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Kolofon

Titel: Fragmenter

Forfatter: Piotr Duda-Dziewierz

Spillere: 3 

Spilleder: 1

Forberedelse: 1 time

Spiltid: 1 time

INTRO
Fragmenter er et familiedrama om et barn og to forældre, 
hvor den ene gradvist bukker under for en sygdom, der har 
døden som uafværgelig konsekvens. Det er også en historie 
om, hvordan intense situationer påvirker os, river os væk fra 
den trygge hverdag og skaber traumer. Hvordan de får os til 
at se uklart og skaber dybt subjektive erindringer om, hvad 
der egentligt er sket. Der findes ikke én sandhed om, hvad der 
er foregået. Kun fragmenter, som set fra de tre perspektiver i 
dette tilfælde, danner en mosaik af begivenheder, der leder os 
mod tragedien.
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OM SPILLET
Spillet er en abstrakt fortælling om en families 
forfald. Det spilles i seks korte scener, der 
gennemføres i omvendt kronologisk rækkefølge. 
Et centralt virkemiddel i scenariet er den gradvise 
afsløring af, at det “syge” familiemedlems sygdom i 
virkeligheden er et alkoholmisbrug.

Fordi misbrug som emne er intenst, og det potentielt 
kan være personligt hårdt/close to home for nogle 
spillere at blive overrasket med det, er det vigtigt at 
være opmærksom på spillernes reaktioner undervejs 
og efter scenariet. Debriefingen er i dette tilfælde 
ment som en obligatorisk del af scenariet, hvor der 
kan blive talt ud om temaet og spillernes oplevelse af 
det.

ABSTRAKTION
Scenariet er med vilje skrevet abstrakt. Karaktererne 
har ikke navne eller køn. Der er et barn og to 
forældre, men barnet kan i princippet være 
adopteret, så alle kombinationer af køn mv. er 
mulige. Lige inden spillet går i gang, kan spillerne 
sammen designe netop deres familie. Ligeledes 
er det heller ikke defineret, hvor eller hvornår det 
foregår. Det kan også besluttes inden start.

PRAKTISK
Spillerne skal det meste af spillet sidde tæt sammen 
på tre stole, der vender ind mod hinanden. Du som 
spilleder står udenfor og sætter scenerne.

Imellem scenerne fungerer du som fortælleren og 
starter scenerne ved at beskrive dem. Hver scene 
følger samme mønster – i starten sætter du scenen 
ved at læse introteksten op. Læs den gerne langsomt 
og med passende intonation. Den skal give spillerne 
et afsæt at spille ud fra i scenen – en fornemmelse 
af, hvor de er fysisk og følelsesmæssigt. Derefter 
har de tre spillere på skift en monolog, hvor de hver 
især beskriver, hvordan de oplevede den situation, 
der udspiller sig i scenen, eller hvordan de generelt 
havde det på det tidspunkt. Her gælder det for dem 
at beskrive deres egen unikke subjektive vinkel på 
det. De andre spillere må ikke bryde ind og rette 

eller spille med. Det er en monolog – her følger et 
eksempel.

Eksempel på monolog. Barnet, scene 1: 
Jeg sidder ved sengekanten og ser resterne af min 
mor. Hun er bleg og mager. Jeg… ved ikke, hvad 
jeg skal sige. Det har været undervejs længe og jeg 
har været så ked af det og grædt så meget. Men jeg 
er helt tør nu. Helt tom indeni. På en måde er hun 
allerede væk. Den mor, jeg kendte engang, kan jeg 
ikke se bag de tomme indsunkne øjne. Jeg ved, det 
er ved at være slut, men jeg ved ikke, hvad jeg skal 
sige. Eller gøre. Selvom jeg ved, at det lyder forkert, 
ville jeg ønske, at det snart var forbi. Der er ingen 
grund til at fortsætte det her. Jeg ser på min far og 
kan mærke, at han også kun er halvt til stede. Jeg 
kommer til at tænke på min mor, som hun plejede 
at være engang og kan mærke tårerne presse sig 
på igen.

