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Forord 
Velkommen, og tak for din interesse for dette scenarie!  

Olsen Banden for Evigt er en kærlighedserklæring til de gamle Olsen 

Banden-film. Der er mange ting, man kan udsætte på de gamle film: de er 

fjollede, de gentager sig selv og deres plot er ofte mest en undskyldning 

for endnu en omgang løjer med Egon, Kjeld, Benny og alle de andre. Men 

trods det er flere generationer af danskere vokset op med en stor 

kærlighed til Olsen Banden-filmene. Og så har vi slet ikke nævnt de 

nordmænd og svenskere, for ikke at tale om østtyskere og andre fra den 

gamle Østblok, der også har nydt filmene i fulde drag. 

Jeg tror at en del af forklaringen skal findes netop i alle filmenes 

gentagelser. Vi ved en hel masse ting om historien i en Olsen Banden-film, 

før Nordisk Film-logoet overhovedet er løbet over skærmen. Egon 

kommer ud af fængslet med en plan, de udfører planen og få en hel masse 

millioner, men på grund af deres inkompetence mister de pengene igen – 

og selv om de når at skaffe dem tilbage, går noget galt, så Egon ender i 

fængsel igen, når filmen slutter.  

Denne form ligger helt fast. Så fast, at Balling og Bahs kunne lege med 

vores forventninger i deres manuskripter. Som når Egon en sjælden gang 

ikke ender i fængsel – eller måske endda frivilligt søger at ryge ind. 

Ideen til dette scenarie opstod lige præcis, fordi jeg spekulerede over 

denne form. Jeg havde netop skrevet scenariet Antihelt, der lader spillerne 

lave deres egen svindlerkomedie, og jeg indså pludselig, at Olsen Banden 

var oplagt til at lave et lignende scenarie ud fra.  

Og det er det scenarie, du læser nu. Et scenarie, der er designet til at lade 

spillerne svælge i en kun let ironisk nostalgi over de gamle Olsen Banden-

film. God fornøjelse! 

 

Elias Helfer, februar 2017 

Scenariet kort 
I Olsen Banden for Evigt spiller I en Olsen Banden-film. Egon har en 

plan, der involverer en masse millioner, nogle sære remedier og et 

pengeskab af mærket Franz Jäger, Berlin. Skide godt! Men Kjeld og Benny 

er nogle fordømte grødbønder og Hallandsen og Bøffen er nogle dumme 

svin, så de mister millionerne, og så… ja, du kender rutinen. Det er i høj 

grad et scenarie, der handler om at nyde genkendelsen af de sædvanlige 

greb fra en Olsen Banden-film. 

Scenariet er designet, så det hjælper jer med at skabe jeres helt egen Olsen 

Banden-historie. Jeg fortæller jer altså ikke, hvad det er for et kup, Egon 

har udtænkt, eller hvad det er, Yvonne absolut skal bruge penge til. Til 

gengæld får I skelettet af en Olsen Banden-film, og nogle værktøjer til at 

fylde rammerne ud. 

Scenariet er designet til en spilleder og fem spillere. Tre spiller banden - 

Egon, Kjeld og Benny - mens de to andre har to funktionsroller: Pøblen 

og Parnasset. Pøblen og Parnasset har ansvar for at spille bipersoner, og 

for at beskrive steder og objekter. Pøblen repræsenterer folkeligheden og 

håndhævelsen af reglerne - både de juridiske og de sociale - og spiller 

blandt andet Bøffen og Politiassistent Holm. Parnasset repræsenterer den 

eksklusive elite, der hævder sig på andres bekostning, og som prøver at 

holde andre (især Egon) ude af deres lukkede klub, og spiller blandt andre 

skurken Hallandsen og Kriminalassistent Jensen. Yvonne repræsenterer 

skiftevis elitens og folkelighedens mentalitet, og derfor er hun delt mellem 

Pøblen og Parnasset. Og så er det immervæk nemmere at holde en 

konstant talestrøm gående, når man er to om det. 

