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Anslag – Ild 
 

Erobring og besættelse 
Fjenden stormer over grænsen 
Al modstand fejes væk 
En fremmede hersker tager magten 
 

Hjælpemidler – frivillig til inspiration 

Forslag til startscener 

• Paniske flygtninge fra krigen. 

• Den tidligere hersker slikker sine sår i skjul. 

• Den nye hersker fejrer sejren. 

• I en erobret by betragter borgerne de fremmede soldater marcherer forbi. 

• Den tidligere hersker smides for fødderne af den nye. 

Konflikter 

• Bliver flygtninge indhentet, eller hvad sker der så? 

• Hvad beslutter den besejrede hersker sig for? 

• Hvad gør den nye hersker ved den gamle? 

• Skal tilfangetagne soldater henrettes? 

Roller 

• Den gamle hersker 

• Den nye hersker 

• Flygtninge 

• Soldater 

• Sårede 
 

Instrukser – disse skal følges. 
Ingen til denne dom 
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Igangsættende plotpunkt – Ild 
 

Tilfangetagelse og slaveri 
Den nye magt 
Sætter befolkningen i slaveri 
De arbejder til døden 
Mens overmagten grinende ser på 
Men ikke alle lader sig kue 
 

Hjælpemidler – frivillig til inspiration 

Forslag til startscener 

• Soldater stormer ind i hjemmet og splitter familien. 

• En sidste modtandslomme kæmpes ned. 

• Borgerne chokeres over nye krav fra overmagten. 

• Et hemmeligt møde blandt nye slaver. 

• En forræder spionere eller bliver fanget.  

Konflikter 

• Hvilken skæbne lider den splittede familie? 

• Hvordan reagere borgerne? 

• Hvad beslutter slaverne sig for at gøre? 

• En forræders skæbne? 

• Hvilken dom får de oprørske slaver/soldater/borgere? 

Roller 

• Soldater 

• Borger 

• Slaver 

• Oprørere 

• Forræder 
 

Instrukser – disse skal følges. 
Ingen til denne dom 
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Eskalation – Ild 
 

Oprør og væbnet modstand 
Oprørerne har samlet styrke. 
Endelig kan de slå tilbage. 
Fra deres gemmesteder slår de til. 
Men overmagtens svar er brutalt. 
 

Hjælpemidler – frivillig til inspiration 

Forslag til startscener 

• En oprørsgruppe før (eller efter) et afgørende desperat angreb. 

• En oprører prøver at overtale borgere til at støtte kampen. 

• En tilfangetagen soldat forhøres af oprørere, (eller omvendt). 

• En gruppe borgere overværer et slag mellem oprørere og soldater. 

• En familie skjuler en oprører mens soldaterne leder efter ham. 

Konflikter 

• Hvad bliver udfaldet af det desperate angreb? 

• Hvad er borgernes reaktion på oprørerens tale? 

• Sladrer soldaten, eller hvad fortæller soldaten? 

• Hvem vinder kampen, eller hvad gør borgeren? 

• Finder soldaterne oprøreren? 

Roller 

• Soldater 

• Oprørere 

• Borgere 

• Fanger 
 

Instrukser – disse skal følges. 
Ingen til denne dom 
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Vendepunkt – Ild 
 

Magten slår tilbage 
De var der alle sammen 
Vennen, broderen, naboen 
Helt stille hang de 
Mens ravnene åd deres øjne 
Overmagtens svar havde været nådesløs 
 

Hjælpemidler – frivillig til inspiration 

Forslag til startscener 

• Et af oprørenes skjulesteder angrebes af en overlegen styrke. 

• En gruppe oprører henrettes for offentligheden. 

• Den nye hersker lægger slagplaner med generalerne. 

• En straffeekspedition mod en lille by. 

Konflikter 

• Bliver oprørenes skjulested ødelagt? 

• Bliver oprørene henrettet eller griber tilskuerne ind? 

• Hvad beslutter krigsrådet? 

• Forbliver soldaterne lydige under straffeekspeditionen? 

Roller 

• Soldater 

• Oprørere 

• Den nye hersker 

• Hans generaler 

• Borgere 
 

Instrukser – disse skal følges. 
Ingen til denne dom 
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Point of no return – Ild 
 

Dagen før den afgørende dag 
Det er trukket op længe 
Som en sommerstorm 
Den afgørende konfrontation 
I morgen vil det hele blive afgjort 
 

Hjælpemidler – frivillig til inspiration 

Forslag til startscener 

• Om natten i oprørernes lejer. 

• Om natten i soldaternes lejer. 

• Et sidste møde mellem oprørslederen og hans tropper. 

• Et sidste forsøg på at finde en fredelig løsning. 

• En soldats (lige meget hvilken side) sidste aftens med dennes elskede eller nærmeste. 

Konflikter 

• Fejler fredsforsøget? 

• Sover nogen overhoved denne nat? 

• Stikker soldaten af? 

• Hvad gør oprørslederen? 

Roller 

• Soldater 

• Oprørere 

• En elskede 

• Oprørslederen 

• Fredsmægler 
 

Instrukser – disse skal følges. 
Ingen til denne dom 
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Klimaks – Ild 
 

Frihed eller død 
Det er nu eller aldrig 
Kamp til sidste blodsdråbe 
I dag vil vi enten sejre eller dø 
I morgen venter frihed eller helvede 
 

Hjælpemidler – frivillig til inspiration 

Forslag til startscener 

• Slaget fulgt fra oprørenes side. 

• Slaget fulgt fra overmagtens side. 

• Slaget fulgt af nogle borgere, der tager sig af de sårede. 

• Midt på slagmarken, et stille øjeblik, nogle krigere venter på næste ordre/fjende. 

• To tidligere venner mødes, nu på hver side af konflikten. 

• Efter slaget, vinderen skuer over den blodige slagmark og falder fortvivlet på knæ. 

Konflikter 

• Hvem vinder? 

• Hvilken ordre modtager de ventende krigere? 

• Hvad gør de to tidligere venner? 

• Hvad gør vinderen? 

Roller 

• Soldater 

• Oprørere 

• Oprørslederen 

• Den nye hersker 

• Krigere 

• To venner 

• Borgere 

• Læger og sygeplejersker 
 

Instrukser – disse skal følges. 
Denne dom skal afslutte historien. Når dommen er slut, skal overdommeren rejse sig, og kort 
beskrive, hvad der så sker. Kort sagt runde historien af og binde alle løse tråde sammen. Hvad 
skete der efterfølgende i verden og med de centrale personer i fortællingen? 


