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Introduktion 
Kære spilleder 

Mange tak for, at du vil være spilleder på ”I skyggen af skoven”. 

I teksten her finder du en overordnet beskrivelse af scenariets fortælling, roller, struktur og virkemidler, samt 

en gennemgang af de på forhånd planlagte scener. 

Foruden denne tekst inkluderer scenariet en række bilag, der skal bruges i afviklingen af scenariet. 

Bilagene er følgende: 

• Roller (Daniel, Benjamin, Victor, Frederik) 

• Bipersoner 

• Fire e-mails/breve 

• Mindeoversigt 

• Opstart af spillet 

 

Jeg vil foreslå dig at læse denne scenarietekst først, og derefter kigge bilagene igennem. 

Der er en del information i scenariet, men alt hvad du skal fortælle spillerne inden scenariet går i gang, vil 

være at finde i bilaget Opstart af spillet. Du vil kunne følge denne vejledning og sikre dig, at du får klædt 

spillerne ordentligt på til spilgangen. 

 

God læsning. 
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Om scenariet 
I skyggen af skoven handler om fire venners sommerferie som tilbringes sammen inden studielivet kalder. 

Fortællingen foregår i den lille nordjyske by Arden i sommeren 2018. Scenariet starter efter dimission på 

gymnasiet, og slutter lige inden sommerferien er forbi. 

Vi følger de fire unge mænd Daniel, Benjamin, Victor og Frederik. Det er deres venskab, drømme og fremtid der 

danner rammen om fortællingen i scenariet. Det handler om at være ung, at turde stå på egne ben og om valg, 

fravalg og konsekvens. 

Den første del af scenariet fokuserer primært på at etablere karaktererne, venskabet og løftet til hinanden om at 

tage til København sammen. En række ”feelgood” scener, blandet med fortællescener, skal spilles og de potentielle 

konflikter skal kunne anes, så de er etableret til senere brug i spillet. 

Cirka midtvejs i scenariet ankommer optagelsesbrevene fra uddannelserne. Konflikterne optrappes mellem 

vennerne, da kun Victor og Frederik er kommet ind på uddannelser i København. Benjamin har fået plads i Aarhus 

og Daniel har slet ikke søgt ind. Venskabet og de personlige ambitioner er på spil i denne del af fortællingen. 

Scenariet slutter, når det står klart hvilke valg den enkelte træffer for sin fremtid. Er der mulighed for, at alle 

alligevel kommer til København? Kan venskabet holde til sommerens konflikter? Hvor stor må prisen for sine 

egne og andres drømme og ambitioner være? Bliver det den sidste sommer, de har sammen? 

Udover de fire hovedkarakterers indbyrdes spil, vil de unge mænds fremtidsmuligheder påvirkes af familier og 

kæreste i løbet af scenariet. Alle er bipersoner, der varetages af dig som spilleder. 

 

Stemning, genre og tematik 

Scenariet foregår i og omkring Arden, en mindre by i Nordjylland. Arden er en stationsby med omkring 2500 

indbyggere, som ligger i den sydlige del af Rold Skov ca. 40 kilometer syd for Aalborg. De fire venner har 

sammen gået på alment gymnasium i Støvring, som er en mellemstor by mellem Arden og Aalborg. Det tager 10 

min. at komme dertil med tog. 

Der er to dagligvarebutikker og et par pizzarier i Arden. Enkelte sejlivede selvstændige driver forretning, men skal 

man på shopping må man tage til en af de større byer. Det samme gælder, hvis man har lyst til en festlig bytur. 

Arden har et enkelt værtshus, men det er som regel ikke den unge generation der frekventerer det. 

Hvad Arden mangler i shopping og natteliv, gør den så rigeligt op for i naturoplevelser. Sætter man pris på 

langstrakt skov, dybe søer og hyggelige stier, har man virkelig fundet det rette sted. Udover at være smukt kan 

områderne også danne rammen om romantiske møder eller agere skjulested for eksperimenterende teenagere - 

noget den unge generation uden tvivl sætter pris på… og udnytter! Har de unge således også brug for et sted at 

finde ro og være dem selv, er der også rig mulighed for det. Man kan sidde og sludre i ruinen ved den gamle 

teglfabrik, eller snige sig ind i den rødmalede kro der nu står til nedrivning. Man kan tænde et bål ved en af de 

utallige bålpladser i byens grønne områder, eller cykle en tur ind i skoven for at tage en dukkert i den store skovsø. 

Scenariet skal tage spillerne med på en oplevelsesrejse og igennem fortællingen dyrke byen og lokaliteterne. Der 

skal gerne bruges malende beskrivelser af omgivelserne, så man som spiller får en fornemmelse af, hvad et område 

som Arden har at byde på. Det er ikke nødvendigt, at du som spilleder kender eller bruger Arden og Rold Skov 

sandfærdigt. Det vigtigste er, at du giver byen og skoven liv. 

Genremæssigt er scenariet et coming-of-age drama, hvor spillerne inviteres til at spille om temaer som ansvar, 

frihed, ensomhed, kærlighed, seksualitet, præstationsangst, frygt, venskab og drømme om fremtiden.  

Scenariet vil skiftevis være humørfyldt og opløftende til at være tungt, sørgmodigt og dybsindigt. Der skal være 

plads til både smil, grin, vrede, skuffelse og gråd. Det er alt sammen en del af det at være ung, når alverdens 

muligheder står foran én.  
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Rolleoversigt 

 

Daniel er 18 år gammel og den yngste i vennegruppen. Daniel er lige blevet student fra Støvring Gymnasium 

med topkarakterer. Daniels far og farfar er læger og begge har praktiseret i Arden by. Daniels fremtid har 

derfor altid peget i retning af medicinstudiet. Familien har en lejlighed i København der står klar til Daniel, 

når han skal starte. Daniel valgte ikke at søge ind på medicinstudiet, en beslutning han ikke har indviet 

hverken venner eller familie i.  

Daniel står i konflikten mellem vennernes løfte om at tage til København sammen, forældrenes store 

forventninger og Daniels eget behov for at styre sit liv.  

 

Benjamin er 19 år gammel, og er lige blevet student fra Støvring Gymnasium. Benjamin har haft svært ved 

skolen, og har kæmpet hårdt for hver en karakter. Det er svært at være ung og have store drømme om at blive 

arkitekt, når der skal arbejdes ekstraordinært hårdt for resultaterne. Samtidig forstår Benjamins forældre ikke 

behovet for en uddannelse, da de føler de har klaret sig fint uden. Benjamin har søgt ind på arkitektstudiet i 

København som første valg, men har, uden de andres vidende, også søgt ind i Aarhus som andet valg. 

Benjamin har sagt ja til at dele lejlighed i København med vennen Victor.  

Benjamin får afslag på sin studieansøgning, men får mulighed for at starte i Aarhus i stedet. Benjamins 

konflikter er primært ift. vennernes løfte til hinanden om tage til København og bo sammen med Victor, 

overfor Benjamins drøm om at blive arkitekt og det at være “nogen og noget”. 

 

Victor er 19 år gammel, og er lige blevet student fra Støvring Gymnasium. Victor flyttede ind hos sine 

plejeforældre Søren og Hanne, da han var ½ år gammel. Victors biologiske mor efterlod ham ved 

myndighederne, og han har ingen kontakt til hende. Ingen ved hvem den biologiske far er. Victor har søgt 

ind på film- og medievidenskab i København og leder efter en delelejlighed sammen med vennen Benjamin. 

Victor er i høj grad afhængig af vennerne og har svært ved at klare ensomhed og sine egne destruktive 

tanker. Victor er limen der holder gruppen sammen, men da løftet om København udfordres, bliver Victor 

presset. For hvem er Victor, når han ikke er sammen med sine venner, og når selv venner kan svigte, hvad 

har man så tilbage? 

 

Frederik er 20 år gammel og den ældste i vennegruppen. Frederik er lige blevet student fra Støvring 

Gymnasium og har søgt ind på politiskolen i København, en mangeårig drengedrøm der nu bliver 

virkelighed. 

Frederik fik for få måneder siden en kæreste på gymnasiet, Julie. Hun er Frederiks første kæreste. Da Julie 

og Frederik allerede havde søgt ind på hver deres uddannelse i hver sin ende af landet, gav det mest mening 

at ende forholdet mindeligt. Det har gjort ondt, men de kunne ikke se nogen anden udvej. Politiskolen ligger 

i København, og Julie har arrangeret delelejlighed med en veninde, hun skal studere med i Aalborg.  

Frederik kommer ind på politiskolen i København, men længslen efter Julie trækker i ham. Da Julie i 

slutningen af sommeren fortæller, at hun er gravid, må Frederik gøre op med sig selv, hvad der er vigtigst i 

livet. Hvad betyder en et par måneder gammel flirt ift. venskab og en livslang drøm om at blive betjent? Og 

hvad sker der når man tilføjer et barn til den ligning? 
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Bipersoner 

Scenariet bruger en række bipersoner til at påvirke vennerne. Du spiller som spilleder dem alle, og kan 

herved hjælpe spillernes fortælling på vej. Bipersonerne kan bruges til at sætte ekstra fokus på en karakter 

der ikke kommer til eller får for lidt fokus på de mulige konflikter. De kan bruges til at op- eller nedtrappe 

konflikterne. 

 

Vær opmærksom på, at det kan være svært at spille flere bipersoner samtidigt. Jeg vil foreslå, at du primært 

fokuserer på en af bipersonerne og i stedet italesætter og fortæller hvordan den anden agerer, frem for at 

spille begge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den ”virkelige” verden skal man være fyldt 21 år for at kunne søge inde til politiet. I scenariet er det nok at 

være fyldt 20 år.  

Derudover er der lavet småjusteringer ift. optagelsesproceduren til nogle af uddannelserne, for at sikre flow i 

fortællingen.  

 

Følgende bipersoner optræder i scenariet: 

 

Daniels forældre – Erik og Ulla 

Benjamins forældre – Jan og Lis 

Victors plejeforældre – Søren og Hanne 

Frederiks ekskæreste – Julie 

Frederiks forældre - Ann og Karsten  

 

Se bilaget Bipersoner for at læse mere. 

 



 7 

Scenariets struktur og virkemidler 
Historien foregår over sommeren 2018 og slutter når 

sommerferien er forbi, eller når det står klart hvilken vej hver 

rolle vælger for sin fremtid. 

Hvor lang tid scenariet tager vil variere fra spil til spil, men i 

teksten er der givet et bud på hvor meget tid man skal sætte af til 

hver akt. 

Scenariet forventes at vare 4-5 timer og en spilgang på Fastaval 

kunne se nogenlunde sådan ud: 

 

OPSTART (ca. 1 time) 

• Spiller og lokalefordeling 

• Briefing til spillerne, opvarmningsøvelser, herunder læsning af roller, mulighed for spørgsmål til spil 

og roller. 

• En kort pause inden spilstart (hvis du vurderer at gruppen er klar til spil, så kan pausen også 

udskydes og indlægges inden 2. akt) 

FØRSTE AKT (ca. 1½-2 timer) 

• Den gode sommer: Etableringen af venskaber og konflikter. 

ANDEN AKT (ca. 30-45min.) 

• Den sidste aften med vennerne? Optagelsesbrevene modtages. 

TREDJE AKT (ca. 1-1½ time) 

• Den sidste sommer? Konflikterne optrappes/løses 

DEBRIEFING 

 

Handouts 

Der er fire handouts, et til hver af rollerne. De tre er svar på Benjamin, Victor og Frederiks ansøgninger, som 

alle gives til spillerne i scenen Den sidste aften med vennerne? Det sidste handout er en mail, som Daniels 

far har fået fra dekanen på det sundhedsvidenskabelige fakultet. 

Optagelsesbrevene bruges i fortællingen som skiftet fra den gode sommer, og mod det eventuelle brud 

mellem vennerne. De skal bruges til konfliktoptrapning, og for at give fortællingen det nødvendige moment 

for, at fremtiden og de valg der skal træffes, står klart og tydeligt for alle karaktererne. Spillerne er i løbet af 

spillet vidende om store dele af de potentielle konflikter. De tre optagelsesbreve skal føre den viden ind i 

fiktionen. Benjamin kommer ikke ind på uddannelsen i København, men tilbydes i stedet Aarhus. Victor og 

Frederik kommer ind på deres uddannelser. 

I spiltesten fik spillerne forholdsvist 

hurtigt spillet sig igennem konflikterne 

efter optagelsesbrevene. Spillerne 

oplevede ikke nødvendigheden af en 

epilog og nød, at scenerne imellem 

vennerne stod som det sidste, inden vi 

forlod fortællingen.  

Vennerne skal træffe et valg, men det 

er ligeså meget rejsen dertil, der er det 

interessante og ikke nødvendigvis hvor 

de sidder den første efterårsdag. 



 8 

I anden akt kommer optagelsesbrevene på e-boks, og du 

kan som spilleder give besked, når der tikker en mail ind 

der fortæller, at svaret nu ligger tilgængeligt. 

Mailen fra dekanen (bilag 1) giver Daniel mulighed for 

at starte på medicinstudiet på trods af hans manglende 

ansøgning, dette på grund af faderens handlekraft og 

magt.  

Mailen er et værktøj til dig som spilleder til at presse 

Daniel. Det skal sikre, at Daniel ikke undgår 

konfrontationer med sin familie og derved vennerne i 

kraft af sit valg/fravalg af uddannelse. Alt efter hvornår 

eller om Daniel afslører sin løgn om sin manglende 

ansøgning, kan denne mail bringes i spil på forskellige 

tidspunkter i scenariet. Mailen kan introduceres ved at 

sætte en scene med faderen der vil have en snak med 

Daniel. 

 

Minder 

Da store dele af scenariet handler om at etablere venskabet mellem karaktererne, er der lavet en 

mindeoversigt. Dette bilag kan bruges af spillere der ønsker inspiration, og hvor den naturlige samtale 

mellem venner findes svær at spille. Mindeoversigten giver et fælles udgangspunkt for en række sjove, 

fjollede og alvorlige episoder i vennernes liv, der kan hjælpe spillerne til at sænke paraderne og give sig hen 

til fortællingen. 

