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EXT. ENG/BAGHAVE. FORMIDDAG.

1

Det er en stor og smuk eng som ligger lige op til et skov
område. Engen har langt græs og er fyldt med mælkebøtter og
eneklte blomster. Blomsterne svajer let i vinden.
For enden af engen ligger der et lille hyggeligt hus.
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INT. KØKKEN/ENTRÉ. FORMIDDAG.

2

SVEN-ERIK (74) er lige kommet ind og hoveddøren og står med
en lidt breve og reklamer, som han har hentet i postkassen.
Han fløjter lidt for sig selv, mens han kigger det igennem.
Han ud i køkkenet, men stopper op da han ser en folder for
et plejehjem med speciale i demens. Han lægger folderen
sammen med reklamerne på køkkenetbordet. SVEN-ERIK finder to
kaffekopper, som han lægger tre småkager ved chokolade ved
den ene kop og tre med sukker ved den anden. Han kigger lidt
på folderen mens han hælder kaffe op.
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INT. STUE. FORMIDDAG.

3

SVEN-ERIK går ind i stuen. Stuen er er lille. Der står to
stole med et vindue bagved. Mellem bordet er der et bord
hvor der ligger noget strikke tøj. SVEN-ERIK stopper op da
han ser det.
SVEN-ERIK
Satans.
SVEN-ERIK skynder sig at stille kopperne på bordet og går ud
af stuen.
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EXT. BAGHAVE. FORMIDDAG.
SVEN-ERIK står i terrassedøren og kigger ud over haven. Det
er en stor have, som ligger lige op til en eng. Haven er
fyldt med gamle blomsterbede med halv visne blomster. Huset
og den store have får SVEN-ERIK til at se lille ud.
SVEN-ERIK
Kirstine?! Kirstine?!
SVEN-ERIK ser en dame gå rundt lagt ude på engen. Han tager
træsko på og går ud til damen.
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2.
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EXT. ENG. FORMIDDAG.

5

Ude på engen står KIRSTINE (71) år, som er igang med at lave
en buket blomster, der mest består af ukrudt.
SVEN-ERIK
Hva’ laver du her ude?
SVEN-ERIK står og kigger lidt på KIRSTINE der kigger ud over
engen.
SVEN-ERIK
Kirstine?
KIRSTINE kigger over på SVEN-ERIK.
SVEN-ERIK
Jeg har lige stilt kaffe frem.
KIRSTINE
Nej... Men jeg vil gerne have noget
sodavand.
SVEN-ERIK
Nu drikker vi lige kaffe først,
ikk’?
KIRSTINE svarer ikke. De begynder at gå tilbage mod huset.
SVEN-ERIK
Hvem er blomsterne til?
KIRSTINE
Ikke nogen.
De går videre uden at sige noget.
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INT. STUE. FORMIDDAG.

6

De sidder lidt i stilhed, mens KIRSTINE striker, og
SVEN-ERIK ser TV.
SVEN-ERIK
Skulle vi tage ud og spise i aften?
KIRSTINE
Jeg har da lige købt mælk.
KIRSTINE kommer til at skubbe til sin kaffekop, så der
vælter kaffe ud over bordet. SVEN-ERIK rejser sig hurtigt
op.

(CONTINUED)

CONTINUED:

3.

SVEN-ERIK
For helvede Kirstine.
KIRSTINE sidder næsten som frosset og kigger på SVEN-ERIK.
Dørklokken ringer.
SVEN-ERIK
Jeg skal nok klare det. Bliv du
bare siddende.
SVEN-ERIK går ud ad stuen, og man hører, han åbner døren i
baggrunden. KIRSTINE kigger over på Sven-Eriks småkager,
tager en af dem og putter den i lommen. I baggrunden kan man
svagt høre små bidder af SVEN-ERIK, der snakker med en dame
(ELISE (70)).
ELISE
(energisk, glad)
Hej
SVEN-ERIK
Hej, Elise
ELISE
Hvordan går det?
(Du ser træt ud)
SVEN-ERIK
Det går fint.
ELISE
Er du sikker? Er hun hjemme lige
nu?
SVEN-ERIK
Ja.
ELSIE
Er det ikke også ved at være på
tide at i får snakket om det? Det
er jo for jeres begges skyld.
SVEN-ERIK
Jeg ved det ikke helt. Det vil jo
gøre ondt på os begge to. Siger i
stedet for: Det er jo en stor
belsutning. Han kan evt. lyve igen.
ELSIE
Jeg ved det godt. Kom over en dag
så kan vi snakke om det.

