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KOLOFON
En (slags) kærlighedshistorie

Af Jonas Ellemand & Mads Brynnum

Scenariet er skrevet til Særimner 2016 og er 
et remake af “En kærlighedshistorie” af Ida 
Nilsson og Jonas Ellemand.

Tak til Særimner (Frederik og Rasmus), vores 
spiltestere (Nynne, Rasmus og Simon) og dem, 
der læste og gav feedback (Anders og Ole).
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FORTÆLLINGEN
Man siger, at kærlighed gør blind, men det 
er jo løgn. Kærlighed gør os til idioter. Nogle 
af os bliver til større idioter end andre, 
men hovedpersonerne i lige netop denne 
kærlighedshistorie står ikke tilbage for nogen.

Historien går som følger:

Et par svigter hinanden og beslutter sig for 
at gå i terapi. Ikke for at forsones, men for at 
fortsætte kampen om at få ret i nye rammer. 
Psykologen forelsker sig, Hun gør måske også, 
og pludselig er terapien slagmark, hvor alle 
har en skjult dagsorden. Men da Han opdager, 
hvad der foregår, tipper magtbalancen, og 
pludselig er alle hinandens behandlere i en 
tereapeutisk rejse mod afgrunden.

 Det er grundstammen i komedien. Men hvad 
der præcist sker - typen af terapeut, hvad der 
præcis opdages, og, ikke mindst, hvordan det 
hele ender - er op til jer. Vi giver jer rammen, 
lidt scener og nogle værktøjer, men det er jeres 
ansvar at skabe En (slags) kærlighedshistorie 
sammen.

PRAKTISK
En (slags) kærlighedshistorie er en komedie. 
Komedier handler om, at vise folk som værre 
end de er, og det bliver der rig mulighed for. 

Samtidig har alle karaktererne nogle tragiske 
træk; parrets manglende evne til at være rigtigt 
lykkelige sammen, psykologen, der føler sig 
drevet til at misbruge sin stilling. Men de har 
i sidste ende selv skabt deres problemer med 
deres egen idioti, så derfor skal I ikke have ondt 
af dem, men grine ad og med dem. Og I må 
gerne som spillere grine højt af de ting, der sker 
- faktisk bliver det tit sjovere, hvis I husker at 
gøre det.

Der er tre roller i historien - Ham, Hende og 
Psykologen. Der er ingen spilleder, så I skal 
selv sørge for at sætte scener, klippe og pace 
fortællingen. Vi skal nok give jer redskaber til 
lige netop det.

I teksten har vi givet køn til to af karaktererne, 
fordi det har gjort det lettere at skrive teksten, 
men man kan spille scenariet med præcis den 
kønskombination man har lyst til.

Spillet har tre akter med ca. tre scener hver. 
Akterne har desuden nogle specifikke regler 
for fortællingen, som fremgår af den enkelte 
akts oversigtsark. Spillet bør kunne afvikles på 
omkring halvanden time.
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ROLLERNE
Om lidt skal I fordele rollerne. De er alle 
sammen idioter, men det er vigtigt at huske, 
at de ikke er onde. De er, hvad man kan kalde, 
sympatiske idioter og skal spilles sådan. 
Hver rolle består af en beskrivelse og en 
værktøjsoversigt. Værktøjerne kan I bruge i 
løbet af spillet - nogle af dem er fælles, andre er 
unikke for lige netop jeres rolle. I skal tale om  
 
dem senere, så der er ingen grund til at holde 
det hemmeligt for hinanden. Endelig har hver 
rolle nogle scener, fordelt på de tre akter, som 
I kan sætte i løbet af spillet - de er heller ikke 
hemmelige. Fordel nu rollerne, som I har lyst 
til, læs dem og vend så tilbage til teksten her, 
når alle er færdige. 

KOMEDIESTIL
Om lidt skal I præsentere jeres værktøjer for 
hinanden og kort prøve dem. Men først skal I 
tale om, hvilken type komedie I vil spille - der er 
nemlig stor forskel på fx gakket komik og sort 
galgenhumor. Valget står ikke mejslet i sten, og 
I kan godt skifte undervejs i spillet, men ved at 
tale lidt om stilen inden, kan I få en god start.

