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konceptet 
Novellescenariet stiller helt andre krav end det traditionelle 
scenarie, men giver også andre muligheder. Som i den skrevne 
novelle kan man være langt mere koncentreret, fokuseret og 
’ren’ i sit udtryk, end der ellers er mulighed for. For mig 
personligt er det en spændende udfordring, og selvom – eller 
måske netop fordi – jeg plejer at skrive scenarier, der nemt kan 
strække sig over forholdsvis mange timer, er det med en vis 
spænding jeg tager handsken op. Den stramme form og det 
korte tidsforløb, har jeg blandt andet brugt til at lege med 
kronologien i forløbet, således at begivenhederne kommer i 
den mest meningsfulde rækkefølge i stedet for i den 
rækkefølge, de faktisk sker i. Et godt gammelt fortælleteknisk 
trick, der ikke så nemt kan realiseres i et normalt scenarie. 
I Tidstræk er det også handlingen, der skaber karaktererne, 
snarere end omvendt. Karakterbeskrivelserne er ekstremt korte, 
og sammen med de forskellige scener og handouts forestiller 
jeg mig, at spillerne opbygger en ide om, hvordan deres 
karakter er undervejs. – Nærmest således, at de ville kunne 
skrive en detaljeret karakter, når scenariet er forbi. Man kan 
nærmest sige, at der er tale om en slags karakterarksløs 
karakteropbygning. En teknisk ganske interessant ting, som jeg 
ikke rigtig ved, hvad man kan bruge til. Måske kan man sige, at 
spillerne i dette scenarie ikke har ret stor indflydelse på 
handlingen, men at de til gengæld stort set selv opbygger deres 
karakterer som en fortolkning af handlingen. 
 
Uden at vide noget som helst om, hvor det ville bringe mig 
hen, valgte jeg meget tidligt i forløbet børnesangen ’Puff - the 
magic dragon’ som mit udgangspunkt. 
Det er en sang om at miste forbindelsen til den barnlige fantasi 
og uskyldighed, men der har også været andre mere 
'alternative' fortolkninger . Det er altså en på overfladen 
lalleglad tekst, der – vel nærmest fordi, den simpelthen er for 
god til at være sand – rummer flere perspektiver. 
Selvom man tager teksten for pålydende, krakelerer idyllen ret 
hurtigt. – Drager er nemlig ikke til at spøge med. Dragen er et 
meget stærkt mytologisk fænomen, som dukker op over hele 
verden og skræmmer livet af godtfolk og bedsteborgere. De 
findes i den centraleuropæiske mytologi, i de klassiske sagn, 
hos de gamle vikinger, i store mængder i både Kina og Japan 
samt i de sydamerikanske før-kristne religioner.  
Fælles for dem alle er, at de er dødsensfarlige og 
frygtindgydende, næsten uovervindelige væsner. I næsten alle 
versioner er dragen den ultimative modstander. Heltens 
uundgåelige skæbneprøvelse. Kun gennem kampen med og 
overvindelsen af Den Store Drage kan han bevise sin sande 
heltestatus.  
Set i dette lys kommer sangen til at handle om det naive og 
voldsomt forenklede verdensbillede, som kendetegner de 
mennesker, som sætter alt over styr i en større sags tjeneste. 
Helten, terroristen, frihedskæmperen, eller hvad man nu skal 
kalde ham. Manden, (for det er jo næsten altid en mand) der 
bringer det ultimative offer i den naive tro, at hans modige 
selvopofrelse vil kunne løse noget som helst. Historien er fuld 
af dem, og de trækker et bredt og blodigt spor op gennem 

menneskehedens historie. Et spor der flyder fra de tidligste 
tider og helt uhæmmet op til vor egen tid. 
 
Disse tanker har ført mig til et helt uventet sted, og har givet 
den tilsyneladende uskyldige sang et overraskende men, synes 
jeg, holdbart perspektiv. Året er 1914. Stedet er Balkan i og 
omkring Bosniens hovedstad Sarajevo, og scenariet tager 
udgangspunkt i de begivenheder, der udløste en af 
menneskehedens mest perverse anfald af kollektiv 
selvdestruktionstrang nogensinde: Mordet på Ærkehertug 
Franz Ferdinand i Sarajevo d. 28 juni 1914, der som bekendt 
kom til at blive den gnist, der udløste Første Verdenskrig. Ikke 
mindst relevant i forbindelse med børnesangen og dens tema 
om barnlig uskyld, da næsten alle ærkehertugens attentatmænd 
var ufatteligt unge. 
Men Tidstræk er ikke tænkt som en lektion i 
historieundervisning, og udover hvad der forekommer 
nødvendigt for at sikre en rimelig fornemmelse af autenticitet, 
har jeg intet gjort for at tilstræbe en  historisk korrekt 
fremstilling. Det er ikke scenariets formål. Tidstræk er en 
fortælling om heltens uundgåelige kamp mod dragen, 
menneskehedens ufattelige blindhed og naivitet, kærlighedens 
reelle betydning og heltens tunge ansvar for konsekvenserne af 
hans gerninger. 
 

