
   Palle Schmidt

   Rune Christensen

   Jakob Hansson

   René Toft

   Malik Hyltoft

   Andreas Haugstrup

   Sæby

   De danske fi skere

   Malik Hyltoft 

   Palle Schmidt

   
   Jakob Kjøller

   
   www.fusion-net.dk

Tekst og layout:       
  

Tak til:

Undskyld til:

Fusion er 
skrevet af: 

Fusion logo 
designet af:

Fusion på 
nettet:

Indholdsfortegnelse:

De døde fi skere

En by i provinsen

Ditlev Sandager, afdød fi sker

Daniel »Danny« Larsen , arbejdsløs.

Jens Christian Græsted, afdød fi sker

Ulf Pedersen, arbejdsløs fi sker

Nils Peder Wessel, fi sker

Ernst Møller, fi sker

Andre personer og steder:

Politiet

Ditte Marie Wessel

Bo Nielsen-Brøchner, »Bo Brille«

Winnie og Sandra

Janni Skovboe

Café Smeden

Frikirken

Kabyssen

Sorte Sofi e

Åbninger og igangsættende 
plotpunkter

Tidslinie

Klimaks

Side 2

Side 2

Side 3

Side 4

Side 4

Side 5

Side 5

Side 6

Side 6

Side 6

Side 7

Side 7

Side 7

Side 7

Side 7

Side 8

Side 8

Side 8

Side 9

Side 9

Side 10



På havnen ligger kranse med blomster og 
klassebilleder og kort med hjerter på. De mange lys 
der omgiver blomsterne blafrer i den kolde vind der 
driver ind fra det kulsorte hav...

Med døden til følge

Tre døde fi skere indenfor en uger. Gamle 
hemmeligheder og falsk vidnesbyrd. Man taler ikke ondt 
om de døde.

Scenariet et sat til at foregå i Sæby, men det kunne 
lige så vel foregå i en anden mindre fi skerby i provinsen 
. Hvis du kender til en bedre location, så brug den. 
Jeg har nævnt Frederikshavn nogle gange, men den 
kan skiftes ud med en hvilken som helst større by i 
nærheden. I scenariet går jeg ud fra detektiverne 
er hyret af Karl Sandager, men de kan blive hyret af 
en hvilken som helst af de døde drenges forældre. 
Ligeledes har jeg dikteret hvem af fi skerne der er døde 
før scenariet går i gang, men det står dig frit for at 
ændre.

Scenariet består af en række vidner og rygter. Selvom 
de fl este vil være forsigtige med hvad de fortæller, vil 
sporene dog pege i retning af slængets sidste aften 
sammen på Kabyssen, og en hemmelighed der endnu 
ikke er begravet. 

De døde fi skere

Tre unge drenge er kommet ud for dødsulykker de 
sidste to uger. Karl Sandager hyrer en fl ok detektiver 
han for nyligt har set på tv, til at fi nde ud af hvorfor 
hans søn døde. Det er ikke populært hos de andre i 
slænget. De har ikke lyst til at nogen skal komme og 
rode. 

Politiet har henlagt sagerne som ulykkestilfælde, og de 
har ikke lyst til at skifte mening. De lokale er vant til at 
ordne sagerne selv.

Hele byen vil bakke op om drengene så vidt muligt 
- Man taler jo ikke ondt om de døde. Desuden er man 
bange for repressalier, hvis man begynder at bagtale 
slænget. 

Ved hver af drengene står lidt om deres familie, deres 
hjem og ting som folk kunne sige om dem. Bemærk, at 
udsagnene ofte dækker over en anden og mere grufuld 
sandhed. Så længe de lever, er folk bange for at bagtale 
slænget. Og er de døde, er der ingen grund til at sværte 
deres minde til. Folk i byen lyver i den grad overfor sig 
selv, når det kommer til deres bysbørns uskyld. 

Slænget består af Ernst Møller, Ulf Pedersen, Niels 
Peder Wessel, Odin Lausbøll,  Danny Larsen, Jens 
Christian Græsted og Ditlev Sandager. De tre sidste er 
døde inden detektiverne ankommer. Sidstnævntes far, 
Karl Sandager, er detektivernes klient.

Mens detektiverne er i byen, kan der opstå fl ere 
ulykker. En af slænget der falder i vandet fra en båd og 
drukner. Eller en der blæser knoppen af sig selv med et 
haglgevær. Det kunne være et uheld, men det kunne 
også være en der ikke kan leve med sin skyld, eller 
uvisheden om hvorvidt Sorte Sofi es forbandelse også 
vil ramme ham. Forslag til dødsfald står under hvert 
medlem af slænget.

Hvordan folk ellers færdes, eller reagerer på 
detektivernes efterforskning, må være op til spillederen. 
De skjulte oplysninger må fi ndes ved ransagninger, 
overvågninger og vidneafhøringer, hvor ingen vil citeres 
hvis de siger noget grimt om slænget eller andre. Er 
detektiverne virkeligt nævenyttige, kan de få en fl ok 

hårdtslående fi skere på nakken. 
Her i byen bryder man sig ikke om 
fremmede, og slet ikke den slags, 
der vil kaste smuds på afdøde 
venners minde. 

Medmindre detektiverne fi nder 
på ene eller anden form for 
dækhistorie, går der ikke mange 
timer før den halve by ved der er 
detektiver der render rundt og 
stiller spørgsmål om de døde drenge. 
Karl har ikke noget problem med 
at fortælle han har hyret dem hvis 

nogen skulle spørge. Han kan ikke se noget galt i det.