Når I taler om stil, kan I blandt andet overveje 
om, I vil gå efter overdrevet og absurd eller 
underspillet og finurligt. Det absurde handler i 
nogen udstrækning om at skrue op på elleve og 
sætte hinanden i vanvittige situationer (en Carl-
mar Møller- eller Niles Crane-agtig tereapeut 
ville passe godt ind), mens det underspillede 
mere handler om at lade en situation udvikle 
sig. Men det afhænger selvfølgelig også af, om 
psykologen fx skal være en kold analyserende 
freudianer eller en manipulerende Hannibal 
Lecter-type (nok uden kannibalismen). I 
forhold til parret kan I også overveje, om deres 
magtkamp er åbenlys og led, eller om den mere 
er smålig. Og endelig kan I selvfølgelig trække 
på komedier, I har set eller spillet tidligere og 
vælge at lægge jer op af en kendt stil.

Diskutér stilen nu i max fem minutter, og læs så 
videre bagefter.

Læs karaktererne nu.
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HENDE
Du elsker ham næsten lige så meget, som du 
hader at tabe. Nogen gange tager det måske lidt 
over. Når du skal skal være helt ærlig, så er det 
måske derfor, I er havnet her. På den anden 
side, så kunne han jo også bare give efter - for 
du har jo ret...

• Du skal spille hende, og du skal prøve at 
vinde scenariet.

• Du har ansvaret for at sætte og klippe scener 
i første akt.

• Du skal sætte en intro-scene til første akt 
efter opvarmningen

Scene-ansvar, improvisering og klipning 
Når du har ansvaret for scenerne, skal du slå 
en balancere mellem at give dine medspillere 
indflydelse og være den, der sikrer at scenariet 
bliver tight. Det vigtigste er, at luften ikke går 
af ballonen, og scenerne bliver for lange og 
ufokuserede, men stol på dine medspillere, og 
giv dem så meget indflydelse som muligt. Når 
du har sceneansvaret, er du bagstopperen, der 
garanterer, at det ikke falder på gulvet.

Når du skal improvisere scener, kan du bruge 
de værktøjer, vi præsenterer, men lad dig 
ikke begrænse. Brug hele den værktøjskasse, 

PSYKOLOGEN
Du elsker at hjælpe, næsten lige så meget som 
du elsker hende.

• Du skal spille psykologen, og du skal forsøge 
at vinde

• Du har ansvaret for at sætte og klippe 
scenerne i anden akt

• Du sætter introscenen til 2. akt
• Du har ansvaret for at lede opvarmningen 

som beskrevet herunder

Scene-ansvar, improvisering og klipning 
Når du har ansvaret for scenerne, skal du slå 
en balancere mellem at give dine medspillere 
indflydelse og være den, der sikrer at scenariet 
bliver tight. Det vigtigste er, at luften ikke går 
af ballonen, og scenerne bliver for lange og 
ufokuserede, men stol på dine medspillere, og 
giv dem så meget indflydelse som muligt. Når 
du har sceneansvaret, er du bagstopperen, der 
garanterer, at det ikke falder på gulvet.

 Når du skal improvisere scener, kan du bruge 
de værktøjer, vi præsenterer, men lad dig ikke 

HAM
Du elsker hende næsten lige så meget, som du 
hader at tabe. Nogen gange tager det måske lidt 
over. Når du skal skal være helt ærlig, så er det 
måske derfor, I er havnet her. På den anden 
side, så kunne hun jo også bare give efter - for 
du har jo ret...

• Du skal spille ham, og du skal prøve at vinde 
scenariet.

• Du har ansvaret for at sætte og klippe scener 
i tredje akt.

• Desuden skal du afslutte anden akt ved at 
spille en nøglescene.

 
Scene-ansvar, improvisering og klipning 
Når du har ansvaret for scenerne, skal du slå 
en balancere mellem at give dine medspillere 
indflydelse og være den, der sikrer at scenariet 
bliver tight. Det vigtigste er, at luften ikke går 
af ballonen, og scenerne bliver for lange og 
ufokuserede, men stol på dine medspillere, og 
giv dem så meget indflydelse som muligt. Når 
du har sceneansvaret, er du bagstopperen, der 
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ROLLER

du kender (krydsklip, flashback, 
monologer, etc.), men find også selv på 
andre værktøjer og forfølg indskydelser 
i øjeblikket. Hvis bare du husker, at dine 
medspillere skal kunne forstå det, du 
laver, umiddelbart og uden forklaring, 
så er vi sikre på, at du sagtens kan male 
ud over stregerne til gavn for spillet.

Når du klipper, så hold det som 
hovedregel “short & sweet”.

POV-scener 
Hver scene kan spilles flere gange, men 
med forskelligt point of view. Hun har 
opfattet tingene på en måde og sætter 
scenen derefter, mens han har det lige 
omvendt. I skal ikke tage alle scener 
om, men det kan være et godt redskab 
til at vise konflikt, men også til at skabe 
komik. For når I spiller scenen igen, kan 
I skrue op for lige netop det, som var 
sjovest første gang – bare med et twist.