 

 

Scener og scenetyper 
På de næste sider følger beskrivelser af de på forhånd planlagte scener i henholdsvis første, anden og tredje 

akt. Udover de planlagte scener, har du og spillerne frie tøjler til at vurdere hvorvidt der er brug for flere 

scener til at uddybe eventuelle konflikter, eller relationer der fortsat mangler dybde for at fortællingen glider. 

At sætte scener 

Scener I kan introducere, kan være i form af ”direkte spil”, hvor du sætter scenen med to eller flere personer. 

I kan også gennem et flashback give mere dybde til en rolles fortolkning af en situation, ved at spørge ind til 

en oplevelse, han har haft. Jeg vil råde dig til kun at bruge flashbacks, hvor det bruges som fortællescener, 

altså minder man ser tilbage på og fortæller om. Derved holder i scenerne med direkte spil i nutiden. 

Eksempel: ”Frederik, fortæl om den første gang du og Julie holdt hinanden i hånden på gymnasiet”. 

Du har som spilleder ansvaret for at sætte scenerne, bringe fortællingen frem og slå tonen an for den 

stemning scenariet ligger op til. Ved at bruge anslagsbeskrivelserne fra de fastlagte scener og udbygge 

stemningsbeskrivelserne med dine egne forestillinger af byen og skoven, vil fortællingen blive mere levende. 

Det er vigtigt, at du trækker spillerne ind i ”skyggen af skoven”, så scenariet bliver mere end en dialog 

mellem personer. Der skal skabes et billede af fire unge mennesker, der lever livet og er sammen, denne 

sommer, på et helt særligt sted. 

 

I spiltesten fandt vennerne først ud af Daniels 

manglende ansøgning, da de andre modtog deres 

svar. Flere af vennerne støttede Daniel i hans 

standpunkt. Der var vel ikke noget der hindrede 

ham i at komme til København eller rejse ud i 

verden. Daniel gik fra scenen, nogenlunde 

opmuntret, men frygtede stadig for morgendagen. 

I den næste scene konfronterede Daniels far ham, på 

en meget voldsom og aggressiv måde. Daniel fik 

talt og påskrevet og mailen blev bragt i spil. 

”Du skuffer mig ikke igen Daniel! Du tager til 

København, bor i lejligheden og starter på 

medicinstudiet. Nu fortæller du din mor, at du er 

kommet ind, og så taler vi aldrig mere om det her!” 
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Scenernes formål 

Scenerne har mere eller mindre specifikke mål. Du kan som grundregel gå ud fra, at scener i den første akt 

bruges til at etablere venskabet og slå tonen an for de fremtidige konflikter. Du skal derfor sørge for, at 

vennerne fortsat er venner. Venner kan diskutere, være uenige, være skuffede osv. men det skal aldrig 

eskalere mere end at fortællingens grundidé bibeholdes – Vennerne skal stadig have en opfattelse af at skulle 

sammen afsted til København, inden optagelsesbrevene introduceres. 

Dette element ændres ved anden og tredje akt, hvor optagelsesbrevene og karakterernes egen vilje begynder 

at presse gruppen. ”Er det bedste for gruppen, også det bedste for mig”? 

Du skal skubbe til konflikter og eventuelt sætte ekstra scener, der hvor der mangler fokus. Der er i rollerne 

lagt op til mange forskellige retninger, man kan tage sin karakter i. Alle får ikke udspillet alt, og det er heller 

ikke meningen. Du skal bare sørge for, at alle spillerne opnår en personlig fortælling, imens gruppen kæmper 

med at fastholde venskabet. 

Klipning og tempo 

Scenerne klippes som udgangspunktet af dig, når du vurderer, at scenens formål er udspillet. Det er vigtigt at 

give tid til, at rollerne kan interagere, tøve og fordybe sig i hinanden. Det er ikke et tjubang-scenarie, hvor alt 

skal gå fra 0-100 og derefter klippes hårdt og kontant. Spillerne skal have tid, men hvis tingene trækker i 

langdrag uden nogen former for retning, skal du støtte spillerne, brug evt. hjælpespørgsmål eller 

kommentarer til spillet og rollernes indre liv. 

Eksempel: Henvendt til Benjamin ”Hvad fanden ved Daniel egentlig om at have det svært, han har altid fået 

støtte og opbakning fra sine forældre, gjort det godt i skolen og fået de gode karakterer… hvad giver ham ret 

til at sidde og tude over lidt modgang?” 

Når du klipper, kan du med fordel runde scenen af i stedet for et hårdt ”cut”. På denne måde får du endnu en 

mulighed for at udbygge verdenen omkring karaktererne. 

Eksempel på afrunding:5 ”I sender romflasken rundt et par gange, før den ender ved kanten af bålet. 

Skovsøen ligger blik og røgen stiger fra det knitrende bål mod en stjerneklar himmel. I fortsætter nogle timer 

endnu, inden I bryder op. I skal ingenting i morgen, ikke i skole, ikke på arbejde… Ingenting. Sommeren og 

friheden er til at føle på.” 

 

 

  

  

  

 

 

 

Jeg foreslår, at du læser roller, e-mails/breve samt de 

andre bilag inden du læser videre i scenarieteksten 
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Sceneoversigt 

Første akt (1½ - 2 timer) 
Scenerne er placeret i en rækkefølge der kan bruges i spillet. Dog kan der sagtens forekomme tidspunkter, 

hvor det vil give mening at bytte rundt. Du vurderer, hvad der virker bedst for din spillergruppe og hvilke 

scener der er brug for i din spilgang. Vær opmærksom på at bruge forskellige typer scener skiftevis, så der 

ikke kommer for store blokke af fx fortællescener efter hinanden. 

 

Første akt består af følgende scener: 

Fortællescene: Den sidste aften 

Fortællescene/Flashback: Benjamin og eksamenspres 

Fortællescene/Flashback: Victor og ensomhed 

Scene: Den første svømmetur i ferien 

Fortællescene/Flashback: Daniel og medicinstudiet 

Fortællescene/Flashback: Frederik – Efter en aften hos Julie 

Scene: Victor og Benjamin - Venskab, havearbejde og familiens manglende forståelse 

Scene: Frederik og Daniel mødes og taler om kærlighed 

Scene: Victor der får en ”god” snak? 

Scene: En aften på den gamle kro 

Scene: Daniel til middag med familien 
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Fortællescene: Den sidste aften  

Formål: Sætte stemning og etablere aftalen og venskabet. 

Hvem er med i scenen: Alle er med – rejs jer evt. op, stil spillerne i rundkreds med hænderne på hinandens 

skuldre. Luk øjnene. 

I har festet i flere timer, alkoholen summer i jeres krop, i takt med at bassen fra mobildiskoteket buldrer 

derudaf. Den sidste gymnasiefest. I har alle studenterhuen på, den sidder hvor den skal, på hovederne af jer 

alle. Endelig færdig, endelig! I snakker sammen i løbet af aftenen, men det er først kort før midnat, at I 

pludselig alle befinder jer ved udkanten af dansegulvet. I finder sammen og omfavner hinanden, midt på det 

oplyste dansegulv med stroboskoplys blinkende fra scenen. Her står I nu.  

Med hænderne på skuldrene af hinanden, får Victor i sin fuldskab råbt hvor fedt det er, at I alle skal afsted 

sammen. I larmen og i fuldskaben istemmer I hans begejstring. I skal afsted, sammen! I har sgu en aftale. 

Festen fortsætter… natten og sommeren er stadig ung. 

Scenen afsluttes, når du har fortalt om aftenen, der er ikke direkte spil i scenen. 

 

Fortællescene/Flashback: Benjamin og eksamenspres 

Formål: Få spilleren ind i rollen. Give de andre spillere viden om rollens grundlæggende konflikter. 

Hvem er med i scenen: Benjamin 

Benjamin. Du sidder til en af de første eksaminer. Du har læst op i flere dage, gennemgået materialet mange 

gange. Alligevel sidder du nu 30 min. før du skal ind, og kigger febrilsk dine notater og bøger igennem. Har 

du glemt noget? Har du været sjusket med din læsning? Hvorfor er du ikke bedre forberedt? Hvorfor er det 

så vigtigt for dig? 

Du kan spørge ind til flere ting, hvis spilleren har svært ved formen. Afslut scenen, når det virker passende. 

 

Fortællescene/Flashback: Victor og ensomhed 

Formål: Få spilleren ind i rollen. Give de andre spillere viden om rollens grundlæggende konflikter. 

Hvem er med i scenen: Victor 

Victor. Du sidder på dit værelse. Kun lyset fra skrivebordslampen er tændt. Du er lige kommet ind ad døren 

efter at være kommet hjem fra gymnasiet. Du har forsøgt at lave aftaler med de andre, men de har ikke tid. 

Ikke tid? Eller har de ikke lyst? Laver de noget uden dig? Hvorfor har de ikke tid, det lød ikke til at nogen af 

dem havde planer? Hvilke tanker går igennem dit hoved nu, hvor du sidder her alene på dit værelse? 

Du kan spørge ind til flere ting, hvis spilleren har svært ved formen. Afslut scenen, når det virker passende. 
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Scene: Den første svømmetur i ferien 

Formål: Tydeliggøre venskabet og give mulighed for tale om løst og fast, samt introducere fremtidige konflikter. 

Hvem er med i scenen: Alle 

Solen er på vej ned over den blå himmel, og det skarpe rødorange skær lyser ind mellem træerne på stien. I er lige 

cyklet ud af byen, forbi rideskolen og ind i skoven. Ind ad grusstien, langs banen. I kan høre IC4 toget starte op fra 

perronen, og I rejser jer alle i sadlen og tramper løs. Løbet mod toget er et alle drenge i Arden har taget før eller 

siden, og alle har tabt. Toget kommer buldrende forbi jer.  

Lyden af glasflasker og chipsposer fra rygsækkene kan anes. Søen kommer til syne efter et sving. Søen med sit klare 

vand og en lille badebro, der inviterer enhver der kommer forbi. Skoven tegner sig mørk og stor omkring søen, ikke 

på en skræmmende måde, den giver snarere en afgrænsning der får omgivelserne til at virke indbydende og 

hyggelige. Hvem kommer først i vandet? 

Hvis samtalen er sløj og svær for spillerne, så henvis evt. til mindeoversigten (bilag 5). Du kan også spørge ind til 

rollerne hver især, for at få fortællingens konflikter introduceret. 

Afslut scenen, når det virker passende. 

 



 13 

Fortællescene/Flashback: Daniel og medicinstudiet 

Formål: Få spilleren ind i rollen. Give de andre spillere viden om rollens grundlæggende konflikter. 

Hvem er med i scenen: Daniel 

Daniel. Fortæl om den sidste aften før ansøgningsfristen. Der er ikke lang tid til midnat, blanketten skal 

være sendt om lidt. 

Hvornår og til hvem fortalte du løgnen første gang? 

Du kan spørge ind til flere ting, hvis spilleren har svært ved formen. Afslut scenen, når det virker passende. 

 

Fortællescene/Flashback: Frederik - Efter en aften hos Julie 

Formål: Få spilleren ind i rollen. Give de andre spillere viden om rollens grundlæggende konflikter. 

Hvem er med i scenen: Frederik 

Frederik. Du er på vej hjem på cyklen. Julie bor et stykke uden for byen, en god frisk cykeltur.  

I har talt om, hvad I gør til sommer. Hun har en aftale med sine veninder, du har en aftale med dine venner 

og det har været din store drøm, ja… vel altid. I kan godt se det ikke kan lade sig gøre. I har talt om, at I 

bliver nødt til at gøre det forbi, der er tid endnu, men så alligevel er det lige om lidt. 

Du cykler stærkt. Vinden blæser dit hår op og presser mod dine kinder, mod dine øjne. Tårer lægger sig i 

øjenkrogen… er det bare vinden? 

Du kan spørge ind til flere ting, hvis spilleren har svært ved formen. Afslut scenen, når det virker passende. 

 

Scene: Victor og Benjamin - Venskab, havearbejde og familiens manglende 

forståelse 

Formål: Introducere Benjamins familie, etablere Benjamin og Victors venskab 

Hvem er med i scenen: Victor, Benjamin + far og måske mor 

Scenen skal give mulighed for at vise den lidt akavede familiestemning. Den skal give Benjamin spilleren 

oplevelsen af at kæmpe mod familiens manglende interesse og forståelse for hans uddannelse og drømme. 

Du må gerne presse spilleren med tydelig irritation over, at Benjamins planer ikke stemmer overens med 

familiens ønsker og opgaver. Scenen skal samtidig give mulighed for at udbygge venskabet mellem Victor 

og Benjamin, og give Victor viden om Benjamins situation. 

Det er lørdag, og Benjamin har lovet at hjælpe hans forældre, så han kan låne bilen dagen efter. Der er 

udstillingsmesse i Messecenter Herning for arkitekter, designere m.fl., og Benjamin har længe set frem til at 

komme afsted. Messens sidste dag er i morgen, søndag. 

Victor er kommet på besøg, han manglede noget at lave. I har alle knoklet i haven de sidste par timer, og er 

nu gået til eftermiddagskaffe. Dagmartærten er skåret ud, cola og kaffe er på bordet. Victor, du har fundet 

en lejlighed der måske kunne være noget. Du har billeder med og har endda fået tilbud om at låne en 

varevogn til flytningen. 
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Inspiration til dialog: 

• I burde sgu blive herhjemme sammen med os andre. Sådan et par unge friske fyre kan altid få et job, 

på Rockwool eller savværket. Så smutter alle heller ikke herfra. 

• Man skulle jo tro, at vi andre smittede med et eller andet, siden i har så travlt med at komme væk. 

• Hvad siger Søren og Hanne til, at du skal helt København, Victor? 

Efter lidt løs snak over bordet, fortæller forældrene, at bedstemor lige har ringet og inviteret på frokost i 

morgen. Hun bor et stykke væk, og I skal køre omkring middag. 

