Opgave 1

Stiloplæg i dansk- eller evt. i engelskundervisningen
Læs ”klippet” fra manuskriptet igennem og sæt dig ind i soldatens syn på livet og dermed på hans egen
fremtid.
Skriv et brev til ham, hvor du kommenterer de synspunkter, han kommer med.
Du skal skrive, så det hænger sammen som et hele og ikke bare er nogle enkelte punkter, du
kommenterer. Du bør også begrunde dine svar, men der er ikke lagt op til, at du har en klar holdning til de
tanker, han har om sin fremtid.
Du vælger selv, i hvor høj grad du vil støtte ham eller modsige ham, men det væsentlige er, at du når frem
til en eller anden form for råd til ham, for det er jo derfor, du skriver brevet til ham.
#
Opgaven kan evt. skrives som engelsk stil med samme indhold og genre som den danske stil (ovenfor).
(Alternativ: Eleven kan i den engelske stil måske i stedet skrive om, hvad der har gjort indtryk på hende /
ham ved at se hele forestillingen, ……… og så måske med perspektiver til sine egne fremtidsvalg.)

Tekstbilag opgave 1:
(Uddrag fra manuskriptet scene 2)
HJEMME
(Julie er gået i seng. Soldaten taler med sine forældre.)
MOR
Men hvorfor læser du ikke videre? Du har altid elsket at læse?
SOLDATEN
Jeg er bare ved at brække mig. Først går man i skole 10 år, hvor man ikke laver andet end at sidde ned.
MOR
Og hvad med sikkerheden, har du tænkt på den?
SOLDATEN
Så får man sig en uddannelse, hvis man kan altså er heldig. Efter uddannelsen finder man sig et job, hvis
man er rigtig heldig. Så finder man sig en kæreste.
MOR
Du talte om at læse til læge på et tidspunkt. Har du helt droppet det?
SOLDATEN
Man flytter sammen, bliver gift og får børn. Børnene starter i skole, bliver færdig med skolen. Så finder de sig
en kæreste, så får man børnebørn.
MOR
Da du var lille, ville du være præst. Kan du huske det?
SOLDATEN
Når man har fået børnebørn, bliver man pensioneret. Overlever man pensionen, kommer man på plejehjem.
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MOR
Ja, du troede at præster kun arbejdede om søndagen. Kan du huske det?
SOLDATEN
Og så sidder man dér med plastikmad, rynket hud og lunken kaffe og roder i sin egen afføring indtil man
endelig er så heldig at kradse af. Og det var så det liv.
MOR
Du skal have en abrikos Agat. Den giver mod styrke og tålmodighed.
SOLDATEN
Det eneste du har set af verden er arbejdsplads, vuggestuer, skoler og plejehjem og måske et par
turistfælder i ferierne.
MOR
Så kan du lige tænke det hele igennem igen. Inden du melder dig.
SOLDATEN
Jeg har meldt mig.
PAUSE
MOR
Jamen, Abrikos Agat styrker ansvarsfølelsen og skaber forståelse for egne handlinger.
SOLDATEN
Jeg vil bare se verden. Arbejde i hele verden.
MOR
Samtidig er den god mod forkølelse og allergier. Den kan også bruges som eliksir og giver håret glans.
SOLDATEN
Have et job, hvor jeg ikke er låst fast i et dødssygt lorte-musehjul...
MOR
Jeg læste en artikel. Det er langt farligere dernede for de danske soldater end de troede.
SOLDATEN
Jeg vil have et job, jeg er vild med. Der betyder noget for mig. Et job, der udfordrer mig. Udfordrer min hjerne
og min krop. Et job, hvor kammeratskabet er det vigtigste. Et job, hvor det ikke udelukkende handler om
overskud og aktiekurser eller om at blive chef og køre dyre biler. Et job, hvor man ikke skal føre sig frem i
jakkesæt med en eller anden spritafhængig blondine af en kone…
MOR
Er du egentlig klar over, hvor uansvarlig du er?
SOLDATEN
… der i virkeligheden ville gifte sig med hvem som helst…
MOR
Har du slet ikke tænkt på Julie?
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SOLDATEN
… bare for at komme til at bo i parcelhus omgivet af rullegræs og en mellemklassebil i carporten.
MOR
Du er jo helt forvirret.
PAUSE
SOLDATEN
Jeg vil bare gerne se den rigtige verden. Verden som den ser ud i virkeligheden. Jeg vil opleve verden.
Opleve andre kulturer, andre mennesker.
MOR
Far og mig har da altid sagt, at du skal gøre det du føler for.
SOLDATEN
Hvor jeg kan gøre en forskel, gøre verden til en bedre verden at leve i.
MOR
Vi er bare bekymrede for dig.
SOLDATEN
En verden, hvor alle har det lige godt. Hvor alle børn får en uddannelse og en fremtid.
MOR
Vi kan ikke holde ud, hvis der skulle ske noget med dig.
SOLDATEN
En verden hvor de voksne lever i fred og opfører sig ordentligt.
MOR
Der må simpelthen ikke ske dig noget.
SOLDATEN
Jeg må bare afsted.
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