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Ude i egeskoven omkring Hald 
Ege, hvor jeg er opvokset, gik jeg 
mange ture. Jeg fandt engang 
en dysse. Ikke sådan en stor og 
fantastisk en i som i Bedste Ven-
ner, men nogle store sten med en 
dæksten, så man kunne kravle ind 
i den. 

Jeg fandt den aldrig igen. Jeg tal-
te med andre, som kender skoven 
godt, og alle fortalte mig, at der 
ikke var sådan en dysse ude i Hald 
Ege Skov - og de kiggede på mig, 
som om jeg var underlig. 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, 
at dyssen var derude. Og det er 
meget muligt, at det ikke er nogen 
ægte dysse, men en som er lavet i 
nyere tid eller noget, men det ge-
nerer mig stadig lidt, at jeg aldrig 
fandt den igen. 



Præsentation

Scenariet helt kort
En gruppe børn fascineres af legenden 

om en glemt dysse med store skatte 
ude i skoven. Børnene finder dyssen 
og skatten, men rammes af en old-

gammel forbandelse. De fanges i en skyggever-
den, og kan ikke undslippe skoven. For at hæve 
forbandelsen, skal en af dem blive tilbage hos 
Dysseheksen. Først da kan de andre komme 
hjem. 

Genre og stemning
Genren er adventure-horror, hvor en let, fornø-
jelig og eventyrlig stemning blandes med for-
færdelige ting og tragiske hændelser. Det er 
ikke meningen, at man som spiller skal sidde og 
have det for alvor skidt over rollernes skæbne, 
selv om den sandsynligvis ender med at blive 
grum. Det er for  sjov, det hele. Det handler om 
gamle spøgelser i glemte dysser, og børn der 
gerne vil være mere voksne, end de er. Mange af 
scenerne er bevidst genkendelige fra den type 
film og litteratur, scenariet læner sig op ad og vil 
være genkendelige og familiære for spillerne. 
For eksempel gruppen af outsidere, der bliver 
mobbet og voksne, der advarer børnene, som 
alligevel opsøger eventyret. 

Et mytisk Danmark
Bedste Venner foregår i Danmark i 1984, men det 
har ikke nogen betydning, om vi er på Sjælland 
eller Jylland. Der er ingen skove, der er så store 
eller uudforskede som skoven i historien. (Vi er i 
det samme mytiske univers med overnaturlige 
undertoner som i scenariet Testamentet, der 
blev spillet på Fastaval 2016, hvor der er glemte 
ting i moserne og skovene er mørke og utilgæn-
gelige.)

heksen i dyssen
For mange år siden i stenalderen blev en 
kvinde begravet levende i en imponerende 
gravhøj sammen med sin søn og store skatte. 
Hun var engang en mægtig troldkvinde, der 
blev fanget i dyssen af sin stamme, fordi hun 
var blevet for magtfuld. 

Kvinden og barnet døde en langsom død i 
dyssen, og hendes spøgelse har gennem tiden 
jaget gravrøvere på flugt. I dag har hendes 
mørke sjæl skjult dyssen i skoven, så ingen 
gravrøvere finder den og forstyrrer hendes 
gravfred. Hun lader kun børn finde hendes 
grav, men når først et barn er kommet ind til 
hende, kan hun ikke give slip på barnet igen. 
Hun er Dysseheksen. 

Op gennem tiden er børn forsvundet i sko-
ven. Senest forsvandt en dreng i starten af 
1970’erne i dyssen. Før det forsvandt tre spej-
dere i skoven i 1942. To af dem dukkede op 
igen, og kunne eller ville ikke fortælle noget 
om, hvad der var sket med deres ven, som blev 
ladt tilbage hos Dysseheksen. Før det for-
svandt en dreng i skoven i 1700-tallet, men i 
gamle tider, var det ikke så bemærkelsesvær-
digt, at børn forsvandt, så det er ikke noget, 
der er noteret eller nedskrevet i lokalhisto-
rien. De er Dyssebørnene. 

Dyssens forbandelse 
Gravhøjen er forbandet af Dysseheksen, som 
er den onde ånd, der hviler der. Kun børn uden 
følgeskab af voksne kan finde den  magiske del 
af skoven, hvor hendes grav ligger. Et barn, der 
blot går ind i skoven, bliver ikke ramt af hen-
des forbandelse. Først hvis barnet går ind i 
dyssen, slår forbandelsen til, og fanger barnet 
i heksens skyggeverden.

Forbandelsen betyder, at barnet ikke kan 
finde ud af skoven igen uden at bringe et offer. 
Offeret er barnet selv. Er der flere børn, får de 
resterende lov til at forlade skoven. Er der kun 
ét barn, er det fanget i heksens magiske, lille 
rige. Når først et barn har ofret sig til heksen, 
er det fanget i dyssen og kan ikke slippe ud. 

Når et barn bevæger sig ind i dyssen fore-
kommer den i første omgang normal. Når bar-
net går ud af den, forekommer skoven ander-
ledes. Der er nu et konstant tusmørke, og 
alting forekommer brunt og farveløst. Selv 
flammer giver kun et vagt lys fra sig. Barnet er 
nu i heksens rige. Uanset hvor længe man går i 
skoven, vender man altid tilbage til dyssen, og 
næste gang man går derind, kan man se de 
efterladte sjæle. Og Dysseheksen vil fortælle, 
at hun nok skal passe på barnet. Barnet skal 
bare love at blive hos hende. 

INSPIRATION FRA 
FILM OG BØGER 
Bedste Venner er inspireret af film 
fra 1980’erne som The Goonies og 
Stand by Me samt Stephen Kings 
bøger om børn, der opdager gammel 
ondskab. Disse film og bøger handler 
om grupper af børn, der udsættes for 
en kombination af det eventyrlige og 
det farlige. Fælles for denne genre 
af film er, at børnene altid selv op-
søger eventyret, og der er et fravær 
af voksne. Modsat eventyrfilm med 
voksne, som for eksempel Raiders of 
the Lost Ark, så er børnenes venskab,  
fælles udvikling og sammenhold 
mere fremtrædende end det egentli-
ge plot, og sådan er det også i Bedste 
Venner. 

Gravhøj eller dysse?
I dette univers, er der tale om både 
en gravhøj og en dysse, selv om dette 
ikke helt giver mening. Gravhøjen er 
lukket, dyssen er åben. Her er tale om 
en gravhøj med en åbning, så det er 
både en dysse og en gravhøj. 
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Rollerne
Fire børn er 13 år gamle i 1984 et sted i Dan-
mark. De går i samme klasse, og er i grænse-
landet mellem at være børn og blive teen-
agere med alt hvad det fører med sig af 
spirende seksualitet og store følelser. De fire 
børn er ved at finde ud af, at de hører sam-
men som venner, og kan give hinanden det, 
de har længtes efter. 

Rollebeskrivelsen tager udgangspunkt i en 
eftermiddag, hvor de fire børn  ender tilfæl-
digt sammen på Vaffelboden og har en kon-
frontation med en dreng og en pige fra klas-
sen. Det er denne eftermiddag, hvor de 
bliver venner, og historien finder sted et par 
uger efter mødet på Vaffelboden.  

•  Thomas er en af de populære drenge i klas-
sen, som tidligere har været en medløber. 
Han er for nylig brudt ud af den rolle, han 
har fået af sine klassekammerater, og det 
er ham, der har taget initiativet til den nye 
vennegruppe. Han går i Lacoste poloer og 
lyse hørbukser og har en racercykel.  

•  Tina er en ny pige i klassen, som føler sig 
udenfor, og viser det aktivt gennem sit 
udseende og sin opførsel. Hun har sort 
strithår og overdreven mørk øjenskygge. 
Hun går i sort tøj. Hun hører The Cure og 
Joy Division. 

•  Jakob er en outsider, som bliver holdt 
udenfor, fordi han skriver mærkelige 
historier om zombier og troldmænd og 
ikke går op i musik og i at være smart. Han 
går i det tøj, hans mor har købt til ham i 
Tøj & Sko, Føtex eller lignende. 

•  Charlotte er en meget selvstændig pige, 
der ikke interesserer sig for de samme ting, 
som de andre piger i klassen, og hun er ble-
vet skubbet ud af fællesskabet. Hun inte-
resserer sig for boglige ting. 

Skoven 
Rollerne bor i en mindre by i nærheden af en 
stor skov. Skoven har aldrig været fældet for 
at give plads til agerbrug, for den er bakket, 
og jorden egner sig ikke til afgrøder - og 
måske har bønderne kunnet mærke den 
ondskab, der lurer i den gamle skov. Skoven 
bliver brugt af enkelte hundeejere, og om 
efteråret bliver den besøgt at svampejægere, 
men ellers passer den sig selv. Man kan uden 
problemer gå ud i skoven en hel dag og ikke 
møde et eneste menneske. Og det gælder 
den civiliserede del af skoven, hvor der er 
stier, lavet og brugt af mennesker. Der er 
også den del af skoven, hvor der ikke er stier, 
og hvor der ikke kommer nogen. 

