
Side 1  - ’Hva’ Du Værd’ - Et scenarie af Lasse E. Oszadlik og Charles B. Nielsen—(Sjales og Leo) 

 

Hva’ Du Værd? 
Et scenarie af Lasse E. Oszadlik og Charles B. 

Nielsen(Sjales og Leo) 

 

Et scenarie om tabere, for tabere af tabere! 
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Synopsen:  
[Til spilledere på Fastaval 2010]: Læs scenariet før Fastaval—for dette scenarie  går i gang straks torsdag morgen!  

Slutningen af scenariet (Der hvor alle dør til sidst) er fastlagt på forhånd. Resten af historien er ikke fastlagt men 

skabes af spillerne.  

Vi befinder os i en kontrafaktisk version af vores hverdag eller en uhyggelig nær fremtid.  

Spillerne har deres roller og nogle input fra deltagende vagter og forhørsledere. Deltagere fra de to sidst nævnte 

grupper dømmer og skyder i løbet af spillet en håndfuld af spillerne. Spillet handler om at opleve  nogle meget 

stærke følelser, som kan opstå i forlængelse af de forestillinger, der vil presse sig på i de ekstremt klemter situatio-

ner, som spillerne kommer ud i, mere end at fortælle ”Den Gode Historie”. Derfor er baggrundsmaterialet for dette 

scenarie også relativt kort.  

Spilledere til scenariet vil få tildelt en NPC rolle, som de skal styre scenariet efter. Disse roller er delt op mellem vag-

ter og forhørsledere. Vagterne repræsentere den fysiske vold og forhørslederne den mentale vold, altså den psyki-

ske vold, der udøves mod spillerne blandt andet for at kunne spille dem ud mod hinanden. Det er et klart ønske, at 

spillerne ikke skal finde sammen imod omverdenen (Spillederen) men skal spille hinandens ondskab.  

Selve spillet kommer til at foregår i en række klasselokaler. Scenariet er inspireret af filmen ”Hvordan slipper vi af 

med de andre” (Zentropa Film 2007). Denne film anbefales på det kraftigste at ses inden man spilleder scenariet. 

Det er meget omdiskuteret om filmen er god eller dårlig. Det spændende ved filmen er dog, at den nærmest lige så 

godt kunne være et rollespil på film. I fiktionen udspilles handlingen på en skole, ligesom her ved Fastaval. 

 

Karaktererne i scenariet bliver ligesom i filmen, vist som ofre gennem hele historien. De fremstilles som ubehageli-

ge og ubrugelige med det sigte, at kunne retfærdiggøre, at man planlægger, at tage livet af dem. Til allersidst eska-

lerer de opbyggede konflikter så meget, at alt bliver—trods retfærdiggørende tanker om velfærd—alligevel  helt 

forkert. 

Det er vigtigt at forstå at 

styrken i dette scenarie 

ligger i formen og ikke i 

historien. Scenariet er 

skræddersyet til at fore-

gå på en skole. Rollerne 

er skrevet af de folk, der 

gennemgik ”prøvespillet” 

eller det oprindelige sce-

narieopførsel i november 

2009. Rollerne har derfor 

et meget forskelligt præg 

og passer derfor til for-

skellige typer spillere. 

Styrken ved rollerne lig-

ger igen i, at de er udvik-

let på baggrund af for-

skellige folks fordomme 

om, hvad en taber egent-

lig er for en.  
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Spillederens udfordring: 
 

I første omgang er det at uddele rollerne rigtigt og være kreativ inden for de rammer, der er givet. Modsat mange 

andre scenarier har spillederen en enkelt rolle og kan ikke bryde ud af rollen, når spillerne er tilstede for at briefe 

eller give hints. Det er spillederens opgave at understøtte fiktionen og iskoldt og uden humanistiske hensyn at be-

dømme spillernes værd som mennesker. 

Rollerne skal repræsentere mennesker, som ligner dem, vi møder fra den virkelige verden. Mennesker vi ikke ken-

der men har fordomme  imod. Det er disse roller, der skal være stemmerne for de objekter, nogle af vores typiske 

fordomme retter sig imod. 

Fordi temaet for scenariet er rimelig hårdt og for nogle kan have en heftig effekt, har vi en forberedende workshop 

på samme længde som scenariet. Hermed forsøger vi at sikre, at deltagere har forstået, hvad de går ind til—nemlig 

en følelsesmæssig stærk oplevelse, hvor man mærker, at det gør ondt, dog ikke mere ondt end deltagere kan holde 

til det, når de er forberedt på hvad det handler om. Scenariet lægger  op til at træde lidt på folks grænser og kradse 

lidt dybere i lakken.   

Har du nogen spørgsmål under din læsning, så send mig en mail på charlesbn@gmail.com—jeg er kendt for at have 

en kort respons tid pr mail. 
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Baggrund for historien:  

Lømmelpakken var mere end “årets ord” på P1 for at beskrive 2009. Lømmelpakken var mere end et par tusinde 

anholdte aktivister. Lømmelpakken var endnu en test på vejen. Medierne og befolkningen bed på krogen. Der er nu 

gået sin tid og næste skridt må tages. ”Den Nye Velfærdspakke” skal indføres til befolkningens eget bedste. 

Denne nye pakke, skal ikke hjælpe os af med lømler og terrorister, men med alle velfærdssynderne! Du er sikkert 

ikke den eneste der har gået med tanken om, at du betaler for meget i skat og at alt den skat du betaler sikkert går 

til nogle mennesker, der bare udnytter systemet på det groveste. Dem som arbejder alt for lidt, drikker for meget 

og generelt koster samfundet milliarder af kroner i sociale ydelser, hospitalsbesøg, bistand osv osv… Kort fortalt 

befinder vi i dagens Danmark.  

Men nu skal samfundets snyltere og tabere findes og udryddes. 

For at kunne håndtere gennemførelsen af denne nye pakke, er landet sat i undtagelsestilstand – militæret sat ind - 

og de formodede værdiløse snylterne sat bag lås og slå.  

Der skal føres rettergang og afsiges domme . Dødsstraffen er genindført for at sikre Velfærdspakkens effektive gen-

nemførelse.  

Overvejelser omkring forløbet: (Læs even-

tuelt ”selve forløbet” nedenfor først for 

bedre forståelse) 

Modsat mange scenarier på Fastaval 
spilles dette scenarie delvist uden spille-
der. Konceptet vi har valgt at bruge min-
der nok mest af alt om ”Sidste års 
sne” (af Martin W. Jürgensen & Jacob 
Holm Krogsøe - 2005) Spillederen hver-
ken fortæller eller guider historien.   
Spillederen er en usynlig ånd, der måske 
kommer ind i lokalet ude fra og giver gas 
til historien ved at give spillerne skæb-
nekort eller små påvirkninger som pust 
til øret eller visken i krogene.  
Endvidere bidrager nogle få semilive NPC’er til spillet for at bidrage til illusionen. 
 
Spillet vil dog foregå i et par locations, en primær location (cellen/klasselokalet) og nogle sekundære loca-
tions til forhør og eventuelt til henrettelserne. Her vil spillene blive splittet op mellem locations, de fleste 
vil blive i cellen og på skift blive taget ud til fx et forhør. 
Den ønskede effekt opnås ved at spille de tilfangetagne ud mod hinanden gennem intrigerende forhør. 
 
Workshoppen har blandt andet til formål at inspirere deltagere til intriger. Modsat de Fastaval scenarier 
der benytter sig af intrigemuligheden mellem spiller og spilleder udenfor spillet ((når spillleder går uden-
for døren med en eller flere spillere) tilstræbes her en spilfremmende intrige effekt inden for spillets ram-
mer. 
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Selve forløbet: 

Spillet starter med at vagterne smider spillerne ind i deres ’celler’ en efter en.  Værdigenstande og ejen-
dele bliver konfiskeret og anbragt i en kuvert med spilleridentifikation. I lokalet skal spillerne udfylde det 
vedlagte spørgeskema (Se Handouts).  
I begyndelsen ved spillerne intet om hvorfor de er her og vagterne skal ikke give spillerne informationer 
men minde  om at spørgsmål vil blive besvaret når tid er og der skal gå minimum 15-30 ,minutter så de 
tilfangetagne når at blive frustrerede over ikke at vide, hvorfor de er taget til fange. 

