


Lise er dement og forsvinder langsomt fra 
verden, mens hendes pårørende ser hjælpelø-
se til. Snart er hun helt væk. 

Scenariet følger hendes mand og tre voksne 
børn det sidste år, inden hun kommer på 
plejehjem. 

Familien har indtil videre skubbet gamle 
konflikter til side og er rykket sammen om at 
passe Lise så godt som muligt. Men sygdom-
men tærer på dem, og alle nærmer sig deres 
bristepunkt. 

Væk handler om at være pårørende til en de-
ment. Ikke om at være dement. Lise optræder 
derfor aldrig direkte i scenariet, men rollernes 
forhold til hende kommer til udtryk gennem 
deres spil med hinanden. Den centrale præ-
mis i scenariet er spørgsmålet om, hvordan 
almindelige mennesker reagerer på langsomt 
at miste en, de elsker. Indeholdt i denne 
præmis er to temaer om, hvordan vi bliver 
påvirket af  sorg, og hvad det egentlig betyder 
at være en familie.

Fortællingen består af  fire akter. Én for hver 
årstid i Lises sidste år hjemme. Familien kan 
se, at hendes sygdom lakker mod enden, og at 
de snart ikke kan tage vare på hende længere. 
De har besluttet, at de vil have et sidste godt 
år med hende i hjemmet, inden hun er nødt 
til at komme på plejehjem, hvor hun skal 
tilbringe sin sidste tid. 

Det bliver et år, hvor de er smertefuldt be-
vidste om, at de har en række oplevelser for 
sidste gang, og hvor fortidens konflikter vil 
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komme op til overfladen. Det bliver også et 
år, hvor familien tvinges til at forholde sig til 
nye tab, når demensen tager mere og mere af  
Lise fra dem. 

Hver akt er bygget op om en central begi-
venhed. I Forår holder familien et møde om, 
hvordan de gerne vil håndtere Lises sidste 
år hjemme. I Sommer fejrer de Lises 70 års 
fødselsdag. I Efterår tømmer de deres barn-
domshjem og gør det klar til at blive solgt. I 
Vinter fejrer de den sidste jul sammen. Scena-
riet slutter med køreturen hjem fra at have 
afleveret Lise på plejehjemmet. 

Ud over disse centrale begivenheder kommer 
I til at spille scener fra rollernes hverdag, 
hvor deres livsvalg, følelser og forhold til hin-
anden er i fokus. Disse scener forløber som 
almindeligt rollespil, hvor familien interagerer 
med hinanden. Der er også en række scener, 
hvor rollerne fortæller om, når de passer Lise, 
og om hvordan hendes sygdom bliver værre. 
I disse scener er det kun en enkelt rolle, der 
fortæller. 

Der er meget få scener i Væk, som I skal 
spille. Til gengæld er der mange scener, du 
kan vælge at sætte. Det betyder, at fortællingen 
kan bevæge sig i mange forskellige retning-
er, alt efter hvor spillerne lægger vægten i 
deres karakter. Da fokus er på karakterspil og 
rollernes valg i scenerne, er scenariets eneste 
virkemiddel en meget simpel fortælleteknik til 
at etablere, hvad der skete i fortiden.

Roller
Erik: Lises mand og børnenes stedfar, der ser 
sin hverdag blive opslugt af  ensomhed, men 
som frygter, at det er for sent at række ud efter 
familien. 

Kirsten: Det midterste barn, der havde trukket 
sig væk fra familien, men som nu vender tilbage 
for at genskabe et forhold, der måske aldrig har 
været der. 

Maria: Det ældste barn, der febrilsk prøver at 
holde sammen på familien, men som ikke tør 
dele sin sorg med dem. 

Mikael: Efternøleren, der aldrig rigtig blev til 
noget, men hvis liv endelig giver mening, når 
han passer sin mor. 

Forberedelse
Væk er ikke et scenarie, der kan køres direkte 
fra bladet. Til gengæld er det er scenarie, hvor 
du som spilleder er en aktiv medskaber af  jeres 
oplevelse og har stor frihed over, hvilke scener 
du vil sætte. Det kræver et vist overblik. Derfor 
anbefaler jeg, at du fokuserer på sceneforslagene 
og rollernes konflikter - indre som ydre - når du 
forbereder dig. Når du kender dem indgående, 
kan du hjælpe spillerne med at skabe præcis den 
rigtige oplevelse for jeres afvikling. 

Hvis du afvikler scenariet på Fastaval 2018, 
bliver du inviteret til en Facebook-gruppe, hvor 
du kan diskutere forberedelse og opsætning med 
de andre spilledere. 
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Om demens 

Demens er en samlebetegnelse for en række 
sygdomme, der svækker hjernens kognitive 
egenskaber, og som oftest rammer ældre på 
65 år eller mere. Sygdommene manifesterer 
sig på mange forskellige måder, og hvert for-
løb er unikt. Derfor er nedenstående udeluk-
kende tænkt som en beskrivelse af, hvordan 
demens fungerer i det tilfælde, vi følger i 
scenariet. 

Om demens i Væk

Lise lider af  Lewy body demens. Sygdom-
men er den fjerdehyppigste årsag til demens 
i Danmark og skyldes en skadelig ophobning 
af  proteinklumper – såkaldte ”Lewy bodies” 
– i hjernen. Man regner med, at 3000 – 4000 
danskere lider af  Lewy body demens. 

Sygdommen påvirker hukommelse, overblik, 
problemløsning og andre mentale funktio-
ner, der alle gradvist bliver forværret. Dette 
gør, at patienten ofte virker fjern, uklar eller 
forvirret. Mange udvikler desuden kraftige 
hallucinationer, og tre ud af  fire patienter 
lider af  stive bevægelser, som gør finmoto-
rikken dårligere, talen lavere og giver mindre 
mimik i ansigtet. 

Lewy body demens udvikler sig i spring, så 
patienten gradvist får det dårligere og kan 
mindre af  det, hun kunne før. Der er ikke no-
gen fast rækkefølge for hvilke funktioner, der 
bliver påvirket først, men korttidshukommel-
sen forsvinder ofte tidligt i forløbet. Symp-
tomerne veksler dog ekstremt meget – også 
hos den enkelte patient, hvis tilstand ændrer 

sig frem og tilbage mange gange i løbet af  
sygdommen. 

Hos nogle patienter er det muligt at lindre 
symptomerne med medicin, men Lewy body 
demens er altid uhelbredelig og altid dødelig. 
De fleste sygdomsforløb strækker sig over 6 
til 10 år. 

Diagnosen stilles hos lægen, der bl.a. udfø-
rer en række kognitive tests. En af  de mest 
almindelige af  disse er ”urskivetesten”, hvor 
patienten bliver bedt om at tegne en urski-
ve, skrive tallene 1-12 rundt langs kanten 
og placere viserne, så de angiver et bestemt 
klokkeslæt. Det er ofte enormt svært for en 
demensramt, fordi fornemmelsen for tid tit 
forsvinder tidligt i processen. I nogle tilfælde 
kan Lewy body demens også observeres gen-
nem en scanning af  patientens hjerne. 

Som demensramt er det muligt at få støtte fra 
kommunen som fx at få dagligt besøg af  en 
social- og sundhedshjælper, der hjælper pa-
tienten i bad. Som udgangspunkt prøver man 
at holde den syge i eget hjem så længe som 
muligt, men i sidste ende kommer de fleste på 
plejehjem. 

Om at være pårørende

Man kalder tit demens for de pårørendes syg-
dom, fordi den syge på et tidspunkt glemmer, 
at der fandtes engang, hvor hun kunne huske. 
Engang hvor hun var rask. De pårørende er 
til gengæld bevidste under hele processen og 
konstant opmærksomme på hver eneste lille 
ændring. 
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Som pårørende kan noget af  det mest fru-
strerende være den afstand, der kommer 
mellem en selv og den syge. Man kan ikke på 
nogen måde forstå, hvordan det er at leve i 
deres verden af  forvirring og hallucinationer. 
Og afstanden bliver kun større, som sygdom-
men forværres. 

Når man er pårørende, går sorg og frygt hånd 
i hånd med frustration. Sorgen over det, man 
allerede har mistet. Frygten, der kommer af, 
at man vil miste mere, men aldrig ved hvor-
dan og hvornår. Og skamfuld frustration 
over, hvor svært det er at tilbringe tid med 
en person, der mere og mere forsvinder ind i 
sin egen hjernes fængsel. Uanset hvor meget 
man elsker dem og har brug for at være sam-
men med dem. 

Det er dén tilstand mellem sorg, frygt og 
frustration, som rollerne i scenariet befinder 
sig i. 

Demens og rollespil
Det var en erfaring fra spiltesten, at spillerne 
godt kan blive intimideret af, hvor tungt scena-
riets emne er. Demens er en strækkelig sygdom, 
og de var af  og til bange for at repræsentere den 
forkert. Derfor anbefaler jeg, at du gør det klart, 
at det er langt vigtigere, at I har en interessant, 
dramatisk og rørende rollespilsoplevelse, end 
at I fremstiller demens fuldkommen medicinsk 
korrekt.
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Efter et par år fik de lov til at stoppe med 
at se ham. Derefter var det kun Kirsten, der 
besøgte sin far. Hun ser ham stadigvæk, når 
scenariet begynder. 

Erik og Lise blev kærester for 29 år siden. 
Gennem hele deres forhold er de blevet 
boende i huset i Birkerød, hvor børnene er 
vokset op. For omkring 15 år siden begyndte 
Kirsten at trække sig væk fra familien og kun 
se dem, når det var allermest nødvendigt. 

Det er lidt under fem år siden, at Lise blev 
diagnosticeret med Lewy body demens. 
Sygdommen er blevet værre med årene, og 
hun nærmer sig nu det punkt, hvor hun ikke 
kan være i sit eget hjem længere, men har 
brug for professionel pleje. Lise er for syg 
til, at hun kan være alene, og bliver derfor til 
dagligt passet af  Erik. Børnene hjælper dog, 
så meget de kan, så Erik en gang imellem kan 
komme ud af  huset til møde i veteranfor-
eningen eller ud og fiske. 

Inden scenariets start har de pårørende 
besluttet, at Lise skal på plejehjem. Pladsen 
er klar fra næste januar, hvilket giver hende 
et sidste år hjemme. Det er det år scenariet 
handler om. 

En række af  konflikterne i Væk har bund i 
fortiden og navnlig i forskellige opfattelser af, 
hvad der egentlig skete. Som udgangspunkt er 
der ikke nogen af  rollernes fortolkning, som 
er mere sand end andres. Det interessante er 
ikke, hvad der virkelig hændte i fortiden, men 
derimod hvordan rollerne bringer det i spil i 
nutiden. 

Lise er 69 år gammel ved scenariets start. 
Før hun blev pensioneret arbejdede Lise som 
skolelærer.

Hun har altid været familiens midtpunkt, som 
bestemte, hvordan tingene skulle være. For 
49 år siden blev hun gift med sin første mand 
Torben. Sammen købte de et parcelhus i 
Birkerød i Nordsjælland og fik tre de tre børn 
Maria (44), Kirsten (42) og Mikael (36). 

Parret blev skilt for 33 år siden. Den egentli-
ge grund til skilsmissen står hen i det uvisse, 
men faktum er, at det var Torben, der bad 
om den. Det var også ham, der flyttede, mens 
Lise blev boende med de tre børn. I tiden 
efter skilsmissen, så børnene deres far cirka 
hver anden weekend. Det gik dog ikke godt, 
og hverken Maria eller Mikael var tilfred-
se med at skulle tilbringe tid med Torben. 

Familiens  
forhistorie
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Rollerne er skrevet, så spillerne kan tage dem 
i forskellige retninger og fokusere på den del, 
de synes er mest interessant. Det er helt fint 
– og meget sandsynligt – at en spiller ikke får 
udforsket hver eneste potentiel indre og ydre 
konflikt i rollen. 

Erik 

68 år, Lises kæreste gennem 29 år og pensioneret 
mellemleder i SKAT. Bor med Lise i parcelhuset i 
Birkerød. Ingen børn. 

Mere end nogen af  de andre pårørende, har 
Erik sygdommen helt inde på livet. Det er 
ham, der passer Lise til hverdag, og ham som 
ser, hvordan demensen langsomt opløser 
den kvinde, han elsker. Han føler, at det både 
gør hans sorg dybere end resten af  familiens, 
og at han har et særligt indblik i, hvad Lises 
behov er. 

Før hun blev syg, styrede Lise meget af  deres 
sociale liv, og Erik var afhængig af  hende. Nu 
frygter han, hvor ensomt hans liv vil blive, 
når hun ikke er der mere. Han var aldrig som 
en far for hendes børn, og han er i tvivl om, 
om de vil blive ved med at se ham. Erik har 
aldrig været god til at skabe forbindelse til an-
dre mennesker, men nu prøver han febrilsk at 
række ud efter børnene, inden det er for sent. 

Erik og Mikael har altid kæmpet om Lises 
opmærksomhed, men nu betaler Erik Mikael 
for at passe hende i et kejtet forsøg på at vise 

sin taknemmelighed og måske skabe et nyt 
forhold. Da Kirsten trak sig væk fra familien, 
begyndte Erik at mødes med hende i hemme-
lighed, men efter hun er kommet tilbage, er 
det som om, hun søger en afklaring på forti-
den, han ikke kan give hende. Maria overtager 
mere og mere sin mors rolle som familiens 
midtpunkt og skubber Erik ud på et sidespor 
i forhold til at tage beslutninger, der påvirker 
Lise. 

Det er en god ide at give Erik til en spiller 
med meget initiativ, da han gennem scena-
riet er nødt til at arbejde for at skabe sig en 
ny position i familien og få et mere varigt 
forhold til børnene. En anden mulighed er 
at give Erik til en spiller, der gerne vil udfor-
ske temaet om sorg, da det er en stor del af  
rollen. 

Kirsten 

42 år, Lises midterste barn og selvstændig ledelses-
konsulent. Bor på Østerbro i Købehavn og er kæreste 
med Alex. Ingen børn. 

Kirsten trak sig væk fra familien på grund af  
alt det usagte omkring forældrenes skilsmisse, 
og fordi de aldrig kunne snakke om, hvordan 
de virkelig havde det. Men hun følte sig tom 
ude dem. Efter Lises sygdom er Kirsten kom-
met tilbage og hjælper med at passe sin mor. 
Hun har brug for at få afklaring på, om hun 
stadig kan være en del af  familien, når Lise er 
kommet på plejehjem. 

Roller og  
casting
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I Kirstens øjne var skilsmissen Lises skyld, og 
hun ser sin mor som en selvoptaget manipu-
lator, der spillede sine børn ud imod deres 
far. Kirsten er det eneste af  børnene, der 
stadigvæk ser Torben. Hun er frustreret over, 
at Lises sygdom gør det umuligt for hende at 
tage det store opgør med sin mor og få renset 
luften. 

I gamle dage var Kirsten og Maria bedste 
venner, men det stoppede, da de valgte hver 
sin side efter skilsmissen. Kirsten vil gerne 
genetablere det gode forhold til sin søster, 
men det kræver, at de får talt ud om, hvad der 
skete dengang. Hun har aldrig været tæt på 
Mikael, der var Lises yndling, og som forgu-
dede deres mor, mens de voksede op. Kirsten 
sætter pris på det kejtede venskab mellem 
hende og Erik men ved ikke, hvordan hun 
bedst kan støtte ham midt i sorgen. 

Kirsten giver bedst mening at give til en spil-
ler, der ikke har noget problem med at øde-
lægge den sidste rest af  god stemning. Det vil 
tit være hende, som tvinger resten af  familien 
til at forholde sig til ubehagelige kendsgernin-
ger. Hun er desuden den rolle, der er mindst 
tynget af  sorg over moderens sygdom. 

Maria 

44 år, Lises ældste barn og specialkonsulent i Hil-
lerød kommune. Bor i den lille by Tulstrup udenfor 
Hillerød i Nordsjælland og er fraskilt. Hun har to 
børn. Julian på 9 og Silas på 13. 

Maria er den, der har styr på det praktiske, og 
som holder sammen på familien gennem syg-
dommen. Men midt i sin kamp for at få alting 
til at fungere, har hun lukket sig om sin sorg. 
Selvom det allerede har kostet hendes ægte-
skab, kan hun ikke åbne op. I stedet græder 
hun alene i sin bil, mens hun længes efter at 
kunne række ud til sin familie. 

Når hun er sammen med familien, gemmer 
Maria sig bag nostalgisk snak om fortiden og 
alt det gode, de har oplevet sammen. Det var 
hendes ide, at Lise skal på plejehjem snart, og 

nu er det vigtigste for Maria, at hendes mor 
får et godt sidste år i hjemmet. Et år der kan 
minde dem om dengang, alting var godt. 

Maria har altid været på sin mors side, og det 
var hun også under skilsmissen. Hun føler, at 
det var hendes egen beslutning at stoppe med 
at se deres far, og at Kirsten forrådte familien 
ved at blive ved med at se ham. Maria længes 
efter den gamle nærhed med sin søster, men 
kan ikke forstå Kirstens trang til at rippe op i 
fortidens konflikter. Mikael og Maria var også 
tætte engang, men nu prøver hun mest at 
hjælpe ham til at få styr på sit liv i stedet for 
at lade ham komme for nær. Hun forsøger at 
støtte Erik så meget som muligt, men ender 
ofte med at tromle over hans ønsker. 