opbygning: 
Første scene er meget kort og foregår på en uendelig kirkegård 
et eller andet uklart tidspunkt på et metafysisk plan. På 
kirkegården ses også en ung kvinde og hendes ca. 6-årige barn, 
men hun kan ikke se dem, og de genkender ikke hende.  
Anden scene foregår d. 28. juni 1914. Den dag den østrig-
ungarske ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru blev 
dræbt af serbiske nationalister i Bosniens hovedstad Sarajevo. 
Karaktererne viser sig at være disse attentatmænd, som  har 
fået til opgave at myrde ærkehertugen. Uanset om det lykkes 
for dem eller ej, slutter scenen med, at hertugen er død, og 
vores helte bliver taget til fange. 
Tredje scene foregår i maj måned 1914 i en serbisk 
bjerglandsby, hvor der holdes en fest for de heltemodige 
mænd, der drager i kamp for den serbiske sag. Scenens formål 
er at vise spillerne, hvilke ting karaktererne har måttet give 
afkald på for at blive helte. Man kunne kalde det 'kærlighedens 
perspektiv'… 
Fjerde scene er meget kort: Vore fire hovedpersoner henrettes 
ved skydning. Det er en helt traditionel henrettelse: militærisk 
og ubønhørlig. Også denne scene er metafysisk, næsten 
religiøs. 
I femte scene er vi tilbage på kirkegården, hvor situationen er 
nøjagtigt den samme som ved scenariets start. Ringen er sluttet.  
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første scene: 
korshæren 
I starten uddeles karakterarket. Det indeholder et billede af 
heltekirkegården, de første par vers af ’Puff – the magic 
dragon’ samt en kort beskrivelse af karaktererne med foto. 
Hvis spillerne har nogen spørgsmål i forbindelse med deres 
karakterer, må du sige, at de vil blive besvaret efterhånden. 
 
Karaktererne befinder sig på en kirkegård. Det er en af den 
slags kirkegårde, som Første Verdenskrig skabte en del af. 
Gigantiske gravpladser med næsten uendelige rækker af hvide 
kors. Denne er endda lidt mere skræmmende end de fleste: 
korsene er grimme og står skævt. Det hele har et faldefærdigt 
præg over sig. (illu) 
Ved en af gravene står en smuk ung kvinde tavst med sit lille 
barn. Hun har tilsyneladende grædt. Der er ingen af 
karaktererne, der genkender hende, og hun kan hverken se eller 
høre dem. 
Dette er et rent metafysisk afsnit af scenariet, og pointen er 
naturligvis, at sætte deres senere handlinger i relief.  
 
første scene:  
Varighed: max ca. 15 minutter. 
punkter: 
Kirkegården. - Den grædende moder.  
Illustration: billede fra en kirkegård  
Udleveres: karakterark. 
 

anden scene:  
attentatet 
I starten udleveres handout nr. 2 (findes i fire eksemplarer) 
med en beskrivelse af 'Den Sorte Hånd', lidt om dagens 
begivenheder samt eventyret om dværgen Frygtløs (appendiks 
2) og et billede af Ærkehertugen. 
 
Datoen er den 28. juni 1914. Karaktererne befinder sig i 
Bosniens hovedstad, Sarajevo. Der er en ophidset stemning i 
byen. Nedjelko Cabrinovich har forsøgt at tage livet af den 
besøgende østrig-ungarske ærkehertug og tronarving Franz 
Ferdinand med en bombe. Attentatforsøget er mislykkedes, og 
hertugen har søgt tilflugt i byens rådhus. Cabrinovich er fanget, 
og ingen ved hvad der sker. Også byens almindelige borgere er 
i en tilstand af forvirring og chok. Det svirrer med rygter. 
Men vores hovedpersoner har en kontakt på rådhuset, Malvio 
Gavlich, der på et tidspunkt kan meddele, at hertugen vil 
fortsætte sit besøg som planlagt. Han har også en besked med 
ordene Franz-Josef-strasse. Beskeden kommer fra absolut 
pålidelig kilde, men mere vil han ikke sige. 
Der er en del sikkerhedsforanstaltninger, men der er også 
mange mennesker i gaderne, så det lykkes dem at nå frem til 
stedet, og efter nogen tid med intens spændt venten dukker 
ærkehertugens vogn op. Den kører i en kortege med seks biler. 
Pludselig og uden nogen synlig forklaring stopper 
ærkehertugens bil op og kører ind til siden lige foran 
karaktererne. (Denne besynderlige detalje er historisk korrekt – 
se appendiks 1) 
Nu er det op til Karaktererne. Et angreb på Hertugen vil uden 
tvivl kunne koste dem livet. Er de helte eller ej?  
Hvis modet svigter, eller der går kludder i det på anden vis, kan 
du lade ærkehertugens chauffør skyde parret i vognen. (Det er 
der ikke historisk belæg for!) Under alle omstændigheder vil 

karaktererne dog blive omringet og taget til fange. Nogen ved 
tilsyneladende, hvordan de ser ud. Hvis de gør modstand 
og/eller forsøger at flygte, må du evt. lade dem blive skudt ned 
under flugten. Scenen slutter med, at de alle er fanget, og mere 
eller mindre i live. 
Alle karakterer er udstyret med cyanid-kapsler, som de skal 
tage i tilfælde af, at de bliver fanget. I den historiske 
virkelighed tager både Gavrilo Princip og Nedjelko 
Cabrinovich deres cyanid-kapsler, men de viser sig at være så 
gamle, at de er blevet ineffektive. De bliver ret syge af giften, 
men overlever begge. Det samme gælder naturligvis i scenariet. 
Altså, hvis karaktererne tager deres cyanid-kapsel, bliver de 
meget syge, brækker sig i rå mængder, men overlever. 
 