Det er den del af skoven, hvor Skovdyssen 
ligger. En gammel, urørt egeskov, hvor træ-
erne har fået lov til at vokse sig store, og når 
de har lagt sig til at dø, ligger de uforstyrret 
og forrådner over århundreder. 

Og så er der den del af skoven, som kun et 
fåtal har set. Skoven omkring dyssen, som 
kun lader sig finde af børn, der ikke er i føl-
geskab med voksne. Og finder man denne 
del af skoven, er det ikke sikkert, at man fin-
der hjem. 

Præsentation
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første. akt
Det er en varm sommer. Scenariet starter 
med, at rollerne sidder til en historietime i 7. 
klasse og hører deres lærer fortælle om grav-
høje og dysser. Han fortæller om en legenda-
risk dysse i skoven, som aldrig er blevet fun-
det af hverken gravrøvere eller arkæologer. 
Han fortæller, at den siges at være forban-
det, for da tre spejdere fandt den i 1942 kom 
kun to af dem tilbage - og de havde guldskatte 
med hjem. 

Denne fortælling sparker til rollernes fan-
tasi, og de har været på udkik efter et eventyr. 
De har hver deres egen motivation, men de er 
fælles om at ville fasttømre deres venskab. 

Rollerne tager om eftermiddagen ned til 
søen for at bade, hvor de aftaler at tage ud og 
lede efter gravhøjen og skatten. Her bliver 
Jakob passet op af klassens bølle Christian, 
der sammen med sin storebror Bjarke tvin-
ger Jakob til at fortælle om planerne. 

anden akt 
Næste dag tager rollerne ud i skoven for at 
finde dyssen. Her møder de en skovrider, der 
fortæller dem flere historier om børn, der er 
forsvundet i skoven. Han advarer rollerne 
om at forsøge at finde den, for skoven er stor, 
og kan være farlig, hvis man falder og bræk-
ker benet. Kort derefter opdager rollerne, at 
de ikke er alene i skoven. Christian fra klas-
sen, hans storebror Bjarke og dennes ven 
Marc er på jagt efter både rollerne og skatten 
i skoven. Det ender med en jagt, hvor rol-
lerne jages dybere ind i skoven af Christian 
og de to store drenge. 

Inde i den gamle del af skoven finder bør-

nene gravhøjen, som er imponerende og 
fascinerende. Det øjeblik rollerne går ind i 
højen, er de ramt af Dysseheksens forban-
delse, hvilket de dog ikke straks opdager. 

Inde i dyssen finder rollerne skeletter af 
de børn, der er forsvundet, og de finder den 
døde spejders notesbog, der giver dem klart 
indtryk af, at han har været fanget i dyssen, 
før han døde. De finder også heksens skelet, 
og de finder guldskatten. 

tredje akt
Rollerne flygter fra gravhøjen, som er uhyg-
gelig, men de farer vild i skoven i mørket på 
vej hjem. 

Rollerne farer vild, fordi de nu er i Dysse-
heksens forbandede skov. De befinder sig i 
hendes skyggeverden, hvor alt er gråbrunt 
og farveløst. Uanset hvilken retning bør-
nene går, vender de tilbage til gravhøjen. 

Tilbage ved dyssen ser de Christians store-
bror Bjarke og hans ven Marc løbe ud af 
åbningen. Modsat alt andet har de to drenge 
farver, men de er lydløse, som var de i en 
anden verden. De har guldskatte i hæn-
derne. De to store drenge er i den virkelige 
verden, og når rollerne går ind i dyssen igen, 
opdager de, at Christian er blevet ofret til 
dysseheksen. Skeletterne er nu beboet af 
børnenes spøgelser Christian og ånderne 
hjælper dem til at forstå forbandelsen. Kun 
hvis de lader en af dem blive tilbage, får de 
andre lov til at finde ud af skoven. Umiddel-
bart har de kun to valg. At ofre en af dem til 
dysseheksen eller at blive tilbage i dyssen 
alle sammen. Men måske opdager de, at de 
kan bekæmpe Dysseheksen med kærlighed. 

Synopse
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BIPERSONER
Tilbagevendende bipersoner
Christian (13 år), hans storebror Bjar-
ke og dennes ven Marc (hver på 16 år) 
er de primære og tilbagevendende 
bipersoner i Bedste Venner. Christian 
går i klasse med rollerne, og Bjarke 
er hans tre år ældre storebror, der 
altid står parat til at komme sin lil-
lebror til hjælp. Christian og Bjarke 
har specifikt mobbet Jakob og Tina. 
Christian har været efter Charlotte, 
og har befølt hende under blusen til 
en klassefest. Christian var indtil for 
nylig venner med Thomas. Christian 
optræder i alle rollernes beskrivelser, 
og han vil efter al sandsynlighed også 
være til stede i historiens klimaks. 

Øvrige bipersoner
Lærer Frantzen: Klassens historielæ-
rer, der fortæller børnene om dyssen 
i skoven. 
Skovrider Mikkelgaard: En skovrider, 
som fortæller børnene mere om dys-
sen og fører dem på rette spor. 
Dysseheksen: Et årtusindegammelt 
spøgelse, der fanger børn . 
Dyssebørnene: Tre spøgelser, der har 
været fanget i dyssen i mange år. 

Forældre
Rollernes forældre betyder meget 
lidt i scenariet. De optræder perifert i 
rollearkene, men det er bevidst, at de 
ikke optræder aktivt i scenerne. Det 
handler om børnenes verden. 



Sådan skal Bedste 
Venner spilles
Bedste Venner er klassisk rollespil, hvor 
spillerne som udgangspunkt sidder omkring 
bordet og al interaktion foregår gennem 
tale. Der er ingen systemer eller terninger i 
Bedste Venner. Spillerne må gerne rejse sig 
og interagere med hinanden, men der er 
ingen spilmekanikker, der aktivt lægger op 
til det. Opbygningen er kronologisk og histo-
rien strækker sig over et par dage. 

Strukturen består af en række faste sce-
ner, som køres i kronologisk rækkefølge. Det 
er i høj grad dig som spilleder, der fører spil-
lerne gennem historien og bestemmer, hvor-
når en scene slutter og en ny scene begynder. 

Spillet handler om, hvordan rollerne rea-
gerer på hinanden og på de ting, som de ople-
ver. Det er rollernes følelser og udvikling, 
der er i centrum, og ikke et plot, der skal 
løses. Hvis spillerne føler sig i vildrede og er 
i tvivl om, hvordan de skal gribe scenariet 
an, skal du som spilleder bare gå ind og 
hjælpe dem videre. Kan du gøre dette i spil-
lets fiktion, hvor du for eksempel påvirker 
og hjælper via en biperson eller lignende, er 
det at foretrække, men hvis du føler, at spil-
lerne er på vildspor eller ikke har fanget, 
hvordan Bedste Venner skal spilles, så gå ud 
af fiktionen og tal til dem som spillere, så de 
bedre forstår, hvad der er meningen, og 
hvordan de får det bedste ud af scenariet. 

Udfordringen  
som spilleder
Selve plottet i Bedste Venner er ikke komplice-
ret. Børnene skal ud i skoven og finde skovdys-
sen, og da de åbner for dyssen og eventuelt 
stjæler noget af skatten, bliver de ramt af en 
forbandelse, og først når de efterlader et offer i 
dyssen, kan de finde ud af skoven og hjem. 

Udfordringen i scenariet ligger i at jonglere 
den sociale interaktion i scenerne og skubbe 
til spillerne og rollerne, så historien og sam-
spillet udvikler sig i den mest interessante ret-
ning. I starten af historien, hvor spillerne ikke 
har fået rollerne ind under huden, skal de 
hjælpes. Især hvis du har lidt passive eller uer-
farne spillere, som er mest vant til rollespil, 
hvor de kan handle og reagere, skal du give 
dem hjælp til at kommunikere med hinanden. 
På den måde kan de reagere på dig som spille-
der.

Der er ikke så mange bipersoner, som rol-
lerne kan spille op ad. De skal bruge hinanden. 
Der er flere scener, hvor det kun er de fire rol-
ler, der er til stede. Derfor kan det være en god 
ting, at stille passive eller uerfarne spillere 
hv-spørgsmål, som får dem til at reflektere 
over deres rolle. Og samtidig med at de fortæl-
ler om reflektionerne til de andre spillere, har 
de mulighed for at bruge det i deres spil. 
Spørgsmål i stil med: 
•  Hvordan har du det med, at X gør sådan?
•  Hvad føler du, når X siger sådan?
•  Hvilke tanker gør du dig om historien i dys-

sen?
•  Hvad tænker du, når X fortæller historien 

om den druknede dreng?

Husk spillerne på, at rollerne er børn, som er 
mere tilbøjelige til at fortælle de andre, hvad 
de føler og tænker. De er mere umiddelbare. 

Afvikling
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TID
Scenariet vil sandsynligvis tage om-
kring fire timer inklusive opstart og 
snak. Hver af de tre akter er sat til at 
være cirka én time, og så er der 30-45 
minutter til opstart samt 15 minutter 
til at holde en pause. 