Maria skal helst gives til en spiller, der kan 
lide knudrede roller, og som kan formidle 
den smerte og sorg, der ligger under over-
fladen. Det giver også mening, hvis Marias 
spiller er god til at fortælle, da det er hende, 
der har mest grund til at tale om gode barn-
domsminder. 

Mikael

36 år, Lises yngste barn og pædagogmedhjælper. Bor 
i Birkerød og er single. Han har datteren Rose på 12 
fra et tidligere parforhold.

Mikael er efternøleren, der ikke har kunnet 
tage ansvar og i stedet gav op og lod andre 
ordne problemerne for ham. Han er aldrig 
rigtig blevet til noget og er ved at miste troen 
på, at hans liv nogensinde begynder for alvor. 

Han har altid forgudet Lise, og hun har altid 
været der til at hjælpe ham ud af  hans selv-
skabte problemer. Nu er han den af  børnene, 
der bruger mest tid på at passe hende, selvom 
han ikke kan holde ud at se, hvordan syg-
dommen skrider frem. For første gang i sit 
liv holder Mikael ved noget. Også når det er 
svært. Han har brug for, at resten af  familien 
anerkender, hvor meget han gør for Lise. 
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Mikael er for ung til rigtig at kunne huske 
skilsmissen, men han er sikker på, at hans 
mor har gjort det rigtige under den. Han sav-
ner sit gamle nære forhold til Maria og ville 
gerne hjælpe hende til at åbne mere op, men 
han kan ikke holde ud, hvordan hun prøver 
at kontrollere hans liv. Mikael kan ikke forstå, 
hvorfor Kirsten er kommet tilbage, hvis hun 
bare vil tale dårligt om deres mor. Han har 
altid set Erik som en rival, men sygdommen 
har tvunget dem tættere på hinanden og gør 
deres forhold til noget nyt. Mikael skammer 
sig over at tage imod pengene fra Erik, men 
han ville ikke kunne betale sin husleje uden 
dem. 

Det giver mening at give Mikael til en spiller, 
der elsker at udvikle en rolle. Han kan nemlig 
både komme ud af  scenariet som en knækket 
mand og med et nyt fokus i sit liv. Mikael er 
også en rolle, som er meget tynget af  sorg 
over Lises sygdom. 
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Struktur 

Scenariet er bygget op af  fire akter. Én for 
hver årstid. Årstiderne fungerer som en 
rettesnor i fortællingen, således at Forår og 
Sommer primært bruges til at introducere 
konflikter, mens Efterår og Vinter går med at 
afslutte dem. Eller i det mindste finde ud af, 
at de er gået i hårdknude og vil pine familien i 
lang tid efter, Lise er kommet på plejehjem.  

Hver akt har tilknyttet en række aktscener. 
Nogle af  dem er obligatoriske at spille, fordi 
de udvikler scenariets centrale fortælling om 
det sidste år, mens andre er valgfri. Derud-
over er der en række valgfri scener, som ikke 
er bundet til nogen akt. Dem kan du sætte 
på det tidspunkt, der giver bedst mening for 
jeres afvikling. Disse scener er delt op i hver-
dagsscener og demensscener. 

Både aktscener og hverdagsscener er almin-
delige rollespilsscener, hvor rollerne taler med 
hinanden, mens demensscenerne er fortælle-
scener om, hvordan demensen bliver værre. I 
scenekataloget er der gode råd til, hvordan du 
balancerer bruger af  de forskellige scenetyper 
i hver akt. 

Det er kun de fire roller, der medvirker i sce-
nariets scener. Hverdagsscenerne foregår ho-
vedsageligt mellem to roller, men der vil også 
være nogle, hvor alle fire pårørende er med. 
Demensscenerne bliver fortalt af  en enkelt 
rolle. Alle spillere overværer alle scener. 

Lise er væk 

Det helt centrale greb i scenariet er, at Lise 
aldrig optræder direkte i en scene. I hverdags-
scenerne er hun altid et andet sted. Ligger og 
hviler sig inde ved siden af  eller bliver passet 
af  en af  de roller, der ikke er med i scenen. I 
demensscenerne beskriver rollerne en ople-
velse med at passe hende, men den er altid 
udelukkende set fra deres eget perspektiv. 

Akt- og hverdagsscener

Som spilleder er det dig, der bestemmer hvil-
ke valgfri akt- og hverdagsscener, I skal spille 
og i hvilken rækkefølge, I skal spille dem. I 
nogle af  de foreslåede akt- og hverdagsscener 
er det også op til dig at bestemme enten en 
eller flere af  de roller, der deltager. Brug akt- 
og hverdagsscener til at understøtte de kon-
flikter, spillerne fokuserer på, samtidig med at 
du sørger for en nogenlunde ligelig fordeling 
af  tiden i rampelyset.

Som udgangspunkt er det dig, der sætter 
scenerne, men spillerne er velkomne til at 
byde ind, hvis de gerne vil have en scene med 
en af  de andre roller. De kan gøre dette på en 
måde, som giver mening i fiktionen (”Jeg sør-
ger for at gå ud og hente kolde sodavand fra 
skuret sammen med Erik, så vi kan snakke”) 
eller de kan bede dig om en scene udenfor 
fiktionen (”Jeg vil gerne have en scene med 
Maria snart”). 

Sådan spilleder 
du Væk
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Når I spiller hverdagsscenerne, er det en god 
ide at huske på, at scenariet løber over et helt 
kalenderår. Derfor kan der godt være gået 
nogle uger fra en scene til den næste. Rollerne 
kan derfor have udviklet sig i den tid, der er 
gået. Spillerne viser denne udvikling gennem 
deres rollespil. Det kan enten være gennem, 
at rollen opfører sig anderledes – fx kan 
Maria blive bedre til at tale om sin sorg – eller 
gennem at rollen nævner, at den har lavet 
noget om i sit liv – fx at Mikael begynder på 
en uddannelse eller på at se sin datter mere. 

Demensscener

Hver demensscene handler om, første gang 
noget nyt sker i Lises sygdom: første gang 
hun ikke kunne gå på toilettet selv, første 
gang hun slet ikke kunne genkende dig, første 
gang hun brød sammen i angst for sygdom-
men, etc. Demensscenerne foregår i ugerne 
og dagene mellem akt- og hverdagsscenerne. 

Symptomerne for en person med Lewy body 
demens varierer meget fra dag til dag. Derfor 
kan det godt være, at Lise kan genkende sine 
børn igen efter scenen, hvor hun for første 
gang ikke kunne. Men sygdommen er be-
gyndt at tage den evne fra hende.  

Du sætter demensscenerne ved at spørge en 
rolle om, hvordan det gik sidste gang, ved-
kommende passede Lise. Da Erik er sammen 
med Lise hver dag, handler hans demenssce-
ner ikke om sidste gang han passede hende, 
men om sidste gang han bemærkede, at 
hendes symptomer var blevet værre.

Som udgangspunkt giver du kun spilleren 
en kort beskrivelse af, hvad der skete, og så 
fylder spilleren detaljerne ud. I scenekataloget 
er der dog et par hjælpespørgsmål til hver 
demensscene, hvis spilleren har lidt svært ved 
at fortælle. 

Lises sygdom forværres gennem demens-
scenerne og det er op til jer at bringe det ind 
i hverdagsscenerne. Det kan I gøre på flere 
måder. Måske er rollen, der fortalte i demens-

scenen stadigvæk påvirket, når I spiller næste 
hverdagsscene. Måske vil rollen tale om, hvad 
der skete. Måske holder den det for sig selv. 
Du kan også vælge at sætte en hverdagsscene, 
der handler om det, der skete i demenssce-
nen. Det kan være, at der bliver indkaldt til et 
fællesmøde i familien for at snakke om Lises 
sygdom. Det kan også være, at det bare er et 
telefonopkald til en af  de andre roller. 

En del af  scenariets opvarmning består i, at I 
spiller en demensscene. 

Gode råd til at skabe 
scenariets fortælling

Spor dig ind på konflikterne

I starten af  scenariet er der en relativt åben 
obligatorisk aktscene, hvor rollerne kan føle 
hinanden på tænderne, og en række valgfri 
aktscener, der handler om deres indbyrdes 
forhold. Brug dem til at få en fornemmelse 
af, hvilken retning scenariet skal i, og hvilke 
konflikter spillerne gerne vil udforske. 

Under afviklingen er det en god ide at tage en 
snak med spillerne mellem akterne, så du er 
sikker på, at I er nogenlunde enige om, hvil-
ken retning I bevæger jer i. Det er også her 
spillerne kan ønske, at en given konflikt kom-
mer mere i spil eller bliver nedtonet. Undgå 
dog at det ender i for meget diskussion om, 
præcis hvilke scener I skal spille i næste akt. 

Giv spillerne plads

Du har stor indflydelse på, hvilke scener I 
skal spille, hvornår I skal spille dem og – ofte 
– hvilke roller, der skal være med i dem. Men 
når scenerne er sat, er det spillerne, der har 
kontrollen og gennem deres konkrete spil be-
stemmer, hvad der skal ske i en scene. Derfor 
er det vigtigt, at du sætter scenerne skarpt 
men ikke dikterer, hvad der skal ske i dem 
eller hvilke konflikter, der skal i spil. 
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Eksempel: Du sætter scenen ”Eriks nye 
lejlighed” i Efterår, hvor Erik viser en af  de 
andre roller en bygning, hvor han regner med 
at flytte i lejlighed, når Lise er kommet på 
plejehjem. Du bestemmer, hvem den anden 
rolle er, og sætter scenen, så den starter, da 
Erik stopper bilen foran bygningen. Derefter 
er det spillerne, der bestemmer, hvad samta-
len i bilen kommer til at handle om. 

Hvis dine spillere famler, kan du hjælpe dem 
ved at introducere et tema for de scener, du 
sætter. I ovenstående scene kan du fortælle, 
at Erik gerne vil snakke om fremtiden, men 
præcis hvad det betyder, er op til spillerne. 

Væk er et scenarie, hvor der skal være plads 
til meningsfyldt tavshed mellem rollerne, 
hvor det usagte lurer lige under overfladen. 
Pas derfor på med at klippe for tidligt. Selv-
følgelig skal scenerne ikke løbe ud i sandet, 
men det kan godt betale sig at dvæle lidt 
undervejs. 

Brug scenariets præmis og temaer

Selvom spillerne har stor frihed, giver det den 
bedste oplevelse, hvis deres spil er nogenlun-
de fokuseret. Det bliver det ved, at de forhol-
der sig til scenariets centrale præmis om at 
undersøge, hvordan almindelige mennesker 
reagerer på langsomt at miste én, de elsker, 
og de to temaer om, hvordan vi bliver påvir-
ket af  sorg, og hvad det egentlig betyder at 
være en familie. 

Alt spil skal forholde sig til enten præmissen 
eller de to temaer. Det er de spørgsmål, som 
spillerne skal udforske, når de spiller rollerne. 
Det er dog helt fint, hvis et af  spørgsmålene 
tager mere fokus end andre i jeres afvikling. 

Rent praktisk skal du præsentere præmis-
sen og temaerne for spillerne, inden I går i 
gang, og forklare, at de er deres pejlemærker 
undervejs i scenariet. Skriv dem gerne op på 
en tavle, så spillerne hele tiden forholder sig 
til dem. 

Brug akterne 

Udover præmissen og temaerne er akterne 
jeres rettesnor i forhold til, hvor meget I skal 
eskalere rollernes indre og ydre konflikter. 
Der er ikke noget endegyldigt svar på, hvor 
en konflikt skal kulminere, men det giver me-
ning at bruge de første par akter til at intro-
ducere nye konflikter og så forløse dem i de 
to sidste akter. Det betyder også, at en scene 
vil blive spillet forskelligt, alt efter om du sæt-
ter den i starten eller slutningen af  scenariet. 

I introduktionen til hver akt er der en kort 
beskrivelse af, hvad der skal være i fokus. I 
scenariets bilag er der desuden en oversigt 
over akterne. Læg den frem på bordet og 
sørg for, at spillerne hele tiden ved, hvor I er i 
fortællingen. 

Tænk fremad

Når spillerne er i gang med en scene, skal du 
naturligvis følge med og være klar til at klippe 
den. Men det er også det tidspunkt, hvor du 
kan begynde at tænke lidt fremad og planlæg-
ge, hvilke scener du kunne overveje at sætte, 
når den nuværende scene er slut. 

Det er en god ide altid at være mindst en sce-
ne forud, så når du afslutter en scene, ved du 
allerede, hvad den næste scene er, og hvem 
der skal være med i den. 

Minder og fortiden

Rollernes minder er en vigtig del af  Væk. 
Kirsten kommer helt sikkert til at snakke om 
forældrenes skilsmisse og har en helt anden 
opfattelse af, hvad der skete dengang end sine 
søskende. Samtidig vil Maria gerne snakke 
om de gode gamle dage før sygdommen.

Det er ikke fra start lagt fast, hvad der virke-
lig er sket. I stedet er det noget, der etableres 
gennem spillet. Som udgangspunkt er alt, 
hvad en rolle fortæller om sine minder sandt. 
Fra deres perspektiv. Det betyder, at to roller 
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godt kan have vidt forskellige opfattelser af  
fortiden, uden at nogen af  dem bevidst lyver. 

Derfor skal spillernes bruge det klassiske im-
provisationsgreb med at sige ”Ja, og…” eller 
”Ja, men…” i stedet for ”Nej”, når en anden 
sætter noget i spil om fortiden. Hvis Maria fx 
begynder at snakke, om dengang hele fami-
lien pjækkede sammen og så tegnefilm hele 
dagen, skal de andre spillere acceptere, at 
det er sket. De kan sige ”Ja, og…” og bygge 
videre på historien med, at de også fik læst 
hele Junglebogen højt den dag. De kan også 
sige ”Ja, men…” og dreje historien over på, 
at dagen endte i et stort skænderi, fordi et af  
børnene egentlig ikke ville pjække, men blev 
presset af  de andre til at gøre det. Det er også 
helt fint – og basis for flere af  scenariets kon-
flikter – hvis en rolle prøver at få de andre til 
at stoppe med at snakke om fortiden, fordi 
rollen ikke vil tale om det. 

Scenariet indeholder en opvarmningsøvelse, 
hvor spillerne både får øvet denne teknik og 
etableret nogle fælles barndomsminder for 
rollerne. 

Fysisk opsætning 

Væk er et scenarie, der fungerer bedst med 
en begrænset mængde semi-live. Det er 
vigtigt, at spillerne kan indleve sig i rollerne 
og udtrykke deres følelser. Derfor giver det 
mening, at rollerne fx kan give hinanden et 
kram. Til gengæld skal det ikke kamme over 
i, at forskellige områder i spillokalet laves om 
til dele af  barndomshjemmet, og at roller-
ne mimer, hvordan de pakker flyttekasser i 
Efterår. Demensscener giver desuden klart 
bedst mening at spille siddende. 

Min præference som spilleder ville være at 
fjerne bordet, men som udgangspunkt at hol-
de spillerne siddende i alle scenariets scener. 
Det er fint, hvis rollerne rejser sig, når de 
spiller en ophedet konflikt, eller går over og 
lægger en arm om en anden for at vise støtte 
midt i sorgen. 

I din afvikling er det op til dig at ramme den 
gode balance mellem semi-live og siddende 
spil. Tænk over, hvordan du vil gøre, når du 
forbereder scenariet, og del eventuelt dine 
tanker med de andre spilledere på scenariets 
Facebook-gruppe. 

Og tag lige en snak med dine spillere om fysi-
ske grænser, inden I går i gang med at spille. 

Om grænser og om at turde 
sige stop

Væk berører en række tunge temaer og 
handler desuden om et emne, som nogle af  
spillerne kan have inde på livet. Der er derfor 
en lille risiko for, at en spiller kan blive så 
påvirker, at vedkommende ikke har lyst til at 
fortsætte. Et sådant ønske om at stoppe skal 
naturligvis respekteres. 

Spillerne kan sige stop på to måder. De kan 
enten bede om at stoppe en scene, eller de 
kan bede om helt at stoppe scenariet. Hvis 
spillerne beder om, at en scene bliver stoppet, 
så tag en snak om, hvad der blev for meget, 
og hvad I skal passe på med fremadrettet. 
Lad eventuelt spilleren, der sagde stop, sidde 
over i et par scener, og slus dem så langsomt 
tilbage i scenariet. Hvis spilleren slet ikke kan 
overskue at spille scenariet færdig, er der ikke 
andet for, end at I stopper. 

Det er vigtigt, at spillerne fra start ved, at det 
er helt okay at sige stop. Nævn derfor de to 
måder at stoppe på, inden I begynder at spil-
le, og understreg, at det altid er bedre at sige 
stop end at gå med til at gøre noget, man ikke 
har lyst til. Det er også en god ide at tage en 
snak om, hvad spillernes forhold til demens 
er, inden I starter. 

Hvis der er nogle spillere, der er meget på-
virkede efter scenariet eller som har brug for 
at snakke mere i dybden om demens, så find 
mig på Fastaval og så skal jeg nok tage mig af  
dem.
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Opvarmning

Tid Ca. 15 minutter. 