spillet: 
Når du skal køre denne scene, må du forestille dig hovedstaden 
i et mellemstort balkan-land anno 1914. Det var kun 
ærkehertuger og den slags, der havde biler. Hestevogne var det 
mest udbredte, der var kun meget få telefoner (med håndsving 
og omstillingsdamer) og rygter var den hurtigste 
informationskilde. Karaktererne skal bruge tid på at finde ud 
af, hvordan de skal forholde sig. Diskutere situationen og 
skaffe sig et overblik. Skal de forsøge igen, skal de flygte, eller 
hvad? Uanset, hvad de vælger, skal de så realisere det. 
Kernen i scenen skal være diskussionen af deres valget. Det er 
ikke helt så afgørende for scenariets videre forløb, hvad de 
faktisk vælger, for uanset hvad, vil ærkehertugen jo dø, 
karaktererne blive fanget og Første Verdenskrig gå i gang. 
Scenen kan starte med at en eller anden råber: Hertugen er 
blevet bombet! Hvorefter folk begynder at mase i retning af 
den bombede. Derefter kan du lade den rigtige sammenhæng 
dukke op i små stykker. 
Hvis de beslutter at ville skyde hertugen, kan du lade dem se, 
hvordan han – selv såret i halsen – bøjer sig grædende ned over 
sin ligeledes døende gemalinde. 
 
anden scene: 
Varighed: 40 - 50 minutter 
punkter: 
Bomben. Nedjelko Cabrinovich' tilfangetagelse. Malvio 
Gavlich: Sedlen fra 'pålidelig kilde'. Byens stemning. Rygterne. 
Valget. Karaktererne venter. Hertugen kommer, stopper og 
bliver dræbt. Karaktererne fanges. 
Personer: Nedjelko Cabrinovich, medsammensvoren - fanget. 
Snedkermester Malvio Gavlich, Serbisk sympatisør. 
Folkemængden. 
Udleveres: Handout nr. 2  
 

tredje scene: 
afskeden 
Datoen er 20. maj 1914. Vi befinder os i en serbisk 
bjerglandsby nær grænsen til Bosnien. Der er fest. Den lille 
gruppe frihedskæmpere fejrer sammen med en lokal gruppe af 
Den Sorte Hånd og det meste af resten af landsbyen den 
forestående heltegerning. Vores karakterer er festens 
midtpunkt.  
Det er en vild fest. Det er måske en god ide, at male med brede 
penselstrøg. Det er stemningen, der er vigtig: hektisk, euforisk, 
opstemt, national begejstring osv. Men der er også glimt af 
noget melankolsk og en svag lugt af den dødsdømtes sidste 
måltid. Giv spillerne mulighed for at tænke over, hvad de 
egentlig selv ville gøre i den situation. 
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Du kan lade klippet starte med vild musik og en gruppe 
dansende piger på en gårdsplads. Folk har spist, og der er 
blevet drukket ret tæt. 
Et par af byens mænd kommer hen og taler om, hvor stor en 
heltedåd de står overfor. ’Det er mænd som jer, der gør Serbien 
stort!’. Borgmesteren udråber lidt senere en skål for ’Det blod, 
der nærer det serbiske folks frihed!’, og alle er meget seriøse i 
tre minutter. Så skyder de op i luften og musikken begynder 
igen.  
De gamle mænd snakker om Serbiens fremtidige storhed og det 
østrig-ungarske kejserdømmes formastelighed. 
En meget køn og sød lokal pige er meget interesseret i en af 
karaktererne, og scenen skal slutte på et tidspunkt, hvor de to 
beslutter sig for at gå et sted hen, hvor de kan være 'alene 
sammen'.  
Det er uden betydning, hvilken en af karaktererne, det kommer 
til at blive. Du vælger bare den (spiller), der spiller bedst med. 
Det skal være så sentimentalt og romantisk, som du nu synes, 
du kan få til at holde. (I praksis kan du have flere kønne og 
søde lokale piger i gang samtidig, og så måske blot gennemføre 
den konstellation, du synes, ser mest lovende ud.) Det er 
vigtigt, at det fremgår, at hun ikke gør det fordi han er en helt, 
men fordi hun synes han er sød, og muligvis fordi hun er lidt 
fuld. 
Formålet med scenen er selvfølgelig at få etableret 
'kærlighedens perspektiv' som en modvægt til den store og 
ultimativt destruktive heltegerning. 
Når det er blevet klart, at det vil ende med en romantisk scene 
mellem to unge elskende et sted i forårsnatten, klipper vi uden 
videre til fjerde scene. 
 
tredie scene: 
Varighed: 40 - 50 minutter 
punkter: 
Fest, musik, dans. En stemning der er hektisk, opstemt, 
euforisk begejstret. 
Personer: Nedjelko Cabrinovich. Et par gamle mænd. 
Borgmesteren. Nogen søde lokale piger. 
 

