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Den 14/2 2015 steg en ung mand ud af en Taxa ved kulturhuset Krudttønden i København. Han affyrede 27 skud ind 

gennem vinduerne med en automatriffel. Derefter stødte han på en mand ved navn Finn, som han skød i ryggen. Den 

15/2 2015 gik den unge mand ind ad porten til synagogen på Krystalgade. Her skød han en civil vagt, der hed Dan. Se-

nere samme dag affyrede den unge mand tre skud mod to betjente på Svanevej i Nordvest. De skød ham derefter 30 gan-

ge. Dagen efter lagde folk blomster for de døde. Et sørgehav af roser og liljer foran Krudttønden og synagogen. Og på 

Svanevej en lille undseelig stædig bunke for den aflivede morder. Hans navn var Omar Abdel Hamid El-Hussein.  
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Introduktion 
 

Blomster på Svanevej undersøger de mange forsøg på at fortælle Omars historie for ham. Hvorfor Omar dræbte de to mennesker vil forblive ubesvaret. Det 

var hans beslutning, og den vil jeg ikke rode med. I stedet vil scenariet fortælle om mediernes, psykologernes, politiets, internetkrigernes og politikernes for-

søg på at fordømme, retfærdiggøre eller forklare hans handlinger. Scenariet beskæftiger sig med identitetsskabelse blandt unge i marginaliserede miljøer og 

stiller spillerne spørgsmålet ”hvad er der tilbage for disse unge, når udvalget af identiteter, som samfundet stiller til rådighed, er så begrænset”?  

 

Blomster på Svanevej er et scenarie hvor I spiller jer igennem en hektisk weekend i tre unge menneskers liv, som alle repræsentere et aspekt af Omar. De tre 

unge mennesker hedder Samuel, Aisha og Dalia og deres er en rodet historie, fordi sådan er livet oftest, når vi mindes det. Vi kan ikke altid skelne begivenhe-

der fra hinanden, og den samme situation kan tage sig vidt forskellig ud, afhængig af hvem der fortæller om den. For Omar blev det en afslutning, mens det for 

rollerne både kan blive bare endnu en tur i byen, eller en helt ny begyndelse. 

 

Igennem weekenden kommer rollerne til at konfrontere bekymrede forældre, tage til fest i en muslimsk rockerklub, stikke af fra panserne, erklære hinanden 

deres kærlighed på en røgfyldt bar og blive tilbudt kokain af en kendt dansk politiker. Undervejs erfarer de, at en ældre fyr ved navn Omar, skyder to menne-

sker, hvorefter han selv bliver skudt. Det er en weekend, de aldrig glemmer. De er unge mennesker på kanten af nutidens Danmark, og deres liv er en hektisk 

kæde af usammenhængende store og små oplevelser. Alle vil dem noget. Ingen viser dem nogen særlig interesse. 

 

Scenariet har tre akter – Jihad!, Taberliv og Psykoser. Det spilles i en fragmenteret kronologi, ligesom når man genfortæller en vild druktur og består både af 

faste scener som du sætter og af løse scener som spillerne forhandler om. Efter hver akt spilles en interviewscene, Omar får lov til at sige noget. Nok er han 

død, men det gør ikke noget, for dem, der interviewer ham, ved godt, hvem han i virkeligheden er. I interviewscenerne tager de tre spillere, der spiller scenari-

ets hovedpersoner, rollen som De Offentlige Røster. Meningsdannernes forudindtagede holdninger. Scenariet starter og slutter på Svanevej om eftermiddagen 

efter Omars død.  
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Scenariets karakterer  

 

 

Samuel - en helt klassisk ghettodreng fra NV. Han er lidt for smart og lidt for bleg i forhold til sit 

ghettosprog og sin attitude. Han har kendt Dalia og Aisha fra da han startede i 6. klasse på Utterslev 

Skole sammen med dem. 

 

Dalia - essensen af en 12talspige, som bare gerne vil tænke selv og er godt træt af altid at være så 

perfekt. 

 

Aisha - den evige storesøster og gode muslim, der tager sig godt af sine venner, sine yngre søskende 

og sine forældre. 

 

Den fjerde spiller, tager rollen som Omar. Personen som ingen lytter til, men alle har en holdning 

om. Vi møder ham aldrig rigtigt i scenariet, men vi møder folks ideer om ham. Denne spiller tager 

også rollen som bipersoner, der udfordrer de tre venner på deres identitet og holdninger i scenariets 

scener. 
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Scenariets opbygning og tematik  
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Struktur og ustruktur 

 

Blomster på Svanevej foregår over en weekend, hvor spillerne følger de tre roller Samuel, Dalia og Aisha. Den selv samme weekend hvor Omar Abdel Ha-

mid El-Hussein skød to mennesker, først i Krudttønden og siden på Krystalgade.  

 

Scenariets første akt har tematikken Taberliv. Rollerne starter på Svanevej, hvor de tre roller står midt i mediecirkusset omkring Omars død, derefter læser 

Omarspillerne høj om mordet på Finn Nørgård og derefter har I en tempofyldt scene, hvor de tre roller flygter fra panserne. Derefter kan spillerne vælge sce-

ner fra deres scenekatalog, som skal spilles ud fra aktens tema. Akten slutter med et interview af Omar.  

 

Scenariets anden akt har tematikken Jihad!.  Akten starter med at Omarspilleren læser højt om mordet på Dan Uzman og du sætter en scene med de tre roller 

til fredagsbøn. Derefter kan spillerne selv sætte scener fra deres scenekatalog, som skal spilles ud fra aktens tema. I spiller en fastlagt scene som foregår 

hjemme hos Samuel lørdag morgen og akten slutter med et interview af Omar.   

 

Scenariets tredje akt har tematikken Psykoser. Akten starter med at Omarspilleren læser højt om drabet på sig selv og du sætte en scene med de tre roller til 

slumberparty. Derefter kan spillerne selv sætte scener fra deres scenekatalog, som skal spilles ud fra aktens tema og i spiller det sidste interview med Omar. 

Akten slutter med at de tre roller endnu engang står på Svanevej.   

 

Tematikkerne Jihad!, Taberliv og Psykoser kommer til udtryk i mange af scenariets elementer. Hver akt har sin egen tematik, og som spillerne aktivt kan 

arbejde med. De tre roller er ligeledes præget af hver deres tematik. Samuel er Taberliv, Dalia er Psykoser og Aisha er Jihad! Derud over er de biroller, som 

Omar kan spille, også kodet tematisk. Det betyder at Omar for eksempel i akten Taberliv bør stræbe efter at bruge birollerne Den Ornli Syge Gangster og 

Den Fortabte Frelser, hvor det er muligt, eller i bruge dem som inspiration i andre scener i akten. Til sidste kommer tematikkerne også til udtryk i scenariets 

interviewscener, hvor Omar skal forsøge at forklare sig enten som den Taber, han er, som jihad!isten eller som ham med Psykosen.  
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  Scenerne 
 

Scenariet består af et scenekatalog på 13 scener, som spillerne kan sætte og 12 bundne scener, som du sætter. De scener, du sætter, følger en fast ramme, 

mens spillernes scener er i en slags snapshotstruktur, hvor scenerne kan fortælles i den rækkefølge, spillerne har lyst til. Lidt ligesom når man vågner om 

morgenen efter en særdeles lang og vild druktur og skal fortælle om den til sine venner. Nogle ting husker man kun halvt, rækkefølgen er fuldstændig tilfæl-

dig, man har blackouts, som måske aldrig bliver oplyste og man har ingen anelse om, hvordan man kom frem til de forskellige steder. Det er totalt ustruktu-

reret. 

 

Spillerne må gerne vende tilbage til scener, de har spillet og ændre på dem eller spille videre på dem. Når de en gang er lagt på tidslinjen, må de bare ikke 

flyttes rundt. Scenerne skal stadig hænge logisk sammen. Hvis Aisha fredag aften brækker næsen, er den også nødt til at være brækket i de efterfølgende sce-

ner. At spille samtlige 13 scener, vil nok gøre scenariet for langt. 8 – 10 scener er passende. Det skal du vurdere i løbet af scenariet. 

 

I løbet af scenariet skal spillerne ikke bekymre sig om kedelige ting, som at tænke over hvilke busser, der kører hvorhen, hvor lang tid det tager at komme 

fra Mjølnerparken til Storkespringvandet eller hvorfor de lige pludselig sidder og trøster hinanden midt på Langebro kl fire om natten. De er der bare. Den 

eneste grund til at spille en scene, der foregår i en bus eller et S-tog er, at der sker noget der, som er værd at fortælle om. 

 

De bundne scener 
 

Scenariets bundne scener er en modvægt til karakterernes ustrukturerede erindring om deres vilde bytur. Du giver dem en ramme at forstå deres liv i. Til det 

har I nogle interviewscener, nogle refleksionsscener, nogle handlingsscener og et par rammescener. Du kan se alle scenerne under Bundne scener og kro-

nologi.  

 

I de tre interviewscener giver spillerne stemme til henholdsvis Folkedybet, Medierne og Myndighederne som anklagende og respektløst forhører en idealise-

ret Omar om hans handlinger. I refleksionsscenerne læser Omar en kort beskrivelse af weekendens tre dødsfald (de to, som Omar slog ihjel, og så Omars 

egen død) og karaktererne får derefter lov til at reagere på dem. I den første og den sidste reflektionsscene individuelt i indre monologer, og i den midterste 

som en samtale, når de får nyheden. I de tre handlingsscener, der fungerer ligesom spillernes mellemscener, kan du skubbe lidt til dynamikken i scenariet og 

sikre, at de kommer omkring de tre temaer. Til sidst har du to rammescener, hvor karaktererne søndag eftermiddag som så mange andre står på Svanevej, 

hvor Omar blev skudt og prøver at skabe mening i det hele.   
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Aisha som Folkedybet 

Folkedybet er den almene stemme. Manden på 

gaden. Den indre svinehund. De der holdninger, 

som vi godt ved, er derude, men, som vi godt 

ved, ikke er stuerene. Folkedybet er ikke racist, 

men… Folkedybet har uanede mængder af had, 

der beskytter det mod en varm kerne af eksisten-

tiel angst over sin egen utilstrækkelighed. Folke-

dybet mener jo bare, at vi alle skal være her. Fol-

kedybet vil ikke forstyrres og ikke udfordres. 

Folkedybet bærer på en inderlig aggression og 

blodtørst over for dem, som det ikke forstår. Fol-

kedybet vil i virkeligheden ikke have svar. Det 

vil bare anklage. 

  

Som Folkedybet kan du sige følgende: 

Hvorfor tager du ikke hjem til dit hjemland og 

kæmper for din frihed der? 

Hvorfor tager I vores kvinder? 

Hvad er der egentlig galt med svinekød? 

Er der nogensinde nogen, der har taget skade af 

en enkelt bajer? 

Gider du overhovedet have et rigtigt arbejde? 

Hvordan kan du holde ud at være afhængig af 

samfundet? 

Hvordan kan du i det hele taget holde dig selv 

ud? 

Var det ikke bedre, hvis du bare havde taget li-

vet af dig selv? 

  

Dalia som Medierne 

Medierne er den samlede hob af skribenter, jour-

nalister og sensationsjægere, der med usvigelig 

sikkerhed sniffer sig frem til de mest bizarre, 

bloddryppende og forargende historier. Medierne 

er ligeglade med ret og uret. Medierne er ikke 

interesserede i at forandre verden. De vil skide 

på, om demokratiet er truet eller om kulturen vak-

ler og bliver glemt. Medierne søger kun den gode 

historie. Den historie, som vil skaffe dem mest 

opmærksomhed og gøre flest danskere vrede. De 

provokerer for provokationens skyld, forarger for 

forargelsens skyld og tilsviner for svineriets 

skyld. Medierne graver kun der, hvor de kan fin-

de en simpel og skræmmende fortælling.  