Når frustrationerne tager til hol-
der den ledende officerer  en 
tale (Se Handouts) for fangerne 
og forklarer, hvorfor de er blevet 
fængslet. Her bliver spørgeske-
maerne inddraget og senere 
brugt til de indledende forhør/
samtaler. 
Derefter begynder forhør/
samtaler en efter en og de skal 
gennemføres relativt ustrukture-
ret for at give en stemning af 
usikkerhed og kaos selv blandt 
”fangevogterne”. Samtalerne må 
gerne give en stemning af en 
”eksamen med livet som ind-
sats”. 

Når alle har været til deres første samtale, vurderer forhørslederne hvem der skal dø som den første og 
vagterne går ind og tager livet af denne spiller. (For hvem spillet stopper med et tilbud om at spille NPC 
for et af de andre hold) 
På dette tidspunkt skulle vi gerne være halvvejs med scenariet og herfra er det bare at køre videre med 
forhør/samtaler og efterfølgende beslutning om hvilken af to udvalgte spillere, der skal dø.  
 
Hvis spillet er alt for håbløst i cellen og spillerne synes at have gennemskuet historien,  kan en tilfangeta-
gen spiller løslades  for at give håb til andre spillere om, at der er en vej ud. (det skal som udgangspunkt 
være den med den fange med den værste baggrund, der løslades)  
Slutscenen foregår således, at de tilbageværende  spillere (helst 3-4) alle skal dømmes til døden på nær 1, 
der skal løslades. Spillerne får efter dommen en 15-20 minutter til at sige farvel i vrede, sorg eller hvad de 
nu må føle. Herefter  de stilles op på en række og skydes en efter en. 
3-4 timer efter. Spillet er slut. Scenariet kan godt vare længere tid, men så skal der spillederne selv ind-
skrive flere faste input og en fastere struktur for dødstidspunkterne, for at sikre dette rette antal deltage-
re tid sidst. Det oprindelige live scenarie ”Prøvespil” blev opført i november 2009 med 14 deltagere. Det 
varede 8 timer. Alle 14 deltagere ønskede da, at spillet havde fået længere spilletid. 
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Spilmekanik: 
Inspiration fra en film: 

Scenariet er  100% inspireret af filmen ”Hvordan slipper vi af med de andre”. Spillet handler dog mest om 

det, man ikke ser i filmen, nemlig hvad der egentlig sker i cellen, mellem taberne. Det oplagte er, at filmen 

er optaget på en skole og dette er en oplagt location for at lave et rollespil. 

Skolen er dog lidt mere end bare en god idé for at det er en nem setting idet  temaet om eksklusion og fejl-

eksistenser, er noget rollespilsnørder kender fra deres egen tid i folkeskolen. 

Skolen har altså et meta-lag der kan vække associationer, som instruktøren nævner som valget for location 

i filmen. 

Rammescenarie: 

Scenariet skal ses som en slags sandkasse vi har lavet for nogle spillere at lege nede i. Vi har givet dem en 

ramme og så må de skabe historien. 

Døden ved Klimaks: 

Der er mulighed for at dø tidligere i scena-

riet. Visionen med denne udskrivelse fra 

scenariet, handler om at slutte folks spil 

lige når det topper i deres klimaks. Vi skal 

til workshoppen, arbejde med nogle signa-

ler spillerne kan bruge for at signalere at 

”de er klar til at dø”, det kan fx være ved at 

eskalere konflikten.  

På workshoppen  skal vi finde frem til en 

aftale for, hvordan det lader sig gøre. 

Hinandens Ondskab: 

Spillerne skal spilles ud mod hinanden. De skal vide, at det værste er ikke autoriterne, det er taberne. 

Det er ud fra en hypotese om at folk der sidder i lort til halsen har det med at hælde deres lort udover andre. 

”Rigtige Tabere” deler ud af deres problem i stedet for at hjælpe andre. 
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Tag En spiller ud af lokalet: 

Under spillet vil der være forhørsrunder og spillere, der bliver slået ihjel. Dette betyder rent praktisk, at 

man tager en spiller eller flere ud af lokalet. For at understøtte spillet i stedet for at forringe det, er det vig-

tigt at gøre det usikkert,  hvorvidt disse spillere overhovedet kommer tilbage og hvad det er, der sker med 

dem. Spillederen kan slippe en bemærkning som: ”Hvad sker der egentlig med ham idioten - nu han er 

væk? De har sikkert sluppet ham løs, det fascist svin”. 

Hård Fysisk Kontakt: 

Vi skal til workshoppen lave nogle skubbe og muligvis slå øvelser (+råbe/skrigeøvelser)  for at komme ind 

i et miljø, hvor at fysisk vold er dagligdag. Folk der har svært ved at kommunikere verbalt, kompenserer 

for dette ved at have vold eller voldelig attitude som udtryksform. 

Det diffuse spørgeskema: 

Til scenariets start er lavet et diffust spørgeskema. I stedet for at lave et gennemtænkt og meget psykolo-

gisk fornuftigt spørgeskema, har vi lavet et forholdsvist efter bogen ringe spørgeskema, med forvirrende 

spørgsmål og uden mulighed for at udtænke nogen som helst  konklusion. Forhørslederen får udleveret 

spørgeskemaet efter spillerne har udfyldt det. Spørgeskemaet inddrages  i forhør/samtale. (Tanken er at 

starten af scenariet skal være så kaos så muligt) 
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Workshoppen: 
Først og fremmest er et godt redskab til at forbedre en workshop:  

Team Totems Workshop Håndbog - http://www.munthe-kaas.dk/downloads/wshb.pdf  

Workshoppen er klart inspireret fra bogen og en hver inddragelse derfra er meget anbefalel-

sesværdig. 

[Specifikt til spillederne på ’Fastaval 2010’]: 

Workshoppen er noget, jeg selv står for at køre så i behøver ikke blive nervøse over pludse-

lig at skulle stå for en workshop og ikke bare et scenarie, bemærk dog at når folk er ude i 

grupperne bliver de tildelt en af jer til at læse rollerne med, det er derfor vigtigt i har læst 

rollerne og kan hjælpe med at forstå dem 

Vh Charles Bo Nielsen – Forfatter til”Hva Du Værd” 

Formålet: 
Workshoppen, skal sikre, at folk har forstået hvilket scenarie de er gået ind til og fastlægge 

grænser og regler for hvad der er okay i spillet. Workshoppen skal dele folk ud i deres grup-

per og få delt rollerne ud. Efter rollerne er blevet forstået, skal der gennemføres nogle øvel-

ser for spillerne. Formålet er her først at forme karaktererne efterfølgende at træne og afprø-

ve fysisk og psykisk pres med råbe- og skubbeøvelser. 

Vejledende tidsplan: (ingen grund til stress, hvis planen skrider) 

9.00: Fremmøde og uformel sjov. 

9.10: Introduktion til scenariet (Brainstorm: hvad er en taber) – Vis stemningsklip fra fil-

men. (Hvis teknikken gør det muligt) 

9.25: Faste regler for scenariet både generelle og spiltekniske. Forklare de spilmekaniske 

tanker om scenariet. 

9.40: Spillerens grænser? Personlige grænser—hvad kan spilleren tage imod? Hvad ønsker 

spillerne at opnå med denne form for scenarie? Hvad giver en fed oplevelse? Hvad er godt 

rollespil? (tingene snakkes ordentligt igennem) 

10.00: Pause (Hvor spilledere snakker sammen om, hvilke spillere der høre sammen?) 

10.15: Folk deles ud på deres hold ud fra køn og personlige grænser. De, som er til det mere  

ekstreme spil, kan spille sammen. De, som har faste personlige grænser kommer sammen 

og der tages hensyn til deltagernes personlige grænser gennem hele spillet. 

10.25: (Ude i grupperne) Snak om roller og uddeling af samme. 

10.30: (Ude i grupperne) Læs og forstå rollen. Hver spiller får en kort snak med spilleder 

omkring rollen. 