Instant Therapy 
Hvis du tager kuglepennen eller 
talestokken i hånden, så kan du sige 
noget som om, I var til terapi hos 
Psykologen og talte om den scene, I er 
i gang med. Scenen fortsætter, når du 
lægger kuglepennen/talestokken. Det 
er altså en måde at lave indre monolog 
på eller en metode til at kommentere en 
scene med rig mulighed for dramatisk 
ironi.

begrænse. Brug hele den værktøjskasse, 
du kender (krydsklip, flashback, 
monologer, etc.), men find også selv på 
andre værktøjer, og forfølg indskydelser 
i øjeblikket. Hvis bare du husker, at dine 
medspillere skal kunne forstå det, du 
laver, umiddelbart og uden forklaring, 
så er vi sikre på, at du sagtens kan male 
ud over stregerne til gavn for spillet.

 Når du klipper, så hold det som 
hovedregel “short & sweet”.

Terapiværktøjer 
Som psykolog har du adgang til en bred 
vifte af værktøjer, som du må bruge med 
løs hånd, når I er i terapilokalet. Som et 
komisk greb kan du desuden overveje at 
bruge et allerede etableret terapiværktøj 
uden for terapilokalet. Det kan for 
eksempel være i en intim scene med 
hende, hvor du pludselig placerer hende 
gestalt-stolen eller noget lignende.

Gestalt-stolen 
Psykologen bruger en tom stol til at 

repræsentere en person, som patienten 
har svært ved at kommunikere med. Når 
Hun fx taler til den tomme stol i stedet 
for Ham, er det muligt at få sagt noget, 
der ellers ville have været svært.

Rollespil 
Sæt en lille scene og skru gerne op. 
Måske skal de rollespille en scene, som 
sætter ham i et særlig dårligt lys, eller 
måske skal du pludselig spille ham i en 
scene, hvor I kan være meget intime, 
uden det virker fordækt.

garanterer, at det ikke falder på gulvet.

Når du skal improvisere scener, kan du 
bruge de værktøjer, vi præsenterer, men 
lad dig ikke begrænse. Brug hele den 
værktøjskasse, du kender (krydsklip, 
flashback, monologer, etc.), men find 
selv på andre værktøjer, og forfølg 
indskydelser i øjeblikket. Hvis bare du 
husker, at dine medspillere skal kunne 
forstå det, du laver, umiddelbart og 
uden forklaring, så er vi sikre på, at du 

sagtens kan male ud over stregerne til 
gavn for spillet.

Når du klipper, så hold det som 
hovedregel “short & sweet”.

POV-scener 
Hver scene kan spilles flere gange, men 
med forskelligt point of view. Hun har 
opfattet tingene på en måde og sætter 
scenen derefter, mens han har det lige 
omvendt. I skal ikke tage alle scener 

om, men det kan være et godt redskab 
til at vise konflikt, men også til at skabe 
komik. For når I spiller scenen igen, kan 
I skrue op for lige netop det, som var 
sjovest første gang – bare med et twist.

Instant Therapy 
Hvis du tager kuglepennen eller 
talestokken i hånden, så kan du sige 
noget, som om I var til terapi hos 
Psykologen og talte om den scene, I er 
i gang med. Scenen fortsætter, når du 
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ROLLER

Instant Therapy 
Hvis du tager kuglepennen eller 
talestokken i hånden, så kan du sige 
noget som om, I var til terapi hos 
Psykologen og talte om den scene, I er 
i gang med. Scenen fortsætter, når du 
lægger kuglepennen/talestokken. Det 
er altså en måde at lave indre monolog 
på eller en metode til at kommentere en 
scene med rig mulighed for dramatisk 
ironi.

Hvad tænker han egentlig? 
Du kan når som helst – både i og 
udenfor terapilokalet – bede en spiller 
komme med en kort, indre monolog. Du 
siger bare, ”hvad tænker han egentlig?” 
og kigger på den spiller, som skal svare.  

 
Du må gerne specificere et emne, men 
som udgangspunkt handler det om, 
hvad de tænker om dig. Den komiske 
effekt af dette værktøj kan forstærkes 
ved, at du forestiller dig, at din karakter 
rent faktisk kan høre det, de tænker, og 
spille på det. Det kan hun ikke, men der 
er noget sjovt i, at hun ”svarer”, som om 
hun kunne.

 

repræsentere en person, som patienten 
har svært ved at kommunikere med. Når 
Hun fx taler til den tomme stol i stedet 
for Ham, er det muligt at få sagt noget, 
der ellers ville have været svært.