 

Som medierne kan du sige følgende: 

Hvad følte du, da du trykkede på aftrækkeren? 

Havde du og din terrorcelle planlagt attentater-
ne længe? 

Ville attentatet have givet dig adgang til en 
magtposition i banden? 

Hvem står til at vinde den næste bandekrig – 
Brothas eller  LTF? 

Hvor kommer dit store had til Danmark fra? 

Blev du misbrugt seksuelt på koranskolen som 
barn? 

Hvor mange hellige krigere, vil du vurdere, går 
rundt blandt os lige nu? 

Hvem ville dit næste mål i Danmark have været? 

Samuel som Myndighederne 

Myndighederne har Retten, Sandheden og Mag-

ten i lommen. De gør kun, hvad der er nødvendigt 

for at sikre tryghed blandt befolkningen. Myndig-

hederne forventer, at lukke enhver diskussion 

med deres udtalelser. Myndighederne taler kun i 

absolutter og spørger kun for at bekræfte det, de 

allerede ved. Myndighederne er betjenten der hol-

der de kriminelle i kort snor. De er psykiatrien, 

der afdækker alt menneskeligt forfald. De er soci-

alforvaltningens sikre hånd, der tager over, hvor 

de udsatte bukker under for deres sociale arv. 

Myndighederne er i dyb konflikt med sig selv, 

men de tror fuldt og fast på loven og handler der-

for med alt for stor selvsikkerhed. Myndigheder-

ne stiller ikke spørgsmål. De afhører. 

 

Som Myndighederne kan du sige følgende: 

Hvor var du natten til søndag den 15/2? 

Hvorfor mødte du ikke op til de af socialforvalt-
ningen indkaldte samtaler? 

Hvilke tre styrker vil du selv sige, du bedst kan 
bruge i en fast- eller deltidsansættelse? 

Oplever du at kunne opfange eller aflæse andres 
tanker? 

Hvor længe har dit hashmisbrug stået på? 

Hvad kender du til Mahmoud Rabea? 

Kan du selv se, at det var forkert, det du gjorde? 

Hvad er dit bedste barndomsminde? 
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 Opsætning af spillokale  
 

Spillernes scener findes i scenariet på individuelle sedler. Dem skal du sprede ud på et bord i udkanten af spilområdet, før scenariet går i gang. Spillerne må 

gerne tage sig tid til at læse de forskellige scener igennem inden I begynder at spille. Du finder en oversigt med scener og kronologi under bilag. På væggen 

bag ved bordet med spillernes scener, skal du klistre en strimmel malertape op vandret. Den skal være ca. 2 meter lang. Dette er jeres tidslinje. Inden scenariet 

begynder, sætter du kortene med de tre dødsfald op på tidslinjen med tape. Disse tre begivenheder er scenariets omdrejningspunkter. I løber af scenariet skal I 

bruge tidslinjen til at få placeret de forskellige hændelser, og som fortællingen skrider frem får I alligevel styr på den fragmenterede kronologi. Op ad væggen 

i den kraftigst belyste del af lokalet stiller du en stol og et par meter foran den tre andre stole vendt mod den. Dette er opstillingen til interviewscenerne. Omar 

skal sidde op ad væggen. Folkets Røster skal sidde over for ham. Hvis pladsen er trang, lader du interviewopsætningen stå under scenariet. Ellers tager du sto-

lene frem, når der er behov for det. 

 

Sådan sætter du scener 
 

Når spillerne skal vælge den scene, de gerne vil spille, skal de uden at tale sammen gå hen til et af bordene og reflektere over scenerne hver for sig. Den som 

først samler en scene op og træder væk fra bordet, bestemmer. Der skal ikke være diskussion om dette. Den som vælger scenen, læser den op for de andre. 

Scenekortene indeholder specifikke instruktioner til, hvordan scenen skal køres. Hvis der er noget, spillerne selv skal tage stilling til, har denne spiller det af-

gørende ord. Den, der sætter scenen, må også caste de andre karakterer til en bestemt adfærd, hvis det er nødvendigt. Omars spiller byder ind med en biperson, 

der udfordrer karaktererne i scenen. 

 

Før I sætter scenen, skal scenekortet placeres på tidslinjen. Spillerne afgør selv, hvilken rækkefølge, de spiller scenerne i. De kan altså godt starte med at spille 

en scene, som de lægger tidligt søndag morgen og derefter spille en scene, som de lægger lørdag eftermiddag. Blomster på Svanevej kører bedst, når spillerne 

får kroppen med under scenerne. Dette kan afstemmes med spillerne under workshoppen. 

 

Workshop 
 

Scenariet har en workshop som udover at introducere spillerne til scenariet, handler om fordomme, gangstersprog og etablerer de tre rollers venskab. Work-

shoppen skal vare cirka halvanden time. Fortæl spillerne, hvad I skal nå i løbet af den. Efter workshoppen kan I nå en kort pause, før spillet går i gang. Fortæl 

så spillerne, hvordan scenariet kommer til at forløbe i overordnede træk. 
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Scenekortene spredes ud på bordet, så spillerne kan danne sig 

et overblik. 

Tidslinjen klistres op på væggen med tape og de tre drab mar-

keres på den først. Alle spillede scener hænges på tidslinjen 

med tape, før de spilles. 

Bemærk: Tidslinjen skal nok være lidt længere end på det an-

givne billede. 

Tape til tidslinje og op scenekort udleveres 

til spillederbriefing. Her udleveres også et 

sæt laminerede scenekort og karaktertekster. 



13 

 

 

 

 

Workshop  



14 

 

 

 Velkomst og opstart  

 
Start med at byde velkommen til spillerne og tage en navnerunde. Hav en kort snak med spillerne om hvad deres rollespilserfaring er og hvorfor de har til-

meldt sig scenariet. Du må gerne spørge ind til hvad de forventer sig af scenariet og hvilken type rollespil de normalt foretrækker.  

 

Bytur 

 
Spørg spillerne, hvornår de sidst var ordentligt i byen. En af de lange byture, som blev til et eventyr fyldt med drama og overraskelser. Hvis spillerne har hi-

storier, bed dem om at fortælle lidt om dem. Sig så, at scenariet handler om sådan en bytur, og at den bliver skelsættende for karakterernes liv. Forklar lidt om 

scenariets snapshotstruktur. Den måde man bagefter skal stykke erindringer sammen for at få et komplet billede. Vis dem så tidslinjen, som du har sat op.  

 

Fordomme 
 

Tag en kort snak om fordomme. Alle har dem, og de fleste prøver aktivt at håndtere eller undertrykke dem. Nu skal I finde frem til nogle klassiske fordomme. 

Understreg, at man ikke nødvendigvis er ond, fordi man har fordomme.  

 

Du kan stille spillerne spørgsmål som: Hvad er en perker? Hvordan er en typisk indvandrer? Hvordan ser en muslim ud? Hvorfor er nogen kriminelle? Hvem 

bliver sindssyge?  

 

Sprog og adfærd 
 

Det kan hurtigt føles lidt karikeret og underligt at spille unge i et indvandrermiljø. For nogen vil det føles unødvendigt fjollet. For andre vil det være grænse-

overskridende og nedgørende over for andres kultur. Selvfølgelig er det ikke meningen, at I skal gøre grin med marginaliserede miljøers kultur og sprog. Men 

I skal heller ikke være bange for dem. Derfor skal I øve jer på at sige ordene højt og lege lidt med adfærden.  
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 Perker! 

 
For mange er det rigtigt svært at tage ordet ”perker” i munden, og det bør det også være. Den følelse skal I lægge på hylden i løbet af scenariet, og huske at 

tage den ned fra hylden igen bagefter. Tag først en snak med spillerne om deres forhold til ordet. Spørg ind til grænser. Det er ikke fordi, nogens holdninger er 

forbudte, men det er vigtigt, at karakterernes kultur og sprog bliver behandlet med respekt, omsorg og endda kærlighed. 

 

Prøv først ordet af med forsigtighed. Lad hver spiller sige ”perker” til hinanden. Først en neutral runde, hvor de siger det uden at lægge noget som helst i ordet 

– ligesom de ville sige ”mand” eller et navn. Prøv så at tage en runde mere, hvor de siger ”perker” til hinanden med så meget kærlighed og begejstring som de 

kan. Ligesom om de sagde ”skat”, ”søster” eller ”bror” til deres bedste ven. Til sidst tager I en vred runde, hvor I prøver at bruge ordet i dets grimmeste form – 

både som den værste blegfede racist lige ud af Greve ville sige det, men også som en sur ghettodreng ville sige det til en anden sur ghettodreng. 

 

Det kan her nævnes, at Samuel i gruppen godt kan blive kaldt perker, men at det kan være problematisk blandt andre arabiske venner, da han jo ligner enhver 

anden kartoffel. Her kan du introducere udtrykket ”plastikperker”, som meget godt dækker sådan en som Samuel. Sig højt til dine spillere, at de under scenari-

et ikke skal være bange for at bruge det, når det er nødvendigt. De kan altid vaske munden med sæbe bagefter, hvis de føler for det.  

 

Under bilag findes en ordliste med ord og vendinger som I kan bruge i scenariet. Giv en hver til spillerne og hyg jer lidt med ordene. Prøv at brug dem aktivt i 

resten af workshoppen. Ingen pres. Det skal være sjovt. Leg også gerne med udtale. Giv jer selv lov til at være lidt karikerede. Væn jer til det.  

 

Venskabet 
 

Så skal venskabet etableres. Først skal karaktererne fordeles. Giv først spillerne en kort præsentation af hver karakter, som den er beskrevet på karakterbeskri-

velsen under afsnittet ”Guide til at spille…”. Samuel spilles bedst af en, som godt kan lide at spille med de store armbevægelser og masser af attitude – også i 

de følsomme scener. Aisha spilles bedst af en, som kan lide indlevelsesspil og som ikke viger tilbage fra at spille aggressiv. Dalia spilles bedst af en spiller, 

som har et stort ordforråd, og som har lyst til at spille på det psykisk ustabile. Omar spilles bedst af en spiller, som let kan jonglere mange bipersoner og som 

godt kan holde tungen lige i munden. 

 

Når spillerne har fået første del af deres karakterer – den med guiden og Den Offentlige Røst, skal de præsentere sig selv for hinanden med det, de ved. Så gi-

ver du spillerne resten af karakterteksterne i en bunke. Giv dem tid til at læse igennem materialet og bytte tekster rundt. Det plejer at være ret hyggeligt.  
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 Når læsningen er ved at være slut, kan I diskutere karaktererne og deres måde at være sammen på. Støt diskussionen med spørgsmål som: Hvordan er det at 

være jer til daglig? Eller: Hvad kan I sammen? 

 

Prøvescene  
 

Skolegården på Utterslev Skole. 6. klasse. Samuel er lige startet. Dalia er blevet hans klasse-

kontakt og skal vise ham skolen. Hun har taget sin veninde Aisha med. Kevin fra ottende finder dem på vej over til toiletterne. Han griner til Samuel og siger: 

”Hvad vil du helst: snave to perkerpiger eller brække næsen?!” Han tager sin telefon frem og gør sig klar til at filme. Det er nok ment som en slags invitation 

om venskab.  

 

Spil en scene, hvor I finder ud af, hvor stærke I er sammen ved at jorde ham verbalt. Hvis I ender med at tæve ham, slutter scenen, når slåskampen går i gang. 

Omar spiller Kevin. 

Diskuter bagefter om scenen gik som den skulle. Spil så den samme scene igen og gør den endnu skarpere. Sørg især for at Kevins klodsede forsøg på at skabe 

venskab kommer i fokus. 

 

Interviewscene 
 

Test opstillingen med stolene. Lad karaktererne stille et spørgsmål hver med god betænkningstid. Kom med forslag, hvis de bliver i tvivl. Tag så en runde til. 