Slænget vil sandsynligvis forsøge at få Sandager til 
at afblæse undersøgelsen kort tid efter detektivernes 
ankomst. Herefter vil de forsøge at dække deres 
spor, lyve og skabe vildspor, eller forsøge at skræmme 
detektiverne væk. Undervejs i deres bestræbelser, kan 
de komme til at afsløre sig selv.

En by i provinsen

Sæby er lille soveby i Nordjylland på knap 5000 
indbyggere. Den gamle bykerne er typisk provinsiel, 
med brolagte gader og små bindingsværkshuse, 
placeret klods op af nybyggede banker og 
supermarkeder. Omegnen er et kludetæppe af 
villaveje, marker, industriområder og små pletter 
skov og sommerhusområder. Havet er den primære 
indtægtskilde, enten via fi skeri eller turisme 

hårdtslående fi skere på nakken. 
Her i byen bryder man sig ikke om 
fremmede, og slet ikke den slags, 
der vil kaste smuds på afdøde 
venners minde. 

Medmindre detektiverne fi nder
på ene eller anden form for 
dækhistorie, går der ikke mange 
timer før den halve by ved der er 
detektiver der render rundt og 
stiller spørgsmål om de døde drenge. 
Karl har ikke noget problem med 
at fortælle han har hyret dem hvis 
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– Efterhånden mest det sidste. Sæby er et sted hvor 
man kan trække sig tilbage og leve i ro og mag, uden at 
skulle tænke på verdens grusomheder.

Hotelpension Aahøj er det mest centrale 
overnatningssted i byen. I omegnen ligger fl ere kroer, 
moteller feriehytter og campingpladser, sidstnævnte 
dog lukkede udenfor turistsæsonen. 

Ditlev Sandager, afdød fi sker

På billedet står en alvorligt udseende knægt i waders. 
Han holder har en fi skestang i den ene hånd. I den 
anden holder han en 
temmelig stor fi sk op 
til ære for fotografen. 
Det er et gammelt 
billede. Ditlev blev 23 
år. Han druknede for et 
par dage siden, da han 
faldt i havnen fra sin 
kutter. Han var en god 
svømmer.

Ditlevs far Karl er 
førtidspensioneret 
blikkenslager og 
hjemmeværnsmand. 
Han er meget ensom 
efter sin drengs 
død, og for vred til at lade det ligge. Han har netop 
fået konstateret strubekræft for en måned siden, 
og påtænker at tage nogen med sig herfra. Karl er 
desillusioneret og hævngerrig. Han hader sin kone 
for at have forladt ham for 8 år siden (hun døde i 
et biluheld) og hader på sin vis også sin søn for det 
samme. Karl er ligeglad med hvad det koster og 
hvem der får skylden, bare nogen får det. Så vil han 
nemlig tage sin hjemmeværnsriffel og gå over og 
skyde vedkommende, og så sig selv. Men udadtil er han 
nærmest handlingslammet af sorg.

Svingende mellem bitterhed og selvmedlidenhed, er 
Karl måske ikke den mest stabile eller sympatiske klient. 
Han er dog uvidende om sin søns forbrydelser, og tager 
sig af dage når han fi nder ud af det. Detektiverne kan 
høre skuddet eller fi nde ham med rifl en i munden

Udsagn om Ditlev:

»Han var en frisk knægt med mod på livet«
(Faktisk havde han forsøgt at begå selvmord to gange 
i sine teenageår. Først med piller, så med barberblad. 
Moderens død tog hårdt på ham).

»Han var en god kammerat. Meget ansvarsfuld og 
beskyttende.
(Han tævede dem de andre sagde han skulle.)

»Han var en rigtig spasmager, elskede at lave sjov«

(»Lave sjov« kunne være at stjæle en traktor og køre 
den i grøften, eller smide kanonslag ind i hønsehuse og 
postkasser.)

»Han lavede selv video. Ham og Danny lavede sådan 
nogle hjemmevideoer hvor de løb rundt og spillede med 
selv.«
(Engang bandt Ditlev, Danny og Ernst kanonslag fast til 
halen af en klassekammerats hund og fi lmede mens den 
løb skrækslagen omkring. De har også et bånd hvor de 
bruger minigolfkøller på en kat.)

»Han var bedste ven med Odin«
(Odins kæreste Susan fødte Ditlevs søn for et år siden. 
Odin ved ikke Ditlev og Susan bollede når han var ude at 
sejle. Ditlev har et videobånd med Susan.)

Ditlevs værelse

Bag en dør med gamle klistermærker der er halvhjertet 
forsøgt fjernet for år tilbage, fi ndes husets mest 
ryddelige rum. Ditlev holder orden i både tøj og 
bøger. Hans svømmedaljer hænger på opslagstavlen 
sammen med gamle klassebilleder og postkort fra 
Mallorca. Kassen med legetøj er for længst stillet på 
loftet og erstattet med et vitrineskab med sprutfl asker 
og videobånd i nummerorden. Båndene indeholder 
hjemmelavede ”karatefi lm”, optagelser af nogens sko, 
himmel, fi sketure. Alt sammen optagelser der er et par 
år gamle. Enkelte optagelser stikker ud. Det kan være 
optagelser af en hund der bliver skudt på med luftgevær, 
eller en solbadende pige fi lmet gennem en hæk.