Når alle spillerne har fremført deres monolog, siger 
du “Og det skete sådan her”, og nu spiller spillerne 
en kort scene baseret på oplægget. Med sig har de 
viden om de andres monologer og skal spille ud fra 
deres egen. Dette skal fungere som en aktiv kontrast 
til de personlige monologer. Der er nu mulighed 
for at spille direkte og konfliktfyldt. Men man skal 
tage afsæt i, og ikke afvige fra, hvad man udtrykte i 
monologen. Med den implicitte viden man har fået 
om de andres inderste tanker i situationen, skulle 
det give mulighed for nogle hjerteskærende scener, 
hvor udfaldet er givet på forhånd.

Du klipper scenen og fortsætter umiddelbart til den 
næste, hvor du igen starter med dens introtekst. 
Til sidst vil der være en speciel scene – en prolog – 
uden de normale monologer.

Det er meningen, at scenariet skal være kort og 
intenst. Derfor har jeg sat vejledende max-tider 
på sceneelementerne. Monologerne er sat til to 
minutter pr. person og fællesscenerne til fire 
minutter. Prøv at få en fornemmelse af, hvor meget 
to og fire minutter er. Det er ikke meningen, at du 
skal sidde med et stopur og cutte folk af, hvis de går 
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over tid. Tiderne er som sagt vejledende. Men de 
skal også nogenlunde følges, hvis den samlede tid på 
to timer skal nås. Kører du scenariet til en con med 
faste blokke, er dette en nødvendighed. Ellers kan 
du være lidt mere afslappet med tiderne, men det er 
umiddelbart meningen, at scenerne skal være korte.

 Sammen med den indledende workshop og den 
afsluttende debriefing, er strukturen for hele 
scenariet som følger:

Workshop 
Intro 
Spillets struktur 
MonologøvelseKarakterfordeling

Spillet (For hver scene 1-6) 
Introtekst 
Monologer 
Fælles scene 

Debriefing

WORKSHOP
Intro (5 minutter) 
Præsentér scenariet overordnet, hvad der kan 
forventes og hvor lang tid det kommer til at tage. 
Altså ca. 45 minutters forberedelse, en times spil 
og et kvarters debriefing. At det handler om en 
familietragedie og at ikke alt er kendt på forhånd, 
men kommer til at åbenbare sig undervejs. Lidt 
smalltalk om forventninger, for at få spillerne til at 
løsne op.

Spillets struktur (10 minutter) 
Forklar spillets struktur, når I først går i gang. 60 
minutter. Ingen pauser. Scener består af intro, 
monologer og fællesscener. Pointér at monologerne 
er ca. to minutter pr. person og fællesscenerne fire 
minutter. Beskriv monologernes og fællesscenernes 
natur, som beskrevet ovenfor. Monologerne er 
dybt personlige og indirekte; de giver et afsæt til 
de senere fællesscener, hvor det vil være muligt at 
spille en direkte konflikt. Når du lægger en hånd på 
spillernes skulder, betyder det enten, at det er deres 
tur til at begynde en monolog, eller at tiden er ved at 
være gået og de skal afslutte deres sætning – uden 
stress! Det skal helst være en fade out eller naturlig 
pause – ikke et hårdt klip.

 Monologøvelse (15 minutter) 
Det er vigtigt, at spillerne forstår, hvordan de skal 
køre deres monologer. Giv dem en øvelse, hvor de 
hver især på skift skal køre en monolog på samme 
længde – to minutter – som i spillet. Monologen 
foregår i nutid; “Jeg står og ser mig selv i spejlet. 
Lægger mærke til detaljerne”. Bed dem om at 
fremføre en monolog om en dagligdagssituation – 
f.eks. hvordan de oplevede morgentrafikken i dag, 
eller sidste gang de stod i en supermarkedskø. Bed 
dem om at fokusere på deres indre følelser og tanker 
og hvordan de opfatter deres omgivelser. Hvis ikke 
de fanger idéen, eller har problemer med at komme i 
gang, så start selv med at vise et godt eksempel.
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DEN SYGE 