Det vil være mest oplagt at holde en 
pause lige inden rollerne går ind i dys-
sen, for det er her, at scenariet skifter 
karakter. 

Fordi scenariet har fokus på spillet 
mellem rollerne, er det meget muligt, 
at en scene kan trække ud, hvis roller-
ne taler meget sammen, og ligeledes 
kan en scene afvikles hurtigt, hvis 
ikke spillerne taler meget. 

Hvis der er gået meget mere end 
to timer, når I når til starten af anden 
akt, så tal med spillerne, om det er OK 
for dem, at scenariet trækker ud over 
de fire timer. 

HOV, HVAD GØR DE NU?
Det er muligt, at spillerne ønsker at 
foretage sig noget, som ikke er en del 
af scenariet, eller at de vælger at 
gøre noget, som i bund og grund vil 
slutte scenariet. Hvis de gør det, kan 
du enten fortælle dem direkte, at det 
ikke er planen med scenariet, eller du 
kan hurtigt fortælle dem, at de ikke 
finder ud af noget på biblioteket, 
eller hvad de nu end ellers finder på. 



spillestil
Introducer scenariets for spillerne, før du for-
deler roller, så de har en god fornemmelse af, 
hvad det er, de skal i gang med. Stikord til 
spillestilen er: 
•  Scenariet har fokus på rollernes indbyrdes 

forhold. 
•  Scenariet foregår i 1984, hvor børn i høj grad 

får lov til at være på egen hånd. De skal ikke 
bekymre sig om de voksne. 

•  Snak løs. I spiller børn, de taler meget.
•  Der er tid i scenariet til at spille rollerne.
•  Vær udadvendte i jeres spillestil, og fortæl 

gerne om, hvad jeres roller føler og tænker, 
så de andre spillere forstår, hvad der foregår. 

•  Fortæl at selve scenariet er ret fastlagt i 
strukturen af scener, men at de har meget 
frihed i de enkelte scener. 

•  Fortæl spillerne, at ansvaret for at drive den 
overordnede historie ikke ligger hos dem. 
De kan læne sig tilbage og fokusere på indle-
velse og rollespillet mellem rollerne. 

Fordeling af roller 
Som udgangspunkt skal du fordele rollerne, 
som du selv finder bedst, men der er nogle 
overvejelser, du kan gøre dig. Umiddelbart er 
Jakob og Charlotte de mest proaktive roller, 
som tager initiativ, hvor Thomas og Tina som 
udgangspunkt er lidt mere reaktive. 

Jakob
Rolle i scenariet: Er gruppens største nørd, og 
eventyret i skoven er noget han drømmer om. 
Han er en væsentlig rolle, når det kommer til 
plot og fremdrift. 
Spillertype: Det er vigtigt, at han bliver spillet 
af en spiller, som kan finde ud af at tage initi-
ativ. Jakob er også gruppens mindst kompli-
cerede rolle. 

Thomas
 Rolle i scenariet: Thomas har stærke sociale rela-
tioner til alle i gruppen, og påtager sig ofte rollen 
som mægler, fordi han ønsker, at alle er glade og 
har det godt. 
Spillertype: Han vil passe godt til en spiller, som 
gerne vil fokusere på det sociale i spillet. Plotmæs-
sigt har Thomas det mindste drive, hvilket kan 
skabe en interessant konflikt, når eventyret begyn-
der at gå galt, fordi han er den, der er mindst opta-
get af at finde skatten og dyssen. 

 Charlotte
Rolle i scenariet: Er ligesom Jakob meget initiativ-
rig, og har fokus på, at de skal finde dyssen. Er rela-
tiv ligetil at gå til. Charlotte kan spilles meget aktivt 
og direkte, og er en type, som har en mening om 
næsten alting. Hun er vant til at være leder. Char-
lottes indre konflikt er også relativt simpel, og hun 
skal primært lære, at hun ikke skal bestemme 
alting. 
Spillertype: Hun skal ikke gives til en decideret 
stille spiller, og gives hun til en dominerende spil-
ler, skal denne instrueres i, at vedkommende ikke 
skal bruge Charlotte til at løbe med scenariet - altså 
forsøge at bestemme alt. 

Tina
Rolle i scenariet: I forhold til Jakob og Charlotte er 
Tina lidt mere kompliceret. Hun er som udgangs-
punkt en indadvendt goth-pige. 
Spillertype: Det er vigtigt, at hun spilles af en spil-
ler, som ikke bare benytter sig af chancen til at 
være stille. På den anden side kan hun være veleg-
net til en indadvendt og stille spiller, som virkelig 
ikke kan eller har lyst til at være specielt aktiv i sce-
nariet, for det ødelægger ikke noget for historien, 
at Tina ikke er larmende. Der er lagt op til, at de 
andre roller vil hive fat i hende. 

UNIVERS OG GENRE
Bedste Venner foregår i Danmark i 
1984. Det er en på mange måder uskyl-
dig tid, hvor det var mere normalt, at 
børn gik på eventyr på egen hånd, og 
der var ikke så meget kontrol med, hvad 
børn foretog sig. Universet i realistisk, 
men fortæl gerne spillerne, at der er 
fantastiske og overnaturlige elementer 
i spillet. Stikordene til genren er: 
•  Uskyld. Vi har med børn at gøre. De er 

fantasifulde. De kan være urealistiske 
og have vilde ideer. Alting behøver 
ikke være logisk og gennemtænkt. 

•  Konflikter. Rollerne har en konflikt 
med en fra klassen. Det kan være ube-
hageligt, at blive holdt fast i en armlås 
eller blive mobbet, men det er en del 
af hverdagen for flere af børnene. Det 
er ikke meningen, at det skal være 
ubehageligt for spillerne. Bedste Ven-
ner er ikke socialrealisme eller ’close 
to home’, hvor det er meningen, at 
spillerne skal blive påvirkede og kede 
af det.  

•  Venskab. Rollerne har for nylig fundet 
hinanden, og det er meget værdifuldt 
for dem. 

•  Eventyr. For børnene er det et even-
tyr at være alene i skoven. 

•  Uhygge og det fantastiske. Der er vir-
keligt noget farligt og fantastisk ude i 
skoven! 

•  Inspiration: Det Onde (af Stephen 
King). The Goonies. Stranger Things. 
Stand by Me. 

Spilstart
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Første akt - intro

Introduktion til  
første akt
I første akt får børnene i en historietime 
ideen til at tage på eventyr i skoven og prøve at 
finde skovdyssen. Deres klassekammerat 
Christian opdager, at de lægger planer, og han 
bliver jaloux.  Hele første scene spilles pri-
mært ved at rollerne sender sedler til hinan-
den - de kan ikke tale frit sammen i timen. 
Spillerne får udleveret sedler og blyanter, som 
de kan bruge til dette. 

I den efterfølgende scene, hvor de er taget 
ned til søen for at bade og planlægge deres tur, 
kan de tale sammen. Nede ved søen over-
rumples en eller flere af rollerne af Christian 
og hans storebror Bjarke, der prøver at få en 
rolle til at fortælle, hvad det er, de har planer 
om. 

Stemningen i  
første akt
Stemningen i første akt er eventyrlig, reali-
stisk og uskyldig. Børnene har selvfølgelig 
deres forskellige problemer, men grundlæg-
gende er der en positiv og eventyrlig stem-
ning. Alle muligheder ligger åbne for de fire 
børn.  De har friheden og mulighed for at 
gøre, som de vil, og eventyret ligger lige foran 
dem. 

Motivation 
Alle fire børn er interesserede i eventyret i skoven, 
men af forskellige grunde. 

•  Jakob ønsker et vaskeægte eventyr. For ham er 
motivationen at være på et rigtigt eventyr med et 
virkeligt mål sammen med sine nye venner. 

•  Charlotte ønsker at finde dyssen af ærgerrighed. 
Hun beundrer opdagelsesrejsende, og ønsker selv 
at være en berømt arkæolog eller historiker – og 
hun vil gerne på eventyr med sine venner.

•  Thomas er ikke specielt optaget af selve dyssen, 
men ønsker til gengæld at tage på eventyr med 
sine tre venner for at cementere deres venskab og 
komme tættere på dem. 

•  Tina er ikke specielt optaget af dyssen eller sko-
ven, men hun er interesseret i skatten, fordi hun 
og hendes forældre er fattige, og hun vil gerne 
være venner med de andre.
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Scene 1.1: Legenden om 
Skovdyssen
Enkelte solstriber sniger sig ind mellem de 
mørke gardiner og tegner støvfyldte streger i 
luften i det indelukkede biologilokale. Den 
krydrede lugt af amfibier og slanger i spritlage 
har ikke forandret sig i de 40 år, der er blevet 
undervist i biologi og historie i lokalet. I dag er 
det lærer Frantzen, der står i mørket. Hans 
brune, gamle fløjlsbukser er skåret af midt på 
låret, og de fungerer nu som korte bukser, og de 
flossede kanter står i skarp kontrast til hans 
hvide, næsten fornemme, skjorte. En svag, kon-
stant summen fra overheadprojektorens blæser 
overdøver næsten fuglene ude fra skoven. 

