


Den Gamle  
Gedde
Tekst, ide, design og layout 
Mikkel Bækgaard

Korrektur 
Line Hvid

Fotos 
Viachaslau Kurbatau, A. J.  Van Der Wold, Krzysztof Od-
ziomek, Tonny Anwar, Thecountryman, Constantin Opri, 
Janmarijs123 - alle fra Dreamstime.com

Spiltestet af 
Asbjørn Olsen 
Danny Meyer Wilson 
Lars Nøhr Andresen

Martin Qwist 
Sanne Harder 
Troels Ken Pedersen

Tak til  
Danny Meyer Wilson for mange gode snakke om scenariet 
og for både opmuntrende og kritisk tekstfeedback.

Simon Steen Hansen for tekstfeedback, der ligeledes har 
været både kritisk og tilpas opmuntrende på samme tid.

Line for support, kærlighed og for på et tidspunkt at kaste 
sin skepsis væk og omfavne en tragedie om tre hormonfor-
styrrede drenges rejse mod mørkets hjerte.

Indhold
Indledning 3

Gedden, kanalerne og det inddæmmede land 6

Bipersoner  8

Scenariets tematik 9

Hovedpersonerne, og deres statusspil 11

Sådan spiller I scenariet 12

Briefing og opvarmning 15

Prolog 17

Første akt:Fra byen til minkfarmen 18

Anden akt:Fra minkfarmen og ud langs kanalerne 26

Tredje akt:Ude ved Gedden og shelteret 31

Epilog 39

Bilag

4 rollebeskrivelser: Simon, Malthe, Tobias

1 oversigtsark til briefing og opvarmning

4 oversigtsark til scener

  2



Den Gamle Gedde er et mørkt og tragisk coming-of-
age-scenarie for tre spillere og en spilleder. 

Scenariet handler om tre drenges gryende seksualitet 
og mødet med en verden, som er dybt seksualiseret 
og skubber drengene ud, hvor de ikke kan bunde – og 
hvor det til sidst ender med et overgreb. Det udspiller 
sig i en larger than life-agtig setting, hvor en gigan-
tisk fisk i kanalerne er mere end blot en konkret fisk, 
men et overdrevet billede på seksualiteten og alt det 
forbudte og dragende.

De tre 12-14 årige drenge Malthe, Simon og Tobias 
tager på fisketur langs kanalerne i det flade land ud til 
Limfjorden. De vil fange Den Gamle Gedde, et lider-
ligt, slimet bæst, som store drenge i generationer har 
fortalt historier om - og som siges at give dem, der 
fanger den, lov til at gøre alt det, de gerne vil.

Det udvikler sig dog til mere og andet end en blot en 
almindelig fisketur. Turen ud langs kanalerne bliver i 
stedet et møde med en forskruet udgave af den seksu-
alitet, der er begyndt at rive og flå inde i drengene. Det 
flade land ved Limfjorden et nemlig sted, hvor norma-
le begreber om moral, grænser og konsekvenser synes 
ophævet.

På turen finder drengene blandt andet pornoblade, 
møder en klamt-lummer gammel mand og en sær 
dreng, der begge taler om den liderlige, slimede fisk i 
vandet, som venter på drengene. De møder også i flere 
omgange tre større piger, der udfordrer drengene og 
sender dobbelttydige signaler, som drengene slet ikke 
kan håndtere. Og til sidst må drengene forsøge at lok-
ke Den Gamle Gedde frem fra dybet – et forsøg, der til 
sidst ender med overskredne grænser og et overgreb, 
enten på drengene selv eller på nogle af de bipersoner, 
de har mødt på deres tur.

Scenariet ender dermed tragisk og med store konse-
kvenser for hovedpersonerne – også selvom de måske 
ikke selv opdager det, mens klimakset udspiller sig.

Genre og stemning
Den Gamle Gedde er en slags road movie og en rejse 
ind mod mørkets hjerte. 

Scenariet ser på overfladen realistisk ud, men har 
et hint af noget magisk og symbolsk over sig. Rej-
sen bliver et mørkt eventyr, hvor Gedden er mere et 
symbol og noget metafysisk, end det er en konkret fisk 
i vandet.

Scenariet starter optimistisk med de tre drenge på 
tur, men udvikler sig i en mørkere og mørkere ret-
ning. Det sker, efterhånden som drengene møder en 
verden, som de slet ikke er modne nok til at forstå og 
håndtere. Og efterhånden som de kommer længere og 
længere ind i en verden, hvor normale moralbegreber 
og grænser er ophævet, ændrer drengenes forhold til 
fisken, hinanden og omverdenen sig.

Stemningen i scenariet starter eventyrligt, men bliver 
mere dyster i løbet af spillet. Scenariet har også en 
poetisk tone, hvor endeløse flade landskaber, naturen 
og de snorlige, vandrige kanaler spiller en stor rolle i 
stemningen, der samtidig har et uhyggeligt og til tider 
næsten overnaturligt skær. 

Samtidig har scenariet også en ubehagelig tone i form 
af de bipersoner, som de tre drenge møder. Flere 
af dem taler med drengene om seksuelle emner på 
en måde, som for de voksne spillere kan synes både 
ubehagelig og upassende, men som drengene i scena-
riet ikke forstår, er forkert. Dermed bliver drengene 
skubbet ud mod oplevelser, som spillerne godt ved er 
forkerte, men som deres karakterer ikke nødvendigvis 
gør.

Indledning
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De tre drenge
Hovedpersonerne i Den Gamle Gedde er de to venner 
Simon og Malthe samt Malthes fætter, Tobias. To af 
drengene bor i den lille by, som kanalerne og det flade 
land ligger lige syd for, mens Tobias kommer fra en 
større by et stykke væk.

For drengene bliver rejsen ud mod Gedden både et 
møde med en seksualiseret verden og en statuskamp 
mellem de tre internt. Fordi Malthe har inviteret sin 
fætter med på turen, er den normale balance mellem 
Simon og Malthe forrykket, og drengene har brug for 
at vise sig overfor hinanden. Dermed er de alle tre 
opstemte på både at føre sig frem og tage føringen og 
samtidig forsøge at hævde sig på hinandens bekost-
ning. 

Det er 13-årige Simon, der sammen med Malthe har 
besluttet, at de skal fange Den Gamle Gedde. Simon 
har et særligt forhold til det flade land, fordi hans 
morfar har en minkfarm herude, og det er også herfra, 
at han har hørt om gedden. Simon er på overfladen 
modig og styrende, men er også usikker og har behov 
for konstant bekræftelse fra sin ven Malthe. Han er 
derfor ængsteligt for, hvordan turen og venskabet med 
Malthe skal forløbe, efter Malthe har inviteret sin fæt-
ter Tobias med på turen. Han har bestemt ikke tænkt 
sig at lade sig kue.

12-årige Malthe er mere en medløber, men vil gerne 
vise sig fra sin sejeste side. Han har nemlig overtalt sin 
to år ældre fætter til at tage med, og ham vil han gerne 
imponere og spille op til. For Malthe er turen ud til 
kanalerne en mulighed for ændre på forholdet til både 
sin ven Simon og fætteren Tobias. Malthe er vant til 
at være underdanig og lade sig rive med, men han vil 
også gerne være en, de andre ser op til.

14-årige Tobias, fætteren, kommer fra en anden by 
og har ikke samme forhold til historierne om Ged-
den som de to andre. Men han bliver alligevel besat 
af historierne om den, da Malthe inviterer ham med 
på turen – og det føles nærmest, som om Gedden 
trænger ind i Tobias’ sind og drager ham intenst mod 
kanalerne. Tobias er den mest seksuelt modne af de 
tre drenge, og for ham er det, som om seksualiteten 
overtager alt i ham. Det river og flår i Tobias, hvilket 
både er dragende og frustrerende på samme tid. Sam-
tidig er Tobias meget bevidst om, at han er den ældste 
af drengene, og han vil gøre meget for at slå fast, at det 
er ham, der er den sejeste.

Scenariets struktur og  
fortælling
Den Gamle Gedde udspiller sig i en prolog, tre akter 
og en kort epilog. Scenariet følger drengenes rejse ud 
langs kanalerne og består af en række fastsatte scener, 
der kommer naturligt efter hinanden forskellige steder 
på turen mod Geddens opholdssted nær Fjorden. 

I prologen er spillerne med til at sætte rammen og 
beskrive det flade, inddæmmede land og historierne 
om Gedden i kanalerne.

I første akt cykler drengene afsted mod kanalerne. 
Her bliver drengens interne roller slået fast og deres 
hierarki etableret. De møder blandt andet tre lidt 
ældre piger, der bader i kanalen.

Herefter går turen ud til Simons morfars minkfarm. 
Herude oplever de det første møde med den forskru-
ede seksualitet. Verner, Simons morfar, er nemlig un-
derligt upassende og ekstremt seksualiseret i sin måde 
at tale med drengene, ligesom de finder pornoblade 
hos ham.

I anden akt skal drengene fra Verners minkfarm og 
ud til der, hvor Gedden holder til. Her dykker de dybe-
re ned i den forskruede verden.

Drengene møder blandt andet Sonny, en meget sær og 
ret uhyggelig niårig dreng. Han er også interesseret i 
Gedden og ved, trods sin meget unge alder, meget om 
liderlighed, lyst og hvad det er, som Gedden kunne 
være interesseret i. 

I tredje akt når drengene frem til der, hvor det siges, 
at Gedden holder til. Her møder de igen de tre piger 
fra første akt, som har drukket sig fulde og begynder 
at flirte med drengene for sjov.

Drengene skal nu finde ud af, hvordan de forholder sig 
til pigerne, og hvordan de vil forsøge at fange bæstet. 
Det står efterhånden klart, at det kan ske ved at vække 
dens liderlighed, og drengene må nu prøve at finde ud 
af, hvordan de gør det.

Det kan ske på mange måder, og akten er mere åben 
end de foregående. Måske prøver drengene på at lokke 
den frem selv – fx ved at gøre seksuelle ting ved hin-
anden – eller ved at gøre noget ved nogle af de biper-
soner, der er til stede. 
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Akten eskalerer, efterhånden som drengene presser 
hinanden. Akten kulminerer med, at drengene – en 
eller flere af dem – begår et overgreb, enten mod en af 
de andre eller mod en af bipersonerne. Akten slutter 
åbent, uden at man nødvendigvis konkret ser, hvad 
der sker – kun at det står klart, at noget voldsomt og 
upassende er ved at finde sted. På samme måde står 
det heller ikke entydigt klart, om de nogensinde rent 
faktisk fanger Den Gamle Gedde.

Scenariet slutter af med en kort epilog, hvor spillerne 
antyder, hvilke konsekvenser begivenhederne får for 
drengenes videre liv.

Spillestil og virkemidler
En stor del af scenariet spilles som traditionelle rol-
lespilsscener. Her interagerer hovedpersonerne med 
hinanden og de forskellige bipersoner, som alle er med 
til at vække og skubbe til seksualiteten i drengene. 

Det er dig som spilleder, der sætter og klipper scener-
ne, ligesom du påvirker spillet ved at spørge ind til 
hovedpersonernes indre liv. Det er ligeledes dig, der 
spiller alle bipersonerne. Dermed skal spillerne blot 
koncentrere sig om at spille deres roller uden at tænke 
for meget over, hvordan de skal drive historien frem.

I mange af scenerne vil drengene også forsøge at 
presse og overgå hinanden som en del af deres interne 
rivalisering. Dermed bliver de både trukket og skubbet 
ud i situationer, de egentlig ikke er trygge ved og som 
kan overskride både deres og andres grænser. For at 
styrke denne interne rivalisering, benytter scenariet 
en særlig man kan ikke sige fra-mekanik. Det betyder, 
at en hovedperson ikke kan sige fra, hvis de to andre 
forsøger at presse ham til noget. 

Derudover har scenariet også en række fortælleele-
menter, hvor spillerne bliver bedt om fx at beskrive 
deres karakterers tanker eller landskabet eller at 
om fortælle om Den Gamle Gedde ude i kanalerne. 
Spillerne kan også blive bedt om at beskrive en scene i 
stedet for direkte at spille den – fx at beskrive, hvor-
dan det går galt, når de skal krydse kanalen.

Scenariet byder også på såkaldte fremtids-flashbacks, 
hvor hovedpersonerne mange år efter begivenhederne 
ser tilbage på dem. Her fortæller spillerne i datid om 
det, der skete på turen, og det giver spillerne mulighed 
for at kunne antyde konsekvenserne af det hele.

Hvornår udspiller scenariet sig?

Hvornår Den Gamle Gedde præcist udspiller sig er ikke 
vigtigt. Det foregår dog i en tid, hvor mobiltelefoner 
og internet ikke spiller nogen rolle – måske engang i 
1980’erne eller 90’erne. Når drengene tager på tur for at 
fange Gedden har de således ikke telefoner med sig, og 
porno er kun noget, man oplever, hvis man får adgang 
til et pornoblad – ikke noget, man har set i stor stil på 
nettet.

Udspiller sig i Vasens univers

Den Gamle Gedde udspiller sig i samme univers som 
mit 2010-scenarie, Vasen. Nogle af karaktererne fra Va-
sen optræder også i nærværende scenarie, der dog ikke 
er en decideret fortsættelse. Det er to meget forskellige 
scenarier, som dog deler tematik.

Vasen handler om en familie i det samme område, som 
Den Gamle Gedde udspiller sig i. I denne familie foregår 
der unævnelige ting, som selv spillerne ikke må tale om 
i løbet af spillet. Heri optræder Den Gamle Gedde også 
som et billede på den uhyggelige, farlige seksualitet un-
der overfladen, ligesom Simon, Malthe, Verner, Sonny 
og Tenna også er karakterer heri.

Det er på ingen måder nødvendigt at have spillet, læst 
eller kende til Vasen – hverken for at spille det spillede 
Den Gamle Gedde.

 Inspiration

Ud over at være et spin off af Vasen er Den Gamle Ged-
de blandt andet inspireret af to film. Den ene er Stephen 
King-filmatiseringen Stand By Me om fire drenge, der 
tager ud for at finde et lig, hvilket bliver en historie om 
venskab og sammenhold. Den anden er Bille Augusts 
filmatisering af Bjarne Reuters bog Zappa. Her handler 
det om gruppepress på en megt ubehagelig måde, når 
den rige dreng Steen presser de to drenge Mulle og 
Bjørn længere og længere ud – for man vil jo gerne være 
med i hulen, ikk’!
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Gedden, kanalerne og 
det inddæmmede land

Det flade, inddæmmede land strækker sig fra byen, 
hvor drengene bor, og ud til Fjorden 5-8 kilometer 
væk. Det er en gammel fjordbund, som for mange år 
siden blev inddæmmet til landbrugsjord. Nu består 
området mest af flade marker og spredte huse, og det 
er gennemskåret af flere store kanaler, der leder vand 
fra markerne ud mod fjorden.

Mod nord på en bakke ligger den by, hvor drengene 
bor – en kedelig by på 3-4000 indbyggere med par-
celhuse og stisystemer – og mod syd bliver markerne 
adskilt fra Fjordens lave vand af et dige. På diget er 
det godt at spotte fugle, og et fugletårn rejser sig et par 
meter over diget og byder på storladen udsigt i bred-
format over landskabet.

Kanalerne
Kanalerne ligner til forveksling åer, 3-4 meter brede 
i gennemsnit, men bugter sig ikke som en å gør det. 
Det er snorlige vandløb, hvor vandet dovent bevæger 
sig ud med den pumpestation, der sender kanalernes 
vand gennem diget og ud i Fjorden. Der er to store ka-
naler, der mødes i et t-kryds, hvor de samles til én stor 
kanal. Jo tættere på Fjorden man kommer, jo bredere 
bliver kanalen.

Langs kanalerne er der et par meter brede zoner, der 
adskiller kanalbrinken fra markerne, og her vokser der 
siv, krat og spredte træer. Her er der mange fugle og 
mange gode steder at gemme sig og bygge huler.

Kanalerne er også gode at fiske i, hvor man kan finde 
aborrer, skaller og ørreder … og gedder, der står stille i 
mørket mellem sivene og venter på deres bytte. 

Kanalerne er temmelig dybe – dybere og dybere, jo 
tættere man kommer på Fjorden – og det kan derfor 
være meget farligt at forsøge at krydse dem. Enkelte 
steder er der bygget en bro eller en dæmning, der gør 
det muligt at komme over på den anden side uden at 
risikere sit liv i den overraskende stærke strøm.

Et trist og måske  
endda forbandet område
Området ved kanalerne er slidt og fattigt. De få spred-
te huse og gårde er ofte faldefærdige og med slidte 
fiskebøjer, åleruser og bilvrag i haverne, mens gardi-
nerne mange steder konstant er trukket for. 

Det er et område med lave huspriser, som tiltrækker 
folk, der gerne vil holde sig væk fra naboernes, myn-
dighedernes og omverdenens søgelys. Herude udspil-
ler der sig derfor også ting, som bestemt ikke burde 
være for børn. Således foregår der her overgreb, incest 
og andre modbydeligheder, og det er, som om almin-
delige grænser er ophævet. Herude synes alt tilladt, og 
ingen fortæller én, hvad der er rigtigt og forkert.
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Dermed er det et mystisk og uhyggeligt område, som 
scenariet foregår i. På overfladen er det idyllisk og 
smukt med markerne og naturen, men overalt lurer 
tegnene på, at ikke alt er, som det burde være. Om 
området er direkte forbandet eller magisk, er svært 
at sige, men her sker i hvert fald ting, der ikke burde 
ske. Det er et sted, hvor uhyggelige gerninger gerne 
går ustraffet hen. Det er et sted, hvor man accepte-
rer, at sådan er det – og et sted, hvor man også gerne 
skubber til grænserne og nærmest opmuntrer til, at 
man da bare kan gøre, som man vil, uden at det får 
konsekvenser.

Den Gamle Gedde
Ude i de dybeste af kanalerne siges det, at Den Gamle 
Gedde lever. Det er bæst, som især halvstore drenge 
fortæller historier om. Det siges, at den kæmpestore 
gedde er så tung af alt det fiskegrej, den har slugt, 
at den ikke kan komme op til overfladen. Den ligger 
nede i dybet og dyndet og venter på dem, der kommer 
for at fange den. Den skal lokkes frem, og det er ikke 
nemt, siges det også. Gedden er nemlig mest af alt et 
liderligt bæst, der ikke nødvendigvis lader sig lokke 
med almindeligt metoder. Der skal mere og andet til.

Der er mange historier om Gedden, som drenge for-
tæller hinanden – også uhyggelige historier. Man siger 
blandt andet, at det var Gedden, der tog den pige, som 
boede ude ved kanalerne, og som for nogle år siden 
forsvandt. Senere hængte faren sig i et træ tæt på det 
sted, hvor bæstet siges at leve – efter at Politiet havde 
stillet ham nærgående spørgsmål om det hele. Det var 
Gedden, der fik ham til at gøre det, siger man. Siden 
da har huset, de boede i, stået tomt.

Og sådan går historierne om Gedden. Det er Ged-
den, der har taget dem, man ikke kan finde. Det er 
Gedden, der får folk til at gøre det unævnelige. Den 
bliver forklaringen på alt det onde og uhyggelige, 
der foregår her – og ikke kun blandt drenge, men 
også blandt de spredte beboere. Herude taler alle 
om Gedden, både som noget uhyggeligt og som 
noget, man er draget imod – nærmest som et 
livsvilkår; som noget, der definerer livet herude.

Modsat er det inde i selve byen. Her kender de voksne 
ikke rigtigt til eller interesserer sig for historierne om 
Gedden. Her er det kun de unge drenge, der lader sig 
lokke af historier om, hvad der vil ske med dem, der 
rent faktisk fanger bæstet. For så får man lov til det 
hele, siges det.

Gedden i scenariet
Hvad Den Gamle Gedde helt præcist er, og om den 
overhovedet eksisterer, er ikke vigtigt for dette scena-
rie. Den er mest af alt et mytologisk væsen, der har en 
dramatisk funktion som det objekt, de tre drenge er 
på jagt efter. Gedden optræder kun sporadisk som en 
fysisk fisk i scenariet, hvor den ellers mest blot er et 
billede i hovederne på drengene.

Drengenes billede af Gedden ændrer sig i løbet af sce-
nariet og bliver mere seksualiseret og skræmmende. 
Det sker efterhånden, som drengene bliver eksponeret 
for den forskruede seksualitet i området for og biper-
sonernes fortællinger om Gedden og dens kalden. Fle-
re bipersoner, som drengene møder, kender nemlig til 
Gedden og kan fortælle om den. De kan på forskellige 
måder fortælle om, at den er et slimet, liderligt bæst, 
og de opfordrer til, at drengene skal forsøge at lokke 
den til. Ja, faktisk virker de nærmest alle lidt opstemte 
ved tanken om det.
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Bipersoner 
På turen ud mod Den Gamle Gedde, møder drengene 
en række bipersoner. De vækker og skubber alle på 
forskellig vis til drengenes seksualitet og grænser.

De tre piger:  
Laura, Cecilie og Tenna
Ad flere omgange møder drengene de tre teenangepi-
ger Laura, Cecilie og Tenna. Pigerne er et par år ældre 
end drengene og en del mere modne, også seksuelt 
set. I scenariet er de tænkt som objekter for drengenes 
begær. I første omgang får drengene mulighed for at 
lure på pigerne, og senere vil pigerne flirte med dem 
– dog kun for sjov, hvilket ikke nødvendigvis er noget, 
drengene forstår.

Pigerne er veninder, og første gang, drengene møder 
dem, er de på vej til at tage en dukkert i kanalen ved 
det hus, som Laura bor i. Andet møde med pigerne er 
i slutningen af scenariet, hvor de er på sheltertur tæt 
ved der, hvor drengene vil fange Gedden.

Blandt pigerne har især Tenna en særlig rolle, idet hun 
er vokset op i den forskruede seksualiserede verden og 
har oplevet frygtelige ting under sin opvækst – sand-
synligvis misbrug. Hun er også storesøster til Sonny, 
som drengene også møder i scenariet. Tenna er sendt 
på efterskole af kommunen, men er hjemme på week-
end. Der går i øvrigt en del rygter om Tenna: At hun 
er villig og en værre en, og at hun engang har gjort det 
med agurk. Rygtet siger også, at hun er sendt på efter-
skole, fordi hun var nærgående over for en lærer.

Verner
Verner er Simons morfar, der har en minkfarm tæt på 
kanalere. Her holder han til i et par gamle, nedlagte 
togvogne, hvor han drikker øl, ryger cigaretter og sku-
ler ud over markerne. 

Det er Verner, der har fortalt Simon om Den Gamle 
Gedde, og da drengene møder ham for at hente fiske-
grej på minkfarmen, er han lummer, upassende og 
seksualiseret i sin omgang med drengene. Han bliver 
meget interesseret, da drengene fortæller om, at de 
skal fange Gedden, hvorefter han selv begynder at for-
tælle om den. Samtidig byder han drengene på både øl 
og cigaretter, og de finder pornoblade i hans to gamle 
opklodsede togvogne.

Sonny
Niårige Sonny er en stakkels og dybt forskruet dreng, 
der bruger det meste af sin tid på at lege langs kana-
lerne og være på jagt efter Den Gamle Gedde. Drenge-
ne møder ham i det forladte hus, hvor den lille pige, 
der forsvandt, boede.