10.45: (Ude i grupperne) Snak om gruppens spil og grænser. Før vi går tilbage og mødes 

alle sammen udenfor. 

11.00: Fysiske øvelser med spillerne. Råbe og skubbeøvelser. Eventuelt nogle frie indlevel-

sesspil. Derefter fri øvelses-leg og improvisation. 

12.00: Workshoppen er færdig. Scenariet starter kl. 14. (Hvis tiden skrider eller er for me-

get, er der rig mulighed for at rykke sluttiden ) 

http://www.munthe-kaas.dk/downloads/wshb.pdf
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Spillederens rolle: 
Du kan enten være vagt eller forhørsleder. 

Vagterne står for den fysiske vold og for-

hørslederne for den psykiske. For at være 

vagt er det vigtigt, at du ikke er bange for at 

tage fat i folk og slæbe dem af sted. For-

hørslederen skal være god til verbal domi-

nans. 

 

Der skal være en nogenlunde lige fordeling 

af forhørsledere og vagter, dog med over-

vægt af forhørsledere,  

Vagterne står for at slæbe spillerne ind til 

forhør og at skyde spillere efter domsafsi-

gelse. 

Forhørslederne træffer afgørelsen om, hvem der skal skydes.  

 

Spillederroller er skrevet uden køn og kun med efternavn. Så alle kan spille alle spillederrollerne. 

 

Dresscode: 

Til Vagterne vil der være en god idé at medbringe softguns med gas til, da vi selv har et begrænset antal 

med. Hvis du ligger inde med en softgun eller to, må du meget gerne medbringe den. Vi ser helst at der kun 

bruges pistoler til ”Hva Du Værd”. Vi skaffer uniformer til alle vagterne, men tag endelig en lækker uni-

form fra din fortid i hæren, hvis du ligger inde med sådan en.  

 

Til Forhørslederne er det en god idé at tænke ”Kommunal ansat” og have noget neutralt tøj med eller noget 

business kostume af en slags. Vi prøver at få taget nogle skjorter med til at låne ud til dem, der intet har. Til 

forhørslederne er det særdeles vigtigt at man tjekker filmen ”Hvordan slipper vi af med de andre”, da man 

her får en rigtigt god fornemmelse af, hvad der virker og hvad der ikke gør under et forhør.  

 

Vagterne vil få en minimal rollespilsoplevelse, udover det fysiske med at holde fangerne fanget og at skyde 

dem. Men deres rolle er skrevet på 2 linjer, med nogle få afvigere hvor man kan vælge enten at være lidt 

blød mod fangerne eller ekstra hård. Vagterne vil muligvis angre lidt af deres arbejde, men som udgangs-

punkt er det kun meningen, at de skal skaffer spillerne fra rum a, til rum b og tilbage. 

 

Forhørslederne vil få en hel del mere spil og skal derfor også forberede sig meget bedre. Det er vigtigt at 

læse rollerne igennem et par gange og udbygge sin karakter. Rollerne her er ikke meget lange, men har 

nogle sigende stikord man kan bruge eller lade være. 

Det vigtigste er bare at de giver spillerne en god (Altså ubehagelig) oplevelse i forhørsrummet. 

 

Som vagt er det vigtigt at tænke tilbage på skolen og tænke på mobberne i skolen. Et meta-lag i scenariet er 

klart referencen om, at vi er på en skole med de minder, det bringer frem: tæv af de store i frikvarteret og 

lærere og kammerater, der vender det blinde øje til osv. 

 

Forhørslederne kan ligesom vagterne tænke tilbage på skolen, og finde de mest ubehagelige minder frem 

fra eksamener, hvor at sensor blandede sig hele tiden eller man havde et hadeforhold til sin lærer og gene-

relt bare blev slagtet. Eventuelt det med at bedømme folk på helt urelevante ting som udseende er også en 

klassiker fra både hverdag, fest og eksamen.  Jo mere man som forhørsleder kan få sine spillere til at ydmy-

ge sig selv og love alverdens ting des bedre. De skal jo alligevel dø til sidst, så hvorfor ikke have lidt sjov i 

mellemtiden! 
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Forhørslederne: 

Dr. Hviid – Nazi doktoren 

Du vurderer de anklagede næsten udelukkende ud fra deres ariske gener, det er jo åbenlyst 

at en sund og ren arier er den nemmeste at redde ud af misbrug og halehænget af uheldige 

omstændigheder. Du har udarbejdet en diagnose og vurderings teori i dit arbejde, men be-

nytter dig ellers meget af fysiske test. 

 

 

Sygeplejerske Gundersen – Assistenten 

Dit arbejde er simpelt og lige til. Det passer dig fint, at du har en så 

lille del af denne skøre operation som muligt. Du ser ingen i øjnene 

og giver dem bare deres recepter eller skriver ned, hvad du skal skri-

ve ned for doktoren, efter de regler der er for det. Det er bare et ar-

bejde. 

 

 

Cand. Psyk. Pile – Frisk fra akademiet 

Dette er det første arbejde du kunne få dig efter at blive færdig med 

din kandidat. Du vil gøre hvad som helst for at få en god anbefaling. 

Du har et godt hjerte og vil gerne hjælpe alle. Du er meget rodet og 

uerfaren. 

 

 

Advokat Sørensen – Anklageren 

Denne nye lov er fuld af huller og fejl og det er kun til din fordel; du kan 

bøje og brække enhver regel derhen, hvor den passer til din ambition om 

at få de tabere henrettet. 

 

 

Økonom Trier – Jøden 

Denne holocaust lignende menneskebesparelse er ikke lige din smag, 

men til gengæld er det jo dig, der i sidste ende skal betale skat for at hol-

de de her tabere i live. For dig handler det mere og mere kun om penge-

ne. 

 

 

Politiker Rasmussen – Social Demokraten 

Denne nye lov er i offentligheden din fortjeneste og derfor skal 

den jo helst gennemføres så humant så muligt. Jo flere der kan 

blive konverteret til ordentlige samfundsborgere des bedre. Re-

sultater! Resultater er det vi skal have frem og positive af slag-

sen. 
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Vagterne: 

 

Menig Mogensen – Samvittighedskvaler: 

Prøver at få det bedre med sig selv, ved at behandle fangerne godt og give dem ting de kan 

få tiden til at gå med. 

(kortspil, terninger, papir og blyant eller måske en bog) 

 

 

Menig Kaspersen – Fascisten 

Føler virkelig for denne nye velfærdspakke, til at sikre samfundet mod de her tabere. Mis-

bruger gerne sin magt. 

 

 

Menig Jensen – Hr. Efter Bo-

gen 

Følger bogen til punkt og prik-

ke, adlyder enhver ordre, der 

ikke strider imod loven om 

undtagelsestilstand. 

 

 

Menig Madsen – Alles ven 

Følger de andres idéer om en-

ten at slå hårdere eller slå blø-

dere, alt efter hvem han henter 

fangerne sammen med. 

 

 

Menig Thomsen – Menig fra højre 

Siger ikke meget, men følger bare sine ordrer. 

 

 

Menig Olsen – Menig fra venstre 

Siger ikke meget, men følger bare sine ordrer. 

 

 

Sergent Andersen – Kynikeren 

Det er bare et arbejde som alle andre. Du følger dine instrukser og ønsker en hurtig afhand-

ling, udfaldet er for dig lige vidt. 

 

 

Major Nielsen – Den onde 

En helt igennem ond person, der bare ønsker det værste for sine fanger og selv endda solda-

terne skal ikke føle sig for sikre. 



Side 12  - ’Hva’ Du Værd’ - Et scenarie af Lasse E. Oszadlik og Charles B. Nielsen—(Sjales og Leo) 

 

Handouts: 

2 siders: Dr. Hvids Diagnose og Vurderingsteori 

3 siders: Diffust Spørgeskema 

1 side: kort omridts af rollerne 

11 siders: karakterer 
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Diagnose og Vurderingsteori 

 
Hårfarve: 
Hårfarvens betydning for udvikling af fysikken og psyken må siges at være at være temmelig lille. En del 

myter om mennesker med forskellige typer hårfarve er huseret gennem historien, men videnskaben har kun 

fundet ret ringe belæg. Dog skal to fund fremhæves. 
 