Minder

Inden I starter, er det en god ide at bruge lidt 
tid på at øve, hvordan man etablerer, hvad 
der skete i fortiden. Det gør I ved at skabe 
rollernes fælles barndomsminder. Bed spiller-
ne om at fortælle om en eller flere af  neden-
stående situationer, hvor de enten siger ”Ja, 
og…” eller ”Ja, men…” og bygger videre på 
hinandens fortælling.

 » Dengang Mikael var bange, men mor 
gjorde ham glad igen

 » Dengang Kirsten og Maria byggede 
hulen i baghaven 

 » Dengang Maria første gang blev hjem-
me fra en fest i ungdomsklubben for 
at passe Mikael

 » Dengang Erik tog Kirsten med ud og 
fiske

 » Dengang hele familien havde en per-
fekt dag sammen

Pas på, at spillerne ikke går for meget løs på 
scenariets konflikter allerede her. Det handler 
om at øve fortælleteknikken og etablere en 
fælles fortid. Under scenariet er de velkomne 
til at trække på de minder, de etablerer her, og 
til at finde på helt nye.  

Demensscene

Det sidste I skal øve er, hvordan demenssce-
nerne fungerer. Det gør I ved, at du kører 
nedenstående scene med en af  rollerne. Det 
kan enten være dig, som vælger, hvem der er 
med i scenen, eller det kan være en spiller, der 
melder sig frivilligt. 

Det der bliver fortalt i scenen, er sidste gang 
Lises symptomer blev værre, og spillerne kan 
trække på det, når scenariet begynder. 

Første gang hun ikke kunne huske sine bør-
nebørn

Demente kan godt glemme, hvem folk er. 
Særligt hvis de ikke ser dem så tit. 

 » I hvilken situation glemte hun, hvem 
børnebørnene var?

 » Kiggede I på billeder, hvor børnebør-
nene var med?

 » Prøvede du at hjælpe hende med at 
huske?

 » Hvordan reagerede hun på det?

Flydende overgang

Det virker godt at lave en glidende overgang, 
hvor I går direkte fra opvarmningen til selve 
scenariet. 
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Forår

Tid 30-45 minutter

Overblik

Foråret er på vej til parcelhuset i Birkerød. Luften 
er mild, og i kanten af  græsplænen bag huset er kro-
kusblomsterne så småt begyndt at titte frem. I gamle 
dage var haven Erik og Lises stolthed med velordnede 
blomsterbede og frugttræer. Nu er mange af  bedene 
sløjfet og lavet om til græsplæne. Alle frugttræerne 
undtagen det store kirsebærtræ er blevet hugget ned. 
Buskene med ribs står der stadigvæk sammen med 
hækken, som Erik stadigvæk troligt klipper hvert 
forår. Det er alt, hvad han kan overskue. 

I Forår etableres rollerne og deres relatio-
ner til hinanden. Scenariet starter med en 
obligatorisk scene, hvor rollerne diskuterer, 
hvordan Lise har det. Derudover er der seks 
valgfri scener, som hver især introducerer for-
holdet mellem to roller. Der er ingen grund 
til at sætte alle seks scener, hvis forholdet 
kommer godt i spil i den obligatoriske scene. 

Mødet om Lise må gerne tage lidt tid, så spil-
lerne kan blive varme og lære rollerne at ken-
de. De valgfri introscener fungerer derimod 
bedst, hvis de bliver klippet rimelig stramt. 
Derudover anbefaler jeg, at du begrænser dig 
til en enkelt demensscene eller to i løbet af  
akten. 

Hvad gør vi med mor?
(Obligatorisk) - Alle

Siden Lise blev syg har de pårørende mødtes 
med et par måneders mellemrum og snakket 
om, hvordan Lise har det, og hvordan de 
bedst kan tage sig af  hende. Det er første 
gang de mødes, siden de besluttede, at Lise 
skal på plejehjem til januar. 

Start scenen med at lade hver rolle beskrive 
lidt af  deres dag på vej til mødet. Du kan 
bruge spørgsmålene til at hjælpe dem til at 
fortælle: 

 » Mikael har ikke vagt i dag og vågner i 
sin rodede lejlighed omkring frokost. 
Hvad lavede han i går? Hvordan ser 
lejligheden ud? Hvordan gør han sig 
klar?

 » Maria kysser sin børn farvel, inden 
hun tager afsted. Hvordan ser hendes 
hjem ud? Hvordan gør hun sig klar? 
Hvad siger hun til børnene, inden hun 
kører? 

 » Kirsten sidder i bilen på vej mod 
Birkerød. Hvordan ser hendes bil ud? 
Hvad snakkede hun med sin kæreste, 
Alex, om i morges, inden hun tog på 
arbejde? Gør hun noget i bilen for at 
blive klar til at møde sin familie?

 » Erik gør huset klar til børnenes besøg. 
Hvordan ser der ud? Hvordan har 
dagen i dag været? Hvordan gør han 
huset klar?

Selve mødet begynder med så meget small 
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talk, som virker naturligt for spillerne. Deref-
ter diskuterer rollerne nedenstående emner. 
Skriv eventuelt overskrifterne op på en tavle 
eller white board, så spiller ved, hvad der er 
på programmet for mødet. 

 » Status på mor: Hvordan har hun det? 
Er der noget, vi skal være særligt op-
mærksomme på? Spillerne kan trække 
på beskrivelserne i deres roller og det 
der blev etableret under opvarmnin-
gen.  

 » Status på plejehjem: Maria har haft 
endnu et møde med plejehjemmet, og 
det ligger nu helt fast, at Lise flytter 
ind til januar.

 » Pasning: Hvornår har Erik behov for, 
at børnene kommer og passer Lise? 
Spring hurtigt videre til næste punkt, 
hvis diskussionen begynder at handle 
for meget om praktiske deltaljer. 

 » Lises fødselsdag: Lise fylder 70 til 
sommer, og de skal snart til at begynde 
planlægningen. 

Mikael får penge af Erik
(Valgfri) – Mikael og Erik

Mikael har passet Lise og er på vej ud af  
døren, da Erik stopper ham og stikker en 
femhundredekroneseddel i hånden på ham. 

Maria kommer med 
aftensmad til Erik 

(Valgfri) – Maria og Erik

Maria kommer forbi parcelhuset i Birkerød 
med en stor gryde hjerter i flødesovs. Nok til 
de næste par dage. Har Erik bedt hende om 
at komme forbi, eller er det en overraskelse?

Erik og Kirsten på Paludans 
Bogcafe 

(Valgfri) - Erik og Kirsten

Erik og Kirsten mødes for at drikke en kop 
kaffe på Paludans Bogcafe. Ligesom de 
gjorde, dengang Kirsten havde taget afstand 
til familien. Før Lise blev syg. Samtalen må 
gerne være akavet. 

Kommer Rose med til 
fødselsdagen? 

(Valgfri) – Maria og Mikael

Maria er så småt begyndt at planlægge Lises 
70-års fødselsdag. Hun ringer til Mikael for at 
høre, om hans datter Rose kommer med. 

Kirsten afløser Mikael 
(Valgfri) – Kirsten og Mikael

Mikael har passet Lise hele dagen og bliver 
afløst af  Kirsten, der skal passe hende om af-
tenen. De har snakket om de praktiske detal-
jer, og nu sidder de tavse i stuen og venter på, 
at Mikael går for at nå bussen. Hvem bryder 
først stilheden?

Gaven til mor? 
(Valgfri) – Kirsten og Maria 

Maria ringer til Kirsten for at høre, om hun 
vil være med i en fælles gave til Lise. Og for 
at snakke om, hvad gaven kunne være. 
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Tid 60-90 minutter

Solen stråler fra en skyfri himmel og bader haven 
i et gyldent lys. På ribsbuskene er de syrlige bær 
modne, og på det store træ hænger de første kir-
sebær klar til at blive spist. I gamle dage lavede 
Lise ribsgele og kirsebærtærter, men nu plukker 
man bare en håndfuld og spiser dem med samme. 
Fra flagstangen på græsplænen vejrer Dannebrog 
i den blide brise. Sommervejret viser sig fra sin 
bedste side på Lises fødselsdag. 

I Sommer introducerer I nye konflikter 
og udvikler dem, der blev etableret i 
Forår. Den centrale begivenhed er Lises 
70-års fødselsdag, som udgør aktens 
sidste scene. Derudover er der en obli-
gatorisk scene, hvor rollerne planlægger 
fødselsdagen, som det giver mening at 
lægge tidligt i akten. 

Det er en akt, der godt kan bære fem til ti 
demens- og hverdagsscener.

Planlægning af fødselsdag 
(Obligatorisk) - Alle

Familien holder et af  deres tilbagevendende mø-
der om, hvordan det går. På dette møde snakker 
de blandt andet om, hvad de skal gøre med Lises 
fødselsdag. Hvad skal de lave på dagen, og hvem 
står for hvad? Skal det være en stor fødselsdag, 
sådan som Lise plejer at holde, når hun fylder 
rundt? Skal der holdes taler? Hvad skal de købe i 
gave til Lise?

Du kan afvikle et helt møde, eller du kan springe 
ind der, hvor de snakker om fødselsdagen. Det er 
muligt, at rollerne allerede har snakket om nogle 
af  disse emner i Forår. Hvis det er tilfældet, kan 
du afkorte denne scene eller helt udelade den. 

Lises 70-års fødselsdag 
(Obligatorisk) - Alle

Rollerne sidder sammen, efter fødselsdagen er 
overstået. Lise er blevet lagt i seng, og de andre 
gæster – hvis der har været nogen – er taget hjem. 

Rollerne bruger ”Ja, men…”/”Ja, og…” teknik-
ken til at samle op på, hvordan dagen er gået. De 
tager udgangspunkt i de scener, der er gået forud, 
hvor det er blevet etableret, hvad der skal ske 
til fødselsdagen. Nogle af  de spørgsmål, de kan 
snakke om er: Hvad var det for en fødselsdag, 
de havde arrangeret? Hvordan reagerede Lise på 
det, de havde arrangeret? Hvordan havde hun det 
i løbet af  dagen? Hvad fik hun i gave? Blev der 
holdt taler?

Sommer
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Indkøb af gave 
(Valgfri) – To valgfri roller

To af  rollerne har været ude og købe gave til 
Lise. Nu sidder de på en cafe og får en kop 
kaffe, mens de snakker om fødselsdagen. 
Måske er de ikke tilfredse med, hvordan den 
skal forløbe. 

Talen til mor 
(Valgfri) – To valgfri roller

En af  rollerne skal holde en tale til Lise på 
hendes fødselsdag og ringer til en anden rolle 
for at få gode råd til, hvad talen kan indehol-
de. 
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Efterår

Tid 60-90 minutter

Vejret er vådt, og vejene ned til barndomshjemmet 
er fyldt med nedfaldne blade. De er blevet smattede 
af  regnen og af  bilerne, der er kørt over dem igen og 
igen. I parcelhusets forhave står de få tilbageværende 
højbede tomme for blomster. Kun fyldt med gråbrun 
jord. Der er stukket et ”Til Salg” skilt ned i et af  
dem. Hulen ligger stadigvæk i baghaven, for ingen 
har nænnet at pille den ned. Inde i huset er der kaos. 
Halvfyldte flyttekasser overalt, og gulvet fyldt med 
bøger og nips. Alt det man får samlet, når man bor 
samme sted i over 40 år. Det tager tid at pakke et 
helt liv sammen.   

I Efterår begynder konflikterne, der blev 
etableret i Forår og Sommer at spidse til, 
og det kan være at nogle af  dem når deres 
klimaks. Det er også en akt, hvor fortiden vil 
være i fokus, da den centrale begivenhed er, 
at Erik og børnene samles for at rydde ud i 
barndomshjemmet, der er blevet sat til salg. 
Ejendomsmægleren har forsikret dem om, at 
huset vil blive solgt hurtigt, og Erik har alle-
rede kig på en lille lejlighed inde i Birkerød. 

Oprydningen i barndomshjemmet ligger som 
afslutning på akten, men det giver mening at 
starte Efterår med at fortælle, at barndoms-
hjemmet er blevet sat til salg. Oprydningen 
består af  en række små scener, der alle er 
valgfri. Jeg anbefaler dog, at I spiller hoved-
parten for at give den fornødne plads til, at 
fortiden kan komme i spil. 

Det er en akt, der godt kan bære fem til ti de-
mens- og hverdagsscener, men de skal ligge 
før oprydningen begynder. 

Hulen i baghaven 
(Valgfri) - To af Maria, Mikael og Kirsten

Hulen i baghaven er der endnu, og man kan 
endda stadigvæk komme ind i den. To af  rol-
lerne mødes dernede og bliver måske inspire-
ret til en snak om gamle dage. Hvis snakken 
bliver lang eller højlydt, kan det være, at de 
to andre roller også kommer derned. Det er 
oplagt, at det enten er Maria og Kirsten eller 
Maria og Mikael, der mødes i hulen. 

Start eventuelt med at lade rollerne beskrive 
hulen. Er det en platform oppe i det gamle 
kirsebærtræ? Eller er det en åbning inde imel-
lem nogle buske? Eller noget helt andet?
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Minder om fortiden 
(Valgfri) – To valgfri roller

Der er masser af  ting i barndomshjemmet, 
der kan sætte gang i minder og snak om 
fortiden. 

 » Fotoalbums: På bogreolen i stuen står 
en masse gamle fotoalbums med bille-
der fra familiens liv. Der er bl.a. bille-
der af  den årlige Tivolitur fra børnene 
var helt små og op til nu. Der er også 
mange billeder fra Lises fødselsdage. 

 » Billeder af  Lise og Torben: I en 
skuffe finder rollerne billeder fra før 
skilsmissen. De er selv på nogle af  
dem, men på mange af  dem, er det 
bare Torben og Lise. Det er bedst, hvis 
det ikke er Erik, der finder disse bille-
der. Ved han, at de stadigvæk findes? 
Og skal de andre roller vise dem til 
ham?

 » Mikaels barndomsværelse: Bør-
nenes gamle værelser bliver naturlig-
vis brugt til noget andet nu, men på 
Mikaels værelse har nogle af  hans ting 
fået lov til at være, som han efterlod 
dem. Der er en plakat med rockbandet 
The Offspring og en kalender med 
modellen Tina Kjær. Du kan bede Mi-
kael om at beskrive, hvordan værelset 
ellers ser ud.    

Græder ned i flyttekasser
(Valgfri) – To valgfri roller

Al nostalgien bliver for meget for en af  
rollerne, der ender med at stå og pakke en 
flyttekasse og græde imens. En af  de andre 
roller kommer ind og opdager det. 

Eriks nye lejlighed 
(Valgfri) – Erik og valgfri rolle

Erik og en af  de andre roller kører ind til 
Birkerød for at hente pizza. På vejen tilba-
ge tager Erik en lille omvej for at vise den 
bygning, som han kigger på lejlighed i. Måske 
bliver der snakket om fremtiden. 

Hvad tager de med? 
(Valgfri) - Alle

Da oprydningen lakker mod enden, mødes 
alle fire roller for at snakke om, om der noget 
de gerne vil have med fra barndomshjemmet. 

Farvel til Erik 
(Valgfri) - Alle

Efter oprydningen tager alle Lises børn 
afsted på samme tidspunkt og siger farvel 
til Erik. Måske er det praktisk, at de kører i 
samme bil. Hold scenen ultrakort, men dvæl 
gerne lidt ved Erik, der er efterladt tilbage i 
huset med Lise. 
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Vinter

Tid 45-60 minutter

Fra hvert hus på vejen stråler lyset ud i den frostklare 
aften. Det er jul, og man samles med familien. Hos 
Erik og Lise er der færre gaver under træet, end der 
plejer. Men det står der. Pyntet med flag, glimmer 
og de julehjerter, som børnebørnene lavede, da de var 
mindre. Træet er det eneste, der ligner sig selv. Huset 
er solgt, og de nye ejere overtager fra februar. Nogle 
af  møblerne er allerede blevet flyttet til Eriks nye 
lejlighed i Birkerød. Andre er givet væk. Selv når 
man sidder på den blomstrede sofa virker huset tomt 
og fremmed. 

I Vinter bliver scenariet afrundet. Det kan 
ske på flere måder. Måske gennem det 
store skænderi, der endelig river familien fra 
hinanden. Måske gennem et følelsesmæssigt 
gennembrud, hvor rollerne endelig åbner op 
overfor hinanden og får et tættere forhold. 
Måske får familien klinket skårene fra de 
sammenstød, der skete i Efterår. Måske er der 
en tavs understregning af, at rollerne aldrig 
kommer tættere på hinanden. Alle løsninger 
er gode, så længe de indre og ydre konflikter 
er i fokus. 

Aktens centrale begivenhed er den sidste jul 
i barndomshjemmet og slutscenen, hvor rol-
lerne kører hjem fra plejehjemmet, hvor Lise 
nu bor. Disse to obligatoriske scener ligger til 
sidst i Vinter. Det er fint at have hverdags- og 
demensscener med i denne akt, men der skal 
ikke være for mange, da der skal være tid og 
energi til at fokusere på afslutningen. 