“De gamle høvdinger ville ære deres døde for 
eftertiden, men de var næppe klar over, at deres 
efterkommere 5.000 år senere ville se de monu-
menter, de lagde deres døde i.”

Scenens længde: 15-20 minutter.
Scenen kort: I en historietime fortæller 
historielæreren om en dysse i skoven, som 
efter sigende skulle indeholde en guldskat, 
der aldrig er blevet fundet. Rollerne kan ikke 
tale frit, fordi det er midt i en time, og sender 
derfor sedler til hinanden, hvilket foregår 
ved, at spillerne sender sedler til hinanden. 
Formål med scenen: Introducerer dyssen i 
skoven og giver Jakob og Charlotte uafhæn-
gigt af hinanden ideen om at gå på eventyr 
efter dyssen. Giver desuden rollerne mulig-
hed for at interagere socialt med det ben-
spænd, at de ikke kan tale sammen. 
Scenens indgang: Vi er midt i en histori-
etime. De mørke gardiner er trukket for, og 
der er dunkelt i lokalet, hvor historierlærer 
Hr. Frantzen er i gang med at fortælle om 
lokalhistorie og vise billeder på overheadpro-
jektoren. (En overheadprojekter giver mulig-
hed for at blæse billeder kopieret over på en 
såkaldt transparant op på et lærred). Gå ind i 
rollen som Hr. Frantzen. Scenen er introduce-
ret på rollearkene, hvor der også står, hvordan 
den enkelte rolle har det med Frantzen. I 

Charlottes rolle er der lagt op til, at hun sender en 
seddel rundt til en af de andre om at gå på eventyr 
efter dyssen. I Thomas’ rolle er der lagt op til, at 
han sender en seddel til Tina om at gå ned til søen 
og bade (sammen med de andre). 
Scenens handling: Hr. Frantzen starter med at 
fortælle lidt om gravhøje og dysser, mens han viser 
nogle transparanter af (udleveres som handout 
#1). Som spilleder fortæller du bare så meget, som 
du har lyst til i rollen som Frantzen, men hold ikke 
en hel forelæsning. Fortæl spillerne, at de i stedet 
for at tale sammen, skal sende sedler til hinanden, 
og udlever vedlagte sedler og blyanter. Det står 
beskrevet i Thomas’ og Charlottes roller, at de star-
ter med at skrive og sende sedler. På et tidspunkt 
spørger Frantzen, om der er nogen af eleverne, der 
har hørt om Den Forbandede Dysse i skoven, og så 
fortæller han historien om spejderne. 

En seddel lander forkert
Selv om børnene er vant til at sende sedler, så bliver 
en af sedlerne på et tidspunkt fanget af Christian, 
som skidtvigtigt fortæller, hvem der sender sedler 
og afleverer den til læreren. Lad det være en af de 
sedler, der handler om at finde skovdyssen. Frant-
zen advarer børnene om at forsøge at finde skov-
dyssen - men siger alligevel, at hvis nogen skulle 
finde dem, så skal de straks komme og fortælle 
ham om fundet, og markere på et kort, hvor den er 
... men, de skal lade være med at gå ud og lede efter 
den, for det kan jo være farligt ... men hvis de nu 
fandt den, så ville det være fantastisk. 

Ting der skal ske i scenen
•  Hr. Frantzen introducerer legenden om skovdys-

sen. Handout #1 udleveres i denne forbindelse.
•  Charlotte sender en seddel til en af de andre, hvor 

hun introducerer ideen om at Eventyrernes Klub 
skal finde skatten i dyssen. 

•  Thomas inviterer Tina (og de andre) ned for at 
bade ved søen via en seddel. 

•  Charlottes seddel skal falde i hænderne på Chri-
stian. 

Første akt - Scene 1.1
HVAD KAN FRANTZEN 
FORTÆLLE

Fakta: Gravhøjene i området er blandt de 
ældste i Danmark. De stammer helt til-
bage fra den tidlige bondestenalder - vi 
er altså omkring 5.500-6.000 år tilbage i 
tiden, og det er de tidligste danske stam-
mer, der bygger gravhøjene. Det vil sige, at 
de gravhøje, som vi ser i det danske land-
skab er ældre end Giza-pyramiden. 
Legenden: Op gennem tiden har gravrø-
vere ledt efter guld og skatte i gravhøje-
ne. Man skal forestille sig, at efter flere 
hundrede eller ligefrem tusinde år har folk 
mistet respekten for de døde og derfor 
røver gravene, men efter sigende er Skov-
dyssen aldrig blevet tømt. Den ligger i en 
speciel del af skoven, som aldrig er blevet 
opdyrket, og hvor træerne aldrig er fæl-
det. Det er en så tæt og bakket del af sko-
ven, at de fleste bare holder sig derfra - i 
dag som for årtusinder siden. 

I 1942 gik tre spejdere dybt ind i den 
gamle og ufremkommelige skov, og der 
fandt de dyssen, men der skete noget for-
færdeligt ude i skoven. På vejen tilbage fra 
dyssen fór børnene vild, og kun to ud af de 
tre spejdere kom tilbage. De havde flere 
tunge guldarmbånd med, men de kunne 
- eller ville - ikke fortælle, hvad der var 
sket ude i skoven, udover at de havde fun-
det en dysse ude i en mørk del af skoven. 
Man sendte et eftersøgningshold ud, men 
fandt aldrig hverken dysse eller den for-
svundne spejder. Der gik historier om, at 
det var tyskere, der havde slået drengen 
ihjel - måske ved et uheld. Danmark var 
besat, og der var en tysk garnison i områ-
det. Frantzen leder i sine fotos og finder et 
par polaroider af en armring af guld og et 
overdådigt halssmykke - handout #2. 

De to overlevende spejdere var brødre, 
og de fik en hård skæbne. De var mærke-
lige efter turen i skoven. De flyttede som 
voksne sammen på en gammel gård, de 
købte for deres findeløn, de fik som børn. 
De blev kendt som særlinge, og før de var 
blevet særligt gamle, begik de selvmord i 
fællesskab. Lad gerne Frantzen tale lidt 
over sig og komme med uhyggelige detal-
jer, som han egentlig ikke burde fortælle 
børn. At der gik ret lang tid, før de blev 
fundet, og at de blev fundet af en ind-
brudstyv, der ville finde guldskatten. Man 
troede først, at han havde slået dem ihjel, 
men så blev det klart, at de havde været 
døde længe, da man så deres forrådnede 
lig sidde i hver sin lænestol i stuen. 9



Scene 1.2: Vil du med 
ned og bade i søen?
Søen ligger næsten gemt i skoven. Bøgetræerne 
giver alting et lysegrønt skær, og luften er både 
frisk og lun på samme tid. Det er sådan en dag, 
hvor solen vil stå højt på himmelen for evigt. 
For enden af vejen er der fyldt med cykler og 
gennem træerne kan man se de blå blink fra det 
klare vand og høre børn grine og råbe. Stedet er 
populært, fordi det er et af de få steder, hvor der 
er en strand ned til skovsøen. På en hverdag er 
søen næsten forbeholdt børn og unge. De yng-
ste, der får lov til at tage til søen alene, er 
omkring 12-13 år, og de ældste, der kommer ned 
til søen midt på dagen er 18-20 år. Når mørket 
falder på og bålene tændes, vil en del af cyk-
lerne være udskiftet med knallerter  og de tilba-
geblivende modige teenagere vil hænge ud i 
nærheden af de stores bål i håb om at høre eller 
se, hvad de har i vente. 

Scenens længde: 15-20 minutter.
Scenen kort: Rollerne er om eftermiddagen taget ned til 
stranden for at bade. Tina er ikke så interesseret i det 
med at bade på grund af hendes hår og øjenskygge, og 
fordi hun ikke er tryg ved at vise sin krop frem (det er 
nævnt i hendes rollebeskrivelse), hvilket de andre har et 
mere afslappet forhold til. Ideen om at tage ud i skoven og 
lede efter dyssen i skoven konkretiseres. 
Formål med scenen: Spillerne skal have mulighed for at 
føle hinanden og rollerne mere an, og formålet med sce-
nen er primært at give rollerne mulighed for at tale sam-
men før de tager af sted på eventyret. 
Indgang til scenen: Børnene har slået sig ned på græsset 
i nærheden af vandet. Søen ligger ved en skov, og der er 
flere naturlige gryder og steder, hvor man kan slå lejr. De 
har håndklæder med. Start med at få hver spiller til at 
beskrive, hvordan rollen er klædt. Scenen starter, hvor 
børnene har slået lejr - cirka 15 meter fra søen og stran-
den. Start med at sige, at en af rollerne (vælg selv hvem) 
har spurgt Tina, om hun nogensinde har været nede ved 
søen. Det gør ikke noget, hvis det sociale er en lille smule 
akavet og svært at komme i gang med - sådan er det også 
for rollerne. 
Hvad skal ske i scenen: Børnene skal aftale, at de tager ud 
i skoven for at lede efter dyssen. Thomas skal have mulig-
heden for at fortælle om drengen, der druknede i søen. 
Christian og hans storebror Bjarke fanger Jakob (eller 
eventuelt en anden rolle) og forhører rollen om dyssen. 
Scenens handling: Selve scenen er ganske åben. Rol-
lerne bestemmer selv, om de går ud og bader, eller om de 
bliver ved deres lille lejr. Det vigtigste i scenen er, at de 
aftaler, at de tager ud og leder efter skovdyssen i morgen i 
skoven. Jakob har en ide om, i hvilken del af skoven, dys-
sen ligger i.