Afslut scenen, når det virker passende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scene: Frederik og Daniel mødes og taler om kærlighed 

Formål: Vise fortroligheden der er mellem venner, give et frirum at tale om følelser i. 

Hvem er med i scenen: Frederik + Daniel 

I er gået en tur rundt i byen. Forbi kennelklubbens klubhus og deres agilitybaner. Ned forbi mosen og den 

gamle ruin fra teglværket. Himlen er let overskyet med få huller, hvor solen indimellem bryder igennem. I er 

nu endt nede på jeres gamle folkeskole, den er blevet renoveret siden i stoppede der for lidt over 3 år siden. 

I står på den faldefærdige legeplads, der ikke var råd til at blive gjort noget ved, og står og sparker på mål 

med en halvflad fodbold.  

Efter at have været vidt omkring i emnerne er I kommet ind på det der med kærlighed… Frederik fortæller 

om, hvordan han og Julie fandt sammen. 

Afslut scenen, når det virker passende. 
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Scene: Victor der får en ”god” snak? 

Formål: Etablere Victors plejefamilie 

Hvem er med i scenen: Victor + plejemor 

Scenen skal give plejemor Hanne mulighed for at gå Victor lidt på klingen. Hun skal presse ham til enten at 

rejse sig og gå, eller mærke efter og forstå de følelser der går gennem ham. Du må vurdere, hvad der virker 

for din gruppe. Om hun skal være meget omsorgsfuld eller analyserende på hans vegne eller bekymret ift. at 

han snart ikke er hos dem mere, eller noget helt tredje. 

Scenen skal give mulighed for at vise plejefamiliens rolle overfor Victor, vise, at der er omsorg, men 

samtidig også vise, at han ikke er ved sine ”rigtige” forældre.  

Det er søndag aften, og en let regn har trommet på taget hele dagen. Du har været hjemme, rastløs, tavs 

overfor familien og irriteret over, at de andre gutter ikke har tid. Du kommer ind i stuen, hvor din plejemor 

Hanne sidder i sofaen og ser et boligprogram. Du sætter dig på skamlen ved lænestolen. Hun skruer lyden 

ned for tv’et. 

Inspiration til dialog: 

 

- Er du ked af det?  

- Du er hård ved dig selv, Victor. Bare fordi de ikke har tid i dag, betyder det ikke, at de ikke har tid en 

anden dag? 

- Nogle gange tror jeg, at det havde været bedre, hvis Søren og jeg havde talt mere med dig om din mor og 

far. 

- Dine forældre svigtede dig, da du var lille, Victor. Ja det gjorde de. Men det betyder ikke, at alle i dit liv 

kommer til at gøre det samme. 

Afslut scenen, når det virker passende. 
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Scene: En aften på den gamle kro 

Formål: Tydeliggøre venskabet og give mulighed for tale om løst og fast samt, introducere fremtidige 

konflikter. 

Hvem er med i scenen: Alle 

Tung sommerregn og torden ruller ind over byen. De mørke skyer dæmper lyset, og bilernes lygter skærer 

sig igennem regnen. I mødes i tunnelen under jernbanen og løber sammen gennem byen, ned til den gamle, 

rødmalede kro. I presser jer ind igennem hegnet til nedrivningspladsen og finder ind i kroen, der har stået 

forladt i flere år. Jeres tøj er halvvådt af regnen, men dagen har været varm og lummer forud for 

tordenvejret, så der er lunt inde i bygningen. I finder jer til rette omkring et anløbent bord. I har aldrig talt 

om det, men I har hver jeres faste plads- Victor henslængt i en gammel lænestol med adskillige huller og 

sprækker i betrækket, Daniel på en skammel med blød pude. Frederik og Benjamin har hver deres krostol i 

træ, den ene knirker faretruende, den anden har kun et halvt ryglæn tilbage. Stearinlysene tændes og øllene 

åbnes, alt imens tordenen buldrer og lyn oplyser i glimt den gamle krostue. 

Hvis samtalen er sløj og svær for spillerne, så henvis evt. til mindeoversigten (bilag 5). Du kan også spørge 

ind til rollerne hver især. 

Afslut scenen, når det virker passende. 

 

Scene: Daniel til middag med familien 

Formål: Etablere Daniels familie 

Hvem er med i scenen: Daniel + mor og far  

Scenen skal give mulighed for at vise stemningen i familien. Faderen skal bruge tid på at fortælle om hvor 

stolt han er, hvor stolt moderen er, hvor glad Daniel bliver for København og studiet. Scenen skal give et 

klart udtryk af, at noget er off. 

I sidder samlet om det store bord, det er fredag aften. Det har været en anelse køligt i dag, så din far har 

tændt op i biopejsen. Din mor har været i køkkenet de sidste par timer og forretten står på bordet – 

portionsanrettet tapas med en god flaske hvidvin. Skål Daniel… din mor og jeg er så stolte af dig... 

Afslut scenen, når det virker passende. 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Slut på første akt. 

Sørg for, at venskabet er tilpas etableret, samt tydelige 

muligheder for konfliktoptrapning, inden i går videre til 

anden akt. 

 

Hvis spillerne har brug for en pause, kan den lægges her. 
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Anden akt (30-45min) 
Anden akt består umiddelbart kun af én scene, men med en række delelementer. Denne ene scene kommer til at tage 

noget tid, da den både indeholder et anslag og optrapning mod midnat, læsning af optagelsesbrevene samt den 

umiddelbare reaktion. 

 

Scene: Den sidste aften med vennerne? 

Formål: Konflikterne bliver tydelige for alle. Derudover er den umiddelbare fare for gruppens opløsning nu tilstede. 

Stærke holdninger skal i spil, og de første store revner i venskabet skal slås.  

Hvem er med i scenen: Alle 

I har sat jer ned på den lokale bodega, Vogn 12. I det tilrøgede lokale har I spillet terninger, og givet et par omgange 

til hinanden. I er ikke fulde, men stemningen er god. En håndfuld lokale gæster sidder ved deres stamborde eller ved 

baren. Bartenderen Bitten servicerer, alt imens hun styrer anlægget så lyden af Creedence Clearwater Revival og 

Smokie flyder ud af højtalerne. En enkelt af gæsterne er ved at falde i søvn i baren som så mange gange før. I er 

netop færdige med et spil terninger, I er lidt rastløse, for I ved, at efter midnat får I svar på jeres studieansøgninger. 

Du skal give spillerne plads til at kunne samtale som i de foregående scener. 

På et tidspunkt modtager enten Benjamin, Victor eller Frederik en mail om, at optagelsesbrevet nu kan læses på e-

boks. 

De tre e-mails/breve (bilag 2-4) gives når spillerne åbner deres e-boks. Udlever ikke alle brevene på én gang, men 

afvent spillernes initiativ.  

Hvad gør Daniel? Hvordan reagerer resten af gruppen på svarene? Spillerne skal nu have mulighed for at kunne tale 

sammen alle sammen, og trække sig bort for at kunne samtale under fire øjne. 

Hvis karaktererne har svært ved at komme i konflikt med hinanden, må du stille skarpe spørgsmål til rollerne for at få 

dem til at agere. 

Afslut scenen, når det virker passende. 
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Tredje akt (1-1½ time) 
Tredje akt er opsamlingen efter aftenen på bodegaen, og der skal nu spilles mod afslutningen af scenariet. 

Konflikterne skal afrundes i denne akt. Alt efter hvor hurtigt din spilgruppe spiller mod en afslutning, kan 

det svinge en del ift. hvor mange scener, I skal bruge. Du kan derfor være nødt til at introducere flere scener, 

end jeg lægger op til i scenarieteksten. Introducér gerne flere scener, du skal bare sikre dig, at de alle spiller 

hen imod en afslutning. Spørg gerne spillerne, om de har brug for scener til at få deres fortælling på plads, 

hvis noget virker til at være uafsluttet. 

Alt efter hvordan scenen i anden akt gik, kan det være der skal justeres på scenerne i tredje akt. Vær 

opmærksom på sceneteksterne og justér dem efter behov. 

Tredje akt starter hårdt ud med en scene mellem Daniel og faderen. 

 

Tredje akt består af følgende scener: 

Scene: Daniel og faderen 

Scene: Benjamin og Victor – Skuffelsen 

Scene: Daniel og Frederik der går en tur 

Scene: Frederik og Julie - En gåtur på kærlighedsstien 

Scene: Det sidste møde – hvor tager vi hen? 
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Scene: Daniel og faderen 

Formål: Denne scene kan udspille sig forskelligt, alt efter om Daniel har fortalt sin familie om den 

manglende ansøgning eller ej. Hovedformålet for faderen i denne scene er, at Daniel skal ind på 

medicinstudiet, om han vil det eller ej.  

1. Hvis Daniels far er uvidende om Daniels manglende ansøgning skal tonen fra faderen være undrende 

og spørgende. Hvis Daniel holder fast i, at han ikke vil læse medicin, skal tonen ændres til at være 

aggressiv og konfronterende. Det er afgørende for Daniels far, at Daniel kommer ind på studiet. 

2. Hvis Daniels far er vidende om den manglende ansøgning er han aggressiv, konfronterende, 

insisterende og ubehagelig. Han har én agenda, og det er at få Daniel ind på studiet. Han har løjet 

over for dekanen for at give Daniel endnu en chance for at komme ind.  

Hvem er med i scenen: Daniel + far  

Daniels far har haft en samtale med sin gode ven Mogens Olvind-Kreutler, som er dekan på det 

sundhedsvidenskabelige fakultet. Daniels navn figurerer ikke på listen over nye medicinstuderende, og 

dekanen har netop sendt en mail til Daniels far angående dette. 

Du ligger i sengen, dynen er trukket op. Gardinerne er rullet for, selvom klokken har passeret middag. Der 

bliver banket hårdt på døren og din faders stemme skærer igennem væggene. Døren bliver åbnet, din far står 

med et stykke papir i hånden… 

Giv Daniel brevet fra dekanen 

Afslut scenen, når det virker passende. 

 

 

Scene: Benjamin og Victor - Skuffelsen 

Formål: Victor og Benjamin havde en aftale, hvor står de 

nu? 

Hvem er med i scenen: Benjamin + Victor 

I mødes ved den nu lukkede Daglig Brugsen. Pap er sat for 

ruderne. Kølediske, hylder og andet inventar står og ruster 

udenfor. I finder jer til rette i skyggen af bygningen på en 

kantsten. Solen står højt på himlen og bager ned. En kold ½l 

cola hjælper jer med at holde temperaturen nede. 

I havde en aftale… 

Afslut scenen, når det virker passende. 
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Scene: Daniel og Frederik der går en tur 

Formål: Hvor står Daniel og Frederik nu? 

Hvem er med i scenen: Daniel + Frederik 

I har gået jeres sædvanlige rute, den der går ned forbi kennelklubben 

og videre ind mod mosen. I stedet for at forsætte til skolen stopper I 

op ved ruinerne af det gamle teglværk. Moseområdet ligger øde hen, 

træer og planter har overgroet de få rester af bygninger der står 

tilbage. I har sat jer på de grønmosede cementblokke… kun skovens 

fugle kan høres her. 

Afslut scenen, når det virker passende. 

 

Scene: Frederik og Julie - En gåtur på 

kærlighedsstien 

Formål: Frederik skal gøres i tvivl om sit nuværende valg.  

Hvem er med i scenen: Frederik + Julie 

Da Julie var på ferie i USA, opdagede hun, at hun er gravid. Det kom 

som et chok for hende, men hun har nu haft et par uger til at tænke 

sin situation igennem, og én ting står klart: hun er ikke parat til at 

opfostre et barn alene. På trods af støtte og opbakning fra familien 

ved hun, at hun har brug for Frederik. Hun møder ham nu med håbet 

om, at de kan finde sammen igen og danne en familie. Også selvom 

det vil betyde, at de begge må skrinlægge deres fremtidsdrømme. 

Hvis Frederik ikke vil blive hos hende i Jylland, har hun besluttet at 

få foretaget en abort. Det er ikke en mulighed for hende at flytte med 

ham til København, da hun vil blive hos familien i Jylland. 

Julie er kommet hjem fra USA, hun ringede og ville gerne mødes. Nu 

sidder du på cyklen, hjertet banker afsted, og ikke kun fordi du cykler 

så hurtigt, du kan igennem byen. Du drejer af og kommer ned til 

parkeringspladsen i kanten af skoven. Hun står der, foran hendes 

forældres bil. Hun går dig i møde. Hun er så smuk, med solbrun hud 

og en sommerkjole der smyger sig om hendes slanke krop. Hun 

smiler forsigtigt, og håret der hænger løst ned over skuldrene vejrer 

let i sommerbrisen.  

Du stiger af cyklen, og I omfavner hinanden, længe. Sammen går I 

ind i skoven ad kærlighedsstien, den sti i så mange gange før har gået 

ad. 

Afslut scenen, når det virker passende. 
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Scene: Det sidste møde – Hvor tager vi hen? 

Formål: Scenariet afsluttes, den sidste scene, de sidste ord inden vi forlader gruppen 

Hvem er med i scenen: Alle? 

I mødes på broen over banen. I den fjerneste ende af byen går vejen over banelegemet. Herfra kan man se 

stationen og perronen mod syd, skinnerne der fører mod Aarhus og hvis man fortsætter langt nok, til 

København. På den modsatte side af broen, mod nord, er der skov så langt øjet rækker. I står nu ved 

gelænderet, og ser ned mod perronen, hvor der holder et tog i venteposition til at fortsætte sin rejse. 

I havde en aftale alle sammen? 

Afslut scenen, når det virker passende. Der må gerne være spørgsmål, vi aldrig får svar på. Historien skal 

slutte her, men det betyder ikke, at alt står klart for vennerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slut på tredje akt og scenariet 
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Rollerne 
 

Daniel 

Benjamin 

Victor 

Frederik



Daniel 

 1 

 

 

Daniel 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære spiller, du skal spille Daniel. 
 