Som spilleder er du i høj grad scenariets Erik Balling. Du sidder bag 

kameraet, og holder et kritisk overblik: holder I tempoet, er der retning på 

jeres historie, er der en spiller, der døjer med sin rolle? Du kommer næppe 

meget ind på scenen. Dog kan du tage rollen som Børge på dig - han er en 

lidt speciel karakter, der falder uden for både Pøblen og Parnasset. 
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Sådan spilleder du Olsen Banden For Evigt 
Som spilleder i Olsen Banden for Evigt træder du ind i rollen som 

instruktør. Du står altså bag kameraet, og hjælper spillerne med at præstere 

deres ypperste. Samtidig har du ansvaret for at rette kursen ind, så I ender 

med en Olsen Banden-historie, der stiller alle i lokalet tilfredse.  

Her er en liste med principper for, hvordan du når et godt resultat: 

 Tag instruktør-rollen på dig. Du spiller ikke med i scenerne (selv 

om du kan tage rollen som Børge). Det giver dig et godt 

udgangspunkt for at se, hvordan alting udvikler sig. Hjælp 

spillerne og stil masser af spørgsmål. Hvis en scene løber af 

sporet, så råb “cut” og tag en snak med spillerne om scenen. Hvis 

alting kører, kan du til gengæld læne dig tilbage og nyde historien. 

 Vær kamerafører. Sørg for at alle er med på, hvad og hvem der er 

i fokus lige nu. Hvis en spiller har været ude af billedet et stykke 

tid, så stil skarpt på vedkommende, og spørg vedkommende om 

noget. 

 Dyrk en legende, improviserende stemning. Olsen Banden’ske 

påfund er velkomne. Byd selv ind med detaljer, der bygger op til 

den rette stemning, og lad spillerne vide, at de er velkomne til at 

gøre det samme. Ros spillere der gør det godt. 

 Hjælp alle spillerne ind i spillet. Hold øje med, om nogle af 

spillerne har svært ved at udfylde deres roller, og hjælp dem med 

at finde deres ben. 

 Vær spillernes fan. Når en spiller gør noget der bringer historien 

videre, eller fortæller noget der er lige i øjet, så lad dem det vide. 

Grin, ros dem, klap. Hvis nogen kommer med en god idé, så sig 

“Ja!”.  

 Styr plottet, men lad ikke plottet styre. Du har en oversigt over et 

typisk forløb på en Olsen Banden-film. Hvis I følger den, får I en 

historie, der kunne være en rigtig Olsen Banden-historie. Men alle 

filmene er forskellige, og leger med plotstrukturen på alle mulige 

måder. Det er fint hvis I afviger fra strukturen, bare jeres historie 

stadig føles som en Olsen Banden-historie. 

 

INDRETNING AF LOKALET 
Scenariet er designet til at blive spillet rundt om et bord. Det kan dog 

stadig være en god idé med noget gulvplads - blandt andet så Egon, Benny 

og Kjeld kan komme ud at gå. På Fastaval kan det derfor være en god idé 

at rykke bordet over i den ene side, så der er et åbent område i den anden 

side af lokalet. 

REKVISITTER 
Du skal bruge: 

 Ca. 50 kort eller papirlapper, som I kan skrive remediesedler på 

 6 kuglepenne 

 Evt. en “cigar”, som Egon kan have i munden i løbet af scenariet 

 Evt. hatte, flag og ølflasker 

Til Fastaval forsøger jeg at fremskaffe rekvisitter. 

SCENARIETS STRUKTUR 
Scenariet er delt op i tre akter. Første akt er indledningen, andet akt starter 

med Det Store Kup, og slutter, når banden finder sammen igen, mens 

tredje akt starter, når banden begiver sig af sted for at skaffe byttet tilbage.  

Undervejs i hvert akt spiller I et antal scener. På dit oversigtsark er der en 

række scener, der typisk er i en Olsen Banden-film. Brug dem som en 

ledetråd til, hvor jeres historie skal bevæge sig hen. Det er helt fint hvis I 

springer en scene over, eller tager dem i en anden rækkefølge end jeg har 

skitseret. Bare de grove linjer i plottet er der. 