Ægte rødhåret: Kraftigt rødt hår, ofte krøllet og med fregner. Der er fundet korrelation mellem rødhårede 

og temperament, som muligvis skyldes overdreven adrenalinproduktion. Desuden tåler de dårligt sollys og 

har dermed øget risiko for hudkræft. (-2) 
 
Nordisk Blond:  I sig selv ikke en garanti for nogle særlige træk. Dog tyder blond hår på en nordisk afstam-

ning. Skandinaver har statistisk et stærkt immunforsvar, velafbalanceret metabolisme og lidt over middel 

intelligens. Mange gener er involveret i disse fænotypiske træk, så blond hår kan kun være en svag indika-

tion på at patienten besidder nogle af disse træk. (+1) 
 
Øjenfarve: 
Ingen evidens for korrelation mellem øjenfarve og andre egenskaber. 

 
Obesitet (fedladenhed): 
Man kan inddele overvægtige i to hovedgrupper. 1. De tungt genetisk disponerede. 2. De socialt uregulere-

de tilfælde. Denne gruppe kan yderligere inddeles i en a- og b-undergruppe. 
1. De tungt genetisk disponerede vil sandsynligvis havde været overvægtige fra barnsben. De er i højrisiko-

gruppen for at udvikle en lang række hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge, impotens, ledskader, psykosomati-

ske sygdomme samt lipidcellekræft.  (-5) 
2a. Denne gruppe har af tilfældige sociale årsager dannet et uhensigtsmæssigt livsmønster hvor der spises 

forkert og dyrkes for lidt motion. De fleste i gruppe kan bryde ud af mønstret hvis der gives en passende 

motivation, samt hjælp til at bryde uheldige sociale mønstre.  (-1) 
2b. Denne gruppe kan minde meget om 2a, men patienterne her, har en genetisk mutation der medfører en 

underproduktion af endorfiner. Endorfinmanglen medfører en generel lad tilstand hvor patienten har svært 

ved at motiverer sig selv. Stærkere impulser, der aktiverer adrenalin eller det limniske system fungerer til-

syneladende normalt, men den daglige motivationsbarriere er normalt høj for disse patienter. Dette medfø-

rer som regel en generel dovenskab. Denne lade tilstand medfører fedmen, samt lavt arbejdsudbytte og upå-

lidelighed. (-4) 

 

Kolde fødder og hænder: 
Nogle mennesker er disponeret for let at få kolde fødder og hænder. Dette er et tegn på en let nedsat kreds-

løbsfunktion. Det er dog stadig uvist hvilke yderligere konsekvenser dette har. (-1) 
 
Allergier: 
Allergier er en overreaktion fra immunforsvaret. På den ene side er det en indikation på et stærkt immun-

forsvar, på den anden side så er der øget risiko for krydsreaktioner. Det er ofte via krydsreaktioner at folk 

bliver multiallergikere. Endelig kan et overaktivt immunforsvar i sjældne tilfælde give mere alvorlige auto-

immune sygdomme senere i livet.  (+1/-2) 
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Diagnose og Vurderingsteori 

 

 
Almene Hormonelle Forstyrrelser: 
Hormonelle forstyrrelser kan være mangeartede og give sig meget forskelligartede udslag. Her fokuseres 

kun på de almene og umiddelbart erkendbare. 
 
Østrogen og østrogenlignede stoffer: Østrogenkoncentrationer over normalværdien øger risikoen for en 

lang række kræftformer nærmest eksponentielt. Høje østrogenkoncentrationer kan ofte ses ved bumser og 

fedtet hud. Desuden er der også rapporter om humørsvingninger. I gamle dage blev dette fænomen hos 

kvinder diagnosticeret som hysteri. Mænd kan dog også sagtens have forhøjet østrogenniveau. (-3) 

 
Testosteron: Et højt testosteronniveau kan typisk erkendes ved kraftig hårvækst og skaldethed hos mænd. 

Testosteron har både positive og negative konsekvenser. Et højt testosteronniveau giver ofte bedre perfor-

mance i en lang trække forskellige opgaveløsningstest. Dette kan beskrives som en øget konkurrencelyst. 

Dog er der også en positiv korrelation mellem aggressiv adfærd og testosteron, så det sociale miljø må også 

tages i betragtning. (+1/-1) 

 
Væksthormon: En høj koncentration af væksthormon i barndommen bevirker at visse kropsdele udvikler 

sig mere markant. Det drejer sig specielt om fødder, hænder og kæbeparti. Har barnet været udsat for me-

get væksthormon, er der øget risiko for leddegigt senere i livet.   (-2) 
 
Metabolisme: 
For lav metabolisme se obesitet. 
Patienter med høj metabolisme er ofte meget tynde og har svært ved at tage på uanset hvor meget de spiser. 

Mange teenagedrenge har høj metabolisme, men som regel skifter denne i løbet af tyverne. Nogle har dog 

en livslang høj metabolisme. Karaktertræk hos disse individer er, at de er en slags performance ”sprintere”. 

De er hurtigt omskiftelige og kan udvise stor koncentration i kortere perioder, men da deres energidepoter 

hurtigt bliver tømt har de problemer med at koncentrerer sig i længere perioder.  (-1) 
 
Nærsynethed: 
Synsproblemer har ikke i sig selv en fysisk sammenhæng nogle sygdomme. Man har dog påvist nogle indi-

rekte udviklingskonsekvenser for børn med nedsat syn. 
Børn med nedsat syn bliver ofte lettere hæmmet i deres sociale udvikling. Dette har dog den positive kon-

sekvens at de ofte bliver mere introspektive og koncentrerer sig om udviklingen af deres kognitive funktio-

ner. Derfor ser man også højere intelligens mennesker der var svagtseende som børn. Det er dog vigtigt at 

de sociale egenskaber bliver udviklet senere i livet. (+2) 

 

 

 



Side 15  - ’Hva’ Du Værd’ - Et scenarie af Lasse E. Oszadlik og Charles B. Nielsen—(Sjales og Leo) 

 

Helbredsoplysninger 

Læges navn   

Læges telefonnr.   

Læges adresse   

Blodtype   

Kendte sygdomme 
  

  

Kendte allergier 
  

  

Behandles i øjeblikket med 
præparat 
  

  

Hvide blodlegeme tal   

Blodtryk   

hvilepuls   

Udfyld denne formular 

 

Personlige oplysninger 

Fulde navn   

Kaldenavn   

Adresse (privat)   

Telefon (privat)   

Mobiltelefon   

Fax (privat)   

E-mail-adresse (privat)   

Fødselsdag (MM/DD/ÅÅÅÅ)   

Cpr.nr.   

Pasnr.   

Kørekortnr.   

Arbejdsoplysninger 

Firma   

Adresse (arbejde)   

Stilling   

Telefon (arbejde)   

Fax (arbejde)   

E-mail-adresse (arbejde)   

Overordnets navn og telefonnr.   

Underordnets navn og telefonnr.   