Daniel er 18 år gammel og den yngste i vennegruppen. Daniel er lige blevet student fra Støvring Gymnasium 

med et højt gennemsnit. Daniels far og farfar er læger med speciale i almen medicin, og begge har 

praktiseret i Arden by. Daniels fremtid har derfor altid peget i retning af medicinstudiet. Familien har en 

lejlighed i København der står klar til Daniel, når han skal starte. 
 
Daniel er en del af gruppen af venner fra Arden. Gruppen består udover Daniel af Benjamin, Victor og 

Frederik. 

 
På de følgende sider kan du læse nogle af Daniels tanker. Det er ikke vigtigt, at du husker teksten minutiøst. 

Brug teksten som inspiration til at komme ind under huden på Daniel. Rollebeskrivelsen afsluttes med en 

oversigt over relationer samt en opsummering. 

 



Daniel 

 2 

Det var den sidste dag, kort før midnat, før ansøgningsvinduet lukkede. Jeg havde været inde på siden mange 

gange, læst felterne og beskrivelserne igen og igen. Men nu havde jeg sat mig for at kigge på det en sidste 

gang. 
 
Medicin i København. Ligesom min far og min farfar før ham. Begge to læger i Arden, og nu er det min tur. 

Det har ligesom altid lagt i kortene, at det var min fremtid. Blive læge for så at vende tilbage og udføre det 

noble hverv og føre arven videre. Alt andet ville jo ikke give mening. 
 
Mine forældre har, så længe jeg kan huske det, kun talt om det som det eneste reelle valg ift. videregående 

uddannelse. “Og når du kommer til København, så kan du bare bo i familielejligheden” og “Hvis du bliver i 

tvivl om noget, så ringer du bare, så skal jeg nok hjælpe dig…”.  
Uddannelsesvalget var aldrig rigtig et valg. Til samtlige skolehjem-samtaler i folkeskolen roste lærerne mig 

for min flid. 
“Hvis du fortsætter sådan Daniel, så holder de dørene for dig når du kommer ind på medicinstudiet”. Og det 

var så den skolehjem-samtale… Jo, tiden blev da fyldt ud, så i stedet talte lærerne og mine forældre om 

hvordan det gik med de andre elever, om hvem der havde problemer og “med de forældre, så er det jo ikke 

så underligt”.  

 
For hvorfor bruge tiden på mig? Det var der jo styr på. 
 
Det perfekte enebarn der opfyldte alle de krav, der blev stillet. Derhjemme fik jeg sådan set fuldstændig frie 

tøjler, for de kunne jo se, at jeg havde styr på min skolegang. Jeg var pæn og ordentlig i tøjet, og jeg skejede 

ikke ud, så hvorfor sætte grænser, når drengen selv sørgede for at holde stien ren? Jeg fulgte sporet der var 

lagt foran mig, stien var trampet og ikke én sølle forhindring var der på min vej. Så hvad er problemet…? 

 
Da jeg startede på gymnasiet i Støvring, var det en slags statement fra mine forældre. Lægens søn er ikke for 

fin til at kunne være på netop det gymnasium. Mine forældres venner, ja, de samme prætentiøse typer, ville 

nok have sendt mig på Aalborg Katedralskole. Men mine forældre insisterede på Støvring Gymnasium. “Du 

har jo styr på dine sager, Daniel. Der går ikke noget af dig ved at være sammen med unge mennesker, der 

ikke har dine evner”. Nobelt… nok nærmere hyklerisk. Det gik mere ud på at højne dem selv igennem deres 

søns bedrifter. Enebarnet, prestigeprojektet… Lægen og fruen der i så sen en alder endelig fik et barn, Gud 

nåde og trøste, hvis han så ikke levede op til forventningerne. Men det gør han selvfølgelig… Og så må man 

godt skilte med det. 
 
Jeg havde sådan set ikke nogen forhåbninger om det store sociale liv på gymnasiet. Jeg tænkte, at skolen 

skulle passes og det nok ville kræve det meste af mig… Men det gjorde det ikke.  
Opgaverne blev skrevet med venstre hånd, og med minimal indsats kunne jeg få høje årskarakterer.  
“Man begrænser jo ikke et ordentligt ungt menneske, når der er så fine drømme og mål…”  
Ja, det sagde min musiklærer, da han gav mig et 10 tal i årskarakter, selvom jeg ikke havde en anelse om, 

hvad der foregik. Jeg stod med den samme rasletingest igennem hele 1. g, og ja, jeg ved stadig ikke, hvad 

den hedder. Musiklæreren var nu også fra Arden, så der var nok endnu en grund til at stien også her var 

trampet godt og grundigt ned. 
 
Jeg kendte dem godt, de andre fra Arden. Frederik, Victor og Benjamin. Vi havde ikke haft det store med 

hinanden at gøre tidligere, men da vi var de eneste fra Arden i vores klasse gav det mening, at vi fandt 

hinanden. Vi er vidt forskellige, men alligevel slappede jeg af i deres selskab, også selvom jeg misundte dem 

deres frihed. Jeg kunne gøre, hvad der passede mig, undtagen at skabe min egen fremtid. Det kunne de andre 

bare ikke se. Jeg var fascineret af den måde, de så på tilværelsen. Hvordan de begejstret fortalte om noget, og 

hvordan de ligesom levede sig ind i deres eget liv, og hvad der foregik omkring dem. Jeg slugte det hele råt, 

og for hver dag der gik i deres selskab, begyndte noget langsomt at spire i mig.  
Aftensmåltiderne med mor og far blev mere og mere ulidelige. Jeg begyndte at snerre af dem, dog uden at gå 

over stregen, det ligger ikke rigtigt til mig. Men i stedet for at indgå i samtale sluttede jeg dem hurtigst 
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muligt af. I stedet for at inddrage mine forældre i mine tanker, kunne jeg nøjes med at fremvise mine 

karakterer eller feedback fra en opgave. Så var der ikke mere at snakke om, jeg passede, hvad der skulle 

passes.  
 
Det var først efter juleferien i 3. g, at vi for alvor begyndte at tale om vores fremtidsplaner, og det var der, 

det gik op for mig, hvor meget jeg skilte mig ud. Victor levede livet som det passede ham, og havde ofte 

mere travlt med at have det sjovt i dag frem for at tænke på dagen i morgen. På én gang en meget befriende 

måde at leve på, men også bekymrende. Men på trods af Victors løssluppenhed, er der ingen der tvivler på, at 

han nok skal klare sig. Benjamin og Frederik er meget målrettede i forhold til at få opfyldt deres drømme. De 

ved, hvad de vil, de har en plan og de følger den! Det kan man ikke andet end tage hatten af for. Frederik 

havde endda overskud til også at have en kæreste. Jeg har aldrig kysset en pige, og jeg ved ikke engang om 

jeg vil kunne lide det… 
 
Alle har altid troet, at fordi jeg har været god i skolen, så kunne jeg vælge frit fra hylden… Men det er bare 

ligesom om jeg stadig sidder i indkøbsvognen og mor og far vælger, hvad der skal med hjem. Der har i min 

familie aldrig været plads til udskejelser, og en afvigelse fra indkøbssedlen var ganske utænkelig. Det samme 

med planen om, at jeg skal læse medicin.  
 

Jeg har indimellem tænkt på, hvordan det ville være, hvis planen ikke var lagt. Hvis jeg kunne vælge frit, fra 

øverste eller nederste hylde. Hvad ville jeg så?  
Ville jeg rejse, tage et sabbatår eller to og bare komme væk fra det hele? Tage på roadtrip langs østkysten af 

USA eller tage til Fiji og gå på dykkerskole og surfe dagen lang? Jeg er ret ferm med et spejlreflekskamera, 

jeg kunne forsøge mig den vej, noget med billeder, motiver og lys eller noget helt tredje… Hvis jeg kunne, 

hvad ville jeg vælge? 
Jeg fik lov til at holde dimissionstalen. Talen, der sender eleverne ud i voksenlivet. Talen, der taler til hjertet, 

om at finde sin plads i livet og at finde ro i tilværelsen. Min far gav endda råd til vendingerne om, at hjerte 

og hjerne skal følges ad. Ironisk, nu hvor jeg tænker over det.  
Da vi alle kastede vores studenterhuer i luften og jeg kunne se 12-tallet i bunden af huen forsvinde imellem 

virvaret af klapsalver, råb og eufori, besluttede jeg mig. 

 
Kort før midnat, før ansøgningsvinduet lukkede, sad jeg med ansøgningsblanketten til medicinstudiet for 

sidste gang, inden jeg lukkede browservinduet og for første gang tog et skridt på en sti, der ikke var trampet 

for mig i forvejen. 
 
Nu er sommeren her. Vi venner har aftalt, at vi skal nyde den sidste tid i Arden sammen. Ligesom vi har 

gjort de sidste tre år. Og når sommeren er slut, så tager vi alle til København. For i alle andres øjne, så har 

jeg søgt ind, og jeg skal selvfølgelig læse medicin. Jeg lyver for alle, men for første gang ikke for mig selv! 
 
Hvor jeg ender, det ved jeg ikke. Men sommeren er også først lige begyndt... 
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Relationer 

Benjamin søger ind på arkitektstudiet. Han har virkelig kæmpet for at få karaktererne op, for at kunne 

komme ind. Han er en fighter, kæmper for hvad han vil… Har indimellem været frustreret over, at Frederik 

og jeg er kommet til tingene så nemt, som vi er, men hvad ved han egentlig om det? 

Victor bor hos sine plejeforældre, han kalder dem for mor og far. Han fylder ret meget i gruppen, men er 

nok også limen, der holder os alle sammen. Initiativrig. Han er ikke dum, men han er nok en af dem, mine 

forældre havde tænkt skulle have hjælp til at klare livet. 

Frederik søger ind til politiet, en drøm for ham. De sidste par måneder har han været lidt fraværende. Han 

fik sig en kæreste, Julie, men de har aftalt at gå hver til sit nu, hvor vi alle skal til København, og hun skal til 

Aalborg. Hvis jeg bare kunne være lidt ligesom Frederik. Han følger både hjerne og hjerte. 

Far og mor, Erik og Ulla Holm. Min far er praktiserende læge i Arden ligesom min farfar var det. Min mor 

er bibliotekar på Arden bibliotek. De har altid haft mange ambitioner på mine vegne, sådan har mit liv altid 

været. Ved kærlige skub, klar besked eller hårde ord har jeg altid været klar over, hvad mine forældre har 

forventet, og jeg har aldrig skuffet. 

 

 

Opsummering og overvejelser 

 
Daniel er 18 år gammel og den yngste i vennegruppen. Daniel er lige blevet student fra Støvring Gymnasium 

med et højt gennemsnit. Daniels far og farfar er læger med speciale i almen medicin, og begge har praktiseret 

i Arden by. Daniels fremtid har derfor altid peget i retning af medicinstudiet. Familien har en lejlighed i 

København der står klar til Daniel, når han skal starte.  

 

Daniel valgte i sidste øjeblik ikke at søge ind på medicinstudiet, en beslutning han ikke har indvilget 

hverken venner eller familie i. 
 
Du skal gøre Daniel til din karakter. Brug nedenstående spørgsmål som inspiration til din fortolkning. 
 

• Daniels barndom har set fra andres synspunkt været god. Han har haft minimal modgang og er 

kommet uskadt igennem livet. Men hvorfor er Daniel så ikke tilpas? 

 
• Daniel bruger størstedelen af sin tid sammen med vennerne. Men er det et jævnbyrdigt forhold, har 

vennerne i ligeså høj grad brug for Daniel, som han for dem, og hvad betyder venskab egentlig? 

 
• Daniel har for første gang løjet over for dem, han holder af, og dem der holder af ham. Hvor meget 

tærer det på ham, og tager én løgn den anden, eller hvornår er nok, nok? 

 
• Hvad er lykke for Daniel, og hvor finder han den? 
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Internet og sociale medier 

Herunder er der uddrag af Daniels seneste liv på de sociale medier, google, sms’er og lign. Brug dem til at få 

et greb om rollen og som inspiration til fortolkningen af ham. 

 
• Googlesøgning: ”Fotograf uddannelse”. ”Fotograf adgangskrav”. ”Fotografikurser” 

 
• Messengerbesked: “Hej Daniel, jeg har lige smidt et link af området omkring lejligheden, hvis du 

vil vise det til vennerne. Knus mor” 

 
• Googlesøgning: Rejsedestinationer efter gymnasiet. “Backpacking” 

 
• Googlesøgninger: Bolig og jobsøgning i Aalborg, Aarhus, Odense 

 
• Daniels svar på en blog med titlen “Hvorfor skal det være så svært at leve”: “Jeg kan godt 

genkende nogle af de tanker, du har gjort dig… Jeg har haft det på samme måde...”. 

 
• Messengerbesked: “Hej… prøv lige at se dem her [link] Kan det ikke passe at din lejlighed ligger 

to gader længere nede? /Victor”. 
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Kære spiller, du skal spille Benjamin. 
 
Benjamin er 19 år gammel, og er lige blevet student fra Støvring Gymnasium. Benjamin har haft svært ved 

skolen, og har kæmpet hårdt for hver en karakter. Det er svært at være ung og have store drømme om at 

blive arkitekt, når man skal arbejde ekstraordinært hårdt for resultaterne. Samtidig forstår Benjamins 

forældre ikke behovet for en uddannelse, de har klaret sig fint uden. Benjamin har søgt ind på arkitektstudiet 

i København som første valg, men har samtidig også søgt ind i Aarhus som andet valg, uden de andre ved 

det. Benjamin har sagt ja til at ville dele lejlighed med vennen Victor.  
 
Benjamin er en del af gruppen af venner fra Arden. Gruppen består udover Benjamin af Daniel, Victor og 

Frederik. 
 