PAUSER 
Jeg vil opfordre jer til at tage en kort pause imellem hvert akt. I kan godt 

holde pause efter det Store Kup i stedet for før det. Men det er vigtigt at I 

har energi til kuppet, og der sker mange ting efter kuppet, der flyder 

naturligt fra kuppet. Derfor anbefaler jeg en pause inden. 
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Når I samles igen efter en pause, sætter du Olsen Banden-temaet på, og 

beder banden om at gå en tur rundt i lokalet, Olsen Banden style (se 

Indledning og Opvarmning). På den måde finder I ind i rollerne og 

stemningen igen.  

KUPPENE 
I løbet af spillet kommer I til at lave mindst to kup, men formentlig tre: et 

Introkup, det Store Kup hvor byttet fremskaffes, og 

formentlig også et kup hvor byttet bliver skaffet tilbage, 

efter at banden har mistet det.  

Et kup består af flere faser. For det Store Kups 

vedkommende er de spredt ud over den første del af 

scenariet, men for de andre kup ligger de i forlængelse af 

kuppet: 

1) Definer stedet og målet. Det foregår i introen for 

det Store Kups vedkommende. Hvis I skal have andre 

kup i løbet af scenariet, giver det ofte sig selv, men det 

er alligevel en god idé at sikre, at alle er enige. 

*2) Definér remedier: Egon har selvfølgelig en liste med remedier, der 

skal bruges til kuppet. Til det formål laver I under indledningen en stak 

remediekort. 

Når I når til det relevante sted i første akt, tager Kjeld og Benny hver ti 

remediekort, og kigger dem hurtigt igennem. Nu siger Egon “Vi skal 

bruge… ”. Kjeld og Benny skiftes til at give Egon et remediekort, indtil 

han har fået seks i alt. Når Egon får et kort, tager han kortet, læser det op, 

og lægger det ud på bordet. Det skal helst gå relativt hurtigt, så det virker 

som om Egon reciterer en liste. 

Har I flere kup i løbet af scenariet, kan I enten bruge fire remedier i stedet 

for seks, eller I kan give en håndfuld kort til hvert af bandemedlemmerne, 

som de lægger foran sig. 

3) Fortæl kuppet. Pøblen og Parnasset sætter scenen ved at beskrive 

stedet, og gerne en eller to bipersoner, der er på stedet. De skal også gerne 

beskrive den første forhindring som banden skal forcere. Herefter 

fortæller bandemedlemmerne, hvordan de ankommer på scenen.  

Nu fortæller bandemedlemmerne, hvordan de forcerer forhindringerne en 

efter en, mens Pøblen og Parnasset uddyber beskrivelserne af stedet, føjer 

flere forhindringer til, og fortæller hvad bipersonerne gør.  

Når Pøblen og Parnasset beskriver en forhindring, må de gerne skæve til 

de remedier, der ikke er brugt, og beskrive en 

forhindring, de mener kan forceres med et eller 

flere af de remedier. De skal dog ikke fortælle, 

hvilket remedie, de har i tankerne. I stedet skal 

de lade bandemedlemmerne forsøge at finde en 

løsning på egen hånd - på den måde kan alle 

blive overraskede. Kun hvis banden har svært 

ved at finde på noget, kan du spørge, hvad 

vedkommende forestillede sig. 

Undervejs i et kup er det særligt vigtigt, at du 

agerer kamerafører, så alle er klar over, hvor I 

er. Det gør du dels ved at kigge på den eller de 

spillere, der er i fokus, dels ved at stille spørgsmål til navngivne spillere.  

*4) Bryd ind i Franz Jäger-pengeskabet. Det er sandsynligt at et af 

kuppene - formentligt det Store Kup - har et pengeskab af mærket Franz 

Jäger, Berlin. Pas dog på, at det ikke er alle kuppene, der ender med et 

pengeskab – for meget af en god ting, og alt det der. 

Når I når til at bryde et pengeskab op, mimer I sekvensen med Egon, der 

skal have talkum på hænderne, så gummihandsker, stetoskop - og så skal 

skabet dirkes op. Parnasset spiller pengeskabet, der sagte klikker, mens 

Egon mimer, at han prøver at aflure koden. 