Nogle af de samme aktører som på båndene fi ndes 
på opslagstavlen og i et gammelt fotoalbum. Ditlevs 
far eller andre kan identifi cere dele af slænget ud 
fra albummet. Man kan også genkende folk fra et 
klassebillede hvis man møder dem senere. 

Under sengen ligger en kuffert med pornofi lm og blade. 
Et enkelt bånd matcher samlingen i vitrineskabet, men 
har intet nummer. På båndet kan man se en lyshåret 
pige boltre sig i en seng sammen med fotografen. Hun 
tror åbenbart ikke der er bånd i kameraet. Møder man 
Odins kæreste Susan senere, vil man kunne genkende 
hende fra båndet.

3



Daniel »Danny« Larsen , arbejdsløs.

Rebelsk punket ballademager i læderjakke og med det 
halvlange, røde hår farvet sort. Blev kun accepteret af 
de andre fordi han var god til at slås, og fordi han altid 
gav omgange. Danny var den eneste i slænget der ikke 
er fi sker.

Danny døde da han i en gevaldig brandert rev sig på 
en rude han smadrede i arrigskab. Han var jo oprørt 
over sine venners død. Eller også var det for at stjæle 
noget fra butiksvinduet, det vides ikke helt. Det var 
bare uheldigt. Han forblødte på 20 minutter, midt på 
hovedgaden en sen nattetime.

John og Kirsten, Dannys forældre, bebrejder ikke 
butiksindehaveren eller Falck noget. Det måtte jo ske 
en dag. Men de er selvfølgelig meget kede af det. 

Forældrene går i fritidstøj og ser Gameshows i TV. Har 
almindelige kedelige jobs, men forkælede Danny, der er 
enebarn. Nåh ja, han havde en storebror, men han døde 
i en bådulykke, hvor han var ude sammen med Danny. 
Danny drev alene rundt i båden i storm den halve nat. 

Om Danny:

»Han var meget glad for musik, spillede sågar i et band. 
Han vidste enormt meget om musik.«
(Spillede dårlig el-spade i garagen. Bandet blev skiftet 
ud hver gang Dannys temperament gik amok. Halvdelen 
af instrumenterne er stjålet inde i Frederikshavn.)

»Han havde svært ved det boglige, der var for meget 
krudt i ham«
(Rastløs, ballademager, speed-misbruger)

»Han var en god dreng. Han gik ind for ting med liv og 
sjæl«
(Hidsig som bare fanden. Fik griller i hovedet der varede 
i korte perioder).

»Han var damernes ven«
(Han havde en vis psykopatisk weltschmerz-charme som 
han brugte til at lokke pigerne til sig. Men de skred altid 
kort efter. Danny fyldte stoffer på dem og misbrugte 
dem.)

Dannys værelse

Danny bor ovenpå garagen, og har øvelokale 
nedenunder. Hans værelse er grundigt afl åst og 
ufatteligt rodet og indelukket. Han har betydeligt mere 
krudt liggende, end man kunne forvente to måneder 
før nytår. Han gemmer stoffer i et hul i muren bag en 
plakat med Bruce Lee. Smadrede instrumenter i en 
bunke i hjørnet. Hans video er stjålet, men anlægget 
er det samme han fi k i konfi rmationsgave. På siden af 
en af højtalerne har han skrevet ”Born to die” med en 
guldtus. 

Jens Christian Græsted, afdød fi sker

Stort skrummel. Alene med faderen Jens, der er 
fordrukken og ansat på boreplatform. Opdraget af sine 
to ældre søstre, der er fl yttet for længst.

Jens Christian faldt ned fra et tag i en brandert, blev 
spiddet på et hegn. Døde formentlig en del timer 
senere. Huset lå afsides (ikke langt fra Sorte Sofi es hus) 
og var forladt. Ingen ved, hvad han lavede derude. Men 
han strejfede jo meget. 

Faderen har været hjemme fra 
Gormfeltet og identifi cere liget af sin søn, 
men han er taget af sted igen. Familiens 
hus er mørklagt og stille. Låsene er dog 
ikke stærkere end viljen. Under taget 
øverst i den knirkende rønne ligger Jens 
Christians værelse. 

Jens Christians værelse

Skibsmodeller, gammelt tapet ikke 
skiftet siden barndommen, udsigt ned 
til fjorden (og over til Inger - Kikkert 
i vindueskarmen). Ingen plakater på 

væggene. Han har en masse bøger, men ved nærmere 
eftersyn er det primært drengebøger som ”De fem” og 

”Shogun”.

Hemmeligheder: Billede af storesøster Lisbeth gemt i 
den store billedbibel. Hash i natbordskuffen.

Om Jens Christian:

»En god dreng. Lidt klodset. Han var ikke altid klar over 
hvor stærk han var«
(tævede sin far, da han blev stor nok til at slå igen).

»Han var en stille dreng. Holdt sig meget for sig selv«.
(Sær, indelukket og psykopatisk. Holdt af at pine dyr og 
mennesker.)

»Var meget stærkt knyttet til sine søstre, især Lisbeth«.
(Havde et incestuøst forhold til hende, der i sidste ende 
fi k hende til at fl ytte hjemmefra.)

»Han slog sin mor ihjel«
(Hun døde da hun fødte ham, noget faderen aldrig helt 
tilgav ham).

Om Danny:

Faderen har været hjemme
Gormfeltet og identifi cere liget af sin søn, 
men han er taget af sted igen. Familiens 
hus er mørklagt og stille. Låsene er dog 
ikke stærkere end viljen. Under taget 
øverst i den knirkende rønne ligger Jens 
Christians værelse. 