(CONTINUED)

CONTINUED:

4.

SVEN-ERIK
Det er en aftale.
ELISE
Vi ses.
SVEN-ERIK
Vi ses.
SVEN-ERIK kommer tilbage ind i stuen med en buket blomster i
en vase og en klud. Han er begyndt at fløjte igen.
Der er bundet et kort fast til buktten. Han stiller buketten
på bordet tører kaffen op og går tilbage i køkkenet.
KIRSTINE kigger mistroisk på buketten og derefter på sin,
som er meget mindre end den fra Elise. KIRSTINE kigger efter
SVEN-ERIK som stadig er i køkkenet. Det er han. Hun skynder
sig at tage buketten op af vasen og kaster den ud af
vinduet, hvorefter hun putter sin ejen i vasen. SVEN-ERIK
kommer tilbage fra køkkenet. Han stopper med at fløjte.
SVEN-ERIK
(forvirret)
Hvor er buketten hende Kirstine?
KIRSTINE
Hvilken buket?
SVEN-ERIK går tættere på KIRSTINE
SVEN-ERIK
(lettere irriteret)
Ja den fra Elise.
KIRSTINE
Det ved jeg ikke. Måske har hun
hentet den.
SVEN-ERIK stiller vasen på bordet. Han har tårer i øjnene.
SVEN-ERIK
Det tror jeg nu ikke.
SVEN-ERIK går over til terassedøren og tager træsko på.
KIRSTINE sidder nu alene i stuen og kigger på sin buket.
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EXT. BAGHAVE. FORMIDDAG.
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SVEN-ERIK står ude på terassen. Han tager en cigaret frem
som han har i en sølv cigaretæske. Han tænder den og for øje
på buketten fra Elise. Han går over og samler den op,
hvorefter han sætter sig på kanten af terassen. KIRSTINE
kommer ud til ham. Hun har sin egen buket med. SVEN-ERIK
(CONTINUED)

CONTINUED:

5.

kigger op på KIRSTINE. Han klapper på fliserne for at give
tegn til, at hun kan sætte sig ned. KIRSTINE sætter sig ned
ved siden af SVEN-ERIK. Det er stille et kort øjeblik.
SVEN-ERIK
Kan du huske da vi var på kanoferie
med dine forældre i Sverige? Jeg
havde lige friet tre dage før, og
vi havde ikke fortalt det til dine
forældre endnu.
KIRSTINE kigger over på SVEN-ERIK og begynder at lytte.
SVEN-ERIK
Jeg sidder jo så i Kano med din
far, som sidder forrest, og vi er
sejlet et lille styk foran jer, da
jeg så fortæller ham det. Og jeg
tror ikke han var så glad for at
høre det. For jeg kan huske at han
vente sig så hurtigt om, at kanoen
kæntrede med telt og hele lortet.
Det værste var at teltet var helt
nyt (griner)Ja og dig og din mor
grinte bare. Din far var mindre
begejstert, men heldigvis kunne vi
så overnatte på et vandrehjem.
KIRSTINE lægger sig ind til SVEN-ERIK. SVEN-ERIK smiler og
aer KIRSTINE lidt i håret.
SVEN-ERIK
Skal du have en ny kop kaffe?
KIRSTINE
En sodavand.
SVEN-ERIK
Ja selvfølgelig.
SVEN-ERIK rejser sig op igen og går ind i køkkenet.
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INT. KØKKEN. FORMIDDAG.

8

SVEN-ERIK åbner køleskabet og tager en sodavand. Han for øje
på folderen for plejehjemmet ved siden af kaffemaskinen. Han
stiller sodavanden på køkkenbordet tager folderen og smider
den ud i skraldespanden.

6.
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EXT. BAGHAVE. FORMIDDAG

9

SVEN-ERIK kommer ud til terassen igen med en sodavand i
hånden, men KIRSTINE er der ikke. Han kigger udover egen, og
ser hun står der ude igen. Han smiler lidt for sig selv.
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EXT. BAGHAVE/ENG. FORMIDDAG.
Man ligger nu mærke til alle de gamle træer og tilgrode
blomsterbede, som på en eller anden måde stadig har sin
charme.
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