Rollespil 
Sæt en lille scene og skru gerne op. 
Måske skal de rollespille en scene, som 
sætter ham i et særlig dårligt lys, eller 
måske skal du pludselig spille ham i en 
scene, hvor I kan være meget intime, 
uden det virker fordækt.

Regler og begrænsninger 
Du kan styre samtalen ved at opsætte 
regler og begrænsninger. Det kan være 
noget så simpelt, som at de, eller kun en 
af dem, kun må tale positivt, men det 
kan også være mere bizarre ting som at 
skulle danse sin vrede.

Opvarmning 
Du skal lede en opvarmningsøvelse, 
der introducerer forskellen på scener 
i og udenfor terapien. Øvelsen består 
af en lille scene. Bliv ved, til I er trygge 
ved værktøjerne. Du har ansvaret for at 
sætte og klippe scenen.

 Træk en tapestreg på gulvet, der 
markerer en objektiv og en subjektiv 
side.

 

om, men det kan være et godt redskab 
til at vise konflikt, men også til at skabe 
komik. For når I spiller scenen igen, kan 
I skrue op for lige netop det, som var 
sjovest første gang – bare med et twist.

Instant Therapy 
Hvis du tager kuglepennen eller 
talestokken i hånden, så kan du sige 
noget, som om I var til terapi hos 
Psykologen og talte om den scene, I er 
i gang med. Scenen fortsætter, når du 

lægger kuglepennen/talestokken. Det 
er altså en måde at lave indre monolog 
på eller en metode til at kommentere en 
scene med rig mulighed for dramatisk 
ironi.

Tables are turned! 
I tredje akt vender du psykologens 
våben mod psykologen selv - brug de 
terapeutiske værktøjer til at få skovlen 
under psykologen (se nøglescenen 
nedenfor).

I tredje akt må du – i terapilokalet – 
bruge alle de værktøjer som psykologen 
har brugt. (Se nedenfor).
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ROLLER

Nøglescene 
Første akt starter med en intro-scene. Du sætter 
scenen.

Scenen er et kort tilbageblik til en lysere 
tid, hvor det var kærligheden, der var 
fremtrædende. Det kan være det første kys, den 
første gang “jeg elsker dig” blev sagt eller intim 
pillow talk. Skab en romantisk og øm stemning 
sammen med Ham, og punktér den så bagefter - 
fx ved at starte et skænderi eller ved at nedgøre 
ham for at få the upper hand.

  
Scenen slutter, når den romantiske stemning 
går over i et grin.

I spiller tre venner, der er på bar, og I taler om 
weekendens erobringer. Dette er den objektive 
fortælling. Du(/I) kan så klippe frem og tilbage 
til scener, der sker uden for baren, og som er 
udtryk for noget subjektivt (fantasi, personlig 
oplevelse, drøm/mareridt, osv.). Tag ansvar for 
at starte scenen, og få den til at flyde, men giv 
plads til de andres input, hvis de er friske. Prøv 
at få de to typer af scener til at komplementere 
hinanden på en sjov måde - hvis en fx siger 
noget pralende i baren, så klip til en subjektiv 
scene, hvor det punkteres.

Nøglescene 
Startscene til 2. akt

2. akt indledes med en scene, hvor psykologen 
er til psykolog. Du vælger, hvem der skal spille 
den anden psykolog.

Samtalen handler om dilemmaet mellem ønsket 
om at hjælpe parret og at forfølge forelskelsen.

Du sætter og klipper scenen.

Afslutning af 2. akt/beg. af 3.: Nøglescene

I anden akt udvikler deres forhold sig, og det 
driver dig frem mod kogepunktet, hvor du ikke 
længere kan acceptere det. Når I når det punkt, 
koger du over og går i offensiven ved at vende 
psykologens værktøjer mod psykologen selv.
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VÆRKTØJER
Til at styre fortællingen har I hver især nogle 
værktøjer. I skal prøve de vigtigste inden spillet 
går rigtigt i gang, men præsentér dem nu ganske 
kort for hinanden, og tal om de ting, I måske er 
i tvivl om. 

SPILLETS REGLER
Følgende regler - eller måske snarere guidelines 
- gælder for det overordnede spil:

• Scenariet består af tre akter, der hver især 
har ca. tre scener.

• I skiftes til at have ansvaret for at sætte og 
klippe scenerne. I har hver især ansvaret i en 
af akterne. Hun styrer første akt, Psykologen 
styrer anden, og endelig har Han kontrollen i 
den tredje akt.