Jens Christians værelse

Skibsmodeller, gammelt tapet
skiftet siden barndommen, udsigt ned 
til fjorden (og over til Inger - Kikkert 
i vindueskarmen). Ingen plakater på 

væggene. Han har en masse bøger, men ved nærmere 
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»Han holdt meget af naturen«
(Han kunne ikke holde ud at være derhjemme. Han gik 
ofte rundt og snakkede med sig selv og de eneste venner 
han havde var Ernst og resten af slænget)

Ulf Pedersen, arbejdsløs fi sker

22-årig knægt med døde øjne og en mund der altid står 
halvåben og åbenbarer en rodet række gullige tænder. 
Han er som regel iført en vindjakke med hætte, og et 
par plettede jeans. Ulf er ikke dum, men han har en 
selvtillid som en barberet hund. Han tør næsten ikke 
tale med piger. Men når han 
bliver fuld, er han ikke så 
tilbageholdende. 

Ulf kører galt på sin knallert 
en isglat aften og bliver 
smadret mod et skilt med 
religiøs påskrift: »Jesus er 
frelser«

Ulfs far er skredet for mange 
år siden og er blevet erstattet 
med Frank, en tøffelhelt i 
fl øjsbukser der arbejder i 
et supermarked. Ulfs mor Kirstine er damefrisør, og 
havde ofte Ulf med på arbejde da han var yngre, til 
de andre damers store fornøjelse. Både Kirstine og 
Frank er stærkt involverede i den lokale kirke. Her kan 
man møde dem til mindegudstjenesten dagen efter 
detektiverne ankommer.

Om Ulf:

»Han er en god kammerat«
(Ulf tævede engang en klassekammerat sønder og 
sammen, fordi han bagte på ham. I virkeligheden 
var det omvendt, og klassekammeraten afviste hans 
tilnærmelser. Kammeraten, Rikard, halter stadig den 
dag i dag.)

»Han fandt sig ikke i noget pis fra lærerne på 
handelsskolen. Så til sidst smed de ham ud«
(Ulf lagde en død kat i en af lærernes taske, fordi 
hun var kommet til at grine over at han stammede. 
Efter han blev smidt ud af skolen, satte han ild til 
inspektørens bil. Men det blev aldrig rigtigt opklaret).

»Han er jo lidt genert«
(Jep. Undtagen når han har drukket eller sniffet lim. Så 
bliver han pågående, sjofel og ubehagelig.)

»Ulf holder meget af sin morfar, og hjælper ham på 
værkstedet«
(Ulfs morfar er næsten blind. Ulf stjæler værktøj fra 
ham og sniffer opløsningsmidler når han vender ryggen 
til ham).

»Han har en romantiker i sig«
(Delvist rigtigt. Sorte Sofi e var hans første gang, nede 
på Kabyssen forrige fredag. Han bilder sig ind at være 

forelsket i hende, og fortrænger hvad der virkelig 
skete).
 
Nils Peder Wessel, fi sker

Nils Peder har klare, blå øjne der titter frygtsomt frem 
under det uglede hår. Han er en stille knægt, men nem 
at gøre ivrig, især hvis man antyder han ikke tør.
Nils Peders moral er endnu ikke helt smadret. Han ved 
godt han har gjort noget forkert, men han tør ikke 
fortælle om det, af frygt for sine venners hævn og sine 
forældres skam. 

Hvis Nils Peder skal dø i løbet af scenariet, vil det 
formentlig være selvmord. Han hænger sig i laden eller 
lader bilen gå i tomgang i den lukkede garage. 

Arne og Birgitte Wessel er pæne, anstændige 
mennesker, der ikke fatter ret meget af hvad der 
foregår. De vil heller ikke høre om det. Arne er måske 
nok udadtil en barsk og engageret herre (han er dommer 
i Frederikshavn), men når det når inden for hjemmet 
fi re vægge, slukkes hans årvågenhed og erstattes af 
apati og selvbedrag. »Sådan noget ville jo ikke ske 
i vores familie«, siger han. Birgitte har efterhånden 
reduceret sig selv til tjenende ånd i huset, der altid er 
i køkkenet eller ved at gøre rent efter de andre. Hun er 
bange for at se sandheden i øjnene, fordi det ødelægger 
hendes perfekte liv. Men hun er en god vært, og evigt 
pylrende husmor uden tanke for sig selv.

Nils Peders søster Ditte er hjemme på besøg, men hun 
holder sig meget for sig selv. Bliver hun tacklet på den 
rigtige måde, kan hun dog være en åbning til en løsning 
af gåden. 

Nils Peder hentede Ulfs morfars bil fredag aften. Dagen 
efter tilbragte han i sengen. Uanset hvor dårligt han 
har det med hvad der skete, tør han ikke risikere Ernsts 
vrede ved at sladre. Samtidigt er han hunderæd for 
hvad hans forældre vil sige, og han vil gå langt for ikke 
at involvere dem.

Om Nils Peder:

»Han interesserer sig meget for historie«
(Han samler på gammelt Nazi regalia, medaljer, knive, 
fotos).
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»Han er fi ks på fi ngrene og god til fysik«
(Han bygger selv bomber og smeder kastestjerner ude i 
den gamle lade).

»Han er nem at omgås«
(Han er nem at manipulere med. En drømmer, der higer 
efter anerkendelse hos de store drenge).