Den sidste jul 
(Obligatorisk) - Alle

Det er juleaften, og rollerne er samlet i Bir-
kerød. Anden er spist, og Lise er blevet lagt 
i seng. Hverken Maria eller Mikael har deres 
børn denne jul, og Kirstens kæreste Alex 
fejrer jul med sin familie i Horsens. Rollerne 
er alene.  

Scenen foregår fra lige efter middagen, og 
til børnene tager hjem. Det kan dog være, at 
nogle af  børnene bliver og sover for at hjælpe 
Erik med oprydningen næste dag. Scenen bli-
ver nok en blanding af  samtaler mellem alle 
fire roller og på tomandshånd. Spillerne kan 
enten selv bede om en scene med en anden 
rolle, eller du kan sætte den for dem, hvis du 
tror, den vil være interessant (”Erik og Maria 
mødes tilfældigt i køkkenet, fordi de begge vil 
sørge for mere konfekt”). 

Som spilleder er det din opgave at ramme 
en balance mellem, at konflikterne kommer 
i spil, og at scenen ikke trækker i langdrag 
og føles gentagende. Det er okay, hvis der 
stadigvæk er noget usagt mellem rollerne, 
når scenariet slutter. Du kan hjælpe rollernes 
samtale på vej på flere måder: 
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 » Hvordan er dagen gået? Rollerne 
bruger ”Ja, men…”/”Ja, og…” teknik-
ken til at snakke om, hvad de har lavet 
i løbet af  dagen. Du kan smide små 
emner ind til inspiration: Har de været 
i kirke? Hvad snakkede præsten om? 
Hvem har lavet julemiddagen? Hvem 
plejede at lave den? Hvem har pyntet 
juletræet? Har de set Disneys Juleshow, 
som de plejer? Hvordan har Lise haft 
det i dag?

 » Gaver: Hvad giver rollerne hinanden i 
gave? Og hvad får Lise?

 » Konflikter: Hvis spillerne har pro-
blemer med at få konflikterne spillet 
frem, kan du hjælpe dem med at sætte 
scener, der går direkte på en kon-
frontation (fx ”Maria møder Mikael i 
køkkenet, hun vil tage snakken om, at 
han skal tage sig sammen” eller ”Erik 
sørger for at hente øl i skuret sammen 
med Kirsten, han vil tale om, hvordan 
deres forhold bliver, når Lise er væk”). 
Du skal dog være meget sikker på, at 
spillerne ønsker et så direkte fokus på 
konflikterne. 

Præcis hvor, fokus ligger i scenen, er ufor-
udsigeligt og beror meget på, hvad der er 
blevet spillet ud i resten af  scenariet. Du kan 
dog bruge scenariets centrale spørgsmål som 
rettesnor:

 » Har rollerne ændret sig? Tag ud-
gangspunkt i opsamlingsarket med 
indre og ydre konflikter og hjælp spil-
lerne med at fokusere på dem, der har 
været i spil gennem scenariet. 

 » Hvordan er rollerne påvirket af  
sorg? Hvor afklarede er rollerne med 
Lises sygdom? Og hvordan forholder 
de sig til, at året nu er gået og hun 
skal på plejehjem om få uger? For alle 
andre end Erik, kan det desuden være 
sidste gang, de ser deres barndoms-
hjem. Spiller det også ind i deres sorg?

 » Hvad betyder det egentlig at være 
en familie? Flere af  rollerne er i 
tvivl, om de kommer til at være en 
del af  familien, når Lise er kommet 
på plejehjem. Har Kirsten fået renset 
luften nok til, at det giver mening for 
hende at blive? Har Erik fået etableret 
forhold til Lises børn, som gør, at han 
ikke langsomt vil glide ud i glemslen 
efter januar? Og hvilken familien bliver 
de overhovedet i fremtiden?

Slutscenen 
(Obligatorisk) - Alle

De fire roller sidder i bilen efter at have afle-
veret Lise på plejehjemmet. Nu er det hendes 
hjem, og deres liv vil endnu engang ændre sig. 
De bliver sat af  en efter en. Enten der hvor 
de bor eller ved en station. Når en rolle stiger 
ud af  bilen, er scenariet slut for dem. Den 
sidste rolle beskriver, hvordan vedkommende 
parkerer bilen, går op til sin gadedør og låser 
sig ind. Her slutter scenariet. 

Du bestemmer, hvis bil de kører i, og dermed 
hvem der slutter scenariet. Vælg den rolle, 
du føler vil give den største følelsesmæssi-
ge tyngde. De andre roller bestemmer selv, 
hvornår de vil blive sat af. De signalerer det 
ved at sige ”Du kan bare sætte mig af  her” 
eller lignende.  

Start med at fortælle spillerne, at det her er 
scenariets sidste scene, og at deres rolles for-
tælling ender, når de bliver sat af. 
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Hverdagscener

Kirsten i fokus

Kirsten bliver forsinket

Kirsten og Erik

Kirsten skal passe Lise, men er blevet for-
sinket af  travlhed på arbejdet. Hun ringer til 
Erik, der snart skal ud af  døren, hvis han skal 
nå aftenens arrangement i veteranforeningen. 

Kirsten får SMS fra sin far

Kirsten og valgfri rolle

Kirsten har fået en SMS fra sin far Torben, 
hvor han spørger til, hvordan det går med 
Lise og med Mikael og Maria. Dette kan en-
ten være som en separat scene, hvor Kirsten 
med baggrund i SMS’en vil tale om deres far, 
eller SMS’en kan komme undervejs i en af  
de andre scener, hvis du gerne vil skubbe til 
Kirsten.  

Fisketur

Erik og Kirsten

Erik har inviteret Kirsten med på fisketur. 
Hun har kun været med én gang som ung og 
der forløb turen i næsten fuldstændig tavshed. 
Snørerne er i vandet, termokanden er fyldt 
med kaffe, og der er god tid til at snakke. 

Besøg hos Kirsten

Kirsten og valgfri rolle

Kirsten har inviteret en af  de andre roller på 
besøg i sin lejlighed på Østerbro med det mål 
at få renset luften. Lejligheden er stor, lys og 
vidner om en tilværelse med masser af  uden-
landsrejser og velhavende venner. 
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Mikael i fokus

Mikael i pengeproblemer

Mikael og valgfri rolle

Mikael mangler penge. Hvis han igen betaler 
sin husleje for sent, ryger han ud af  lejlighe-
den. Lad Mikaels spiller beslutte, hvem af  de 
andre roller, han besøger for at få et lån. 

Oprydning hos Mikael

Mikael og Maria

Maria møder op i Mikaels et-værelses lej-
lighed for at hjælpe ham med at rydde op. 
Måske er det aftalt på forhånd. Måske er det 
en overraskelse. 

Mikael får tilbudt ekstra vagter

Mikael, Maria og Kirsten

Mikael skulle egentlig passe sin mor hele da-
gen, men er blevet ringet op af  sin chef, der 
tilbyder en ekstra vagt og antyder, at det kan 
føre til flere faste timer. Mikael har sagt ja og 
ringer sine søskende op for at høre, om en af  
dem kan være hos Lise i stedet. 

Mikael tager konsekvenserne

Mikael og Erik

Hvis Maria og Kirsten sagde nej til at passe 
Lise i ovenstående scene, må Mikael ringe og 
fortælle Erik, der har planlagt en fisketur, at 
der ikke er nogen, som kan komme og passe 
Lise i dag.

Erik i fokus

Erik har brug for hjælp

Erik og valgfri rolle 

Erik ringer til en af  de andre roller, fordi der 
er noget praktisk med huset eller haven, som 
han ikke 

selv kan klare. Erik kan være skamfuld over 
at behøve hjælp, men det hele kan også været 
noget, han har fundet på for at få mere tid 
med en af  de andre roller. 

Erik siger tak

Erik og valgfri rolle

Efter ovenstående scene kan I eventuelt også 
spille en kort scene i barndomshjemmet, hvor 
Erik siger tak for hjælpen. 

Bliver du ikke til en øl?

Erik og valgfri rolle

Erik er kommet hjem efter en aften i veteran-
foreningen og vil gerne have at den af  børne-
ne, der har passet Lise, bliver lidt længere og 
drikker en øl med ham. Det er sent og måske 
vil den der passer bare hurtigt hjem.

Erik er desperat

Erik og en eller flere valgfri roller

Erik er desperat for at komme væk fra par-
celhuset og Lise. Bare i en time. Han ringer 
til de andre roller en efter en og prøver at få 
arrangeret pasning. Denne scene giver god 
mening at sætte lige efter en demensscene 
med Erik. 

24



Maria i fokus

Maria tjekker op efter pasning

Maria og valgfri rolle

En rolle er netop færdig med at passe Lise 
og bliver ringet op af  Maria, der bare lige vil 
høre, hvordan det er gået. 

Marias plan går galt

Maria og Erik

Erik skal ud af  døren, men der er ikke kom-
met nogen for at passe Lise. Han ringer til 
Maria, og det viser sig, at det er hende, der 
ikke har fået snakket med sine søskende om, 
at der var brug for pasning i dag.

Maria tager konsekvenserne

Maria og Erik, eller Maria og Kirsten/Mikael

Efter ovenstående scene er Maria hastet til 
Birkerød for at passe Lise og møder med 
Erik, der er på vej ud. Alternativt må hun 
ringe rundt og få en af  sine søskende til at 
passe Lise. 

Maria bliver opdaget på rastepladsen

Maria og valgfri rolle

En af  de andre roller bemærker Marias bil 
på en rasteplads lidt udenfor Birkerød og 
går hen for at se, om der er noget galt. Maria 
sidder bag rattet og græder. Giver den anden 
rolle sig til kende?

Sygdommen i fokus

Besøg på plejehjem

Alle 

Rollerne er på besøg på det plejehjem, hvor 
Lise skal bo fra januar. Lise er blevet placeret 
i havestuen med de andre demenspatienter, 
og nu sidder rollerne i plejehjemmets lille 
cafe og snakker om, hvordan det bliver, når 
Lise bor der. 

Pasningen går dårligt

To valgfri roller

En af  rollerne passer Lise, og det er ekstra 
hårdt denne gang. Under pasningen ringer 
rollen til en af  de andre for at få støtte. Den-
ne scene giver god mening at sætte lige efter 
en demensscene med rollen, der passer. 

Tivolitur går galt 1

To valgfri roller

Hvert år tager familien i Tivoli. Men i år blev 
det for meget for Lise, og hun måtte køres 
hjem tidligt. To af  rollerne sidder og får en øl 
på Restaurant Grøften og snakker om, hvad 
der er sket. 

 

Tivolitur går galt 2

To valgfri roller

Du kan eventuelt krydsklippe ovenstående 
scene med de to andre roller, der har kørt 
Lise hjem og nu sidder i barndomshjemmet 
og snakker.  
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Generelle scener

En øl på terrassen

To valgfri roller

To af  rollerne sidder på terrassen i barn-
domshjemmet og får en øl, mens de kigger 
ud over haven. Det er et godt tidspunkt at 
snakke om, hvor meget tingene har ændret 
sig.  

Fællesmøde

Alle 

Alle rollerne mødes for at snakke om, hvor-
dan det går med Lise, og hvordan de bedst 
kan tage vare på hende i de kommende 
måneder. Scenen må gerne have paralleller til 
åbningsscenen. Familien holder den her slags 
møder nogle gange om året. 

Biltur hjem fra mor

To valgfri roller

En rolle giver en anden et lift hjem fra Bir-
kerød. Bilturen kan være en mulighed for at 
åbne for nogle af  de snakke, man ellers aldrig 
tager. Det giver fin mening at sætte denne 
scene flere gange med forskellige roller i 
løbet af  scenariet. 

Vi er nødt til at snakke om Erik

Maria, Mikael og Kirsten

De tre børn mødes for at diskutere, hvordan 
de skal forholde sig til Erik, når Lise er kom-
met på plejehjem.   
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Demensscener

Demensscenerne står med de mindst slemme 
først og bliver værre og værre ned gennem 
listen. Spillerne skal føle, at Lises sygdom 
forværres gennem scenariet, men du skal på 
ingen måde følge listen slavisk. 

Første gang hun sov hele dagen, mens 
du passede hende

Nogle demente sover 20-22 timer i døgnet og 
kan være svære at vække. 

 » Prøvede du at vække hende?

 » Hvordan reagerede hun?

 » Hvad lavede du, mens hun sov?

Første gang hun nægtede at spise

Muskelstivheden kan gøre det svært at spise, 
og nogle gange påvirker hallucinationerne 
også, hvordan mad ser ud for den demente. 

 » Hvorfor ville hun ikke spise?

 » Gjorde du noget for at få hende til at 
spise? 

 » Endte hun med at spise noget?

Første gang hun for vild og ikke selv 
kunne finde hjem

 » En forvirret dement kan fare vild selv 
i områder, de har kendt hele deres liv. 

 » Hvordan kom hun væk fra dig?

 » Hvordan reagerede du, da du opdage-
de, at hun var væk?

 » Hvad skete der, da du fandt hende 
igen?

Første gang hun ikke selv kunne gå på 
toilettet

Når muskelstivheden bliver værre, kan det 
være svært for patienter med Lewy body 
demens at udføre selv almindelige dagligdags 
handlinger.

 » Fortalte hun dig, at hun skulle have 
hjælp, eller opdagede du det selv?

 » Hvordan hjalp du hende på toilettet? 

 » Hvordan reagerede hun på at skulle 
have hjælp?

 » Hvordan reagerede du på at hjælpe 
hende?
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Første gang hun ikke kunne genkende 
dig

Nogle gange bliver demente så forvirrede, at 
de ikke engang kan genkende mennesker, de 
har kendt hele deres liv. 

 » Hvad skete der?

 » Hvor længe gik der, før hun kunne 
genkende dig igen?

 » Hvordan reagerede du?

Første gang du passede hende og ikke 
på noget tidspunkt oplevede kontakt

Som sygdommen forværres, bliver der længe-
re mellem de klare perioder. 

 » Hvordan opdagede du, at der ikke var 
nogen kontakt mellem dig og Lise

 » Hvad gjorde du for at skabe kontakt?

 » Hvordan reagerede du, da det ikke 
lykkedes?

Første gang hun brød sammen i angst 
for sygdommen

Når den demente er klar i hovedet nok til at 
forstå, at hun er syg, er hun også klar nok til 
at forstå, at sygdommen bliver endnu værre. 

 » Var der noget særligt, der forårsagede 
sammenbruddet?

 » Hvad skete der?

 » Hvordan reagerede du?

Første gang hun sagde noget, der 
fuldstændig overskred dine grænser

En dement person har ikke nødvendigvis så 
meget filter og kan finde på at sige, præcis 
hvad de tænker uden at overveje, om det kan 
såre andre. 

 » Hvad snakkede I om, da hun sagde 
det?

 » Hvad var det præcis hun sagde?

 » Hvordan reagerede du? 

Første gang hun talte om, at hun snart 
skal dø

I de klare øjeblikke kan den demente være 
foruroligende klar over, hvad situationen er. 

 » Hvad snakkede I om, da hun sagde 
det?

 » Hvad sagde hun om døden?

 » Hvordan reagerede du?

Første gang hun reagerede med vrede 

At være dement er at være fanget i en hjerne, 
der ikke lystrer, og omgivet af  folk, der ikke 
kan sætte sig ind i, hvordan det er. Nogle 
gange fører det til irrationelle vredesudbrud. 

 » Hvad var det, der gjorde hende vred?

 » Hvad gjorde du for at berolige hende?

 » Virkede det, eller endte hun med at 
gøre skade på sig selv eller på dig?
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Første gang hun overdængede dig med 
paranoide beskyldninger

Forvirringen kan medføre paranoide fore-
stillinger om, at alle andre også kan se hal-
lucinationerne, men lyver for den demente. 
Vrangforestillingerne er oftest rettet imod de 
nærmeste pårørende.

 » Hvad beskyldte hun dig for?

 » Hvordan reagerede du på beskyldnin-
gerne?

 » Kunne du få hende til at stoppe?

Første gang hendes hallucinationer 
fuldstændig tog over

For den demente er hallucinationerne lige så 
virkelige som resten af  verden. Også selvom 
man igen og igen fortæller dem, at de ikke 
findes.  

 » Ved du, hvad det var, hun kunne se?

 » Hvordan reagerede hun på sine hallu-
cinationer?

 » Prøvede du at berolige hende?

 » Hvordan reagerede hun, da du prøve-
de at berolige hende?
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Mikael

Mikael er 36 år og det yngste af  Lises 
tre børn. Han er single, bor i Birke-
rød og har datteren Rose på 12 fra et 
tidligere parforhold. Til dagligt arbejder 
han som pædagogmedhjælper. Mikael 
har to søstre. Maria på 44, der er fra-
skilt med to børn og arbejder i Hillerød 
Kommune og Kirsten på 42, der har en 
kæreste - men ingen børn - og arbejder 
som ledelseskonsulent. 

Mikaels mor blev skilt fra hans far, 
Torben, for 33 år siden. De sidste 29 
år har Lise været sammen med Erik. 
De bor stadigvæk i det parcelhus i 
udkanten af  Birkerød, hvor børnene er 
vokset op.