Lad kun lige Omar svare kort. Tag en runde til i højere tempo. Så snart et spørgsmål er faldet, siger du ”næste spørgsmål”. Prøv at få dem højere op i tempo. 

Det er bedre, at de stiller dumme eller dårlige spørgsmål, end at der kommer pauser. Husk at minde dem om, at det bliver lettere, når scenen kommer i løbet af 

scenariet, for så har de spillet sig varme. Bed Omar om at underspille. Han skal bare svare et eller andet. Så virker det stærkere i de rigtige metascener, når han 

spiller Metaomar. 

 

Oplæsningskursus 
 

Der er en del oplæsning i løbet af scenariet, og det er vigtigt, at de læser teksterne roligt og langsomt. Lad hver spiller læse en scene højt, som de selv vælger. 

De skal bare prøve det en gang, så de er opmærksomme på det. Mind dem om at læse langsomt og roligt og tage sig god tid med hvert ord.  

 - Hvorfor er rollerne klippet ud i små stykker? 

 - Både for at illustrere det nære venskab, hvor få ting er hemmeli-

ge imellem dem. Men også for at konkretisere det der med de 

fragmenterede identiteter. Teksterne repræsenterer andres idéer 

om dem, og alle de mange versioner af sig selv, de er. 
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De bundne scener og tidslinjen  
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 Akt1 – Taberliv 

 

Blomster på Svanevej A. 

Søndag kl to 

 

Sæt scenen:  

De står alle tre på Svanevej. Der er fyldt med politi, vrede unge brune mænd, nysgerrige danskere og journalister. De har alle haft en voldsom weekend og fly-

der over med følelser. De behøver ikke at sige noget. En journalist fra et eller andet medie stikker en mikrofon i hovedet på dem og vil høre, om de kendte 

Omar og hvordan de har det lige nu. Stop scenen, lige efter spørgsmålet er stillet. Hvis de ønsker at svare, så lad dem kun sige en eller to sætninger. 

 

Omar spiller journalisten. 

Bemærk: læg ikke denne scene på tidslinjen, før I har spillet Blomster på Svanevej B. 

 

Mordet på Finn Nørgård 

Omar læser følgende op: 

Den 14. februar 2015 steg jeg ud af en Taxa på Gunnar Nu Hansens Plads på Østerbro. Lige ved et kulturhus, der hedder Krudttønden. Jeg havde en bordeaux 

hue og en skudsikkervest på, og en taske med en M/95 automatriffel. Jeg gik op til Krudttønden og affyrede 27 skud ind gennem vinduerne. Så kom der en 

mand ved navn Finn op til jeg, og så skød jeg ham. Klokken var lidt over halv fire. Lige før det postede jeg det her på Facebook:  

”Jeg sværger troskab til Abu Bakr og vil adlyde ham i modgang og medgang og vil ikke gå imod de ordrer, jeg får tildelt, med mindre jeg bevidner åbenlys 

vantro.” 

 

Bed nu spillerne om hver for sig, at fortælle deres karakterers tanker om dette som en indre monolog. 
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Panserne! Løb! 

Søndag morgen kl. kvart i et 

 

Sæt scenen: 

I løber gennem København med to betjente efter jer. I ved ikke, hvorfor. I ved bare, at panserne er farlige, og I skal væk. Overalt omkring jer ser folk på jer 

med frygt og mistænksomhed. I skal finde et sted at gemme jer. Fortæl, hvor I løber hen, og hvad I gør for at undgå at blive fanget. 

 

Lad scenen være hektisk og desperat. Sørg for at byen er en aktiv medspiller. Folk går i vejen. En bus stopper og blokerer vejen. En politibil drejer om hjørnet 

osv… Lad panserne være tæt på hele tiden. Det kan være, de hører dem kalde efter forstærkning i deres radioer eller råbe ”Stop så!”. Stop scenen pludseligt, 

når den har kørt i nogle minutter. De skal ikke nå at slippe væk, men de skal heller ikke blive fanget. 

 

Omar spiller byen.  

Spillederen spiller panserne. 

 

Mellemspil 

Her sætter spillerne scener med Taberliv som tema. 

 

Interviewscene 1 

Omar interviewes af Folkedybet, Medierne og Myndighederne om hans kriminelle liv og taberstatus. Sæt Omar i en stol – gerne op af en væg et sted med me-

get lys. Hvis det er muligt, kan du stille stolen ved tavlen og slukke lyset i resten af lokalet, så det kun er ham, der er oplyst. De tre andre sidder i stole lidt fra 

ham og udspørger ham. Stop scenen, når alle har fået lov at spørge, og han er godt mør. Hjælp gerne med spørgsmål, hvis de løber tør. Tag bare spørgsmål fra 

hjælpelisten under sektionen om Interviewscenerne eller find på selv. Du må gerne være forberedt på dette, så han ikke når at få ro.  
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 Akt 2 – Jihad! 

 

Mordet på Dan Uzman 

Omar læser følgende op: 

Den 15. februar 2015 gik jeg ned ad Krystalgade mod Københavns Synagoge. Jeg slingrede frem og tilbage og stod lidt op af en lygtepæl, så folk troede, jeg 

var beruset. Jeg havde taget en mørk hættetrøje på og trukket hætten op over en kasket. Så skød jeg en civil vagt, der hed Dan, med to pistoler – en i hver 

hånd. Der var også to betjente. Dem skød jeg også. De faldt ned og lå stille. Dan døde. Betjentene overlevede. Klokken var tyve minutter i et om morgenen. 

 

Bed spillerne spille en kort scene, hvor de første gang læser nyheden på Facebook søndag morgen eller lørdag nat og reagerer på den sammen.  

 

Fredagsbønnen 

Fredag kl fem 

 

Sæt scenen: 

Efter fredagsbønnen samles de troende i moskeen og drikker kaffe. Konerne med deres smilerynker under hijaben kommer over til jer og taler arabisk og gri-

ner indforstået over alt og ingenting. ”Mashalah habibi! Du er blevet så stor!” Osv. Mændene giver hånd og er fåmælte og snakker om overenskomster og fod-

bold. Isak inviterer jer til en grillfest og giver smøger. ”Det er ikke noget særlig – bare hygge med min shabab.” Han blinker til Samuel, som om han forstår.  

 

Spil en samtale mellem karaktererne og Isak, hvor I bliver inviteret til fest. Festen er ikke bare hygge med the og vandpibe, men det må de andre i rummet ik-

ke vide.  

 

Omar spiller Isak. 

 

Mellemspil 

Her kan de sætte scener med Jihad! som tema. 
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 Morgen i Holsthulen 

Lørdag morgen kl. 10 

 

Sæt scenen: 

Samuels værelse er lille og rodet. Tupac, Kanye West og Nicki Minaj stirrer fordømmende på jer fra væggene. I vågner, hvor I smed jer natten før, på en fat-

boy, sengen eller gulvet. Mor Carina sover stadig sin brandert ud. Lejligheden lugter af cigaretrøg. Samuels vækkeur har kimet et Rasmus Seebach nummer 

af jer hele morgenen. Det er en af hans mest skamfulde og velbevarede hemmeligheder. 

 

Spil en scene, hvor I står op og gør jer klar til dagen. Den behøver ikke være særlig dramatisk. Hvis der skete noget særligt fredag, kan I prøve at få styr på 

begivenhederne. I kan også snakke om, hvad I skal bruge lørdagen på. 

 

Interviewscene 2 

Omar interviewes om hans religiøse baggrund og krig mod Vesten som i Interviewscene 1. 
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 Akt 3 – Psykoser 

 

Drabet på Omar 

Omar læser følgende op: 

Senere samme dag om morgenen klokken fem indhentede tre civilbetjente mig på Svanevej i Nordvest. Jeg affyrede to skud mod dem. Kammeret i den ene af 

mine pistoler var defekt, og magasinet sad ikke ordentligt i. De skød mig 30 gange. Bagefter lagde folk blomster for de døde. Et sørgehav af roser og liljer for-

an Krudttønden og synagogen. Og på Svanevej en lille undseelig stædig bunke for den aflivede morder. Mit navn var Omar Abdel Hamid El-Hussein. 

 

Bed karaktererne reflektere over mordet som i refleksionsscene 1. 

 

Williams slumberparty 

Søndag morgen kl 02 

Læs følgende op: 

I er stukket af fra politiet. Bange og trætte finder I jer selv midt i København med rodet tøj blanke øjne. I det øjeblik får Dalia en sms med en festindbydelse 

fra sin ven William. Festen er en pyjamasfest med DJ og dansegulv. Der er fyldt med unge forkælede hvide danskere med rige forældre. Så snart, I træder ind 

af døren mødes I af en mur af anklager og spørgsmål om ham der terroristen, der har skudt ind i Krudttønden. Var det ikke noget med, at I kendte Omar? 

Hvordan kan I være venner med en terrorist? Hvorfor er I forpustede og har mudder på tøjet? Hvad laver I egentlig her? 

 

Spil scenen, hvor I lige er trådt ind i stuen til festen, al samtale er forstummet og alles øjne er rettet mod jer. I har ordet. Hvad siger I? Så kommer William 

over. Han prøver både at være vært for festen, Dalias ven og danskhedens ædle beskytter, men fejler i alle tre dele. 

 

Omar spiller William. 
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Mellemspil 

Her kan de sætte scener med Psykoser som tema. 

 

Interviewscene 3 

Omar interviewes om hans psykiske problemer og hans farlige anderledeshed. 

 

Svanevej B. 

Søndag kl 14.00 

 

Sæt scenen:  

De står alle tre på Svanevej. Der er fyldt med politi, vrede unge brune mænd, nysgerrige danskere og journalister. De har alle haft en voldsom weekend og 

flyder over med følelser. De behøver ikke at sige noget. Giv Dalias, Aishas og Samuels spillere en blomst i hånden. De må lægge den, smide den ud, lige 

have samlet den op eller beholde den selv. De må tale sammen eller være stille. Ingen forstyrrer dem.  

Omar deltager ikke i scenen. 

 

Omars sidste ord. 

Omar får lov til at sige noget selv. Eller lade være.  

 

Dette er ikke noget, du skal forberede Omars spiller på. Når du stopper Svanevej B.-scenen, vender du dig mod Omar og spørger spilleren nøgternt, om 

Omar har noget at tilføje. Hvis spilleren spørger, hvad scenen skal indeholde, skal du sige, at ordet er hans, og han må gøre med det, hvad han vil. 

 

Dette afslutter scenariet. 
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Scenekatalog – spillernes scener 
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En Bro til Evigheden 

 

Langebro kan være den længste bro i verden, hvis man går på den i et særligt humør. Den kan strække sig ud i evigheden 

i et svimlende fald fremad gennem tid. Grebet af desperation åbner en af jer den anden Langebro, og I er nødt til at følge 

med og underkaste jer broens dragende dødskurs. Halvvejs mellem virkelighed og evighed findes den pludselige og ufor-

udsigelige galskab. Fortvivlelsen. Angsten. Manien. Deliriet. Det kommer som en skovbrand. Overvældende og begej-

stret. Antændt af overtræthed, beruselse eller et endeligt kollaps under vægten af et helt livs illusioner. 

 

I befinder jeg på Langebro. I er på vej over på den anden side. Det er nat. Dalia bryder sammen. Aisha og Samuel kan føl-

ge med eller prøve at tale Dalia ud af hendes sammenbrud. Scenen slutter, når Dalia er blevet hjulpet tilbage til virke-

ligheden eller er dykket længere ned i galskaben. De scener, der følger denne i kronologien skal følge det valg. Enten gal-

skab eller virkelighed. 

 

Omar spiller enten en biperson efter eget valg eller broen selv (trafikken, vejret, stemningen, forbipasserende). Som bi-

person kan Omar vælge enten at give stemme til vanviddet eller fornuften.  

 

Eksempler: 

Det kan være den forbipasserende dranker med et væld af holdninger til, hvorfor de unge i dag ikke har nogen rigtige 
problemer og bare skal tage sig sammen.  