»Nils Peder kunne aldrig gøre en kat fortræd«.
(Jo. Han er faktisk ofte grusom overfor dyr. Han hakkede 
en rotte over med en spade i går, men fi k straks efter 
dårlig samvittighed. Hvad hvis den havde familie?)

Ernst Møller, fi sker

Den ukronede leder af slænget. Ernst er stor og bred, 
med tykt krøllet hår. Han har et ar ved munden, der får 
det til at se ud som om han smiler. Men det gør han nu 
sjældent. Købte sin egen fi skekutter som 19-årig efter 
at have arvet sin far. Faderen døde på havet. 

Kvoterne er ikke hvad de har været, men Ernst sejler 
sgu alligevel. Og de fi sk han fanger sælger han til 
perkerne længere nede af kysten, eller hælder dem ud 
ude ved næsset. Der er ingen der skal sige til ham han 
ikke må fi ske.

Ernst bor alene i sine afdøde forældres hus. Resten af 
slænget overnatter tit i hans stue. Huset er forfaldent 
og malingen afskallet. Haven er et vildnis af højt græs, 
ukrudt og gamle byggematerialer. Midt i haven holder et 
rustent vrag af en bil, med køleren fl ænset op som et 
åbent sår. Det var denne bil Ernst og nogle af gutterne 
kørte galt i for nogle år siden. Ernst har ikke længere 
kørekort, men kører af og til for de andre. 

Huset er præget af gamle mølædte møbler og 
gulvtæpper der ikke har været renset siden før 
århundredeskiftet. Opvasken står både i vasken 
og på gulvet. Skraldet kyles over hegnet til den 
bagvedliggende brakmark. Udover TV og DVD med 
tilhørende samling af porno og voldsfi lm er intet i huset 
af nyere dato. Ernst tilbringer det meste af sin tid på sin 
kutter.

Om Ernst:

»Ernst er sgu sin egen. Der er ingen der kan koste rundt 
med ham«
(Ernst nærer en dyb mistro til autoriter og et inderligt 
had til svage kvinder.)

»Han var tidligt moden«
(Onanerede foran en lærer i 7. klasse. Voldtog Nils 
Peders søster engang. Hun er siden fl yttet til Århus for 
at studere, men er hjemme på besøg.)

»Han er en god kammerat. Tager sig meget af Bo«
(Bo var med i bilen for et par år siden, hvor Ernst kørte 
skidefuld ud over en skrænt. Ernst fi k et par skrammer. 
Bo sidder i kørestol.)

Odin Lausbøll, fi sker

Odin har et lille lunt ansigt, der står i stor kontrast til 
den bodybuildede, solariebrune krop. Normalt er han 

en følsom, venlig og hjælpsom 
mand, men ind imellem får 
han raserianfald og er ikke til 
at stoppe igen. Om det skyldes 
steroiderne eller en medfødt 
defekt er ikke til at vide. Odin 
bruger uforholdsmæssigt meget tid 
på at beundre sin egen krop. Odin 
kører motorcykel og har indrettet 
havestuen hjemme i villaen til 
fi tness-ru m så forbipasserende kan 
se ham pumpe   

Odin bor sammen med sin kæreste 
Susan og deres lille dreng Mads på 
knap et år. Odin ved ikke, at Ditlev 
Sandager er far til barnet. Susan 

siger ikke noget - Hun er jo ikke selvmorderisk. Først 
efter Odins død, vil hendes desperation over at være 
blevet helt alene i verden måske få hende til at tale 
over sig. Susan vil virke mere berørt af Ditlevs død end 
hvis Odin dør.

Hvis Odin dør i løbet af scenariet, vil det formentlig 
være en ulykke i fi tness-rummet. Det ser ud til at Odin 
blev for overmodig med hvor meget han kunne tage i 
bænkpres. Odin fi ndes kvalt med en vægtstang presset 
mod det knuste strubehovede, ansigtet oppustet som en 
lilla bold. 

Andre personer og steder:

Politiet

Det lokale politi består af tre mand. De har ikke 
høje tanker om egne opklaringsevner, men er heller 
ikke interesseret i at gøre opmærksom på deres 
inkompetence overfor ledelsen. Dødsfaldene ligner 
uheld, og sådan bliver de arkiveret. 

en følsom, venlig og hjælpsom 
mand, men ind imellem får 
han raserianfald og er ikke til 
at stoppe igen. Om det skyldes 
steroiderne eller en medfødt 
defekt er ikke til at vide. Odin 
bruger uforholdsmæssigt meget tid 
på at beundre sin egen krop. Odin 
kører motorcykel og har indrettet 
havestuen hjemme i villaen til 
fi tness-ru m så forbipasserende kan 
se ham pumpe   

Odin bor sammen
Susan og deres lille dreng Mads på 
knap et år. Odin ved ikke, at Ditlev 
Sandager er far til barnet. Susan 
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Betjentene ved godt, at slænget ikke hører til Guds 
bedste børn, men det må deres forældre tage sig af. De 
har stort set ingen klager fået. Og desuden foretrækker 
de at give lovovertrædere et lag klø, frem for at spilde 
både advokater og dommeres tid. Et par på hovedet er 
som regel et sprog de unge lømler kan forstå.