Det er snart fem år siden, mor blev diagnosticeret 
med demens. En uretfærdig og grusom sygdom, 
der ganske langsomt tager alt fra patienten. Hu-
kommelsen. Sproget. Kroppen. Den tager også alt 
fra mig. Det er som om jeg er nødt til at sætte re-
sten af  mit liv på standby, fordi sygdommen kræver 
næsten lige så meget af  mig, som den gør af  min 
mor. 

Det var til mors 65-års fødselsdag, at jeg første 
gang bemærkede, at der var noget helt galt. Hun 
stod foran bordet med gaver fra familie, venner 
og kolleger. Jeg glemmer aldrig blikket af  rendyr-
ket panik i hendes øjne, da hun greb fat i mig og 
spurgte, hvorfor vi var i forsamlingshuset. I et kort 
øjeblik kunne hun ikke huske, at vi var midt i at 
fejre hende. 

Mor blev hurtig sig selv igen, og jeg slog episoden 
hen. Hun havde jo haft så travlt med at arrangere 
alting. Det var sikkert bare træthed. Jeg turde ikke 
tænke på, at det kunne være andet. At hun kunne 
være syg, og at alting ville forandre sig. At jeg ville 
miste den person, der betyder mest i mit liv. 

*
Lige siden han var lille har Mikael haft et tæt 
forhold til sin mor. Hun har altid været den, han 
gik til, når han havde problemer. Og dem har der 
været mange af. For Mikael gør kun tingene halvt 
og springer fra ved den mindste modstand. Nu 
står han som 36-årig uden anden uddannelse end 
gymnasiet og med en 12-årig datter, han ser alt 
for lidt. Når han endnu en aften sidder i sin lejede 
et-værelses lejlighed og glor fjernsyn, mister Mikael 
langsomt troen på, at hans liv nogensinde begynder 
for alvor.  

Han har ikke tal på, hvor mange gange Lise har 
været der for ham. Hun har lånt ham penge, når de 
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ubetalte regninger hobede sig op. Hun har 
ringet til mere end én arbejdsgiver og fået 
dem til at give ham en chance mere. Også 
selvom Mikael igen og igen var mødt op med 
stanken af  sidste nats bytur hængende i tøjet. 
Nu er det hans tur til at være der for hende. 
Hun har aldrig haft mere brug for ham, end 
hun har nu. Så han bider tænderne sammen 
og gør, hvad han kan. Uanset hvor ondt det 
gør på ham. 

*
Når jeg sidder i bussen på vej hjem for at pas-
se mor, tvinger jeg mig selv til at håbe. De-
mens kommer i uregelmæssige spring. Måske 
er vi lige nu i en periode med stilstand. Måske 
får jeg lov til at beholde hende lidt længere. 
Men på gåturen fra busstoppestedet til mors 
hus, begynder tvivlen at krybe ind i mig. 
Måske er sygdommen blevet værre. Måske er 
endnu en lille - men ubegribelig vigtig - ting 
blevet revet fra hende. Og fra mig. 

Jeg lever for mors klare øjeblikke. Hver 
eneste samtale, hvor jeg kan mærke, at hun 
forstår mig, og hvor hun kan sige, hvad hun 
mener. Uanset hvor usikre og famlende or-
dene er. Det betyder, at hun stadigvæk er der. 
Derfor bruger jeg al den tid, jeg kan, sammen 
med hende. På at sidde i den blomstrede sofa 
og læse Jane Aamund højt, tage mor med til 
kommunale musikarrangementer for demente 
eller gå de korte ture, hendes ben stadigvæk 
kan holde til. 

Men det er som om, der er mindre af  hende, 
hver gang vi ses. Hun forsvinder fra mig. Ind 
i sin forvirring og i sine hallucinationer. Og 
jeg kan ikke gøre andet end at holde hendes 
hånd, stryge hende over håret og igen og 
igen forklare hende, hvad viserne på hendes 
armbåndsur betyder. 

*
Mikael ville ikke kunne se sig selv i øjnene, 
hvis han brugte mindre tid på at hjælpe med 
at passe Lise. Når han gør det, giver alting 

mening på en måde, det ikke har gjort, siden 
han gik i gymnasiet. Så kan han fokusere på 
hende i stedet for at forholde sig til sit eget 
liv. Han behøver ikke at tænke på sin datters 
himmelvendte øjne, når hun ser pizzabakker-
ne, nullermændene og de gamle aviser, der 
dækker gulvet i hans lejlighed. Eller på bun-
ken af  ubetalte regninger som han gemmer 
under sin seng. 

Nogle gange føler Mikael, at det er det eneste, 
resten af  familien ser. Særligt hans søstre. For 
dem er han ikke andet end den håbløse efter-
nøler, der har fået alting forærende, og som 
alligevel ikke har styr på en skid. Han har 
brug for, at de ser, hvor meget han gør for 
Lise. Brug for deres anerkendelse af, at han 
for første gang i sit liv holder ved, selvom det 
er svært.

*
I bussen hjem føles det som om, pengesed-
lerne brænder i min lomme. Som om alle kan 
se, at jeg igen er blevet betalt for at passe min 
egen mor. Jeg prøver altid at afvise ham, men 
Erik insisterer. Han skal sgu da ikke betale 
mig for at passe hende, så han kan få en en-
kelt friaften i veteranforeningen eller tage på 
fisketur. Det er noget jeg gør, fordi jeg gerne 
vil. Men jeg ender altid med at tage imod 
pengene, mens jeg fortæller mig selv, at det 
ikke ændrer noget. At jeg ville være der lige så 
tit, hvis der ikke var penge indblandet. Men 
den dårlige samvittighed vil ikke gå væk. 

Jeg har ikke andet valg. Jeg er nødt til at tage 
pengene. Bunken af  regninger under min 
seng vokser, og min chef  er begyndt at snak-
ke om, at de måske er nødt til at skære ned 
på mine vagter. Mine søstre ved ikke, hvor 
dårligt det går. Hvis de gjorde, ville de have 
endnu mere ondt af  mig, end de allerede 
har. Jeg hader deres velmenende spørgsmål 
om, hvordan det går. Om jeg stadigvæk er 
pædagogmedhjælper. Om jeg har søgt ind på 
en uddannelse. Om hvordan Rose har det, 
og hvor meget jeg ser hende. Jeg svarer altid 
undvigende, og alligevel bliver de ved med at 
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spørge. Det er som om, de ikke hører efter. 

De tog nærmest også beslutningen om at fin-
de et plejehjem til mor hen over hovedet på 
mig. Maria præsenterede ideen, og Kirsten og 
Erik støttede op med det samme. Mine prote-
ster hjalp ikke. Uanset hvor mange gange jeg 
gentog, at vi umyndiggør mor. At vi bare gør 
det, der er nemmest for os. 

Beslutningen blev taget. Mor har en plads på 
plejehjemmet fra næste januar. Vi har ét år 
tilbage, hvor hun er centrum i vores liv. Det 
bliver noget andet, når hun ikke bor hjemme 
længere. Så ændrer hele vores liv sig igen. Jeg 
ved ikke, hvad jeg skal gøre, når det sker. Men 
indtil da skylder jeg hende at være der. At el-
ske og støtte hende, for alt det hun har været. 
Alt det hun stadigvæk er. Så jeg skubber ru-
dekuverterne tilbage under sengen og klynger 
mig i stedet til håbet om et sidste godt år. Jeg 
har lige så meget brug for det som mor har.

* 
Mikael var tre år gammel, da hans forældre 
blev skilt. Han ved, at det var Torben, der 
ville det, og ham der flyttede væk. Ellers er 
det eneste, han kan huske at stå stortudende 
i indkørslen til huset i Birkerød og råbe, at 
han ikke ville hjem til sin far. Han kan ikke 
huske præcis hvorfor. Kun at hans mor altid 
var ked af  det, når han skulle på weekend hos 
Torben. Efter et par år nægtede Maria at tage 
hjem til deres far. Hun ville ikke se ham læn-
gere. Uden hende græd Mikael endnu mere, 
når han besøgte Torben sammen med Kir-
sten. Snart fik han også lov til at blive hjem-
me. Mikael ved ikke, hvis beslutning det var, 
at han skulle stoppe med at se sin far. Men 
han kan huske, hvor glad han blev, da han fik 
at vide, at han måtte blive hos sin mor. 

Kirsten er det eneste af  børnene, der stadig-
væk har kontakt til deres far. I årene efter 
skilsmissen skændtes hun konstant med Lise 
og Maria, men det ebbede langsomt ud. De 
blev vel trætte af  at råbe de samme ting af  
hinanden. Mikael så nærmest ikke Kirsten i 
ti år før Lises sygdom. Hun trak sig mere og 

mere væk fra familien, og selv når hun en 
sjælden gang kom til en fødselsdag, virke-
de hun distanceret og uinteresseret. Nu er 
Kirsten dog kommet tilbage og hjælper med 
at passe deres mor. Men der er stadigvæk stor 
afstand mellem dem. Mikael havde håbet, at 
de ville rykke sammen som en familie, men 
Kirsten virker mere interesseret i at rippe op 
i gamle konflikter omkring deres forældres 
skilsmisse. Mikael forstår ikke, hvorfor hun er 
kommet tilbage, hvis hun bare vil skabe dårlig 
stemning. Han følte, at hun forrådte dem, da 
hun trak sig væk, og han føler, at hun forrå-
der dem endnu mere, hvis hun kun er kom-
met tilbage for at skændes om gamle dage. 

Da Mikael voksede op, var det bedste han 
vidste at blive passet af  Maria. Hun virkede 
aldrig skuffet, når hun opgav en fest i ung-
domsklubben til fordel for at være hjemme 
og lege med Star Wars figurer med ham i 
hulen bagerst i haven. Hun fortalte om alt, 
fra hvilke drenge, hun syntes var søde, til 
hvilke lærere, der var sjovest at drille. Efter 
de er blevet voksne, er det også hende, der 
holder sammen på familien og får alting til at 
fungere. Siden deres mors sygdom og Marias 
egen skilsmisse er det dog som om, hun be-
graver sig i det praktiske og glemmer sorgen. 
Hvis de endelig snakker om andet, end om 
hvem der skal passe Lise næste gang, drukner 
hun ham i velmenende råd om, hvordan han 
skal få styr på sit liv. Lige præcis den slags råd 
Mikael hader allermest. Han ville ønske, at 
de kunne få deres gamle fortrolighed tilbage, 
men han ved ikke, hvad der skal til for at få 
Maria til at åbne sig.  

Mikael og Erik har skændtes, nærmest siden 
Erik begyndte at se børnenes mor fire år ef-
ter skilsmissen. På overfladen har det handlet 
om, at Mikael skulle tage sig sammen. At 
Erik var træt af, at Lise stod klar til at tage 
ansvaret, så Mikael ikke behøvede at gøre det. 
Men Mikael har altid følt, at diskussionerne 
handlede om andet og mere. At han kæmpe-
de med Erik om sin mors opmærksomhed og 
om, hvem der var tættest på hende. Selvom 
sygdommen har tvunget dem tættere på hin-
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anden, føles det af  og til som om, de stadig-
væk kæmper den kamp. Nu handler den bare 
om, hvad Lise egentlig selv vil, og hvad hun 
har brug for. 

Erik har aldrig lagt skjul på, at han kun ser 
sig selv som Lises mand. Ikke som børnenes 
stedfar. Siden Lises sygdom er det dog som 
om, han prøver at række ud og blive til noget 
mere for Mikael.

Som om pengene mellem dem er et famlende 
forsøg på at skabe et forhold, inden det er 
for sent. Et forhold som Mikael måske har 
savnet, selvom han fortæller sig selv, at hans 
mor er den eneste forælder, han nogensinde 
har haft brug for. 

Temaer 

Mikael er din karakter nu, og du skal tage 
ham i den retning, du synes er mest interes-
sant. Du kan bruge nedenstående punkter og 
spørgsmål til at guide dit spil: 

 » Mikaels liv er ikke blevet sådan, 
som han gerne ville have det 
- Er det for sent for ham at gøre noget 
ved det?

 » Mikael føler, at han ofrer sit eget liv 
for at passe sin mor 
- Er der en grænse for, hvor meget han 
vil opgive?

 » Mikael har brug for sin families 
anerkendelse 
- Hvordan gør han op med deres 
billede af  ham?

 » Lise er det vigtigste menneske i 
Mikaels liv 
- Bevarer han håbet, når hendes syg-
dom forværres?

 » Mikael savner sit gamle nære for-
hold til Maria 
- Kan han få hende til at åbne sig?

 » Mikael føler, at Kirsten har forrådt 
familien 
- Hvad skal der til for, at han tilgiver 
hende?

 » Erik rækker famlende ud efter 
Mikael 
- Tager han imod den udstrakte hånd, 
eller er det for sent?
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Maria

Maria er 44 år og det ældste af  Lises tre 
børn. Hun er fraskilt, bor i den lille by 
Tulstrup udenfor Hillerød og arbejder til 
dagligt som specialkonsulent i Hillerød 
Kommunes socialfaglige enhed. Sammen 
med sin eks-mand Simon, har Maria 
børnene Julian og Silas på henholdsvis 9 
og 13. Maria har søsteren Kirsten på 42, 
der har en kæreste - men ingen børn - og 
som arbejder som ledelseskonsulent og 
broderen Mikael på 36, der er single, har 
en 12-årig datter fra et tidligere forhold og 
arbejder som pædagogmedhjælper. 

Marias mor blev skilt fra hendes far, 
Torben, for 33 år siden. De sidste 29 år 
har Lise været sammen med Erik. De 
bor stadigvæk i det parcelhus i udkanten 
af  Birkerød, hvor børnene er vokset op. 

Det er snart fem år siden, at mor blev diagnosticeret med 
demens. Fem år hvor jeg har fået alting til at fungere, 
mens jeg har bidt tænderne så hårdt sammen, at det føles 
som om, hele mit kranie er ved at eksplodere. Skubbet 
alt andet til side og fokuseret på at holde familien sam-
men. Sygdommen er blevet et grundvilkår. Det første jeg 
forholder mig til, når jeg vågner. Det sidste jeg tænker på, 
inden jeg falder i søvn. Alligevel er det hele lidt uvirkeligt. 
Som om jeg er en søvngænger, der bare følger med og 
gør, hvad der forventes. Det er jeg nødt til. Jeg tør ikke 
stoppe op. 

Jeg var længe om at forstå, at mor var syg. På sin vis har 
jeg ikke forstået det endnu. Hun var frisk. Arrangerede 
selv sin 65-års fødselsdag. Var den gode bedstemor over-
for ungerne. Engang imellem glippede det med hukom-
melsen, eller hun byttede rundt på mit og Kirstens navn. 
Sådan er ældre mennesker jo. Hvordan skulle vi kunne 
vide, hvor alvorligt det var? Hvordan det ville rive vores 
liv fra hinanden og næsten få os til at glemme, at der 
nogensinde har været en tid før sygdommen.

*
Indtil videre er det lykkedes Maria at holde sammen på 
familien, selvom Lises sygdom bliver værre, og deres mor 
forsvinder for øjnene af  dem. Det er Maria, der klarer 
det praktiske. Hende der koordinerer med Erik, hvornår 
han gerne vil mødes med sine gamle venner i veteran-
foreningen eller ud og fiske alene. Hende der aftaler med 
Kirsten og Mikael, hvem der skal komme og være hos 
deres mor. Hende der giver sine søskende et telefonop-
kald for at høre, hvordan det gik med pasningen. Hun 
gør, hvad hun kan, for at familien kan klare sig igennem 
sygdommen.  

Alligevel er det som om, Lises demens også fortærer 
Marias liv. Selv hendes ægteskab er blevet ofret i kampen 
for at holde sammen på resten af  familien. Simon kunne 
ikke klare det længere. Jo værre sygdommen blev, jo min-
dre ville Maria snakke om den. Hun nægtede ham at være 
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en del af  sorgen. Nægtede helt at forhold sig 
til den. I stedet fokuserede hun på at gøre det 
nødvendige. Først tryglede Simon hende om 
at åbne op. Så blev han vred. Til sidst forlod 
han hende. Det er to år siden nu, og endnu 
engang har hun fået det til at fungere. Simon 
har fundet en lejlighed i Hillerød, og børne-
ne er syv dage hos hver af  dem. Maria bider 
sin sorg i sig, og gør alt hvad hun kan for, at 
børnene hverken skal mærke skilsmissen eller 
deres bedstemors sygdom. 

*
I stuen hos mor og Erik står der en bogreol 
fyldt med gamle fotoalbums. Jeg kan snart 
huske hvert eneste billede i dem. For det er 
det, jeg laver, når jeg passer mor. Kigger i 
fotoalbums og snakker om gamle dage. For-
tiden er blevet det eneste, vi kan mødes om. 
Det eneste jeg tør forholde mig til, når jeg er 
sammen med hende. Alt andet minder mig 
kun om, hvor meget hun mister, mens hun 
forsvinder ind i forvirringen og hallucinati-
onerne. Så er det sikrere at sidde time efter 
time med hende i den blomstrede sofa og 
snakke om badeferier til Kreta og den årlige 
tur i Tivoli. Også selvom mor oftere og oftere 
glemmer, hvem det egentlig er, der er på 
billederne. Det er det, jeg frygter allermest, 
når jeg svinger ind på vejen, deres hus ligger 
på. Er symptomerne blevet værre? Er der en 
lille ting, hun ikke kan i dag, som hun kunne 
sidst, jeg så hende? Er der endnu en del af  
min mor, der aldrig kommer igen?