ÆGTEFÆLLEN - DEN FREMMEDGJORTE

Fragmenter.indd   5 2015-10-08   21:00



Så længe du kan huske, har smerten tynget dig ned. Få øjeblikke af lykke og tilfredshed afbrudt af 
nedtrykthed og tomhedsfornemmelse. Du føler ikke, at du hører til nogen steder. Du får aldrig indfriet dit 
sande potentiale, for frygten for at fejle vil altid holde dig tilbage. Derfor er alle de talenter, du har haft, 
blevet kvalt, inden de nåede at udvikle sig. Du var engang noget – en lovende kunstner – men det eneste, 
det udmøntede sig i, var et liv med fortrydelse over ikke at have taget chancen.

Du har aldrig været tilfreds med dit job og anser din karriere for at være en formålsløs kværnen derudaf. En 
Sisyfos-stræben, hvor du skubber den samme ligegyldige sten frem og tilbage.

Du elsker din partner og jeres barn, men de kan ikke hjælpe dig. Det har de aldrig kunnet. Du misunder 
dem ikke at skulle trækkes med dig, men på den anden side kan du blive så træt af dem og deres 
velmenende kritik. Du kan både blive vred og gå i forsvarsposition, når de kan finde på at kritisere dig. Men 
du ved, at du har brug for dem. For uden dem ville du være helt alene – med dine dæmoner.

Skyldfølelsen over for dit barn er overvældende. Du har ikke været der, som du skulle, det sidste lange tid. 
Du kan ikke forestille dig, hvordan det vil blive påvirket af dig. Skammen og selvhadet går hånd i hånd med 
din forældrerolle.

Du er en splintrende skal. Dit åndedræt er tungt og træt. Du frygter ikke slutningen længere. 

Hvad er der galt med dig?

Det var ikke sådan, du havde forestillet dig, at det skulle være. Du elsker din partner så meget og da I fik 
barnet, syntes fremtiden lys og tryg. Men efterhånden lagde du mærke til skyggen, som spirede og voksede 
sig stadigt større og stærkere i din elskede.

Du har hele tiden prøvet at støtte og hjælpe og har researchet og rådspurgt i noget, der føles som en 
uendelighed, for at finde på praktiske løsninger og hjælp. Men i sidste ende føles det, som om det ikke har 
gjort en forskel. Og kærligheden har lidt under det. Du svor altid at passe på din partner og kan levende 
huske, hvordan du elskede alt ved jeres forhold. Jeres kærlighed, der både var øm og intens. Trygheden I 
gav hinanden…

Alt det forandrede sig gradvist og du kom stadig mere til at føle dig, som en der var der af pligt, fordi du ikke 
kunne forlade en, der betød så meget for dig og som havde det så svært. Der måtte være en løsning. En kur.

Alt imens har du også dårlig samvittighed over at have forsømt barnet i vis grad. Jeres barn, der blev nødt 
til at vokse op alt for hurtigt, som måtte overtage flere af de praktiske opgaver i hjemmet og se sin ene 
forælder blive stadigt svagere – uden den anden kunne gøre noget ved det.

Du har altid set dig selv som en god, ærlig person, der prøver at gøre det rigtige. Hvordan kan det være, at 
det alligevel ender med at blive så svært for dig? 

Hvad er der galt med dig?

Fragmenter.indd   6 2015-10-08   21:00



Det kom gradvist og du blev først klar over, at der var noget galt, da det var alt for sent. Du husker stadig 
den glade sorgløse tid, hvor dine forældre var i harmoni og I nød jeres tid sammen, men det synes som en 
anden verden nu.