På de følgende sider kan du læse nogle af Benjamins tanker. Det er ikke vigtigt, at du husker teksten 

minutiøst. Brug teksten som inspiration til at komme ind under huden på Benjamin. Rollebeskrivelsen 

afsluttes med en oversigt over relationer samt en opsummering. 
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“Vi går i seng nu, Benjamin. Du sørger lige for, at hunden får tisset af, inden du går i seng”.  
Jeg havde hørt den frase hundredvis af gange, for jeg fandt mig selv i denne situation igen og igen. Hele 

weekenden brugt med vennerne, hvor vi ikke skænkede mandagen nogen tanker. Og så nu, søndag aften, 

23:12… Jeg kunne sidde og stirre ind i skærmen og se på det blanke stykke wordpapir. Cursoren ville stå og 

blinke provokerende i toppen af dokumentet. “Skriv et referat af novellen, analysér og sammenlign novellen 

med en tidligere læst tekst”. 
 
Skrifttypen kunne jeg ændre mange gange. Overskriften blev formuleret og teksten startet, men allerede efter 

fire linjer gav det ikke mening. Det var ikke godt nok. Jeg ville slette teksten og skrive lidt igen… et par 

linjer nede ville mit blik typisk fange blyanten på mit bord, og det A3-ark der lå foran mig. Hånden ville helt 

automatisk gribe pennen og give hjernen et tidligt, men tiltrængt pusterum. Træerne, bjergene og baggrunden 

på min tegning begyndte virkelig at tage form. Togstationen i den lille alpelandsby havde været færdig i flere 

uger, men baggrunden drillede lidt. Jeg var længe i tvivl om den skulle farvelægges eller om den skulle være 

ren blyantstreg. Hvis der skulle farver på, skulle det så være i hånden eller photoshop? Netop som tankerne 

myldrede afsted med kreative idéer til mit lille projekt, ville den forbandede cursor på skærmen fange min 

opmærksomhed igen. Den ville skrige af mig: ”Kom nu i gang, Benjamin! Tror du selv, du nogensinde 

kommer på arkitektskolen, hvis du ikke engang kan tage dig sammen og skrive et essay?”  
 
Efter nogen tids skriveri ville jeg typisk gå en tur med hunden, som så mange gange før. Den ene 

overspringshandling ville tage den anden, men jeg vidste, jeg skulle tilbage til computeren og færdiggøre 

opgaven. Min plads for an skærmen var blevet et fængsel, et sted jeg kun kunne slippe væk fra ved at gøre 

det, jeg allerhelst vil være fri for – at skrive opgaver. Det var en evindelig kamp at finde inspiration, at få 

tekst, analyser og indhold til at blive mere end okay. Okay var ikke nok… så jeg måtte blive oppe til det blev 

bedre end okay. Victor sendte engang et link til en hjemmeside, hvor man kunne betale sig fra at få skrevet 

sin opgave. 1200 kr. for et 10-tal. Fristende, men så dybt ville jeg alligevel ikke synke. 
 
Arkitektstudiet. Jeg vidste det ville kræve meget af mig at blive optaget, men jeg vidste også, at hvis jeg 

lagde mig i selen, så ville det lykkes. Mine forældre kunne se, at jeg tegnede mere og mere, og at jeg var god, 

men de forstod det ikke rigtigt. Som far plejede at sige: “Jeg har aldrig haft brug for en lang uddannelse, og 

jeg har da klaret mig fint”. De ville helst have set mig tage en håndværkeruddannelse eller komme i arbejde. 

De forstod ikke mit ønske om at gå i gymnasiet, og hvorfor jeg måtte sidde oppe den ene nat efter den anden 

for at færdiggøre opgaver. 

 
Det er ikke fordi, jeg ikke anerkender mine forældres vej i livet. Min far kører sand, grus og sten for 

grusgraven og er glad for det, og min mor gør rent på skolen. De sætter en ære i at klare sig selv, men har 

mest forståelse for den type job der er af fysisk karakter. De har ikke meget tilovers for ”slipsedyr” og 

”skrankepaver” der ifølge dem udelukkende er sat i verden for at gøre tilværelsen besværlig for manden på 

gulvet. At være kreativ på et stykke papir er en god hobby, men på ingen måde et eksistensgrundlag, hvis 

man spørger dem, og de er heller ikke sene til at kommentere på det, når man i nyhederne hører om 

akademikere der er langtidsledige, fordi der ikke er jobs at få indenfor deres felt. Jeg forstår dem på en måde 

godt, men jo nærmere dimissionsdagen jeg kommer, des mere sikker bliver jeg på, at jeg vil tage en anden 

vej end mine forældre gjorde. Jeg vil ikke bare klare mig okay, jeg vil mere end det! Jeg vil tegne noget stort, 

noget som vil få mit navn på verdenskortet, noget der vil gøre mig til noget særligt! Ligesom arkitekten 

Bjarke Ingels og firmaet BIG. Ung og ambitiøs med tegninger der blev til mere end bare skitser på et 

teenageværelse. Nu står der bygninger overalt i verden med hans signatur på. Jeg vil ud i verden, væk fra 

Arden. Koste hvad det koste vil. 

 
Da jeg startede i gymnasiet, fandt jeg hurtigt sammen med de tre andre fyre fra Arden. Vi havde det mega 

sjovt sammen, og selvom vi er meget forskellige, deler vi alligevel en fælles drøm. En drøm om at komme 

væk fra andedammen i Arden. De andre havde det bare på en anden måde... de kunne lettere klare kravene 

og få gode karakterer, også selvom de brugte en brøkdel af den tid på opgaverne, som jeg gjorde.  
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Jeg derimod, jeg svedte! Jeg kæmpede med hver en opgave, hvert et regnestykke og hver en linje i ”skriv et 

essay”. Når opgaven endelig var afleveret, skulle man tro det var slut, men spændingen indtil den kom retur 

med en karakter, var næsten ubærlig. Jeg kunne blive fysisk dårlig, inden årskaraktererne tikkede ind på 

Lectio, og tiden op til en eksamen var nærmest tortur. Jeg lå hele tiden lige på vippen, mine karakterer var 

ok, men jeg vidste også, at en enkelt dårlig karakter var nok til at få drømmen til at briste. Også derfor måtte 

jeg til tider kæmpe med en snert af misundelse over, hvor let de andre kom igennem det. De kunne bare lave 

deres opgaver, og så var de perfekte!  

 
Mine venner har familier, som interesserer sig for dem, giver dem drømme og kan hjælpe med opgaverne. 

De vil under aftensmaden tale om, hvorfor verden ser ud, som den gør, hvad det betyder, at Trump er 

præsident, eller hvorfor vi overhovedet skal være i EU. I vores familie taler vi om, at stokerfyret snart skal 

skiftes, det har vi talt om de sidste fire år. Samtalen kan også dreje sig om, hvornår næste tur til grænsen skal 

være, og hvor mange rammer Slots øl vi skal have med hjem. Det er i sådanne situationer, jeg kan gribe mig 

selv i at ønske, om det er muligt at bytte mine forældre ud. En skamfuld tanke jeg altid hurtigt forkaster, men 

ønsket om en familie der kan forstå mig, forsvinder ikke. 
 
Da de andre begyndte at tale om at tage til København, var jeg på. Selvfølgelig, alle fire afsted. Hver vores 

studie, hver vores nye start, men vi ville fortsat være der for hinanden. Thats’s the dream!  

 

Victor ville gerne have en roommate, og inden jeg havde tænkt mig om, så havde jeg sagt ja… Han begyndte 

allerede dagen efter at sende mig links til diverse boligsider. Måske det havde været bedre at bo hver for sig, 

men okay... Nu giver vi det et skud.  

 
Da vi kom til de afsluttende eksaminer, kunne jeg godt se, at jeg var presset på karaktererne. København 

havde tidligere år ligget højt på adgangskravene, Aarhus en anelse lavere, men hvis jeg lagde mig i selen, så 

skulle det nok lykkes. De andre brugte størstedelen af læseferien på at hænge ud, og næsten hver dag kom de 

forbi og hev mig med. “Kom nu med… Du klarer det, ligesom så mange gange før”. “Hold nu op, du skal da 

ikke hjem allerede nu”.  

Victor var nok den værste, han kunne aldrig få nok. Men de andre ville lige så gerne blive ude og nyde 

friheden fra skolen. Læseferie… tja, de andre læste ikke ret meget andet end etiketten af ølflasken. Frederik 

havde ligesom en anden undskyldning. Efter han havde fundet sammen med Julie, så havde han en lovlig 

grund til at blive væk. Så kunne vi andre også komme til at høre lidt om, hvad man nu lavede med sådan en 

kæreste. 
 
Daniel, han var bare glad, når han kunne komme lidt væk fra sine forældre. At jeg fatter det, det var sgu da 

mennesker, man gad at snakke med… Men han gad dem ikke.  

 
Når aftenen var forbi, endte jeg altid hjemme på værelset igen. Bøgerne og pensum lå der stadig, når jeg 

vendte hjem. Det gjorde skitserne og idéerne også… drømmen om noget mere.  

 
Nu alt overstået. Jeg kan ikke gøre mere. Pensum og eksaminer er et overstået kapitel, i hvert fald for nu. Nu 

er det sommer, og vi kan nyde den sidste tid, inden vi skal afsted mod København for at starte vores nye liv. 

Inden jeg ved af det, sidder jeg måske på en tegnestue, muligvis ved Bjarke Ingels, og i stedet for mine små 

kruseduller, ja, så er jeg i gang med at lave noget stort.  
 
For jeg skal være arkitekt. Det er den eneste drøm jeg nogensinde sådan rigtig har haft. Den drøm skal 

opfyldes, for ellers har jeg spildt min tid og troet jeg var noget, jeg ikke er. Hvis jeg ikke bliver arkitekt, så er 

jeg vel ikke rigtig noget... 
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Relationer 

Daniel er god kammerat, men han forstår bare ikke helt, hvor heldig han er. Opgaverne laver han på ingen 

tid og får altid topkarakterer, irriterende…  Han har forældre der vil ham og kan drømme med ham, noget 

han ikke sætter pris på. Han skal starte på medicinstudiet, ligesom hans far og farfar har gjort det før ham. 

Han er god nok, det er bare svært ikke at være misundelig på én der har alt. 

Victor, gruppens sociale igangsætter. Altid i gang med at lave aftaler om, at vi skal mødes. Han har altid 

penge på lommen så vi kan få en omgang mere, så vi ikke skal hjem med det samme. Bor ved sine 

plejeforældre, men virker glad for dem. Vi skal bo sammen, det bliver nok godt nok, hvis jeg altså får fred til 

at have fokus på studiet. For afbrydelser er der nok af, når man er sammen med Victor. 

Frederik skal starte på politiskolen efter ferien. Han er sgu skarp nok og ja, så fandt han sig også lige en 

lækker kæreste - Julie. De har dog besluttet at gøre det forbi, nu hvor de skal starte på uddannelse i hver 

deres ende af landet. Respekt for, at han følger sine drømme og holder øjnene på bolden. 

Far og mor, Jan og Lis. Far kører lastbil for grusgraven, mor gør rent på folkeskolen. Begge kærlige og 

hårdtarbejdende på deres egen måde. Men de har aldrig rigtig forstået hvorfor mine drømme er som de er. 

De accepterer det. Men accept har aldrig været det samme som støtte. 

 

 

Opsummering og overvejelser 

 
Benjamin er 19 år gammel, og er lige blevet student fra Støvring Gymnasium. Benjamin har haft svært ved 

skolen, og har kæmpet hårdt for hver en karakter. Det er svært at være ung og have store drømme om at blive 

arkitekt, når man skal arbejde ekstraordinært hårdt for resultaterne. Samtidig forstår Benjamins forældre ikke 

behovet for en uddannelse, de har klaret sig fint uden. Benjamin har søgt ind på arkitektstudiet i København 

som første valg, men har samtidig også søgt ind i Aarhus som andet valg, uden de andre ved det. Benjamin 

har sagt ja til at ville dele lejlighed med vennen Victor.  

 
Du skal gøre Benjamin til din karakter. Brug nedenstående spørgsmål som inspiration til din fortolkning. 
 

• Benjamins store drøm har altid været at blive arkitekt. Hvor langt vil Benjamin gå for at få drømmen 

til at gå i opfyldelse? Og kan Benjamin være noget uden at være arkitekt? 

 
• Benjamin bruger størstedelen af sin tid sammen med vennerne. Men er det et jævnbyrdigt forhold, 

og hvad betyder venskab egentlig? 

 
• Benjamin har kæmpet for at sikre sig et ordentlig gennemsnit. Men for vennerne har karaktererne 

aldrig betydet det store. Hvordan påvirker deres ligegyldighed Benjamin? 

 
• Benjamins familie forstår ikke hans iver efter at uddanne sig. Hvad gør det ved Benjamin, når de 

ikke kan sætte sig ind i den drøm, som fylder så meget for ham? 

 
• Hvad er lykke for Benjamin, og hvor finder han den? 
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Internet og sociale medier 

Herunder er der uddrag af Benjamins seneste liv på de sociale medier, google, sms’er og lign. Brug dem til at 

få et greb om rollen og som inspiration til fortolkningen af ham. 

 
• Googlesøgning: Karakterskala og adgangskrav på arkitektstudiet? 

 
• Facebookopdatering - “Første eksamen imorgen - X fingre for mig” 

 
• SMS-samtale  

•  “Jeg har sagt ja til at vi besøger bedstemor i morgen, det bliver fra morgenen af”. 
 

• Mor... Skal læse i morgen. I overmorgen er det samf. eksamen og jeg mangler stadig meget 

at læse op på”. 

 
• “Du har brugt hele ugen. Du må da snart være færdig. Bedstemor håber på, at du kommer 

med”. 
 

• Messengerbesked: “Se lige de her lejligheder… [links til større lejligheder i KBH.] Mange af dem 

ligger tæt på Daniels lejlighed. Fuck jeg glæder mig til vi skal bo sammen... /Victor”. 

 
• Artikelserie: KBH vs Aarhus. “Hvor finder man det bedste studiemiljø? - Se her, hvorfor Aarhus er 

kåret som årets studieby” 

 
• Googlesøgning: Arkitektur, arkitektfirmaer, Bjarke Ingels, BIG, New York architecture, nordic 

architecture 
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Victor 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære spiller, du skal spille Victor. 