Politiet i Frederikshavn er 
en anden snak. De kan godt 
komme op ad stolen hvis de 
bliver præsenteret for noget 
der minder om beviser. Det er 
også politiet i Frederikshavn 
der bliver tilkaldt hvis der 
opstår voldelige sammenstød 
i byen i weekenden. 
Kriminalpolitiet er ikke glade 
for detektiver, men deres job 
er at lytte. Så det gør de. 

Kun hvis detektiverne skjuler oplysninger for 
politiet, fører dem bag lyset eller laver indlysende 
lovovertrædelser vil de få seriøse problemer. 
Handlinger i selvforsvar eller milde overtrædelser af 
Selvbeskyttelsesakten vil ikke få de store konsekvenser, 
hvis detektivernes historie er god nok. De vil højst blive 
advaret om ikke at rode sig ud i alt for mange problemer 
samt blive bedt om ikke at forlade byen indtil politiet er 
færdige med deres undersøgelser.

Ditte Marie Wessel

Niels Peders søster. En køn og hård pige. Studerer 
Kunsthistorie på Århus Universitet, og er hjemme på 
læseferie. Hun er bekymret for sin bror, og vil ikke sige 
noget der kan skade ham. Til gengæld har hun ikke 
meget til overs for resten af slænget, især ikke Ernst. 
Han voldtog hende da hun var 14. Men siden er hun 
fl yttet hjemmefra, blevet klogere og stærkere og hun 
er ikke længere bange for ham. Det giver dog ingen 
mening at melde en 6 år gammel forbrydelse.

Ditte Maries forhold til sine forældre er anstrengt, men 
hun driver med i illusionen om hjemlig hygge, fordi det 
er det nemmeste.

Bo Nielsen-Brøchner, »Bo Brille«

Rullestolsbundet, skravlet knægt med briller. Var 
med i bilen da Ernst kørte fuld i grøften. Siden ulykken 
har han ikke kunnet mærke sine ben, og han har også 
problemer med at styre sit mundvand.  Bo har ikke helt 
fattet, at det faktisk er hans ven der er skyld i hans 
ulykke. Han opfatter slænget som sine venner, selvom 
de mobber ham, drikker ham fuld eller efterlader ham 
langt hjemmefra uden at fortælle ham hvor han er.

Bo virker som en lidt nørdet stakkel, der ikke har nogen 
fremtid for sig. Han har aldrig været sammen med en 
pige, hvilket slænget ofte morer sig over. Bo griner selv 
af det, så det kan der vel ikke være noget galt i.

Winnie og Sandra

To uadskillelige veninder, der er kærester med slænget 
på skift. Deres afblegede frisurer er ikke nøjagtig ens, 
ligesom de heller ikke altid har ens dynejakker på. 
Men ellers gør de alting sammen, undtagen når de er 

uvenner i et par timer hver anden dag. Så er der ingen 
nåde, og de bagtaler hinanden som bare fanden. De har 
begge fået både tæsk og aborter, men de holder fast 
ved deres venner og taler ikke grimt om de døde. Sorte 
Sofi e vil de dog gerne bagtale, hvis de bliver spurgt. 

Janni Skovboe

Frisør og nabo til Kabyssen. Har hennafarvet hår og 
hængepatter. Boller lejlighedsvis med Ernst. Hun hørte 
en masse postyr ovre fra Kabyssen fredag nat, men 
tænkte ikke nærmere over det. Der var en masse køren 
frem og tilbage med biler og nogen der moslede rundt 
og hviskede. Janni er dum som en dør, og kan derfor 
nemt komme til at tale over sig. Detektiverne kan evt. 
rende på hende foran salonen, hvor hun står og gør sig 
til. Hvis hun har set dem sammen med Ernst vil hun 
bede dem hilse og sige hans barbering er klar, og så 
blinke indforstået.

Café Smeden

Trendy bar ved havnen, der om sommeren er det helt 
store trækplaster med åben gårdhave, diskotek og Thor 
på fad og sorte svin til en 10’er. Det kan man også fi nde 
udenfor sæsonen, men det er kun de lokale unge og en 
sølle sjat håndværkere der fester igennem. Stemningen 
er ganske vist noget trykket nu da fl ere af byens unge er 
døde på tragisk vis, og enkelte teenage-piger skal have 
en trøstende arm og fl æbe over tilværelsens grusomhed 
ved. Alle lader til at have kendt Danny, Ditlev eller 
Jens Christian. En har en storesøster der engang har 
været kæreste med Danny. De har kun godt at sige 
om dem, udover de selvfølgelig godt kunne være lidt 
vilde. ”Det er bare så uretfærdigt. Tænk at dø så ung? 
Det får virkelig en til at tænke. Det kunne jo lige så 
godt have været mig”. Efter Dannys død er der desuden 
stor utilfredshed over ambulancetjenesten, der kom 
for sent til at redde den stakkels knægt fra at forbløde. 
Det tog dem næsten 20 minutter at komme ned fra 
Frederikshavn.

uvenner i et par timer hver anden dag. Så er der ingen 
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Slænget kommer stort set aldrig på Smeden, så de 
nære øjenvidneberetninger er der ikke mange af. 
Enkelte har dog stået og glanet på havnen da de hev 
Ditlev op ad vandet. ”Jeg har godt nok aldrig set nogen 
så bleg. Jeg siger dig det var væmmeligt. Jeg så ham 
helt tæt på”.