Sonny kender skræmmende meget til seksualitet – 
dog på en meget forskruet måde – og han kan for-
søge at inspirere drengene til, hvordan de skal fange 
Gedden. Han tilbyder også at vise dem, hvor pigen 
forsvandt.

Sonny er lillesøster til Tenna, som drengene møder 
sammen med de andre teenagepiger. Han er vokset 
op ude i det flade land, hvor han har oplevet usigelige 
ting, der har ødelagt ham fuldstændig.
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Scenariets tematik
Unge drenges gryende seksualitet og den statuskamp, 
der følger med, er omdrejningspunktet i Den Gamle 
Gedde. 

Scenariets hovedpointe er, at når man ikke ved, hvor 
langt det er ok at gå, så ender man let med at over-
skride grænser og begå overgreb – enten mod sig selv 
eller mod andre. Og ofte vil man gøre det, uden at 
man selv er klar over det. Det gælder især, hvis man 
samtidig møder et miljø, hvor det at gå for langt synes 
almindeligt acceptabelt og noget, man nærmest bliver 
opfordret til.

De tre drenge i scenariet oplever alle en brændende 
seksualitet, som de endnu ikke har lært rigtigt at ken-
de. De er alle tre optaget af piger, bryster og tanken 
om seksuelle gerninger, uden at nogen af dem har de 
helt store praktiske erfaringer. De har endnu ikke lært, 
hvordan man omgås andre som seksuelle væsner, og 
at seksuel interaktion kræver samtykke og gensidig 
respekt. Drengenes kendskab til den seksuelle verden 
stammer primært fra drengerøvssnakke med andre 
drenge og fra sporadiske kik i pornoblade. Ingen – 
heller ikke de voksne – har fortalt, hvordan man rent 
faktisk gør i den virkelige verden.

Samtidig kender drengene ikke deres egne grænser 
endnu. Og de grænser, de måtte have, bliver let pres-
set og overskredet – især når både drengene selv og 
omverdenen presser på og opfordrer til at gå længere, 
end hvad godt er.

Mødet med en mørk,  
seksualiseret verden
På turen ud for at fange Gedden møder drengene en 
verden fyldt med forskruet seksualitet. 

De større piger, som drengene møder, flirter med dem 
på en måde, de ikke forstår og er vant til. Simons mor-
far taler upassende om, hvor liderlig både Gedden og 
damerne er, og han opfordrer drengene til at tiltrække 
dem med alle tænkelige midler – gedde såvel som 

damer. Sonny, den sære niårige dreng, taler ligeledes 
om den liderlige gedde og om de ting, der skal til for 
at tiltrække den – og han kan tilmed foreslå, at hans 
søster måske vil stille sig til rådighed for at hjælpe.

Bag al denne åbenlyse seksualitet er der en mørk bag-
side med overgreb og incest, som drengene slet ikke 
forstår og kender til. Og fordi de ikke kender og forstår 
denne bagside, bliver mødet med denne verden noget 
spændende og dragende – noget der kan hjælpe dem 
mod deres ultimative mål: At tiltrække både piger og 
Den Gamle Gedde og at opnå status i forhold til hinan-
den.

Overgreb
Scenariet lægger op til, at drengene ender med at be-
går et overgreb. Det er konsekvensen af mødet med en 
verden, der ikke sætter grænser og i stedet opfordrer 
til at gå meget længere, end hvad godt er.

Overgrebet kan både være noget, drengene udsætter 
en af dem selv for, eller det kan være noget, de udsæt-
ter en biperson for. Det er dog vigtigt, at det er en eller 
flere af drengene selv, der udfører overgrebet. Det er 
et overgreb, som de begår - kke noget, de bliver udsat 
for af andre.

Hvad og hvor groft overgrebet ender med at blive, er i 
høj grad op til spillerne, og hvordan spillet konkret har 
udviklet sig. Det kan være alt fra at presse hinanden til 
at onanere til  uassende berøringer eller endda regu-
lær voldtægt. Det vigtige er, at det skal føles grænse-
overskridende og dramatisk, og at det er helt tydeligt 
i spillelokalet, at det, som foregår, er krænkende og 
grænseoverskridende – også selvom drengene ikke 
nødvendigvis selv indser det, mens det sker.

Selve overgrebet behøves ikke blive spillet som regu-
lært rollespil. Scenariet lægger op til, at du i løbet af 
klimakset kan skifte fra direkte rollespil til fortælling, 
hvor spillerne i stedet for beskriver, hvad der sker – 
og måske endda slet ikke beskriver selve gerningen 
direkte.
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Spillernes egne grænser
Selvom scenariet handler om vejen til et overgreb og 
om at bryde hovedpersonernes grænser, er det vigtigt 
at respektere spillernes grænser. Hvis en spiller ikke 
ønsker at spille en scene – eller ønsker at stoppe sce-
nariet helt, fordi det føles for grænseoverskridende – 
så er dette helt ok. Dette skal naturligvis respekteres.

Det også vigtigt, at spillerne på forhånd ved, at scena-
riet handler om, at drengene er grænseoverskridende 
overfor hinanden, og at de kan få overskredet grænser 
i løbet af spillet. Spillerne skal også vide, at scenariet 
ender med et overgreb. Har spillere ikke lyst til at spil-
le scenariet efter introduktionen, så er det også vigtigt 
at respektere dette.

Du bør dog også gøre det klart for spillerne fra starten, 
at I ikke nødvendigvis skal spille selve overgrebet. I 
kan også i høj grad nøjes med at spille rundt om det og 
beskrive omstændighederne uden nødvendigvis at gå i 
detaljer med, hvad der præcist sker.

Spillernes moral  

vs. drengenes moral

Når I spiller Den Gamle Gedde, er det vigtigt at huske 
på, at der er forskel på jeres egen og på drengenes 
ditto moral og grænser. 

Spillerne vil sandsynligvis hurtigt finde de ting, som 
drengene oplever og gør på turen, både upassende og 
ubehagelige. Her er det vigtigt, at de husker, at dren-
gene ikke nødvendigvis oplever det på samme måde. 

Drengene forstår ikke alt det, der gemmer sig bag 
facaden. De forstår ikke mellemregningerne. De 
ved ikke, hvordan man skal opføre sig eller tale om 
andre. Og for at scenariet skal fungere optimalt, er det 
vigtigt, at spillerne ikke lader deres roller begrænse af 
deres personlige moral som spillere.
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Hovedpersonerne,  
og deres statusspil
Når de tre drenge tager ud for at fange Den Gamle 
Gedde handler det ikke kun om at jage en sagno-
mspunden fisk. Der er nemlig også lagt op til en intens 
statuskamp mellem de tre hovedpersoner. 

Denne statuskamp er en vigtig drivkraft i forhold til at 
eskalere dramaet og få drengene til både at hævde sig 
og skubbe hinanden længere og længere ud i grænse-
overskridende situationer.

Simon og Malthe er venner 
– Tobias og Malthe kender 
ikke hinanden
Simon og Malthe er tætte venner og har været det 
længe. De kommer fra den samme lille by, hvor de ofte 
tager ud til Fugletårnet ved Fjorden og taler om piger, 
bryster og alle de ting, der optager 12-13-årige drenge.

Tobias, derimod, kommer fra en stor by et stykke 
væk, og han kender ikke Simon på forhånd. Han er til 
gengæld lidt ældre end de to andre og er vant til at im-
ponere sin fætter med historier om livet i storbyen og 
alle de oplevelser, han har haft med pigerne – histori-
er der for det meste er stærkt overdrevne eller direkte 
løgn.

De to, Simon og Tobias, kender derfor kun hinanden 
ud fra det, som Malthe har fortalt om dem – og det er 
ikke småting, for Malthe ser nmlig ekstremt meget op 
til dem begge og bruger historierne om den ene til at 
imponere den anden med. Ja, og ofte fortæller Malt-
he ting, som en af de to har gjort, som om det er ham 
selv, der har gjort det.

Simon føler sig udfordret – 
Tobias vil gerne slå sin rolle 
fast
Normalt er det Simon, der tager initiativet, når han og 
Malthe er sammen. Det er da også Simons ide, at de 
skal ud for at fange Den Gamle Gedde. Derfor kommer 
det som en stor overraskelse for Simon, at Malthe har 
spurgt sin fætter, om ikke han vil med. Det er bestemt 
ikke noget, Simon og han har aftalt på forhånd. Fak-
tisk bryder Simon sig ikke meget om det, for Tobias 
virker som en trussel overfor ham i forhold til at æn-
dre statusbalancen mellem ham og Malthe.

På samme måde er Tobias spændt på, og måske 
endda lidt ængstelig for, at møde Simon. Tobias er 
nemlig også vant til at være den, der har teten, når 
han er sammen med sin yngre fætter. Det er ham, der 
bestemmer og kan imponere med sine historier fra 
den store by. Og ud fra Malthes historier om Simon, 
frygter han at møde en dreng, der kan udfordre hans 
rolle overfor Malthe.
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Sådan spiller I scenariet
Den Gamle Gedde er et relativt enkelt scenarie at køre 
og spille. Scenerne kommer naturligt i forlængelse 
af hinanden, og hverken du eller spillerne skal bruge 
kræfter på at holde styr på en kompliceret fortælling.

Der er dog en række vigtige principper, elementer og 
virkemidler, som de følgende afsnit vil gennemgå.

Scenariets drivkraft
Scenariet er bygget op som en slags road movie, hvor 
turen ud til kanalerne udgør historiens naturlige 
forløb. Den centrale motor for scenariet er drengenes 
trang til at fange Gedden. Den trang er etableret i 
rollebeskrivelserne, men spillerne er også med til i høj 
grad at farve og udvikle denne gennem spillet.

En anden vigtig drivkraft er drengenes interne sta-
tusspil. For selvom de alle tre er opsatte på at fange 
Gedden, er der også meget på spil mellem drengene, 
og de vil forsøge at presse hinanden for at sikre status 
og relationer.

En tredje drivkraft er drengens møde med den seksu-
aliserede verden. Det er et møde, der skubber til per-
sonlige grænser og ændrer deres forhold til både dem 
selv og den gedde, de er taget ud for at fange. Det er 
et møde, der også skubber til det interne spil og fører 
mod  det overgreb, drengene ender med at begå.

Sætte og spille scener
Hovedparten af spillet foregår i konkrete rollespilssce-
ner, som du sætter som spilleder. Hver scene udspiller 
sig et konkret sted og følger naturligt efter den forrige 
scene. Rækkefølgen på scenerne er lagt på forhånd, og 
du finder beskrivelser af hver scene og deres formål i 
scenegennemgangen senere i denne scenarietekst.

Nogle scener er korte og har et klart forløb – fx at 
drengene skal krydse kanalen – mens andre er længe-
re og mere komplekse. Det kan fx være scenen, hvor 
drengene møder de tre piger, eller scenen, hvor de 
ankommer til Simons morfars minkfarm. De længere 
scener er mere bygget op som en sandkasse, hvor der 
kan ske forskellige ting undervejs, og hvor spillerne så 
at sige kan gå på opdagelse – fx på minkfarmen, hvor 
de dels kan tale med Verner, men også kan udforske 
stedet, finde fiskegrej og læse i pornoblade.

Uanset om en scene er kort eller lang, har den dog 
altid et konkret formål, du kan holde dig for øje. 
Formålet i en scene kan fx være at introducere de tre 
hovedpersoner for hinanden eller at lade drengene 
blive opstemte af at belure de tre piger.

Beskriv detaljer  
og stil spørgsmål til spillerne

Undervejs i scenerne kan det være vigtigt for dig at 
kunne påvirke spillet i en bestemt retning. Det kan 
du gøre ved at beskrive bestemte detaljer eller ved 
at stille spørgsmål til en spiller for at få vedkom-
mende til at fortælle om karakterens indre liv.

I scenen, hvor drengene møder de tre ældre 
piger, kan du fx beskrive detaljer, der vækker 
drengenes lyst. Fortæl fx om en løstsiddende top 
eller om duften af nyvasket hår. Og du kan stille 
spørgsmål til en spiller: Hvordan dufter hendes 
hår? Eller: Hvad gør duften ved dig? Hvordan 
føles det nede i dine bukser lige nu?
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Du kan også bede spillerne fortælle om lignende epi-
soder, de har oplevet før, fx: Har du nogensinde duftet 
sådan til en piges hår før? Eller: Fortæl om dengang 
du og Simon gemte jer i skabene i pigernes omklæd-
ningsrum? Hvad skete der? Hvad gjorde I?

Senere i scenariet kan spørgsmålene blive mere inten-
se og dystre: Hvad minder de der billeder i pornobla-
det dig om? Fortæl om lydene fra din mors og fars 
soveværelse! Hvad gør sådanne lyde ved dig? Hvordan 
mærkes det inden i dig, når du kan høre det? Føles det 
godt? Bliver du bange? Hvad plejer du at gøre, når du 
kan høre det?

Få også gerne spillerne til at fortælle om bipersoner-
ne. Spørg fx ind til drengenes kendskab til pigerne, og 
især til Tenna, der selv bor i området ved kanalerne: 
Hvad er det man siger om Tenna henne på skolen? 
Hvad er hun for en? Hvad er det, I har hørt om hende?

Skab modstand

Det også vigtigt, at du skaber modstand for drengene 
undervejs i scenerne – både for dem som gruppe og 
for dem hver især. Det kan være rent fysisk som i sce-
nen, hvor drengene skal krydse kanalen. Eller det kan 
være en mere social modstand – fx at en af drengene 
ikke har lyst til at smage på den øl, som Simons mor-
far serverer for dem, men at han er bange for at tabe 
ansigt overfor de andre.

Brug også detaljer og spørgsmål til at etablere mod-
stand. Få fx en af drengene til fortælle om sin frygt for 
det mørke, dybe vand, da de skal krydse kanalen. Eller 
spørg ind til frygten for at ens erektion bliver opdaget, 
da drengene står over for de tre piger.

Skru gerne op for drengens indre modstand, jo længe-
re I kommer i scenariet. Der må meget gerne komme 
mere og mere på spil, og brug gerne spørgsmål til at 
spørge ind til tvivl, frygt og indre barrierer.

Skub til drengenes interne spil

Det er vigtigt, at drengens interne spil og rivalisering 
bliver etableret tidligt i spillet. Det gør, at der er meget 
mere på spil i de enkelte scener allerede fra starten. 
Samtidig gør det også, at rivaliseringen for alvor kan 
eskalere i løbet af scenariet. 

Sørg derfor for allerede fra de første scener at etablere, 
at drengene hele tiden kæmper om at sætte retningen 
og bestemme over de andre. Det kan fx være allerede, 
da drengene mødes ved Malthes hus og skal forsøge 
at imponere hinanden med, hvad de har taget med på 
turen.

Generelt bør der konstant finde en rivalisering sted – 
også nogle gange bare i det små. Det kan fx udspille 
sig ved, at en af drengene prøver at vise sig overfor de 
andre – eller ved at de forsøger at presse en til at gøre 
noget, han egentlig ikke har lyst til.

Hvis ikke spillerne selv sørger for at sætte gang i deres 
rivalisering, kan du skubbe til drengenes interne for-
hold ved at stille spørgsmål og spørge ind til fx tvivl og 
jalousi.

Regel: Man kan ikke sige fra

For at styrke statusspillet mellem hovedpersonerne 
og for at få dem til at skubbe til hinandens grænser, 
er der er en særlig regel i scenariet: Hvis to af drenge-
ne forsøger at presse den tredje til at gøre noget, kan 
han ikke sige fra. Så skal han gøre det. Hvis blot en af 
drengene forsøger at presse en af de andre, så behøves 
han ikke nødvendigvis gøre det – kun hvis den tredje 
dreng også vælger at presse på, skal han gøre det.

Det er op til spillerne præcist, hvordan de tolker reg-
len, og hvordan den udmønter sig i konkret rollespil. 
Man må selvfølgelig gerne forsøge at sige fra for at 
skabe interessant rollespil, men reglen gør, at rollen 
i sidste ende skal gøre det, som han ikke vil – også 
selvom han prøver at undgå det.
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Fortælleelementer
Udover at udspille sig i klassiske rollespilsscener foregår dele 
af scenariet også som fortælling, hvor spillerne beskriver og 
fortæller i stedet for at direkte at rollespille. Det sker på flere 
forskellige måder i løbet af scenariet.

Først og fremmest kan du lade spillerne fortælle, hvad der 
sker, i stedet for direkte at spille det. Det kan du bruge til 
hurtigt at komme videre og lade spillerne beskrive et forløb – 
fx da drengene cykler afsted fra byen ud mod det flade land, 
beder du spillerne i korte glimt fortælle om cykelturen og om, 
hvad der sker, nærmest som en montage. Og på samme måde 
kan du bede spillerne om at fortælle om deres tur, da de forla-
der Verners minkfarm og går afsted langs kanalen.

Du kan også skifte fra direkte rollespil til fortælling midt i en 
scene. Nogle gange kan dramatiske situationer fungere bedre 
som fortælling end som direkte rollespil. Det kan du fx gøre, 
da drengene skal krydse en betondæmning over kanalen, og 
situationen er blevet etableret som farlig og grænseoverskri-
dende. Her kan du bede spillerne fortælle om, hvordan det går 
galt. Nu er det så op til spillerne – og dine uddybende spørgs-
mål – at beskrive, hvordan situationen udvikler sig. Måske 
styrter en af drengene i vandet og er lige ved at hænge fast i 
dyndet i bunden af kanalen.

Bliver en situation for ubehagelig og grænseoverskridende at 
spille rent konkret, kan du også med held skifte til fortælling i 
stedet. 

Fortæl om Gedden

I løbet af spillet kan du også bede spillerne om at fortælle om 
Den Gamle Gedde. Hvem er den? Hvad er det for et bæst? 
Hvad er det, man får ud af at fange den? Få spillerne til hver 
især at fortælle om gedden set fra deres hovedpersonens per-
spektiv.

Og vend gerne tilbage til at lade spillerne fortælle om Gedden 
flere gange i løbet af scenariet. Drengene udvikler sig og ople-
ver ting på turen, der får deres syn på bæstet til at ændre sig 
– og det må du meget gerne få dem til at udtrykke på denne 
måde.

Du må også gerne gøre Gedden mere og mere nærværende for 
drengene i løbet af scenariet. Antyd gerne, at den er tæt på. 
Små krusninger i vandet, en fornemmelse af, at den ser på en 
nede fra dybet. Og stil ledende spørgsmål som fx: Den er der, 
er den ikke? Åh, Gedden, den venter på dig, det ved du godt 
ikke? Hvad er det, at det slimede, hungrende bæst vil have af 
dig?

Fremtids-f lashbacks

Et særligt virkemiddel er fremtids-flashbacks, 
hvor spillerne fortæller om begivenhederne 
set fra de voksne hovedpersonernes perspek-
tiv. Her sidder de engang i fremtiden og ser 
tilbage på dengang, de drog ud for at fange 
Den Gamle Gedde. Det giver en distance til 
begivenhederne og giver spillerne en mulig-
hed for at antyde konsekvenserne af de ting, 
der sker på turen.

Fremtids-flashbackscenerne er dog ikke sce-
ner på den måde, at de voksne hovedpersoner 
sidder et konkret sted og fortæller. De kan 
heller ikke tale til hinanden som deres voksne 
roller. Scenerne fungerer udelukkende som et 
særligt perspektiv at fortælle ud fra. Spillerne 
skal heller ikke beskrive konkret, hvad der er 
sket med hovedpersonerne siden – men de 
kan selvfølgelig antyde det.

Helt konkret fungerer fremtids-flashbackene 
ved, at du stiller spørgsmål i datid. Fx i scena-
riets prolog: Kan I huske kanalerne? Hvad var 
det, som var så særligt ved dem? Kan I huske 
Gedden? Eller lige efter besøget på minkfar-
men: Hvordan var turen fra minkfarmen og 
videre ud langs kanalerne? Hvordan havde I 
det lige der?

Flere steder i scenekataloget bliver det fore-
slået, at du laver et fremtids-flashback, fx i 
starten og slutningen af scenariet. Men du kan 
naturligvis bruge mekanikken andre steder, 
når du har brug for at skifte perspektiv og få 
lidt distance til begivenhederne.
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Briefing og opvarmning
Inden I starter med at spille, og inden du deler 
rollebeskrivelserne ud, bør du give spillerne 
en grundig briefing om scenariets tematikker 
og spillestil. Sørg for, at alle føler sig trygge 
ved at gå i gang med at spille.

Grundkoncept

* En mørk coming-of-age-historie om 
tre drenges tur ud for at fange Den 
Gamle Gedde. 

* Den Gamle Gedde er et sagnomspun-
det bæst, som drenge i generationer 
har fortalt historier om. Fanger man 
den, får man lov til det hele, siges det. ‘

* Det er uklart, hvad Den Gamle Gedde 
konkret er, og det bliver ikke nødven-
digvis klart i løbet af scenariet. Ged-
den er lige så meget noget symbolsk, 
som det er en konkret fisk.

* Hovedpersonerne oplever en verden 
uden seksuelle grænser, samtidig med 
at deres seksualitet er begyndt at rive 
og flå i dem.

* Det ender med et overgreb – enten 
mod en af drengene eller mod en 
biperson.

Tema, grænser og sikkerhed

* Scenariet handler om unge drenges seksualitet, og 
hvordan det kan være svært at håndtere den, når ingen 
lærer en, hvordan man gør – eller hvor grænserne går.

* Handler også om drenges rivalisering og gruppepres. 

* Emnet er barsk og for nogle grænseoverskridende. 
Det er helt ok at sige fra som spiller – enten nu eller i 
løbet af spillet. Man må gerne sige stop eller bede om 
en pause. Man behøves ikke forklare de andre, hvorfor 
man eventuelt gerne vil stoppe.

* Spørg ind til, om der er noget, man absolut ikke vil 
spille. Og om der er særlige grænser, der er vigtige at 
slå fast.

* Scenariet ender med et overgreb, som kan være mange 
forskellige ting, afhængig af spillerne, og hvordan 
scenariet forløber. Det kan være alt fra at overskride 
sine egne seksuelle grænser over upassende berøringer 
til voldtægt. Overgrebet behøves ikke nødvendigvis 
spilles. Man kan enten fortælle om det eller fortælle 
rundt om det.

Setting og stemning

* Starter som et drenge-eventyr, men bliver mørkere og 
mørkere. 

* Stemningen er dyster og larger-than-life.

* Udspiller sig langs kanalerne i det flade land ud til 
Fjorden i Nordjylland. 

* Lange, lige kanaler, der ellers minder om åer leder 
vand fra markerne og ud i Fjorden. Langs kanalerne er 
der træer, siv og natur.

* Et fattigt område med store marker og få faldefærdige 
huse med bilvrag og fiskebøjer i haverne.

* Udspiller sig i en ikke videre definerer fortid, måske i 
1980’erne, hvor drengene ikke har mobiltelefoner eller 
adgang til internettet og alle dets fristelser.
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Spillestil og virkemidler

* Spillerne spiller kun deres respektive hoved-
personer.

* Spillederen spiller bipersoner, sætter scener og 
stiller relevante spørgsmål undervejs.