Eller det kan være en af byens gale nattevandrere, der taler højt med sig selv og kan genkende sig selv i Dalia.  
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H-toget til helvede 

 

Et S-tog kan give sine passagerer en følelse af absolut frihed, når det betingelsesløst bærer dem mod deres destination. En 

lille boble uden for virkeligheden, hvor man uforstyrret kan sidde og tegne eller drømme. Det kan også være et fængsel, 

hvor man afsoner en langvarig torturdom sammen med sin bøddel. Du ved det i det øjeblik, øjenkontakten indtræffer, og 

du kan se en beslutsomhed formes i din bøddels blik. Nogen har noget på hjerte, og det er vigtigt, at det er på denne tog-

tur, det skal udgydes. Der er ingen udvej før næste station. 

 

I starten af scenen sidder I uden at tale sammen. Måske med hver jeres telefon. Aisha har taget tegneblokken frem. Hun 

kigger op og får øjenkontakt med GuardianGonzo. Hun kender ham ikke. Men han kender hende fra Deviantart og fra en 

kortvarig samtale på Copenhagen Comics for to år siden. Han har ikke kunne tænke på andet siden. Han strækker en be-

gejstret hånd frem for at hilse, og pludselig er Aisha ude af boblen og begravet i Islam. Man giver ikke hånd til fremmede 

mænd. Og slet ikke til ham her. 

 

Omar spiller Den Frelsende Ateist. 

Scenen starter med at GuardianGonzo siger ”hva fa’en! Det’ sguda Ajsja!” 

Aisha må kun få tre replikker. Hun må ikke få det sidste ord. GuardianGonzo skal prøve at tale så meget som muligt om 

så meget som muligt. Samuel og Dalia må vælge, om de vil støtte Aisha eller lade hende tage kampen selv. Scenen slutter 

med, at GuardianGonzo står af toget. 
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Danmarks hvideste fest 

  

Der er fester med udelukkende hvide mennesker, og så er der hvide fester. Man kan høre det på den diskante støj, der hele 

tiden ligger i baggrunden. En særligt insisterende højfrekvent hvinen. Hvid støj. Festen foregår i nogens forældres lejlig-

hed. Ikke deres hjem, der ligger i Hellerup eller Rungsted, men i den lejlighed, som de har købt som en investering en-

gang i en champagne- og cokebrandert og glemt som sidste juls legetøj under sengen. Når man er til hvid fest, hører man 

mainstream hip hop og bliver ignoreret af velplejede drenge, mens de prøver at holde rytmen. Som i et klassisk mareridt 

går en klassisk hvid fest med, at man vandrer fra rum til rum og leder efter nogen eller noget.  

  

Beslut hver for sig og uden at sige det højt, hvad I leder efter. Det kan være en jakke, en telefon, en person, sprutten og så 

videre. William kan helt sikkert hjælpe jer. Han må vide, hvor tingen er. Men hver gang, I tror, I har fundet William er det 

bare en, der ligner ham. Scenen starter med, at en af jer spørger: ”Hvor er William egentlig?” 

  

Omar spiller William og alle hans kloner. Hver gang, vennerne synes de har fundet William, skal Omar præsentere dem 

for en klon (måske en Daniel, en Benjamin, eller en Christopher), som prøver at aflede dem fra deres søgen (”skal I ikke 

ha’ et shot?!” eller ”har jeg ikke set dig før?” eller ”det er PET, jeg skal lige tjekke for bomber under den burka!” etc). 

Når spillederen synes, I har ledt længe nok, giver denne tegn til Omar om at de finder William, som er for stiv til at være 

til nogen hjælp. 
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Livsfarlig kiosk 

  

Når man endelig trues på livet, hvorfor så lige i en kiosk?! Det er sådan en kiosk, hvor der altid sidder to fyre og snakker 

bag disken. Og hvor den billige sprut lige byder på en overraksende flaske 20års singlemalt side om side med Wodkaen 

og Beefeateren. Hvor der står 3 paller dåsebajer med folie på ved siden af hylden med bleer og iPhonebling. Og fjernsy-

net viser lydløse tyrkiske musikvideoer. Det er her man møder en eller anden douche med holdninger og et grudge uden 

proportioner, der ud af det blå hvæser: ”Jeg slår dig kraftædeme ihjel…!” 

  

I kan bruge scenen som et actionindslag, hvis energien skal op igen. I kan også smide scenen ind, hvis I har lyst til at af-

slutte eller starte en beef fra en tidligere spillet scene. Gør konfrontationen kort og dramatisk. Stop scenen, hvis det ender 

i håndgemæng.  

  

Scenen starter med replikken.  

Omar vælger en passende biperson. 
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Én gang perker 

  

Det fede ved at gå i byen er de der random samtaler. Når man møder en eller anden totalt fremmed og bare connecter. Og 

det kan være, det starter med, at man støder ind i hinanden eller tilfældigvis får øjenkontakt. Og der er slet ikke noget i 

det. Lige pludselig snakker man om, hvor ulækkert ordet ”frugtkød” egentlig lyder. Eller om alt det, der sker for tiden i 

Nordvest. Eller om hvorfor indvandrerpiger bare har pænere øjne end danskere. Eller om, hvad der egentlig er galt med at 

kalde folk for perker – det er jo bare et ord og perkerne kalder jo også hinanden det, så hvad er egentlig problemet? Eller 

hvordan det kan være, at to perkerpiger følges med en dansk bro. Eller om de er med på en trekant? 

  

Omar vælger en hvid biperson. 

Alle kan deltage. 

Scenen foregår til en fest, på et værtshus eller diskotek eller bare et sted med mange mennesker. 

Scenen starter med, at bipersonen venligt informerer karaktererne om, at det faktisk ikke er racistisk at sige perker. I star-

ten har bipersonen ordet og ranter. Træk scene, så bipersonen når at få en god rant op at køre. Scenen slutter, når I formår 

at bryde ind og stoppe vanviddet. Hvis I vender tilbage til scenen, skal I huske at sætte den senere end denne i kronologi-

en. I næste scene skal i køre scenen videre, hvor I slap og gøre den til en debat. Optrap konflikten. Hvis I vender tilbage 

til scenen endnu engang efter det, skal I sørge for, at slutte den med at karaktererne jorder bipersonen verbalt og skræm-

mer ham væk. 
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P-Factor 

  

Man kan ikke rigtig lide dem, selvfølgelig kan man ikke det. De er kriminelle og farlige. De er dårlige muslimer. De giver 

enhver med bare antydningen af brun hud og en accent et dårligt ry. Men når man står i porten til den baggård i Mjølner-

parken, hvor de tunge drenge fra Brothas holder fest, så er det svært at ignorere den elektriske spænding, der løber som 

ild op og ned ad rygraden. Den måde et par af dem sidder afslappet truende på et havebord tæt ved porten og deler en 

joint, mens deres øjne hviler skødesløst på de forbipasserende. Og i porten står de håbefulde. Bare for at se, hvad der sker. 

Den her flok kan betyde en ny familie eller endnu dybere isolation. Hvis bare en af jer har P-Factor, har I alle adgang. 

  

Omar spiller Isak 

  

Her kan Aisha vise sig som den gode muslimske pige, der hverken drikker, ryger eller bander. Eller hun kan bryde ud af 

den identitet. Her kan Dalia få lov til overraske alle og være den impulsive ballademager. Eller hun kan tromle alle med 

sin overlegne intelligens. Og her kan Samuel endelig skinne som den true gangster, han så gerne vil være, eller han kan 

fejle horribelt. 

  

Scenen starter med at Isak hilser på dem. Gennem en samtale med ham skal I enten overbevise ham om, at I totalt meget 

skal med til den fest, eller om at I faktisk ikke gider det pis. I må godt være uenige om, hvad I vil. Den slutter, når I enten 

forlader adressen eller går ind i forsamlingshuset.  
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Trolden må ikke fodres! 

  

Verden stopper. Over for dette kunne tredje verdenskrig bryde ud om ørene på jer. Dette må håndteres med det samme. I 

ved det allerede, før I tjekker telefonerne. De signalerer alle tre på samme tid den skæbnesvangre lyd af et Facebook-tag. 

”Her er terroristens venner: Aisha, Dalia og Samuel. Tillykke med at have beriget den danske kultur med bongotrom-

mer og multikulti. Hvem er den næste vi skal redde?!!” I er ikke sikker på hvem ”Don Konge” er – nok en profil oprettet 

til formålet. Det må være en, I kender fra skolen, som har sneget sig ind i jeres vennelister. Og hvem fanden er 

”terroristen”? Hvad fanden sker der i det hele taget? 

  

Scenen foregår på Facebook i kommentartråden. Tråden er offentlig og alle blander sig i en strøm af trusler, tilsvininger 

og halvhjertede forsvar. Nogen har vist skudt nogen?  

  

I må ikke aftale eller diskutere, hvad I skriver. I må ikke lukke tråden ned eller blokere tagget, før scenen er slut. Spillede-

ren sætter en alarm på sin telefon til et sted mellem 2 og 4 minutter. I skiftes hver til at sige en sætning, som I ville have 

skrevet den på Facebook. Omar spiller posteren. Hvis nogen tøver, springer I denne spillers tur over. Hvis Omar får det 

sidste ord, falder facebookdommen imod jer, og jeres sociale omdømme kommer til lide under det i de næste mange må-

neder. Får I det sidste ord, glemmer Facebook episoden. 
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Asfaltbekendelser 

  

Bekendelsestid. Enhver bytur har det. Det øjeblik hvor den ene vender sig mod det andet og har noget på hjerte. Og der er 

ikke andre mulige tidspunkter end lige dette, hvor det kan siges. Lige her i en lille uforstyrret tidsboble, hvor hele verden 

ophører med at eksistere og kun Dalia, Aisha og Samuel findes, og ting, som måske ikke før syntes vigtige er nu livsnød-

vendige at få sagt. 

  

Tag et kort øjeblik hver for sig, før scenen går i gang. Tænk over, hvad jeres karakterer gerne vil bekende, som ellers ikke 

kunne siges til daglig. Når I har fundet noget bekendelsesværdigt, sætter I jer ned på et bord eller på gulvet ved siden af 

hinanden. Scenen går i gang, når I alle tre sidder ned. Den første, der afslører sin bekendelse bestemmer, hvad scenen 

handler om. De to andre bekendelser får ikke plads i denne scene. Bekenderen skal gøre sit bedste for at lette sit hjerte og 

få det usagte ud i det åbne. De to andre skal enten støtte eller udfordre bekenderen. Husk I er hinandens bedste venner, så 

enhver udfordring kan være lige så kærlig og lige så hård, som det skal være. Der er plads til det hele i venskabet. 

 

 Mulige bekendelser kan være: 

Samuel er bange for, at han er bøsse.   En af jer er hemmeligt forelsket i en af de andre. 

Dalia har længe følt sig isoleret fra de andre.  Måske grundet sin højere intelligens. 

En af jer har i længere tid taget stoffer i smug. Aisha har længe følt, at de andre lever i en barnlig fantasiverden. 

En af har i længere tid gået i selvmordstanker. 

 Omar deltager ikke i denne scene.  
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Her er alle søstre brødre 

  

Et beboerlokale i Mjølnerparken har forvandlet sig til en røgfyldt røverhule, hvor de styggeste banditter har samlet sig for 

at byde verden trods. Her sidder både Ibrahim Abbas – en af de tunge Brothas-drenge og mindre vandaler som jeres ven 

Isak, som noget skal blive til noget skidt engang. I er ikke bare inde i varmen, men direkte midt i bålet, og flammerne 

slikker om jer. Det er både skræmmende og spændende, for her kan I være nogle helt andre end I er vant til. Lige indtil 

Isak med et henkastet nik, sætter Aisha og Dalia til at rulle joints. ”I kan bare lave til alle. Der ligger nol og papir i Ibra-

hims jakke.” 

