lotte op i den politiske scene i Århus. Hun viser vejen for, hvordan man erstatter alle 
ordene med handling. Ulla er medstifter af Kollektivet, hende og Svend er gamle venner fra før gymnasiet. 
Dog glemmer Svend af og til, at Ulla faktisk også har en del af æren. Ulla har en søn, Mads, på 3 år, som 
er produktet af en vild fest efter “Atomkraft nej tak” demoen i 1975. 

Bilag 7 - praesentation af rollerne
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Svend, 24

Svend er overbevisende og charmerende. Al hans vågne tid bruges på det politiske arbejde, demoer, 
slagsange. Og nårh ja, hans kæreste Kirsten, naturligvis. Svend er grundlægger af kollektivet - det var i 
hvert fald ham, der skaffede huset. Svend står forrest når der skal tales til demonstrationer, eller når de 
politiske slagplaner skal lægges. Svend ved, at han er en flot fyr, og bruger det til sin fordel. 

Per, 24

Per kommer oprindeligt fra Risskov, og er opvokset i det finere borgerskab. Det var først i gymnasiet, at 
han opdagede arbejderklassen og deres kamp. Det var også i gymnasiet han blev venner med Kirsten. 
Det var derigennem, han kom med i kollektivet. Kirsten er hans bedste ven, hun er helt perfekt, og han vil 
altid beskytte hende, især når der ikke er andre til det. Per står for dyrkningen og distribueringen af det 
tørrede hamp til de andre kollektiver. Det er en hobby for Per, og en måde at flygte fra det uinterssante 
studie, han mest er på for sine forældres skyld. 

Kirsten, 23

Kirsten er sød og smuk. Voldsom dygtig arkitektstuderende og enormt usikker. Kirsten svinger imellem 
at være manisk produktiv på studiet, og deprimerende passiv i sofaen i stuen. Kirsten er kærester med 
Svend, hun er lykkelig for at han vil have hende, selvom politikken fylder meget hos ham. Men så er det jo 
godt, at Per altid står lige ved siden af.  Kirsten står på for al rengøring i kollektivet. Uden hende ville det 
hele sejle i opvask, vasketøj og fnullermænd. Udover det er Kirsten dygtig til at male og bruger sit talent 
til at male skilte og bannere til demoer. Hun står aldrig forrest, men udtrykker sine holdninger igennem 
tegninger.  

Lotte, 20

Lotte er “Det nye barn i klassen”. Hun kommer fra Vestjylland, men er flyttet til Århus for at komme til at 
lave noget politisk arbejde. På pædagogstudiet møder Lotte Ulla, som får hende med i Kollektivet. Lotte 
er fascineret af alt det arbejde, Ulla og Svend laver på den politiske scene. Samtidig hænger hun ud med 
Per, han er altid klar på de vilde demoer og fester, hvor selv ikke Ulla og Svend går med. 

Ulla, 27

Ulla laver totalteater og er arbejdsløs aktivist. Det passer perfekt, for så kan hun bruge alt sin tid på politisk 
arbejde. Ulla lærer Lotte op i den politiske scene i Århus. Hun viser vejen for, hvordan man erstatter alle 
ordene med handling. Ulla er medstifter af Kollektivet, hende og Svend er gamle venner fra før gymnasiet. 
Dog glemmer Svend af og til, at Ulla faktisk også har en del af æren. Ulla har en søn, Mads, på 3 år, som 
er produktet af en vild fest efter “Atomkraft nej tak” demoen i 1975. 

Bilag 7 - praesentation af rollerne
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Svend, 24

Svend er overbevisende og charmerende. Al hans vågne tid bruges på det politiske arbejde, demoer, 
slagsange. Og nårh ja, hans kæreste Kirsten, naturligvis. Svend er grundlægger af kollektivet - det var i 
hvert fald ham, der skaffede huset. Svend står forrest når der skal tales til demonstrationer, eller når de 
politiske slagplaner skal lægges. Svend ved, at han er en flot fyr, og bruger det til sin fordel. 

Per, 24

Per kommer oprindeligt fra Risskov, og er opvokset i det finere borgerskab. Det var først i gymnasiet, at 
han opdagede arbejderklassen og deres kamp. Det var også i gymnasiet han blev venner med Kirsten. 
Det var derigennem, han kom med i kollektivet. Kirsten er hans bedste ven, hun er helt perfekt, og han vil 
altid beskytte hende, især når der ikke er andre til det. Per står for dyrkningen og distribueringen af det 
tørrede hamp til de andre kollektiver. Det er en hobby for Per, og en måde at flygte fra det uinterssante 
studie, han mest er på for sine forældres skyld. 

Kirsten, 23

Kirsten er sød og smuk. Voldsom dygtig arkitektstuderende og enormt usikker. Kirsten svinger imellem 
at være manisk produktiv på studiet, og deprimerende passiv i sofaen i stuen. Kirsten er kærester med 
Svend, hun er lykkelig for at han vil have hende, selvom politikken fylder meget hos ham. Men så er det jo 
godt, at Per altid står lige ved siden af.  Kirsten står på for al rengøring i kollektivet. Uden hende ville det 
hele sejle i opvask, vasketøj og fnullermænd. Udover det er Kirsten dygtig til at male og bruger sit talent 
til at male skilte og bannere til demoer. Hun står aldrig forrest, men udtrykker sine holdninger igennem 
tegninger.  

Lotte, 20

Lotte er “Det nye barn i klassen”. Hun kommer fra Vestjylland, men er flyttet til Århus for at komme til at 
lave noget politisk arbejde. På pædagogstudiet møder Lotte Ulla, som får hende med i Kollektivet. Lotte 
er fascineret af alt det arbejde, Ulla og Svend laver på den politiske scene. Samtidig hænger hun ud med 
Per, han er altid klar på de vilde demoer og fester, hvor selv ikke Ulla og Svend går med. 

Ulla, 27

Ulla laver totalteater og er arbejdsløs aktivist. Det passer perfekt, for så kan hun bruge alt sin tid på politisk 
arbejde. Ulla lærer Lotte op i den politiske scene i Århus. Hun viser vejen for, hvordan man erstatter alle 
ordene med handling. Ulla er medstifter af Kollektivet, hende og Svend er gamle venner fra før gymnasiet. 
Dog glemmer Svend af og til, at Ulla faktisk også har en del af æren. Ulla har en søn, Mads, på 3 år, som 
er produktet af en vild fest efter “Atomkraft nej tak” demoen i 1975. 

Bilag 7 - praesentation af rollerne