* Består af fastlagte scener og enkelte fortæl-
leelementer. Spillederen sætter og klipper 
scenerne.

* Nogle scener er korte og med et konkret for-
løb, andre er længere og mere bygget op som 
en sandkasse.

* Hovedpersonerne skal gerne presse hinanden 
og kæmpe om status. 

* Man kan ikke sige fra-mekanik: Presser de to 
andre hovedpersoner en til at gøre noget, så 
kan man ikke sige fra. Så skal man gøre det. 
Man må gerne rollespille, at man prøver at 
sige fra, men i sidste ender, skal man gøre det. 
Presser kun én hovedperson, så behøves man 
ikke gøre det.

Fortælling og fremtids-f lashbacks

* Spillederen stiller løbende spørgsmål til ho-
vedpersonerne, som kan uddybe deres indre 
liv. Det kan hjælpe spillet i bestemte retninger 
og skærpe konflikterne.

* I nogle scener fortæller spillerne, hvad der 
sker, i stedet for at spille det som rollespil. 

* Spillerne bliver også bedt om at fortælle om 
Gedden fra deres rolles perspektiv. Deres 
fortællinger om Gedden må gerne ændre sig 
undervejs, efterhånden, som drengene oplever 
forskellige ting.

* Nogle fortælle-scener er fremtids-flashbacks. 
Spillerne fortæller om begivenhederne i datid, 
set fra de voksne hovedpersoners perspektiv. 
Det gør de, hvis du stiller spørgsmål i datid. 
Spillerne behøves ikke tænke over, hvor deres 
karakter konkret er. Fremtids-flashbacks skal 
kun beskrive begivenhederne dengang, ikke 
fortælle en masse om, hvad der siden er sket 
med hovedpersonerne. 

Opvarmnings– og tillidsøvelse

For at skabe tryghed og tillid i spillokalet, anbefales 
det at lave en lille fortælleøvelse, hvor spillerne for-
tæller om et par personlige oplevelser, der relaterer til 
scenariets tema. Det skaber sammenhold og gør det 
nemmere at spille et scenarie med et – for nogen – 
ømtåeleligt tema.

Start med at spørge spillerne, om ikke de vil fortælle 
om en episode i deres unge teenageår, hvor de opleve-
de noget eventyrligt – det kunne fx være en fisketur. 
Bed herefter spillerne om at fortælle om en seksuel 
oplevelse med en ven eller veninde i samme perio-
de – det kunne fx være to venner, der havde prøvet 
at onanere sammen eller lignende. Det kan være helt 
uskyldige episoder. 

Bed til sidst spillerne overveje, om de som helt unge 
har været i en situation, hvor de har overskredet en 
andens grænser rent seksuelt, og om det var noget de 
blev presset til eller pressede andre til – fx taget en 
pigerne på brysterne, gemt sig i et omklædningsrum 
eller lignende. Hvis de har lyst, må de meget gerne 
dele episoden med de andre.

Slå fast, at det selvfølgelig er helt frivilligt at fortælle. 
Ingen skal føle sig tvunget til det. Slå ligeledes fast, at 
det selvfølgelig er fortroligt, hvad I har talt om – og at 
ingen fortæller det videre.
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Prolog: 
Erindring om Gedden og det 
flade land ved Fjorden

Formålet med prologen er at introducere historierne om Den Gamle 
Gedde og antyde, hvor galt det kommer til at gå – men selvfølgelig 
uden at spillerne kan gå i detaljer med at beskrive noget, de endnu 
ikke har spillet. 

Beskriv området
Start med på stemningsfuld vis at beskrive området, som  scenariet 
foregår i. Lad spillerne få et indtryk af et både trist og lidt eventyr-
ligt sted. Fortæl om:

 » Det flade, inddæmmede land, der strækker sig fra den lille 
provinsby på bakken ud til Fjorden nogle kilometer væk. 

 » Helt flade marker, gennemskåret af vandrige kanaler. 

 » Vandet i kanalerne, der nogle steder flyder helt roligt, og 
andre steder hvirvler afsted.

 » Faldefærdige huse med bilvrag og fiskenet i haverne.

Lad spillerne beskrive i datid
Begynd nu med at spørge spillerne om området – og sørg for, at 
de fortæller i datid med distance til det, der er sket. Lad spillerne 
improvisere lidt og komme med nogle detaljer – detaljer, du evt. 
kan bruge senere, når du beskriver området.

Spørg fx: Kan I huske det derude? Kan I huske kanalerne? Hvad var 
det, som var så særligt ved området?

Spørg om Gedden  
– og til pigen, der forsvandt
Begynd også at spørge ind Den Gamle Gedde: Kan du huske Ged-
den? Hvad var det, man sagde om den?  Hvad var det, I sagde om 
den? Hvad var det, man sagde, der ville ske, hvis man fangede den?

Introducer også gerne historien om pigen, der forsvandt: Kan I 
huske hende pigen, der forsvandt, som man sagde, at Gedden tog? 
Hvor faderen senere hængte sig, efter politiet havde været og tale 
med ham? Kan I huske, hvad man sagde om den historie?

Spørg ind til turen
Begynd nu at spørge ind til drengens tur ud for at fange Gedden 
(som spillerne jo ikke har spillet endnu, men hvor det er antydet i 
rollebeskrivelserne, hvordan det ender).

Lad spillerne væve og antyde, hvad det er for frygtelige ting, det 
hele skal ende med. Men sørg for, at det ikke bliver for konkret. Det 
vigtigste er, at prologen antyder den tragiske slutning og sætter en 
retning for spillet.

Kan I huske jeres tur derud? Kan du stadig huske, hvad det var, 
der skete (uden at forvente at spilleren skal beskrive det konkret)? 
Tænker du stadig på, hvad det var, der skete dengang?

Scenariet starter med et fremtids–flashback, der sætter rammen for scenariet 
og giver en antydning af, hvad det hele ender med. I scenen fortæller de voksne 
hovedpersoner om den verden, de tog ud for at møde på deres tur.
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I første akt mødes drengene og cykler af-
sted mod kanalerne, hvor de blandt andet 
møder tre ældre piger, inden de ankommer 
til Simons morfars minkfarm. På minkfar-
men møder drengene Verner, som er meget 
direkte i sine seksuelle antydninger, og som 
byder drengene på øl og cigaretter.

Formålet med første akt er at etablere drengene og deres in-
terne forhold. Samtidig skal deres billede af Den Gamle Gedde 
slås fast, inden Verner får drejet fortællingerne om Gedden i en 
mere seksualiseret retning.

Første akt: 
Fra byen til minkfarmen
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Simon står op – der er en 
nøgen mand inde ved hans 
mor
Simon står og gør klar til at snige sig ud, da 
han opdager en nøgen mand inde ved sin mor. 
Hvad tænker han om det?

Spil også en kort scene, der introducerer Simon og det hjem, han 
kommer fra. Situationen er kort beskrevet i hans rolleoplæg.

Skal liste forbi morens soveværelse
Simon er ved at stå op og lister gennem gangen fra sit værelse og 
hen mod trappen. Døren ind til morens soveværelse står åben, 
hvorfra han kan høre hende snorke, som hun så ofte gør. Lad det 
være tydeligt, at Simons mor er alkoholiker og ofte sover længe for 
at sove rusen ud.

Nøgen mand med stiv pik
Da Simon lusker forbi den åbne dør, kan han se en helt nøgen mand 
i sengen ved siden af moderen. Hans pik er stiv. Da Simon lister 
forbi, åbner manden øjnene og ser direkte på Simon. Han lader sig 
dog ikke rigtigt forstyrre af Simons tilstedeværelse – ikke andet end 
at der kommer et lille sært smil på mandens læber.

Spil primært scenen ved at stille spørgsmål
Få Simon til at fortælle om stilheden i huset om morgenen og om 
morens snorkelyde. Hvordan er det ofte at stå op alene og skulle 
være stille, så man ikke vækker hende?

Hvordan reagerer han på manden i sengen? Ligger der ofte mænd 
derinde? Hvordan plejer de at reagere, hvis de ser Simon? Og hvor-
dan reagerer Simon fysisk på det det? Sker der noget i ham, når han 
ser sådan noget?

Lad Simon beskrive, hvordan han håndterer situationen og gør sig 
klar til at komme afsted.

Malthe og Tobias på værel-
set – kan høre sex-lyde
Det er morgen, og Malthe og Tobias skal snart 
op. De kan høre Malthes forældre have sex i 
soveværelset ved siden af. Hvordan reagerer 
de to drenge på det?

Start med en scene, der er også er beskrevet i de to drenges rolle-
oplæg: Tobias har sovet på en madras på gulvet hos Malthe. Malthe 
ligger i sin seng, hvor han kan høre sine forældre have sex inde i 
soveværelset. Han ved godt, at Tobias også har opdaget det. Lige om 
et øjeblik skal de op og afsted for at fange Den Gamle Gedde.

Formålet med scenen er at introducere forholdet mellem Malthe 
og Tobias og samtidig introducere en seksuel verden for drengene. 
Hvordan reagerer de hver på det? Hvordan er deres interaktion 
omkring det?

Start hos Tobias på madrassen
Spørg ind til, hvad Tobias tænker lige nu. Ved han, hvad det er, der 
foregår inde i soveværelset? Hvordan har han det med det? Kan han 
mærke noget i sine bukser, når han hører sådan noget? Gad han 
godt prøve sådan noget? Hvad tænker ham, om at det er Malthes 
forældre, altså hans onkel og tante, han kan høre?

Spørg også ind til, hvad han tænker om Malthe, der ligger lige ved 
siden af oppe i sin seng. Mon han også er vågen?

Skift til Malthe
Hvad tænker Malthe, når han hører sine forældre? Det er vel ikke 
første gang, han oplever sådan noget. Hvordan er det at opleve det 
nu, hvor Tobias også er der?

Spørg også ind til det fysiske: Sker der noget i Malthes krop, når han 
kan høre sådan noget? Hvordan har han det eventuelt med det?

Lad drengene hver beskrive deres tanker, og skift gerne til regulært 
rollespil. Hvad hvisker drengene til hinanden? Bliver der fneset, 
eller er der en sær tavshed?

Slut scenen, når drengene står op.
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Denne scene er første scene, hvor de tre drenge er samlet. Formålet 
med scenen er at etablere spillet mellem drengene og deres interne 
magtkampe. 

Simon ankommer
Start scenen med Simon, der ankommer til Malthes hus og smider 
cyklen i indkørslen. 

Spørg ind til hans forventninger til turen – og til forventningerne 
til mødet med Tobias: Hvad tænker han om, at Malthes fætter skal 
med? Hvad er hans forventninger til det møde? Hvordan forventer 
han, at det påvirker turen?

Lad drengene mødes. Måske går Simon bare ind i bryggerset og vi-
dere ind i køkkenet, som han altid gør. Her sidder Malthe og Tobias 
og spiser morgenmad.

Etabler magtspil via spørgsmål
Spil scenen som klassisk rollespil, hvor drengene mødes og får etab-
leret deres relationer. Skub gerne til spillet ved at stille spørgsmål, 
så jalousi og magtspil bliver tydeligt under overfladen:

 » Tobias og Simon: Deres første indtryk af hinanden? 
Kan de hver især gøre noget allerede nu for at sikre sig 
kontrollen? Hvordan kan de sikre sig Malthes gunst?

 » Malthe: Hvordan føles det, at Tobias og Simon er samlet 
samme sted sammen med dig? Hvad forestiller du dig, de 
tænker om hinanden? Er der noget, du kan gøre for, at det 
er dig, der kommer til at bestemme i dag?

Spørg ind til Gedden
Spørg også gerne allerede nu ind til Gedden. Hvad er det for et bæst, 
de skal ud at fange? Og hvordan skal udstyret hjælpe med det?

Fordeling af udstyr 
– og brug gerne ikke-sige-fra-mekanikken
Få drengene til præsentere for hinanden, hvad de har taget med af 
udstyr til turen – og få dem til at forsøge at imponere hinanden med 
det. Gør det også klart, at det er meningen, at de også skal hente 
fiskegrej og andet udstyr hos Simons morfar.

Etabler gerne magtspil: Måske kan du antyde, at Simon fx ved, at 
Malthes far har en en vildt sej kniv, som han synes, de skal tage 
med. Malthe er dog måske ikke helt tryg ved at snige sig ind i værk-
stedet og tage den. Men måske bliver han presset til det.

Der er meget udstyr, så det skal også fordeles mellem dem på 
cyklerne. Brug dette som udgangspunkt til at vise status mellem 
dem. Brug eventuelt mekanikken med, at man ikke kan sige fra – så 
hvis to af drengene siger, at den tredje skal taget noget udstyr på sin 
cykel, så er det sådan, det er.

Fordeling af cykler
En ekstra lille konflikt er, hvem der skal have hvilke cykler. Tobias 
bor selv langt væk og har derfor ikke sin egen cykel med. Malthe har 
selv en relativt ny cykel, og i skuret står også en gammel havelåge 
af en cykel. Men hvem kommer til at cykle på hvilken cykel? Og 
kommer Simons cykel også i spil?

Slut scenen, når drengene cykler afsted.

Hvad er planen for turen?
Brug gerne et øjeblik til at ridse planen for turen op.

Først skal drengene cykle ud til Simons morfars minkfarm, der ligger ude i det flade 
land, tæt ved kanalerne. Her skal de hente noget fiskegrej, og Verner kan også fortælle 
dem mere om Gedden.

Herfra går turen langs kanalerne. Først ud mod t-krydset, hvor to kanaler mødes og så 
ud af den store kanal mod fjorden. På et tidspunkt bliver det nødvendigt at krydse ka-
nalen – der er blandt andet en gammel, smadret dæmning, hvor man kan gøre det. Tæt 
herpå ligger også det forladte hus, hvor den lille pige, der forsvandt, boede med sin far.

Ude tæt ved Fjorden, diget og Pumpestationen siges det, at Gedden holder til. Her kan 
drengene slå lejr ved et gammelt shelter.

Drengene mødes hos Malthe
Simon ankommer til Malthes hus, hvor han skal mødes med de an-
dre. De skal fordele grej og cykler, og scenen skal etablere drengenes 
forhold til hinanden, inden de cykler afsted.
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Beskriv første del af cykelturen. Først afsted ad små veje og stisy-
stemer til udkanten af byen. Så ned af en bakke. Lidt syd for byen 
er der et kryds, hvor man drejer til højre af en vej kaldet Vasen. Den 
går et par kilometer helt lige ud, inden den krydser en af kanalerne, 
hvor den næste scene udspiller sig.

Lad drengene fortælle om cykelturen
Hvordan kører de afsted? Hvordan ser de ud? Hvordan har de det 
indeni lige nu? Hvem fører an? Kører de om kap? Hvordan konkur-
rerer de, mens de cykler afsted? Venter de på hinanden, hvis nogen 
kommer bagud?

Spørg om Den Gamle Gedde
Suppler også gerne med spørgsmål om Den Gamle Gedde, der 
bygger videre på, hvad de eventuelt sagde i forrige scene. Spørg en 
eller flere af drengene om, hvad det er, de er på jagt efter. Få dem til 
at fortælle om Den Gamle Gedde på hver sin måde. Hvad skal man 
gøre for at fange den? Hvad er deres plan? Hvad får man ud af at 
fange bæstet derude?

Vejret og årstiden
Det er tidlig sommer. Morgenen er kølig 
og lidt tåget, men alt tyder på, at der bliver 
godt vejr senere. Da drengene cykler fra 
den lille by og ud mod kanalerne ligger 
der en en tåge over markerne, og der kom-
mer en sær damp fra kanalerne.

Fortælle-montage: 
Op på cyklerne og afsted mod kanalerne
Drengene springer på cyklerne og kører ud mod det inddæmmede land.  
Spillerne beskriver, hvordan drengene cykler og hvem der fører an. 
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Formålet med scenen er at pirre drengene, da de her får muligheden 
for at kigge på og møde piger uden ret meget tøj på og samtidig gejle 
hinanden op. Derudover skal scenen også introducere pigerne ge-
nerelt, der alle kan få en rolle at spille senere, hvor drengene møder 
dem igen.

Scenen lægger op til, at drengene gejler hinanden op og forsøger at 
presse hinanden. Det er oplagt, at en af drengene på et tidspunkt 
giver sig til kende og går ned til pigerne – enten fordi han vil vise sig 
for de andre, eller fordi de andre presser ham til det.

Hvis spillerne er lidt tilbageholdende i deres beskrivelser og deres 
interaktion, må du meget gerne skubbe på for at eskalere det hele 
lidt.

Punkteret cykel – opdager piger i en have
Start scenen med at drengene kommer til en bro over kanalen 
(herfra er der ikke langt ud til Simons morfar, som er næste stop på 
turen). På broen bliver de nødt til at  stoppe, fordi en af cyklerne er 
punkteret.

Midt i frustrationen får de pludselig noget helt andet at fokusere på: 
En af dem får øje på tre teenagepiger i en have.

Lige ved siden af broen ligger et hus, hvor haven går ned til kanalen. 
Her er de tre piger ved at gøre klar til at bade i kanalen – også selv-
om det er en en kølig morgen, og kanalen ser beskidt og ikke videre 
badeegnet ud.

Pigerne hopper i vandet 
– Tenna er afventende
Pigerne har sommertøj på, men de griner og fniser og begynder at 
tage tøjet af, så de snart kun er i bikini. De er først lidt tilbagehol-
dende og skal tage sig sammen til at hoppe i. Men til sidst springer 
først den ene og så den anden i vandet med mere hvinen og fnisen 
til følge. 

Den sidste pige, Tenna, er mere afventende og hopper først i, efter 
de to andre får hende overtalt. Men hun hviner og fniser ikke som 
de to andre. Efter et kort øjeblik sætter hun sig op på bredden med 
et håndklæde omkring sig. Hun ser ud til at fryse.

Drengene kan belure pigerne fra broen
Lad først drengene uset betragte pigerne fra broen. 

Skub gerne på, hvis de er lidt tilbageholdende med det interne 
statusspil.

 » Hvordan reagerer drengene på det, de ser? 
Hvordan hvisker de sammen? Hvordan føles det indeni at 
se piger uden ret meget tøj på? Opdager de andre drenge 
en bule i bukserne? 

 » Spørg om kendskabet til pigerne 
Hvordan er deres ry på skolen? Går der historier om dem? 
Giv gerne et par stikord.

 » Få også drengene til at beskrive pigerne 
Prøv at fortælle om hendes hår. Prøv at beskrive hendes 
buler under bikinitoppen. Fortæl om Laura, mens hun er 
i vandet.

 » Spørg til lignende episoder 
Har du nogensinde set sådan noget før? Hvad med 
dengang I gemte jer i skabene i omklædningsrummet. 
Hvordan var det anderledes end det her?

Pigerne bliver ikke sure, men er lidt tilbage-
holdende – på vej på sheltertur
Giver drengene sig ikke til kende, vil pigerne til sidst opdage dren-
gene. De bliver dog ikke sure, men virker dog lidt overraskede. De 
råber og spørger, hvad drengene dog laver her.

Går nogen derned, kommer pigerne op fra vandet og finder hånd-
klæder og pakker sig lidt ind. 

Især de to af pigerne (Laura og Cecilie) opfører sig venligt, men er 
også lidt tilbageholdende og afventende. De vil dog godt svare på 
spørgsmål og snakke lidt, men det må godt være tydeligt, at de nok 
gerne vil have, at drengene går igen.

De er på vej på sheltertur længere ude ad kanalerne. De har sovet 
her hos Laura i nat og skal snart afsted.

 » Scenen fortsætter på næste side 

Punkteret cykel og teenagepiger ved kanalen
På vej over en bro punkterer en cykel, og drengene opdager tre lidt ældre teen-
agepiger i en have. Drengene bliver ikke opdaget, med mindre de selv gør noget 
for at få kontakt til pigerne. Måske kan pigerne hjælpe med at få cyklen lappet.
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Kan hjælpe med den punkterede cykel
Laura kan hjælpe med den punkterede cykel – enten fordi hun bli-
ver spurgt om det, eller fordi hun selv foreslår det. Der er lappegrej 
i hendes fars værksted. Hun kan følge en af drengene derind for at 
finde dem. Måske kan hun endda – lidt overbærende – hjælpe med 
rent faktisk at lappe cyklen, hvis det er for svært. Laura opfører sig 
lidt som en sød, men også bestemt storesøster.

Spil gerne en lille scene i værkstedet, hvor man pludselig er meget 
tæt på hendes halvvåde krop, og hvor hun fx bøjer sig ned og eller 
strækker sig for at finde noget grej. 

Spørg ind til nærheden til hende. Duften af hendes hår? Hendes 
armhuler? Hendes blik? Hvordan er det, ikke at kunne finde ud af at 
lappe en cykel selv?

Bliver nogen for nærgående over for hende, vil hun venligt, men 
bestemt skubbe ham væk – akavet smilende, mens hun ryster på 
hovedet.

Krydsklip også gerne til drengene udenfor skuret. Spil eventuelt en 
scene hvor en eller to af dem er for en stund er alene med Tenna, 
fordi Cecilie skal på toilettet.

Tenna sidder ved bredden – siger ikke fra
Modsat sine to veninder er Tenna umiddelbart ikke specielt imøde-
kommende over for drengene – hun er dog heller ikke decideret af-
visende. Hun sidder bare ved bredden af kanalen med sit håndklæ-
de om sig, hvor man kan sætte sig ved siden og tale med hende. Hun 
virker en smule apatisk og svarer i korte whatever-agtige sætninger. 

Bliver drengene nærgående, lader hun dem bare gøre det – men 
uden, at hun ser ud til at nyde det. Hun har bare et tomt blik. Også 
her kan du spørge ind til nærheden til pigen, hendes duft etc.

Bliver drengene ved, kan de blive afbrudt af Cecilie eller Laura, der 
kommer tilbage.

Afslutning på scenen
Slut scenen, når det vigtigste har udspillet sig. Hvis drengene ikke 
selv går vil pigerne bestemt sige, at det skal de gøre. De skal til at 
komme afsted – og de vil ikke følges med drengene.

Hvordan spiller du  
de tre piger på én gang?
Som spilleder kan det være en udfordring, at skulle spille 
tre bipersoner på én gang. Helt konkret kan du løse det 
ved enten at beskrive, hvad pigerne gør som gruppe eller 
en zoome ind på én af dem ad gangen og spille hende. Så 
kan du eventuelt klippe til de forskellige, hvis de intera-
gerer med nogle af drengene på tomandshånd.

Bipersoner: De tre piger
Malthe og Simon kender godt til de tre piger i haven. De 
er 15-16 år og går et par klasser over Malthe og Simon. 
Pigerne kan også godt genkende Malthe og Simon fra 
skolen.

 » Laura: Bor i huset ved kanalen med sine 
forældre, der dog ikke er hjemme denne dag. 
Hun er den mest direkte af de tre piger. Hun 
er brovten og lidt grov i munden. Laura er 
storesøster til en dreng i Malthes klasse. Hun er 
kendt som en, mange drenge er interesseret i – 
men at hun også skulle være svær at få fat på.