  

At lave gode Egon Olsen-kup er både noget 

af det sjoveste, og noget af det mest 

udfordrende ved det her scenarie. For at 

kuppene er underholdende, er det vigtigt, at 

I ikke planlægger dem for meget på forhånd 

- en stor del af fornøjelsen opstår, når I 

bliver overraskede over, hvad I kan skabe 

sammen. Men det betyder også, at I ikke må 

forvente, at jeres kup bliver lige så opfind-

somme og morsomme som dem I ser i 

filmene.  
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Indledning og opvarmning 
I dette afsnit finder du en række øvelser som spillerne skal igennem, inden 

scenariet starter. Nogle af øvelserne er opvarmningsøvelser, der skal få 

spillerne ind i rollerne, og få gruppen ind i den rigtige stemning, mens 

andre hjælper jer med at spore jer ind på, hvilken historie, I vil fortælle. 

LAV REMEDIEKORT 
Når spillerne kommer ind i lokalet, lægger du papirkort og penne på 

bordet, og beder spillerne om at skrive kort med ting, som Egon kunne 

finde på at bruge som remedier til et kup. Mind dem om, at filmen foregår 

i 70’erne, så de skal undgå alt for moderne ting. De må også gerne tænke 

på at skrive både store og små ting - en bus eller en flagstang er 

fuldkommen acceptable bud. Skriv gerne antal eller mængde på, og vær 

gerne underligt specifik. 

Hver gang en seddel er færdig, lægger I den med tekstsiden opad på 

bordet, så de andre kan lade sig inspirere. Hvis nogle af spillerne har brug 

for at gå på toilettet eller lignende, kan resten skrive sedler imens. Skriv 

også gerne selv et par stykker. 20 er det absolutte minimum, I skal bruge, 

men flere er bedre. 

Når I er færdige, kan du bede spillerne om hurtigt at kigge ud på sedlerne 

og fjerne sedler, de ikke synes passer. En fjernet seddel må ikke diskuteres! 

Til gengæld kan du gerne sige til spillerne, at de kun skal fjerne ting, de 

synes er decideret ved siden af. 

SE ET ISOLERET TILFÆLDE. 
Til spilstarten på Fastaval spiller jeg en YouTube-playliste med nogle korte 

klip, der minder spillerne om, hvad Olsen Banden er for en størrelse. 

Spiller du derhjemme, finder du kortfilmen Et Isoleret Tilfælde, som er en 

Olsen Banden-film på et kvarter. Se den sammen - den giver en god 

oversigt over, hvad en Olsen Banden-film er. 

ASSOCIATIONSØVELSE 
Stil jer op i en rundkreds. Nu siger du et ord. Den næste i rækken skal sige 

det første ord, der falder ham eller hende ind. Bed dem om at sige det så 

hurtigt som muligt. Det skal hverken være originalt eller sjovt. Start forfra, 

hvis legen går død. 

Du kan bruge legen til at holde øje med, hvordan deltagerne reagerer. 

Hvem er gode til at komme på noget, og hvem tænker nøje over deres 

valg? Dem der er gode til at skyde fra hoften, kan være gode at sætte i 

rollerne som Pøblen og Parnasset, hvor det er vigtigt at være god til at 

komme på noget hurtigt, mens Bandemedlemmerne hellere skal være 

nogle, der kan holde rollen, uden at afvige for meget fra forlægget. 

FORDEL ROLLER 
Nu skal rollerne fordeles. Hvis der er nogen med klare præferencer, er det 

som udgangspunkt fint at lytte til. Du skal bare sikre dig at Pøblen og 

Parnasset lander hos spillere, som er gode til at improvisere og skabe spil. 

Hvis der er en lidt svagere spiller på holdet, kan det være en idé at lade 

vedkommende spille Egon - han er helt naturligt et midtpunkt i scenariet, 

mens både Kjeld og Benny skal arbejde lidt mere for at komme på banen.  

Når I har fordelt rollerne, rykker I rundt så Kjeld og Benny sidder tæt på 

Egon, og Pøblen og Parnasset sidder tæt ved eller over for hinanden. 