På eventyr i skoven
Charlotte og/eller Jakob foreslår, at gruppen tager på eventyr i skoven i mor-
gen og leder efter dyssen. De har forskellige motiver til at synes, at det er en 
god idé. . 

Fortæl det hele lortespasser!
Christian er også nede og bade ved søen sammen med sin storebror Bjarke. 
Christian opdager, at den nye vennegruppe er dernede. Christian skal fange 
Jakob, når han er alene eller eventuelt sammen med enten Charlotte eller 
Tina. Hvis dette opstår naturligt, så brug det, eller sætter du som spilleder 
bare scenen og fortæller, at Jakob og for eksempel Charlotte er på vej hen for 
at se, om iskiosken er åben, da de bliver overrasket af Christian og Bjarke. 

Bjarke løfter Jakob, holder ham for munden og slæber ham med ind i 
buskads, hvor Christian venter. Giv Tina eller Charlotte mulighed for at løbe 
efter - men de andre er ikke lige til at få fat på. De er for langt væk.  

Christian kalder Jakob for mongol og afarter af mongol. Lortemongol, 
Mongolfeden, Mongoljakob, Mongolidiot og den slags. Christian er inde-
brændt, og han spørger Jakob, hvad de har planer om. Bjarke slår Jakob på 
skulderen, mens han holder ham fast. Bjarke griner hult. Han synes, at det er 
sjovt. Hvis nogen prøver at blande sig, snerrer Bjarke, at vedkommende skal 
skride, med mindre hun vil have hovedet stoppet ned i lokummet fyldt med 
lort! Han er grov og ubehagelig. 

Scenen skal være kort, intens og ubehagelig. Jakob og den anden rolle 
involveret kan ikke gøre noget. Bjarke er for stor og stærk. Overmagten er for 
stor. Der er ikke nogen voksne. De er for svage. Slut scenen relativt hurtigt 
uanset om Jakob fortæller noget eller ej, så chokket over at blive overfaldet 
ikke når at fortage sig. Lad Jakob bestemme om de skal fortælle det til de 
andre, og slut scenen ved søen herefter. 

Ideer til scenen: 
•  De store piger: To ældre piger på 16-17 år kommer gående forbi rollernes lejr. 

De er topløse, og de smiler til rollerne. En af pigerne blinker til Thomas. 
•  Har I hørt om drengen, der druknede i søen?: Få Thomas til at fortælle en 

drabelig historie om en dreng, der for otte-ti år siden forsvandt, og hvordan 
han druknede i søen. Historien er nævnt i Thomas’ rollebeskrivelse. Jakob og 
Charlotte har hørt historien. Hvis de vil, må de gerne tilføje detaljer. Det 
væsentligste er at få børnene til at fortælle en drabelig historie, som børn gør. 

Første akt - Scene 1.2
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Scene 1.3: Hvem har en 
lommelygte?
En sovepose? Nej, den er for tung, og det er lune 
nætter. Et tæppe? Tæppet fra bilen? Hvor er det 
nu, at far har sit kompas liggende. Han har sagt, 
at jeg ikke må lege med det, men det her er jo heller 
ikke en leg! 

Scenens længde: 4 scener af cirka 2-3 minutters 
længde.
Scenen kort: Scenen er fire små fortællescener, 
hvor rollerne beskriver, hvordan de har skaffet det 
eller de særlige stykker udstyr, som de medbrin-
ger på turen. 
Formål med scenen: Giver spillerne en klar for-
nemmelse af, at de skal ud på et rigtigt eventyr ved 
at vise deres forberedelse. Det er ikke fordi, at de 
ikke kan have andet med end dette, og der er ikke 
nogen ting, som er mere væsentlige end andre. 
Det handler om at skabe stemningen af forbere-
delsen af eventyret. Det gør ikke noget, hvis de 
tager flere ting. Det er op til dem og dig. 
Scenens handling: Scenariet indeholder en 
række små lapper med billeder af forskelligt 
udstyr (handout #3). Læg dem ud på bordet, og lad 
spillerne fordele lapperne mellem sig på skift. Det 
er meningen, at de bare skal tage et enkelt eller to 
stykker udstyr. Fortæl spillerne, at der ikke hand-
ler om at vælge rigtigt eller forkert. Lad hver spil-
ler på skift beskrive en kort scene i tredje person 
om, hvordan rollen skaffer udstyret. Altså spille-
ren skal ikke gå ind i rollen, men fortælle om rol-
len, som bliver denne set udefra og kan ikke gå ind 
og fortælle, hvad rollen tænker og føler i denne 
scene. Hjælp eventuelt med spørgsmål: 
•  Hvor er rollen, og hvordan ser der ud?
•  Hvad gør rollen for at skaffe det bestemte stykke 

udstyr ?
•  Hvordan betragter rollen udstyret?
•  Hvad gør rollen med udstyret

Første akt - Scene 1.3

HVAD KAN BØRNENE 
VÆLGE MELLEM

•  En sovepose
•  En kikkert
•  En lommekniv
•  Et kompas
•  Et kort over skoven
•  To marsbarer
•  To Jolly Cola
•  Lange Jan
•  En lommelygte 
•  En flagermuselygte
•  Et forstørrelsesglas
•  En drikkedunk
•  En pakke cigaretter
•  En lighter
•  En æske tændstikker
•  En sovepose
•  En rygsæk
•  'Du er selv Helten'-bog 
•  'Shake' og 'Jenka'-tyggegummi
•  Lommekamera med blitz
•  20-kroneseddel
•  Walkie-talkie
•  Førstehjælpssæt
•  Dåsemad

OBS - Husk at klippe ud
Har du selv printet scenariet, så 
klip på forhånd de enkelte billeder 
af udstyret ud. 
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Scene 2.1: Møde ved 
skoven
Dampen stiger op fra skoven i den varme mor-
gensol. Den støvede parkeringsplads er tom for 
biler, og de eneste lyde, der høres, er en fjern knal-
lert og fugle der flagrer rundt. Porten ind til skoven 
er skabt af to store bøgetræer, der står på hver sin 
side af en skovvej. På vejen er placeret en kæmpe sten, 
så man ikke kan køre en bil ind i skoven. I forhold til 
den skarpe morgensol på den åbne parkeringsplads, 
virker skoven mørk og fremmed. 

Scenens længde: 5 minutter.
Scenen kort: Rollerne mødes ved indgangen til skoven. 
Formål med scenen: Scenen har til formål at give spillerne en mulighed 
for at præsentere, hvordan deres roller er klædt, og hvordan de har forbe-
redt sig på eventyret, samt at sætte eventyret i gang. 
Scenens indgang: Præsenter hvordan et par af rollerne allerede står ved 
porten ind til skoven. Det er en parkeringsplads, hvor der ikke holder nogen 
biler. Få en af de andre spillere til at beskrive, hvordan dennes rolle kommer 
gående eller cyklende. De går ind i skoven. De cykler ikke, fordi Tina ikke 
har en cykel og Thomas har en racercykel, der ikke dur til skoven. 
Scenens handling: Det er en helt kort scene, hvor rollerne bare skal have 
mulighed for at bekræfte over for hinanden, at de er klar til at gå på even-
tyr i skoven. Måske viser de nogle af de ting, de har taget med. Måske vil 
Jakob, Charlotte eller en af de andre sige nogle ord. Fortæl dem, at de skal 
beslutte, om de vil gå den mere direkte vej ad mindre stier eller om de vil 
gå af en af de større veje i skoven, hvilket er en længere tur. Udlevér i 
denne forbindelse kortet over skoven (handout #4), til den rolle, der even-
tuelt har valgt det som et stykke udstyr. Har ingen valgt det, så vent med at 
give dem et kort til de møder skovrideren i næste scene. 

Anden akt - Scene 2.1

ANDEN AKT 
Anden akt foregår i skoven. På deres vej gen-
nem skoven for at finde gravhøjen møder de 
en flink skovrider, der kan fortælle dem yder-
ligere om både skoven og legenden. Børnene 
opdager senere, at Christian og de store bøl-
ler Bjarke og Marc forfølger dem på knaller-
ter, og det kommer til en jagt gennem skoven. 
Christian vil forhindre rollernes venskab i at 
udvikle sig, og Bjarke vil have skatten, hvis 
der er en sådan. Under flugten fra bøllerne 
støder rollerne på den legendariske dysse, og 
de udforsker den. De finder børneskeletter og 
skatte, og det går op for dem, at stedet måske 
ER forbandet. Det øjeblik de træder ind i hø-
jen, er de underlagt  Dysseheksen magi. Anden 
akt slutter, når de forlader dyssen for at finde 
hjem. 