 » Cecilie: Er mere fnisende og medløbende. 
Tager ikke selv initiativ til så meget, som Laura 
gør, men er god til at stille sig på bag hende og 
komme med enkelte kommentarer. Hun ser 
sødere og mere uskyldig ud end Laura. Cecilie 
kender drengene ikke så meget til.

 » Tenna: Holder sig mest i baggrunden og 
virker lidt fraværende. Tenna går på efterskole. 
Der går en del rygter om hende og at hun skulle 
være med den værste – blandt andet at hun 
blev sendt på efterskole, fordi hun var lidt for 
villig og var nærgående over for en lærer. Det 
siges også, at hun engang har gjort det med 
agurk – nogle kalder hende endda agurken.

Pigerne og Den Gamle Gedde
Falder snakken på Den Gamle Gedde, kender pigerne 
godt til historierne om den. Men de vil ikke snakke om 
det og bliver faktisk lidt fraværende og afvisende, hvis 
nogen nævner den. Især Tenna virker betuttet ved tanken 
om Gedden.

 » Scenen  er fortsat fra forrige side
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Spil en kort scene, hvor drengene begiver sig afsted videre. Lad dem 
være oppe at køre af både opstemthed og eventuelle frustrationer. 
Spørg også ind til, hvordan de opfattede situationen. Hvordan 
påvirker det dynamikken i gruppen?

Et andet spørgsmål er, hvordan drengene håndterer den punkterede 
cykel, hvis ikke den er blevet lavet? Heldigvis er der ikke langt til 
minkfarmen herfra.

Hos Simons morfar møder drengene for alvor en beskidt, seksuali-
seret verden, hvor Verner opfører sig venligt, men meget upassende. 
Scenen er bygget op som en slags sandkasse, hvor drengene kan gå 
på opdagelse i det både sære og dragende univers.

Det vigtigste i scenen er, at Gedden for alvor skal præsenteres som 
noget seksuelt, der både er skræmmende og lokkende, og at dren-
gene her for første gang møder en verden, hvor de normale grænser 
ikke eksisterer. Samtidig er mødet med Verners verden endnu en 
mulighed for drengene for at positionere sig i forhold til hinanden: 
For hvem tør gå længst, når det handler om øl, cigaretter og blade 
med nøgne damer i?

Minkfarmen
Verners minkfarm ligger for enden af en grusvej mellem træerne i 
en lille skov. Selve minkfarmen består af en række minkstalde, hvor 
der både er larm fra minkene og en frygtelig stank fra ekskrementer 
og ækelt foder. Flere steder ligger der bunker af døde mink. 

Foran staldene står to gamle togvogne, der er klodset op (her lå 
engang en jernbane, som nu er nedlagt). Her holder Verner til, og 
inde i togvognene er der ufattelige mængder af gamle ting, fyldte 
askebægre og tomme ølflasker. I en af togvognene, tæt på kassen 
med øl, forefindes også Verners samling af pornoblade.

Verners slidte puch maxi med en mælkekasse bagpå står lænet op 
ad den ene togvogn. I kassen ligger der fiskenet og et par knive. 
Spørger man pænt, kan man måske få lov at prøve en tur – eller 
man kan låne den uden at spørge.

Drengene ankommer 
– spørg ind til oplevelsen af stedet
Begynd at etablere stemningen, når drengene nærmer sig minkfar-
men. Beskriv lugten og lyden af de mange tusinde mink. Byg gerne 
en lidt uhyggelig stemning op.

Spørg ind til forventningen og oplevelsen af stedet – især hos Si-
mon: Hvad er det for et sted, det her? Hvad er det, din morfar laver 
herude? Hvordan er det at sidde her sammen med ham, når han 
stirrer tomt ud over kanalerne? Hvad plejer I at tale om? Hvorfor er 
det, at din mor ikke kommer her længere?

Spørg også gerne de andre: Hvad har Simon fortalt om stedet? 
Hvad er det for et sted, du regner med at møde? Spil gerne på, at det 
her et særligt sted – selv i forventningen er det både dragende og 
skræmmende.

Verner byder på øl og cigaretter
Verner sidder i en campingstol, da drengene ankommer. Han har en 
øl i hånden og filterløs smøg i kæften. Han byder også på både øl og 
cigaretter til drengene. Øllene kan de bare hente inde i kassen. Og 
der ligger også en pakke tobak og noget papir derinde, de bare kan 
rulle sig en smøg.

Når han ser drengene smiler han et skævt, underspillet smil. Han 
taler drevent og langsomt: “Jamen godaw, Simon. Det var da hyg-
geligt. Nå, du har rigtignok taget et par kammerater med i dag.”

“Hvordan går det med din mor? Ja, det er jo godt nok længe siden, 
jeg har set hende. Ja, hun kommer jo ikke så meget herude. Det er 
godt, du kommer, Simon.”

 » Scenen fortsætter på næste side 

Minkfarm, pornoblade 
og Simons morfar
På sin minkfarm byder Simons morfar på øl og cigaretter og kan fortælle om 
den liderlige gamle gedde. Drengene finder også pornoblade, og de skal finde 
udstyr og fiskegrej til den videre tur.

Hvad var lige det?
Efter mødet med pigerne går turen det sidste stykke ud mod 
Simon morfars minkfarm. Giv drengene plads til at tale om, 
hvad der skete i forrige scene.
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Taler bramfrit om piger 
– interesseret i at høre om Tenna
Verner smalltalker med drengene. Han vil prøve at spørge ind til, 
om de har været sammen med nogle piger, nu de er blevet så store. 
“Ja, det er jo ved at være på tide, er det ikke? Det er jo godt at få 
fedtet rotten lidt, er det ikke? Det synes jeg da i hvert fald. Og det 
er jo det, de vil have.”

Taler de om pigerne fra tidligere, så snakker han godt med – på en 
meget bramfri måde: “Ja, dem har jeg godt set herude. Ja, de er 
nogle fine nogen, er de. Ja, dem kan jeg godt lide,” siger han.

Han er meget interesseret i at høre mere om pigerne. Især Tenna, 
vil han gerne høre om, siger han med et indforstået smil.

Husk at spørge ind til, hvordan drengene oplever det, som Verner 
siger. Hvad gør det ved dem? Kan de følge ham? Får de lyst til at gå 
endnu mere efter piger nu? Kan de lære noget af ham?

Gedden er liderlig – man skal passe på 
– den skal lokkes og tændes, skal den
Verner vil også tale med drengene om Gedden. Nævner de den ikke 
selv, så vil Verner selv begynde at tale om den. “Ja, jeg ved jo godt, 
hvorfor det er, at I er kommet. I skal ud og fange Geden, skal I 
ikke?”

Det er vigtigt, at Verner drejer historierne om Gedden i en mere sek-
suel og både dragende og skræmmende retning. Han skal for alvor 
introducere den som et både uhyggeligt og liderligt bæst.

Verner påstår selv, at han engang var taget ud for at fange den – 
og at han måske endda havde den på krogen. “Men den liderlige, 
beskidte satan, den forsvandt igen.”

Det er ikke sådan lige at fange eller for den sags skyld tiltrække 
Gedden, kan Verner fortælle: ”Det kræver noget særligt. Man skal 
tænde den, lokke den til. Man skal virkelig ville det. Det er ligesom 
med damerne. Åh, ja, den skal tændes, skal den. Den er ikke bare 
sulten, den er også noget andet … Ellers kommer den aldrig frem. 
man skal have noget til den. Man skal kunne give den noget. Og så 
skal den holdes fast. Ja, ligesom med damerne.”

Lad det stå helt klart, at man ikke lokker Gedden til udelukkende 
med almindeligt fiskegrej.

Fiskegrej og pornoblade
– lad spillerne f inde på, hvad de f inder
Udover at høre på Verners historier skal drengene også finde grej 
og udstyr, de kan bruge til at fange gedden med. Lad dem gå på op-
dagelse og lad spillerne være med til at finde på, hvad de finder. Det 
kan være reelt fiskegrej som fiskestænger, kroge, spindere og måske 
et par waders, men det kan også være andre ting, som kunne bruges 
i jagten. Det kan også være reb, ankre og andre store ting, ligesom 
knive, pinde og sågar en død mink kan være relevante – sidstnævnte 
kunne måske bruges som madding.

I deres søgen – enten efter fiskegrej eller øl – støder drengene også 
på Verners samling af gamle 70’er-agtige pornoblade. Alternativt 
kan det være, at Verner viser dem til drengene. Giv drengene tid til 
at kigge i bladene og spørg ind til, både hvad de ser heri, og hvordan 
de reagerer på det, de ser. Spørg ind til både lyster og skam, og om 
de måske godt gad selv at være med i sådan et blad. Det er selvføl-
gelig oplagt, at man lusker nogle af bladene med på den videre tur. 
Bladene kan også bruges i statuskampen mellem drengene: Hvem 
har dem, og hvem må kigge i dem?

Afslutning af scenen
Slut scenen på minkfarmen, når drengene har oplevet de væsentlig-
ste ting og fx har fundet udstyr og blade. Klip scenen, når du finder 
det passende.

Her ville det være et oplagt sted at holde en pause, inden I går 
videre til anden akt.

Biperson: Verner
Verner er en sær, ældre mand, der bor i et par togvogne på 
sin minkfarm. Her fordriver han tiden med at passe sine 
mink, fange ål i Fjorden og sidde og stirre ud over marker-
ne. Simon kommer her af og til, men Simons mor nægter 
at komme herude. Hun vil ikke længere se sin far. Om hun 
ved, at Simon kommer her, er et godt spørgsmål – spørg 
eventuelt ind til det hos Simon.

Spil Verner som en venlig indladende mand, der gerne vil 
imponere drengene på sin underspillede nordjyske facon. 
Verner er klam – både qua sit udseende og på grund af de 
upassende ting, han taler om – men det tænker drengene 
ikke nødvendigvis over. Han er mest af alt spændende for 
dem – også selvom han kan virke skræmmende.

Verner og pigen, der forsvandt
Falder snakken på pigen, der forsvandt ved 
kanalerne, kender Verner også godt til det. Han 
vil nikke indforstået og smile sit skælmske, hem-
melighedsfulde smil: “Ja, hun forsvandt derude. 
Det var Gedden, det var det. Ja, det var noget 
værre noget, var det. Det er jo det, jeg siger, 
man skal satanremdemig være forsigtig. Den 
liderlige satan, den er klar, er den.”

Og angående pigens far, der hængte sig, så siger 
Verner ikke så meget. “Ja, det var rigtigt nok, at 
han hængte sig. Ja, det gjorde han da godt nok. 
Det var ikke så godt, var det.”

 » Scenen  er fortsat fra forrige side
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Anden akt: 
Fra minkfarmen og  
ud langs kanalerne
I anden akt begiver drengene sig fra mink-
farmen ud langs kanalerne. Her skal de på et 
tidspunkt krydse kanalen, hvor det går galt, og 
en af drengene ender i vandet eller kommer 
lettere til skade. De udforsker også det hus, 
hvor den lille pige, der forsvandt, boede. Her 
møder drengene Sonny, der opfører sig meget 
sært af en niårig at være. Han tilbyder at hjæl-
pe med at fange Gedden og vise, hvor bæstet 
tog den lille pige.

Formålet med denne akt er at eskalere dramaet mellem drenge-
ne og samtidig gøre det seksuelle nærværende på en endnu mere 
forvrænget måde end hidtil. Samtidig bliver situationen farligere og 
stemningen mere uhyggelig, da kanalen skal krydses og vejret bliver 
dårligt.

Den Gamle Gedde synes også mere og mere nærværende for dren-
gene, der oplever, at den nu er meget tæt på.

Fremtids-flashback og  
montage: Langs kanalerne
Akten starter med en et fremtids-flashback, 
hvor de voksne hovedpersoner fortæller om, 
hvordan de tog videre fra Verners minkfarm. 
Erindringen fører over i en montage, hvor 
spillerne fortæller om små nedslag langs kana-
lerne.

Efter besøget hos Verner, går turen nu langs kanalen, der herfra 
løber et par kilometer, før den rammer en anden kanal i et stort 
t-kryds. Der går en lille sti langs kanalen, hvor det ikke rigtigt er 
muligt at have cykler med.

Start med fremtids-f lashback
og skift til nutid
Start scenen som et fremtids-flashback, hvor det er de voksne ho-
vedpersoner, der fortæller: 

Kan I huske, hvordan I forlod minkfarmen? Hvad var det for et sted, 
I lige havde oplevet? Hvordan var stemningen mellem jer? Hvad 
tænkte I om Gedden, nu hvor I for alvor var på vej? Hvordan havde 
I det?

Lad spillerne fortælle i datid og med distance, men skift tilbage til et 
nutidsperspektiv, når du vil have spillerne beskrive selve turen langs 
kanalen: Hvordan er turen videre herfra? Prøv at beskrive kanalen, 
som I går langs. Fortæl om vandet, der flyder. Fortæl om nogle af de 
ting, der sker, mens I går her.

Lav en montage
Spil nu scenen som en slags montage, hvor du beder spillerne for-
tælle om små nedslag. 

Hjælp dem gerne med stikord og spørgsmål. De kan være små 
kampe mellem drengene; grene, der skal skæres til som spyd; fiskeri 
efter mindre fisk i kanalen, der måske kan bruges som madding til 
Gedden.

Byd gerne ind med detaljer, der understreger det seksuelle – fx 
ænder, der parrer sig (hvor hannen nærmest voldtager hunnen), 
skyer på himlen, der ligner bryster, eller måske en pakke kondomer, 
nogen har tabt.

Gedden bliver mere nærværende
Efterhånden som drengene bevæger sig ud langs kana-
len, må Gedden meget gerne begynde at fylde mere i 
deres bevidsthed. Stil gerne spørgsmål om Gedden og 
forventningerne til dem. Spørg endnu engang om, hvad 
Gedden er for en størrelse:

Hvad er det for et bæst, der venter på dem? Spørg 
også ind til dens liderlighed: Den er liderlig, er den 
ikke? Det var jo det, Verner sagde. Men hvad betyder 
liderlighed? Hvordan tror du, at en gedde er liderlig? 
Er du liderlig? Hvad mon Gedden mener om de piger, I 
mødte tidligere?

Vejret bliver dårligere
Dagen startede smukt med solskin, der brød igennem 
morgentågen, men da drengene bevæger sig fra mink-
farmen, bliver vejret gradvist dårligere. Først trækker 
skyer ind over området. Det blæser også op og snart 
falder regnen. Regnen tager især til, da drengene vil 
krydse kanalen for at komme over til det tomme hus på 
den anden side.
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Kort før det store t-kryds, hvor to kanaler mødes, ligger der et for-
ladt hus på den modsatte side af kanalen. 

Det var her, den pige, som forsvandt, boede. Simon og Malthe ken-
der godt til huset, men har faktisk aldrig været derinde.

Huset er dragende, men for at besøge det, skal man krydse kanalen 
– hvilket man også bliver nødt til for at komme videre ud mod det 
område, hvor Gedden siges at holde til.

Formålet med scenen er at udsætte drengene for en regulær farlig 
situation, hvor de kan presse hinanden. Noget går galt, så en af 
drengene ender i vandet eller kommer lettere til skade. Det skal 
ændre stemningen blandt drengene og gøre hele turen mere farlig 
og intens.

En betondæmning, hvor man kan krydse 
kanalen
Kanalen er bred og ret dyb, så lige ved huset kan man ikke krydse 
vandet. Men lidt længere oppe ad kanalen kan det være muligt at 
krydse over uden at skulle svømme i den stærke strøm. Her er ka-
nalen dæmmet op af en 2-3 meter høj betondæmning, hvor vandet 
løber igennem midt på en via et ca. halvanden meter bredt hak ned 
i betonen. Der danner vandet en slags vandfald ned i vandet på den 
anden side. Betondæmningen er omkring 30 centimeter tyk, og ved 
at balancere herpå kan man forsøge at krydse kanalen tørskoet – 
især hvis man ikke er alt for hverken vandskræk eller højdeskræk.

Dæmningen er svær at komme over
Sæt en dramatisk situation op, hvor det ikke er nemt at krydse 
dæmningen. 

Spørg ind til, om nogle af drengene er ængstelige ved situationen: 
Er de bange for vandet og måske endda også for højden, når der er 
et par meter ned til den ene side? 

Lad drengene presse hinanden, så de til sidst forsøger at krydse 
dæmningen. Spil også på Geddens tilstedeværelse. Måske venter 
den nede i vandet, klar til at slå til.

Spørg, hvordan det går galt
Det skal gå galt for mindst én af drengene, der glider, snubler eller 
lignende, så han falder i vandet. Han bliver både meget våd og slår 
sig – er måske endda et øjeblik regulært bange for at drukne.

Ingen kommer dog mere alvorligt til skade, end at de sagtens kan 
fortsætte turen (måske lidt humpende og rystet).

Lad spillerne selv bestemme, præcis hvad der sker. Skift fra direkte 
rollespil til fortælling, da drengene begiver sig ud på dæmningen. 
Bed dem fortælle, hvordan det går galt. Bed dem også fortælle, 
hvordan situationen bliver endnu værre, efter det først er gået galt 
– fx når en af drengene er faldet i vandet og nu måske et øjeblik 
sidder fast i dyndet i bunden af kanalen. Lad også drengene fortælle, 
hvordan de redder situationen igen.

Er Gedden nede i vandet?
Hvis en af drengene falder i vandet og 
kommer dybt ned – måske endda ned i 
dyndet i bunden af kanalen – kan du spør-
ge til Gedden. Føles det pludselig, som om 
den er der et sted? Taler den ligefrem til 
ham? Sæt gerne tiden nærmest i stå et øje-
blik, mens alt omkring drengen er vand, 
mørke, dynd … og måske Gedden derude 
i mørket.

Krydsning af kanalen – noget går galt
Et forladt hus på den modsatte side af kanalen lokker, men først skal 
drengene krydse kanalen – både for at udforske huset og komme videre 
ud langs kanalen. Det kræver mod og overtalelse at få alle med over – og 
mindst en af drengene ender i vandet.

  27



Efter at have krydset dæmningen er drengene sandsynligvis både 
rystede og opstemte. De er våde og har brug for at skifte tøj. Måske 
skal der lægges en form for bandage på et sår, der bløder. Giv dren-
gen lidt tid til at tale sammen, mens adrenalinen pumper i kroppen. 
Måske søger de endda tilflugt i huset for at få skiftet tøj og komme 
til hægterne igen.

Gør plads til en intim stund 
– og måske beluring af hinanden
Giv plads til både udforskning af huset og en sær intim stemning 
mellem drengene. Tøj er vådt, og der skal skiftes til noget tørt, og 
måske bliver man nødt til at låne noget af de dea andre – og plud-
selig er en eller flere drengene helt eller delvist afklædt. Hvordan 
reagerer de hver især på det? Hvordan føles det at fryse helt vildt 
sammen med de andre drenge - og at få varmen igen? Hvad sker der 
fysisk med en, hvis en af de andre hjælper. Opdager de andre, hvis 
man pludselig bliver opstemt på en ellers hidtil ukendt måde?

Det forladte hus
Huset er et lille toplanshus på måske 80 kvadratmeter. Vinduerne 
er smadret og det hele er overmalet med grafitti og frække budska-
ber. Huset står, som om det pludselig er blevet forladt, og det er 
tydeligt, at der ikke bor nogen her mere, selvom al inventar er der. 

Det er også tydeligt, at drengene ikke er de eneste, der har været 
her. Der er grafitti på væggen, frække digte skrevet med tusch, 
tegninger af tissemænd og folk, der dyrker sex. Rester af et bål på 
stuegulvet. Der står også tomme ølflasker  og et par askebægre med 
cigaretskodder i.

Der ligger også nogle madrasser på gulvet i et af rummene, som 
måske er blevet slæbt hertil, efter huset blev forladt. Man kan finde 
brugte kondomer ved siden af madrasserne. Her står der også tom-
me pizzabakker.

Udforskning af huset,  
inden de bliver af brudt
Giv drengene tid til at udforske huset. Byg gerne lidt spænding op, 
når de går fra rum til rum. Det er jo en særlig spændende aktivitet 
at udforske et hus, man ikke rigtig ved, om man egentlig må være 
i. Når drengene har brugt et øjeblik på at udforske huset, bliver de 
afbrudt af drengen Sonny. 

Hvis der opstår en særlig intim kemi mellem drengene, kan det 
være der, Sonny afbryder. Det er tydeligt, at han her har set noget – 
noget han kan bruge senere i mod drengene, hvis det er…

Gå nu straks videre til næste scene.

Våde, foreslåede drenge  
og det forladte hus
De våde og forslåede drenge søger tilflugt i det forladte hus, som 
de kan udforske, inden de bliver afbrudt af Sonny. Her får de et 
øjeblik en intim stund sammen.
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Sonny leger herude ved kanalerne og er mest af alt optaget alt sin 
egen verden, hvor den liderlige gamle gedde spiller en stor rolle. 
Han ved skræmmende meget om, hvad Gedden vil have, og han 
tilbyder at vise drengene hen til det sted, hvor pigen blev taget. Han 
kan også hjælpe drengene med at tiltrække Gedden, siger han.

Der er to formål med scenen: Dels at introducere Sonny, som har 
en rolle i de efterfølgende scener. Dels at skubbe drengene helt ind i 
den forskruede seksualiserede verden, der fuldstændig har opslugt 
Sonny. 

Sonny af bryder drengene  
– I må ikke være her!
Scenen starter, da Sonny pludselig afbryder drengene i det forladte 
hus. De har ikke opdaget, at han er kommet ind. “Ved I godt, at det 
var her han boede?” spørger han.

Sonny taler om manden, der hængte sig, efter hans datter var 
forsvundet.. 

“Ved I godt, at I slet ikke må være her,” siger han også. 

Sonny virker meget bestemt i sit tonefald og har nogle meget inten-
se øjne. Det er kun ham, der må være her, siger han også. 

Sonny kan fortælle om andre,  
der bruger huset
Det er tydeligt, at Sonny bruger huset som en slags hule, når der 
ikke er andre. Han gemmer sig altid eller smutter, når der kommer 
nogen, forklarer han.

“De kommer for at gøre det, for at kneppe,” siger han. “Så tager 
de herud, så er der ikke nogen, der kan se dem. Så ved folk ikke, 
at de her. Det må folk ikke opdage. Det er kun mig, der ved det. 
Og Gedden. Gedden ved det selvfølgelig også. Den ved alt sådan 
noget. Det kan den godt lide. De tager også nogle gange pizza med. 
Nogen gange, så må jeg godt smage. Jeg elsker pizza. Gedden kan 
ikke lide pizza. Gedden kan lide noget andet.”

Sonny, Gedden og prinsessen
Generelt synes Sonny nærmest at være besat af Den Gamle Gedde. 
Han vil meget gerne være med til at tiltrække den. Eller rettere: 
Han får det til at lyde, som om at drengene gerne må være med til 
at tiltrække den. Og bagefter, så må de godt være med til det hele, 
siger han også.

Alt, hvad Sonny siger om Gedden, går i en sær perverteret retning: 
Gedden er trængende og klar. Den ligger og venter med sin stikken-
de øjne nede i mørket og dyndet. 