  

Spil en scene, hvor Aisha og Dalia tavst rulle joints, mens Samuel har en vigtig samtale med de store. Den kan handle om 

LTFerne (Loyal to Familia) inde på Blågårds Plads, som man ikke kan lide, eller om den tyske bande Black Jackets, som 

virker rigtig flinke og måske godt vil optage Brothas som medlemmer. Hvis pigerne finder sig i at blive kørt ud på side-

linjen, vil Samuel have en fremtid i banden, fordi han tydeligvis har styr på sine ho’s. Hvis de siger fra over for sexismen, 

er Samuels chancer ødelagt, og de bliver smidt ud med hån og latter. 

  

Omar spiller Isak.  

Slut scenen med, at pigerne enten får rulle jointsene færdig og der bliver tændt op (alle ryger med!) eller med at de bliver 

smidt ud. 

Bemærk: 

Kan ikke spilles, hvis I allerede har spillet P-Factor og her valgte ikke at gå ind til festen.  
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Dimensionskrigene 

  

Verden er en kollage af liv, der er limet sammen i strimler. Det kan virke solidt og sikkert, men fra tid til anden spaltes 

kollagen som åbningssekvensen fra en retroserie på Netflix. Hvis man ikke formår at springe over den sorte afgrund fra 

strimmel til strimmel, spaltes man selv, og så kan alle se igennem til tomheden indenunder. Det er derfor en vigtig kom-

petence at kunne omstille sig fra det ene liv til det andet. Særligt når man er i byen. Særligt når man er på diskotek, for 

her er væggene mellem dimensionerne tyndslidte, og man er under angreb fra alle sider. Kun et solidt harnisk af løgn kan 

beskytte en. 

  

I befinder jer på en natklub. Spil en scene, hvor I har mødt en eller anden vagt bekendt. Vedkommende mener bestemt, 

han eller hun kan huske jer fra et eller andet sted. Alle muligheder er åbne. Lyv som de dimensionskrigere, I er! 

  

Omar vælger en biperson, der passer til scenen og beslutter i hemmelighed, hvor personen kender vennerne fra. Biperso-

nen kan ikke huske det, men det er lige på tungen. Spørg ind til det for at få dem til at bekræfte anelsen. Vennerne skal i 

løbet af samtalen konstruere en så kulørt og kreativ løgn, de kan. Slut scenen, hvis historien bliver så langt ude, at biper-

sonen caller dem på det, eller hvis spillederen synes, den har kørt længe nok. 
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Bøzparty LOL 

  

Fra tid til anden lader københavnernatten med en grandios gestus tæppet falde og en sværm af æteriske ellefolk danser 

ind på scenen. Glitrende milde og umuligt smukke mænd flagrer forbi jer på gaden og begunstiger jer med en flygtig au-

diens i deres midte. Måske er det en polterabend? Måske er det bare en flok begejstrede bøsser på vej hjem eller til en 

fest? De hvirvler omkring jer og slår sig ned med lokkende tilbud om billig rose lige fra den halvfulde flaske og drilsk 

tiggeri efter smøger. De er høje på hinanden og den stædige udfordring i at lade som om, de bare er sig selv.  

  

De flokkes særligt om Samuel. Deres ”Hey, har jeg ikke set dig før?” og ”Du er sguda pæn, du! Skal du ikke med vide-

re?” kan både være sagt i alvor og spøg.  

  

Spil scenen med fokus på Samuels angst for at blive stemplet som bøsse. Aisha og Dalia spiller sig selv. Omar spiller en 

af bøsserne, som flirter med Samuel. Samuel spiller scenen med bevidsthed om, at han bliver set og overvåget af nogen. 

Byen ser ham. Aisha og Dalia misforstår hans tøven som tvivl og skal i scenen prøve at overbevise ham om, at gå med på 

flirten. Det er jo sjovt og harmløst!  

  

Samuels spiller behøver ikke i nogen af versionerne tage stilling til, om Samuel faktisk er bøsse eller ej. 
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Kom hjem! Nu! 

  

Aisha har sagt, at hun overnatter hos Dalia. Aishas far vil pludselig have, at hun skal komme hjem. Nogen har set hende i 

byen og sagt det til ham. Måske har han på det her tidspunkt hørt noget om et terrorangreb? Det er ikke okay for en mus-

limsk pige at være i byen med danske mænd, der kun tænker på stoffer, druk og sex. Men hun kan ikke tage hjem nu. 

Hvordan beroliger de faren? Lyver de eller konfronterer de ham?  

  

Far kan ikke lide at snakke i telefon. Han siger, at han får ondt i øret, men Aisha ved, at det giver ham angstanfald. Så han 

skriver i stedet, men han er ikke god til sms. Han både staver og læser dårligt og bliver hurtigt utålmodig. Hvis hans fru-

stration over smserne bliver større end hans angst for at ringe, så ringer han, og så vil der følge en uge med en aggressiv, 

utilregnelig og voldelig far i et konstant angstanfald.  

 Hvis I skal hjælpe Aisha, må I tænke hurtigt og sammen. Der skal skrives tydeligt og simpelt, og der må ikke gå for lang 

tid mellem smserne. Spillederen bruger stopuret på sin telefon til at time deres betænkningstid. Der må ikke gå længere 

end 30 sekunder fra I har læst fars sms til han har et svar. Samuel og Dalia skal finde på en historie, mens scenen kører. 

De må ikke aftale en historie på forhånd.   

Omar spiller far. Han er bange og aggressiv og har svært ved at forstå, hvad der foregår. Han er ikke dum, men fremstår 

sådan i situationen. Giv vennerne en chance for at overbevise ham om, at alt er okay, men gør det ikke for let. Hvis Aisha 

ikke har været tydelig og beroligende i sine smser, ringer han. Hvis hun tager telefonen, slutter scenen med at far råber og 

skælder ud. Ellers slutter den med, at telefonen ringer. Beslut efter scenen, om Aisha tager hjem eller trodser ordren. 

Spillederen stopper scenen efter 5 – 7 smser. 
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Åbne døre 

  

Det ene øjeblik er København regnvåd hverdag og tomme blikke. Det næste øjeblik er en åben dør. Dalias mor har lige 

ringet og spurgt, om hun ikke lige kan smutte forbi hendes arbejde og hente en invitation til et eller andet event, som hun 

har glemt derinde. Så derfor står I pludselig på Christiansborg og roder i skuffer i et stort kontor i Ministeriet for Udlæn-

dinge og Integration. Og lige pludselig får I verdens største chok, da der står en mørk mand i døren og siger ”Hej med 

jer!” med sådan en varm og venlig stemme.  

  

Manden, der overrasker jer, er ministeren – Manu Sareen. Han er super sød og forstående og vil gerne høre om, hvordan 

det ligesom er at være ung i dag. Manu snakker glad om kulturlivet, om hvor meget han elsker politik og om hvor vild 

fremtiden bliver. Så tilbyder han dem kokain i et tomt kinderæg med en sammenrullet post-it.  

  

Omar spiller Manu Sareen 

 Scenen starter med Manus replik. Spil op til kokainen kommer på bordet. Tag imod det eller afvis det, som I har lyst til. 

Lige gyldigt hvad, må Manu ikke fordømme dem for noget. Han er indbegrebet af forståelse og rarhed. Slut scenen, når I 

synes, I har taget stilling til kokainen, eller I har fået nok Manu. 

 

Bemærk: 

Lad Manu åbne ballet med at tage en ordentlig streg. Man bliver ikke nødvendigvis et røvhul af at tage coke. Bare ofte 
mere intens og følelsesladet. Manu på coke bliver ENORMT meget Manu!  
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Før, du læser din karakter, skal du vide… 

… at Aisha ikke bare er Aisha. Hun er Aisha, Dalia og Samuel. De tre er 

ikke til at skille ad. De har kendt hinanden siden sjette klasse, og at være 

venner er for dem lige så naturligt som at trække vejret. Det er sådan et 

slags venskab, der fungerer lige som en hemmelig hule. Når de er sam-

men, er de beskyttet af hulens ubrydelige vægge, og der kan de gøre og 

være hvad som helst. Så når du læser Aisha, skal du vide, at du spiller to 

karakterer. Den ene er begrænset af regler og adfærd og vaner, og den an-

den er akkurat ligesom du giver hende lov til at være. I Aishas tekster er 

lidt af dem begge to afsløret. Fyld resten ud selv. I løbet af weekenden den 

13 – 15 februar 2015, da en ung mand ved navn Omar slog to mennesker 

ihjel i København, vil begge de to sider af Aisha blive sat på en prøve. 

 

Og så er der modspillet 

Du kommer nemlig også til at spille en af de Offentlige Røster. Den karak-

ter optræder i tre metascener i løbet af scenariet. Du kan tænke på den som 

det, man ville møde, hvis alle de stemmer, holdninger og følelser, der kan 

høres i samfundsdebatten, var blevet forvandlet til en person. Som de Of-

fentlige Røster skal I forhøre Omar om, hvorfor han begik sin forbrydelse. 

Din Offentlige Røst er Folkedybet.  

 

Aisha som Folkedybet 

Folkedybet er den almene stemme. Manden på gaden. Den indre svine-

hund. De der holdninger, som vi godt ved, er derude, men, som vi godt 

ved, ikke er stuerene. Folkedybet er ikke racist, men… Folkedybet har 

uanede mængder af had, der beskytter det mod en varm kerne af eksisten-

tiel angst over sin egen utilstrækkelighed. Folkedybet mener jo bare, at vi 

alle skal være her. Folkedybet vil ikke forstyrres og ikke udfordres. Folke-

dybet bærer på en inderlig aggression og blodtørst over for dem, som det 

ikke forstår. Folkedybet vil i virkeligheden ikke have svar. Det vil bare 

anklage. 

 

Som Folkedybet kan du sige følgende: 

Hvorfor tager du ikke hjem til dit hjemland og kæmper for din frihed der? 

Hvorfor tager I vores kvinder? 

Hvad er der egentlig galt med svinekød? 

Er der nogensinde nogen, der har taget skade af en enkelt bajer? 

Gider du overhovedet have et rigtigt arbejde? 

Hvordan kan du holde ud at være afhængig af samfundet? 

Hvordan kan du i det hele taget holde dig selv ud? 

Var det ikke bedre, hvis du bare havde taget livet af dig selv? 

Aisha Sultan 

 

 Hun følger temaet Jihad! i scenariet. 

 Hun har et stort behov for at være kreativ, som hun er bange for at ud-

trykke derhjemme. 

 Den fordom, hun oftest møder, er at hun er undertrykt. 

 

 Hun føler, det er hendes pligt at sørge for folk omkring sig og ikke at 

fornærme nogen. 

 Hun er tilbøjelig til at glide i et med baggrunden og blive usynlig. 

Guide til at spille Aisha: 
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– Koranen 33:59 

“O Profet, sig til dine hustruer og døtre og til de troende kvinder, at de skal tildække deres person (når de er 

udenfor); det er bedst, at de er kendte (for deres ærbarhed) og ikke blive forulempet. Og Allah er tilgivende, den 

mest Nådige.” 

 

– Koranen 2:190-193 

”Og (i krig) slå dem, hvor I finder dem, og fortræng dem fra, hvor de fortrængte jer, for optøjer og undertrykkel-

se er værre end drab, men kæmp ikke imod dem i den hellige moské, undtagen hvis de først bekæmper jer der. 

Hvis de bekriger jer, så bekæmp dem, dette er lønnen for dem der undertrykker troen.” 

 

– Koranen 16:74 

”Frembring intet, der har lighed med Allah.” 
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Scene fra Aishas barndom. Overhørt fra hendes seng inden hun falder i søvn. 