Den ene begyndte at forandre sig. Du opdagede ikke noget, før det var helt slemt. Og her fik du at vide, at 
sygdommen nogle gange var i udbrud og andre gange i ro. Men det var tydeligt at se, at det gik den forkerte 
vej. Mest af alt følte du dig overset og svigtet. Du fik ikke megen positiv opmærksomhed og følte dig overladt 
til dig selv. Du blev uinteresseret i skolen og kom ud i flere problematiske situationer der, men selv disse 
desperate kald blev overhørt og du kunne ikke få dig til at gøre mere, for det var synd for dine forældre. Den 
ene hensygnende og den anden desperat prøvende på at hjælpe uden nogen synlig effekt.

Men det var altså også synd for dig! Det var ikke fair. De skulle forestille at være dine forældre og passe på 
dig, ikke omvendt. Du misundte dine klassekammeraters ukomplicerede liv. Hvis de i virkeligheden vidste, 
hvordan det var at være dig, ville de have været sødere ved dig. Ville de ikke?

Men de kigger mærkeligt på dig og du kan se, at deres forældre også ser bekymret mod dig, og nogle gange 
hvisker til deres børn – at du er anderledes.

Hvorfor kunne dine forældre ikke bare være normale? Er det måske på grund af dig, at det hele er, som det er?

Hvad er der galt med dig?

Fragmenter.indd   7 2015-10-08   21:00



BARNET - DEN SVIGTEDE
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Karakterer (15 minutter) 
Gør det klart for spillerne, at karaktererne er 
skrevet lidt abstrakt på den måde, at de ikke er 
forankrede i et bestemt tidspunkt. Scenariet foregår 
over længere tid og endda omvendt kronologisk, så 
karaktererne og deres interaktion vil gennemgå en 
udvikling imellem scenerne. Karaktererne, som de 
er skrevet, er altså ikke, som de er på det tidspunkt, 
scenariet starter (ved slutningen). Tidsmæssigt er 
beskrivelsen ca. midt i kronologien – scene 3-4. Så 
spillerne skal være forberedt på at fremskrive det, de 
ved om deres karakterer i begyndelsen og hen imod 
slutningen måske ændre nogle træk, da man spiller 
tilbage i tiden, før bestemte begivenheder former 
deres relation.

 Det er helt op til dig selv, hvordan du vil fordele 
karaktererne, men personligt vil jeg bemærke, at 
“Den Syge” er en meget hård karakter og bør gives til 
en robust spiller, hvordan du så vælger at tolke det.

 Efter spillerne har læst deres karakterer, kan du 
bede spillerne om at køns- og navngive dem, og 
lade dem forme grundlaget for en mere specifik 
fortælling. Jeg vil personligt anbefale det, da det 
giver nogle flere fælles strenge at spille på. Som 
sagt er der ingen umiddelbare begrænsninger, hvad 
angår køn, seksualitet eller alder.

Hvis du vælger at lade spillerne skabe deres familie, 
kan du hjælpe dem på vej med en række spørgsmål. 
Bare lad dem holde det kort – de skal ikke gå 
i detaljer og bruge lang tid på at lave en fælles 
baggrundshistorie.

• Hvad hedder I?
• Forældrene er midaldrende ved scenariets start 

(slutning). Vil I sætte alder på? Er de lige gamle?
• Hvor gammelt er barnet?
• Hvor/hvordan bor I?
• Hvad arbejder forældrene med?
• Hvad er barnets største interesse?

Debriefing – efter spillet (15 minutter)

Tak alle for spillet. Lad spillerne fortælle om, 
hvordan de oplevede det. Ud over de umiddelbare 
reaktioner kan du spørge ind til:

• Hvordan har I det her efter spillet?
• Hvad kunne I lide og hvad kunne have været 

bedre?
• Hvad tænker I om det skjulte tema om 

alkoholmisbrug?
• Er der noget indre spil eller tanker, I ikke kom af 

med, som I vil dele?

SCENER
Intro
I sidder sammen; barnet og de to forældre. Eller 
sidder I i virkeligheden? Er I her overhovedet? Det 
her sted er specielt. I er uden for tid og sted. Men I 
husker hinanden. Tydeligt. Jeres familie. De gode 
tider og de dårlige. Kærligheden og smerten husker 
I gradvist. På hver jeres måde. Hvad der er sket 
kan ikke ændres, men kan det forstås?  

