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Medvirkende

Maja

Frank

Jesper

Teksten er for tre medvirkende. Her navngivet Maja, 
Frank og Jesper. I bund og grund kan de tre hovedroller 

lige så vel hedde Adam, Betina og Carsten. 
Teksten er opstillet som en leg, hvor man kan spille flere roller

og hele tiden træde ind og ud af sine karakterer. 
Et par karakterer kan spilles som hånddukker, gerne meget

primitivt fremstillet. 
Location er et neutralt sted, hvor alt kan ske. 

Gerne en sort, tom scene, hvor projektioner, lyd og lyd kan
skabe stemningen af alt og ingenting. 



Dramatikeren ønsker at takke instruktør 
Niclas Bendixen, producent og idémand Lasse Handberg, 

skuespillerne Maja Juhlin, Jesper Riefensthal 
og Frank Thiel, Mungo Park Kolding og ikke mindst 

tekstkonsulent Jens Svane Boutrup. 



FØRSTE BILLEDE

FRANK - Godaften. Staten byder dig velkommen her.
Her i teatret. Sidder De godt? Staten vil helst have, at
alle sidder godt. Læn Dem trygt tilbage. Men luk ikke
øjnene. Det er vigtigt, at I ser, hvad det er, der sker. Lyt.
Ja, lyt. Lad os begynde en historie. Om Staten. Og om
os. Og om Peter Rindal. 

MAJA - Jeg er altså ikke Staten. Jeg er Maja.

JESPER - Men du repræsenterer Staten. Som Maja.

MAJA - Sig ikke det.

JESPER - Det passer. Vi er Statens. Vi er Statens skue-
spillere.

MAJA - Hold mund. Jeg fryser.

FRANK - Alle fryser, når de arbejder i Staten. Her. Tag
min kittel.

MAJA - Jeg vil ikke være brun og grå. Jeg er trods alt for-
fængelig. 

JESPER - Vi er Staten. Vi er tilsyneladende brune og grå.

Frank tager som den eneste kitlen på.

FRANK - Hold op. Jeg stiller mig. Se på mig. Jeg har kit-
len på. Jeg har et arbejde. Jeg gør sådan her med mine
hænder. Jeg gør sådan her med mine fødder.

JESPER - Du bliver betalt for at gøre sådan der med dine
hænder. Du bliver betalt for at gøre sådan der med dine
fødder.

MAJA - Det er Staten, der taler fra dine læber. Du blæser
kold vind. Ved du det? Nu fryser jeg rigtig meget. 
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FRANK - Jeg overtaler jer til at være Staten. Det er den
måde, jeg taler på. Jeg overtaler jer.

JESPER - Vi har intet valg. Vi er skuespillere.

FRANK - Netop. Jeg har valgt for jer. Jeg har allerede
valgt det hele for jer.

MAJA - Du misbruger din magt.

FRANK - Mig?

JESPER - Ja, dig. Du misbruger os. Vi er ikke andet end
skuespillere. Vi kan ikke gøre noget. Vi er afhængige af
dig.

FRANK - Jeg elsker jeres afhængighed.

MAJA - Stop! Jeg finder mig ikke i det. Det gør jeg altså
ikke. Og det er ikke kun fordi jeg er en kvinde og femi-
nist og tænker og alt det der. Jeg vil bare ikke finde mig
i det. Siger jeg. Men jeg siger det vist mest for mig selv.
Eller jeg siger det inde i hovedet og så kommer det ud
ad munden. Det dumper ligesom bare ud. Bang, så ram-
mer det gulvet. STOP! Siger jeg. Ja, det siger jeg. 

FRANK - Døren er der.

MAJA - Det er dig, der bestemmer over mine fødder. Se.
Jeg bliver stående. Her. Jeg bliver stående.

FRANK - Du har et valg. Du kan gå. Jeg bestemmer kun
over dig så længe, du er skuespiller.

MAJA - Jeg er også et menneske. Jeg er også en kvinde.
Jeg er også en sårbar kvinde, der går rundt i rabar-
berkvarteret og leder efter en mening med livet. Og med
underlivet. Jeg går rundt og leder og søger. Jeg er en
søgende kvinde, jeg er opsøgende kvinde.  

JESPER - Du er skuespiller. Du hedder Maja. Du er skue-
spilleren Maja. Du står her. På en scene. Nej, lad os sige,
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det er på et museum. Så ved vi, det er et værk, vi taler
om.

FRANK - Netop. Et kunstværk. Se på mig.

MAJA - Jeg holder mig for øjnene.

FRANK - I mørket findes jeg. I lyset findes jeg. Jeg er alle
steder. Du kan ikke flygte.

JESPER - Det er klart. Du er Staten.

FRANK - Sig det igen.

JESPER - Du er Staten.

FRANK - Jeg er mere end det.

MAJA - Hvad? 

FRANK - Ja, jeg er mere end det.

MAJA - Jeg kan ikke klare mere. 

JESPER - Du skal heller ikke klare. Du er skuespiller. Det
er instruktøren, der bestemmer over os. Han har sagt, vi
skal stå sådan her. Så står vi bare her, fordi vi er blevet
placeret sådan. Midt i værket. Jeg siger heller ikke noget
med min egen stemme. Det er en, der har skrevet alt det
her, jeg siger. Det er dramatikeren. Han hedder Tomas.
Han er sød, smuk og stædig. 

FRANK - I er ved at forstå, jeg er et værk. Et kunstværk.
Som I også er en del af.

MAJA - Jeg er holdt med at fryse. Eller måske har jeg
vænnet mig til at fryse. Nu tror jeg, at det er sådan her,
jeg altid skal have det. Kolde hænder, kolde fødder.

JESPER - Jeg har for længst vænnet mig til det. Altså at
fryse.
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