fjerde scene: 
henrettelsen 
Dette er, ligesom scenen på kirkegården, en metafysisk scene, 
og det må gerne fremgå. Muren er næsten uendeligt lang og 
høj. Soldaterne er uden nationalitet og ser ens og sammenbidte 
ud. Lyset er diffust og sparsomt, og der er måske en anelse 
tåget. Vi er udenfor tid og sted – måske i et særligt helvede for 
Store Martyrier.  
Karaktererne marcheres frem foran den næsten uendelig mur. 
Der står fire pæle og 12 sortklædte, riffelbevæbnede soldater. 
Karaktererne bindes til pælene, og får tilbudt bind for øjnene. 
En meget militærisk officer har kommandoen, Hvis der er tid 
til det, kan du lade ham spørge om de har nogen sidste ord, 
men han er ikke en tålmodig mand, og hvis de snakker for 
længe, vil han afbryde dem: "Læg an! Fyr!"  
Og det gør soldaterne så. 
Bed karaktererne lukke øjnene og vær helt stille i ca. 20 
sekunder. 
 

femte scene: 
korshæren 
Start med at udlevere handout nr. 3 (De sidste tre vers af Puff, 
the Magic Dragon) 
Derefter er vi tilbage på kirkegården fra scene et. Den eneste 
forskel er, at spillerne nu bør kunne regne ud, at den unge 
grædende moder på kirkegården er den søde unge pige fra 
festen i landsbyen og at det er en af karaktererne, der er far til 
hendes barn. Karaktererne kan dog ikke genkende hende. 
 

karaktererne: 
Navne, billeder og beskrivelserne bygger på de faktiske 
deltagere i attentatet i Sarajevo. (Bemærk, at på grund af 
alfabetiske forskelle kan stavemåden variere.) 
Hvert karakterark fylder en halv side. 
 
Vaso Cubrilovich, 17 år gammel. 
Den yngste. Intelligent. Veltalende. Overbevist nationalist. 
Rekrutteret af Danilo Iljich. Har flere familiemedlemmer, der 
også er med i den serbiske kamp. Kender Sarajevo og dens 
borgere bedre end nogen af de andre. 
(Virkelighedens Vaso Cubrilovich blev senere minister i 
Jugoslavien) 
 
Danilo Iljich, 23 år gammel. 
Uddannet skolelærer og aktiv i bevægelsen. Arbejder for en 
avis. Har befundet sig i udkanten af terrorist-miljøet gennem 
lang tid, og slutter sig til gruppen af eget initiativ. 
Vil gerne være et forbillede for de andre (han er væsentlig 
ældre) men i praksis er han hverken særlig modig eller særlig 
smart.  
 
Trifko Grabez, 18 år gammel. 
Født i Bosnien. Søn af en serbisk-otodoks præst. Overbevist 
serbisk nationalist. Tidligere idømt to ugers fængselsstraf for at 
slå en lærer. Flyttede til Beograd, hvor han mødte Nedjelko 
Cabrinovich og Gavrilo Princip. Havde tuberkulose. 
 
Gavrilo Princip, 19 år gammel.  
Gruppens leder, og den mest viljefaste. Uddannet i Sarajevo, 
Tuzla og Beograd. Havde modtaget partisantræning i en af Den 
Sorte Hånds lejre, men blev betragtet som uegnet til aktiv 
kamptjeneste på grund af sin sygdom. 
 