Lige nu er det lettest at huske slutningen på jeres 
historie…

Scene 1 – Dødslejet
I er på sygehuset. Det er ved at være slut. En af jer 
er ved at dø. I har alle set det komme, langsomt 
slæbende gennem længere tid. Det kunne ikke 
blive ved på denne måde. Kunne I have gjort noget 
anderledes? Det er i hvert fald for sent nu. Det er 
slut og I ved alle, at der ikke er mere at gøre. Den 
Syge ligger fuldstændigt afkræftet med nåle og 
slanger i sig og livet ebbende ud. På en måde er 
det roligere, end I havde forestillet jer. Det føles 
udramatisk og... uvirkeligt at være i det her sterile 
hvide rum og tage afsked. Jeres allersidste øjeblik 
sammen er kommet. Det er tid til at sige farvel. Kan 
det overhovedet lade sig gøre? Giver det mening?

 Rækkefølge af monologer: 
Den Syge - Ægtefællen - Barnet
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Fællesscenen: 
Intet specielt. Vær eftergivende med at klippe, hvis 
ikke der sker noget. Det er absolut i orden, hvis 
denne scene er dialogfri. 

Scene 2 – Indlæggelsen
 I ankommer til akutmodtagelsen. Tænk at det 
er blevet så alvorligt. Sygdommen er ved at få 
overtaget. Langsomt begynder det at gå op for jer, 
at der måske ikke er en løsning længere. At håbet 
har været omsonst. Du [peg på Den Syge] er en 
skygge af dig selv. Sygdommen har raseret din 
krop og formørket dit sind. Du fryser. Her er koldt 
og hvidt.  Du [peg på Ægtefællen] prøver vredt og 
desperat at få sygeplejersken i modtagelsen til at 
skaffe jer en sengeplads og en læge, mens barnet 
bliver overladt til at holde Den Syge siddende 
oprejst på en plastikstol i receptionen.

 Rækkefølge af monologer: 
Ægtefællen - Barnet - Den Syge 

Fællesscenen: 
Du spiller med som NPC - Sygeplejersken. Du er den 
professionelt venlige, men bestemte, modvægt til 
den iltre ægtefælle.

 Scene 3 – Sammenbruddet
Så gik det ikke længere. Du [peg på Den Syge] er 
bukket helt under. Du ligger ude på badeværelset, 
er faldet og kan ikke komme op. Du prøver at samle 
dine tanker, da familien kommer til hjælp. Kvalmen 
er ubærlig og du kaster op. Er sygdommen ved 
at vinde? I prøver at tale sammen, men kan ikke 
forstå hinanden. I er i forskellige verdener. Du 
er manisk og usammenhængende. En helt anden 
person. I er skræmte og bekymrede.

Rækkefølge af monologer: 
Den Syge - Barnet - Ægtefællen

Fællesscenen: 
Dette skal gerne være en intens scene. Hvis spillerne 
ikke kan komme i gang, er frosne, så prøv at sparke 
det i gang ved at beskrive detaljer i situationen.

Blodet strømmer ned ad dit ansigt, og dit blik er 
langt væk.

Der stinker er surt opkast. Det er ud over det hele.

Scene 4 – Eskalationen
Du [peg på Den Syge] er blevet afsløret. De ved 
det nu og der er ingen vej tilbage. Du har holdt 
dit misbrug skjult i så lang tid og selvom du ved, 
at de har vidst det [kig på de to andre “Og det har 
I”], så har de alligevel ikke vidst, hvor slemt det 
egentligt stod til. At du ikke kunne styre det og var 
blevet fuldstændigt afhængig. I står i køkkenet 
og de konfronterer dig med flaskerne, barnet har 
fundet bagerst i rengøringsskabet. Selv mens I taler 
sammen, er du er påvirket.