Deres stemmer driver igennem den tynde gipsvæg mellem hendes soveværelse og stuen. Farens hæse 

og skarptskurrede stemme og morens gennemsigtige nervøse mumlen. ”… og jeg kan jo sy det! Hun 

bliver så smuk!” Far svarer hende efter en lidt for lang pause. ”Så skal hun gå og huske på det. Skal jeg 

også straffe hende, hvis der hænger hår udenfor?” ”Nejnej, hun skal nok huske det. Aisha er en god pi-

ge. Så flittig! Hun er blevet så stor…” Far afbryder hende. ”Vi kan vel vente et år.” Mors toneleje bliver 

mere usikkert. ”Men hun skal bare ikke blive holdt udenfor. De skal ikke sige om os, at vi ikke opdrager 

hende.” ”Det har jeg aldrig hørt dem sige.” ”De siger det jo ikke højt!” Der bliver stille. Sekunderne tik-

ker væk i mørket. Hvorfor siger de ikke noget? ”Så bliver det bare hendes ansvar at huske det! Hun skal 

ikke begynde at gå med det og så glemme at sætte det ordentlig halvdelen af gangene!” Det er en trus-

sel. Og en afslutning. Og en beslutning. 
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Uddrag fra danskrapport af Sofia S., 1.D, HF Efterslægten. Emne: interview og personkarakteristik. 

Aisha er muslim med stort M. Hun går aldrig nogen steder uden hendes hijab, og den sidder knivskarpt. 

Jeg spurgte hende, hvordan hendes hår så ud, og hun sagde, at det lignede hår. Det var ikke grønt eller klip-

pet i en eller anden frisure. Det var bare hår. Ud fra dette svar, konkluderer jeg, at Aisha ikke bakker ned 

fra en fight og hun har attitude som en gangster. Jeg spurgte hende om, hvorfor hun troede på Allah, hun 

sagde at det var naturligt for hende. Ligesom at trække vejret. Men er det ikke lidt mærkeligt at tro på no-

get man ikke kan se? Nej, for det gør vi jo alle sammen. Du tror også på månelandingen, selvom du ikke 

har set den selv. Til sidst spurgte jeg, om hun kunne finde på at konvertere til en anden religion eller helt at 

droppe religion. Det kunne hun ikke. Hun er ligeglad med at score og drikke breezers, og hun kan ikke se, 

hvad hun får ud af at blive ikke-troende. I det hele taget er Aisha muslim to the bone. 
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Aishas billet til Copenhagen Comics 2013. Tilmeldt under pseudonym.  

 

Nadja Jensen, c/o Carina Holst  

  

Normal, voksen 

  

Partout: 120 kr. 
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Graffiti på pigetoilettet lige over spejlet på HF Efterslægten. Anonymt. 

 

 

 

AJSA SE DIG I SPEJLET TERRORISTLUDER HAR DU NOGEN BOMBER MED I TELTET 
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Notat til journal af sygeplejerske Anjali Sølvhøj, 9. juni 2010, ikke fulgt op. 

 

Sygeplejenotat 9.06-10: Aisha Sultan (190598-1112) 

Henvendelsesårsag: Angivligt fald på stentrappe.  

Objektivt: Hæmatomer i ansigt, på thorax, og ved OE. Laceration på læbe og øjenbryn, mærker efter gen-

stand på ryg, nakke, balder og lår med lacerationer, syet med i alt 16 sting.  

 

Pt ønsker ikke at samarbejde til journaloptag, eller at uddybe hændelses forløbet. Virker bange. Pårørende 

tilstede: Mor Nurad Sultan. Pårørende ønsker ikke at uddybe yderligere. Mistanke om vold i hjemmet, po-

liti kontaktet. 

 

Skrevet af: Sygeplejersker Anjali Sølvhøj  
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Tegning af veninden Dalia som superhelt. Sendt i PM i frikvarteret. HF Efterslægten. 

Dalias kommentar vedhæftet. 

 

FUUUUUCK det er fedt A!!! Jeg blir sq våd i trussen, sis! Looove! <3 
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Bilag til referat af netværksmøde om Aisha Sultan. Af psykolog Camilla Leefelt. 9. klasse Utterslev 

Skole. 

Praksisfortælling om AS 

Episode: slagsmål mellem elever i 9. A og elever i 9. C den 12/3 2012 

I samtalen oplever jeg A som fattet og konfrontativ. Selvom A er mærket af blå mærker på ansigt og ribben 

og endnu ikke har fået fjernet stingene ved øret, virker hun mild og afslappet og seriøs. Jeg spørger hende, 

hvordan en så moden pige kunne deltage i slagsmålet, og hun siger, at hun følte, hun måtte hjælpe sin 

”bro” (ven S.H.). Da jeg spørger, hvor hendes behov for at positionere sig som beskytter kommer fra, er sva-

ret, at hun ”bare ikke gider finde sig i mobning”. Her virker hun stadig fattet og rolig og reflekteret. Da jeg 

spørger, om hun føler, der er nogen, som beskytter hende, bryder hun øjenkontakt og virker afvisende i sit 

kropssprog. Hun trækker på skuldrene. Jeg spørger, hvem der passer på A. Hun siger ”Min far”. Jeg læser 

hende her som usikker og defensiv og lukket. Så spørger jeg, hvad far gør for at passe på hende. A begynder 

her at græde og kan ikke holde op. Efterfølgende har vi en samtale, hvor hun beskriver forholdene i familien, 

som det er gengivet i journal sendt til Socialforvaltningen. Herunder bekræftes formodningen om mulig 

PTSD hos forældrene og at A løfter størstedelen af ansvaret for opdragelsen af sine søskende og det daglige 

vedligehold af hjemmet.  
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Før, du læser din karakter, skal du vide… 

… at Dalia ikke bare er Dalia. Hun er Aisha, Dalia og Samuel. De tre er 

ikke til at skille ad. De har kendt hinanden siden sjette klasse, og at være 

venner er for dem lige så naturligt som at trække vejret. Det er sådan et 

slags venskab, der fungerer lige som en hemmelig hule. Når de er sam-

men, er de beskyttet af hulens ubrydelige vægge, og der kan de gøre og 

være hvad som helst. Så når du læser Dalia, skal du vide, at du spiller to 

karakterer. Den ene er begrænset af regler og adfærd og vaner, og den an-

den er akkurat ligesom du giver hende lov til at være. I Dalias tekster er 

lidt af dem begge to afsløret. Fyld resten ud selv. I løbet af weekenden den 

13 – 15 februar 2015, da en ung mand ved navn Omar Abdel Hamid El-

Hussein slog to mennesker ihjel i København, vil begge de to sider af Da-

lia blive sat på en prøve. 

 

Og så er der modspillet 

Du kommer nemlig også til at spille en af de Offentlige Røster. Den karak-

ter optræder i tre metascener i løbet af scenariet. Du kan tænke på den som 

det, man ville møde, hvis alle de stemmer, holdninger og følelser, der kan 

høres i samfundsdebatten, var blevet forvandlet til en person. Som de Of-

fentlige Røster skal I forhøre Omar om, hvorfor han begik sin forbrydelse. 

Din Offentlige Røst er Medierne.  

 

 

Dalia som Medierne 

Medierne er den samlede hob af skribenter, journalister og sensationsjæge-

re, der med usvigelig sikkerhed sniffer sig frem til de mest bizarre, blod-

dryppende og forargende historier. Medierne er ligeglade med ret og uret. 

Medierne er ikke interesserede i at forandre verden. De vil skide på, om 

demokratiet er truet eller om kulturen vakler og bliver glemt. Medierne 

søger kun den gode historie. Den historie, som vil skaffe dem mest op-

mærksomhed og gøre flest danskere vrede. De provokerer for provokatio-

nens skyld, forarger for forargelsens skyld og tilsviner for svineriets skyld. 

Medierne graver kun der, hvor de kan finde en simpel og skræmmende 

fortælling.  

 

Som medierne kan du sige følgende: 

Hvad følte du, da du trykkede på aftrækkeren? 

Havde du og din terrorcelle planlagt attentaterne længe? 

Ville attentatet have givet dig adgang til en magtposition i banden? 

Hvem står til at vinde den næste bandekrig – Brothas eller  LTF? 

Hvor kommer dit store had til Danmark fra? 

Blev du misbrugt seksuelt på koranskolen som barn? 

Hvor mange hellige krigere, vil du vurdere, går rundt blandt os lige nu? 

Hvem ville dit næste mål i Danmark have været? 

Dalia Strøhm 

 Hun følger temaet Psykoser i scenariet. 

 Hun har et stort behov for at chokere og lave ballade. 

 Den fordom, hun oftest møder, er at hun er et ideal og en rollemodel for 

indvandrere. 

 Hun føler, at hun har pligt til at være perfekt og altid sørge for at have et 

godt ry. 

 Hun er tilbøjelig til at blive omsorgskrævende og tage offerrollen. 

Guide til at spille Dalia: 



49 

 

 

 

 

Artikel 2 af FNs Verdenserklæring Om Menneskerettighederne (1948). 

 

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbe-

handling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden 

anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. 

 

Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller 

politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvad enten dette område er uaf-

hængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden 

måde er begrænset.  
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Uddrag af danskstil i forløbet Fortællinger af Dalia. 2.A, Utterslev Skole. Januar 2003. 

 

Min mor hedder Gulsin og hun er fra Kurdistan. Hun fødtes i Tyrkiet og kæmpede for menne-

skerettigheder. Hun kom i fængsel, fordi hun kæmpede for menneskerettigheder. Så flygtede 

hun til Danmark. Og hun blev lærer. Og så studerede hun på universitetet. Hun har meget 

travlt og arbejder for ministeren. Hvis han ikke gør, hvad hun siger, skælder hun ham ud. Det 

bedste jeg ved er at være med mor på arbejde. Ministeren er flink, men jeg synes han ikke er 

god nok til integration. Han skal hjælpe de nye danskere til at føle sig velkommen. Så de kan 

bidrage til samfundet. Min far er professor.  
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Uddrag af email fra Gulsin Strøhm til psykolog Babette Norddal. September 2010 

 

Som anbefalet har jeg og Dalia gennemført tre anerkendende samtaler i trygt miljø på mit kontor i 

ministeriet, som hun har kendt siden hun første gang kom der som fireårig. Det var både hårde og for-

løsende samtaler, og Dalia og jeg føler, at vi nu har en langt bedre forståelse for hinanden end tidlige-

re. Dalia går gennem en meget sårbar fase lige nu, og vigtigheden af den kommende gymnasieuddan-

nelsen fylder meget for hende. Hendes manglende appetit i det sidste år, skyldes stress som følge af 

det pres, hun pålægger sig selv for at klare sig så godt, som hun fortjener. At hun også har et behov 

for at eksperimentere med egne grænser og smertetærskel er et udtryk for hendes meget alderstypiske 

nysgerrighed, og det at gå systematisk og grundigt til værks ligger til hendes natur. Dalia er jo en me-

get intelligent pige, og den gængse fremgangsmåde over for piger i hendes alder, er derfor ikke til-

strækkelig. Da behovet for at være populær og ikke blive stemplet som unormal er en stor del af hen-

des sociale omgangskreds, er det også magtpåliggende ikke at sygeliggøre hende, hvorfor vi derfor 

har besluttet at afslutte samtalerne hos dig. Du skal vide, at vi har sat stor pris på forløbet indtil vide-

re, og at vi mener, effekten har været så stor, at det næste skridt er at komme videre på egne ben.  
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Uddrag af læserbrev. Dalia Strøhm. Politikken, 4. oktober 2011. 

 

… Så jeg skal altså både være studenten med topkarakterer, pigen med det kønne smil, en præ-

mie for liderlige pubertetsdrenge, mere dansk end danskerne, mere kurdisk end kurderne, jeg 

skal udskifte hele min garderobe en gang om året, ikke være en nærtagende snerpe, men helst 

heller ikke billig og jeg må endelig endelig for alt i verden aldrig beklage mig. For tænk bare på 

alt det, jeg har fået af Danmark, som jeg skal være taknemmelig for!  
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Anbefaling af Dalia Strøhm i ansøgning om optag på Rysensteen Gymnasium. Gulsin Strøhm, 

Maj 2012. 