Sonny taler også om en prinsesse. Det er ikke helt klart, om det er 
den forsvundne pige, der også er prinsessen. Generelt er Sonny ikke 
helt nem at følge rent logisk. Hun bor nu i kanalen – nede sammen 
med Gedden, siger han det ene øjeblik. Det næste øjeblik venter 
Gedden på prinsessen – ligesom den venter på drengene og på ham. 
Nogen gange er prinsessen i Sonnys fortællinger en lille fisk, som 
Gedden lusker sig ind på, andre gange synes det at være noget, man 
skal finde og give til Gedden. Så bliver den glad og opstemt.

Hvorfor Sonny gerne vil fange Gedden er heller ikke helt klart. Må-
ske er det for at befri prinsessen. Eller også er det for at opnå noget 
selv. Måske for at få lov til at være med ude i huset. Måske er det for 
at slippe fri på en eller anden måde.

Det er heller ikke helt klart, om Sonny nogensinde har set Gedden. 
De ting, han siger, stikker i forskellige retninger. Nogen gange lyder 
det, som om han selv har haft den på krogen, andre gange lyder det 
til, at han aldrig har set den.

Biperson: Sonny
Sonny er ni år og bor med sin familie i et hus i nærhe-
den, hvor faderen har et hvidevareværksted. Han er 
lillebror til Tenna, som drengene har mødt tidligere.

Simon og Malthe kender godt til Sonny, som går på 
skolen. De kender ham dog ikke personligt, men de ved, 
at han vistnok flere gange har været oppe ved skolepsy-
kologen. Alle ved, at han er meget mærkelig. De to ved 
også, at han er Tennas lillebror.

Sonny er - set fra drengenes verden - både skræmmen-
de og fascinerende. Han taler det ene øjeblik med en 
forførende stemme, det næste øjeblik er han fjendtlig og 
konfronterende. Han vil tydeligvis gøre meget for op-
mærksomhed, selvom han mentalt lever i en helt anden 
verden, end drengene kommer fra.

Sonny er et offer for den seksualiserede verden ved 
kanalerne, og det har gjort ham helt opslugt af den. Hele 
hans verdensopfattelse er præget af at vokse op et sted, 
hvor man intet begreb har givet ham om grænser og 
hvad, der er normalt at gøre. Han har oplevet ting, som 
niårige drenge bestemt ikke burde have oplevet – men 
uden at han forstår, hvad det er, der rent faktisk er sket.

Adspurgt, om han kender Verner, vil Sonny sige, at ham 
kender han godt, mens han slår øjnene ned og prøver at 
skifte emne.  » Scenen fortsætter på næste side 

Mødet med Sonny
Drengene bliver afbrudt af Sonny, en sær niårig dreng, der ved foruroligen-
de meget om både det tomme hus og Den Gamle Gedde. Han taler om piger 
og sex på en måde, som niårige bestemt ikke gør normalt.
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Sonny kan minde om Gollum
Når du spiller Sonny, så tænk eventuelt en smule på 
Gollum fra Ringenes Herre. Den måde, han opfører 
sig overfor drengene, kan alligevel minde en smule 
om Gollum – især i den måde, Sonny det ene øjeblik 
er slesk og indsmigrende og det andet er aggressiv og 
smålig. Drengene kan endda også opleve, at Sonny 
taler med sig selv, når han tror, de andre ikke hører 
det.

Sonny kan vise, hvor Gedden tog pigen 
– men det koster
Sonny ved også, hvor Gedden holder til, siger han. Eller rettere: Han 
kender det sted, hvor Gedden tog pigen. Og han kan vise drengene 
det. Han kan føre dem derhen. Men det skal koste dem noget, siger 
han. 

Hvad hans pris konkret skal være, afhænger lidt af den konkrete 
spilsituation, og hvad der er kommet i spil. Lad eventuelt drengene 
tilbyde ham noget. Det kunne fx være, at han må se i et pornoblad, 
eller at de lover at hjælpe ham med at fange Gedden. Det kan også 
være, at han prøver at presse drengene til at gøre noget seksuelt ved 
hinanden (især hvis han overværede en form for intimitet tidligere).

Lad meget gerne drengene være uenige om, hvad det er, de vil 
tilbyde Sonny.

Fra det tomme, forfaldne hus går turen videre langs kanalen og ud 
til det store t-kryds, hvor to kanaler mødes og flyder sammen i en 
større, dybere og bredere kanal. Herfra er der ikke langt til det sted, 
hvor man efter sigende kan fange Gedden.

Beskriv den videre tur uden at gå for meget i detaljer

Lad gerne spillerne komme med inputs også. Tænk montage a la 
den tidligere scene.

Sonny fører an
Er Sonny med, kan du beskrive, hvordan han fører an, altid et 
stykke foran drengen, mens han taler med sig selv om Gedden. Af og 
til kommer han ned til drengene og taler løs eller prøver at få deres 
anerkendelse.

Eller følger efter på afstand
Er Sonny ikke med drengene, følger han efter dem på afstand – 
måske opdager drengene det, måske gør de ikke.

Overvej at skifte til datid
Skift eventuelt perspektiv og spørg ind til oplevelserne i datid, så det 
er de voksne hovedpersoner, der fortæller om turen. Det kunne fx 
være: “Vidste I godt, at Sonny fulgte efter jer? Gjorde I noget for at 
slippe væk fra ham? Gjorde I noget ved ham?”

Sonny er meget interesseret i drengene
Sonny er generelt ret interesseret i de tre drenge. Han vil tydeligvis 
gerne både forsøge at imponere dem og spille smart overfor dem. 
Det ene øjeblik virker han fjendtlig og bestemt, mens han prøver at 
spille hård. Det andet øjeblik bukker og skraber han for dem.

Siger drengene ja til Sonnys tilbud, er det tydeligt, at han nyder 
opmærksomheden og den  magt, han pludselig oplever at få.

Sonny spørger også ind til drengene: Om de nogensinde har prøvet 
det. Om de har været sammen med nogle damer. Om de godt kunne 
tænke sig det. Sonny ved godt, hvad man gør med kællingerne, siger 
han. Han kan godt vise dem, hvordan man gør.

Spørger man Sonny, om har prøvet det, så svarer han ikke. Så bliver 
han et øjeblik fraværende og forsøger at skifte emne. Måske bliver 
han endda vred og konfronterende.

 » Scenen er fortsat fra forrige side 

Videre ud mod Geddens gemmested
Efter mødet med Sonny går turen videre ud langs kanalerne – enten 
på egen hånd eller med Sonny som guide. Lad spillerne være med til at 
beskrive den videre færd.
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Tredje akt: 
Ude ved Gedden og shelteret
I tredje og sidste akt når drengene frem til det 
sted, hvor Gedden siges at holde til dybt nede i 
vandet. Her møder drengene igen de tre piger, 
der denne gang er blevet fulde og flirter for 
sjov med drengene. Samtidig skal drengene 
finde ud af, hvordan de vil forsøge at fange 
bæstet – et forsøg, som ikke nødvendigvis kun 
indebærer fiskekroge og fiskestænger.

Jagten på Gedden, mødet med pigerne og drengenes interne pres 
får det hele til at eskalere i intensitet og fører frem mod, at drengene 
til sidst begår et overgreb – enten mod en af dem selv eller mod en 
af pigerne.

Akten slutter med overgrebet og klipper til en kort epilog, hvor de 
voksne hovedpersoner ser tilbage på de fatale begivenheder.

Vejret
Vejret bliver her i tredje akt endnu 
værre. Mørket begynder at falde 
på, og regnen tager til, så det til 
sidst siler ned. Det blæser også op 
herude tæt ved Fjorden.

Forløbet af tredje akt
Hvor de forrige akter er bygget op 
med scener som perler på en snor, 
er denne akt lidt anderledes. De 
første par scener følger naturligt 
efter hinanden, men herefter åb-
ner historien mere op, og resten af 
akten er mere en sandkasse end et 
konkret handlingsforløb. Således 
er anden del af akten præsenteret 
som en værktøjskasse i stedet for 
som konkrete scener.
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En både ængstelig, opstemt og nærmest lidt andægtig Sonny kan 
vise drengene det sted, hvor han påstår, at den lille pige fra det 
tomme hus blev taget af Gedden. 

Formålet med scenen er at etablere dette sted som location og 
samtidig sætte gang i samtalen om, hvordan drengene rent faktisk 
har tænkt sig at fange Gedden. Stemningen må gerne være intens 
og måske endda en anelse uhyggelig – især understøttet af Sonnys 
opførsel.

Sonny stopper ved en høj bred,  
der er styrtet sammen
Efter en længere og mere og mere våd tur nærmer drengene sig 
stedet, som Sonny fører dem mod.  

Det sidste stykke af vejen bliver han mere og mere opstemt og gen-
tager oftere og oftere: “Det er lige her om lidt, lige her om lidt …” 
Måske gemmer han sig endda mellem nogle buske og prøver at få 
drengene til nærmest at snige sig hen til stedet. “Det er her, lige her. 
Der var her, den tog hende,” hvisker han så.

Stedet er en høj kanalbred, måske et par meter over vandoverfladen, 
der er skredet sammen, så det danner en lille vig. Vigen er 5-6 meter 
i diameter, og nede i vandet er der sandbunker, store sten og gamle 
tykke grene, der er faldet herned. Her kan man kravle ned og være 
helt tæt på vandet. Og hernede kunne en uhyggelig fisk godt gemme 
sig mellem sivene  …

Lad drengene undersøge stedet og tale om 
Gedden – Sonny kan skubbe på 
Hvad tænker drengene om stedet? Kan de mærke, at de er tæt på 
Gedden? Er de bange? Eller opstemte? 

Brug Sonny til at skubbe til samtalen. Han er tydeligvis både meget 
bange for stedet og meget tiltrukket af det. Det er dog ikke klart, 
hvordan han ved, at det var her, pigen forsvandt. “Det ved jeg bare,” 
vil han hemmelighedsfuldt og lidt vigtigt sige. Lad også gerne Sonny 
hviske – gerne lidt rablende – om Gedden, prinsessen og alt det der.

Lad også gerne drengene begynde at diskutere, hvad de vil gøre nu. 
Hvordan har de egentlig tænkt sig at vække bæstet? Hvordan lokker 
man det til? Hvordan har de det med, at det er nu, lige om lidt, de 
skal til at fange bæstet?

Igen kan du lade Sonny blande sig og komme med halvkvædede 
ideer og forslag. Det er dog vigtigt, at det ikke er for konkret. Sonnys 
ideer og rablen er mest tænkt som et element, der skal skubbe dren-
ges egne ideer i en mere seksualiseret og voldsom retning.

Sonny opdager nogen
Lad ikke samtalen køre for længe, for pludselig stopper Sonny 
op: Han kan høre noget. Alle skal være helt stille, siger han meget 
vigtigt.

Sonny har hørt nogen længere ude ad kanalen – ude ved det shelter, 
der ligger et par hundrede meter længere ude af kanalen, tæt ved 
Pumpestationen. Og ganske rigtigt, så er der nogen. Det kan drenge-
ne også høre, hvis de lytter godt efter. Det er pigestemmer.

Herfra er det oplagt, at drengene vil undersøge stemmerne nærmere 
– også selvom Sonny prøver at få dem til at lade være. 

Hvis Sonny ikke fører an?
De første scener par scener er beskre-
vet med udgangspunkt i, at Sonny fører 
drengene mod det sted, hvor han påstår at 
Gedden tog pigen. Fører han dem ikke, så 
følger Sonny efter dem. Her opdager dren-
gene blot den lille vig og finder her måske 
et oplagt sted at forsøge at fange Gedden.

Sonny kan i så fald i stedet dukke op, når 
det er nødvendig. I scenen, hvor han ellers 
hører pigerne i shelteret, er det i stedet en 
af drengene, der pludselig kan høre nogen.

Hvor Gedden tog pigen
Sonny fører drengene til det sted, hvor Gedden tog den lille pige. Her er der 
plads til en snak om, hvordan man fanger bæstet, inden Sonny pludselig 
stopper op: Der er nogen i nærheden, kan han høre.
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Stemmerne ude fra shelteret stammer ganske rigtigt fra piger. Det 
er Cecilie, Laura og Tenna, som har søgt tilflugt fra regnen inde i 
shelteret. Her har de drukket godt til af billig paphvidvin og vodka 
og er nu godt fulde på på en fnisende, højlydt, teenage-agtig måde. 

I deres fuldskab begynder pigerne (mest for sjov) at flirte med dren-
gene og udfordre dem til at bryde deres grænser. Det gør de, indtil 
drengene enten går igen, Sonny bryder ind, eller talen for alvor 
begynder at falde på Den Gamle Gedde – for så bliver stemningen 
pludselig noget mere trykket.

Formålet med scenen er at re-introducere de tre piger for drengene 
og samtidig vise dem som langt mere seksualiserede end tidligere. 
Scenen skal også gøre drengene (eller i hvert fald nogle af dem) end-
nu mere kåde, end de allerede er. Endelig kan scenen også skabe et 
dilemma og en potentiel konflikt mellem drengene om hvad, der er 
det vigtigste lige nu: At få opmærksomhed fra pigerne eller forsøge 
at lokke Gedden frem?

Drengene kan komme tæt på pigerne 
uden at blive set
Pigerne er blevet godt våde i regnen og er derfor gået i læ inde i 
shelteret. Her sidder de kun iført tshirts og trusser, fordi de har 
taget det andet våde tøj af. De sidder omkring et par fyrfadslys og 
griner og fniser højlydt – selv Tenna virker til at have det sjovt. 
Der står en pap-hvidvin og halvfuld vodkaflaske ved siden af dem. 
Af og til går drikkevarerne på omgang, hvor der drikkes direkte af 
emballagen.

Pigerne er imødekommende 
 og begynder at f lirte
Drengene skal helt tæt på shelteret for at blive opdaget. Først 
udstøder pigerne et hvin og bliver noget forskrækkede over ikke at 
være alene, men hurtigt skifter pigerne i deres brandert opførsel og 
bliver – dog på en meget fnisende måde – imødekommende over for 
drengene. De ser tydeligvis ikke de tre yngre drenge som den store 
trussel og finder det sjovt at lade som om, de er interesserede i dem.

Ligesom tidligere er det især Laura og Cecilie, der er imødekom-
mende, men selv Tenna klapper ikke helt i (det gør hun først, hvis 
hun opdager, at Sonny er i nærheden). 

Pigerne er naturligvis interesserede i at høre, hvorfor drengene 
pludselig er der ved shelteret. Pigerne gør det klart over for drenge-
ne – på en drillende måde – at de da godt ved, at de mest er taget 
derud på grund af dem.

Herefter begynder især Laura og Cecilie at opføre sig flirtende – 
ikke fordi de er reelt interesseret i de noget yngre drenge, men fordi 
de i deres fuldskab finder det sjovt at tirre og drille de uerfarne 
drenge. I baggrunden sidder Tenna, der måske endda bliver revet 
med på et tidspunkt.

Generelt prøver pigerne at lokke drengene til at spille store i slaget, 
men forsøger samtidig at udstille deres usikkerhed. De prøver fx at 
få drengene til at vise sig frem og komme tættere på. De byder også 
drengene på deres alkohol – og de fniser, hvis det er svært for nogen 
at drikke en stor slurk.

Pigerne kan blandt andet finde på følgende:

 » Presse drengene til at drikke – og gerne flere gange.

 » Få drengene til at smide tøjet – og meget gerne det 
hele. Pigerne smider ikke selv tøjet.

 » Stille drillende spørgsmål om drengenes kroppe. 
“Skal det der forestille at være en rigtig mand? Er den 
virkelig ikke længere? Kom lige lidt tættere på, så jeg 
rigtigt kan se dig?”

 » Spørge om drengene finder dem smukke. “Har du 
set sådan nogen her før (altså bryster)? Har du nogen-
sinde prøvet at røre ved sådan nogen?”

 » “Har nogen af jer nogensinde været sammen med 
en pige? Kunne I ikke godt tænke jer at prøve det? Det 
har du garanteret aldrig prøvet.” 

 » Scenen fortsætter på næste side 

Pigerne ved shelteret
De tre teenagepiger fra første akt er taget på sheltertur her tæt ved pum-
pestationen. De har drukket sig fulde, og især Laura og Cecilie flirter for 
sjov med drengene, hvis de kommer i nærheden – spørgsmålet er dog, 
om drengene forstår, at det bare er for sjov?

  33



Pigerne siger fra, hvis drengene 
bliver for nærgående 
Hvis nogen kommer for tæt på og bliver decideret nærgående, siger 
især Laura og Cecilie klart fra – dog ikke på en direkte fingrene 
væk-agtig måde, men på en mere ydmygende, drillende facon. Fx: 
“Det der er du vist slet ikke stor nok til.” Eller: “Kom tilbage, når du 
har fået hår på.”

Modsat sine to veninder er Tenna mere passiv. Hun flirter ikke så 
aktivt med drengene, men siger heller så direkte ikke fra. Det gør til 
gengæld veninderne, der vil blande sig efter et kort stykke tid, hvis 
drengene går for tæt på Tenna.

Snak om Gedden ændrer stemningen totalt 
– især hos Tenna
Selv hvis stemningen er god og lettere kåd, ændrer den sig markant, 
hvis drengene begynder at tale om Gedden. Pludselig bliver den 
løsslupne stemning mere intens, og det er, som om pigerne bliver 
urolige og utrygge. Det gælder især Tenna, der med et ser decideret 
bange ud. Hun vil også forsøge at trække sig væk fra drengene og 
pakke sig ind i sin sovepose, hvis talen falder herpå.

Pigerne er helt klart ikke interesserede i at tale om Gedden – og 
ikke bare fordi de synes at finde det barnligt. Det er, som om, der 
er noget alvorligt og voksent over det, som de virkelig ikke bryder 
sig om. Næsten som om det er tabubelagt og derfor noget, man ikke 
taler om – også selvom det kan være fristende og dragende.

“Det tror jeg virkelig ikke, vi skal snakke om her. Det tror jeg ikke, 
du har lyst,til” kan en af pigerne sige temmelig alvorligt, men også 
med et hint af noget dragende.

Drengenes seksuelle tanker
Ligesom under det første møde med pigerne, 
er det vigtigt, at du fokuserer på drengenes 
reaktioner og tanker – men også på, hvordan 
de tror, de andre drenge opfatter situationen.

Spørg ind til den fysiske reaktion, når pigerne 
flirter med dem: Hvordan føles det i kroppen? 
Hvad har du lyst til? Er det noget, du virkelig 
gerne vil gøre? Hvad holder dig tilbage? Hvor-
dan har du det med det, hun siger om din pik? 
Er der ikke noget, du har ret til at gøre?

Men spørg også gerne ind til, hvad de tror, de 
andre drenge tænker.

Giv stadig plads til statuskamp
Husk, at mødet med pigerne handler 
ligeså meget om statuskamp og at presse 
hinanden,  som det handler om, at pigerne 
lokker. Hav derfor stadig også et klart fo-
kus på at få drengene til spille op overfor 
hinanden. 

Drengene er måske også meget uenige 
om, hvad de har tænkt sig at gøre – og 
pres gerne på for at få en sådan uenighed 
frem i lyset.

Forskellige veje ud af scenen
Meningen med scenen er som bekendt at tirre drengene uden at 
tilfredsstille dem. Derfor er det vigtigt at slutte scenen, før det hele 
eskalerer for meget.

Der er flere muligheder:

 » Sonny blander sig – Tenna bliver meget tavs

Det mest oplagte er, at Sonny blander sig i scenen. Han er 
utålmodig og vil have drengene med tilbage, så de kan at 
lokke Gedden frem. De skal tage med ham ned til kanalen 
igen, mener han.

Det ændrer stemningen fuldstændig, hvis Sonny dukker 
op. Tenna klapper pludselig i og kigger bare ned i jorden – 
og hvis Sonny siger noget til hende, så nikker hun bare og 
gør, hvad han siger til hende.

De to andre piger bliver også helt anderledes. De kender 
godt til Sonny og kan tydeligt fornemme, at her er noget 
på spil, som de ikke rigtigt kan blande sig i.

 » Drengene går af sig selv

Drengene beslutter, at de hellere må komme tilbage til 
stedet ved kanalen. 

Selvom drengene selv vælger at komme væk fra pigerne, 
må stemningen mellem dem gerne være intens, kåd og 
temmelig uforløst – pigerne har helt klart tændt noget, 
som nu koger i drengene på en hidtil ukendt måde.

 » Drengene bliver bedt om at gå

Bliver drengene for nærgående, eller hvis der bliver talt for 
meget om Gedden, vil pigerne til sidst bede drenge om at 
gå. Nægter drengene, bliver pigerne meget bestemte og vil 
i sidste ende fysisk skubbe eller jage drengene væk.

Også her må stemningen mellem drengene gerne være 
intens og uforløst.

 » Scenen er fortsat fra forrige side 
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Regnen siler ned, mørket er faldet på, og drengene er oppe at køre. 
Måske er de tændte og kåde efter mødet med pigerne. Måske er de 
uforløste og frustrerede. Måske er de direkte vrede. Og måske er de 
slet ikke enige om, hvad de nu skal gøre.

Men uanset deres præcise tilstand og interne forhold er det nu på 
tide at finde ud, hvad de vil gøre i forhold til at fange Gedden.

Fire scenarier for drengenes videre fokus
Grundlæggende er der fire oplagte scenarier for, hvad drengene har 
fokus på nu. Hvert af disse kan påvirke, hvordan resten af scenariet 
forløber. Herfra er scenariet nemlig mere åbent end hidtil, og dren-
genes tilgang til det at fange Gedden har indflydelse på, hvordan 
spillet mere konkrete udvikler sig.

De fire scenarier er:

 » Gedden kan være adgangsbilletten til at komme 
tæt på pigerne igen

Dem, der fanger Gedden, siges at få lov til det hele – alt 
det, man gerne vil. Det må betyde, at fanger man Gedden, 
må man også få lov til det hele med pigerne. 

Dermed bliver det endelig forsøg på at lokke Gedden til 
motiveret af alt det, som kan ske for drengene bagefter. 
For fanger man Gedden, så kan pigerne ikke længere 
afvise en. 

Således bliver forsøget på at fange Gedden i høj grad 
noget, der udspiller sig mellem drengene selv. Her er 
spørgsmålet så: Hvor langt skubber drengene hinanden ud 
i forsøget på at få bæstet på krogen?

 » Pigerne kan bruges som lokkemad til Gedden

Gedden er liderlig, og den skal tændes. Og i de kåde 
drenges øjne er det oplagt, at pigerne skal bruges til dette. 
Måske kan pigerne lokkes ned til kanalen, eller måske kan 
de tvinges. Så må drengene forsøge at finde ud af, hvordan 
man egentlig bruger pigerne til at lokke en liderlig gedde 
frem. 

Her er spørgsmålet så, hvor langt presser drengene hinan-
den til at gå over for pigerne og hinanden i forsøget på at 
tænde Gedden?

 » Pigerne er ikke interessante i sig selv – men tan-
ken om dem, kan måske lokke  Gedden frem

Drengene er blevet vældigt pirrede og opstemte af mødet 
med pigerne, og nu er de for alvor klar til at lokke Gedden 
frem. Fra nu af handler det ikke om pigerne, men om Ged-
den, som drengene skal forsøge at lokke frem alene. 