NPC’er 
Nedjelko Cabrinovich, 19 år gammel  
Den eneste, der i første omgang faktisk angriber ærkehertugens 
bil. Angrebet lykkes dog ikke. 
Politisk meget aktiv. Strejkeleder. Skiftevis socialist, anarkist 
og nationalist. Som 19-årig havde han haft 3 forskellige 
lærepladser, som blikkenslager, tømrer og typograf. Blev 
rekrutteret i en af Beograds skumle samfundsundergravende 
caféer. Havde tuberkulose. – Cabrinovich’s far var østrigsk 
politispion.  
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appendiks 1: 
virkeligheden 
Det er som nævnt ikke meningen, at dette scenarie skal være en 
historisk undervisningstime. Men en kort gennemgang af de 
faktiske begivenheder kan nu alligevel være en vis hjælp. 
En gang i løbet af foråret udpeges tre unge medlemmer af den 
serbiske hemmelige organisation 'Ujedinjenje ili Smrt' (=Enhed 
eller Død) bedre kendt som Den Sorte Hånd, til at myrde den 
østrig-ungarske ærkehertug og tronarving under dennes 
planlagte besøg i Bosniens hovedstad Sarajevo. De tre er 
Gavrilo Princip, Nedjelko Cabrinovich og Trifko Grabez. De 
sendes byen en månedstid før d. d. 28. juni, og her slutter 
Danilo Iljich sig til gruppen. Han har rekrutteret yderligere en 
gruppe knægte til attentatet, således, at der på selve dagen er 
syv attentatmænd ventende i Bosniens gader. De er tilsammen 
udstyret med i alt 6 bomber og 4 revolvere fra den serbiske 
hær(!). Hver med deres cyanid-kapsel og i øvrigt en samlet 
gennemsnitsalder på omkr. ca. 19. ( I scenariet har jeg 
simpelthen valgt at skære det samlede antal attentatmænd ned 
til 5) 
Ærkehertug Franz Ferdinand har ikke betragtet Bosnien som et 
farligt land, og sikkerhedsforanstaltningerne er overskuelige på 
hertugparrets første køretur, der finder sted d. 28 juni kl. ca. 10. 
En kortege på i alt seks åbne og absolut upansrede biler (1914!) 
samt Sarajevos 120 politifolk fordelt udover ruten. Hertugen 
passerer helt uantastet den første attentatmand, og det er først 
Nedjelko Cabrinovich, der får gjort noget ved sagen. Han 
smider sin bombe mod hertugens vogn. Men ærkehertugen 
opfatter angrebet og får afværget bomben, der i stedet lander et 
sted i menneske mængden og sårer en officer og et antal 
tilfældige tilskuere. Hertugen og hans folk kører nu i hast til 
byens rådhus, mens Cabrinovich sluger sin cyanid-kapsel og 
hopper i floden Miljacka. Floden er meget lavvandet og giften 
virker ikke efter hensigten, så det er en smal sag at overmande 
den uheldige attentatmand. 
I mellemtiden på rådhuset beslutter hertugen og hans officerer 
at fortsætte dagens program. – Dog med en mindre ændring, 
nemlig et besøg på hospitalet for at se til den sårede officer.  
Denne ændring blev skæbnesvanger. Attentatmændene, der nu 
havde fundet ud af, at hertugen havde overlevet det første 
forsøg, forholdt sig  afventende og befandt sig stadig i byens 
gader, da hertugens selskab atter forlod rådhuset.  
Chaufførerne er imidlertid ikke blevet informeret om 
ruteændringen, og det får en højtstående officer til at 
kommandere "stop" – midt i det hele. På et tidspunkt, hvor 
hertugens vogn befinder sig lige ud for Gavrilo Princip, der 
ikke tøver med at skyde både hertug Franz Ferdinand og hans 
kone. Gerningsmanden overmande straks af folkemængden og 
må reddes af politiet, mens det døende hertug-par føres til 
hospitalet. 
Hverken Gavrilo Princip eller Nedjelko Cabrinovich afslørede 
deres medsammensvorne. Det var først da man nogen dage 
senere rutinemæssigt forhørte  Danilo Iljich, at komplottets 
øvrige deltagere blev afsløret. 
Ærkehertugen var i øvrigt ikke særlig populær i sit hjemland, 
og visse detaljer i hændelsesforløbet kan fortolkes som om 
kredse i det østrig-ungarske regeringsapparat holdt hånden over 
de unge attentatmænd.  
Man fik – og ignorerede – således en advarsel om det 
forestående attentat, ligesom selve forløbet virker lidt suspekt. 
Nu ved vi jo, at mordet kom til at udløse en uhyggelig og 
meningsløs krig, men i sommeren 1914 er der meget, der tyder 

på, at kredse i Østrig-Ungarn faktisk ønskede en provokation 
fra Serberne, og det fik de jo.  
Danilo Iljich blev kort tid efter henrettet, mens Gavrilo Princip 
og Nedjelko Cabrinovich døde af tuberkulose i fængsel. Af de 
øvrige attentatmænd kom et par til at indtage ret fremtrædende 
stillinger i det senere Jugoslavien. 
Ingen kan vide, hvad der ville være sket, hvis Franz Ferdinand 
ikke var blevet myrdet. Som situationen var, forekommer en 
krig næsten at have været uundgåelig. På den anden side, hvis 
ikke det var for de unge mordere og deres åndelige ligesindede 
verden over, ville stort set ingen krige kunne opstå. 
 

appendiks 2 
Steinhammers Opdagelsesrejse: 
Der var en gang en dværg ved navn Steinhammer. Ikke fordi 
navnet betyder så meget, for alle kaldte ham Frygtløs, men 
Steinhammer hed han. Han var berømt vidt og bredt over den 
ganske verden, thi han kendte ingen frygt. 
Nogen ærede ham, mens andre ynkede ham. Selv var han ret 
glad, men som så mange andre virkeligt frygtløse nærede han 
en vis nysgerrighed: hvad var det for en mærkelig følelse, som 
kunne få folk til at løbe skrigende bort, få dem til at ryste i 
mørke, og få dem til at gemme sig i små snævre og 
ubehagelige hjørner? 
En dag besøgte ham en sortklædt fremmed: ’Jeg kan lære dig 
frygten at kende’, sagde han til Dværgen Frygtløs. Frygtløs 
smilede glad og af sted drog de. Dragen, for sådan en var det, 
tog ham først til den store bundløse kløft, som skiller denne 
Verden fra Gudernes Rige og bad ham se ned i dens uendelige 
dybder. ’Er du bange nu?’ Spurgte dragen. Frygtløs smilede og 
svarede: ’ Det tror jeg ikke.’ ’Nå’ svarede dragen og tog ham 
med sig til Helvedes Port, hvor han viste ham de fæleste og 
mest modbydelige dæmoner og djævle. Stadig blev dværgen 
ikke bange. Han viste ham døden selv og alle Krigens rædsler. 
Han viste ham jordens undergang og altings begyndelse.  
Efter lang tid og mange anstrengelser stod de to på en bjergtop.  
Frygtløs var frygtløs og dragen var sort.  
Da spærrede dragen sit store gab op, så alle hans lange skarpe 
tænder skinnede i solen, og spurgte nu dværgen, om det gjorde 
ham bange. ’Næh’ svarede Frygtløs.  
Dragen stirrede et øjeblik på den urokkelige dværg, før han 
slugte ham i en eneste mundfuld. ’Er du bange nu?’ spurgte 
han, men der kom intet svar. 
Og således ender historien om en dværg ved navn 
Steinhammer. 
 