Internetadresse   

PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ DE ANKLAGEDE 



Side 16  - ’Hva’ Du Værd’ - Et scenarie af Lasse E. Oszadlik og Charles B. Nielsen—(Sjales og Leo) 

 

Sidste Uges Ak-
tivitets plan:  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
 
Fredag 

Timers aktiv Motion: 
        

  

Timers lav aktiv Motion: 
        

  

Kalorie indtag (Målt I kJ): 
        

  

Penge Forbrug (Målt Kroner): 

        

  

Antal gange kørt med offentli-
ge 

        

  

Antal Cykelture 
        

  

Transport Afstand (målt I KM) 
        

  

Arbejdstimer 
        

  

Studere/læse 

        

  

Indtaget medikament 

        

  

Indtaget alkohol (malt I gen-
standen) 

    

 

Fysisk Tilstand: 

Kupertest tid:   

BMI:   

Vægt:   

Højde:   

Øjenfarve:   

Hårfarve:   

Abnormaliteter:   

Sexuelle orienteering:   

Antal hospitals indlæggelser:   

Maks puls   

PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ DE ANKLAGEDE 
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Psykiske Tilstand: 
Meget 
Enig 

Lidt 
Enig 

Lidt 
Uenig 

Meget 
Uenig 

I Hvor høj grad tilslutter du dig følgende udsagn:         

Jeg kan godt lide is         

Jeg har hovedpine lige nu:         

Jeg føler mig normalt glad og tilfreds 
        

Jeg drikker for at dulme mit stress         

Jeg har tidligere haft et stofmisbrug         

Jeg føler jeg går i for store sko         

Jeg føler mig normalt Stresset         

Jeg føler mig ikke værdsat blandt mine medmennesker         

Jeg drikker tit juice til morgenmad         

Jeg har ingen for det seneste år anvendt mig af cutting:         

Jeg føler dette er nogle uinteressante spørgsmål         

Jeg tager afstand til resten af samfundet         

Jeg lider af Stofmisbrug         

Jeg føler mig ofte usikker om mig selv         

Jeg føler mig særlig         

Jeg har følt stærkt presset i den sidste uge:         

Jeg føler mig bedre end andre mennesker         

Jeg føler at andre efterligner mig         

Jeg lider af diffus angst         

Jeg føler mig fed         

Jeg lider af dødsangst         

Jeg har i det forløbende år haft selvmordstanker         

Jeg er glad for mit arbejde         

Jeg føler jeg arbejder for meget         

Jeg føler jeg arbejder for lidt         

Jeg har normalt svært ved at koncentrere mig         

Jeg føler mig alene i verden         

Jeg er glad for mit hjem         

Jeg er ked af at være færdig med dette spørgeskema         

PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ DE ANKLAGEDE 
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Kort opridt af spillerne: 

 

Josefine/Jens Vøngsel – Junkien 

Er både misbruger og dealer. Har været clean en lille periode efter et langvarigt afvænnings 

ophold i jylland og har måske et håb for en bedre fremtid. Hendes liv er plettet enormt af 

misbrug og virker til at have været virkelig forsømt som barn. Har brugt sin ungdom på at 

sidde i fængsel og forgæves forsøgt at gennemføre et bred vifte af ungdomsuddannelser 

uden held. 

 

Danny ”Knojern” Frederiksen – Rockeren 

Danny er en kendt rocker og har været inde og sidde mange gange. Han dækker sikkert over 

og en del rockervenner, som han kunne vælge at stikke. Men som udgangspunkt er de hans 

eneste håb. 

 

Jesper Bille Hansen – 

Kunstkenderen 

Har en kandidat i kunsthi-

storie og religionsvidenskab, 

han har skrevet en Phd. af-

handling med emnet: 

”Hvorfor kunsten har været 

det eneste forsvar mod kapi-

talismens sygeligt skarpe 

ånd”. Han har trods sine fine 

lange uddannelse ikke ydet 

meget til samfundet udover 

hans kunstprojekter, der ikke 

har solgt mange pladser no-

gen steder. 

 

Lise Offer Poulsen – Skolelæren 

Nu førtidspensionist efter en uheldig rygskade på skolen, hvor hun arbejdede. Hun er ud-

dannet biologilærer. Hendes kendskab til biologi og sundhed har påvirket hende i en kedelig 

retning. Hun er stærkt hypokondrisk og ifølge hende selv lider hun af et utal af sygdomme. 

 

Arno Thurøe – Guruen 

Efter sin halvfærdige uddannelse i psykologi har Arno brugt sin tid som selvbestaltet guru. 

Han holder kurser og coacher folk i alt fra livsstil, jobsliv og sexliv. Han metoder er utradi-

tionelle og virker bedst for mændene. Han har nogle voldtægtssager i sin baggrund, men er 

dømt uskyldig hver gang.  

 

”Uskyldige” Ulla – Den hjemløse 

Ulla er gået fra mand og hjem, efter hendes børn døde af uforklarlige årsager. Hun er orto-

doks kristen og læner sig meget op af sin tro. Hendes indlæggelser har kosten staten mange 

penge. Hun bor nu på gaden. 
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Birgitte Lise Offer Poulsen  

Psykologisk profil: ustyrligt temperament 

Medicink Indtag: stor indtag af hovedpine piller  

Skattebidrag: 250.000 kr. (Som sin tid som 

Folkeskolelærer) 

Skattesvig: 0 kr. 

Socialhjælp: 600.000 kr. 

Beregnet totalt livstids værdig: -2,500.000 kr 

Alder: 29 

Adresse: Beskyttet bolig på Amager 

Beskæftigelse: Førtidspensionist 

Civilstatus: Single_ 

Uddannelse: 
Folkeskolelærer i Biologi 

 

Erhvervserfaring: 

Folkeskolelærer i en kortere årrække 

 

Gode sider: 

Kløgtig, venlig generelt, har før passet ind i systemet. 
 

Dårlige sider: 

Førtidspensionist, Hypokonder 

 

Baggrund: 

Birgitte er 29 år, hun er førtidspensioneret folkeskolelære med sidefag i biologi. Hendes 

Far var kølemontør (videreuddannet elektriker). Moren var lægesekretær. Birgitte har en 

lillebror der er en af landets bedste forsvarsadvokater, han elsker hende over alt på jorden 

og som hun kan manipulere til alt. 

     

Hun blev mobbet som barn i børnehaven og på sin første skole. Flyttede skole og blev 

derefter den populære pige der mobbede andre. Familien flyttede og hun kom de sidste år 

i folkeskolen til en klasse der synes hun var latterlig når hun stillede sig frem, og sygnede 

derfor hen som den stille pige.  

 

Gymnasieårene ligeså gennemførst som den stille, men kløgtige pige, hvor lærerne 

kikkede gennem fingre med at hun ikke så ofte var i skole når hun kom med dårlige 

opspind om forskellige sygdomme, da hun jo havde fine karakterer.  

 

Tog ud og rejse et år som backpacker i asien. Her ændrede hun sig en del og var egentlig 

den friske, livsglade pige. Startede på seminariet, og kom under et studiejob ud for en 

ulykke som vikar, hvor en "ballademager-elev" væltede en høj hylde med tunge kasser 

ned over hende og ham selv. Barnet var højst uheldigt at få den tungeste kasse i baghoved 

og ødelagt en del af hjernestammen og døde senere på hospitalet. Hun selv fik en mindre 

rygskade.  

 

Efterfølgende var familie og venner meget højt oppe at køre over hvor forfærdeligt det 

måtte have været for hende at være vidne til en så forfærdelig ulykke, og traumerne 

efterfølgende af en panikken 2. klasse der ikke kunne hjælpe, og sagsanlægget fra barnets 

forældre, som hendes bror med nødt og næppe fik reddet hende ud af.  
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Birgitte Lise Offer Poulsen  

 

Lidelser: Hypokonder, muligvis indbildsk hypokonder, har en reel rygskade, men hun 

overdriver smerter, og har af fået "psykiske skader" af forløbet, samt en række 

"følgesygdomme" og en hel del andre lidelser der kommer op hen ad vejen, og er nu 

førtidspensioneret af flere grunde. (Jeg har efterfølgende tænkt problemet igennem 

omkring at karakteren ikke bliver latterliggjort i sin fremstilling, så rollen ikke bliver 

taget seriøst. Håber der enten kan blive arbejdet med dette til workshoppen) 

 

Temperament: Kan hidse sig hurtigt op og evt. blive hysterisk, men er ikke 

frembrusende i en fysisk forstand. Forholder sig roligt til daglig, da højt temperament 

ikke er godt for hendes stress. 

 

Status: Mener selv hun er både klog og veluddannet og mener derfor hun er bedre end 

så mange andre. Hun er en medløber. Så snart status lægger op til nogen form fysisk 

"angreb" på status knækker hun. (altså, bukker sig for rockeren med de brede overarme 

af frygt, selvom hendes ophøjethed mener han er uciviliseret og bestialsk) 

 

Gode sider:  

Eget syn på gode sider: Trods alt uddannet. Og hun skal jo bare blive rask. Og så er det 

jo hendes bror der har overtalt hende til det hele og vil gerne vidne imod ham, og så 

snart hun lige har været til et har psykolog behandlinger, så kan hun nok få sin broders 

dominans ud af systemet. 