STEMNINGEN I ANDEN AKT 
Stemningen starter med at være opløftet og 
fantastisk, men undervejs bliver det mere al-
vorligt efterhånden som de bevæger sig dybe-
re ind i skoven. Solen når næsten ikke ned i den 
tætte skovbund. Civilisationen føles langt 
væk, og ideen om det fantastiske eventyr bli-
ver afløst af realiteterne af at gå inde i en stor 
skov. Der skal efterstræbes en stemning af, at 
det, som i starten var leg, efterhånden bliver 
alvorligt. Alvoren kommer til udtryk ved, at 
det skal føles oprigtigt farligt, at de bliver jag-
tet af Christian og to store bøller på knaller-
ter, nu de er langt væk fra alle voksne. 
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Scene 2.2: En fremmed  
i skoven
Lyde i skoven opsluges af de høje træer, og der 
er en konstant susen i trætoppene, som man 
efter en tid slet ikke hører. Måske lufter det en 
smule, men det er ikke noget, man kan mærke i 
læ for træerne. Mængden af grønne farver er 
overvældende. Skriggrønt mos, der lyser hyste-
risk i solstriberne. Mørkegrønne blade på 
ældede efeu, der næsten ser ud som om, de vil 
kvæle deres værter, som de grådigt vokser op 
ad. Luften er varm, fugtig og føles gammel. De 
ældede træer ånder som de har gjort det i 
århundreder hvis ikke årtusinder, og det kan 
smages i luften. Solskinnet når kun enkelte ste-
der ned i skovbunden. 

Scenens længde: 10-15 minutter.
Scenen kort: Rollerne møder en lokal skovri-
der inde i skoven. Skovrideren kender skoven 
og kan give rollerne yderligere information om 
skoven, legenden om dyssen, og de børn, der er 
forsvundet i skoven. 
Formål med scenen: Giver rollerne en mulig-
hed for at stille uddybende spørgsmål omkring 
dyssen og legenden om dyssen. Skovrideren 
bestyrker deres tro på, at legenden tager 
udgangspunkt i noget ganske virkeligt. 
Scenens indgang: Børnene har været af sted i 
en lille times tid, og de går stadig på de kendte 
veje og stier i skoven. De hører noget komme 
moslende i skoven, Ud af et krat kommer en 
stor hund løbende imod dem. Lad rollerne tro, 
at det måske er en aggressiv hund og få deres 
reaktion, hvorefter en myndig stemme kalder 
hunden til sig. 
Scenens handling: Rollerne møder skovride-
ren Mikkelgaard i skoven. Skovrideren har sin 
hund - en stor og langhåret schæfer - Bonus - 
med. Skovrideren synes, at det er alletiders idé, 
at børnene er på tur i skoven, og han bifalder 
deres initiativ. Han fortæller, at alt for mange 
børn i dag bare er interesserede i at sidde og 

læse ligegyldige tegneserier om superhelte på 
deres værelser og ikke kommer ud i den friske 
luft. Skovrideren kender skoven bedre end 
nogen af rollerne, og han spørger dem, hvor de 
skal hen.
Hvad kan skovrideren fortælle dem: 
•  Hans egen far var skovrider i skoven i 1942, da 

der forsvandt en spejder. Mikkelgaard var selv 
ti år gammel i 1942, og han kan huske histo-
rien. Han kendte også de to spejdere, der kom 
tilbage. De var lidt ældre end han var, men de 
blev aldrig helt normale efter turen. Meget af 
deres barndom gik med at lede efter deres ven 
- men de fandt ham aldrig. Han så dem aldrig 
grine eller være glade efter de kom tilbage. 

•  Han har selv ledt efter dyssen, men har aldrig 
fundet den. Det undrer ham, for han er ikke så 
meget i tvivl om, at den findes. Han fortæller 
dem mere præcist i hvilken del af skoven, de 
skal søge efter den. Han giver dem et håndteg-
net kort (handout #4). 

•  De skal passe godt på i skoven. Det er godt, at 
de er en flok, og de skal holde sig sammen. For 
ti år siden forsvandt en dreng. Mange tror, at 
han druknede i søen, fordi han havde sagt, at 
han ville ned og bade, men ingen ved det.  
Måske er han gået ud i skoven, er faldet og har 
brækket benet. Ingen har hørt ham, og han 
har ligget i skovbunden og råbt efter hjælp, 
indtil han døde af tørst eller af ren ulykkelig-
hed. Han ligger måske stadig herude et sted, 
gør skovrideren lige opmærksom på. 

Knallerter i det fjerne
På et tidspunkt hører de alle nogle knallerter i 
det fjerne, og det får skovrideren til at reagere. 
Han spørger, om de har set nogen køre på knal-
lert i skoven. Han har fået at vide, at nogen er 
kørt på knallert ind i skoven, og det må man 
ikke. Det forstyrrer de vilde dyr, og han er ude 
og lede efter synderne.

SKOVRIDEREN 
(OG HANS HUND)

Skovrideren er klædt i en 
tynd, mørkegrøn oilskinsjak-
ke og grønne lærredsbukser. 
Han har en skuldertaske af 
læder, og ryger på en lang, lige 
pibe. En 50-årig mand, som 
har et afslappet forhold til 
børn, som han behandler som 
om, at de er små voksne. Han 
mener, at børn kan tage vare 
på sig selv. Ligesom deres 
lærer Frantzen, mener Mik-
kelgaard, at det er godt for 
børnene at tage på eventyr. 
Han er en hyggelig voksen. 
Hunden Bonus er en stor, 
langhåret schæfer, som er 
godt opdraget. Den er ikke i 
snor. Den er ikke aggressiv 
over for børnene, og de må 
gerne snakke med den, hvis 
de har lyst. Den er glad for op-
mærksomheden. 

Anden akt - Scene 2.2
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Scene 2.3: Knallerter 
på afveje
Lyden af knallerter dybt inde i skoven er helt 
forkert. Dyrene bliver stille og selv træerne 
hvisker næsten i overraskelse over noget så 
fremmed. Lyden af stemmer forsvinder hur-
tigt i den tætte skov, men den mekaniske 
snerren af tunede knallerter, trænger sig ind 
som uinviterede fremmede, der slæber skidt 
med ind på tæppet. Det bryder illusionen. 

Scenens længde: 15-20 minutter.
Scenen kort: Rollerne finder to knallerter i 
skoven, og kort efter bliver de jagtet i skoven 
af Christian, Bjarke og hans ven Marc. Chri-
stian forsøger at overtale Thomas til at droppe 
de andre tabere og tage med ham og de andre. 
Han forsøger at spille rollerne ud mod hinan-
den, og da det ikke lykkes, forsøger bøllerne at 
fange rollerne, som flygter dybt ind i skoven. 
Formål med scenen: Konflikten med Chri-
stian og hans storebror Bjarke, som er en del 
af alle rollernes baggrund, eskaleres, og et ele-
ment af fare introduceres i eventyret. Det bli-
ver også tydeligt, at der er en risiko for, at 
nogen andre vil finde dyssen før rollerne. 
Scenens indgang: Rollerne er kommet læn-
gere ind i skoven og nærmer sig det sted, hvor 
de skal forlade vejen, for at gå ind på natursti-
erne. De kommer til en åbning i skoven, hvor 
de for enden af en skovsti ser to knallerter. De 

genkender dem som Bjarke og hans vens 
knallerter, men de kan ikke se nogen af dem 
i nærheden. 
Scenens handling: Rollerne har mulighed 
for at gøre noget ved knallerterne eller stikke 
af fra dem. Uanset hvad de gør, er det menin-
gen, at de skal jagtes af Christian, hans sto-
rebror Bjarke og Marc. Rollerne vil på ingen 
måde kunne vinde en slåskamp imod dem. 
Kør scenen som en intens scene, hvor du får 
spillerne til at beskrive i detaljer, hvad de 
gør, mens de ved, at deres ærkefjender er et 
sted i nærheden. Introducer bøllerne på en 
voldsom måde. Måske bliver en af rollerne 
ramt i benet af et hagl fra en luftpistol. 
Måske opdager en af rollerne, at Christian 
står et sted i skoven og betragter dem. 

Indledende snak
Når rollerne er klar over, at Christian og de 
andre er derude, forsøger Christian at lokke 
Thomas til at komme med ham og spille dem 
ud mod hinanden. Han råber ting i stil med: 
•  “Hey Tina - hvem tror du, der fandt på at 

kalde dig for spasser?”
•  “Thomas, du vil ikke have, at jeg fortæller 

din mor, at du ragede Charlotte på bry-
sterne til klassefesten vel?” (Hvilket ikke 
vil give mening for Thomas, men som kan 
gøre Charlotte rasende, fordi det var Chri-
stian, der tog hende på brysterne). 
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•  “Kom nu 
Thomas - 
du gider 
sgu da ikke 
lege med en 
mongol og en 
spasser?”