appendiks 3 
tuberkulose-effekten 
Mange af de unge attentatmænd led af den frygtede sygdom 
tuberkulose. En sygdom som gjorde sine ofre svagelige og som 
oftest medførte en langsom og pinefuld død.  
Der næppe nogen tvivl om, at denne sygdom har været med til 
at påvirke disse unge menneskers udvælgelse og deres egen 
accept af den selvmorderiske mission. 
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karakterark 
 
Vaso Cubrilovich,  
17 år gammel. 
Den yngste. Intelligent. Veltalende. 
Overbevist nationalist. Rekrutteret 
af Danilo Iljich. Har flere familie-
medlemmer, der også er med i den 
serbiske kamp. Kender Sarajevo og 
dens borgere bedre end nogen af de 
andre. 

(Virkelighedens Vaso Cubrilovich blev senere minister i 
Jugoslavien) 
 
udstyr: 
Et styk serbisk tjenesterevolver,  
En tændhætte-aktiveret bombe 
En cyanid-kapsel 
 
Puff- Den glade drage: 
 
Puff, hvor kan man finde drager som dig? 
Du ligger på en klippeø, 
og venter kun på mig. 
Du kan li’ at lege, du var min ven, 
Men kære Puff, vi kommer aldrig til at leg’ igen 
 
Puff, da jeg var lille, red jeg på dig. 
Jeg sad på halen, stor og bred. 
Du svømmede med mig. 
Alle sænker flaget, hilser på dig. 
Vi fandt en skat med sølv og guld 
- og delte, du og jeg. 
 
overblik: 
Danilo Iljich, 23 år gammel. 
Uddannet skolelærer og aktiv i bevægelsen. Arbejder for en 
avis. Har sluttet sig til gruppen af eget initiativ.   
Trifko Grabez, 18 år gammel. 
Søn af en serbisk-otodoks præst. Tidligere idømt to ugers 
fængselsstraf for at slå en lærer. Har tuberkulose. 
Gavrilo Princip, 19 år gammel.  
Måske den mest viljefaste. Har modtaget partisantræning i en 
af Den Sorte Hånds lejre. Har tuberkulose. 
NPC’er: 
Nedjelko Cabrinovich, 19 år gammel  
Strejkeleder. Skiftevis socialist, anarkist og nationalist. Fast 
inventar i en af Beograds skumle samfundsundergravende 
caféer. Havde tuberkulose.  

 

karakterark 
 
Danilo Iljich,  
23 år gammel. 
Uddannet skolelærer og aktiv i 
bevægelsen. Arbejder for en avis. 
Har befundet sig i udkanten af 
terrorist-miljøet gennem lang tid, 
og slutter sig til gruppen af eget 
initiativ. 
Vil gerne være et forbillede for 

de andre (han er væsentlig ældre) men i praksis er han hverken 
særlig modig eller særlig smart.  
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Puff, da jeg var lille, red jeg på dig. 
Jeg sad på halen, stor og bred. 
Du svømmede med mig. 
Alle sænker flaget, hilser på dig. 
Vi fandt en skat med sølv og guld 
- og delte, du og jeg. 
 
overblik: 
Vaso Cubrilovich, 17 år gammel. 
Den yngste. Intelligent. Veltalende. Overbevist nationalist. 
Rekrutteret af Danilo Iljich. Gode forbindelser. 
Trifko Grabez, 18 år gammel. 
Søn af en serbisk-otodoks præst. Tidligere idømt to ugers 
fængselsstraf for at slå en lærer. Har tuberkulose. 
Gavrilo Princip, 19 år gammel.  
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NPC’er 
Nedjelko Cabrinovich, 19 år gammel  
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karakterark 
 
Trifko Grabez, 18 år 
gammel. 
Født i Bosnien. Søn af en 
serbisk-otodoks præst. 
Overbevist serbisk nationalist. 
Tidligere idømt to ugers 
fængselsstraf for at slå en lærer. 
Flyttede til Beograd, hvor han 
mødte Nedjelko Cabrinovich og 

Gavrilo Princip. Havde tuberkulose. 
 
udstyr: 
Et styk serbisk tjenesterevolver,  
En tændhætte-aktiveret bombe 
En cyanid-kapsel 
 
Puff - Den glade drage: 
 
Puff, hvor kan man finde drager som dig? 
Du ligger på en klippeø, 
og venter kun på mig. 
Du kan li’ at lege, du var min ven, 
Men kære Puff, vi kommer aldrig til at leg’ igen 
 
Puff, da jeg var lille, red jeg på dig. 
Jeg sad på halen, stor og bred. 
Du svømmede med mig. 
Alle sænker flaget, hilser på dig. 
Vi fandt en skat med sølv og guld 
- og delte, du og jeg. 
 
 
overblik: 
Vaso Cubrilovich, 17 år gammel. 
Den yngste. Intelligent. Veltalende. Overbevist nationalist. 
Rekrutteret af Danilo Iljich. Gode forbindelser. 
Danilo Iljich, 23 år gammel. 
Uddannet skolelærer og aktiv i bevægelsen. Arbejder for en 
avis. Har sluttet sig til gruppen af eget initiativ.   
Gavrilo Princip, 19 år gammel.  
Måske den mest viljefaste. Har modtaget partisantræning i en 
af Den Sorte Hånds lejre. Har tuberkulose. 
NPC’er: 
Nedjelko Cabrinovich, 19 år gammel  
Strejkeleder. Skiftevis socialist, anarkist og nationalist. Fast 
inventar i en af Beograds skumle samfundsundergravende 
caféer. Havde tuberkulose.  