Kjeld og Benny skal kunne række remediekort til Egon, og Pøblen og 

Parnasset skal ofte ping-ponge med hinanden, så de kan ikke sidde i hver 

sin ende af bordet. 
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SKITSÉR HISTORIEN 
Nu er tiden kommet til i grove træk at definere, hvad historien i jeres 

Olsen Banden-film er. I skal definere målet for Egons plan, hvad Yvonne 

skal bruge pengene til og hvilket biplot der løber ved siden af historien. 

Desuden skal I beslutte jer for, hvor Børge er i historien. 

Løb kort de forskellige elementer igennem. Hvis nogen brænder for en 

bestemt idé i en af kategorierne, kan I starte der, men ellers anbefaler jeg 

at I gør det i denne her rækkefølge. 

1 - Hvad er målet? 

I skal nu bestemme A) hvad banden skal stjæle, B) hvem de skal stjæle det 

fra, og C) hvor de skal stjæle det. I behøver ikke gøre det i rækkefølge - 

start med en brainstorm. 

Sørg for at I uddyber svarene, så de er interessante og giver brændstof til 

jeres fortælling. Hvis banden skal stjæle rede penge, er det ikke bare penge 

- det er penge fra ekstra skatteindbetalinger, eller bestikkelse i store, 

umærkede dollarsedler, eller måske betaling i Schweizerfrank for en stor, 

tys-tys handel med Fællesmarkedets overskudssmør. Hvis målet er en 

bank, så sig noget om, hvad det er for en bank, og giv den et fjollet navn. 

United Conglomerated Bank Incorporated Amba, eller måske 

Aktieselskabet af 13. april, 1917? 

A) Hvad skal banden stjæle? Det er selvfølgelig noget med millioner… 

men det kan være i alt muligt. Diamanter, malerier, informationer der er 

penge værd… det vigtige er, at det kan være i et pengeskab af mærket 

Franz Jäger, Berlin, og at det kan omsættes til penge, som Egon og banden 

kan bruge til at forsøde deres liv. 

B) Hvem skal de stjæle det fra? Som udgangspunktet hedder skurken 

Hallandsen… men han kan være mange ting. Direktør, Sagfører, Konsul, 

Minister, Oberst, Greve... det vigtige er at han er magtfuld, at han er grisk 

og magtsyg, og at han har ressourcer i ryggen. Det må ikke være synd for 

ham, at banden stjæler fra ham! Snak også om, hvad Hallandsens plan er: 

Hvad skal han bruge byttet til, og hvorfor er det en katastrofe for ham, at 

byttet forsvinder (eller er det - har han i virkeligheden snydt Egon?). 

Endelig kan I kort snakke om, hvem Bøffen er, og hvad forbindelsen 

imellem Bøffen og Hallandsen er. 

C) Hvor skal de stjæle det fra? Hvor skal det store kup foregå? En 

ekstra sikker bankboks, en militærbase, et slot, en fabrik, 

Overformynderiet… Det skal være et relativt stort sted med masser af 

sikkerhedsforanstaltninger og krinkelkroge, så det bliver sjovt at lave et 

kup der.  

2 - Hvad skal Yvonne bruge pengene til? 
Det er en offentlig hemmelighed i filmene, at Egon faktisk ikke har noget 

at bruge pengene til. Det har Yvonne til gengæld - hun har altid et eller 

andet, som hun absolut skal bruge en masse penge til. Et nyt hus, så Børge 

kan komme til at arbejde i ØK, eller måske er det fordi Børge skal 

konfirmeres eller giftes. Eller måske vil hun gerne have et kolonihavehus - 

eller også vil hun bare gerne til Mallorca. Under alle omstændigheder har 

hun et eller andet, der optager al hendes tid, og som gør det absolut 

nødvendigt at banden skaffer en hel masse penge. 

Så bestem jer til, hvad det er, Yvonne skal bruge penge til. Det må gerne 

være et luftkastel, og skal helst handle om social position og prestige. Sørg 

for at Pøblen og Parnasset er med på den idé, I ender med - det er dem, 

der skal spille den! 

3 - Hvad er biplottet? 
Hvis bare banden kunne koncentrere sig om deres kup, ville det hele jo 

være nemt. Men der er altid et eller andet, der forstyrrer. Nogen har fået 

en kæreste, eller et nyt job, måske er der et familiemedlem på færde eller 

også er der rivaler i farvandet. 