Her er spørgsmålet så: Hvor langt skubber drengene nu 
hinanden ud i forsøget på at fange bæstet? Og kan de bru-
ge tankerne om mødet med pigerne til at tænde hinanden 
så meget, at man får lokket bæstet frem? Eller kan de 
lokke Gedden frem helt uden at tænke på eller involvere 
pigerne? Kan de bruge hinanden i stedet?

 » Gedden er slet ikke interessant mere – nu handler 
det om pigerne – Men Gedden er ikke tilfreds

Mødet med pigerne har ændret drengene – eller i hvert 
fald nogle af dem – og nu er deres fokus pludselig ikke 
længere på Gedden. Nu handler det om, om de kan kom-
me tæt på pigerne igen. For selvom pigerne måske har 
afvist dem én gang, så kan man jo godt forsøge igen. 

Udfordringen er dog, at selvom drengene pludselig er 
ligeglade med Gedden, så er den ikke sådan lige at slippe 
af med igen. Gedden er nærværende i deres hoveder, og 
det bliver den ved med at være, hvor den prøver at lokke 
dem til at gøre temeligt upassende ting.

Tilbage i regnen – hvad nu?
Efter scenen med pigerne i shelteret er drengene uden tvivl godt oppe at 
køre, og de skal nu finde ud af, hvad de gør herfra. Nu åbner akten sig op, 
og drengene kan gøre flere forskellige ting.
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Værktøjskasse til klimakset
De næste par sider skal ikke ses som direkte scener, der 
følger efter hinanden. Det er i stedet værktøjer til at afvik-
le et dramatisk og intenst klimaks, der fører frem til det 
overgreb, som spillerne godt ved skal komme.

Hvis drengene stadig er opsatte på at ville fange Gedden, er det på 
tide at gøre forsøg på rent faktisk at få bæstet på krogen. Det kan 
de gøre på mange forskellige måder, alt efter hvad, de selv tænker 
virker. Måske de vil forsøge sig helt traditionelt, eller også skal der 
andre og mere drastiske skridt metoder til. Gedden, det liderlige 
bæst, skal jo som bekendt tændes og lokkes til.

Brug stemningsbeskrivelser – fx af regnen 
og det mørke vand – til at bygge spænding 
op
Når drengene konkret laver forsøg på at lokke Gedden til må du 
meget gerne, uanset metoden, sørge for, at stemning er intens. Sørg 
for, at det både føles andægtig, spændende og måske endda også 
decideret skræmmende at gøre forsøget: Vejret er dårligt, regnen 
siler ned, og vinden rusker måske tilmed. Samtidig er vandet mørkt 
og uhyggeligt, ligesom strømmen er stærk, og det hele bruser og 
hvirvler rundt.

Gerne f lere forsøg – vildere og vildere
Lad meget gerne drengene gøre flere forsøg på at fange bæstet i 
kanalen. Det skal føles frustrerende og uforløst første gang, så fru-
strationer og intensitet bliver bygget op i drengene. Ét forsøg er ikke 
nok, der skal mere til. Gedden er ikke tilfreds. Den er slet ikke tændt 
og klar endnu. Den vil have mere.

Gedden bliver mere og mere nærværende 
Jo mere intens forsøget på at fange Gedden bliver, jo mere nærvæ-
rende synes den også at blive. Det plasker og pisker ude i vandet, og 
måske aner man antydningen af noget stort i det mørke vand. 

Mest af alt er Gedden dog nærværende inde i drengenes hoveder. 
Spørg meget gerne ind til Gedden, og hvordan hvordan den føles 
som værende tæt på. Hvordan føles det, at den nærmest trækker i 
dem? Er det, som om den taler til dem? Hvad siger den? Hvad er 
det, den vil have?

Spørg også intenst ind til, hvorfor hver af drengene egentlig vil fan-
ge bæstet? Hvad er det, at den skal give dem? Hvad er det, de gerne 
vil have lov til? Hvad er det egentlig for et bæst, der er derude?

Er der noget på krogen?
Når det hele bliver helt opkogt, vandet bruser og det uundgåelige 
overgreb finder sted, opleves det måske pludselig også, som om der 
pludselig er noget på krogen.

(Altså hvis der rent faktisk er en krog eller lignende i vandet – forsø-
get på at fange Gedden kan jo foregå på mange måder).

Noget trækker hårdt, og det bliver en kamp. Drenge mod fisk. Dren-
ge mod Drenge. Drenge mod det uundgåelige.

Aldrig helt klart, om de fanger f isken
Lad det aldrig være helt klart, om drengene rent faktisk får hevet 
Gedden ind, og om de rent faktisk har den på krogen. Byg op til et 
intenst klimaks, men klip væk, inden de står med en gigantisk fisk.

Forsøg på at fange Gedden
Drengene kan forsøge at fange Gedden på flere måder – med alt fra fi-
skegrej til mere perverterede metoder. Uanset metoden føles Gedden 
tæt på, men virker hele tiden til ikke at ville fanges. Det er, som om 
man konstant bliver nødt til prøve noget andet og mere vidtgående.
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Sonnys rolle
Brug Sonny til at give ideer og til at presse 
drengene. Han kan også hente Tenna.

Sonny er tilstede på den ene eller anden måde i løbet af klimakset 
– enten fordi han direkte hjælper drengene, eller fordi han gemmer 
sig et sted i nærheden og følger begivenhederne tæt.

Brug Sonny som et værktøj til at presse og opmuntre drengene. Son-
ny er ekstremt opsat på, at Gedden skal fanges, og han har mange 
ideer til, hvordan man gør – også grænseoverskridende ideer, som 
han kan give drengene, hvis de har brug for det.

Kan hente Tenna
Sonny kan også tilbyde drengene, at han kan hente Tenna ovre i 
shelteret. Hvis han siger, hun skal komme med, så gør hun det. Så 
vil hun ængsteligt følge med.

Pigernes rolle
De tre piger kan få en vigtig rolle, hvis drenge-
ne fx forsøger at involvere dem i forsøget på 
at få Gedden på krogen – også selvom de nu er 
mere afvisende og konfronterende end tidlige-
re. 

Kommer drengene tilbage til shelteret, vil pigerne nu være langt 
mere afvisende og konfronterende. De gider ikke drengene mere 
og er trætte af, at de ikke forstår, at der bare blev flirtet med dem 
for sjov. Herfra kan stemningen hurtigt blive rigtigt dårlig eller 
decideret ond.

Pigerne er bestemt heller ikke interesserede i at skulle hjælpe med 
at lokke Gedden til, men kan måske med list lokkes ned til kanalen.

Laura og Cecilie gør modstand 
– men fryser til sidst
Bliver drengene nærgående og seksuelt konfronterende vil Laura 
og Cecilie  i første omgang forsøge at skubbe dem væk og vise, at de 
bestemt ikke er interesseret i noget. Men bliver drengenes pres for 
intenst – især hvis der er flere drenge om én pige – vil de fryse og 
lade drengene gøre, hvad de har tænkt sig at gøre.

Tenna gør ikke modstand
Igen er det anderledes med Tenna. Hun gør ikke modstand, især 
ikke hvis hun er alene med drengene. Hun vil bare med tårer i øjne-
ne og blikket rettet væk acceptere, hvad der sker.
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Uanset fokus i klimakset ender det med, at drengene begår et over-
greb. Det kan være mod en af pigerne eller mod en af drengene selv. 

På samme måde kan overgrebet også finde sted i flere mulige 
situationer. Det kan være i forbindelse med, at drengene prøver at 
fange Gedden – eller det kan være i et forsøget på at komme tæt på 
pigerne. 

Det er helt centralt, at overgrebet er noget, en af drengene – eller 
flere af dem – bliver presset ud i. Det er ikke noget, de bare gør 
uden videre. Det skal være det tragiske resultat af drengenes kamp 
for status og deres manglende forståelse for, hvor langt det er ok at 
gå. Således kan overgrebet både være noget, to af drengene presser 
den tredje til – eller det kan være noget, som en af drengene føler, at 
han bliver nødt til at gøre for at opnå de andres respekt. 

Overgrebet kan være mange ting
Hvad og hvordan overgrebet kommer til at blive, er svært at sige på 
forhånd. Det afhænger rigtig meget, hvordan spillet har forløbet, 
hvad der er i fokus og hvordan den konkrete kemi er mellem spil-
lerne.

Det konkrete overgreb kan være alt fra at presse en person til at gøre 
noget meget grænseoverskridende – fx at onanere foran de andre 
– til decideret voldtægt. Det kan også være alt indimellem som fx 
ubehagelige berøringer, tvungen nøgenhed eller lignende.

Det vigtigt at huske, at overgrebet ikke nødvendigvis behøves at 
være noget drengene gør ved nogen af pigerne. Det kan ligeså vel 
være noget, de gør mod hinanden – fx fordi de får gejlet så intens en 
stemning op i forsøget på at fange Gedden, at de tvinger hinanden 
til dybt grænseoverskridende handlinger. Og på samme måde, kan 
de også presse hinanden ud en situation, hvor en af dem bliver nødt 
til at gøre overgreb på sig selv og sin egen integritet i forsøget på fx 
at tilnærme sig pigerne – fx ved at gøre noget ekstremt ydmygende 
overfor dem (eller overfor de andre drenge).

Byg op til overgrebet
Brug klimakset til at bygge op til overgrebet og lad situationen eska-
lere. Læs spillet og brug spillernes inputs til at intensivere situatio-
nen og føre spillerne i retning af det uundgåelige. 

Sørg for, at drengene følger deres egen indre logik, og at fx trangen 
til at fange Gedden og drengenes egen liderlighed overskygger 
klarsyn og normal moral. Brug meget gerne Gedden som drengenes 
undskyldning til at gå alt, alt for langt.

Brug også gerne ledende spørgsmål til gøre situationen værre og 
føre drengene i den relevante retning. Og spørg ind til deres indre 
logik for at gøre, som de gør – og træk på de ting, de har oplevet i 
løbet af scenariet.

Og lad naturligvis drengene presse og udfordre hinanden langt ud 
over, hvad der er ok.

Selve overgrebet – klip gerne væk eller skift 
til fortælling, evt. til datid
Spil så tæt op til overgrebet, som det giver mening i den konkrete 
spilsituation. Du skal dog ikke være bange for at klippe væk, hvis det 
enten føles klodset eller for meget at spille situationen. Det er ikke 
nødvendigt, at selve overgrebet hverken bliver spillet eller fortalt 
direkte – det kan stå lige så stærkt, måske endda stærkere, hvis den 
endelige gerning kun bliver antydet.

Hvis det konkrete rollespil begynder at føles klodset, kan du med 
held i stedet bede spillerne fortælle, hvad der sker. Du kan også 
bede dem fortælle om offerets reaktion – og om de andres reakti-
oner. Du kan også, hvis det giver mening, skifte perspektiv og få 
spillerne til at fortælle i datid som et fremtids-flashback

Klip scenen, når du finder det passende, og der er en tyk, ubehage-
lig stemning i spillelokalet. Hold en lille kunstpause, inden du går 
videre til epilogen.

Overgrebet
Den konkrete karakter af det afsluttende overgreb afhænger af 
spillerne, deres fokus og den energi, der er mellem drengene. Hvor 
voldsomt overgrebet er, afhænger også meget af den konkrete spil-
situation. 
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Epilog:  
Erindringen om, 
hvad der skete

Scenariet slutter med en kort epilog, hvor spil-
lerne som et fremtids-flashback fortæller om, 
hvordan de husker begivenhederne. Samtidig 
fortæller de også om at komme tilbage til Ver-
ners minkfarm på vejen hjem.

Efter at have ladet spillerne være stille et kort øjeblik kan du begyn-
de at spørge ind til begivenhederne i datid. Lad spillerne fortælle om 
situationen med tydelig afstand til det hele.

Spørg til begivenhederne ved kanalen 
 – i datid
Kan I huske, hvad der skete derude ved kanalen? Kan du stadig 
huske det? Hvad var det, for nogle drenge, der tog fra kanalen og 
begyndte at begive sig hjemad?

Få spillerne til at beskrive – stadig i datid – hvad deres roller gjorde 
efter klimakset. Hvad tænkte de på? Hvad gjorde de helt konkret? 
Hvordan havde de det?

Zoom også gerne ud og lad spillerne beskrive landskabet – lidt som i 
starten. Spørg, om de kan huske kanalerne, det flade land og husene 
derude.

Fortæl om at komme tilbaget til Verner
Slut af med – også stadig i datid – at få spillerne til at fortælle om, 
da drengene kommer tilbage til Verners minkfarm på tilbagevejen. 
Lad dem fortælle om, hvordan de ankommer til minkfarmen, og 
spørg ind til, hvordan Verner med sit skælmske smil tager imod 
dem.
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Simon
Jeg kan tydeligt huske, første gang Morfar begyndte at tale om Gedden. 

Vi sad i solnedgangen i hver vores plasticstol ude ved hans minkfarm, foran hans gamle togvogne. Det 
var dengang, hvor minkene stadig stank og larmede og levede derude. Vi sad bare der, først helt stille, 
inden han brød stilheden. Han drak øl og røg sine cigaretter. Jeg havde drukket min sodavand og lod 
benene dingle fra stolen. 

“Har du nogensinde hørt om Gedden?”

Sådan, mener jeg, at han spurgte med en hæs, næsten hviskende stemme. Det var hans alvorlige stem-
me.

Det havde jeg jo sådan set. Jeg havde godt hørt de store drenge fortælle om den. Om bæstet, som ingen 
endnu havde fanget. Om fisken, der havde spist så meget fiskegrej, at den ikke kunne svømme op til 
overfladen. Om den fisk, som drenge i generationer uden held havde forsøgt at få på krogen og hive ind 
på land.

Men jeg havde aldrig hørt nogen tale om den på måde, som Morfar gjorde. På den der helt anderledes 
alvorlige måde. På den der måde, hvor Gedden pludselig syntes at være mere og andet end bare en fisk 
i vandet. På den både skræmmende og fascinerende måde, som min Morfar gjorde – med sit skæve, lidt 
indforståede smil. På den der måde som skulle få så store konsekvenser.

“Jeg tror, det er ved at være på tide, at du skal finde den. Jeg tror, den venter på dig. Sådan en som dig, 
du er ved at være klar til at alt det, den kan tilbyde,” sagde han videre med den samme hæse stemme. 

Han så ikke på mig. Lod bare de sammenknebne øjne hænge ved et punkt langt ude over de flade mar-
ker, ud mod den sidste rest af sollys. Jeg kunne høre ham ånde tungt, fornemme hans lidt uhyggelige 
smil, som jeg slet ikke forstod dengang.

Meget mere sagde han ikke. Mere var heller ikke nødvendigt. Navnet sad fast i mig fra det øjeblik. Ged-
den. Den Gamle Gedde. Bæstet ude i kanalerne, der nu ventede på mig. Klar til at gøre det hele ved mig. 
Og jeg ventede på den! Det stod klart med det samme – uanset om jeg brød mig om det eller ej.

Dengang troede  jeg – noget naivt, må jeg indrømme i dag – at det betød eventyr og venskab. At nok 
var hans stemme alvorlig, men den lovede også oplevelser, frisk luft og noget, som skulle binde os sam-
men – mig og ham – mig og dem – mig og verden.

Åh, gud, hvor skulle det vise sig, at jeg tog fejl … 
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Det er tåget udenfor, men dog lyst. Det er tidligt, men 
alligevel tid til, at Simon må se at komme op. Tid til at 
mødes med Malthe og hans fætter Tobias. Det er i dag, 
de skal afsted. Ud til kanalerne. Ud for at få bæstet på 
krogen. Ud for at fange Gedden. Ud for at gøre det, der 
skal til.

Mor sover endnu. Det gør hun altid på den her tid. 
Hun skal jo ikke noget. Heller ikke i dag. Hun ligger 
bare der og sover og lugter dårligt – og lidt godt, som 
Mor også gør. Hun snorker. Hun er helt sikkert sur, 
når hun vågner. Så er hun tørstig og har det dårligt. 
Og så går det ud over Simon – hvis han da ikke er 
taget afsted inden.

Han må hellere skynde sig. Få havregryn i skålen. 
Varmt tøj på. Sovepose, liggeunderlag og det hele. Ud 
til cyklen. Uden at Mor vågner. Uden at Mor ved, hvor 
han er. Uden at han skal forholde sig til, hvad Mor 
mon siger til det hele.

*
Simon og hans ven Malthe har ofte mødtes ude ved 
Fugletårnet helt ude ved Fjorden. Ligget derude 
og kigget ud over landskabet – talt om piger og om 
kællinger og om, hvordan de da bare kunne komme 
an. Ligget og set op i luften og betragtet skyerne drive 
forbi, forestillet sig at de var bryster og raget ud efter 
dem med armene, der slet ikke er lange nok. Åh, at 
røre ved sådan nogle.

Simon har faktisk engang kysset med en pige. Det var 
vildt, nærmest overvældende. Det gik meget stærkt, og 
bagefter var Simon som forstenet – og som forandret. 
Han rystede næsten, mærkede alting rykke indeni, 
mens bulen i bukserne voksede. Det strammede, 
gjorde næsten ondt, så meget pressede det dernede. 
Dunkede.

Simon har selvfølgelig fortalt Malthe om det. Det gjor-
de han en af de dage ude i tårnet, hvor skyerne flød 
forbi. Men det tog lang tid, før han rent faktisk sagde 
det højt. Han lå bare der i lang tid og kunne mærke 
det snurre i maven – og i bukserne – bare af at tænke 
på det. Den del måtte Malthe bestemt ikke opdage.

Malthes øjne blev store, da Simon endelig begyndte at 
fortælle. Om hvordan hende pigen havde været totalt 
vild i varmen og ville en hel masse, og hvordan hendes 
tunge føltes mod hans. Om hendes hårde bryster og 
om, hvordan hun var klar på det hele. Om hvordan 
sådan en kælling bare var det vildeste i verden.

Alt det fortalte han om. Selvfølgelig intet om, at det 
meste overhovedet ikke passede. Intet om, at det han 
sagde, nok mest af alt bare var Simons kogende drøm-
me om, hvordan det kunne være.

*
Det med at fange Gedden, der er Simons idé. Han for-
talte Malthe om det, hans morfar havde sagt. Og Mal-
the, han fik store øjne og var helt klar på, at de snart 
skulle afsted – de to; ud for at fange bæstet. Ud for at 
sikre sig, at alting kunne blive anderledes. Ud for at 
blive alt det, man bliver, når man tør gå hele vejen.

Det skulle bare være de to. Det var hele planen. De to, 
Simon og Malthe. Ligesom det altid er. 

Men så var det, at Malthe pludselig spurgte, om ikke 
nok de kunne tage Tobias med derud. Han er Malthes 
fætter, et år ældre end Simon og to år ældre end Mal-
the. Han har åbenbart prøvet helt vildt meget og kan 
fortælle så meget om det. Meget mere, end Simon kan. 
Han ville være god at få med, sagde Malthe.

Simon har ikke mødt Tobias før, men Malthe snakker 
hele tiden om ham. Om alle de ting, han kan og har 
oplevet. Om alt det, de to fætre laver sammen, når 
de engang imellem er på besøg hos hinanden. De bor 
i hver sin by, men Tobias er åbenbart på besøg hos 
Malthe nu – og så skal han pludselig med på deres tur. 
Ud for at fange deres gedde. Ud på deres nødvendige 
rejse.

Simon ville ønske han bare havde sagt nej. Men det 
gjorde han ikke. Sagde bare at det var ok. Og nu bliver 
det hele så helt anderledes, end det ellers altid er. Så 
bliver det pludselig ham, som Malthe i stedet kommer 
til at se op til. Nu er det ham, som Simon også må fo-
kusere på. Så bliver det pludselig Tobias, der kommer 
til at bestemme – fordi han er den ældste, og fordi 
Malthe nu pludselig er helt ligeglad med Simon.

Simon, 13 år gammel
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*
Gedden bor derude i kanalerne. Dybt nede i mørket 
og i dyndet. Nede mellem sivenes rødder. Nede i den 
kolde intethed. Den bor helt derude tæt ved Fjorden. 
Ved Pumpestationen og inde i kanalernes forgrenin-
ger.

Derude står den og venter på dem, der kommer efter 
dem. Står og er klar til prøve dem af. Klar til at friste 
dem. Venter på, at de frister den. Venter på at den 
kan få lov til at opsluge dem.

Den ved godt, at vi vil have den. At vi har brug for 
den. Men den vil ikke fanges. Ikke før tiden er inde. 
Ikke før, vi kan give den det, den allerhelst vil have. 
Ikke før vi er klar til det. Ikke før den tror, den kan 
trække os ned i det våde mørke. Ikke før vi igen kan 
komme op til overfladen med nye kræfter. Som rigti-
ge mænd. Som dem, der så kan få lov til det hele. Som 
dem alle de andre vil se op til.

*
Ude ved Morfar er der vådt og fladt. Tågen hænger tit 
over kanalerne derude. 

Da Simon var lille, var han bange for det, der var der-
ude. Bange for kanalerne, vandet og det kolde mørke. 
Bange for Gedden, der ventede i dybet med maven 
fuld af alt det fiskegrej, den havde hapset. Ventede på 
at hugge og trække til.

Simon er nok stadig bange for det. Men det er på en 
anden måde nu. Nu er det mere måden, Morfar kigger 
på, når han taler om kanalerne og alt det der, som gør 
ham bange. At Morfar kan sidde så længe uden at sige 
noget og bare kigge på Simon eller ud mod horisonten. 
At han kan drikke den ene øl efter den anden uden at 
sige noget og så pludselig sige en helt masse om Ged-
den og området og alt det, som Simon bare bliver nødt 
til at prøve – med Gedden, med pigerne, med sig selv. 
At Mor aldrig vil med derud. At Simon trækkes mod 
dens verden, selvom han måske egentlig slet ikke har 
lyst til at skulle derud.

Ja, Simon er bange, men han ved, at han skal der-
ud. Det bliver han nødt til. Han skal vise Gedden og 
verden og morfar, hvem han er. Han skal gøre det, han 
har sat sig for. Blive til mere og andet end det, han er i 
dag. Vise, at det stadig er ham, der bestemmer.

*
Simon tramper afsted i pedalerne, hen ad villavejene, 
væk fra sit eget hjem. Om lidt er han henne ved Malt-
he, hvor de skal mødes, ham, Malthe og Tobias. Det er 
koldt og stadig tåget. Hjertet hamrer i brystet, både på 
grund af cykelturen og ved tanken om det hele.

Første stop er hos Malthe. Få pakket cyklerne og det 
hele. Og så afsted, ud af byen, ud til det flade vand ud 
mod Fjorden. Først ud af den lange vej, Vasen hedder 
den, og så ind til venstre af den korte grusvej til Mor-
fars minkfarm. Her skal de hente fiskestænger, reb, 
kroge og udstyr. Og måske de blade, som Simon ved, 
at Morfar gemmer i en kasse.

Og herefter går turen ud langs kanalerne. Ud til 
t-krydset, hvor kanalerne mødes. Og så videre ud af 
den store, brede kanal. Helt ud til enden. Helt ud til 
pumpestationen. Helt ud til bæstet.