Rækkefølge af monologer: 
Barnet - Ægtefællen - Den Syge

Fællesscenen: 
Dette er en central og forhåbentligt meget 
konfliktfyldt scene. Hvis det går i hårdknude og 
de ikke kommer i gang, kan du prøve at kickstarte 
den, ved hviskende at gentage en af de mest 
følelsesmæssigt rammende ting, der blev sagt i 
monologen til Ægtefællen eller Barnet.

 Scene 5 – Fødselsdagsfesten
Du [peg på Barnet] har fødselsdag. Hele familien er 
samlet og huset er fyldt med gæster. Du er glad og 
overvældet, men det er som om, at du kan mærke, 
at der er noget, som ikke er, som det skal være 
under overfladen. De voksne ser bekymrede ud, 
når de tror, du ikke kigger. Du [peg på Den Syge] 
holder en tale. Det er svært. Det har været en lang 
dag med forberedelse og stress. Du måtte lige have 
noget hjælp. Bare en enkelt. Eller blev det til to? Nu 
kan du ikke gennemføre talen. Din ægtefælle redder 
dig. Ud fra bekymring eller flovhed? De andre 
kigger. Der er noget galt.

Rækkefølge af monologer: 
Den Syge - Ægtefællen - Barnet
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Fællesscenen: 
Du spiller med som NPC - Ægtefællens mor/Den 
Syges svigermor/Barnets bedstemor. Du prøver 
omsorgsfuldt at finde ud af, om der er noget galt 
med Den Syge.

Scene 6 (Prolog)             
I er på stranden. Det er sommer. De fleste andre er 
taget hjem. I sidder tæt sammen på det store tæppe 
oppe i klitterne. Det har været en lang, skøn dag. I 
har spist så meget af jeres medbragte mad og været 
så afslappede, at I besluttede jer for at blive lidt 
længere og nu har ingen af jer lyst til at tage hjem. 
I ved alle, at om lidt pakker I tingene sammen i 
bilen og kører tilbage til sommerhuset, men lige nu 
sidder I tæt sammen og ser de første stjerner over 
solen, der synker i havet. Alt er godt...

Rækkefølge af monologer: 
Ingen monologer i denne sidste scene.

Fællesscenen: 
Få spillerne tæt sammen. Lad dem spille den sidste 
scene. Hvad siger man, når alt føles perfekt? Noget 
overhovedet?

ALTERNATIV SLUTNING
Undervejs da jeg udtænkte scenariet, dukkede en 
anden slutning op. Et sidste twist, der vender tilbage 
til det følelsesmæssigt tragiske udgangspunkt. Den 
skal ikke tænkes som “den sande slutning” – blot en 
anden historie. Jeg kan lide begge, men ved, at der 
vil være delte meninger om dem. Det er derfor helt 
op til dig, hvilken slutning du vil bruge. Brug kun 
nedenstående, hvis du kan lide den, og mener, at 
den gør historien bedre:

Læs følgende op efter sidste fællesscene på stranden:

[Gå tæt på spillerne, og læg dine hænder på deres 
skuldre]

Var det dét? Var det sådan, du havde tænkt, at 
det hele kunne have været? Som en undskyldning 
eller forklaring på, hvad der virkeligt skete? Du 
er tilbage det specielle sted. Uden for tid og rum. 
Men virkeligheden hiver i dig. Det er tid til at vende 
tilbage. Du ser dig omkring. I er ikke tre. Det har I 
aldrig været. Der er kun dig. Drømmen er slut.

[Træd et par skridt tilbage]

Du vågner svedende op i sengen i din lejlighed. Du 
er alene. Som altid. Det var tæt på den her gang. 
Hallucinationerne bliver værre. Du mærker den 
velkendte trykken i hovedet. Abstinenserne der 
skriger efter forløsning. Du ved, hvad der skal til. 
Uden at rejse dig fra sengen, rækker du hånden ud 
og finder din trøst. Engang vil du ikke vågne igen. 
Der skal bare mere til. Du drikker og lukker øjnene 
igen.
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bifrost

SÆRIMNER
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