*
Det eneste sted, Maria ikke kan undslippe 
sine følelser, er alene i bilen, når hun kører til 
og fra sit barndomshjem. Der er ikke noget 
praktisk, hun kan ordne. Ingen som forven-
ter, at hun tager ansvaret og fortæller, hvad 
de skal gøre. Ingen at tale om gamle dage 
med. Kun sorgen og frygten. Så er hun nødt 
til at holde ind på den nærmeste rasteplads, til 
hun har fået styr på sine tårer. Alle de under-
trykte følelser vælter op i hende. Skilsmissen. 

Hendes mor. Sorg over det hun allerede har 
mistet. Frygt for det Maria ved, hun snart skal 
miste. 

Maria har aldrig set sin familie så meget som 
i løbet af  de sidste fem år. Hun fortæller 
altid, at sygdommen har fået dem til at rykke 
tættere sammen. Men hun ved, at det er en 
løgn. Selvom de ser hinanden ofte, føler hun 
sig alene. Når hun sidder i bilen på en raste-
plads lidt uden for Birkerød, tager Maria tit 
sin telefon frem og kigger på Eriks, Mikaels 
og Kirstens numre. Hun længes efter at række 
ud og bygge bro over den afgrund, der er 
imellem dem. Men Maria er bange for, at det 
er for sent. At hun har brugt så lang tid på at 
være stærk, at hun ikke længere ved, hvordan 
hun skal være sårbar. Så hun tørrer tårerne 
bort, lægger telefonen væk og bider tænderne 
endnu hårdere sammen.

*
Mor skal snart på plejehjem. Pladsen er klar 
fra næste januar. Der er ikke nogen vej uden 
om. Hun kan ikke være i huset i Birkerød 
meget længere. Uanset hvor meget vi hjælper 
ham, kan Erik ikke blive ved med at passe 
hende. Mor er blevet for syg. Der skal profes-
sionel hjælp til.

Jeg havde undersøgt mulighederne, før jeg 
præsenterede ideen for resten af  familien. 
Fundet det perfekte sted til hende. Let at 
komme til fra både Hillerød og Birkerød, 
så vi kan besøge hende så ofte som muligt. 
De andre støttede hurtigt op, da jeg fore-
slog det. Nærmest som om de var lettede 
over, at nogen endelig tog initiativ. Undtagen 
Mikael. Han blev rasende og påstod, at vi 
bare gør det, der er lettest for os. Men han 
blev nedstemt. Og han tager fejl. Der er ikke 
noget, som har været let i de sidste fem år. 
Heller ikke den her beslutning. Men det ville 
ikke være fair overfor Erik at lade hende 
blive hjemme. Det ville ikke være fair overfor 
nogen af  os. 
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Der er et helt år til hun skal på plejehjem. 
Et sidste år hvor vi kan gøre alt det vi plejer, 
inden hun bliver for syg. Et sidste år til at 
mindes alt det gode, vi har oplevet sammen 
med hende, inden vi mister hende for altid. 
Sorgen og frygten må vente. Mor skal have et 
sidste godt år.   

*
Maria husker tiden omkring sine forældres 
skilsmisse, som fyldt med tårer. Mest fra Lise. 
Det var hendes far, Torben, der ville skilles, 
og det var også ham, der flyttede væk. Maria 
hadede, når de skulle besøge ham. Mikael 
græd altid hele weekenden, mens Torben fe-
brilsk prøvede at være den sjove weekendfar. 
Det var som om, han var ligeglad med, hvor 
meget han havde såret Lise. Et par år efter 
skilsmissen nægtede Maria at besøge ham. 
Mikael græd endnu mere, når han og Kirsten 
skulle over til deres far, og snart fik han også 
lov til at blive hjemme. Kirsten blev ved med 
at se Torben, selvom hun vidste, hvor ondt 
det gjorde på Lise. Hun ser ham stadigvæk. 
Det har Maria aldrig tilgivet hende. 

Skilsmissen rev ikke kun Torben og Lise fra 
hinanden. Den splittede også Maria og Kir-
sten. Før den var de bedste venner og tilbrag-
te timevis sammen i hulen baghaven. Det var 
der, alle lege startede. Der de læste blade og 
snakkede om, hvilke drenge fra skolen, der 
var sødest. Efter skilsmissen var de på hver 
sin side, og pludselig stod hulen tom. Når de 
prøvede at snakke, endte det i et skænderi, 
fordi Maria ikke kunne holde ud at høre på 
Kirstens beskyldninger imod deres mor. Så 
de holdt op med at snakke. 

I ti år før Lises diagnose var Kirsten nærmest 
ikke en del af  familien. Hun prioriterede 
åbenbart sin karriere og sit liv i København 
højere og så kun de andre, når det var absolut 
nødvendigt. Og når hun gjorde, havde hun 
altid et øje på døren. Parat til at smutte, så 
snart det var muligt. Maria var skuffet, men 
ikke overrasket. Kirsten har aldrig valgt dem 
til. Hvorfor skulle det ændre sig, efter hun be-

gyndte at tjene mange penge og få kærester, 
som hun ikke præsenterede for familien?

Kirsten kom tilbage, da deres mor blev syg. 
Hun hjælper med at passe Lise, men virker 
opsat på at rode op i fortiden og snakke om 
alt det, som ødelægger den gode stemning. 
Når hun sidder med mobiltelefonen og stirrer 
på Kirstens nummer, ved Maria ikke, hvad 
hun ville sige til sin søster. Kun at hun ville 
ønske, at de kunne lægge al uenigheden og 
vreden bag sig og vende tilbage til det, de 
havde sammen i gamle dage. 

Da Kirsten valgte deres far, blev Mikael 
Marias nye fortrolige. Hun blev hjemme fra 
mange fester i ungdomsklubben for at passe 
ham. Hulen bagerst i haven kom i brug igen, 
når Mikael legede med sine Star Wars figu-
rer, mens Maria fortalte ham om alt det, hun 
ikke kunne fortælle til andre. Hun ville ønske, 
at det stadigvæk var sådan. At hun kunne 
fortælle ham om, hvordan hun græder i bilen 
på vej hjem. Om hvor meget hun frygter den 
mindste ændring i Lises sygdom. 

Selvom der er kommet en afstand mellem 
dem, er Maria stolt af  sin lillebror. Der har 
været så mange år, hvor han ikke har haft styr 
på sit liv. Nu kan hun se, hvor god han er til 
at passe Lise. Altid nærværende og fuld af  
ideer til, hvad de kan lave. Maria ville ønske, 
at hun kunne gøre det samme i stedet for 
at gemme sig bag fotoalbums og snak om 
fortiden. Men Lise kan ikke være hele Mikaels 
liv. For uanset hvor meget han gør for hende, 
har han stadigvæk ikke nogen uddannelse 
eller udsigt til at få en. Han bor stadigvæk 
i en et-værelses lejlighed fyldt med gamle 
pizzabakker og ser vist ikke sin datter særlig 
tit. Måske kan Maria ikke lukke afstanden til 
sin bror, men hun vil gøre alt, hvad hun kan 
for at hjælpe Mikael på rette vej, så han kan få 
det liv han fortjener. 

Maria har aldrig haft noget tæt forhold til 
Erik. Han var ikke deres stedfar. Han var 
deres mors mand. Alligevel har hun næsten 
lige så ondt af  ham, som hun har af  sin mor. 
Det er ham, der ser Lise hver dag. Ham der 
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er kronvidnet til hendes forfald. Men det 
føles forkert at snakke om det. Grænseover-
skridende. Det er ikke det forhold, de har til 
hinanden. Erik virker overvældet. Som om 
han er kørt endnu mere i sænk end resten af  
familien. Det betyder meget for ham, at han 
kan tage sig af  sin kone, men Maria gør, hvad 
hun kan, for at gøre hans opgave nemmere. 
Også når han er for stolt til at bede om hjælp 
og prøver at klare det hele selv. 

Temaer

Maria er din karakter nu, og du skal tage 
hende i den retning, du synes er mest interes-
sant. Du kan bruge nedenstående punkter og 
spørgsmål til at guide dit spil: 

 » Maria lukker sig om sin sorg 
- Er det for sent for hende at åbne sig?

 » Maria længes efter dengang, alting 
var bedre 
- Hvad gør hun, når hun må se nutiden 
i øjnene?

 » Maria gør alt, hvad hun kan for at 
holde sammen på familien 
- Er det vigtigere end hendes egen 
lykke?

 » Lise skal have et sidste godt år 
-  Kan det lade sig gøre, når sygdom-
men hele tiden bliver værre?

 » Kirsten kan ikke lægge fortidens 
konflikter bag sig 
- Hvordan vil Maria genskabe deres 
gamle forhold?

 » Mikael har brug for hendes hjælp 
- Men kan hun også tage imod hjælp 
og nærhed fra ham? 

 » Erik kan snart ikke klare mere  
- Opstår der et nyt forhold, mens 
Maria støtter ham?
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Kirsten

Kirsten er 42 år og det midterste af  
Lises tre børn. Hun er kæreste med 
Alex – men har ingen børn - og bor 
på Østerbro i København. Til dagligt 
arbejder hun som selvstændig ledelses-
konsulent. Kirsten har søsteren Maria 
på 44, der er fraskilt med to børn og 
arbejder i Hillerød Kommune og brode-
ren Mikael på 36, der er single, har en 
12-årig datter fra et tidligere forhold og 
arbejder som pædagogmedhjælper.

Kirstens mor blev skilt fra hendes far, 
Torben, for 33 år siden. De sidste 29 
år har Lise været sammen med Erik. 
De bor stadigvæk i det parcelhus i 
udkanten af  Birkerød, hvor børnene er 
vokset op. 

Det er snart fem år siden, at Lise blev diagnosticeret med 
demens. Fem år siden jeg blev trukket tilbage i den familie, 
jeg næsten havde forladt. Jeg har ikke tal på, hvor mange 
gange jeg har googlet demens siden da. Diagnosen. Uhel-
bredelig og dødelig. Sygdomsforløbet. Hvordan hjernen 
langsomt lukker ned. Oplevelsen som pårørende. Og dø-
den. Jeg har mest af  alt googlet døden. 

For de fleste patienter med Lewy body demens går der seks 
til ti år fra diagnose til død. Nogle gange føles det som lang 
tid. Tid hvor vi venter passivt, mens Lise går i opløsning 
for øjnene af  os. Tid hvor vi spiller de tapre pårørende, 
der nægter at forholde sig til andet, mens hendes sygdom 
står på. Seks til ti år hvor resten af  vores liv er sat på pause. 
Men andre gange føles det som uendelig kort tid til at få 
sagt alt det, jeg skal nå at sige. Til at se om jeg kan blive en 
del af  familien igen. 

*
Ti år før Lises diagnose valgte Kirsten kun at se sin familie, 
når det var absolut nødvendigt. Der var ikke noget stort 
opgør, hvor hun smækkede med døren. Selvom det var det, 
hun havde allermest lyst til. Men sådan gør man ikke i deres 
familie. Før Lise blev syg, talte de heller aldrig om noget. 
Det var nærmest dét, der var problemet. Kirsten følte, at 
hun var nødt til at holde alting tilbage, fordi de for enhver 
pris skulle bevare den gode stemning. 

Så hun trak sig væk. Prioriterede sin karriere, sine ven-
ner og sit liv i København. Startede en ny tilværelse med 
vellønnet job og en fire-værelsers lejlighed på Østerbro. 
Havde kærester der aldrig blev præsenteret for familien. 
Alting gik godt. Men alligevel var der stadigvæk en tomhed 
i hendes liv. Noget der manglede. Hun var ikke sikker på, 
om det hun savnede, var sin virkelige familie eller en despe-
rat forestilling om, hvor tætte de ville blive, hvis bare de fik 
renset luften. 

Det var Maria, der ringede og fortalte om Lises diagnose. 
Kirstens første reaktion var vrede. Hun havde ikke andre 
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valg end at vende tilbage til familien og hjæl-
pe med at passe sin mor. Selv med en dødelig 
sygdom kunne Lise stadigvæk styre hendes 
liv. Men bag vreden var der et håb. Et håb om 
at finde ud af, om hun begik en fejl, da hun 
trak sig væk. Finde ud af  om hun stadigvæk 
kunne have en plads i familiens liv, og om 
den kunne have en plads i hendes.

*
Et af  de tidspunkter, hvor tiden føles uen-
delig, er når jeg passer Lise. Vi sidder på den 
blomstrede sofa i timevis. Den eneste lyd i 
stuen er det store ur på væggen. Og fjern-
synet. Fjernsynet kører altid. Ellers ville vi 
sidde i tavshed time efter time, mens Lise 
med rystende hænder tager kaffekoppen fra 
sofabordet og glemmer at drikke af  den. 
Mens jeg utålmodigt venter på at høre Eriks 
bil i indkørslen, når han kommer tilbage fra 
en fisketur eller en aften i veteranforeningen. 

Det var ikke sådan her, jeg forestillede mig at 
vende tilbage. Jeg havde udspillet scenen med 
mor talløse gange i mit hoved. Hvordan jeg 
ville konfrontere hende. Fortælle hende alt 
det, jeg har holdt inde, siden hun og far blev 
skilt. Hvordan der ville blive råbt. Grædt. 
Men til sidst ville der være forløsning. Hun 
ville forstå, hvad hun har gjort. Hvor dårlig 
en mor hun har været. Hun ville bede om 
tilgivelse. Og jeg ville tilgive hende.

Men det er ikke min mor, der sidder sammen 
med mig i sofaen og stirrer på hallucinati-
oner, kun hun kan se. Det er en skygge af  
hende. Og hver gang jeg passer hende, er 
skyggen blevet en smule mindre. På motor-
vejen mod Birkerød tænker jeg tit på, hvad 
hun mon har mistet denne gang. Hvilken lille 
del sygdommen har taget fra os, siden jeg så 
hende sidst. Hun bliver mindre og mindre 
den kvinde, jeg har brugt hele mit liv i oprør 
imod.  

Det er for sent. Jeg kommer aldrig til at tage 
konflikten med hende. I hvert tilfælde ikke 
direkte. Så jeg hjælper hende tavst med at 
sætte kaffekoppen tilbage på bordet, mens 
min vrede og frustration for en stund bliver 
afløst af  medlidenhed. 

*
Lise bad aldrig familien om at vælge side 
under skilsmissen. Det behøvede hun ikke. 
I stedet lod hun skylden gøre arbejdet for 
sig. Den næsten umærkelige smerte i hendes 
stemme, når hun spurgte, om de havde haft 
en sjov weekend hos deres far. Den måde 
hun altid sørgede for, at børnene overhørte 
hendes gråd. Kirsten hadede hvert øjeblik af  
sin mors martyrium. 

Men det virkede. Maria begyndte snart at fin-
de på undskyldninger for, hvorfor hun ikke 
kunne komme med på besøgene hos Torben. 
Mikael græd nærmest fra deres far hentede 
dem fredag eftermiddag, til han afleverede 
dem igen søndag aften. Til sidst fik Mikael 
også lov til at blive hjemme hos Lise. Et 
par år efter skilsmissen var det kun Kirsten 
og hendes far i uendelige weekender, hvor 
tiden sneglede sig afsted, mens han prøvede 
at skjule, hvor meget han savnede resten af  
familien. Men hun blev ved med at se ham. 
Også da hun begyndte at få nervøs diarre 
søndag formiddag, fordi hun vidste, at Lises 
sårede spørgsmål ventede på hende hjemme i 
Birkerød. Deres far spørger stadigvæk til Mi-
kael og Maria, hver gang han og Kirsten ses. 

For Kirsten er der ingen tvivl om, at skilsmis-
sen var Lises skyld. At hun pressede Torben, 
til han ikke kunne mere og var nødt til at 
tigge om at blive skilt. Og at hun bagefter is-
koldt spillede sine børn ud imod ham, uanset 
hvor meget Maria og Mikael tror, at det var 
deres egen ide at stoppe med at se deres far. 
De kunne ikke snakke om det uden at blive 
uvenner. Til sidst ville hverken hendes mor 
eller søskende høre mere om skilsmissen. 
Mere end noget andet var det dét, der efter 
mange år drev Kirsten væk fra familien. Tavs-
heden. Alt det hun aldrig fik lov til at sige. 
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Det kan godt være, at hun ikke får mulighe-
den for at tilgive sin mor, men hvis hun skal 
blive en del af  familien igen, er Kirsten nødt 
til at kunne tilgive sine søskende. 

*
Maria ringer altid, når jeg sidder i bilen på vej 
hjem fra at have passet Lise. Hun vil gerne 
have at vide, hvordan det er gået. Jeg lyver 
altid og fortæller, at det er gået fint. Det er 
så nemt bare at småsnakke uden rigtig at sige 
noget. 

Efter sådan en samtale minder jeg altid mig 
selv om, hvad det er jeg er kommet tilbage 
for at gøre. At få renset luften. Først når jeg 
har gjort det, ved jeg, om jeg kan blive en 
del af  familien igen. Men det er så ubehage-
ligt. Der er så meget sorg og smerte lige nu. 
Hvordan kan jeg være den, der ødelægger 
den sidste rest af  god stemning? Så jeg ud-
skyder konfrontationen og kommer i stedet 
med små stikpiller, mens jeg bliver mere og 
mere skuffet over mig selv. 