Victor er 19 år gammel, og er lige blevet student fra Støvring Gymnasium. Victor flyttede ind ved sine 

plejeforældre Søren og Hanne, da han var ½ år gammel. Victors biologiske mor efterlod ham ved 

myndighederne, og han har ingen kontakt til hende. Ingen ved hvem den biologiske far er. Victor har søgt 

ind på Film og Medievidenskab i København og leder efter en delelejlighed med vennen Benjamin. 

 
Victor er en del af gruppen af venner fra Arden. Gruppen består udover Victor af Daniel, Benjamin og 

Frederik. 

 
På de følgende sider kan du læse nogle af Victors tanker. Det er ikke vigtigt, at du husker teksten minutiøst. 

Brug teksten som inspiration til at komme ind under huden på Victor. Rollebeskrivelsen afsluttes med en 

oversigt over relationer samt en opsummering. 
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Venskab er en forunderlig størrelse. Hvornår er man venner, og hvornår er man bare bekendte? Jeg havde 

haft lidt med de andre fyre fra Arden at gøre tidligere, jeg kendte dem fra skolen og et par af dem fra 

børnehaven. Men det var først da vi startede på gymnasiet i Støvring, at vi blev en gruppe. Dem fra Arden… 

Sådan blev det.  
 
Vi tog toget frem og tilbage hver dag. Vi kørte sammen altid, om det var efterår, vinter, forår eller sommer. 

Om det var mandag morgen på stationen med morgenhår og ugidelighed eller fredag til middag for at nå 

hjem og gøre klar til fest om aftenen på gymnasiet. Vi var altid sammen. 

 
Jeg har aldrig været en del af noget, som det vi var. Det var, som om vi altid havde været sammen og været 

venner, selvom det først startede første skoledag. Jeg husker det, som var det i går, den første tur hjem. Der 

var masser af indtryk, der skulle bearbejdes, snakken gik og alle bød ind. Vi grinte og smed om os med 

dårlige jokes, vurderinger af pigerne og andre teenagetåbeligheder - vi lagde planer som fire ægte kumpaner. 
 
Sådan gik årene egentlig. Men da vi alle boede i Arden, blev vi oftere her i byen i stedet for at tage til 

Aalborg som så mange andre gjorde. Vi havde nok i os selv. Så længe vi kunne hænge ud med hinanden, så 

var det fuldstændig ligegyldigt, hvad vi lavede.  
 
Vores forældre og klassekammerater forstod det aldrig helt. Hvordan hinandens selskab var nok. Jo bevares, 

vi talte jo om noget eller lavede et eller andet. Men det var, som om vi ikke havde brug for at tåge rundt og 

lede efter en undskyldning for at være sammen. Det var det mest logiske i verden, at vi skulle mødes et eller 

andet sted i byen eller inde i skoven. 
 
Min mor, ja det kalder jeg hende, selvom hun jo sådan set er min plejemor. Min biologiske mor magtede mig 

åbenbart ikke, så jeg blev sendt i plejefamilie. Fuck hende, hun betyder alligevel ikke noget! 
Nå... men min mor har indimellem spurgt ind til om jeg ikke havde en pige eller en hobby, jeg kunne bruge 

tiden på. Hun undrede sig, og jo… det er sgu nok lidt spøjst, at det eneste man talte om og brugte sin tid på, 

det var at være en del af den gruppe. Det var bare ligesom det eneste, der gav mening for mig at bruge min 

tid på. 
 
Skolen, det gik fint nok. Jeg lavede lige akkurat nok og bød tilpas ind, så jeg gik under radaren for 

lærernes evindelige spørgsmål. Jeg var til stede og jeg bundskrabede på ingen måder karakterskalaen. Et par 

af opgaverne blev da også løst ved bare at finde noget en anden havde lavet. For der hvor jeg levede mit liv, 

det var så snart, der var pause, eller vi var på vej hjem, for så at have en plan for resten af eftermiddagen og 

aftenen, sammen. 

 
Så længe jeg bare kunne være sammen med én af dem, så gik det. Jo flere jo bedre, men én var bedre end 

ingen. For så snart jeg var alene, så havde jeg kun mine tanker. Tanker der bragte mig fra den ene mørke 

afkrog til den anden. 

 
Min mor og far er gode nok. Men de er nok lige lovlig pædagogiske, så de overanalyserer alt, og det orker 

jeg simpelthen ikke i længden. ”Hvorfor kan du ikke være alene bare en enkelt aften?” ”Hvorfor tror du, at 

du har behov for at være sammen med andre hele tiden?” Hvor fanden skulle jeg egentlig vide det fra? Og er 

det vigtigt? Det har jeg svært ved at forestille mig!  

 

Gutterne derimod, de tager dig, som du er - ikke noget pis!  
 
Jeg tror indimellem, at de tre andre blev trætte af den konstante pressen på fra min side, men når vi så lavede 

noget, så havde vi det jo pisse sjovt. At jeg så smed en skærv i for at få det til at lykkes, det var hvad det var. 

En enkelt eller to omgange mere, bare for at få dem til at blive lidt længere.   
“Fuck nu det tog! Jeg gi’r en taxa...!” 
“Jeg har købt shots og bajere, så nu drikker vi… ikke det pis med at tage hjem!” 
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“Jeg har lige åbnet den her flaske… nu stopper i fandeme med alt det svagpisseri”. 
 
Jeg er sikker på, de blev trætte af mig, når jeg lavede de finter, og jeg kan godt selv se det. Men når aftenen 

var i gang, og vi var sammen alle sammen, så gav det så meget mening. Det vi havde, det skulle et 

klokkeslæt eller dagen i morgen eller nogen andre end os selv ikke diktere.  
 
Det her… det varer evigt, og så er alt andet jo egentlig ligegyldigt. Sådan nogle venner er ikke noget, der 

hænger på træerne, i hvert fald ikke i den skov, jeg bor ved. 
 
Da vi kom på den anden side af nytår, kunne vi alle begynde at se en ende på det hele. De andre glædede sig 

mere og mere. Jeg ku’ bare mærke hvordan det hele strammede til, mareridt og søvnløse nætter. Så vi var så 

meget sammen, som vi overhovedet kunne være. Ingen alenetid, hvor negative tanker kunne få tid at fæstne 

sig.  

 
København… jeg ved ikke, hvem der kom på ideen, måske var det mig… det var det sikkert. Men hvis vi 

alle tog afsted og alle fandt et studie derovre, så ville alt fortsætte. Og inden vi vidste af det, så havde vi søgt 

ind. Jeg fandt “Film og medievidenskab”… Den lå sgu til højrebenet, men det ku’ også ha’ været så meget 

andet, det var sådan set ikke det, der betød noget.  
 
Benjamin og jeg snakkede om lejlighed, og inden vi vidste af det, søgte vi på en delelejlighed. Jeg ved ikke 

hvem der kom på ideen, måske var det mig… men fuck det var fedt. Alle mand ombord, kul på kedlen! Fuld 

ild! Kursen er er sat mod København!  

 
De sidste dage på gymnasiet gik slag i slag. Eksaminer, fester og endnu mere fest og nu er det endelig 

sommer. Vi har ikke fundet noget at bo i endnu, men vi har masser af tid. Nu står den på hygge, inden 

kumpanerne stævner ud på nye eventyr, sammen! 
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Relationer 

Daniel søger ind på medicinstudiet, om det er hans idé eller forældrenes, det ved jeg sgu ikke helt. Men han 

har brug for at komme væk fra forældrene og få luft under vingerne. Han sku’ bare tage og få sagt fra og 

gøre, hvad der passer ham. 

Benjamin søger ind på arkitektstudiet. Han har virkelig kæmpet for at få karaktererne op, for at kunne 

komme ind. Vi skal bo sammen. Han er frisk på ideen, men det er nok mig, der presser mest på.  

Frederik søger ind på politiskolen, hans store drøm. De sidste par måneder, har han været lidt fraværende. 

Han fik sig en kæreste, Julie, men de har aftalt at gå hver til sit nu, hvor vi alle skal til København og hun 

skal til Aalborg. Træls for ham, men fedt for os, så stopper han forhåbentlig med at være så kærestekedelig. 

Plejeforældrene – Søren og Hanne. Jeg elsker dem, og de har været der for mig i modsætning til mine 

biologiske forældre. Indimellem bliver det lige lovligt meget navlepilleri, når de begynder at stille spørgsmål 

til følelser og tanker. Det bliver underligt at flytte væk fra dem. Men jeg har jo mine venner hos mig i stedet. 

 

 

 

Opsummering og overvejelser 

Victor er 19 år gammel, og er lige blevet student fra Støvring Gymnasium. Victor flyttede ind ved sine 

plejeforældre Søren og Hanne, da han var ½ år gammel. Victors biologiske mor efterlod ham ved 

myndighederne, og han har ingen kontakt til hende. Ingen ved hvem den biologiske far er. Victor har søgt 

ind på film og medievidenskab i København og leder efter en delelejlighed sammen med vennen Benjamin. 
 
Du skal gøre Victor til din karakter. Brug nedenstående spørgsmål som inspiration til din fortolkning. 

 
• Victor har haft en god barndom hos sine plejeforældre, alligevel har Victor ikke fundet sin egen 

plads i livet Hvorfor? Hvad er det Victor mangler, hvis han overhovedet mangler noget? 

 
• Victor bruger størstedelen af sin tid sammen med vennerne. Men er det et jævnbyrdigt forhold, har 

vennerne i ligeså høj grad brug for Victor, som han har for dem, og hvad betyder venskab egentlig? 

 
• Victor har mere eller mindre valgt et tilfældigt studie i København. Hvor meget betyder studielivet, 

København og fremtiden egentlig for Victor? 

 
• Hvad gør ensomhed ved Victor, for når han er alene presser mørkere tanker på. Hvad er det for 

tanker, og hvorfor fylder de så meget i hans bevidsthed?  

 
• Hvad er lykke for Victor, og hvor finder han den? 

 

 

 

 

 



Victor 

 5 

Internet og sociale medier 

Herunder er der uddrag af Victors seneste liv på de sociale medier, google, sms’er og lign. Brug dem til at få 

et greb om rollen og som inspiration til fortolkningen af ham. 

 
• Googlesøgninger: Lejligheder i KBH 

 
• Googlesøgninger: Delelejlighed i KBH 

 
• Googlesøgning: Flyttemand - Arden til KBH 

 
• SMS fra banken: Saldoopgørelse. Din saldo står nu i -13.457,86 kr. og har overskredet din 

kassekredit på 10.000 kr.  

 
• SMS fra banken:  Skal vi hæve kassekreditten til 25.000 eller 50.000kr? Ring og book et møde, så 

kan vi tale om dine muligheder. 

 
• Googlesøgning: SU-lån - kan man låne forud? 

 
• Reklame/Facebook advert: Kvik-lån på 2 min - lån op til 100.000kr., få pengene i hånden indenfor 

24 timer. 
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Kære spiller, du skal spille Frederik. 
 
Frederik er 20 år gammel og den ældste i vennegruppen. Frederik er lige 

blevet student fra Støvring Gymnasium og har søgt ind på politiskolen i 

København, en mangeårig drengedrøm, der nu bliver virkelighed. 
Frederik fik for få måneder siden en kæreste på gymnasiet, Julie. Hun er 

Frederiks første kæreste og på en måde den helt store kærlighed. Men da 

Julie og Frederik allerede havde søgt ind på hver deres uddannelse i hver 

ende af landet, gav det mest mening at ende forholdet mindeligt. Det har 

gjort ondt, men de kan ikke se nogen anden udvej. Politiskolen ligger i 

København, og Julie har arrangeret delelejlighed med en veninde, hun skal 

studere med i Aalborg.  
 
Frederik er en del af gruppen af venner fra Arden. Gruppen består udover 

Frederik af Daniel, Benjamin og Victor. 

 
På de følgende sider kan du læse nogle af Frederiks tanker. Det er ikke 

vigtigt at du husker teksten minutiøst. Brug teksten som inspiration til at 

komme ind under huden på Frederik. Rollebeskrivelsen afsluttes med en 

oversigt over relationer samt en opsummering. 
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Det er nærmest en kliché. Som hentet fra en af novellerne i danskundervisningen eller fra alle de 

pladderromantiske film. Når man møder kærligheden, så rammes man af… Ja, lynet. Men ikke på den måde 

jeg altid har tænkt det, at man bliver slået i gulvet af enorme kræfter og ikke rejser sig igen. Nej, det skal nok 

nærmere forstås som den energi kroppen pludselig fyldes af, den energiindsprøjtning der pludselig gør, at 

man sitrer og har sådan en slags ud-af-kroppen-oplevelse, hvor man ikke rigtig kan mærke sig selv. 

 
Jeg havde aldrig haft det sådan før. Jeg har glædet mig over ting, og haft masser af gode oplevelser i mit liv. 

Men jeg har aldrig haft det på samme måde, som da jeg for første gang holdt Julie i hånden. Hvordan vi 

flettede vores fingre sammen, lod dem lege med hinanden. Eller den første gang vores læber mødtes, lige 

akkurat nok til at de strejfede, ikke mere, for så at presse sig helt tæt og til sidst forsvandt vi ind i hinanden i 

dybfølte og lidenskabelige kys for at glemme tid og sted. Det var først med hende, jeg mærkede mig selv 

helt. 
 
Hun var den første pige jeg kyssede sådan rigtigt med, og hun er den eneste pige jeg har været i seng med. Vi 

var på ingen måde hurtige over stepperne i forhold til at gå hele vejen, men det gav god mening for os begge, 

og vi havde lyst til at nyde hinanden fuldt ud. Især fordi vi godt begge kunne se, hvor det bar hen.  
 
Vi havde begge planer for fremtiden. Hun ville til Aalborg for at studere psykologi, og havde arrangeret 

delelejlighed med en veninde. Jeg skulle med gutterne til København. Jeg havde hele tiden vidst, at jeg 

skulle den vej, men det var en glædelig overraskelse, at de andre ville med. Men efter jeg fandt sammen med 

Julie, der havde gået i parallelklassen og været lige for øjnene af mig de sidste tre år, ja så blev jeg i tvivl. 