 

karakterark 
 
Gavrilo Princip, 19 år 
gammel.  
Den mest viljefaste. Uddannet i 
Sarajevo, Tuzla og Beograd. Har 
modtaget partisantræning i en af 
Den Sorte Hånds lejre, men blev 
betragtet som uegnet til aktiv 
kamptjeneste på grund af sin 
sygdom. (Tuberkulose) 

 
 
udstyr: 
Et styk serbisk tjenesterevolver,  
En tændhætte-aktiveret bombe 
En cyanid-kapsel 
 
Puff - Den glade drage: 
 
Puff, hvor kan man finde drager som dig? 
Du ligger på en klippeø, 
og venter kun på mig. 
Du kan li’ at lege, du var min ven, 
Men kære Puff, vi kommer aldrig til at leg’ igen 
 
Puff, da jeg var lille, red jeg på dig. 
Jeg sad på halen, stor og bred. 
Du svømmede med mig. 
Alle sænker flaget, hilser på dig. 
Vi fandt en skat med sølv og guld 
- og delte, du og jeg. 
 
 
overblik: 
Vaso Cubrilovich, 17 år gammel. 
Den yngste. Intelligent. Veltalende. Overbevist nationalist. 
Rekrutteret af Danilo Iljich. Gode forbindelser. 
Danilo Iljich, 23 år gammel. 
Uddannet skolelærer og aktiv i bevægelsen. Arbejder for en 
avis. Har sluttet sig til gruppen af eget initiativ.   
Trifko Grabez, 18 år gammel. 
Søn af en serbisk-otodoks præst. Tidligere idømt to ugers 
fængselsstraf for at slå en lærer. Har tuberkulose. 
NPC’er: 
Nedjelko Cabrinovich, 19 år gammel  
Strejkeleder. Skiftevis socialist, anarkist og nationalist. Fast 
inventar i en af Beograds skumle samfundsundergravende 
caféer. Havde tuberkulose.  
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handout nr. 2 
 
Den Sorte Hånd 
Den 9 maj 1911 dannede en 
gruppe nationalistiske serbere en 
hemmelig organisation ved navn 
Ujedinjenje ili Smrt (Enhed eller 
Død) med det erklærede mål at 
skabe et forenet Storserbien 
omfattende alle serbiske befolkningsgrupper, også dem, der 
eksempelvis boede i nabolandet Bosnien, (der var under østrig-
ungarsk overherredømme) og at gøre det med alle midler. 
Denne organisation blev kendt og frygtet under navnet Den 
Sorte Hånd. I 1914 havde organisationen måske op i mod 2500 
medlemmer. Deres leder var oberst Dragutin Dimitrijevich 
(Chef for Serbiens militære efterretningsvæsen), og de havde 
tætte forbindelser til Serbiens regering, ligesom den daværende 
serbiske kronprins var en aktiv økonomisk støtte. 
 
28. juni 1914 
Den østrig-ungarske ærkehertug og tronarving Franz Ferdinand 
besøger Bosniens hovedstad Sarajevo.  
Den Sorte Hånds øverste ledelse har besluttet at ærkehertugen 
må dø, og tre unge serbiske nationalister er udpeget til at 
gennemføre attentatet:  Trifko Grabez, Gavrilo Princip og 
Nedjelko Cabrinovich. Senere har også den lidt ældre Danilo 
Iljich sluttet sig til gruppen sammen med Vaso Cubrilovich.  
Det er en stor dag for den serbiske sag. 
 
 

Steinhammers Opdagelsesrejse: 
Der var en gang en dværg ved navn Steinhammer. Ikke fordi 
navnet betyder så meget, for alle kaldte ham Frygtløs, men 
Steinhammer hed han. Han var berømt vidt og bredt over den 
ganske verden, thi han kendte ingen frygt. 
Nogen ærede ham, mens andre ynkede ham. Selv var han ret 
glad, men som så mange andre virkeligt frygtløse nærede han 
en vis nysgerrighed: hvad var det for en mærkelig følelse, som 
kunne få folk til at løbe skrigende bort, få dem til at ryste i 
mørke, og få dem til at gemme sig i små snævre og 
ubehagelige hjørner? 
En dag besøgte ham en sortklædt fremmed: ’Jeg kan lære dig 
frygten at kende’, sagde han til Dværgen Frygtløs. Frygtløs 
smilede glad og af sted drog de. Dragen, for sådan en var det, 
tog ham først til den store bundløse kløft, som skiller denne 
Verden fra Gudernes Rige og bad ham se ned i dens uendelige 
dybder. ’Er du bange nu?’ Spurgte dragen. Frygtløs smilede og 
svarede: ’ Det tror jeg ikke.’ ’Nå’ svarede dragen og tog ham 
med sig til Helvedes Port, hvor han viste ham de fæleste og 
mest modbydelige dæmoner og djævle. Stadig blev dværgen 
ikke bange. Han viste ham døden selv og alle Krigens rædsler. 
Han viste ham jordens undergang og altings begyndelse.  
Efter lang tid og mange anstrengelser stod de to på en bjergtop.  
Frygtløs var frygtløs og dragen var sort.  
Da spærrede dragen sit store gab op, så alle hans lange skarpe 
tænder skinnede i solen, og spurgte nu dværgen, om det gjorde 
ham bange. ’Næh’ svarede Frygtløs.  
Dragen stirrede et øjeblik på den urokkelige dværg, før han 
slugte ham i en eneste mundfuld. ’Er du bange nu?’ spurgte 
han, men der kom intet svar. 
Og således ender historien om en dværg ved navn 
Steinhammer. 
 