Læg arket med forslag ud på bordet. Lad nu alle spille ind med ideer til 

biplots, indtil I finder et, I alle sammen kan lide. Uddyb plottet lidt, så I 

har en idé om, hvad essensen i plottet er. 

4- Hvad laver Børge? 
Børge skifter alder i løbet af filmene. Beslut jer for, om Børge er med i 

jeres film. Hvis han er, hvor gammel er han så, og hvad laver han?  
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VISUALISER ROLLER 
Bed alle om at rejse sig. Stil jer evt. ud på gulvet. Alle lukker nu øjnene og 

ser deres karakter for sit indre øje. Det giver mest mening for Parnasset at 

visualisere Kriminalkommissær Jensen. Pøblen kan selv vælge. 

Nu beder du alle om at tage samme kropsholdning som deres karakter. 

Giv dem lidt tid til at mærke deres karakter. Derefter beder du dem om at 

høre karakteren for deres indre øre. Når alle har haft lidt tid til at finde 

den rigtige stemme, tager I en runde, hvor hver spiller siger en sætning, 

deres karakter ville sige. 

BANDEN SKAL UD AT GÅ 
Bed Banden om stille sig ud på gulvet. Sæt Olsen Banden-temaet på. 

Imens det spiller, går banden rundt på gulvet, sådan som man ser det på 

filmen: Egon målrettet forrest, Benny trippende i midten og Kjeld 

luntende bagerst med tasken. 

Denne øvelse kan bruges til at komme ind i stemningen efter en pause. 

SKIDEBALLER 
Giv Egon ordskyen med skældsord. Bed ham om at skælde Kjeld og 

Benny ud i 20 sekunder. De må meget gerne reagere på skideballen. Præcis 

hvad de har gjort er uvæsentligt. 

Bed derefter Pøblen, Parnasset og Kjeld om at stille sig ud på gulvet. 

Pøblen og Parnasset stiller sig ved siden af hinanden. De skal nu øve at 

skiftes til at spille Yvonne. Find på et eller andet Kjeld har gjort galt. Lad 

derefter den ene af dem starte med at skælde ud. Efter et par sætninger 

tager den anden over. Øvelsen er, at ordstrømmen skal flyde, uden at der 

opstår pauser, og uden at de to taler (særlig meget) i munden på hinanden. 

INTROKUP 
Nu kører I et kort testkup, der slutter med at Egon bliver sat i fængsel. 

Start med at forklare kupmekanikken for spillerne. Beslut i fællesskab, 

hvor kuppet foregår, og hvad målet er. Lad være med at overveje det 

længe - tag det første forslag, som du synes lyder passende Olsen 

Banden’sk. Lad nu Kjeld og Benny tage seks remediekort hver. Egon siger 

“Vi skal bruge …”, og Kjeld og Benny rækker ham nu i alt fire kort, to 

hver. Herefter spiller I kuppet, og slutter, når Egon bliver fanget. 

START SCENARIET 
Nu er I ved at være klar til start. Tag evt. en kort pause, og start så 

scenariet med scenen, hvor Egon kommer ud fra fængslet. 



Egon

"Alt er timet og tilrettelagt  det kan ikke gå galt!"

"Vil det sige, at I ikke vil høre min plan?"

"Lad os SÅ komme igang!"

"Det kan man ikke byde mig!"

"Skolelærere, narkomaner og kommunister alle sammen!"



Benny

"Åh, altså, Egon, hvor er det dejligt at se dig igen!"

"Hvad faen! De har sku taget røven på dig!"

"Skide godt!"

"Gode gamle Franz!"

"Så, så  rolig nu Egon!"



Kjeld

"Nu er det vel ikke farligt?"

"Hvad skal jeg dog sige til Yvonne?"

"Ja, ja  jeg skal nok!"

"Nu skulle der ikke kunne ske mere  vel?"

"Jeg vidste det  jeg vidste det ville gå galt!"



Pøblen



Parnasset

"Åh, altså, Egon, hvor er det dejligt at se dig igen!"



Yvonne  Pøblen

"Meget har du budt os i alle disse
år  men det her!"

"Nej, det siger jeg dig!"