• Hver akt har et mål, som scenerne kredser 
om. Når det mål er nået bevæger spillet sig 
videre til næste akt.
1. Første akt slutter, når forholdet mellem 

Hende og Psykologen fuldbyrdes. Det 
gør psykologen til en endnu større del af 
magtspillet, fordi han nu kæmper direkte 
mod Ham.

2. I anden akt eskalerer forholdet mellem 
Hende og Psykologen frem mod 
kogepunktet, hvor Han ikke længere kan 
acceptere det. Han går i offensiven ved 
at vende Psykologens værktøjer mod 
Psykologen selv.

3. Tredje akt - og dermed spillet - slutter 
med at nogen eller noget dør.

Hver gang I starter en ny akt, er det en god 
idé i fællesskab at opridse, hvad der skal ske 
i akten ved hjælp af oversigterne bagerst i 
scenariet. Og husk, at I som spillere sagtens 
kan have viden, som jeres roller ikke har. 

 
Desuden gælder følgende regler for de scener, I 
skaber:

1. Hvad der sker i terapien finder objektivt set 
sted, mens scenerne uden for terapien er 
udtryk for subjektive oplevelser.

Så hvis Hun fx stikker Ham en flad, mens de 
sidder hos Psykologen, så er det fakta. Det 
finder sted. Men hvis Hun sætter en scene 
uden for terapien, hvor Han for eksempel skal 
opføre sig som et rigtigt dumt svin, så er det 
ikke nødvendigvis sådan, det var. Det kan være 
noget, der skete, men det kan også være en 
drøm eller en fantasi eller bare en skarpvinklet 
oplevelse.

I praksis løser I det ved at trække en streg på 
gulvet med tape. Når I spiller på den ene side, er 
I i terapien. Når I spiller på den anden side, er 
I uden for terapien. Vi mener, det er helt oplagt 
at spille især selve terapien helt som live, men 
for at sætte tempoet op kan det være en idé at 
begrænse scenografi og fysisk spil en smule i 
andre scener. 

2. Forholdet kan ikke gå itu før tredje akt.

Så selv hvis en scene i første akt slutter med, 
at Han og Hun slår op, så er de sammen igen i 
næste scene.
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OPVARMNING OG SPILSTART
Nu mangler I kun at finde en kuglepen eller 
en talestok, I kan bruge til værktøjet Instant 
Therapy. Desuden har Psykologen fået til 
opgave at lave en opvarmningsøvelse.

 Inden da et hurtigt godt råd om at spille 
komedie: Hvis I lader være med at jagte grinet, 
så skal det nok komme af sig selv. Og husk at gå 
efter at være setup’et, ikke punchlinen. Spillet 
handler om uperfekte mennesker, så I skal ikke 
være bange for at udstille jer selv, og dermed 
give de andre lov til at smashe.

OV
ER

SI
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Antal scener: Ca. 3

Mål: Psykologens forelskelse 
fuldbyrdes

Regler: Forholdet kan ikke 
brydes (hvis det brydes, 
genetableres det automatisk i 
næste scene)

Sceneansvar: Hendes 

Særligt: Første akt starter 
med en intro-scene. Hun sætter 
scenen.  
Scenen er et kort tilbageblik 
til en lysere tid, hvor det 
var kærligheden, der var 
fremtrædende. Det kan være det 
første kys, den første gang “jeg 
elsker dig” blev sagt eller intim 
pillow talk. 

Scenen slutter når den romantiske 
stemning går over i et grin. 

Husk, at du skal spille for at 
vinde!

Antal scener: Ca. 3

Mål: Forholdet mellem 
Psykologen og Hende driver Ham 
mod kogepunktet, hvor Han går i 
offensiven 

Regler: Forholdet kan 
ikke brydes (hvis det brydes 
genetableres det automatisk i 
næste scene)

Sceneansvar: Psykologens

Særligt: Anden akt starter og 
slutter særligt. 

2. akt indledes med en scene, 
hvor Psykologen er til psykolog. 
Psykologen vælger, hvem der 

skal spille den anden psykolog. 
Samtalen handler om dilemmaet 
mellem ønsket om at hjælpe 
parret og at forfølge forelskelsen.

2. akt slutter med, at Han når 
kogepunktet og går i offensiven 
ved at vende psykologens 
terapeutiske værktøjer mod 
psykologen selv. 

Husk, at du skal spille for at 
vinde!

Mål: Nogen eller noget dør. 
Scenariet slutter derefter.

Antal scener: Ca. 3

Regler: Forholdet kan brydes.

Sceneansvar: Hans

Særligt: Husk, at det her er den 
akt, hvor Han endelig kan få lov at 
bestemme - I behøver ikke rushe 
mod en dramatisk afslutning. 

Husk, at du skal spille for at 
vinde!
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