Om Dalia 

Hvis jeg skulle vælge en enkelt tekst, som har betydet mest for Dalia, er der ingen tvivl om, at det 

må være FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Selvom Umberto Eco’s Rosens Navn, 

Karen Blixen’s Babettes Gæstebud og Tove Ditlevsen’s Barndommens Gade alle står øverst på Da-

lias boghylde og er blevet læst flere gange, end jeg kan tælle, er Menneskerettighedserklæringen 

alligevel den tekst, der får det hele til at gå op i en højere enhed. For hende handler den ikke bare 

om tragedierne i 2. Verdenskrig eller om fremvæksten af verdenssamfundet i efterkrigstiden. Den 

handler også om hvert menneskes skæbne og om de mange nødlidende, som vi har ansvar for. Den 

handler om dem, der aldrig gav op. Dem, der sad i Tyrkiske fængsler, dømt for politisk arbejde for 

kurdisk frihed. Menneskerettighedserklæringen handler også om fremtiden, og de muligheder hun 

selv har i det globaliserede samfund, og den handler om det ansvar hun har for at hjælpe undertryk-

te folk i den tredje verden.  
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Samuel 

whatup? 

 

Dalia 

? 

 

Samuel 

Du er oppe? 

 

Dalia 

jep 

 

Dalia 

ka ik sove 

tankemylder 

stadig lungebetændelse 

gider ikke mere nu 

 

Samuel 

Cheer up! Du behøvz ik være 

superdali hele tiden ;)  

 

Dalia 

luk 

´ 

Samuel 

HAHAHA  

 

Dalia 

tak 

 

Samuel 

np 

tag noget og spise 

det hjælper 

 

Dalia 

har spist 

 

Samuel 

løgn 

 

Dalia 

fuck dig 

 

 

Dalia 

jeg er ik sulten 

 

Samuel 

jeg er der om ti minutter med 

fries 

 

Dalia 

… 

 

Samuel 

fem 

jeg har xtra majo <3 <3 <3 <3  

 

Dalia 

tak  

Samtale på Messenger mellem Dalia og Samuel. Kl. 02.20, 31. januar 
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Flyer af anonym forfatter omdelt på Rysensteen Gymnasium i forbindelse med elevrådsvalg. 

September 2014. 

 

Vi kender hende alle sammen godt, og vi kan ikke lade være med at elske hende. Dalia Strøhm. Tilba-

ge i den dunkle folkeskoletid i A-klassen på Utterslev Skole var hendes nom de guerre Superdali, men 

det overrasker vel ikke nogen. Hun får topkarakterer. Hun har alle de rigtige holdninger. Hun er en 

klassisk fryd for øjet. Hun har lært at tale for sig. Hun har kontoen fyldt med mors lommepenge. 

What’s not to like? Spørg hellere jer selv: what’s to like! Hvem er hun egentlig? Er hun Superdali 

eller en robot i forklædning? Sandheden er, at Dalia Strøhm er en kulturradikal konstruktion. I hende 

vil Rysensteen Gymnasium få en veltrænet abe, som siger alle de rigtige ting og danser til en politisk 

korrekt pibe. Hun er en pæn pige at kigge på, men ikke den formand, vi har brug for. Så når I står med 

stemmesedlen i hånden, så tænk jer om en ekstra gang. Stem på et rigtigt menneske. Stem på en, der 

forstår jer. En der tør begå fejl. Stem Rysensteen. Stem dansk.  
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Samuel Holst 

Før, du læser din karakter, skal du vide… 

… at Samuel ikke bare er Samuel. Han er Aisha, Dalia og Samuel. De tre 

er ikke til at skille ad. De har kendt hinanden siden sjette klasse, og at væ-

re venner er for dem lige så naturligt som at trække vejret. Det er sådan et 

slags venskab, der fungerer lige som en hemmelig hule. Når de er sam-

men, er de beskyttet af hulens ubrydelige vægge, og der kan de gøre og 

være hvad som helst. Så når du læser Samuel, skal du vide, at du spiller to 

karakterer. Den ene er begrænset af regler og adfærd og vaner, og den an-

den er akkurat ligesom du giver ham lov til at være. I Samuels tekster er 

lidt af dem begge to afsløret. Fyld resten ud selv. I løbet af weekenden den 

13 – 15 februar 2015, da en ung mand ved navn Omar Abdel Hamid El-

Hussein slog to mennesker ihjel i København, vil begge de to sider af Sa-

muel blive sat på en prøve.  

 

Og så er der modspillet 

Du kommer nemlig også til at spille en af de Offentlige Røster. Den karak-

ter optræder i tre metascener i løbet af scenariet. Du kan tænke på den som 

det, man ville møde, hvis alle de stemmer, holdninger og følelser, der kan 

høres i samfundsdebatten, var blevet forvandlet til en person. Som de Of-

fentlige Røster skal I forhøre Omar om, hvorfor han begik sin forbrydelse. 

Din Offentlige Røst er Myndighederne.  

 

 

Samuel som Myndighederne 

Myndighederne har Retten, Sandheden og Magten i lommen. De gør kun, 

hvad der er nødvendigt for at sikre tryghed blandt befolkningen. Myndig-

hederne forventer, at lukke enhver diskussion med deres udtalelser. Myn-

dighederne taler kun i absolutter og spørger kun for at bekræfte det, de al-

lerede ved. Myndighederne er betjenten der holder de kriminelle i kort 

snor. De er psykiatrien, der afdækker alt menneskeligt forfald. De er soci-

alforvaltningens sikre hånd, der tager over, hvor de udsatte bukker under 

for deres sociale arv. Myndighederne er i dyb konflikt med sig selv, men 

de tror fuldt og fast på loven og handler derfor med alt for stor selvsikker-

hed. Myndighederne stiller ikke spørgsmål. De afhører. 

 

Som Myndighederne kan du sige følgende: 

Hvor var du natten til søndag den 15/2? 

Hvorfor mødte du ikke op til de af socialforvaltningen indkaldte samta-
ler? 

Hvilke tre styrker vil du selv sige, du bedst kan bruge i en fast- eller del-
tidsansættelse? 

Oplever du at kunne opfange eller aflæse andres tanker? 

Hvor længe har dit hashmisbrug stået på? 

Hvad kender du til Mahmoud Rabea? 

Kan du selv se, at det var forkert, det du gjorde? 

Hvad er dit bedste barndomsminde? 

Guide til at spille Samuel: 

 Han følger temaet Taberliv i scenariet. 

 Han har et stort behov for at være følsom og sårbar, som han er bange 

for at udtrykke i sit netværk. 

 Den fordom, han oftest møder, er at han er farlig. 

 Han føler, han har pligt til at tage kontrol. 

 Han er tilbøjelig til hævde sig selv og prøve at imponere folk og være en 

bad-ass.  
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Pas På. Censur. Sort & Kontant. Januar 2014 

 

Ay-yo, jeg hænger kun med tosserne, coke under nosserne 

Kigger alt og alle i øjnene selv når jeg hustler dem 

Guns, ja vi buster dem 

Stikker, ja vi slagter dem 

Kærlighed er en bitch, det derfor ingen af os der magter hende 
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NV plastik perker starter pack  

#TRUE 

Opslag på Samuels Facebookvæg af Izhar Bayankhail, juni 2014. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/true
https://www.facebook.com/DuKenderIz
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Uddrag af brev til Carina Horst. Fra Bellahøj Skole. November 2008. 

 

Vi må derfor med beklagelse meddele, at vi ikke mener, at Bellahøj Skole længere kan tilbyde Samu-

el den støtte, vi mener, han har behov for. Med henvisning til hans egen afvisning af den af skolens 

inklusionspædagog Tarek Khasimi tilbudte inklusionsindsats og hans gentagne hærværk af interiør, 

udeblivelse fra undervisning og fysiske konflikter med andre elever anbefaler skolen, at Samuel sø-

ger andet skoletilbud, som bedre matcher hans problematikker.  

 

Skolebestyrelsen har i samråd med de involverede lærere og pædagoger valgt ikke at anmelde episo-

den Maj 08, så Samuel kan starte på en frisk i nyt skoletilbud…  
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Uddrag af tekst af Peter Bredvig (a.k.a. Puff) om Samuel Holst (a.k.a. Samson), Juli 2012. 

 

Blanke sneakz mod flisen – han er 

Farlig som gorilla i disen 

Hoodien spotless - og 

Altid tre-fire bitches - for 

Det ham som putter star 

I gangstar - for  

Hans sprog er så gade - at 

Hans mund stikker dig flade - yo 

Mit crews stilsamurai - uss 

Han går altid sin egne veje – for 

Han er streetens King Kong - så 

Gi den op for 

Min homie Samson  
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Mail fra klubpædagog Nicklas Hjort til pædagogisk leder Vitus Poulsen, Klub Bispebjerg. December 

2011. 

 

Hej Vitus 

 

Jeg har lige fået en sms fra Samuel og han siger du har givet ham karantæne en måned. Jeg synes det ikke er ok 

at du har gjort det uden at snakke med mig først. Der var en hel klar aftale på augustmødet om at vi koordinere-

de al indsats for Samuel omkring mig. Og det her sætter bare mit arbejde med ham tilbage. Han kommer ikke 

til at stole på os nu. Jeg kan godt forstå du er sur over hærværket og alt det med Cille. Men du ser bare ikke at 

han er kommet langt siden. Og du ser ikke at han kæmper med sin negative sociale arv. Han har også virkelig 

loyale venner i Aisha og Dalia og de lader ham ikke slippe afsted med alt det lort. Det her gør det rigtig svært at 

fortsætte juleprojektet for han spiller en ret stor rolle i showet sammen med pigerne. Det er så vigtigt at han får 

lov til at få den her succesoplevelse!! Jeg forventer vi tager den her i morgen for han skal simpelt hen have en 

chance. 

Ses i morgen 

Nick  
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Opslag på Samuels Facebookvæg af Atef Nimil, juni 2014 

 

 

Vasså va laver den hvideste perker i NV foran Nevermind på en 

lørdag!!! Helt væk til bøzparty lol lille homo :D  
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  Omar 

 

Omar Abdel Hamid El-Hussein var 22 år gammel, da han døde om morgenen kl 05 den 15. februar på Svanevej i Nordvest. Han optræder ikke i det her scena-

rie. Men fordommene og diskussionen om ham gør, og dem skal du spille. I scenariets realscener kommer du til at spille en række bipersoner, der i mod- og 

medspil til karaktererne sætter ansigt på de tre akters temaer – Jihad!, Taberliv og Psykoser. I de fire metascener og i epilogen spiller du forestillede versioner 

af Omar.  

 

Bipersonerne er beskrevet nedenfor. De er korte og lidt karikerede. Når spillerne sætter en scene, er der i de fleste scener en biperson, du skal spille. I nogle 

scener kan du selv vælge en biperson eller sågar improvisere en. Med denne biperson er din opgave så at skubbe spillerne ind i den fordom, som aktens tema 

beskriver. Bipersonen kan både optræde fysisk i scenen, gennem smser eller kommunikation på sociale medier og som karakterernes tanker og bekymringer 

om en bestemt person i deres liv. Brug de angivne bipersoner i de akter, de passer til, hvor det er muligt. Brug dem ellers som inspiration til de bipersoner, der 

er angivet i scenerne, eller til bipersoner, du selv finder på.  