Yvonne  Parnasset
"Du lovede jo, at vi skulle være millionærer!"

"Der kommer et tidspunkt i enhver kvindes liv, hvor hun
må blomsrtre og folde sig ud og være kvinde!"



Hallandsen

"Manden er gal  bindegal  men
han ved for meget!"

Kriminalassistent
Jensen

"Næh, lyt til mit råd: det handler ikke om at
opklare sager, det handler om at avancere!"

"I disse for vort land så vanskelige tider er det særligt
vigtigt at vi ikke foretager os noget som helst!"



Bøffen

"Forsvinde og blive helt væk? Jeg ved lige præcis hvordan!"

Politiassistent Holm "Jo, men jeg ville gerne spørge om sagen!"

"Der er med andre ord ikke bare tale om forsikringssvindel, men
embedsmisbrug, mandatsvig, underslæb, bedrageri, samt misbrug
af betroede midler."



Pengeskab af mærket Franz Jäger, Berlin

Børge
"Du kan godt spare dig, der er ikke noget at gøre!"

"Han skulle nok bare tisse. Eller også har han en kælling gemt derinde."



Egon kommer 
ud af fængslet

Egon har 
en plan

Det store kup!

Byttet 
forsvinder

Opgør med 
Hallandsen

Succes!
... og dog

Egon kommer 
i fængslet

Bøffen har
Egon!

Ny plan!

Scenariet i en nøddeskal



Indledning

Egon kommer ud
af fængslet

Et remedie
skal stjæles

Ved spisebordet 
 Hvad vil Yvonne?
"Jeg har en plan"

Egon fortæller
P&P beskriver

Vi skal bruge...

Holm og Jensen
taler om målet

Hallandsen 
har egne planer

Første møde
med biplottet

Der er problemer
med biplottet



Det Store Kup

Biplottet går i vejen

Byttet forsvinder

Det store kup
Kjeld og Benny

spiller ind med 3 kort

Slutter med
Franz Jäger

Banden hoverer
Yvonne er klar

til at bruge penge
Egon giver 

en skideballe

Egon melder sig ud
- mentlat/fysisk

Hallandsen ringer
til Bøffen.

Egon skal af vejen.

Holm og Jensen
skal finde byttet

Kjeld og Benny
forsøger 

at finde byttet
eller skaffe 

andre penge

Bøffen får fat
på Egon

Kjeld og Benny
sætter efter Bøffen

Bøffen gør klar
til at nakke Egon

Kjeld og Benny
redder Egon

Forsoning!
Egon har en plan!



Opgøret

Det endelige kup
Kjeld og Benny

spiller ind med 2 kort

De har byttet til sidst

Hallandsen hoverer
 - hvad gør han nu?

Holm vil handle
Jensen træder 
på bremsen

Banden Hoverer

Banden mister byttet

Egon bliver
arresteret

Yvonne får det
hun ville have

Biplottet ender
lykkeligt

Hallandsen bliver 
arresteret/straffetBiplottet hjælper



Forhindringer til kup

Forhindringer til kup



Steder til kup



Biplots



Elendige Klamphuggere

Bovlamme Bollefjæs

Bidesild
Ikke en skid kan I

Pjalt

Pjok

Pudseklud

Snotklat

Elendige Skidespræller

Socialdemokrat

Ingenting kan du klare uden at rende hjem og spørge først

Hundehoveder

Idioter

Lusede amatører

Ignoranter

Hængerøve

Ingen energi, ingen viljestyrke

Så er der det ene i vejen, så er der det andet i vejenPattebørn

Vabler

Sig mig, er I overhovedet ikke interesserede?

Har I ikke andet end femører og småsten i hovedet?Nej! Det er for glat!

Det er det samme hver gang!

Man kommer her med en plan

Jeg kan ikke holde jer ud

Det er for meget

Det kan man ikke forlange af mig

Feje hunde

Jammerhoveder

Grødbønder

Klodsmajor

Det er for meget for et menneske!

Slatten karklud!

Slapsvans Sølle karklud

Tøffeldyr

Man har en plan - en genial plan - som ikke kan slå fejl

Ikke andet end jammer og jerimiader