 

Reelle gode sider: Kløgtig, venlig generelt, har før passet ind i systemet, (...) 

 

Økonomi: Lever på sin førtidspension, der er fin. Hun får dækket hele sit 

medicinforbrug og får sin psykiatribehandling betalt af staten og fonde som 

"Danmark", fordi det er så stort og "nødvendigt".  

Fik kæmpe summer fra erstatningssager om hvorledes hun gik ned med stress og blev 

psykisk syg af sit arbejdsmiljø, og en fra sin gamle arbejdsplads hun arbejdede på som 

ung under studierne og fik dårlig ryg.  

Flere sager hvor læger ved operationer "invalideret hende for livet", samt nogle mindre 

sager hvor det offentlige har begået nogle fejl. Derudover har hun en fed forsikring. 
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Danny ”Knojern” Frederiksen   

Psykologisk profil: Stærkt aggressivt adfærd. 

Temperament fuld. Stofmisbruger. 

Medicinsk indtag:  

Skattebidrag: 0 kr. 

Skattesvig: minimum 1.000.000 kr. (Er blevet taget i en 

større Narkosag og taget for ikke at bidrage med skat da 

han blev fundet ansat hos en motorcykel mekanikker) 

Alder: 32 

Adresse: Ægirsgade 35, 2200 KBH N 

Beskæftigelse: Arbejdsledig (Dog med stærk formodning 

om et sortarbejde) 

Uddannelse: 
Ufaglært 

 

Erhvervserfaring: 

Ukendt 

 

Gode sider: 

Har lavet frivilligt arbejde i en ungdomsskole. 

Kunne måske lokkes til at stikke nogen af sine Rocker-venner, hvilket ville være rigtig meget værd. 

Da han tydeligvis er godt inde i miljøet. 

 

Dårlige sider: 

Rocker 

Kriminel 

Sortarbejde 

Det viste sig at børnene på ungdomsskolen kom ret meget til skade grundet Danny’s adfærd som 

lærer. (læs mere i baggrundshistorien næste side) 

 

Under overfladen: 

Danny kan ikke noget som helst uden sine rockervenner. Nok er han 

voldelig og kan slå en proper nævne (for det meste kun med sit 

knojern), men som han opdager han er alene bliver han mindre og 

mindre. Og der skal ikke mange til før han godt ved han vil tabe. En 

enkelt vagt (da han har våben) eller to tre stykker i gruppe og Danny 

er en slagen mand og det ved han inders inde godt, men der kan gå 

noget tid før han erkender det. 

Danny ville aldrig kunne vinde en diskussion ved at snakke. Han kan 

kun vinde ved at råbe højere end den anden og råbe det ene skældsord 

efter det andet efter den anden. 

 

Danny tror ikke en døjt på at de vil blive slået ihjel. Men som det 

går op for ham bliver han mindre og mindre, men da det eneste han 

kender til er vold og aggresion som løsning, vil han ty til det. 

Hvis han på et tidspunkt tror at nu skal slæbes ud og skydes, og han 

har set at vold ikke hjælper eller han ikke tror han kan overvinde 

folk, så bryder han sammen og græder og tigger om at få lov til at 

leve. 
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Danny ’Knojern’ Frederiksen  

På Overfladen: 

Knojern er i starten af 30'erne og er medlem af Rockerklubben ”Danish 

Pride”, en halvracistisk rockerklub der samarbejder med Hells Angels. 

 

Knojern er rocker ind til benet og vil kun kaldes Knojern. Han elsker 

at være sammen med sine brødre og han vil gøre alt for dem. 

Knojern er højtråbende, aggressiv og slår folk ned for et godt ord, 

hvis de generer ham. 

Han er meget racistisk og burde et eller andet sted nok være nynazist, 

hvis det ikke var fordi han synes de ser for bøsset ud med deres hvide 

skjorter og armbånd. 

Knojern har lavet alle mulige former kriminalitet: hash og 

narkohandel, indbrud, overfald og trusler. Han har dog ikke slået 

nogen ihjel endnu, selvom han har overværet en del likvideringer og 

vold med døden til følge. 

Knojern er vist også til far til nogle børn rundt omkring, men det er 

nu ikke hans problem. Han har ikke mødt nogle af dem, så han kan være 

ligeglad. De fleste er undfanget til fester hvor der har været 

temmelig meget alkohol og stoffer indblandet. Og et par enkelte gange 

har der vist også været noget med noget rohypnol. Men det har ikke 

været Knojern der har puttet det i drinken, han har bare udnyttet en 

anden har gjort det. Men deciderede voldtægter har Knojern aldrig 

været med til. 

Knojern er glad for alkohol og tager gerne et par baner coke til 

fester og lignende. Han ryger, men ryger ikke hash, da man bliver så 

hippielallende glad af det. Til gengæld giver det gode penge. Coke der 

i mod klarer hjernen op og han bliver kvik i hovedet. Han er på ingen 

måde afhængig, det bliver han aldrig. 

 

Knojern har set rigtig mange film som ung, i sær actionfilm med 

eksplosioner, slåskampe og hurtige biler. Så da han for nogle år siden 

skulle i noget rehabilitering så fik han mulighed for at stå for en 

filmklub på en Ungdomsskole. Og da Knojern har set mange actionfilm så 

ved han godt hvordan man skruer en god actionfilm sammen. Og med 

ungdomsskolens udstyr (og rockerklubbens skarpladte våben og andre knap 

så lovlige ting), lavede han med ungdomsskolens hold en actionfilm med 

ham som instruktør og som en Jean Claude van Damme klon i hovedrollen. 

Temmelig mange kom til skade under optagelserne. Taget i betragtning 

hvem, hvad og hvordan filmen blev lavet, blev den ganske 

underholderende. Og mange var imponeret over specialeffektene (men de 

var også virkelige). 
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Jesper Bille Hansen.  

Psykologisk profil: Hidsig og opfarende  
Medicinsk Indtag:  

Skattebidrag: 500.000 kr. (for en kortere ansættelse i 

kunstfonden, der dog endte i at han blev afskediget 

efter at have raget uklare med bestyrelsen) 

Skattesvig: Ukendt kr. 

Socialhjælp: 2.000.000 kr. (for kontanthjælp) 

Beregnet totalt livstids pris: 20.000.000 kr. (Dækker 

alt for langsom akademisk uddannelse på 12 år, 

Alder: 36 

Adresse: Nannasgade 4 

Beskæftigelse: arbejdsledig 

Civilstatus: single_ 

Uddannelse: 
Akademisk Udd med en Kandidatgrad i Kunsthistorie og 

Religionsvidenskab 

 

Erhvervserfaring: 

Har skrevet en Phd. Afhandling i Kunsthistorie om 

hvordan at ”Kunsten har været det eneste forsvar mod den sygeligt skarpe ånd kapitalismen 

fremmaner”. 

 

Gode sider: 

Jesper Bille Hansen har en stor demokratisk begavelse. 

Han er belæst. 

Vidende om samfundet. 

Har masser er gode og rigtige holdninger. Dem alle sammen faktisk. 

Han er i øvrigt en dygtig og udøvende kunstner. Han har bare ligesom en skaberkrise 

for tiden  
Han har skrevet både en Phd og har en lang akademisk uddannelse. 
Har på trods af sine store priser for samfundet stadig muligheder for at rode bod på det ved at 
få klippet håret og få sig et ordentligt arbejde. 
 

Dårlige sider: 

Koster en del på sundhedsbudgettet. og gør ikke just noget for at lave om på det. 

Har ikke produceret så meget for nylig. 

Er hissig og opfarende. 
Af sin lange og dyre uddannelse har han ikke bidraget meget til samfundet. 

Har modtaget kunststøtte uden rigtig at producere så meget kunst. (Spørg ind til hvad han 

egentlig har lavet!!) 
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Jesper Bille Hansen.  

Jesper er vokset op i whiskeybæltet nord for København. Han flygtede hurtigst muligt 

til Røde Rose kvarteret på Nørrebro. 

Studietiden bød på obskure blandinger af kunsthistorie, filosofi og religionsvidenskab. 