Eller, tvivl er ikke det rigtige ord, men i de sidste mange år har målet været at komme på politiskolen. Jeg 

har aldrig overvejet andet, aldrig haft andre drømme. Politibetjent, det er det jeg skal være! Men den 

urokkelige idé om, hvordan livet efter gymnasiet skulle være, den blev fuldstændig vendt op og ned, da hun 

for alvor kom ind i billedet. Ikke fordi vi forsøgte at ændre hinanden eller vælge om, men nok nærmere fordi 

vi ikke gjorde det. Vi forstod hinanden og de løfter vi havde givet til vores venner. Vi havde drømme som vi 

begge vidste lå til grund for valget om at flytte hver vores vej, så derfor var det også bare endnu mere 

smertefuldt at sige farvel til én som rent faktisk forstod det hele. Vil det overhovedet være muligt at finde en 

anden som hende...? 
 

Daniel, Benjamin og Victor har i de sidste år været en ret stor del af mit liv. Vores venskab har været 

ubrydeligt, vi har hængt op og ned af hinanden. Været der for hinanden i vores op- og nedture, hvor store de 

nu kan være, når man er en 18-19 år. Men vi har været der. Jeg havde egentlig ikke troet, at man kunne 

opbygge så stærke venskaber på så kort tid. Men fuldstændig som med Julie, så fandt vi fire bare noget 

sammen. Noget helt særligt. 

 
Det var nok også derfor, de accepterede, at jeg de sidste par måneder zonede ud af venskabet og brugte 

størstedelen af tiden med Julie. Jeg kunne godt mærke på dem, at de manglede mig. Især Victor, han var ikke 

sen til at kommentere, hvor jeg brugte tiden henne. Men de vidste lige så godt som jeg, at når det blev 

sommer, så ville det være ovre mellem Julie og jeg. Og så var det der jeg ville få brug for vennerne, og som 

altid, ville de være der for én. 

 
Så kom dagen. Den sidste dag med alle dem vi havde tilbragt de sidste tre år med. Vi kørte i lastbil hele 

dagen, løb rundt i rundkørslerne med øl i hånden. “I dytter og båtter, vi drikker og blotter!”. En sindssyg dag. 

Om aftenen var der fest på gymnasiet, alle var med, selv dem der tidligere havde holdt sig langt væk fra 

festerne. 
 
Et enkelt øjeblik under festen, mødtes vi alle fire. Vi holdt om hinanden, og Victor får i sin fuldskab råbt, 

hvor fedt det er, at vi alle skal afsted sammen. I larmen og i fuldskaben istemmer vi hans begejstring. Vi skal 

afsted, sammen! Vi har sgu en aftale. Pagten er indgået! 
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Julie skulle dagen efter festen afsted til USA med sin familie, autocamperferie med sine forældre og lillebror. 

Vi havde derfor besluttet at sige farvel til hinanden, inden festlighederne begyndte, i håb om, at vi den sidste 

aften kunne more os og opleve den eufori det er, at have afsluttet tre opslidende år med lektier, eksaminer og 

konstant pres.  

 

Hvor svært kan det egentlig være at sige farvel til en, man kun har kendt i få måneder? Det var min 

indgangsvinkel til vores afsked, men jeg skal love for, at jeg blev klogere! Julie havde på ganske kort tid gået 

fra at være i periferien af min bekendtskabskreds til at være en af de vigtigste personer i mit liv. Derfor blev 

afskeden også en del mere tårevædet, end jeg er villig til at indrømme, men beslutningen var truffet og stod 

ikke til at ændre. Man forkaster da ikke bare en livslang drøm for en man har datet et par måneder? 

 
Vi forsøgte begge at få det bedste ud af situationen, og formåede også at have en uforglemmelig dag og 

aften. Selvom det ret beset ikke var meningen, fandt vi pludselig os selv på dansegulvet i tæt omfavnelse. En 

sidste dans, et sidste kys. Hold kæft, hvor var hun dejlig! Med et udseende så de fleste fyre vender sig efter 

hende, og en personlighed der gør, at man efter kort tid har lyst til at indvie hende i selv de dybeste 

hemmeligheder. Sådan én er Julie… hun har bare det hele. Det sidste kys gjorde ondt helt ind i sjælen, og da 

hun vendte ryggen til og forlod festen tog hun en lille del af mig med sig. En lille flig af mig, der efterlod et 

ar i mit hjerte. 

 
Resten af festen er temmelig uklar for mig. Jeg mindes jägerbombs, cigaretter og fornemmelsen af en kold 

fadøl, der blev væltet ned over mine lår. Smerten i brystet blev dulmet af alkohol, men jeg vidste, det var på 

lånt tid. Heldigvis var mine venner der for mig, og de tilgav, at jeg var en smule fraværende. Vi havde jo 

tiden foran os. Jeg havde valgt dem og min drøm om at blive betjent. En hård beslutning, men uden tvivl den 

rigtige. Det er i hvert fald det, jeg overbeviser mig selv om.  

 
Nu er det sommer. Den første dag i det “nye liv”... Vi fire har aftalt at nyde den sidste tid i Arden, inden vi 

flytter, men lige nu har jeg ikke lyst til det store… Jeg har tømmermænd, og det er på alle tænkelige måder. 
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Relationer 

Daniel har indimellem været svær at greje. Hvad er det egentlig, han vil? Han skal starte på medicin i 

København, ligesom sin far og farfar. Men han har aldrig talt om det… ikke på den samme måde som jeg 

nok gør det med politiskolen eller Benjamin gør det med arkitektuddannelsen. Hans forældre ser noget 

prestige i, at deres søn bliver til noget. Det virker bare ikke til, Daniel er på samme blad som dem. Jeg er 

dog glad for, at vi kan følges. Han er nok min bedste ven.  

Benjamin har virkelig kæmpet for at få eksamen og karaktererne i hus, respekt for det. Men han har nok sat 

barren lidt højt, nu hvor han har haft så svært ved at få karaktererne. Det er ikke os eller hans familie, der 

har sagt, han skal være arkitekt, det er ham selv. Bare han kommer med til København, hvad end han så 

laver, så er jeg glad. Han og Victor skal bo sammen i København. 

Victor er nok den, som holder det hele sammen. Han har hele tiden været drivkraften for at vi skulle til 

København, og han er nok også grunden til, vi har været så meget sammen. For det meste har det bare været 

fedt, at han har hevet os sammen. Et par gange har det været for meget, som om han ikke magter noget på 

egen hånd, men han vil ikke rigtig åbne op om, hvorfor det er. 

Julie - Gymnasiekæreste de sidste to måneder. “The one that got away?” Flytter til Aalborg med en veninde 

for at studere psykologi. 

(Julie er Frederiks primære biperson. Forældrene er skrevet på listen, så du kan inddrage hvis behovet 

opstår) 

Mor og far, Ann og Karsten. Mor er fysioterapeut, far er selvstændig ejendomsmægler. De er der, når jeg 

har brug for dem. En vaskeægte kernefamilie.   

 

Opsummering og overvejelser 

Frederik er 20 år gammel og er lige blevet student fra Støvring Gymnasium. Frederik har søgt ind på 

politiskolen i København, en mangeårig drengedrøm der nu bliver virkelighed. 
Frederik fik for få måneder siden en kæreste på gymnasiet, Julie. Hun er Frederiks første kæreste og på en 

måde den helt store kærlighed. Men da Julie og Frederik allerede havde søgt ind på hver deres uddannelse i 

hver ende af landet, gav det mest mening at ende forholdet mindeligt. Det har gjort ondt, men de kunne ikke 

se nogen anden udvej. Politiskolen ligger i København, og Julie har arrangeret delelejlighed med en veninde, 

hun skal studere med i Aalborg.  

 
Du skal gøre Frederik til din karakter. Brug nedenstående spørgsmål som inspiration til din fortolkning. 
 

• Frederik skal endelig afsted til København og ind til politiet. En drøm er gået i opfyldelse, men 

hvorfor er Frederik så ikke glad?  

 
• Kan man efter to måneders flirt og forelskelse have fundet den eneste ene? Hvad er kærlighed, og 

hvad ved Frederik egentlig om det? 

 
• Frederik bruger størstedelen af sin tid sammen med vennerne. Men er det et jævnbyrdigt forhold, og 

hvad er et venskab? Forstår de overhovedet hvad Frederik gennemgår, de har jo ikke haft kærester 

og drømme som Frederik? 

 
• Hvad er lykke for Frederik, og hvor finder han den? 
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Internet og sociale medier 

Herunder er der uddrag af Frederiks seneste liv på de sociale medier, google, sms’er og lign. Brug dem til at 

få et greb om rollen og som inspiration til fortolkningen af ham. 

 
• Facebook - Julie har ændret civilstatus - “Julie er nu i et forhold med Frederik” 

 
• Messengerbesked fra Julie:  

• “Jeg vil ønske du var her lige nu Frederik. Jeg ligger kun med trusser på i sengen, og kunne 

godt bruge en hånd til at hjælpe med at få dem af… der er så varmt ;)” 

 

• “Hvis jeg nu lige kom forbi og hjalp dig af det varme tøj. Hva så bagefter…? ;) “ 

 
• Messengerbesked fra Julie: “Vi har fået lejlighed! Den ligger ude tæt ved universitetet, så det er 

perfekt. Nu mangler vi bare et brev der fortæller vi er inde :)” 

 
• Messengerbesked fra Julie: “Hvor ville jeg ønske at vi havde mødt hinanden noget før, så vi ikke 

stod i den her situation…” 

 
• Besøg på Julies Facebook profil 

 
• Facebook - Julie har ændret civilstatus - “Det er kompliceret” 

 
• Endnu et besøg på Julies Facebook profil 
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Bipersoner 

Daniels forældre – Erik og Ulla 

Erik er læge på Arden lægehus - Principfast, forventningsfuld, autoritet, voldsom. 

Ulla er bibliotekar på Arden bibliotek – Forventningsfuld, ovenud stolt, tilbageholdende, konfliktsky. 

- Skål Daniel. For en veloverstået gymnasietid, nu træder du for alvor ind i de voksnes rækker. Din mor og 

jeg glæder os sådan på dine vegne. Gid det var mig der skulle læse medicin igen. 

- Dit utaknemmelige lille… Hvad din mor og jeg ikke har gjort for dig… og så betaler du os tilbage på den 

måde! 

- Du gør din far så stolt Daniel - og mig også… Vi er så stolte. 

 

Benjamins forældre – Jan og Lis 

Jan kører lastbil for grusgraven – Arbejdsom, ”Det gode liv er ikke kun uddannelse”, Har ikke meget 

tilovers for ”mappedyr”, glad for sin plads i livet. 

Lis gør rent på folkeskolen – ”Det simple liv er et godt liv”, ydmyg 

- Bilen skal vaskes, kom ud og få det klaret… Nej det skal være nu, den opgave kan du altid få skrevet færdig, 

der er vejr til bilvask nu, det kan ikke vente. 

- Jojo, uddannelse er da godt nok. Men pas nu på med at næsen ikke kommer så højt op, at du snubler over 

manden der knokler på gulvet. 

- Tag nu ud og hyg dig med vennerne, Benjamin… Man bliver ikke kun noget af at sidde og glo ned i 

bøgerne. 

 

Victors plejeforældre – Søren og Hanne  

Søren er formand på savværket – Stilfærdig nordjyde, lun, underspillet. 

Hanne er pædagog – Meget pædagogisk, nysgerrig på mennesker, kærlig, omsorgsfuld, analyserende, 

direkte. 

- Hvis du bare ville fortælle hvad der foregår inde i hovedet på dig. Vi er her for dig, vi er her for at støtte 

dig. Er det din mor du tænker på? Er du bange for at vi ikke er din familie mere når du flytter til 

København? 

 

Frederiks ekskæreste - Julie 

Julie – 19 år, student fra vennernes parallelklasse, skal starte på psykologistudiet i Aalborg. Hun har planlagt 

at bo sammen med en veninde. Kommer fra en solid kernefamilie med forældre der støtter Julie i hvad end 

hun vælger. 

Dybt forelsket i Frederik, men ved også godt at kærligheden ikke altid vinder. Julie er i USA på ferie med 

familien i størstedelen af scenariet. 

Scener i første og anden akt er i form af flashbacks eller telefon/sms/skype eller lign. 
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Frederiks forældre - Ann og Karsten  

Ann er fysioterapeut 

Karsten er selvstændig ejendomsmægler 

Kærlige forældre der vil Frederik det bedste. De er ikke med i nogle af de på forhånd bestemte scener, men 

kan bruges hvis behovet opstår. 
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Handouts 
Bilag 1-5 

 

Bilag 1 – Daniel, mailen fra dekanen 

Bilag 2 – Benjamins optagelsesbrev 

Bilag 3 – Victors optagelsesbrev 

Bilag 4 – Frederiks optagelsesbrev 

Bilag 5 - Mindeoversigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Emne: Vedr. Daniel og studiestart 

Til; Erikholm@ardenlægehus.dk 

 

Københavns Universitet 

Kære Erik, 

 

Tak for sidst. 

Efter vores samtale tjekkede jeg ansøgningerne igennem, men Daniels er ikke iblandt dem. Der må 

naturligvis være tale om en fejl i systemet, så jeg har konfereret med studiekoordinator Inge 

Gotfredsen og aftalt, at hun tilføjer Daniel til den kommende årgang på medicinstudiet, med start 

den 1. september. 

 

Der er naturligvis behov for at få formalia klaret hurtigst muligt, så jeg håber du vil bede Daniel 

sende en ansøgningsblanket til hende snarest. Husk at vedhæfte afgangsbevis.  

Mailadresse: studiekoordinator@sund.ku.dk 

 

Så snart det er på plads får han information om tidspunkt, adresser, pensumliste osv. tilsendt.  

 

Giv lyd, hvis der skulle opstå problemer, eller hvis I er i tvivl om noget. 