Frikirken

En del af byen er meget engageret i kristendom, i den 
afskygning som pastor Møller (Ernsts onkel) prædiker. De 
ser alle glade ud, har briller og synger sange som »Jesus 
har frelst mig«, »Jeg er himlens soldat« og »Du er dig 
og du duer (og du passer perfekt i Guds plan)«. De er 
meget bekymrede over udviklingen i verden, hvor folk 
ikke får nok kærlighed. Og de er især bekymret over 
deres børn og alle de usunde impulser de bliver udsat 
for hver dag, fra TV, i skolen og på Internettet.  Alt 
andet får skylden, bare ikke deres egen opdragelse.

Pastor Møller har i øvrigt misbrugt Ernst da han var lille, 
men Ernst har fortrængt det. Han kan dog ikke lide sin 
onkel, og »alt hans kristen-pis«.

Dagen efter detektiverne ankommer, afholdes der en 
mindegudstjeneste i forsamlingshuset, arrangeret af 
Ulfs forældre. Ulf er tvunget med, vandkæmmet og i 
nystrøget skjorte. Resten af slænget glimrer ved deres 
fravær. De sidder højst udenfor på parkeringspladsen 
og ryger smøger. Mindegudstjenesten vil være en god 
mulighed for at introducere bipersoner.

Kabyssen

Det ældste værtshus i byen. Et lille mørkt og tilrøget 
lokale med båse og bjælker af sortbejdset træ. 
Frekventeres om dagen af almindelige folk der kommer 
ind for at få en kop kaffe eller en cowboytoast. Om 
aftenen styrer de unge stedet med hård hånd og 
bestemmer hvad der skal spilles på jukeboksen. Der er 
tit slagsmål og folk med sund fornuft holder sig væk. 

Sidste fredag var slænget herinde sent på aftenen, 
efter en mislykket bytur til Frederikshavn. De var alle 
berusede og skændtes og sloges også lidt. De blev set 
sammen med Sorte Sofi e. Få vil snakke om aftenen, men 
sige de gik tidligt – Det passer naturligvis ikke, men på 

det tidspunkt var der ikke mange stamkunder der lagde 
mærke til noget.

Bartenderen Hasse, der altid er iført lædervest, 
vandkæmmet hår og tykke briller, har gættet hvad der 
skete. Men han gik om i køkkenet den aften, netop for 
ikke at kunne inddrages som vidne. Hasse er ikke særligt 
åbenmundet, især ikke hvis han er blevet truet af Ernst. 
Måske er Hasse på listen over folk der dør i løbet af 
scenariet? Måske nogen fra slænget tager ned for at 
lukke munden på ham?

Sorte Sofi e

Den 19-årige arbejdsløse pige med det lidet 
fl atterende navn, er fl yttet til byen fra Kolding. Hun har 
levet en ret så samspilsramt tilværelse, med skiftende 
plejeforældre, børnehjemsophold og hashmisbrug. Det 
hus hun bor i nu, er hendes mosters. Mosteren er indlagt 
på psykiatrisk plejehjem, uden håb om bedring.

Sorte Sofi e er en af den slags 
piger der skærer i sig selv med 
barbeblade. Hendes garderobe er 
næsten udelukkende sorte t-shirts 
og hullede militærbukser, hendes 
hud er bleg, håret farvet sort og 
smykkerne er tunge som sten. 
Ingen har set Sorte Sofi e siden 
sidste fredag.

Sorte Sofi es hus er et lavloftet 
bondehus med synlige bjælker i 
loftet og spindelvæv i vinduerne. 
Tykke tæpper ligger på gulvene, 

møblerne er tunge og gamle. Det virker ikke som om her 
har været nogen i lang tid. Der mangler en del ting, der 
ved en overfl adisk analyse kan få nogen til at tro Sorte 
Sofi e er stukket af. Kigger man efter, vil man dog kunne 
fi nde mudrede fodspor fra fl ere sko. Og slænget har 
heller ikke tænkt på at undlade at sætte fi ngeraftryk.

På et lavt sofabord står sorte stearinlys og et 
dyrekranie med en mørk væske på. Reolerne er præget 
af Anne Rice bøger og bøger om heksemagi. I hjørnet 
står en gammel pladespiller, LP’er med Cure, The 
Smiths og 80’er dødsmetal. Og så en masse klassisk og 
opera.

Der mangler en del tøj, fotoalbum, toiletsager etc. 
Desuden er der et bur til en rotte, som ikke nogen 
steder er at fi nde.

Gravet ned i haven, eller smidt et andet øde sted i 
omegnen er en kuffert med nogle hastigt pakkede ting, 
pas, fotoalbum og en død rotte.

Udsagn om Sorte Sofi e:

»Hun er ikke helt rask i pæren«

Pastor Møller har i øvrigt misbrugt Ernst da han var lille, 

Sorte Sofi e er
piger der skærer i sig selv med 
barbeblade. Hendes garderobe er 
næsten udelukkende sorte t-shirts 
og hullede militærbukser, hendes 
hud er bleg, håret farvet sort og 
smykkerne er tunge som sten. 
Ingen har set Sorte Sofi e siden 
sidste fredag.

Sorte Sofi es hus
bondehus med synlige bjælker i 
loftet og spindelvæv i vinduerne. 
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»Hun er ikke her fra byen. Har vist kun boet her et par 
måneder«.