 

Når du spiller Omar i de tre interviewscener, skal du tone karakteren ned og give plads til spørgsmålene. Reager lige akkurat nok til, at interviewerne kan få 

bekræftet deres fordomme. Forslag til spilstil følger nedenfor. 
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 Taberliv 

 

Den ornli syge gangster 

Isak er en af de ældre drenge i miljøet. Han har været der og gjort det. Han er 

selvsikker, venlig og truende. Man ved, at han har været ude og klippe fingre 

af folk, der skyldte ham penge. Man ved, at han har smuglet kokain ind i lan-

det gennem sine gangstervenner i Holbæk. Han er okay med alle rygterne og 

gør ikke noget for at afkræfte dem. Isak er gangster nok til ikke at behøve at 

klæde sig ud. Han har altid en pistol liggende bag ved cisternen på sit toilet. 

 

Den fortabte frelser 

Samuels onkel Rudi er dranker. Han siger det selv højt og ofte. ”Jeg er dran-

ker, Samuel!” Og han bruger sig selv som skræmmebillede. Det er måske også 

en undskyldning for ikke at holde op med at drikke. Rudi er furet som et må-

nekrater, blodsprængt og opsvulmet. Han stinker og famler og vrøvler og ad-

varer. Han kender nok en taber, når han ser en. Han har været der. Det er for 

sent form ham. ”Men ikke for dig…!” 

 

Interviewscene: Taberen Omar 

Taberen Omar er sgu lidt ligeglad med Islam. Han foretog sine handlinger, 

fordi han ønskede at folk skulle frygte ham, og fordi det virkede sejt at skyde 

folk. Inderst inde var han en dreng, der lukkede alt vreden ud og hævnede sig 

på det Danmark, der havde afvist ham. Taberen Omar ligner en, der tror, han 

er med i en film. Han er så hollywoodsej som muligt, og han taler tykt perker-

dansk.   

 

 

 

 

Jihad! 

 

Den frelsende ateist 

På nettet er han kendt som GuardianGonzo. I virkeligheden hedder han Mik-

kel og kommer fra Ikast. Han er Aishas fanboi nr 1 og upvoter alle hendes teg-

ninger på Deviantart. Han er fast inventar på Copenhagen Comics, og han er 

fandens klog og fuld af jysk snusfornuftig livsvisdom og filosofi, som han 

møjsommeligt har selvstuderet og misforstået. Han ved, at kvinder med tør-

klæde er undertrykt. Han ved, at islam er en tilbagestående religion – men det 

er al religion jo! Han ved, at han med en udstrakt hånd og det rigtige argument 

kan hjælpe folk ud af enhver vildfarelse. Og han vil så gerne være venner.  

 

Islamofoben 

Samuels ven, Kevin på 18, er blevet politisk aktiv. Kevin er ordblind og hans 

skolegang har altid været en kamp. Men kæmpet, det har han, og nu er han i 

lære som maler. Og det er ingen andres end hans egen fortjeneste. Kevin har 

altid været lidt uskyldig og fjollet. Men fra den ene dag til den anden blev han 

alvorlig og begyndte at tale med store ord om kultur og sammenhængskraft og 

civilisationernes kamp. Han mener, at alle skal være lige og frie, men helst i 

det land, de hører til. Han kan selvfølgelig godt lide Samuel og hans venner. 

Han synes bare, det ville være fedest, hvis Aisha og Dalia ikke var her. 

 

Interviewscene: Jihadisten Omar 

Jihadisten Omar er besat af religiøst vanvid. Han taler klart og roligt, og han 

ved, at han bliver belønnet i efterlivet med jomfruer og det hele. For ham var 

der ikke tale om mord, men om en udrensning af de vantro og om den samlede 

muslimske umma, der slog igen mod vestens gudsløse blasfemi. Det var slet 

ikke ham, der førte sværdet, men Gud, der førte ham. Han sidder ret op i sædet 

med sænkede skuldre og et fjernt lys i øjnene. Han virker intelligent, men ure-

flekteret.  
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 Psykoser 

 

William, den perfekte kartoffel 

Dalias gymansienemesis er så hvid en dreng, som hvide drenge bliver. Han er 

intelligent, charmerende, følsom, genert, muskuløs, smuk, velplejet og dyb. 

Han spiller guitar og skak, får kun 12taller, debatterer politik og filosofi som 

den glatteste politiker, deler nøgenbilleder på Facebook af kvinder, han ikke 

kender, forstår dybt nede sig selv som en alfahan og kaster omhyggeligt sine 

måltider op 20 minutter efter, han har indtaget dem. William har styr på sit liv, 

og han ved det. 

 

Manu Sareen 

Når nattende er fuld af dansende lys og grinende skygger og den sidste rest af 

mening er druknet i druk og fortvivlelse, toner Manu Sareen frem på og tilby-

der en at tage en stribe førsteklasses coke på et skrivebord i Integrationsmini-

steriet. Han er sindbilledet på dansk demokratis smilende og velmenende an-

sigt. Intet ondt kan komme fra denne mand! Han kan tilbyde et godt råd og et 

kig bag facaden på integrationsdanmark. Et fyrværkeri af politisk korrekt præ-

mieperker, som jo også bare er et menneske. Manu Sareen kan bruges til at 

forstørre det absurde i situationen, når karaktererne er allerlængst ude. 

 

Interviewscene: Psykosen Omar 

Psykosen Omar er en plaget sjæl. Lad hans angst og vrangforestillinger skinne 

klart igennem. Han sidder sammenbøjet i stolen og kan ikke møde folks øjne. 

En opvækst uden kærlighed og rollemodeller har ødelagt ham, og han er ude 

af stand til at føle empati eller kærlighed. Han er medynkvækkende, men tyde-

ligt farlig, og kan skifte adfærd fra det ene øjeblik til det næste.  

 

 

Mordet på Finn Nørgård  

Læs følgende op efter scene 1: 

Den 14. februar 2015 steg jeg ud af en Taxa på Gunnar Nu Hansens Plads på 

Østerbro. Lige ved et kulturhus, der hedder Krudttønden. Jeg havde en bor-

deaux hue og en skudsikkervest på, og en taske med en M/95 automatriffel. 

Jeg gik op til Krudttønden og affyrede 27 skud ind gennem vinduerne. Så kom 

der en mand ved navn Finn op til jeg, og så skød jeg ham. Klokken var lidt 

over halv fire. Lige før det postede jeg det her på Facebook:  

”Jeg sværger troskab til Abu Bakr og vil adlyde ham i modgang og medgang 

og vil ikke gå imod de ordrer, jeg får tildelt, med mindre jeg bevidner åbenlys 

vantro.” 

 

Mordet på Dan Uzman  

Læs følgende op efter første interviewscene: 

Den 15. februar 2015 gik jeg ned ad Krystalgade mod Københavns Synagoge. 

Jeg slingrede frem og tilbage og stod lidt op af en lygtepæl, så folk troede, jeg 

var beruset. Jeg havde taget en mørk hættetrøje på og trukket hætten op over 

en kasket. Så skød jeg en civil vagt, der hed Dan, med to pistoler – en i hver 

hånd. Der var også to betjente. Dem skød jeg også. De faldt ned og lå stille. 

Dan døde. Betjentene overlevede. Klokken var tyve minutter i et om morgenen. 

 

Drabet på Omar  

Læs følgende op efter anden interviewscene: 

Senere samme dag om morgenen klokken fem indhentede tre civilbetjente mig 

på Svanevej i Nordvest. Jeg affyrede to skud mod dem. Kammeret i den ene af 

mine pistoler var defekt, og magasinet sad ikke ordentligt i. De skød mig 30 

gange. Bagefter lagde folk blomster for de døde. Et sørgehav af roser og liljer 

foran Krudttønden og synagogen. Og på Svanevej en lille undseelig stædig 

bunke for den aflivede morder. Mit navn var Omar Abdel Hamid El-Hussein.  
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Bilag 
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Abi: storebror/ældre person, man respekterer 

Adrenaliner: et sus ”jeg fik adrenaliner af den køretur, akhi!” 

Akhi: bror/god ven 

Aktiv: at være kriminel 

Ansigt: at få* - at blive behandlet for blødt, så man tror man kan tillade sig for 

meget/at vise* - at behandle andre for venligt 

Ayib: noget flovt eller pinligt 

Bálash: gratis 

Beef/bøf: konflikt 

Beton: ghetto 

Blå blink: politibil 

Boozer: drikker  

Box: slag – ”jeg gav ham en box” 

Bums: en ussel/latterlig person 

Calma: rolig – tag det roligt 

Dirt: noget dårligt 

Dog: god ven 

Drama: konflikt 

Eow!: hey!, udråb – kan bruges overalt 

Flouse: penge 

Føle: at være med – fordanskning af ”feeling it” 

Gade: at være rå 

Habibi: alt efter kontekst, kan det betyde både skat, ven, kammerat etc. 

Hafla: fest 

Halla, halla!: der er gang i den 

Khallas: stop det!/hold op/okay – ”hallas, jeg har gjort det!” 

Haram: blasfemi, noget der er forbudt ifølge koranen 

Iblis: djævel, en rigtig skidt type 

Jigara: cigaret 

Kartoffel: typisk dansker 

Koran: forstærker en ytring - ”Koran, jeg ikke laver rav! Wallah!” 

Mufti: gratis 

Ornli: forstærkende udtryk 

Ost: politi 

Parrash: penge 

Parrash Obama: sorte penge 

Rav: ballade 

Shabab: gutterne, unge mennesker, der lever livet. Som udgangspunkt mænd. 

Shufi = kokain 

Ser dig: at være enig 

Ukhti: søster/god veninde 

Wallah: jeg sværger 

Yalla!: skynd dig  

Yani: hør nu her! 

Ægte: noget særligt autentisk og pålideligt  

Alle de andre ord 

Hvis man skal være ornli 

gade kan man udtale s-ord 

med sh-.  

 

”Den der iblish minishter 

er en bumsh!” 

”Eow! Jeg sher dig!” 
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 Oversigt over scener og kronologi  

Tidslinje Faste scener Omar Mellemscener og interviews 

Fredag den 

13/2 

Fredagsbøn kl 17   Interview 1 

Interview 2 

Interview 3 

  

En Bro til Evigheden 

H-toget til helvede 

Danmarks hvideste fest 

Livsfarlig kiosk 

Én gang perker 

P-Factor 

Trolden må ikke fodres! 

Asfaltbekendelser 

Her er alle søstre brødre 

Dimensionskrigene 

Bøzparty LOL 

Kom hjem! Nu! 

Åbne døre 

Lørdag den 

14/2 

De vågner på Samuels 

værelse og har tid 

til at snakke. 

Reflektionsscene 1 

Omar skyder Finn 

Nørgård kl. 15.30 

Søndag den 

15/2 

De stikker af fra pan-

serne kl 00.45 

Reflektionsscene 2 

Williams slumberparty 

kl 02 

Reflektionsscene 3 

Blomster på Svanevej 

kl 14 

Omar skyder Dan 

Uzman kl. 00.40 

  

  

Omar dør kl 05 
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 KRONOLOGI 

 

Blomster på Svanevej A. 

Mordet på Finn Nørgård 

Stik af fra panserne 

Mellemscener 

Interview af Taberen Omar 

Mordet på Dan Uzman 

Fredagsbøn 

2 mellemscener 

Morgen i Holsthulen 

1 eller 2 mellemscener mere 

Interview af Jihadisten Omar 

Drabet på Omar 

Slumberparty 

Mellemscener 

Interview af Psykosen Omar 

Blomster på Svanevej B. 
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Krudttønden 

Den 14/2 2015, kl 15.30 

28 skud 

Finn Nørgaard 
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Synagogen 

Den 15/2 2015, kl 00.41 

11 skud 

Dan Uzan 
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Svanevej 

Den 15/2 2015, kl. ca. 05.00 

30 skud 

Omar Abdel Hamid El-Hussein 
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Panserne! Løb! 

Søndag morgen kl. 00.45 
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Fredagsbøn 

Fredag kl. 17.00 
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Morgen i Holsthulen 

Lørdag kl. 10.00 
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Slumberparty 

Søndag morgen kl. 02.00 
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Blomster på Svanevej 

Søndag kl. 14.00 

 