•  “Gå nu hjem og 
læs nogle bøger 
Charlotte. Der er 
ikke nogen her, der 
gider være venner 
med dig.”

Jagten
Når scenen skal videre, så bliver det klart, at 
Bjarke og hans ven er ved at snige sig ind på 
rollerne, som ikke har nogen fysisk chance 
over for de store drenge. Det er meningen, at 
rollerne skal stikke af og løbe dybere ind i sko-
ven i generel panik, så de ikke er klar over, 
hvor de er. De bliver drevet frem af bøllerne. 

Hvad nu hvis...
Hvis det går anderledes, fordi rollerne tager 
konflikten mod bøllerne eller lignende, så 
improviser, men lad det under alle omstæn-
digheder ende med, at rollerne bevæger sig 
dybere ind i skoven. Giv rollerne mulighed for 
at slippe væk, men gør det gerne spændende, 
så rollerne ved, at det var lige ved at gå galt. 
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Scene 2.4: Dyssen
Det er som om naturen er blevet enig med sig 
selv om, at det ikke er rart at være for tæt på 
dyssen. Den ligger i en stor lysning, hvor der 
kun vokser halvhøjt græs og enkelte små, blå 
blomster. Dyssen er omkranset af sten og en 
åbning af store kampesten stikker frem. 
Foran åbningen står en stor sten - rund som et 
møllehjul. Selve højen er bevokset med græs, 
men også det ser næsten plejet ud. 

Scenens længde: 20 minutter.
Scenen kort: Børnene udforsker dyssen, fin-
der skeletter fra de forsvundne børn, finder 
Dysseheksens skelet og finder skatten. 
Formål med scenen: Fra det øjeblik børnene 
træder ind i dyssen, er de ramt af Dyssehek-
sens forbandelse, selv om de ikke er klar over 
det. Scenen skal spilles som en blanding mel-
lem spændende udforskning og eventyrets 
succesrige kulmination, som langsomt foran-
drer sig til, at der er noget helt galt, og rollerne 
bliver påvirket af de uhyggelige ting, de finder 
i dyssen. 
Scenens indgang: Rollerne kæmper sig igen-
nem den tætte skov. Her er ingen stier, og de 
ved ikke, hvor de er. Hvis de selv har brug for 
det, så lad dem tale om deres flugt, men ellers 
ser de en lysning lidt længere fremme i sko-
ven, hvor Skovdyssen ligger. 
Scenens handling: Lad rollerne udforske 
dyssen i deres eget tempo og brug gerne tid på 
at gøre det stemningsfuldt, mystisk og uhyg-

geligt. Det er meningen, at de skal tale om, 
hvad de finder, hvad de skal gøre, og om de 
skal tage noget af skatten eller andet med sig 
tilbage. 

Dyssen består af
•  En indgang, hvor der er rullet en stor sten 

foran. Stenen ruller på et leje af glatte sten, 
og de kan relativt nemt rulle den til side. På 
indersiden af stenen er der ridset mærke-
lige runer. De ligner (ifølge Jakob) magiske 
runer, og det er også lige præcist, hvad det 
er. Det er de runer, som troldkvinden rid-
sede i stenen med sin magiske meteorkniv, 
før hun døde. De er grundlaget for forban-
delsen. Hvis rollerne ser dem i mørke, vil 
de ane, at de lyser blåt. 

•  En gang, hvor det første skelet ligger. Det er 
skelettet af et barn, og det har ligget der i 
små 200 år. Det er iklædt simpelt tøj af stof, 
som er ved at gå i opløsning. Skoene er 
grove og af læder. Skelettet ligger lige ved 
indgangen, og lige når man har rullet ste-
nen til side, ser man en skelethånd, der lig-
ger og nærmest griber ud. Ved siden af ske-
lettet står en tom, gammel vandkrukke af 
keramik. Hvis man kigger i bunden af den, 
kan man se tallet 1788 ridset ind. 

•  Et lille rum, hvor der står nogle krukker. 
Nogen af dem er knust. Andre er hele. I et 
hjørne i rummet ligger skelettet af en 
dreng. Der er stadig hud og hår på skelettet, 
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DYSSEN UDEFRA

Kæmpegravhøjen er omkring 40 
meter i diameter og otte meter høj. 
Der vokser kun græs i et stort om-
råde omkring dyssen, som ligger i en 
solbeskinnet lysning. Den ser smuk 
og uberørt ud og er i sig selv en fan-
tastisk skat. Rundt omkring højen er 
placeret en række store sten i en halv 
meters højde, som danner selve bun-
den. Foran indgangspartiet til højen 
bliver stenene højere, og en næsten 
perfekt rund sten fungerer som dør 
foran en åbning. Almindelige danske 
gravhøje har ikke åbninger, men det 
har kæmpehøjen i skoven. Rundste-
nen er placeret på en bræmme af fla-
de sten, så det er muligt at rulle den 
til side. Den giver en fantastisk lyd fra 
sig, når man ruller den væk. 
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som har ligget der i 10 år. Det er drengen, 
som forsvandt for 10 år siden. Han er iklædt 
en Shubidua-T-shirt, shorts og mudrede 
gummisko. Skelettet ligger i fosterstilling. 
Han har rullet en stofjakke sammen og 
brugt den som hovedpude og lagt sig til at dø. 

•  En tom gang, der fører ind til begravelses-
kammeret. Her har troldkvinden ligget i 
omkring 6.000 år sammen med liget af sin 
søn. Der er aldrig nogen af børnene, der har 
været i dyssen, som har rørt ved skelettet, 
som derfor stadig har sine smykker på. 
Foran skelettet af heksen sidder den døde 
spejder i sin uniform. 

Heksen og spejderen
Skelettet af troldkvinden ligger i en stenal-
kove. Hendes tøj, hår og andet er for længst 
forsvundet. Kun hendes skelet og smykker er 
tilbage - og så hendes kniv. Skelettet er fra 
stenalderen, hvor man ikke havde lært at 
udvinde jern, og kniven er smedet af jern fra 
en meteor. Spidsen af kniven er slidt helt ned 
- det er med den, hun har ridset de magiske 
runer. 

Foran alkoven sidder et sammenfaldet ske-
let i spejderuniform. Der falder lidt blond hår 
ud under kasketten, som sidder skævt på kra-
niet. I den hvide hånd holder skelettet en 
notesbog. Ved siden af ligger en gammel bly-
ant. Der ligger en taske, hvis indhold er tømt 

ud. En tom vanddunk. Noget sammenkrøllet 
madpapir. I notesbogen har spejderen note-
ret sine sidste tanker, der kan udleveres som 
handout #5. Notesbogen er indbundet i 
læder, og i læderet er gemt en guldring fra 
troldkvinden. 

Som udgangspunkt skal der ikke ske noget 
voldsomt nu, hvor børnene er inde i dyssen, 
men når de har læst spejderens notesbog og 
lagt to og to sammen, vil de sandsynligvis 
blive ramt af den uhyggelige stemning og 
stikke af fra dyssen og sætte retning hjemad. 
Scenens udgang: Når de forlader dyssen. 

Bare en lille guldring
Der ligger en skat lige foran dem. Rundt 
omkring på gulvet, ligger rester smykker og 
guldstykker, som engang lå i krukker, som 
nu er knust. Det er disse smykker, som spej-
derne tog af i 1942, og det er disse smykker, 
som Bjarke og Marc også har taget nogen af. 
På selve skelettet ligger kraftige guldsmyk-
ker. Fortæl Tina, at det er muligt for hende at 
tage en kraftig armring af guld fra gulvet og 
stikke den i sin taske uden at nogen af de 
andre ser det. 

Det er jo bare en bog
I spejderens notesbog er der tegnet et grun-
digt og godt kort over, hvor dyssen ligger. 
Hvis man har spejderens notesbog, kan man 
finde dyssen igen. Frist enten Charlotte eller 
Jakob med bogen. 

Magic dagger +1
Der er ikke tvivl om, at kniven er magisk - i 
hvertf fald ikke for Jakob. Frist ham med 
den mærkelige kniv. 

Hvis nu ...
Hvis nu ikke alle rollerne går ind i dyssen, 
fordi en skal blive udenfor og holde vagt, så 
fortæl, at det bliver kedeligt at være udenfor. 
Uanset hvad, så bliver de alle ramt af forban-
delsen hvis bare én går ind i dyssen. 

FORBANDELSEN OG  
SKYGGERIGET
Forbandelsen har to faser. I første fase 
spærrer den børnene inde i det skyggeri-
ge, som heksens har skabt omkring grav-
højen. Skyggeriget dækker nogle kvadrat-
kilometer skov, og det er samtidig den del 
af skoven, som kun børn kan finde. 