Jeg er ikke en person, der undgår konflikter. 
Det er jeg virkelig ikke. Jeg lærer magtfulde 
mennesker at tage styring på deres liv og 
udvikle sig bevidst som både mennesker og 
ledere. Det kræver, at jeg kan tage de svære 
samtaler og skære igennem bullshit og uden-
omssnak. Hvorfor skal det være så svært at 
gøre overfor min familie?

*
Der er ikke meget tid tilbage. Lise skal snart 
på plejehjem. Hun har fået en plads fra næste 
januar. Det var Marias forslag og hende, der 
havde lavet al researchen på forhånd. Alle 
undtagen Mikael støttede ideen. Selvfølgelig. 
Hele hans liv handler om at passe hende. 
Hvad er der tilbage for ham, når Lise kom-
mer på plejehjem? Men det er det rigtige at 
gøre. Både for hende og for os andre. 

Maria overtager mere og mere Lises rolle 
som familiens midtpunkt. Hende der har styr 
på alt det praktiske og holder dem sammen, 

men også hende der hele tiden blander sig i 
alle andres liv. Kirsten og Marias forhold er 
aldrig blevet det samme efter deres forældres 
skilsmisse. Før den var de bedste venner og 
brugte utallige dage i hulen bagerst i barn-
domshjemmets have. Men alt det sluttede 
efter skilsmissen, da Maria blev ved med at 
støtte deres mor og nægtede at se deres far. 

De har aldrig fået snakket ud om dengang. 
Og det virker ikke, som om Maria er interes-
seret i det. Hun vil kun snakke om de gode 
minder. Tror hun, at hun kan ændre fortiden, 
hvis hun bare taler pænt nok om den? Kir-
sten savner sin søster. Savner at have en at 
være så fortrolig med, som de var dengang. 
Men hvis de skal have en chance for at få de-
res gamle forhold tilbage, kan der ikke være 
usagtheder mellem dem.   

Mikael har altid været Lises yndling. For lille 
til at forstå skilsmissen, og hvad hun gjorde 
dengang. Ham hun har støttet, og som ikke 
kunne gøre noget galt. Ham hun godt kunne 
finde ud af  at være en god mor for. Nu er 
han den af  børnene, der bruger mest tid på 
at passe Lise. Og selvfølgelig er det rigtig fint, 
at han finder så meget mening i det. Men Kir-
sten har svært ved ikke at vende det hvide ud 
af  øjnene, når han gør selv til martyr, fordi 
han ofrer så meget af  sit liv for Lise. Hvor 
meget liv er der egentlig at ofre? Selvom 
han har fået alting forærende, har han aldrig 
opnået en skid. Mikael er 36, har ingen anden 
uddannelse end gymnasiet, arbejder som pæ-
dagogmedhjælper og ser vist ikke sin datter 
særlig tit. Så selvfølgelig har han overskud til 
at passe deres mor. Han har jo ikke andet. 

Da Kirsten trak sig væk fra sin familie, var 
Erik den eneste, hun så regelmæssigt. Det var 
ham, der tog kontakt til hende og foreslog, at 
de mødtes. Lise behøvede ikke at vide no-
get. De mødtes altid på Paludans Bogcafe i 
København og drak en kop kaffe. Det holdt 
aldrig op med at være akavet, men alligevel 
blev Erik ved med at spørge, om de ikke 
skulle ses. Han havde vel brug for et frirum 
væk fra Lise. For Kirsten fyldte møderne en 
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smule af  tomheden ud. Uanset hvor svært 
det var at holde samtalen kørende om, hvad 
der skete i hendes liv, og hvordan resten af  
familien havde det.

Deres forhold har altid været præget af  stil-
tiende støtte. En aldrig udtalt følelse af, at de 
var på samme side, og af  at uanset hvor me-
get Erik elskede Lise, var han ikke blind for 
hendes fejl. Erik har aldrig prøvet at erstatte 
hendes far. Men han gav hende noget andet. 
I et hjem hvor hendes søskende altid var på 
Lises side, var Erik det tætteste, hun kom på 
en allieret. Også selvom hans sympati aldrig 
blev udtryk klarere end gennem skulderklap 
og en enkelt fisketur, der forløb i næsten fuld-
kommen tavshed. 

Efter hun er vendt tilbage, kan Kirsten se, 
hvor hårdt hendes mors sygdom tager på 
Erik. Se hvordan han nærmer sig bristepunk-
tet. Hun ville ønske, at hun havde et andet 
forhold til ham. At de var tætte nok til, at hun 
vidste hvordan, hun kunne støtte ham. Og til 
at han ville tage imod støtten.

Temaer

Kirsten er din karakter nu, og du skal tage 
hende i den retning, du synes er mest interes-
sant. Du kan bruge nedenstående punkter og 
spørgsmål til at guide dit spil: 

 » Kirsten følte sig tom uden sin fami-
lie 
- Men kan hun skabe et forhold til 
dem, som kan fylde hullet?

 » Kirsten har brug for at tale om 
fortiden 
- Insisterer hun, selvom det ødelægger 
den gode stemning?

 » Kirsten vil tilgive og tilgives 
- Hvornår er det nok til, at hun vil 
blive hos familien? 

 » Lise er kun en skygge af  sig selv 
- Vil Kirsten slutte fred med sin mor 
og sin egen opfattelse af  hende?

 » Maria valgte deres mors side i 
skilsmissen 
- Kan de to søstre slå en streg over 
fortiden og blive tætte igen?

 » Mikael klynger sig stadigvæk til 
deres mor 
- Bliver det for meget for Kirsten? 

 » Kirsten føler, at hun har en hemme-
lig alliance med Erik 
- Men bliver det nogensinde til mere 
end tavs støtte?
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Erik
Erik er 68 år gammel. Før han 
blev pensioneret, arbejdede han som 
mellemleder i SKAT. Han har væ-
ret sammen med Lise i 29 år. Fire 
år før de blev kærester, var Lise 
blevet skilt fra Torben, som hun fik 
tre børn med. Maria på 44, der er 
fraskilt med to børn og til dagligt 
arbejder i Hillerød Kommune. 
Kirsten på 42, der har en kæreste 
- men ingen børn - og som arbejder 
som ledelseskonsulent. Og endelig 
Mikael på 36, der er single, har en 
12-årig datter fra et tidligere forhold 
og arbejder som pædagogmedhjælper. 

Lise og Erik bor stadigvæk i det 
parcelhus i udkanten af  Birkerød, 
hvor børnene er vokset op.

Det er snart fem år siden, at Lise blev diagnosticeret med 
demens. Fem år siden alting ændrede sig, og drømmen om 
den trygge pensionisttilværelse for evigt sank i grus. I stedet 
fik jeg det her. At den kvinde, jeg elsker og har delt mit liv 
med, langsomt går i opløsning foran mig. Og at jeg ikke kan 
gøre andet end at se hjælpeløst til. 

Jeg må kæmpe med mig selv for bare at komme ud af  
sengen om morgenen og slide mig igennem endnu en dag. 
Alting er en gentagelse. Lave morgenmad. Svare på de sam-
me spørgsmål igen og igen. Spørgsmål hun også stillede i går 
og i forgårs. Lave frokost. Prøve at holde hendes hånd og 
berolige hende, når hallucinationerne forvirrer hende så me-
get, at hun ikke ved, hvor hun er. Tålmodigt forklare hende, 
hvad viserne på hendes ur betyder og se hende glemme det 
igen fem minutter efter. Lave aftensmad og få Lise til at tage 
sin medicin, mens jeg fortæller hende, at det er Mikael, der 
kommer og passer hende på fredag. Også selvom hun ikke 
længere kan forstå, hvornår fredag er. Sidde foran TV’et med 
hende, mens hun langsomt døser hen. Hjælpe hende i seng, 
så vi kan gøre det hele igen i morgen. 

*
De havde så mange planer for, hvad de skulle nå, når de gik 
på pension. Arbejde og pligter ville være overstået, og de 
kunne bare koncentrere sig om at nyde livet. De kunne ende-
lig tage på den lange rejse til Indien, som hun altid snakkede 
om. I stedet består hele hans liv nu af  at passe hende. Af  at 
være fanget dag efter dag i huset i Birkerød med en kvinde, 
der bliver mindre og mindre den Lise, han elsker.

Sygdommen begyndte i det små. Et glemt navn her. Et 
øjebliks forvirring der. Men omkring Lises 65-års fødselsdag 
var der ikke tvivl om, at der var noget helt galt. Lægen bad 
hende om at tegne et ur, hvor klokken var fem minutter i 
tolv. Erik måtte vende sig bort. Han kunne ikke holde ud at 
se den forvirrede frustration i hendes ansigt, mens hun kæm-
pede med blyanten og tegnede den ene tomme cirkel efter 
den anden. 
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*
Der er ingen, jeg kan dele sorgen med. Uan-
set hvor mange velmenende klap på skuldre-
ne mine venner giver mig. Uanset hvor meget 
Lises børn hjælper med at passe hende. Der 
er ingen, som ville kunne forstå, hvordan det 
er. Hvor dårligt hun virkelig har det. Og hvor 
meget det ødelægger mig. Lise var hele mit 
liv. Hende jeg delte alting med. 

Nu er jeg lykkelig, hvis jeg kan have blot fem 
minutters sammenhængende samtale med 
hende, inden hun igen forsvinder ind i sin 
forvirring og sine hallucinationer. Der bliver 
længere og længere mellem de klare øjeblik-
ke. Hver dag vågner jeg op til frygten for, at 
demensen i dag har besejret endnu en del 
af  hendes hjerne, og at jeg mister en lille del 
mere af  Lise. Det sker næsten umærkeligt, 
men der bliver hele tiden mindre af  hende.

Vi skændtes sjældent før sygdommen. Efter 
29 år ved man, hvor man har hinanden, og 
hvordan man undgår at ødelægge den gode 
stemning. Nu ender jeg med at snerre af  
hende i frustration, når hun bliver ved med 
at stille de samme spørgsmål. Så græder hun, 
mens jeg undskylder og hader mig selv for at 
miste tålmodigheden. To minutter senere har 
hun glemt det, og så begynder vi forfra. 

Lises børn sørger for, at jeg får et pusterum. 
De passer hende så tit de kan, så jeg kan tage 
til arrangementer i veteranforeningen eller ud 
og fiske. Maria sørger for at koordinere det 
praktiske, og Mikael er den, der oftest er her 
og passe Lise. Selv Kirsten er kommet tilbage 
til familien og ser sin mor mere, end hun har 
gjort i mange år. Hvis det ikke havde været 
for dem, var jeg knækket for længe siden.

*
Før sygdommen havde Erik bygget hele sit 
liv op omkring Lise. Han ved godt, at hun 
var dominerende, og at det var hende, der 
bestemte det meste i deres forhold. Men han 
kunne leve med det. Han elskede hende, og 
det passede ham fint, at det var Lise, der be-

sluttede, hvor de skulle hen på ferie, og at de 
stort set kun så hendes familie. Han ved ikke, 
hvem han er, når hun ikke er her længere. 
Der er ikke noget at falde tilbage på. Derfor 
holder han krampagtigt fast i sin rolle som Li-
ses mand. Ham, der altid er der for hende, og 
ham, der bedre end nogen anden ved, hvad 
hendes behov er. 

Erik har aldrig prøvet på at være som en far 
for Lises børn. Hverken for Kirsten, der sta-
digvæk ser Torben, eller for Maria og Mikael, 
der allerede var holdt op med at besøge deres 
far, da Erik mødte dem. Børnene var altid 
Lises domæne, og det virkede bedst at blande 
sig uden om. Han har aldrig været særligt god 
til mennesker. Det var hende, der tog initiativ 
og sørgede for, at de havde et socialt liv. Erik 
var bare med. Nu frygter han ensomheden, 
når Lise forsvinder. 

Der er ikke lang tid igen. Lise har fået plads 
på et plejehjem fra næste januar. Det var Ma-
rias ide. Hun havde naturligvis forberedt sig 
godt, inden hun præsenterede den for os. Mi-
kael var den eneste, der ikke støttede planen. 
Han mente, at Lise selv skulle vælge, hvornår 
hun vil på plejehjem. Selvom deres hjælp er 
uvurderlig, kan børnenes lette holdninger 
godt gøre mig vred. Det er holdninger, som 
man kan tillade sig have, når man ikke passer 
Lise hver eneste dag. Jeg kender sandheden. 
Det går ikke meget længere. Plejehjemmet er 
den eneste rigtige løsning. Både for mig og 
for hende.

*
Et år virker som uendelig lang tid. Et helt 
år mere, hvor hver dag er en lidt værre kopi 
af  dagen før. Et år mere med Marias vel-
menende råd om, hvordan jeg bedst passer 
den kvinde, jeg har været sammen med i 29 
år. Men et år virker også som al for kort tid. 
Hvad sker der, når året er gået, og Lise skal 
på plejehjem? Så sælger jeg vel huset og flyt-
ter i en mindre lejlighed inde i Birkerød. End-
nu en i rækken af  ensomme gamle mænd, 
der snakker alt for længe med ekspedienten i 
Brugsen, fordi det er dagens eneste samtale. 
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Jeg har aldrig haft mere brug for en familie, 
end jeg har lige nu. Men jeg ved ikke, om jeg 
har en familie. Eller om det kun var Lise, der 
havde en, og jeg bare fulgte med. Jeg kan ikke 
bære både at miste Lise og hendes børn. Så 
jeg prøver at række ud efter dem, men jeg 
ved ikke, hvordan man gør. Måske er det for 
sent. Måske er et år for kort tid til at skabe en 
forbindelse, der kan overleve. 

*
Da Erik mødte Lise, havde hun været igen-
nem, hvad hun selv kaldte en grim skilsmisse. 
Han ved, at det var Torben der gik fra hen-
de, men hun ville aldrig snakke om hvorfor, 
og Erik fandt ud af, at han skulle lade være 
med at spørge. Det var altid Kirsten, der ville 
snakke om skilsmissen, når de spiste aftens-
mad, og det endte altid med råb og smækken 
med dørene, mens Erik kiggede ned i sin 
gryderet og prøvede at holde sig ude af  kon-
flikten. Heldigvis stoppede Kirsten snart med 
at bringe det på banen. 

Erik ved ikke, hvad det var, der gjorde, at 
Kirsten ti år før Lises diagnose begyndte at 
trække sig væk fra familien. Det virkede som 
om, hun kun så dem, når det var helt uundgå-
eligt, og selv der tog hun hjem så hurtigt som 
muligt. Lise prøvede at slå det hen, men Erik 
kunne se, at hun følte sig forrådt. 

Det var hans egen ide at tage kontakt til Kir-
sten bag Lises ryg. De mødtes på Paludans 
Bogcafe i København og prøvede at holde en 
samtale kørende om, hvad der skete i Kir-
stens liv, og hvordan resten af  familien havde 
det. Det holdt aldrig op med at være akavet, 
men Erik holdt kontakten ved lige. Han ved 
ikke helt, hvad der drev ham. Først fortalte 
han sig selv, at han gjorde det for Lises skyld. 
For at holde øje med Kirsten, når Lise ikke 
kunne. Men han ved godt, at det ikke passer. 
At møderne var for hans skyld. Måske var de 
hans første forsøg på at skabe noget, der var 
hans eget.  

Kirsten har altid været den, han har haft 
nemmest ved at række ud efter. Hende han 
har haft stiltiende sympati med, selvom den 
aldrig blev udtryk i mere end et beroligende 
klap på skulderen og en enkelt fisketur, der 
forløb i næsten fuldstændig tavshed. Det kan 
ikke have været nemt for hende at vælge sin 
fars side. Selvom han elsker Lise, ved Erik 
godt, at hun ikke håndterede skilsmissen or-
dentligt. Ved at hun kunne være dominerende 
og selvcentreret. Efter Kirsten er kommet 
tilbage vil hun kun snakke om fortiden. Hun 
søger en afklaring, som Erik frygter, at han 
ikke kan give hende. 

Maria var altid den gode datter. Hende der 
gjorde, som man forventede. Nu er det 
hende, der får alting til at fungere. Hende 
som Erik skriver til, når han gerne vil have 
en friaften, og som så koordinerer pasningen 
med sine søskende. Han ville ikke kunne 
klare sig uden hende og er taknemmelig for 
alt, hvad hun gør. Men nogle gange bliver det 
for meget. For dominerende. For tæt på at 
være ligesom hendes mor. Det føles som om 
Maria ikke tror på, at Erik kan finde ud af  
at tage vare på Lise. Som om hans holdning 
og viden om, hvad Lise har brug for, ikke 
betyder noget, når først Maria har bestemt sig 
for noget andet. 