 

handout nr. 2 
 
Den Sorte Hånd 
Den 9 maj 1911 dannede en gruppe 
nationalistiske serbere en 
hemmelig organisation ved navn 
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ungarsk overherredømme) og at gøre det med alle midler. 
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Sorte Hånd. I 1914 havde organisationen måske op i mod 2500 
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må dø, og tre unge serbiske nationalister er udpeget til at 
gennemføre attentatet:  Trifko Grabez, Gavrilo Princip og 
Nedjelko Cabrinovich. Senere har også den lidt ældre Danilo 
Iljich sluttet sig til gruppen sammen med Vaso Cubrilovich.  
Det er en stor dag for den serbiske sag. 
 
 

Steinhammers Opdagelsesrejse: 
Der var en gang en dværg ved navn Steinhammer. Ikke fordi 
navnet betyder så meget, for alle kaldte ham Frygtløs, men 
Steinhammer hed han. Han var berømt vidt og bredt over den 
ganske verden, thi han kendte ingen frygt. 
Nogen ærede ham, mens andre ynkede ham. Selv var han ret 
glad, men som så mange andre virkeligt frygtløse nærede han 
en vis nysgerrighed: hvad var det for en mærkelig følelse, som 
kunne få folk til at løbe skrigende bort, få dem til at ryste i 
mørke, og få dem til at gemme sig i små snævre og 
ubehagelige hjørner? 
En dag besøgte ham en sortklædt fremmed: ’Jeg kan lære dig 
frygten at kende’, sagde han til Dværgen Frygtløs. Frygtløs 
smilede glad og af sted drog de. Dragen, for sådan en var det, 
tog ham først til den store bundløse kløft, som skiller denne 
Verden fra Gudernes Rige og bad ham se ned i dens uendelige 
dybder. ’Er du bange nu?’ Spurgte dragen. Frygtløs smilede og 
svarede: ’ Det tror jeg ikke.’ ’Nå’ svarede dragen og tog ham 
med sig til Helvedes Port, hvor han viste ham de fæleste og 
mest modbydelige dæmoner og djævle. Stadig blev dværgen 
ikke bange. Han viste ham døden selv og alle Krigens rædsler. 
Han viste ham jordens undergang og altings begyndelse.  
Efter lang tid og mange anstrengelser stod de to på en bjergtop.  
Frygtløs var frygtløs og dragen var sort.  
Da spærrede dragen sit store gab op, så alle hans lange skarpe 
tænder skinnede i solen, og spurgte nu dværgen, om det gjorde 
ham bange. ’Næh’ svarede Frygtløs.  
Dragen stirrede et øjeblik på den urokkelige dværg, før han 
slugte ham i en eneste mundfuld. ’Er du bange nu?’ spurgte 
han, men der kom intet svar. 
Og således ender historien om en dværg ved navn 
Steinhammer. 
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Dragen stirrede et øjeblik på den urokkelige dværg, før han 
slugte ham i en eneste mundfuld. ’Er du bange nu?’ spurgte 
han, men der kom intet svar. 
Og således ender historien om en dværg ved navn 
Steinhammer. 
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handout nr. 3 
 
Puff – På vores rejse så vi et slot 
hvor prinser og prinsesser boede. 
Nej hvor var det flot. 
Kongen og hans dronning gav mig en ring 
men ringen var en tryllering – nu er den ingenting 
 
Puff – du er alene, alt er forbi 
for drager lever tusind år, 
hvor er min fantasi. 
Du kan li’ at lege. Du var min ven. 
Men kære Puff, jeg bli’r jo aldrig som et barn igen. 
 
Første Verdenskrig: 
Krigen, der havde attentatet på den østrig-ungarske ærkehertug 
som den udløsende gnist, varede i fire år, og kostede ca. 10 
millioner menneskeliv og efterlod ca 20 millioner sårede 
og/eller invaliderede. 
 
Sidste ord: 
"Ved at prøve at antyde, at andre har iværksat attentatet, 
afviger man fra sandheden. Ideen opstod i vore egne hjerner, 
og vi udførte den på egen hånd. 
Vi har elsket folket. 
Jeg har intet at sige til mit forsvar.”  
- Gavrilo Princips afsluttende bemærkning under retssagen 
mod ærkehertugens attentatmænd 
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