Simon  3



Om Simon

Simon er 13 år og bor i en lille nordjysk by, tæt på Lim-
fjorden og Vesterhavet. Han bor alene med sin mor i et 
lille slidt hus. Hvor og hvem hans far er, aner Simon ikke. 
Moren har mere travlt med sig selv end for alvor at tage sig 
af Simon.

Simon kommer en del hos sin morfar, der har en mink-
farm ude på det flade, inddæmmede land tæt ved Lim-
fjorden. Her holder morfaren til i sine to gamle togvogne, 
der står klodset op tæt ved de lange minkfarm-bygninger. 
Morfaren elsker at sidde der med en øl og en hjemmerullet 
cigaret og kigge ud over landskabet, mens han fortæller 
Simon historier – historier, han måske ikke altid burde 
fortælle til et barn.

Om Gedden

Den Gamle Gedde er en myteomspunden fisk, der siges at 
leve i de dybe kanaler, der afvander markerne i det flade 
inddæmmede land ud til Limfjorden. Det er et bæst, som 
drenge i generationer har fortalt historier om – et bæst, 
som ingen endnu har fanget, og som siges at være så tung 
af fiskegrej, at den ikke kan svømme op til overfladen.

Der går mange historier om Gedden og om, hvad der sker, 
hvis man fanger den. For Simon og hans venner, er det 
ikke fuldstændig klart, hvorfor det egentlig er vigtigt for 
dem. Men vigtigt, det er det. Det hersker der ingen tvivl 
om. I løbet af scenariet bliver du bedt om at fortælle om 
Gedden – og om hvorfor, den er vigtig. Det er en for-
tælling, som kan ændre sig markant undervejs. Fra det 
uskyldige til det mere og mere mørke og alvorlige. Fra det 
konkrete til det mere og mere symbolske og metafysiske. 
Og det er helt i orden, at du i løbet af scenariet ændrer 
fortællingen om Gedden – også gerne flere gange.

For husk, at Gedden er mere end bare en fisk. Det er 
et symbol på noget mere. På noget slimet, dystert 
og liderligt. På noget undertrykt, på noget, der 
gerne vil op til overfladen.

Om seksualiteten

Den gryende seksualitet hos Simon er et omdrejningspunkt i 
dette scenarie. Det er en seksualitet, som både er svær at forstå 
og forklare, men som samtidig fylder meget for ham – både i 
hans tanker og i samtalerne med vennerne. Det er en seksualitet, 
hvor Simon endnu ikke kender spillereglerne eller grænserne – 
hverken sine egne eller andres. Det er en drift, som er intens og 
skræmmende, men også meget, meget dragende. Og det er en ny 
verden, hvor der ikke rigtigt er nogen, der hjælper ham med at 
forstå, hvordan den virker – og hvad man må og ikke må …

Planen for turen – helt kort

Først mødes med Malthe og Tobias henne hos Malthe – så på 
cykel ud til Simons morfars minkfarm, der ligger ude i det flade 
land, tæt ved kanalerne. Her skal de hente noget fiskegrej.

Herfra går turen langs kanalerne. Først ud mod t-krydset, hvor 
to kanaler mødes og så ud af den store kanal mod fjorden. På 
et tidspunkt bliver det nødvendigt at krydse kanalen – der er 
blandt andet en gammel, smadret dæmning, hvor man kan gøre 
det. Ude tæt ved Fjorden, diget og Pumpestationen siges det, at 
Gedden holder til.
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Malthe
Hvornår jeg første gang hørte om Gedden, kan jeg ikke rigtigt huske mere. Måske var det Simon, 
der fortalte om den. Eller også var det nogle af de større drenge, der med hviskende stemmer kun-
ne berette om et kæmpestort, slimet, farligt bæst derude, dybt nede i kanalerne.

Men jeg kan huske de søvnløse nætter, hvor det var, som om den var helt inde i hovedet på mig. 
Hvor ordene om Gedden havde sat sig fast. Hvor søvnen blev hjemsøgt af våde siv, glatte skæl og 
alt for mange tanker om det bæst, der ikke ville forlade mig igen, nu hvor jeg først havde fået den 
ind i mit hoved.

Jeg husker også, hvordan det kunne rykke i mig, når jeg tænkte på det. På hvordan det ville føles, 
hvis jeg endelig fik den på krogen. På kampen mellem mig og den. Den rystende sitren ved tanken 
om den slimede krop, de store tænder, dens uhyggelige indtrængende øjne. Tanken om, hvad der 
ville ske, hvis det lykkedes. Om alt det, jeg så ville være.

Dengang forstod jeg det ikke. Overhovedet ikke. Heller ikke, hvad det var, alt dette skulle føre 
med sig. Jeg forstod kun min egen drift mod bæstet. Ønsket om at være den, der gjorde den store 
forskel. Være den, der stod med slim på fingrene og blodet ud over mig. Være den, som alle de 
andre ville hylde og have. Være den. der kunne gøre lige, hvad jeg ville. Være den, der endelig var 
centrum for det hele, og som fik lov til at bestemme.

Dengang forstod jeg ikke, hvad det var, vi gjorde. Åh, hvis jeg da bare forstod bare lidt af det den-
gang, da Simon, Tobias og jeg tog ud for at få bæstet på krogen …
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“Det er i dag,” er Malthes første tanke, da han med et 
sæt slår øjnene op. Det er i dag, de skal afsted, ham, 
Simon og Tobias.

Det er stadig halvmørkt på værelset, men lyset er på 
vej. Huset er stille.

Eller det er næsten stille, for fra soveværelset kan 
Malthe høre Mor og Far. De gør det der, de gør, når 
de tror, han sover og ikke lytter. Gør det der, som får 
Malthes krop til at sitre let – af både usikkerhed og af 
spænding.

Malthe ligger helt stille. Han vil ikke lytte. Prøver at 
lade være. Og alligevel lytter han. Alligevel lader han 
sig rive med af det. Alligevel lader han både spænding 
og angst fylde sig, mens han ikke rører en eneste mu-
skel i sin krop.

Alligevel ved han, at lige om lidt skal han op og afsted 
…

*
Malthe er ikke alene på værelset. Det kommer han 
pludselig med intens hjertebanken i tanke om. Nede 
på madrassen ligger Tobias, Malthes to år ældre 
fætter. Han skal med i dag. Sammen med Malthe og 
Simon. Han skal med ud for at fange Gedden.

Bare nu ikke Tobias også har hørt lydene fra sovevæ-
relset. En uoverskuelig tanke lige nu. Bare han ikke 
kan mærke, hvad der sker indeni Malthe, mens Mor 
og Far laver deres ting. Men Malthe prøver altså virke-
lig på ikke at lytte. Det gør han virkelig.

*
Malthe og hans ven Simon tager tit ud til Fugletår-
net ude ved Fjorden på den anden side af det flade, 
inddæmmede land. Herude ligger de gerne og ser op 
i himlen og både snakker og er stille, mens skyerne 
driver forbi deroppe på himlen.

Nogen gange snakker de om piger – eller om kællin-
ger, som især Simon gerne vil kalde dem. Dem kan Si-
mon godt lide, og han snakker ofte med Malthe om, at 
hvis da bare skyerne var bryster, og hvis man da bare 
kunne røre ved de der vidunderlige, bløde, vamsede 
bryster.

Malthe ved ikke rigtigt … altså det der med kællin-
gerne, pigerne og brysterne og alt det der. Jovist, det 
rykker da i ham, når de snakker om det. Når Simon 
fortæller om det hele, om hvordan han engang kysse-
de med en. Om at hun var helt vild i varmen og bare 
ville det hele. Ja, sådan en kælling, har Simon nemlig 
prøvet. Det har han selv fortalt Malthe en dag, da de lå 
der på ryggen og stirrede op på den høje himmel.

Men altså, Malthe ved ikke rigtigt. Det er så svært at 
finde rundt. Så overvældende. Det rumler rundt inde 
i hovedet på ham, så snart han tænker på det hele. På 
alt det, som Simon fortæller. På alt det, der pumper 
rundt indeni. På Mors og Fars lyde. På pigernes buler 
under trøjerne og deres lyse stemmer. På duften af 
shampoo efter idræt. På deres fnis og hvinen. På tan-
ken om at gemme sig i skabene i omklædningsrummet 
efter idræt og se det hele fra første parket. På tanken 
om hvordan det må være at få lov til at røre og mærke 
og være med til det hele. På tanken om Simon, om 
Tobias.

Og det samme, når han tænker på skyerne deroppe på 
himlen; på brysterne som driver forbi; på bulen i buk-
serne, på kanalernes vand, på det der, der strømmer 
afsted. På gedden derude i dybet …. På Malthe, Simon 
og Tobias på tur …

*
Det var Malthe, der foreslog, at han og Simon skulle 
tage Tobias med ud for at fange Gedden. Det var ellers 
deres tur, det var aftalt og det hele.

Man alligevel spurgte han Simon, om ikke godt, de 
kunne tage Tobias med. Det er ellers næsten altid 
Simon, der har ideer og siger, hvad de skal gøre. Det 
er ham, der fortæller historier og tager Malthe med 
derud, hvor han ikke altid selv tør gå ud.

Malthe, 12 år gammel
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Men lige det med Tobias, der var det Malthe, der 
spurgte. Og det føltes virkelig godt.

Simon sagde først ingenting. Så sagde han ok, selvom 
alting blev forrykket i det øjeblik. Så var det pludselig 
noget helt andet, der var på færde. Så var der ikke 
længere bare en tur, der skulle handle om Malthe og 
Simon og om at fange Gedden. Nu handlede det også 
om Tobias og om, hvordan alting ville blive, når han 
var med. Nu var det pludselig, som om Malthe havde 
noget at skulle have sagt – som om alting pludselig 
ikke kun handlede om Simon og hans snak om kællin-
ger og alt det der.

*
Malthe kan godt lide tanken om, at de nu er tre i 
stedet for to. At deres vigtige opgave er blevet endnu 
større og vigtigere. At det nu måske heller ikke læn-
gere er helt så meget Simon, der bestemmer, og kun 
ham, som Malthe kan se op til. Jovist, det plejer at 
fungere fint, men Malthe vil også nogle gange noget 
mere og andet, end det han siger højt og plejer at gøre.

Men det gør også Malthe bange. For hvad skal der ske, 
når alting ikke er, som det altid er? Når Tobias pludse-
lig også kan komme med forslag til det hele? Når To-
bias måske også skal til at bestemme – og endda helt 
uden, at han kender til alt det, som Malthe og Simon 
ellers har sammen bare de to.

*
Gedden bor derude i kanalerne. Derude hvor der er 
vådt og koldt og helt, helt tåget. Helt ude for enden 
af kanalerne. Lige før kaskaderne af vand rammer 
pumpestationen og Fjorden på den anden side.

Først skal man ud af byen og så til højre ud ad den 
lange vej, Vasen hedder den. Så til venstre ad grus-
vejen ud til minkfarmen, Simons morfars minkfarm. 
Det er her, der er fiskestænger og udstyr, og hvor 
morfaren sidder ved sine to gamle togvogne og 
drikker øl og stirrer ud over landskabet. Herfra skal 
man videre ud langs kanalen, ud til t-krydset, hvor 
kanalerne mødes og så bare følge den store strøm 
udad, langt udad. Helt ud i tågen.

Han ved noget om Gedden, ham Simons morfar. Det 
har Simon fortalt. Han har fortalt Simon om den. 
Og han har blade, har han – blade med damer og 
bryster og kællinger. Blade, der er lige noget for et 
par drenge som ham og Simon … og sikkert også for 
Tobias.

Og måske endda noget for Gedden …

*
Tobias er Malthes fætter, to år ældre end Malthe, og 
han er på besøg hos Malthe. Han bor i en stor by et 
stykke væk, men når han er på besøg, så er verden en 
helt anden. 

Det var Malthe, der fortalte Tobias om bæstet ude i 
kanalerne. Det var en sen aften, hvor de lå på Malthes 
værelse og egentlig burde sove. Her var der virkelig 
noget, som Malthe kunne imponere sin fætter med, og 
som kunne få ham til at spærre øjnene op. Det føltes 
fantastisk, når Malthe med hviskende stemme kunne 
fortælle ham om fisken i dybet, som bare ventede på 
dem. Om dens slimede krop, der hviskede efter dem. 
Om alt det, der ville ske med dem, når det lykkedes 
dem at fange det uhyre, som så mange drømmer om at 
fange.

Han kan ellers virkelig fortælle historier, Tobias – 
ligeså meget, som Simon kan. Og de historier elsker 
Malthe at fortælle videre til Simon. Om alt det, Tobias 
har prøvet. Om alt det, han tør. Om alt det, han får lov 
til. Og om alt det, de to laver sammen, når Malthe er 
på besøg hos Tobias.

På samme måde elsker Malthe også at fortælle om 
Simon til Tobias. Fortælle om ham der hans ven, der 
har prøvet alt muligt. Så er det ikke kun Tobias, der er 
den seje. Så har Malthe også en i sine historier, der er 
lige så sej.

Og ofte – nok lidt for ofte – så bliver Simons historier 
til Malthes historier, når han fortæller dem videre til 
Tobias. Om alt det, han så har prøvet. Om kællinger-
ne, deres bryster, deres villighed og alle de ting, der 
sker, når man virkelig prøver. Om alt det Malthe er så 
forvirret omkring.
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*
Tobias er vågen ovre på madrassen. Det er Malthe nu 
helt sikker på – også selvom han ikke tør dreje sig over 
og se på ham. Var det ikke et lille fnis, han kunne høre 
fra ham? Var det ikke den der lyd, som kun Tobias kan 
lave, når han synes noget er helt vildt spændende og 
lidt frækt.

Malthes hjerte hamrer. For uanset, hvad Mor og Far 
laver, så er det nu – i dag, lige nu –  at det er på tide 
at stå op og komme afsted. Han sætter sig op i sen-
gen, leder efter tøjet, der flyder ud over gulvet. Siger 
ikke noget, da hans blik rammer Tobias, der smiler 
skælmsk og ret overdrevet til ham.

“Kom,” hvisker Malthe til Tobias. “Vi må hellere kom-
me op. Vi skal afsted. Simon kommer lige om lidt.”

Om Malthe

Malthe er 12 år og bor i en lille nordjysk by, tæt på Lim-
fjorden og Vesterhavet. Her bor han i et helt traditionelt 
parcelhus med sine forældre, der ofte lader Malthe passe sig 
selv. De stiller sjældent spørgsmål til, hvad han laver – og 
spørger sjældent til, hvordan han har det. De skælder ham 
sjældent ud, men alligevel føler Malthe, at de egentlig er 
fuldstændig ligeglade med ham.

Om seksualiteten

Den gryende seksualitet hos Malthe er et omdrejningspunkt 
i dette scenarie. Det er en seksualitet, som både er svær at 
forstå og forklare, men som lige så stille begynder at fylde 
mere og mere for ham – men uden at Malthe rigtigt formår 
at sætte andre ord på den, end hvad fx hans ven Simon eller 
hans fætter Tobias gør. Det er en seksualitet, som Malthe 
endnu ikke kender spillereglerne eller grænserne for – hver-
ken sine egne eller andres. Det er en drift, som, når andre 
fortæller om det, er spændende og dragende, men som også 
er skræmmende,  når det kommer til ham selv. Det er en ny 
verden, hvor der ikke rigtigt er nogen, der hjælper ham med 
at forstå, hvordan den virker – og hvad man må og ikke må 
… og hvad han egentlig selv har lyst til …

Planen for turen – helt kort

Først mødes med Simon hos her Malthe – så på cykel 
ud til Simons morfars minkfarm, der ligger ude i det 
flade land, tæt ved kanalerne. Her skal de hente noget 
fiskegrej.

Herfra går turen langs kanalerne. Først ud mod t-kryd-
set, hvor to kanaler mødes og så ud af den store kanal 
mod fjorden. På et tidspunkt bliver det nødvendigt 
at krydse kanalen – der er blandt andet en gammel, 
smadret dæmning, hvor man kan gøre det. Ude tæt ved 
Fjorden, diget og Pumpestationen siges det, at Gedden 
holder til.

Om Gedden

Den Gamle Gedde er en myteomspunden fisk, der siges 
at leve i de dybe kanaler, der afvander markerne i det 
flade inddæmmede land ud til Limfjorden. Det er et 
bæst, som drenge i generationer har fortalt historier 
om – et bæst, som ingen endnu har fanget, og siges at 
være så tung af fiskegrej, at den ikke kan svømme op til 
overfladen.

Der går mange historier om Gedden og om, hvad der 
sker, hvis man fanger den. For Malthe og de andre, 
er det ikke fuldstændig klart, hvorfor det egentlig er 
vigtigt for dem. Men vigtigt, det er det. Det hersker der 
ingen tvivl om. I løbet af scenariet bliver du bedt om at 
fortælle om Gedden – og om hvorfor, den er vigtig. Det 
er en fortælling, som kan ændre sig markant undervejs. 
Fra det uskyldige til det mere og mere mørke og alvor-
lige. Fra det konkrete til det mere og mere symbolske 
og metafysiske. Og det er helt i orden, at du i løbet af 
scenariet ændrer fortællingen om Gedden – også gerne 
flere gange.

For husk, at Gedden er mere end bare en fisk. Det er 
et symbol på noget mere. På noget slimet, dystert og 
dragende. På noget undertrykt, på noget, der gerne vil 
op til overfladen.
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Jeg kan tydeligt huske første gang, jeg hørte om Gedden: Om det slimede, væmmelige og liderlige bæst 
af en fisk, der boede i kanalerne uden for den by, hvor min fætter boede.

Den var der, lige præcis den dag, jeg hørte om den. Men alligevel var det, som om den havde været 
der meget længere. Som om, at den allerede lang tid forinden var trængt ind i mit hoved og ikke ville 
forlade mig igen. Som om den allerede længe havde talt til mig. Lokket, hvisket, lovet, fristet. Som om 
den allerede lang tid før var begyndt at forandre mig på en måde, som jeg slet ikke forstod dengang … 
og måske stadig ikke forstår.

Det var Malthe, min yngre fætter, der fortalte om Gedden. Vi lå på hans værelse sent om aftenen. 
Egentlig burde vi sove, men i stedet talte vi om piger og patter og alt det der, der hjemsøgte mig så 
meget dengang. Om hvordan vi da bare var totalt klar til alt det der med bløde bryster og våde kusser. 
Om alt det, vi ville gøre ved dem. Om alt det, jeg da helt klart allerede havde gjort ved dem – og som 
Malthe helt sikkert troede på, at jeg virkelig havde gjort.

Det var der, han pludselig begyndte at snakke om den. Om det kæmpestore bæst i kanalerne, som 
drenge i generationer havde fortalt historier om – og som ville ændre os for altid, hvis vi fangede den. 
Så ville vi pludselig få lov til det hele, sagde han. Så ville pigerne og kællingerne og brysterne stå i kø, 
tænkte jeg. Så ville ingen kunne stoppe sådan nogen som os. Så ville vi bestemme det hele. Det var vi 
enige om.

Vi skulle fange den, sagde han. Få den på krogen, hive den ind. Sammen med hans ven Simon. Sammen 
skulle vi fange bæstet og ændre alting. Sammen skulle vi gøre det, ingen endnu havde gjort. Om ikke 
godt jeg ville med?

Først rystede jeg lidt på hovedet, men sagde alligevel ja. Det var, som om jeg ikke havde noget valg. 
Gedden havde valgt mig, og nu valgte jeg den. Nu skulle jeg møde den, hive den i land, flå og rive den 
fra hinanden – på samme måde, som det føltes, at den gjorde ved mig – allerede inden jeg havde hørt 
om den.

Så hvorfor ikke? Ud i flade land, ud til kanalerne, ud til bæstet. Ud til en verden, jeg slet ikke forstod … 
Ud og vise de andre, hvem der kunne klare det …

Åh, Gud, hvis bare jeg havde sagt nej … 

Tobias
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Tobias, 14 år gammel

Tobias er vågen på madrassen i Malthes værelse. Mal-
the er vist også vågen oppe i sin seng. 

Ingen af dem siger noget. De ligger bare og lytter – 
lytter til lydene fra soveværelset inde ved siden af med 
Malthes forældre. Fra det værelse, hvori Tobias’ onkel 
og tante helt klart er overbevist om, at drengene sover.

De gør det. Altså det der, det er helt tydeligt. Lydene, 
rytmen, små støn. De prøver at være stille, det er tyde-
ligt. Men Tobias kan høre det. Og det kan Malthe også, 
er Tobias sikker på.

Tobias kigger skælmsk over på Malthe i halvmørket. 
Malthes øjne er åbne, og han kigger tomt op i loftet og 
tør helt tydeligt ikke kigge over på Tobias. Han er tem-
melig beklemt, virker det til. Det får Tobias til sagte 
at fnise – måske lidt frækt, måske endda lidt hånligt. 
Tænk, at hans lille tolvårige fætter ligger der og ikke 
aner, hvad han skal gøre af sig.

*
Åh, hvor Tobias godt gad, det var ham, der lå der og 
prustede. Altså ikke med Malthes mor, men altså med 
en eller anden tøs. Bare med en eller anden. Måske 
med en af de der tøser fra Malthes skole, som Malthe 
altid fortæller om. Eller med nogle fra hans egen sko-
le, der sgu ellers aldrig er med på en skid. Det er sgu 
nærmest ligegyldigt med hvem …

Åh, ja, bare tanken om pigerne og det, han bare så 
gerne vil lave, får bulen i hans bukser til at rejse sig.

Han har lyst til at røre ved den, mærke dens dunken, 
gøre det der med dem, når tanken om de der tøser 
bliver for meget. Hold nu op, det ville være rart.

Men han gør det ikke. Ikke nu. Det går ikke, hvor me-
get han end har lyst. Ikke med fætter Malthe liggende 
ved siden af. Ikke her på hans værelse. Måske et andet 
sted. Måske senere i dag ude ved kanalerne. Måske se-
nere, på vej ud til bæstet. Måske endda vise de andre, 
hvordan man gør det, hvis de ikke har prøvet det. Det 
har de garanteret ikke. Det er de sgu da ikke store nok 
til.

Åh, for helvede, hvor fylder det bare det hele. Hele 
tiden. Altid!

*
Ude i det flade land, i kanalernes våde dyb, bor Ged-
den. Ude ved vandet, ude i tågen. Der er der, de skal 
ud. Derud, hvor Tobias aldrig har været, men som 
Malthe har fortalt så malende om. Derud, hvor To-
bias hjerne nærmest allerede er. Derud, hvor han er 
helt sikker på, hvordan det hele kommer til at blive.

Men Gedden er også andre steder. I den store by. I 
skolen, langs stierne, i fritidsklubben. Når Tobias 
er derhjemme, er det også, som om Gedden er der 
og ikke vil slippe ham. Den sære hviskende stemme 
fra dybet tegner billeder i hans hoved, rykker i hans 
krop, får det hele til at dunke.

Den er der konstant. Vil ikke lade ham være. Og 
Tobias lader sig rive med – og prøver at slippe fri. 
Tænker tanker om Geddens endeligt. Om at blive 
dens herre. Om de tre drenge på tur. Om pigernes 
villighed. Om at de bare venter på sådan en som ham 
– på sådan nogle som Tobias, Malthe og ham der 
Simon, han end ikke har mødt endnu.