 

Hils Ulla og Daniel 

God weekend 

 

Med venlig hilsen, 

Mogens Olvind-Kreutler 

 

Dekan 

Cand. med., professor, dr.med. 

dekan@sund.ku.dk 

 

 

Tlf.:  +45 3532 7051 (sekretariat) 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Københavns Universitet 

Blegdamsvej 3B 

2200 København N  

 

mailto:studiekoordinator@sund.ku.dk
mailto:dekan@sund.ku.dk
http://www.sund.ku.dk/
https://www.ku.dk/


 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet  

Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Den Koordinerede Tilmelding  

Bredgade 40 1260 København K  

Tlf. 7231 8481/7231 8869       

             

          København 28 juli 2018 

 
Benjamin Olesen 
 
If you want to read this letter in English, please visit www.ufm.dk/en/admission/rejection 
 
Du har søgt optagelse på en eller flere videregående uddannelser tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding.  

 
Du er ikke blevet optaget på dit førstevalg:  
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering –  
Philip De Langes Allé 11, Bygning 72 

1435 København K 
 
Når du ikke er blevet optaget, skyldes det, at der har været adgangsbegrænsning på den eller de uddannelser, 

du har søgt, dvs. der har været flere ansøgere, end der er studiepladser til. Uddannelsesstedet har efter 

vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer optaget de bedst kvalificerede ansøgere. 

 
På www.ufm.dk/optag/afslag finder du en pjece, hvor du kan læse om de udvælgelseskriterier, som 

uddannelsesstederne har vurderet ansøgere på. 
 
Tillykke. Du er blevet optaget på dit andetvalg: 

 
Arkitektskolen Aarhus 
Nørreport 20 

8000 Aarhus C 

 

Studiestart d. 1. september 2018 

 
Du vil indenfor 5 arbejdsdage modtage informationer fra uddannelsesstedet på e-boks angående studiestart. 

Hvis du ikke modtager noget, så ring til det pågældende uddannelsessted for at forhøre dig om din situation. 
Med venlig hilsen  
  

 

 

 

 

Anja Palm 
 

Områdeleder for optagelsen i Den Koordinerede Tilmelding  
Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
 

http://www.ufm.dk/en/admission/rejection
http://www.ufm.dk/optag/afslag


 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet  

Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Den Koordinerede Tilmelding  

Bredgade 40 1260 København K  

Tlf. 7231 8481/7231 8869       

          København 28 juli 2018 

 

 

Victor Sähl 
 
If you want to read this letter in English, please visit www.ufm.dk/en/admission/approval 
 
Du har søgt optagelse på en eller flere videregående uddannelser tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding.  

 

Tillykke. Du er blevet optaget på dit førstevalg: 
 
Bachelor i Film- og medievidenskab 
Det Humanistiske Fakultet 

Københavns Universitet 

Karen Blixens Plads 8 

2300 København S  

 

 
Studiestart d. 1. september 2018 
 
Du vil indenfor 5 arbejdsdage modtage informationer fra uddannelsesstedet på e-boks angående studiestart. 

Hvis du ikke modtager noget, så ring til det pågældende uddannelsessted for at forhøre dig om din situation. 

 
Med venlig hilsen  
 

  

 

 

 

 

 

 

Anja Palm 
 

Områdeleder for optagelsen i Den Koordinerede Tilmelding  
Styrelsen for Forskning og Uddannelse 

 

 

 

 

http://www.ufm.dk/en/admission/approval
https://www.hum.ku.dk/
https://www.hum.ku.dk/
https://www.ku.dk/
https://www.ku.dk/


 

 

Rigspolitiet, Politiskolen  

Brøndbyøster Boulevard 30 

2605 Brøndby 

Tlf: 45 15 27 30 

E-mail: politiskolen@politi.dk        Brøndby 28 juli 2018 

 

 

Frederik Miehe Nielsen 
 

Tillykke. Du er blevet optaget på Politiskolens basisuddannelse. 
 
Dette er besluttet med udgangspunkt i din ansøgning og fra resultaterne fra prøvedagen d. 6. juli 2018 

 
Uddannelsesstart er 1. september 2018 på:  
 
Politiskolens Basisuddannelse 
Politiskolen 

Brøndbyøster Boulevard 30 

2605 Brøndby 

 

 
Studienummer: 18345 

 

Har du spørgsmål angående dit optag på uddannelsen kan de stilles på politiskolen@politi.dk eller på tlf.  

45 15 27 30. 

 
Med venlig hilsen  
 

 
 
Jan Rørum 

Politiinspektør 
Rigspolitiet, Politiskolen 
Brøndbyøster Boulevard 30 

2605 Brøndby 

 

mailto:politiskolen@politi.dk
mailto:politiskolen@politi.dk
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Mindeoversigt 
Brug følgende minder som inspiration til vennernes oplevelser sammen. Brug dem, ændr dem 

og/eller find på jeres egne minder. 

 

En aften med en vild afslutning 

Den aften hvor I sneg jer ind på savværket. Vagten der pludselig dukkede op, flugten over hegnet. 

- Fællesskabet, grin, adrenalin, en sjov historie… 

 

Togtur hjem  

Et par af jer tager tidligere hjem fra en fest på gymnasiet, men I falder begge i søvn og vågner, da I 

rammer Aarhus banegård. Det ender med, at I kommer senere hjem end alle andre, fordi I ender 

med at skulle hentes i Aarhus, en times kørsel fra Arden. 

- En god historie der bare bliver bedre. ”Fortæl den nu… Hvordan var det nu det var?” 

 

Vinterbadning ved søen i skoven 

I lånte nøglerne til vinterbaderhytten nede ved søen. I fik tændt op og kastede jer i den vinterkolde 

sø. Hvem var længst i det kolde vand? 

 - Fællesskab og manddom 

 

Tømmermandstur på McDonalds 

I snupper en af jeres forældres biler og kører en tur til McDonalds ude ved motorvejstilkørslen. På 

vejen retur punkterer I og ender med at skulle gå de sidste 9 km hjem til Arden. I skulle have lavet 

et større refill på jeres cola… 

- En dårlig situation bliver til et godt grin 

 

Dengang i klassen… 

”Kan I huske dengang slangen gik af bunsenbrænderen, og der stod en stikflamme på et par meter 

ud i fysiklokalet?”  

”JA… Højre side af Mettes hår blev helt krøllet og svedent! ” 

- En sjov historie fra gymnasietiden, vandrehistorie, røverhistorie eller lign. 
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Bilag 6 

Opstart af spillet  
Det spillerne skal vide inden scenariet går i gang. 

 

Foromtale 

Titel: I skyggen af skoven 

Forfatter: Rasmus Troelsen 

Tre stikord: “Coming of age”, drama, venskab 

Foromtale: 

Et øjeblik under festen mødes vi alle fire. Vi holder om hinanden og Victor får i sin fuldskab råbt hvor fedt 

det er, at vi alle skal afsted sammen. Vi istemmer hans begejstring. Vi skal afsted, sammen! Vi har sgu en 

aftale. 

I skyggen af skoven handler om fire unge mænd som bor i en by i udkanten af Rold Skov. Studenterhuen er i 

hus, og de kan nu se frem til en sommer med øl, samvær og frihed. Gennem gymnasietiden er der udviklet et 

stærkt venskab, et venskab som til alles glæde ikke brydes efter ferien- de har aftalt at følges til København 

for at læse videre. 

Vi følger vennerne i de hyggelige stunder, men også når alvoren melder sig. Når forventninger ikke indfries 

og drømme brister. Når venskab, kærlighed, familie og fremtid skal gå op i en højere enhed. 

Scenariet handler om at være ung, om balancegangen mellem ønsket om at være sammen og behovet for at 

stå på egne ben. Om at træffe afgørende valg, om frygten for ikke at slå til, om familie, forventninger og det 

at blive voksen. 

 

 

Lokalitet:  

Scenariet foregår i og omkring Arden, en mindre by i Nordjylland. Arden er en stationsby med omkring 2500 

indbyggere som ligger i den sydlige del af Rold Skov ca. 40 kilometer syd for Aalborg. De fire venner har 

sammen gået på alment gymnasium i Støvring, som er en mellemstor by mellem Arden og Aalborg. Det 

tager 10 min. at komme dertil med tog. 

Der er to dagligvarebutikker og et par pizzarier i Arden. Enkelte sejlivede selvstændige driver forretning, 

men skal man på shopping må man tage til en af de større byer. Det samme gælder hvis man har lyst til en 

festlig bytur. Arden har et enkelt værtshus, men det er som regel ikke den unge generation der frekventerer 

det. 

Stemning: 

Sommer i Danmark. Solskin og sommerregn, varmebølge og lette briser. Den lille by ved skoven, der er 

langt væk fra alting. Ekstasen over et kapitel er slut og et nyt starter men samtidig også frygten for det 

ukendte. Det er nu voksenlivet for alvor starter. 
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Genre:  

Coming of age, drama, venskab. 

Tema: 

Ungdom, ansvar, frihed, ensomhed, kærlighed, seksualitet, præstationsangst, frygt, venskab og drømme om 

fremtiden. 

Forventningsafstemning: 

Et langsomt scenarie hvor fortællingen ligger i relationen mellem vennerne og drømmene for fremtiden. 

Scenariet kan være humørfyldt og opløftende til at være tungt, sørgmodigt og dybsindigt. Der skal være 

plads til både smil, grin, vrede, skuffelse og gråd. Det er alt sammen en del af det at være ung. 

Der ligger ikke en fast slutning for hvor fortællingen ender, det skal gruppen selv definere igennem spillet. 

Spillets længde: 

Omkring 4-5 timer 

Historien:  

Historien foregår i sommeren 2018 efter afslutningen på vennernes gymnasietid. De har alle aftalt at skulle 

følges til København. Vi følger dem fra den første sommerdag, hvor fremtiden fortsat er i horisonten, til 

optagelsesbrevene ankommer og flytningen til København nærmer sig. 

Historien er delt ind i tre akter, hvor første akt etablerer venskabet og introducerer konflikterne. 

I anden akt modtager vennerne optagelsesbrevene og konflikterne skal eskaleres. 

I tredje akt skal konflikterne fortsat eskaleres, for derefter at finde en naturlig afslutning på fortællingen og 

de fire venners fremtid. 

 

Mindeoversigten – bilag 5: 

Oversigten kan bruges af spillerne til inspiration eller direkte brug i spillet. Det er en række historier fra 

vennernes liv der kan hjælpe samtalen på vej – brug den efter behov. 

Scener og scenetyper 

Der er i scenariet en række planlagte scener i form af scener med ”direkte” spil overfor hinanden. Derudover 

er den en række fortællescener sat som flashbacks. 

Spillerne må gerne give udtryk for et ønske om en scene de kunne tænke sig og spillederen vil vurdere 

behovet. 

Spillederen sætter og klipper scenerne. 

Bipersoner 

Der er en række bipersoner i scenariet, de varetages alle af spillederen. 
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Roller 

Præsentér kort rollerne for spillerne, og lad eventuelt spillerne tale om, hvilke roller de hver især kunne 

tænke sig at spille. Alternativt kan du fordele rollerne. 

Daniel er den yngste i vennegruppen. Daniels far og farfar er læger og begge har praktiseret i Arden. Daniels 

fremtid har derfor altid peget i retning af medicinstudiet. Daniel kæmper med sit eget ståsted i livet og har 

svært ved at finde sammenhæng i egne ønsker ift. hvad omgivelserne forventer af ham. 

Benjamin har gennem hele gymnasieperioden kæmpet med at få høje nok karakterer og leve op til egne 

forventninger. Benjamin vil være arkitekt og har store drømme. Men når forældrene ikke forstår, hvorfor 

uddannelse er så vigtigt, og når vennerne altid trækker i én, er det svært at finde en plads, hvor man er sig 

selv. Benjamin har sagt ja til at dele lejlighed med Victor. 

Victor bor hos sine plejeforældre, og har boet med dem siden han var helt lille. Han kender hverken sin 

biologiske mor eller far. Victor har svært ved ensomhed og søger altid fællesskabet. Han er på mange måder 

limen der holder gruppen sammen ved hele tiden at lave aftaler om, at de skal mødes. Victor og Benjamin 

har aftalt, at de skal finde en lejlighed sammen. 

Frederiks store drøm er at komme ind til politiet. En drøm der nu skal til at gå i opfyldelse. Men kort tid 

inden gymnasietiden var ovre, forelskede han sig i Julie. De blev kærester og de sidste måneder har været 

helt fantastiske, men da Julie skal studere og bo i Aalborg og han i København, endte de forholdet mindeligt. 

Det har været svært at give slip. 

 

Giv spillerne tid til at læse rollerne og tag gerne en snak med hver af spillerne efterfølgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørg om nogle af spillerne har det svært med lange tekststykker. En oplæsning 

af rollen for den pågældende spiller kan eventuelt afhjælpe dette. 
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Opvarmning 

Hvis du vil lave opvarmningsøvelser for at komme ind i stemningen, vælger du et par fra listen og bruger 

dem inden i går til første scene: 

 

Stemningsøvelser (ikke alle behøver at fortælle om alt, men sørg for at alle kommer til orde på den ene eller 

anden måde) 

- Tal om hvad der gør en god sommer. 

- Tal om hvad venskab er og hvad det betyder at være venner. 

- Del evt. fortællinger fra jeres eget ungdomsliv. Hvilke venner I havde dengang og hvad de betød for jer. 

 

Fysiske øvelser (sørg for at alle kommer rundt til alle) 

- Spillerne ser hinanden i øjnene, giver hinanden hånden og hilser på hinanden med jeres karakternavne. (en 

runde) 

- Spillerne giver hinanden et let og flygtigt kram og hilser på hinanden med karakternavne. (en runde) 

- Spillerne giver hinanden et tydeligt og bekræftende kram og fortæller med karakternavne hvor dejligt det er 

at se hinanden. (en runde) 

 

 

 

 

Spørg om der er nogle spørgsmål til scenariet, ellers er i klar til at gå i gang. 

Placér spillerne i en rundkreds med hænderne på hinandens skuldre og gå i 

gang med scenen Den sidste aften 

God fornøjelse. 

 