Det fremgår ikke klart nogle steder, om der nogensinde kom en grad ud af det. Her 

startede forargelsen over det etablerede systems krav til den lille mand (selv om denne 

lille mand jo var en åndens gave til menneskeheden) 

 

Har de sidste 10 år er den kunstneriske karriere gået i stå. Det engang så berømte værk 

i en for længst glemt park, er ligeledes glemt, efter at både park og kunst blev købt af et 

større dot-com opstart og endte i en container. Her startede hadet til stål, glas, 

teknokrater og arkitekter. 

 

Gode venner, en skarp tunge og løftet om nye tider har holdt kunstnerstøtten 

nogenlunde ved lige afbrudt af perioder på kontanthjælp. (Her styrkedes hadet til 

systemets krav om produktivitet til en stakkels forfulgt kunstnersjæl.) 

 

Jesper Bille, holder Information og var det ikke fordi de forbandede journalister var så 

skide småborgerlige på Informationen var det jo egentlig en ganske fornuftig avis. 

 

Midt i alt hadet trives et hedt kærlighedsforhold til Italien, rødvin og mørklødede 

skønheder. Pache bevægelsens regnbuefarver kalder tårer frem i øjnene, og man 

spekulerer ikke over at de homoseksuelle bruger samme symbol i San Francisco. FØJ! 

For det er sgu klamt. Men bevares, vi skal jo ALLE have lov at være her. 

 

Og apropos USA. Så er de jo nogle forbandede fascister ALLE SAMMEN. Også 

Obama, men han er jo også en helt, lidt afhængig af hvilken tilgang man lige har til 

diskussionen. 

 

Ud over rødvinen er øllene en kærkommen lejlighed til at slappe lidt af, og pot er jo 

ikke noget man ryger for sjov, selv om det jo er rart at have ved hånden, skulle man 

møde en kammerat med sjælesorger. 

På trods af kronisk bronkitis (det passer i hvert fald med symptomerne på netdoktor), 

og alverdens andre skavanker, er det aldrig blevet til en invalidepension, men den er 

selvfølgelig også noget lavere end kunstnerstøtten. Man skal bare ikke søge om den 

hele tiden. På den anden side er den jo til samfundets svage, og ikke åndskæmper som 

Bille. 

Og apropos netdoktor. Internettet er jo bare statens forlængede arm, til at overvåge og 

undertrykke os alle sammen. Har du måske rent faktisk LÆST 1984? 
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Arno Thurøe     

Psykologisk profil: Ingen kendte 

problemer 

Medicinalsk Indtag:  

Skattebidrag: 2.000.000 kr. (Hans firma 

har generelt bidraget fornuftigt dog med 

mange nedture også) 

Skattesvig: Ukendt kr. 

Socialhjælp: Har dog modtaget mange 

penge i SU gennem 13 år 

Alder: 33 

Adresse: Fugsvansgade 34, 3. th. Amager 

Beskæftigelse: Studerende (Igennem 13 

år) og Selvstændigt firma (Firesprint.dk)  

Uddannelse: 

Bachelorgrad i Psykologi 

 

Erhvervserfaring: 

Instruktør i Firewalking (Gå på 

glødende kål) 

 

Gode sider: 

Hans terapi har virket. noget får det faktisk bedre hos ham. gennem den tid han har 

praktiseret har en overvægt af mænd vendt kommet styrket ud af hans terapi. 

pragt eksemplet er Phillip M der nu sider i kommunalbestyrelsen i Næstved, frelst fra 

12 år som alkoholiker   

Han virker bortset fra alkoholen som et sundt og rask menneske 

Hvis han færdiggøre sin uddannelse og får betalt sit studielån tilbage, kunne han godt 

blive en økonomisk force for samfundet. 

 

Baggrund (familie, venner, fortidsproblemer) 
Arno er evigheds studerende og officielt i gang med at skriver speciale fra Psykologi på 

KU på 6 år - gammel ordning. Han har en instruktør uddannelse i Firewalking og har 

afholdt foredrag og kurser i så forskellige ting som homøopati og datepsykologi. det er 

nu ikke disse harmløse ting der har fået ham i søgelyset. vores Arno har en lang række 

af hård traumatiserede ofre for han selvopfundne total terapi. en behandling hvor 

patienten skal finde styrken og disciplinen til at sige fra overfor fristelser eller personer 

der holder en dominans over en. Behandlingen foregår i en ødegård i Sverige, hvor 

vores ven og 5-6 klienter tager af sted i op til 14 dage af gangen. her bliver de i en syg 

dans med deres psykiske selv manipuleret og fristet til at forbryde sig mod et 

individuelt "kyskhedsløfte" for på den måde at styrke dem til et opgør med deres 

"undertrykker"  

Hans primære arbejdsområder er ofre for  seksuelle forbrydelser og misbrugere.  

 

Arno er i sig selv ikke en stører udgift end den SU han på sidste år indkassere, men  der 

tegner sig et billede, hvor et stort antal af tidligere patienter kan krydsrefereres til de 

nye optegnelser over økonomiske belastende personer for "samfunds balancen" 

 

han er ungkarl, enebarn med kun en nulevende mor på plejehjem. 
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Arno Thurøe    

Verserende sager 
 
Arno har været involveret i en sag om et dødsfald på en misbrugs patient der døde efter han 
havde forlangt hende stoffri også fra den medicin der skulle bekæmpe hendes hepatitis. Dette 
skete dog langt efter hans behandlings forløb var overstået og han kunne ikke drages til 
ansvar for det dårlige råd givet mellem venner. 
 
Han har 2 gange været anklaget for voldtægt,  hvor anklagen er blevet trukket tilbage. Et fast 
punkt på turen er hvor patienterne skal møde "undertrykker" og det kan til tider blive lidt 
"grafisk" og her har pigerne en gang imellem svært ved at skælde virkelighed fra fantasi.  
 
Arno har endnu ikke fået afgjort sin erstatningssag der køres mod hans firma firesprint.dk for 
et uheld på et firewalking kursus, hvor 25  DSB kontrollører fik 1st og 2nd grads forbrændinger 
på fødder og ben. 
 
Lidt om Arno: 
Arno er sund og rask og fejler ikke noget psykisk. Han er overbevist om at han gør det rigtige, 
selv om der tegner sig et billede hvor specielt piger lider overlast omkring ham. 
 
Han er ikke den voldelige type, men prøver at forholde sig reserveret og selvsikker. Men alle 
mennesker har et punkt, hvor de knækker sammen eller måske fare vildt ud. 
 
Arno går efter nogle behandlingstrængende patienter der give ham lidt selvtillid og kontrol 
tilbage, sår splid og manipulere for at få opmærksomhed og tryghed/støtte. 
 
Arno er middelklasse, han ødsler penge væk, men tjener heller ikke mere end hvad han kan 
bruge. 
 

Tidligere klienter:  

 

Maiken Bruun 

 

tvangsindlagt: psykotisk katatonisk. har i sit liv været 6 gange på afvænning for heroin 

misbrug. samlet set 6 år på metadon, men aldrig figureret i psykiatrien, før hendes 

kontakt med Arno. Har i en periode boet på Arnos adresse, hvorfra hun blev 

tvangsindlagt sidste efterår. fik foretaget en medicinsk abort kort efter indlæggelsen   

 

Cille Knudstofte 

 

Incest offer. Har været i behandlingssystemet hele sit liv, men har reelt set kun været en 

uretsmæssige belastning igennem de 1000 af arbejdstimer, Bellahøj politistation har 

brugt på at behandle hendes daglige politianmeldelser af Arno - fra de realistiske 

overgreb og tvang til de tvangstanke opdigtede hændelser som mord (på hende selv), 

mordbrand og usømmeligt omgang med lig (igen hende selv) 

 

Katrine Lassi Larson 

 

Katrine har 7 børn som alle er fjernet af socialforsorgen, mens hun afsoner 7 års dom 

for overlagt mord på børnenes far. Katrine var velfungerende indtil det pludselige drab 

der fulgte efter et terapi forløb hos Arno  

http://firesprint.dk
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Josefine/Jens Vøngsel  

Psykologisk profil: 

Medicinsk Indtag:  

Skattebidrag: 0 kr. (Udover den SU hun alligevel har fået 

af staten) 

Skattesvig: Ukendt størrelse for ulovlig salg af Narkotika 

Socialhjælp: 260.000 kr. (I diverse afvænningsforløb) 

Beregnet totalt livstids pris: 20 milliarder. (Computeren 

havde rigtig svært ved at beregne, muligvis skyldes dette 

bare en program fejl—den blev ved med at sige 20 

milliarder kroner og dette blev bedømt til alligevel at være 

for voldsomt). 