*
Det er i dag, de skal ud på deres tur. Det er derfor, To-
bias har sovet her på madrassen på Malthes værelse. 

Om et øjeblik skal de op, hurtig morgenmad og så ud 
for at finde cykler i garagen og så afsted ud mod det 
flade land med kanalerne ud til Fjorden. Så skal de 
fange det satans bæst, som Malthe siger skulle være 
derude – den der fisk, som Tobias jo egentlig burde 
være helt ligeglad med, men som alligevel nu river og 
flår i hans tanker.

Malthe har fortalt meget om der, hvor de skal ud – syd 
for byen, flade marker, våde kanaler, tæt på Fjorden. 
Derude hvor himmel og land nærmest bliver ét.
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Derude kommer Malthe af og til sammen med ham 
Simon, der også skal med på turen. Så tager de to 
derud og kigger op i himlen og gør, hvad man nu gør. 
Og så fylder de hinanden med de åndssvage histori-
er om alt det, sådan et par hvalpe synes er sejt. Om 
alt det, de bare så inderligt ville ønske, at de havde 
prøvet. Om alt det, de tror, Tobias har prøvet. Om alt 
det, Tobias ville ønske, han havde prøvet. Om alt det 
Gedden hvisker til ham i den store by, hvor der ellers 
ingen fugletårne, vandløb og høj himmel er. Hvor der 
kun er seje drenge, farlige grøfter fyldt med forurening 
og graffiti. Hvor alting er omgivet af beton og stanken 
af pis og brugte kondomer.

*
Tobias kender ikke Simon  – ikke andet end alt det, 
som Malthe altid fortæller om ham. 

Men man skal passe på ham, tænker Tobias. Holde øje 
med ham. Vise ham, at Tobias sgu da ikke tror på alt 
det, som Malthe siger om ham. Han skal ikke tro, at 
det er ham, der skal bestemme det hele – heller ikke 
selvom det med turen og Gedden vistnok er hans idé 
oprindeligt. 

Simon er ellers en værre en, siger Malthe altid. Han 
har prøvet det hele, både med damerne og med alt 
muligt andet. Han kan og må det hele, siger Malthe 
altid med brændende øjne, der helt klart skal impone-
re Tobias.

Og Malthe: Ja, han har også prøvet en hel masse. Det 
siger han i hvert fald altid selv, når de ligger der og 
snakker på værelset, når Tobias er på besøg. Så er der 
ingen grænser for alt det, der sker i den her lille by, 
hvor de bor. Så kan alt sgu bare lade sig gøre. Så er 
Malthe mindst lige så sej som ham Simon – ja og lige 
så sej som Tobias, der ellers ikke holder igen med sine 
historier fra den store by og alt det, der kan lade sig 
gøre der.

*
Tobias kan pludselig ikke vente med at komme afsted. 
Det dunker og river og flår i ham. Han skal bare der-
ud. Det skriger indeni ham. Det er, fordi den kalder. 
Han skal vise den. Han skal vise dem!

Pludselig er det hele som en tåge på værelset. Tobias’ 
fnisende grin er for en stund forsvundet. Lydene fra 
soveværelset er også væk. Som om cornflakes og 
cocopops i Malthes køkken bliver hældt op i langsom 
gengivelse. Som om at de der liderlige lyde fra sove-
værelset ikke betyder noget.

Som om alt bare handler om, at de lige om lidt skal 
afsted, ud ad døren, ud til cyklerne. Ud til bæstet … 
Tobias vil skrige, han vil juble, han vil have det hele 
til at gå væk.
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Om Tobias

Tobias er en fjortenårig teenagedreng, der er på besøg hos sin 
fætter, tolvårige Malthe, der bor i en lille by et stykke fra den store 
by, hvor Tobias ellers bor. Tobias bor i en grå, lille lejlighed med sin 
mor og to meget ældre storebrødre, der sjældent har tid til at høre 
om, hvad Tobias oplever.

Tobias besøger af og til sin  fætter, hvor han oplever en verden, 
der er helt anderledes end den storby, han kommer fra. Her er der 
plads og luft, og her kan han få lov til at være den store – den der er 
ovenpå og den med alle erfaringerne. 

Om Gedden

Den Gamle Gedde er en myteomspunden fisk, der siges at 
leve i de dybe kanaler, der afvander markerne i det flade 
inddæmmede land ud til Limfjorden. Det er et bæst, som 
drenge i generationer har fortalt historier om – et bæst, 
som ingen endnu har fanget, og siges at være så tung af 
fiskegrej, at den ikke kan svømme op til overfladen.

Egentlig kender Tobias ikke voldsomt meget til historierne 
om Gedden, men alligevel påvirker de ham og trækker ham 
til sig. Det er nærmest som en besættelse for ham – noget 
der er overvældende, ubehageligt og enormt dragende på 
samme tid,

I løbet af scenariet bliver du bedt om at fortælle om Ged-
den – og om hvorfor, den er vigtig for Tobias. Det er en 
fortælling, som kan ændre sig markant undervejs. Fra det 
uskyldige til det mere og mere mørke og alvorlige. Fra det 
konkrete til det mere og mere symbolske og metafysiske. 
Og det er helt i orden, at du i løbet af scenariet ændrer 
fortællingen om Gedden – også gerne flere gange.

For husk, at Gedden er mere end bare en fisk. Det er et 
symbol på noget mere. På noget slimet, dystert og dra-
gende. På noget undertrykt, på noget, der gerne vil op til 
overfladen.

Om seksualiteten

Den voksende teenageseksualitet hos Tobias er et omdrejnings-
punkt i dette scenarie. Det er en seksualitet, som nærmest til tider 
fylder alt for ham. Den er brusende og altomfavnende, og alligevel 
formår han ikke at sætte ord på den – ikke andre end dem, han har 
hørt andre lumre teenagedrenge fortælle. Det er en seksualitet, som 
Tobias ikke rigtig forstår spillereglerne eller grænserne for – hver-
ken sine egne eller andres. Det er en drift, som kan fylde det hele, 
og som ofte er spændende – men også en drift, der er skræmmende 
og altopslugende for ham. Det er en verden, hvor der ikke rigtigt er 
nogen, der hjælper ham til at forstå, hvordan den virker – og hvad 
man må og ikke må …

Planen for turen – helt kort

Først mødes med Simon her ved Malthe – så på cykel ud til Simons 
morfars minkfarm, der ligger ude i det flade land, tæt ved kanaler-
ne. Her skal de hente noget fiskegrej.

Herfra går turen langs kanalerne. Først ud mod t-krydset, hvor to 
kanaler mødes og så ud af den store kanal mod fjorden. På et tids-
punkt bliver det nødvendigt at krydse kanalen – der er blandt andet 
en gammel, smadret dæmning, hvor man kan gøre det. Ude tæt ved 
Fjorden, diget og Pumpestationen siges det, at Gedden holder til.
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Briefing og opvarmning

Grundkoncept

* Mørk coming-of-age-historie om tre drenges tur ud for at 
fange Den Gamle Gedde. 

* Den Gamle Gedde er et sagnomspundet bæst, som drenge 
i generationer har fortalt historier om. Fanger man den, 
får man lov til det hele, siges det. ‘

* Det er uklart, hvad Den Gamle Gedde konkret er, og det 
bliver ikke nødvendigvis klart i løbet af scenariet. Gedden 
er lige så meget noget symbolsk, som det er en konkret 
fisk.

* Hovedpersonerne oplever en verden uden seksuelle græn-
ser, samtidig med at deres seksualitet er begyndt at rive og 
flå i dem.

* Det ender med et overgreb – enten mod en af drengene 
eller mod en biperson.

Tema, grænser og sikkerhed

* Scenariet handler om unge drenges seksualitet og hvordan 
det kan være svært at håndtere den, når ingen lærer en, 
hvordan man gør – eller hvor grænserne går.

* Handler også om drenges rivalisering og gruppepres. 

* Emnet er barsk og for nogle grænseoverskridende. Det 
er helt ok at sige fra som spiller – enten nu eller i løbet af 
spillet. Man må gerne sige stop eller bede om pause. Man 
behøves ikke forklare de andre, hvorfor man eventuelt 
gerne vil stoppe.

* Spørg ind til, om der er noget, man absolut ikke vil spille. 
Og om der er særlige grænser, der er vigtige at slå fast.

* Scenariet ender med et overgreb, som kan være mange 
forskellige ting, afhængig af spillerne, og hvordan scena-
riet forløber. Det kan være alt fra at overskride sine egne 
seksuelle grænser til upassende berøringer eller voldtægt. 
Overgrebet behøves ikke nødvendigvis spilles. Man kan 
enten fortælle om det eller fortælle rundt om det.

Setting og stemning

* Starter som et drenge-eventyr, men bliver mørkere og 
mørkere. 

* Stemningen er dyster og larger-than-life.

* Udspiller sig langs kanalerne i det flade land ud til Fjorden 
i Nordjylland. 

* Lange, lige kanaler, der ellers minder om åer leder vand 
fra markerne og ud i Fjorden. Langs kanalerne er der 
træer, siv og natur.

* Et fattigt område med store marker og få faldefærdige 
huse og med bilvrag og fiskebøjer i haverne.

* Udspiller sig i en ikke videre defineret fortid, måske i 
1980’erne, hvor drengene ikke har mobiltelefoner eller 
adgang til internettet og alle dets fristelser.

Spillestil og virkemidler

* Spillerne spiller kun deres respektive hovedpersoner.

* Spillederen spiller bipersoner, sætter scener og stiller 
relevante spørgsmål undervejs.

* Består af fastlagte scener og enkelte fortælleelementer. 
Spillederen sætter og klipper scenerne.

* Nogle scener er korte og med et konkret forløb, andre er 
længere og mere bygget op som en sandkasse.

* Hovedpersonerne skal gerne presse hinanden og kæmpe 
om status. 

* Man kan ikke sige fra-mekanik: Presser de to andre 
hovedpersoner en til at gøre noget, så kan man ikke sige 
fra. Så skal man gøre det. Man må gerne rollespille, at 
man prøver at sige fra, men i sidste ende, skal man gøre 
det. Presser kun én hovedperson, så behøves man ikke 
gøre det.

Fortælling og fremtids-f lashbacks

* Spillederen stiller løbende spørgsmål til hovedpersonerne, 
som kan uddybe deres indre liv. Det kan hjælpe spillet i 
bestemte retninger og skærpe konflikterne.

* I nogle scener fortæller spillerne, hvad der sker, i stedet 
for at spille det som rollespil. 

* Spillerne bliver også bedt om at fortælle om Gedden fra 
deres rolles perspektiv. Deres fortællinger om Gedden må 
gerne ændre sig undervejs, efterhånden som drengene 
oplever forskellige ting.

* Nogle fortælle-scener er fremtids-flashbacks. Spiller 
fortæller om begivenhederne i datid, set fra de voksne 
hovedpersoners perspektiv. Det gør de, hvis du stiller 
spørgsmål i datid. Spillerne behøves ikke tænke over, hvor 
deres karakter konkret er. Fremtids-flashbacks skal kun 
beskrive begivenhederne dengang, ikke fortælle en masse 
om, hvad der siden er sket med hovedpersonerne. 

Opvarmnings- og tillidsøvelse

* Fortæl om episode fra tidlige teenageår - gerne noget 
eventyrligt.

* Fortæl om en seksuel oplevelse med en ven - må gerne 
være ret uskyldigt.

* Fortæl om engang, du måske var grænseoverskridende - 
måske pressede du endda noget til at være det. Eller blev 
du presset?



Prolog: 
Erindring om Gedden og 
det flade land ved Fjorden
s. 17

 » Beskriv området 
Fladt, inddæmmet land. Provinsby. Fjorden. 
Flade marker, vandrige kanaler. Vandet flyder roligt, 
andre steder hvirvler det rundt. 
Faldefærdige huse

 » Lad spillerne beskrive i datid 
Kan I huske det? Kanalerne? Det særlige ved området?

 » Spørg om Gedden - og til pigen, der forsvandt 
Hvad sagde man om den? Hvad ville der ske, hvis man 
fangede den?

 » Spørg ind til turen 
Antyd, hvor galt det gik. Kan I stadig huske det?

Epilog:  
Erindringen om, hvad der 
skete
s. 39

 » Spørg til begivenhederne ved kanalen  – i 
datid 
Kan I huske, hvad der skete ved kanalen? Hvad gjor-
de de efter klimakset? Hvordan havde de det?

 » Fortæl om at komme tilbaget til Verner 
Fortæl om at ankomme til Verners minkfarm. Verner 
tager imod med sit skæve smil



Første akt: Fra byen til minkfarmen

Malthe og Tobias på værelset – kan høre sex-lyde

s. 19. Det er morgen, og Malthe og Tobias skal snart op. De 
kan høre Malthes forældre have sex i soveværelset ved siden af. 
Hvordan reagerer de to drenge på det?

 » Tobias på madrassen 
Hvad tænker han? Hvordan har han det? Mon Malt-
he har hørt det?

 » Skift til Malthe 
Hvad tænker han? Hvordan er det, når Tobias er der? 
Reagerer han fysisk?

Simon står op – en nøgen mand inde ved hans mor

s. 19.Simon står og gør klar til at snige sig ud, da han opdager 
en nøgen mand inde ved sin mor. Hvad tænker han om det?

 » Skal liste forbi morens soveværelse - Nøgen 
mand med stiv pik

 » Spil scenen ved at stille spørgsmål 
Hvordan reagerer han? Hvordan plejer de at reagere? 
Sker det tit?

Drengene mødes hos Malthe

s. 20. Simon ankommer til Malthes hus, hvor han skal mødes 
med de andre. De skal fordele grej og cykler, og scenen skal 
etablere drengenes forhold til hinanden, inden de cykler afsted.

 » Simon ankommer 
Hans forventninger? Til mødet med Tobias? 
Drengene mødes i køkkenet

 » Etabler magtspil via spørgsmål 
Simon og Tobias: Første indtryk af hinanden 
Malthe: Hvordan føles det at Simon og Tobias er 
samme sted? Hvad mon de tænker om hinanden

 » Spørg ind til Gedden

 » Fordeling af udstyr og cykler  
Brug gerne ikke-sige-fra-mekanikken 
Måske en vildt sej kniv i værkstedet

 » Gennemgå planen for turen

Fortælle-montage: Op på cyklerne og afsted 

s. 21. Drengene springer på cyklerne og kører ud mod det ind-
dæmmede land. Spillerne beskriver, hvordan drengene cykler 
og hvem der fører an. 

 » Lad drengene fortælle om cykelturen - mon-
tage

 » Spørg om Gedden - evt. om første gang, de 
hørte om den

Punkteret cykel og  
teenagepiger ved kanalen

s. 22-23. På vej over en bro punkterer en cykel, og drengene 
opdager tre lidt ældre teenagepiger i en have. Drengene bliver 
ikke opdaget, med mindre de selv gør noget for at få kontakt til 
pigerne. Måske kan pigerne hjælpe med at få cyklen lappet.

Laura: Lidt grov i munden, eftertragtet, svær at få fat på

Cecilie: Fnisende og medløbende

Tenna: Holder sig i baggrunden, virker fraværende. Kendt 
som Agurken. Går på efterskole.

 » Pigerne hopper i vandet - Tenna er afventen-
de

 » Drengene kan belure pigerne fra broen 
Hvordan reagerer de på det, de ser? 
Spørg om kendskabet til pigerne 
Lad drengene beskrive pigerne 
Spørg ind til lignende episoder

 » Pigerne bliver ikke sure, men er lidt tilbage-
holdende – på vej på sheltertur

 » Kan hjælpe med punkteret cykel 
Nærheden til en pige? Duften af hår? Hendes arm-
huler? Hvordan er det ikke at kunne lappe en cykel 
selv?

 » Tenna sidder ved bredden - siger ikke fra

Hvad var lige det?

s. 24. Efter mødet med pigerne går turen det sidste stykke ud 
mod Simon morfars minkfarm. Giv drengene plads til at tale 
om, hvad der skete i forrige scene.

Minkfarm, pornoblade og Simons morfar

s. 24-24. På sin minkfarm byder Simons morfar på øl og ciga-
retter og kan fortælle om den liderlige gamle gedde. Drengene 
finder også pornoblade, og de skal finde udstyr og fiskegrej til 
den videre tur.

 » Forventinger? Har Simon fortalt om stedet?  
Både et dragende og skræmmende sted

 » Verner byder på øl og cigaretter - de kan selv 
rulle en

 » Taler bramfrit om piger – interesseret i at 
høre om Tenna

 » Gedden er liderlig – man skal passe på – den 
skal lokkes og tændes, skal den

 » Fiskegrej og pornoblade – lad spillerne finde 
på, hvad de finder



Anden akt: Fra minkfarmen og ud langs kanalerne

Fremtids-f lashback og montage:  
Langs kanalerne

s. 26. Akten starter med en et fremtids-flashback, hvor de 
voksne hovedpersoner fortæller om, hvordan de tog videre fra 
Verners minkfarm. Erindringen fører over i en montage, hvor 
spillerne fortæller om små nedslag langs kanalerne.

 » Start med fremtids-flashback og skift til nutid

 » Lav en montage

Krydsning af kanalen – noget går galt

s. 27. Et forladt hus på den modsatte side af kanalen lokker, 
men først skal skal drengene krydse kanalen – både for at 
udforske huset og komme videre ud langs kanalen. Det kræver 
mod og overtalelse at få alle med over – og mindst en af dren-
gene ender i vandet.

 » Dæmningen er svær at komme over - Spørg, 
hvordan det går galt 
Er de ængstelige? Drengene presser hinanden.

 » Nogen bliver våde

 » Er Gedden nede i vandet?

Våde, foreslåede drenge og det forladte hus

s. 28. De våde og forslåede drenge søger tilflugt i det forladte 
hus, som de kan udforske, inden de bliver afbrudt af Sonny. Her 
får de et øjeblik en intim stund sammen.

 » En intim stund – og måske beluring af hinan-
den 
Våde og frysende drenge - ikke så meget tøj.

 » Hus med grafitti, madrasser og pizzaæsker. 
Brugte kondomer

Mødet med Sonny

s. 29-30. Drengene bliver afbrudt af Sonny, en sær niårig 
dreng, der ved foruroligende meget om både det tomme hus og 
Den Gamle Gedde. Han taler om piger og sex på en måde, som 
niårige bestemt ikke gør normalt.

 » Sonny afbryder drengene – I må ikke være 
her!

 » Kan fortælle om andre, der bruger huset 
Nogen gange har de pizza med. De kommer for at 
kneppe!

 » Sonny taler om Gedden - og en prinsesse 
Usammenhængende

 » Kan vise, hvor Gedden tog pigen - men det 
koster

 » Sonny er interesseret i drengene - vil gerne 
vinde deres tillid

Videre ud mod Geddens gemmested

s.30. Efter mødet med Sonny går turen videre ud langs kana-
lerne – enten på egen hånd eller med Sonny som guide. Lad 
spillerne være med til at beskrive den videre færd.

 » Sonny fører an - eller følger med på afstand

 » Overvej at skifte til datid



Tredje akt: Ude ved Gedden og shelteret
Hvor Gedden tog pigen

s. 32. Sonny fører drengene til det sted, hvor Gedden tog den 
lille pige. Her er der plads til en snak om, hvordan man fanger 
bæstet, inden Sonny pludselig stopper op: Der er nogen i nær-
heden, kan han høre.

 » Sonny stopper ved en høj bred, der er styrtet 
sammen 
Det er her, pigen forsvandt. 

 » Lad drengene undersøge stedet og tale om 
Gedden – Sonny kan skubbe på 
Kan de mærke, at Gedden er tæt på? Hvad vil de 
gøre?

 » Sonny opdager nogen 
Piger i shelter. Alle skal være stille

Pigerne ved shelteret

s. 33-34. De tre teenagepiger fra første akt er taget på shel-
tertur her tæt ved pumpestationen. De har drukket sig fulde, 
og især Laura og Cecilie flirter for sjov med drengene, hvis 
de kommer i nærheden – spørgsmålet er dog, om drengene 
forstår, at det bare er for sjov?

 » Pigene har søgt tilflugt fra regnen 
Ikke så meget tøj på. Drukket papvin og vodka. Ret 
fulde.

 » Drengene kan komme tæt på

 » Pigerne er imødekommende  og begynder at 
flirte - især Laura og Cecilie 
Forsøger at få dremgene til at spille store i slaget. 
Udstille deres usikkerhed. 
- Presse drengene til at drikke – og gerne flere gange. 
- Få drengene til at smide tøjet – og meget gerne det 
hele. 
- Stille drillende spørgsmål om drengenes kroppe 
- Spørge om drengene finder dem smukke 
- Har I  nogensinde været sammen med en pige?

 » Siger fra, hvis drengene bliver for nærgåen-
de

 » Snak om Gedden ændrer stemningen totalt – 
især hos Tenna

Tilbage i regnen – hvad nu?

s. 35. Efter scenen med pigerne i shelteret er drengene uden 
tvivl godt oppe at køre, og de skal nu finde ud af, hvad de gør 
herfra. Nu åbner akten sig op, og drengene kan gøre flere 
forskellige ting.

Fire scenarier for drengenes videre fokus:

 » Gedden kan være adgangsbilletten til at 
komme tæt på pigerne igen

 » Pigerne kan bruges som lokkemad til Gedden

 » Pigerne er ikke interessante i sig selv – men 
tanken om dem, kan måske lokke  Gedden 
frem

 » Gedden er slet ikke interessant mere – nu 
handler det om pigerne – Men Gedden er ikke 
tilfreds

Forsøg på at fange Gedden

s. 36. Drengene kan forsøge at fange Gedden på flere måder 
– med alt fra fiskegrej til mere perverterede metoder. Uanset 
metoden føles Gedden tæt på, men virker hele tiden til ikke 
at ville fanges. Det er, som man konstant bliver nødt til prøve 
noget andet og mere vidtgående.

 » Brug stemningsbeskrivelser – fx af regnen og 
det mørke vand – til at bygge spænding op

 » Gerne flere forsøg – vildere og vildere

 » Gedden bliver mere og mere nærværende 

 » Er der noget på krogen?

 » Aldrig helt klart, om de fanger fisken

Værktøjskasse til klimakset

Sonnys rolle

s. 37. Brug Sonny til at give ideer og til at presse drengene. 

 » Han kan også hente Tenna.

Pigernes rolle

s. 37. De tre piger kan få en vigtig rolle, hvis drengene fx 
forsøger at involvere dem i forsøget på at få Gedden på krogen 
– også selvom de nu er mere afvisende og konfronterende end 
tidligere. 

 » Laura og Cecilie gør modstand – men fryser 
til sidst

 » Tenna gør ikke modstand

Overgrebet

s. 38. Den konkrete karakter af det afsluttende overgreb 
afhænger af spillerne, deres fokus og den energi, der er mellem 
drengene. Hvor voldsomt overgrebet er, afhænger også meget 
af den konkrete spilsituation. 

 » Overgrebet kan være mange ting 
Kan sagtens være noget drengene gør ved hinanden. 
Også noget, man bliver presset ud i.

 » Byg op til overgrebet 
Følg drengenes indre logik. Lad dem udfordre hin-
anden.

 » Selve overgrebet – klip gerne væk eller skift 
til fortælling, evt. til datid