»Hun er sikkert gået med en eller anden fyr hjem«

»Hun roder med voodoo og alt 
mulig sort magi. Engang gav hun 
Winnie et krampeanfald, bare ved 
at kigge på hende«

»Hun er ude på at score min 
kæreste«

Åbninger og igangsættende 
plotpunkter

Ringen

En af slænget ses med en tung, 
snørklet ring, af den slags man 
normalt forbinder med rockere og 
dødsmetalfreaks. Den er særdeles 
ukarakteristisk for den person man ser lege med den i 
et privat øjeblik, og virker som om den har en særlig 
betydning. Ringen har tilhørt Sorte Sofi e, og er taget 
som en souvenir.

Kufferten

Kufferten med Sorte Sofi es tøj og pas kan fi ndes i et 
krat eller i en brønd i nærheden af slængets territorier, 
evt. bag Ernsts hus. Måske en af slænget kommer i 
tanker om kufferten og vil fl ytte den. Måske de forsøger 
at brænde den af, eller smide den ude i grusgraven, 
hvor den af mystiske årsager nægter at synke. 
Detektiverne kan fi nde kufferten, hvis de mangler et 
link til Sofi e.

Rivalen

Winnie, eller en anden pige man kan møde i byen, er 
sur på en af slænget, Hun har hørt, at han sidste fredag 
blev set sammen med Sorte Sofi e, og hende havde han 
ellers svoret på han ikke var ude på noget med. ”Sådan 
en københavnerkælling skal ikke komme her med sin 
sorte magi og fordreje hovederne på vores mænd. Hvis 
jeg ser hende, så kradser jeg øjnene ud på hende!” 

Rengøring

En af slænget ses på Ernsts båd, i færd med at spule 
den grundigt. Han forsøger at fjerne eventuelle spor 
efter Sorte Sofi e. 

Rifter

En eller fl ere i slænget har rifter på armene eller i 
ansigtet. Mærker efter Sorte Sofi es dødskamp. Rifterne 
har samme forklaring; ”en vildkat”. Men stedet hvor 
personen rendte på katten er forskelligt, alt efter hvem 
der fortæller historien.

Konspirationsteorier
Nogen kan nævne Sorte Sofi e som mulig gerningsmand 
bag de mystiske dødsfald. ”Hvem ellers roder med sort 
magi her i byen, jeg spørger bare!”. Og det er da også 
en kende mystisk at ingen har set hende i et stykke tid. 

Den efterladte bil

Nils Peder blev sendt ned til Ulfs morfar, for at låne 
hans bil den skæbnesvangre aften på Kabyssen. Der er 
stadigt spor efter Sorte Sofi e i Peugeotens baggagerum, 
et på lange hår, blodpletter, en fl ig af en sortmalet negl. 
Bilen holder parkeret halvvejs halvvejs inde i garagen. 
Ulfs morfar vil nævne, at han ikke synes Ulf kan være 
bekendt ikke at køre bilen helt ind når han låner den. 

”Og nu er det en uge siden han har set ham. Jeg kan jo 
ikke selv køre. Ulf må komme og fl ytte den”.

Rygter

Nogen siger slænget er blevet bortvist fra Kabyssen 
efter noget ballade dernede i fredags. 

Tidslinie

Sidste fredag: Slænget er sammen med Sorte Sofi e på 
Kabyssen. Hun er ikke set siden.

Søndag morgen: Jens Christian falder ned fra et tag 
og spidder sig selv på et hegn. Han fi ndes af en jogger 
tidligt om morgenen.

Onsdag aften: Danny får sig selv dræbt på hovedgaden, 
ved at sparke ruden ind i Matas.

Torsdag aften: 

Fredag: Detektiverne tilkaldes af Karl Sandager, der 
gerne vil have afklaret hvordan hans søn kunne dø i 
sådan en tåbelig ulykke.

Lørdag: Mindehøjtidelighed i Forsamlingshuset om 
eftermiddagen.

ukarakteristisk for den person man ser lege med den i 
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Klimaks

Slænget voldtog og myrdede Sofi e på Kabyssen sidste 
fredag. Det var ikke planlagt eller gjort af nogen bevidst 
ond mening. Hun var bare på det forkerte sted på et 
forkert tidspunkt. Hun ville jo gerne. At hun pludselig 
ombestemte sig og begyndte at slå fra sig, kunne ingen 
jo være tjent med. At hun døde var ikke hensigten, men 
der er jo ingen grund til at ødelægge sit eget liv også. 
Det bedste var at skaffe sig af med 
liget og glemme alt om det. Sådan 
ser slænget selv på det. 

Sandheden kan tvinges eller tæves 
ud af enkelte medlemmer af slænget. 
Eller liget af Sorte Sofi e kan fi ndes, 
ved at nogle af gerningsmændene i 
deres paranoia sejler ud for at sikre 
sig, at Sorte Sofi e ligger der endnu.

Sorte Sofi e ligger under den gamle 
bådebro ude ved næsset, vægtet 
nede af fi skenet og kæder. Hendes 
lig er oppustet og porøst. En 
retsmedicinsk undersøgelse vil 
afsløre mærker efter voldtægt, 
kvælning og andre småknubs. 

Når detektiverne får bjerget liget af Sofi e, holder 
ulykkerne op. Om det skyldes at Sorte Sofi e nu får en 
ordentlig begravelse eller tilfældigheder vides ikke. Om 
detektiverne vil forsøge at retsforfølge slænget der 
dræbte Sofi e, er op til dem. Hvis politiet involveres, vil 
slænget blive sigtet for vold med døden til følge. Men 
der er kræfter i byen der ikke syntes der skal ribbes op i 
sagen. Pigen var jo næsten selv ude om det.

Sæby