Alder: 22 

Adresse: Ukendt (Formodes at bo ulovligt) 

Beskæftigelse: Studerende/arbejdsløs 

Civilstatus: Single_ 

OBS: 

Dette er scenariets ”lette” rolle. Karakteren er kortere end de andre, fordi den skal passe 

til både han- og hunkøn og fordi at den oprindelige spiller ønskede frihed til at udvikle 

rollen på workshoppen og under scenariet. Håber du vil se det som en styrke. 
 

Uddannelse: 
En halv HF-enkeltfag færdiggjort 

 

Erhvervserfaring: 

Kokke medhjælper og Festival Madbodsansvarlig bl.a. på 

Roskilde Festivalen gennem flere år. 

 

Gode sider: 

Kørte gennem et 28 dages program og var for en periode 

clean. (Mulig potentielle i at få hende helt clean og få en 

ordentlig fremtid) 

Arbejder hver jul som kok på landets herberger for 

hjemløse. 
 

Dårlige sider: 

Har været inde og sidde for videresalg og besiddelse af et 

stort udvalg af stoffer. 

Dropper uddannelser hurtigt.   

Let aggressiv og provokerende.   

 

Baggrund: 

Du Er 22 år 

Startede et utal af gange på  bl.a. teknisk skole, kokkeskolen, HF, gymnasiet, men har ikke 

hængt ved i mere end et par måneder. Arbejde pt. Bartender i en snusket bar på Nørrebro.   

Er vokset op i et middelklasses hjem, med forældre der søgte efter et uendeligt karriere race 

og på at redde verden. 

Blev smidt på efterskole da forældrene ikke havde tid derhjemme (omsorgssvigt), de 

arbejdede hele tiden og bekymrede sig egentlig ikke om det barn dit havde sat i verden. 

På efterskolen var det første møde med den lykkelige beruselse ved hash. Hurtigt efter gik 

det til coke, amf., ecstacy og sprøjteheroin.   

Ser sig selv som en overlever, lidt alene imod verden. Livet er jo bare en lang lort der skal 

skides, så hvorfor ikke grine og være høj imens! 



Side 28  - ’Hva’ Du Værd’ - Et scenarie af Lasse E. Oszadlik og Charles B. Nielsen—(Sjales og Leo) 

 

”Uskyldige” Ulla  

Psykologisk profil: Stærkt Psykisk Ustabil. 

Medicinsk Indtag: Daglig hovedpinepille 

indtag, lykkepille, allergipiller,  

Skattebidrag: 50.000 (Gennem en årgang 

som lægesekretær) 

Skattesvig: 0 kr. 

Socialhjælp: 800.000 (Indlæggelser, 

Alder: 39 år 

Adresse: Hjemløs 

Beskæftigelse: Arbejdsledig 

Civilstatus: Enke_ 

Uddannelse: 

Ulla har færdiggjort Realeksamen 
 

Erhvervsbeskæftigelse: 

Ansat i en årgang som læge sekretær 

 

Gode sider: 

Ulla Virker til at ville det gode. 

Ulla er egentlig kun et offer. 

Ulla kunne måske stadig arbejde med 

noget ufaglært resten af sit liv og tjene sin 

”gæld” tilbage. 

Klarer sig selv ved at leve på gaden. 

 

Dårlige sider: 

Ulla har kostet rigtig meget i alt den tid hun har været indlagt. 

Ulla er meget psykisk ustabil har haft flere depressioner og har kostet i både psykiater og 

psykologhjælp hos staten. 

Ulla er anklaget for at have taget livet af sine egne børn. (Dog aldrig dømt) 

Arbejdsløs, selvom hun burde være i stand til simpelt arbejde. 

  

Uskyldige Ullas historie: 

Ulla voksede op i Hellerup med sin rige familie. Hun var udsat for incest af sin farbror, 

og da hun som 14-årig fortalte hendes hemmelighed til hendes far og mor valgte de 

ikke at tro på hende. Ulla blev udstødt af familien, der mente hun var blevet sindssyg.  

Kort tid efter blev hun tvangsindlagt på ungdomspsykiatriskafdeling. Der var hun i to 

år. Hun fik et nært forhold til en overlæge der hed Ole Vallehøj, som hun havde 

samtaler med om hendes familie og de ting hun havde været igennem. Da hun blev 

udskrevet kom hun derefter på kostskole. På kostskolen havde hun svært ved at få 

venner og holdt sig meget for sig selv, dog havde hun et seksuelt forhold til en lidt 

ældre fyr Josef Moses Olsen som hun endte med at blive forlovet og gift med. 

Ulla havde et depressivt sind og var storforbruger af nervemedicin og antidepressiv. 

Hun havde intet netværk og havde stadigvæk ingen kontakt til sin familie. Hun fik job 

som sekretær hos en praktiksende læge som hun var utrolig bange fro og var ofte 

sygemeldt i kortere og længere perioder.  
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”Uskyldige” Ulla  

 

Som 20-årig fik hun sit første barn. En dreng, som kom til at hedde Patrick. Året efter 

fik hun endnu en dreng som hed Mark og to år senere fik hun en pige der kom til at 

hedde Patricia. Ulla var en psykisk fraværende mor men hun elskede sine børn over alt 

på jorden. Ofte måtte hun overlade pasningen af børnene til hendes mands søster Maria, 

på grund af ustabilhed og dårlige nerver.   

Josef og Maria var ud af en indremissionsk familie, de passede deres kirke og Ulla 

fandt en trøst i Gud og Jesus frelse. Da de fire år efter fik endnu en søn. ( Han kom til at 

hedde Allan) fik Ulla en fødselsdepression og blev igen indlagt. Hun havde det skidt i 

de næste par år og så næsten ikke sine børn.  

Hendes mand Josef var meget vred på hende og mente hun skulle tage sig sammen og 

blive rask og lade sig frelse af Jesus. Den aften da hun netop var kommet hjem og de 

skændtes om, hvorvidt Maria stadigvæk skulle havde samvær med børnene og Josef 

blev yderst ophidset og forsøgte at slå Ulla ihjel med en køkkenkniv.  

Midt i skænderiet kom Maria ind af døren og så hvad der foregik, Maria fik stoppet 

Josef og hun ringede efter politiet, men da politiet ankom fortalte Maria at det var Ulla 

der havde forsøgt vold mod Josef og Ulla blev anholdt og igen indlagt. Maria var den 

eneste der besøgte Ulla på den lukkede i de næste år og hver gang blev Ulla meget 

urolig, vild og indadvendt.  

Da Ulla næste gang kom hjem var Josef meget grov overfor hende og de to levede ikke 

længere som mand og kone, men på grund af deres religion blev der ikke tale om 

skilsmisse. I et år levede de som fremmede sammen i det samme hus. En aften hørte 

Ulla at Josef havde en kvinde på besøg. Det var Maria. Ulla var som regel alene på 

hendes eget værelse om aftenen men nu vovede hun sig ud og lyttede ved døren. Der 

var ingen tvivl om, hvad der skete på den anden side af døren. I indre mission er det 

ikke velset at havde et seksuelt forhold til sin søster og da Ulla fortalte det til Josef og 

Marias forældre blev Josef så vred at han koldblodigt slog alle 4 børn ihjel. Derefter fik 

Ulla skylden men politiet kunne ikke få det til at passe.  

Josef begik selvmord og Ulla blev igen indlagt. I dag er hun 39 år og hjemløs og 

barnløs. Hun lever et usselt liv på gaden og på kvinde herberg hun har svært ved alt 

praktisk, mad, hygiejne osv. Hun taler med sig selv, ofte om Gud. Hun har svært ved 

tillid og især mænd. 

 