Mikael var altid Lises yndling, selvom han 
aldrig gjorde, hvad der blev forventet. Han 
gjorde bare, som han ville uden at tænke 
på konsekvenserne. Og hvorfor skulle han? 
Hans mor stod klar til at rage kastanjerne ud 
af  ilden for ham og betale, når han endnu 
engang var kommet i pengeproblemer. Erik 
føler det som om, han har skændtes med 
Mikael, siden han mødte Lise. På overfladen 
har det handlet om, at Mikael skulle tage sig 
sammen, men der har altid været en snert 
af  noget mere. Af  en kamp om Lises op-
mærksomhed og om, hvem der var tættest på 
hende.
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Sygdommen har tvunget dem til at ryk-
ke sammen, og Erik mærker en voksende 
respekt for Mikael. For hvor meget han er 
dedikerer sig til at passe sin mor. For at han 
endelig tager ansvar. Erik insisterer på at 
betale Mikael, når han har passet Lise. Det er 
den eneste måde, han kan finde til at udtryk-
ke sin taknemmelighed. Og han ved, at Mi-
kael ikke kan betale sin et-værelses lejlighed 
med de penge, han tjener som pædagogmed-
hjælper. Selvom de tit bliver uenige om, hvad 
der er bedst for Lise, håber Erik inderligt, at 
han kan bruge det kommende år på at lægge 
grundstenen for at nyt og bedre forhold til 
Mikael. 

Temaer 

Erik er din karakter nu, og du skal tage ham i 
den retning, du synes er mest interessant. Du 
kan bruge nedenstående punkter og spørgs-
mål til at guide dit spil: 

 » Erik frygter ensomheden og glems-
len 
- Hvad gør han for ikke at blive ladt 
alene tilbage?

 » Erik ser sygdommen hver dag 
- Hvordan reagerer han, når den bliver 
værre?

 » Erik føler, at han er alene med sin 
sorg 
- Kan han række ud efter andre, hvis 
de ikke forstår den?

 » Lise var hele hans liv 
- Er det for sent at skabe et nyt uden 
hende?

 » Kirsten søger afklaring om fortiden 
- Vil Erik give hende andet end tavs 
støtte?

 » Maria prøver at kontrollere hele 
familien  
- Har Erik kræfterne til at stå imod?

 » Mikael aftvinger sig fornyet respekt  
- Kan Erik finde en måde at udtrykke 
den på?
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Oversigt 
Forberedelse og  

opvarmning
Før Fastaval

Læs scenariet og få et godt overblik over 
rollernes konflikter og de mulige scener. Gør 
dig også nogle tanker om, hvordan du fysisk 
vil afvikle scenariet, og brug gerne scenariets 
Facebook-side til at diskutere med de andre 
spilledere.

På Fastaval

Indledende præsentation 

Væk er et scenarie om de pårørende til en 
dement kvinde og handler om, hvordan syg-
dommen ændrer deres liv. 

Erfaringer og forventninger 

Snak med spillerne om deres personlige erfa-
ringer med og viden om demens og om, hvad 
de forventer af  at spille Væk. 

Introduktion til demens

 » Lise har Lewy body demens

 » Sygdommen forværrer de mentale 
funktioner og gør patienten uklar og 
forvirret

 » Mange udvikler også kraftige halluci-
nationer og muskelstivhed

 » Sygdommen udvikler sig i uforudsi-
gelige spring og patientens tilstand 
ændrer sig hele tiden

 » Lewy body demens er uhelbredelig og 
dødelig og tager oftest 6-10 år

 » Diagnosen stilles gennem kognitive 
tests som fx ”urskivetesten”

 » De fleste ender på plejehjem til sidst

 » Som pårørende oplever man sorg, 
frygt og frustration

 » Den gode rollespilsoplevelse er vigti-
gere end medicinsk korrekthed

Fordeling af roller

Du kan fordele rollerne selv eller du kan lade 
spillerne vælge baseret på en kort præsenta-
tion:

 » Erik: Lises mand og børnenes stedfar, 
der ser sin hverdag blive opslugt af  
ensomhed, men som frygter, at det er 
for sent at række ud efter familien. 

 » Kirsten: Det midterste barn, der hav-
de trukket sig væk fra familien, men 
som nu vender tilbage for at genskabe 
et forhold, der måske aldrig har været 
der. 

 » Maria: Det ældste barn, der febrilsk 
prøver at holde sammen på familien, 
men som ikke tør dele sin sorg med 
dem.  

 » Mikael: Efternøleren, der aldrig rigtig 
blev til noget, men hvis liv endelig 
giver mening, når han passer sin mor.  

Lad spillerne læse deres rolle og tag en snak 
med dem en-til-en, hvis der er noget, de har 
brug for at få afklaret.  
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 Scenariets form

 » Præmis: Hvordan reagerer man på 
langsomt at miste én, man elsker?

 » Temaer: Hvordan påvirkes vi af  sorg, 
og hvad betyder det egentlig at være en 
familie?

 » Alle scener skal handle om præmissen 
og de to temaer (skriv dem op) 

 » Hovedrollerne er de eneste, der er med 
i scenerne. Deres konflikter former 
oplevelsen

 » Alle konflikter i rollerne behøver ikke 
at få lige meget fokus

 » Lise er væk: de udspiller deres for-
hold til hende gennem deres spil med 
hinanden

 » Fire akter. Hver akt er en årstid og 
har en central begivenhed, men også 
andre scener 

 » De kan bruge aktstrukturen til at 
bestemme tempoet i deres konflikter 
(udlever oversigt over akterne)

 » To typer scener: Almindelige rolle-
spilsscener – aktscener og hverdags-
scener – og fortællescener om Lises 
demens – demensscener

 » Tavshed er fint, så længe den er me-
ningsfyldt 

Grænser og at sige nej

 » Præsenter, hvordan I fysisk skal spille 
scenariet

 » Snak om jeres fysiske grænser 

 » Fortæl at det er okay at sige fra og 
stoppe enten scenen eller hele scena-
riet 

Familiens historie

 » Lise blev skilt fra børnenes far Torben 
for 33 år siden

 » Maria og Mikael stoppede hurtigt med 
at se deres far. Kirsten ser ham stadig

 » Lise og Erik har været sammen i 29 år

 » I ti år så Kirsten kun familien, når det 
var strengt nødvendigt

 » Lise blev diagnosticeret med demens 
for lidt under fem år siden

 » Hun bor stadig sammen med Erik 
i parcelhuset i Birkerød og kan ikke 
være alene

 » Børnene hjælper med at passe Lise, så 
Erik kan være væk fra hende

 » Lise skal på plejehjem om et år

 » Lad rollerne kort præsentere, hvem de 
er

Opvarmning

 » Præsenter ”Ja, men…”/”Ja, og…” 
teknikken, og lav opvarmningsøvelsen 
til den

 » Lav opvarmningsøvelsen med de-
mensscenen

 » Spil scenariet

Efter scenariet

Brug lidt tid på at snakke om oplevelsen og 
på at sikre dig, at alle er okay

Find mig på Fastaval, hvis spillerne har brug 
for at snakke i dybden om deres oplevelse 
eller om demens i virkeligheden.
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Oversigt 
Opvarmning,  

Forår og Sommer
Opvarmning (15 minutter)

Minder 

 » Øve ”Ja, men...”/”Ja, og…” teknikken 
og skabe barndomsminder

Demensscene

 » Første gang hun ikke kunne huske sine 
børnebørn

Forår (30-45 minutter)

 » Formål: Etablerer rollerne, deres ind-
byrdes relationer og forhold til Lise. 

 » Central begivenhed: Møde om Lise. 

 » Hverdags- og demensscener: 1-2 
demensscener. 

Obligatoriske aktscener

 » Hvad gør vi med mor? - Alle

 » Scenariets startscene. Tilbagevenden-
de møde om, hvordan Lise har det 
og hvordan de bedst kan tage sig af  
hende

Valgfri aktscener

 » Mikael får penge af  Erik (Valgfri) – 
Mikael og Erik

 » Maria kommer med aftensmad til Erik 
(Valgfri) – Maria og Erik

 » Erik og Kirsten på Paludans Bogcafe 
(Valgfri) – Erik og Kirsten

 » Kommer Rose med til fødselsdagen? 
(Valgfri) – Maria og Mikael

 » Kirsten afløser Mikael (Valgfri) – Kir-
sten og Mikael

 » Fælles gave til mor? (Valgfri) – Kirsten 
og Maria 

Sommer (60-90 minutter)

 » Formål: Introducerer og udvikler 
scenariets konflikter. 

 » Central begivenhed: Lises 70-års 
fødselsdag.  

 » Hverdags- og demensscener: 5-10 

Obligatoriske aktscener

 » Planlægning af  fødselsdag (Obligato-
risk) - Alle

 » Fællesmøde hvor fødselsdagen plan-
lægges.

 » Lises 70-års fødselsdag (Obligatorisk) 
- Alle

 » Rollerne fortæller om hvordan fødsels-
dagen er gået.

Valgfri aktscener

 » Indkøb af  gave (Valgfri) – To valgfri 
roller

 » Talen til mor (Valgfri) – To valgfri 
roller



Efterår (60-90 minutter)

 » Formål: Intensiverer og begynder at 
afslutte scenariets konflikter.

 » Central begivenhed: Oprydning i barn-
domshjemmet.   

 » Hverdags- og demensscener: 5-10. 
Placeres før oprydningsscenerne. 

Valgfri aktscener

 » Hulen i baghaven (Valgfri) – To af  
Maria, Mikael og Kirsten

 » Minder om fortiden (Valgfri) – To 
valgfri roller 
- Fotoalbums 
- Billeder af  Lise og Torben 
- Mikaels barndomsværelse 

 » Græder ned i flyttekasser (Valgfri) – To 
valgfri roller

 » Eriks nye lejlighed (Valgfri) – Erik og 
valgfri rolle

 » Hvad tager de med? (Valgfri) - Alle

 » Farvel til Erik (Valgfri) - Alle

Oversigt 
Efterår og Vinter

Vinter (45-60 minutter)

 » Formål: Afslutter scenariets konflikter.  

 » Central begivenhed: Den sidste jul i 
barndomshjemmet.  

 » Hverdags- og demensscener: Ikke for 
mange til at tage fokus fra afslutnin-
gen.  

Obligatoriske aktscener

 » Den sidste jul (Obligatorisk) – Alle

 » Rollerne fejrer jul og får afsluttet det, 
der skal afsluttes.

 » Slutscenen (Obligatorisk) - Alle

 » Rollerne kører hjem fra plejehjemmet. 
Scenariet slutter sammen med køretu-
ren.



Oversigt

Hverdagsscener
Kirsten i fokus

 » Kirsten bliver forsinket – Kirsten og 
Erik

 » Kirsten får SMS fra sin far – Kirsten 
og valgfri rolle

 » Fisketur – Erik og Kirsten

 » Besøg hos Kirsten – Kirsten og valgfri 
rolle

Mikael i fokus

 » Mikael i pengeproblemer – Mikael og 
valgfri rolle

 » Oprydning hos Mikael – Mikael og 
Maria

 » Mikael får tilbudt ekstra vagter – Mi-
kael, Maria og Kirsten

 » Mikael tager konsekvenserne – Mikael 
og Erik

Erik i fokus

 » Erik har brug for hjælp – Erik og 
valgfri rolle 

 » Erik siger tak – Erik og valgfri rolle

 » Bliver du ikke til en øl? – Erik og valg-
fri rolle

 » Erik er desperat – Erik og en eller flere 
valgfri roller

Maria i fokus

 » Maria tjekker op efter pasning – Maria 
og valgfri rolle

 » Marias plan går galt – Maria og Erik

 » Maria tager konsekvenserne – Maria 
og Erik, eller Maria og Kirsten/Mikael

 » Maria bliver opdaget på rastepladsen – 
Maria og valgfri rolle

Sygdommen i fokus

 » Besøg på plejehjem – Alle 

 » Pasningen går dårligt – To valgfri roller 

 » Tivolitur går galt 1 – To valgfri roller

 » Tivolitur går galt 2 – To valgfri roller

Generelle scener

 » En øl på terrassen – To valgfri roller

 » Fællesmøde – Alle 

 » Biltur hjem fra mor – To valgfri roller

 » Vi er nødt til at snakke om Erik – Ma-
ria, Mikael og Kirsten



Oversigt

Demensscener

 » Første gang hun sov hele dagen, mens 
du passede hende

 » Første gang hun nægtede at spise

 » Første gang hun for vild og ikke selv 
kunne finde hjem

 » Første gang hun ikke selv kunne gå på 
toilettet

 » Første gang hun ikke kunne genkende 
dig

 » Første gang du passede hende og ikke 
på noget tidspunkt oplevede kontakt

 » Første gang hun brød sammen i angst 
for sygdommen

 » Første gang hun sagde noget, der fuld-
stændig overskred dine grænser

 » Første gang hun talte om, at hun snart 
skal dø

 » Første gang hun reagerede med vrede 

 » Første gang hun overdængede dig med 
paranoide beskyldninger

 » Første gang hendes hallucinationer 
fuldstændig tog over



Oversigt 
Rollernes indre og 

ydre konflikter
Kirsten

Det midterste barn, der havde trukket sig væk 
fra familien, men som nu vender tilbage for 
at genskabe et forhold, der måske aldrig har 
været der. 

 » Kirsten følte sig tom uden sin familie 
- Men kan hun skabe et forhold til 
dem, som kan fylde hullet?

 » Kirsten har brug for at tale om forti-
den 
- Insisterer hun, selvom det ødelægger 
den gode stemning?

 » Kirsten vil tilgive og tilgives 
- Hvornår er det nok til, at hun vil 
blive hos familien? 

 » Lise er kun en skygge af  sig selv 
- Vil Kirsten slutte fred med sin mor 
og sin egen opfattelse af  hende?

 » Maria valgte deres mors side i skilsmis-
sen 
- Kan de to søstre slå en streg over 
fortiden og blive tætte igen?

 » Mikael klynger sig stadigvæk til deres 
mor 
- Bliver det for meget for Kirsten? 

 » Kirsten føler, at hun har en hemmelig 
alliance med Erik 
- Men bliver det nogensinde til mere 
end tavs støtte?

Mikael

Efternøleren, der aldrig rigtig blev til noget, 
men hvis liv endelig giver mening, når han 
passer sin mor.  

 » Mikaels liv er ikke blevet sådan, som 
han gerne ville have det 
- Er det for sent for ham at gøre noget 
ved det?

 » Mikael føler, at han ofrer sit eget liv 
for at passe sin mor 
- Er der en grænse for, hvor meget han 
vil opgive?

 » Mikael har brug for sin families aner-
kendelse 
- Hvordan gør han op med deres 
billede af  ham?

 » Lise er det vigtigste menneske i Mi-
kaels liv 
- Bevarer han håbet, når hendes syg-
dom forværres?

 » Mikael savner sit gamle nære forhold 
til Maria 
- Kan han få hende til at åbne sig?

 » Mikael føler, at Kirsten har forrådt 
familien 
- Hvad skal der til for, at han tilgiver 
hende?

 » Erik rækker famlende ud efter Mikael 
- Tager han imod den udstrakte hånd, 
eller er det for sent?
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Erik

Lises mand og børnenes stedfar, der ser sin 
hverdag blive opslugt af  ensomhed, men som 
frygter, at det er for sent at række ud efter 
familien. 

 » Erik frygter ensomheden og glemslen 
- Hvad gør han for ikke at blive ladt 
alene tilbage?

 » Erik ser sygdommen hver dag 
- Hvordan reagerer han, når den bliver 
værre?

 » Erik føler, at han er alene med sin sorg 
- Kan han række ud efter andre, hvis 
de ikke forstår den?

 » Lise var hele hans liv 
- Er det for sent at skabe et nyt uden 
hende?

 » Kirsten søger afklaring om fortiden 
- Vil Erik give hende andet end tavs 
støtte?

 » Maria prøver at kontrollere hele fami-
lien  
- Har Erik kræfterne til at stå imod?

 » Mikael aftvinger sig fornyet respekt  
- Kan Erik finde en måde at udtrykke 
den på?

Maria

Det ældste barn, der febrilsk prøver at holde 
sammen på familien, men som ikke tør dele 
sin sorg med dem.  

 » Maria lukker sig om sin sorg 
- Er det for sent for hende at åbne sig?

 » Maria længes efter dengang, alting var 
bedre 
- Hvad gør hun, når hun må se nutiden 
i øjnene?

 » Maria gør alt, hvad hun kan for at hol-
de sammen på familien 
- Er det vigtigere end hendes egen 
lykke?

 » Lise skal have et sidste godt år 
-  Kan det lade sig gøre, når sygdom-
men hele tiden bliver værre?

 » Kirsten kan ikke lægge fortidens kon-
flikter bag sig 
- Hvordan vil Maria genskabe deres 
gamle forhold?

 » Mikael har brug for hendes hjælp 
- Men kan hun også tage imod hjælp 
og nærhed fra ham? 

 » Erik kan snart ikke klare mere  
- Opstår der et nyt forhold, mens 
Maria støtter ham?
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Oversigt til spillerne 
Akterne

Forår 

 » Formål: Etablerer rollerne, deres indbyrdes relationer og forhold til Lise. 

 » Central begivenhed: Møde om Lise. 

Sommer 

 » Formål: Introducerer og udvikler scenariets konflikter. 

 » Central begivenhed: Lises 70-års fødselsdag.  

Efterår 

 » Formål: Intensiverer og begynder at afslutte scenariets konflikter.

 » Central begivenhed: Oprydning i barndomshjemmet.   

Vinter 

 » Formål: Afslutter scenariets konflikter.  

 » Central begivenhed: Den sidste jul i barndomshjemmet.  