Børn ramt af forbandelsen, kan ikke finde 
ud af skyggeriget, og uanset hvor længe 
de går, vender de tilbage til gravhøjen og 
dyssen. 

Anden fase er, når et barn har ofret sig 
selv til Dysseheksen. Nu er barnets ånd 
fanget i dyssen for altid. 

Progressionen er som følger: 
1. Børnene finder den del af skoven, hvor 
gravhøjen ligger. De befinder sig i heksens 
område, men er ikke ramt af forbandelsen, 
og de kan forlade skoven, hvis de vil. 
2. Børnene går ind i dyssen. De er nu ramt af 
heksens forbandelse. De kan forlade dys-
sen, men de befinder sig nu i hendes skyg-
gerige, og de kan ikke finde ud af skoven. De 
kan gå ind og ud af dyssen, som de vil. 
3. Det barn, som ofrer sig til Dysseheksen, 
er fanget og kan ikke forlade dyssen. Øvri-
ge børn slippes fri af forbandelsen. 

Anden akt - Scene 2.4
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Scene 3.1: Faret  
vild i skoven
Tusmørket har sneget sig ind på skoven. 
Det er som om, at farverne er blevet suget 
ud af landskabet, der fremstår næsten gråt 
i det hastigt svindende lys. Træerne lukker 
sig om hinanden, og når man tror, man 
har fundet en sti, så forsvinder stien og bli-
ver til skovbund. Træerne ser ældre, kro-
gede og fremmede ud. 

Scenens længde: 15 minutter.
Scenen kort: Rollerne kommer ud i den 
mørke skov, og uanset om de prøver at 
finde hjem i mørket, bliver det klart for 
dem, at de er faret vild og de bliver nødt til 
at slå lejr og vente på daggry. 
Scenens indgang: Fortæl rollerne, at det 
er så mørkt, at de næsten ikke kan gå gen-
nem skoven, hvor der jo ikke er nogen sti. 
Selv om de har kompas, så er det svært at 
se, hvor de går. Batteriet på lommelygter er 
ved at brænde ud, flagermuselygten har 
ikke så meget olie tilbage. 
Scenens handling: Få rollerne til praktisk 
at beskrive, hvordan de slår lejr. Lad dem 
komme til et oplagt sted. Det kan være ved 
en sort, spejlblank lille skovsø eller bag et 
væltet, ældgammelt træ.
•  Hvad spiser de?
•  Hvordan får de varmen?
•  Prøver de at sove - og hvem holder vagt? 

Hvordan har du med med ...
Mens de slår lejr, skal rollerne have mulig-
hed for at tale om, hvad der er sket. De skal 
have mulighed for at tale om, hvad de tæn-
ker og føler. Om de er bange.
•  Føler Charlotte skyld over at have taget de 

andre med på eventyret?
•  Har Jakob endelig fået eventyr nok?
•  Fortryder Tina, at hun er taget med ud i 

skoven sammen med sine venner?
•  Er gruppen sammentømret nok nu,  

Thomas?

Hov, hvad var det
Hvis nogen af dem har taget noget med fra 
dyssen, så lad de andre opdage det, mens de 
slår lejr. Hvis en af dem har taget notesbogen 
og kigger i den, så falder der en guldring ud 
af bogen. Hvis Tina har taget et guldarm-
bånd, så falder det ud af hendes taske. 

Hvad hvis de ikke slår lejr
Hvis børnene ikke vil slå lejr, så ændr denne 
scene sig til, at de går gennem skoven, og få 
dem til at tale om de samme ting. 

Tredje akt - Scene 3.1

TREDJE AKT 
Tredje og sidste akt foregår i den forbande-
de skov og i dyssen. Børnene ligger nu under 
for Dysseheksens forbandelse, og de kan 
ikke komme ud af skoven, før de har ofret en 
af dem, som skal blive tilbage i dyssen - eller 
på anden vis hævet forbandelsen. 

Umiddelbart kan de godt flygte ud af dys-
sen, hvor det i mellemtiden er blevet halv-
mørkt. De kan flygte ud i skoven, men det er 
så mørkt, at de bliver nødt til at slå lejr. Børne-
ne kan endnu tro, at det bare er blevet mørkt, 
og at de kan vente til dagslyset kommer, så 
de finder kan finde hjem. Men dagslyset kom-
mer ikke og før eller siden bliver de nødt til at 
gå videre. I stedet for at komme ud af skoven, 
vender de tilbage til dyssen. 

Her ser rollerne de to store drenge Bjarke 
og Marc flygte ud af dyssen. Hvor alting el-
lers er mørkt, er de to store drenge oplyst 
som af solen, og selv om børnene tydeligt kan 
se dem, kan de ikke høre dem eller interagere 
med dem.

Inde i dyssen, som nu er oplyst af de dødes 
ånder, finder de Christian. Han er blevet ofret 
af sin storebror, efter at de tre bøller gik ind i 
dyssen. Ved at kommunikere med de døde og 
tale med Christian finder børnene ud af, at en 
af dem skal blive tilbage i dyssen, så de andre 
tre kan komme hjem. Nu skal de afgøre, hvem 
der bliver tilbage - med mindre de kan finde 
på en måde at bekæmpe Dysseheksen. 

Stemningen 
Stemningen i tredje akt er uhyggelig, skræm-
mende og stadig magisk og fantastisk. Bør-
nene har for alvor fået det eventyr, som de 
var ude efter og mere til. 
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Scene 3.2: Tilbage i 
dyssen
Et svagt, levende lys strømmer ud fra dyssens 
åbning og forsvinder næsten som røg i det evige 
tusmørke. Svage stemmer høres inde fra grav-
højens dyb. Gråd fra et barn. En sætning, der 
gentages igen og igen. 

Scenens længde: 30 minutter.
Scenen kort: Når det går op for børnene, at 
det ikke bliver morgen, og de prøver at finde 
tilbage gennem den mørke skov, ender de 
foran dyssen igen. Inde i dyssen går det op for 
dem, at de er ramt af Dysseheksens forban-
delse, og at hun vil have én af dem, før hun vil 
lade de andre finde ud af skoven. 
Formål med scenen: Børnene skal blive klar 
over, at de er fanget af forbandelsen. 
Scenens indgang: Rollerne forsøger at finde 
ud af skoven, men i stedet for at finde hjem, 
dukker de op foran dyssen igen. Indgangsste-
nen er rullet væk, og der kommet et svagt, 
hvidt lyse ud af dyssens indgang. Inden de når 
ind i dyssen, ser det Bjarke og Marc løbe ud af 
dyssen. Modsat alt andet lyser de to store 
drenge op. De har naturlige farver, og ser ud 
som om, at solen skinner på dem. Det guld, de 
har i hænderne, glimter. De ser paniske ud. 
Rollerne kan ikke høre dem eller stoppe dem. 
Bjarke og Marc befinder sig i den virkelige 
verden. Rollerne kan se dem, men de kan ikke 
interagere med dem. Hvis rollerne løber efter 
dem, for at slippe ud sammen med dem, vil de 
kort efter se dem opløses i lys og forsvinde. 
Scenens handling: Denne scene er scenari-
ets klimaks, hvor rollerne møder deres plage-
ånd Christian, og skal finde ud af, hvad de gør. 
Scenen kan gå i potentielt flere retninger, 
men det overordnede valg rollerne står over 
for er, om de kan lade én af dem blive tilbage i 

dyssen (sam-
men med 
Christian) til 
at dø af sult og 
tørst, eller om de 
beslutter sig for at 
blive tilbage i dys-
sen alle sammen, 
for så i det mindste 
at være sammen. Det 
er også muligt, at de 
tager kampen op, og 
hvis rollerne er meget 
opfindsomme og stålsatte 
omkring dette, så skal de præsente-
res for muligheden for at tage kampen op 
mod heksen. Men det er ikke en mulighed, 
der pr. automatik skal præsenteres for spil-
lerne. 
Scenen kan udvikle sig på flere måder, men 
en logisk måde ville være: 
•  Rollerne træder ind i dyssen og de kan nu 

se ånden i det skelet, der ligger lige inden 
for indgangen. 

•  De møder Christian, som umiddebart er 
panisk og fortæller dem, at han ikke kan 
komme ud, og at hans storebror er stukket 
af.

•  De går videre ind i dyssen og ser, at der nu 
også er et spøgelse i skelettet af drengen, 
der forsvandt for ti år siden, og måske taler 
de med ham. 

•  I det inderste gravrum ser de spejderens 
spøgelse, og taler med ham. Spejderen for-
bereder dem på Dysseheksen og hendes 
plan. 

•  Dysseheksen byder dem velkommen, og 
fortæller dem, at en af dem skal blive hos 
hende og holde hende ved selskab. 

Det er muligt, at spillerne gør noget, så det 
ikke forløber således, men det er ikke det 
store problem. På et tidspunkt skal Dysse-
heksen fortælle rollerne, hvordan landet 
ligger, og så er det op til rollerne, hvordan de 
vil håndtere situationen derfra. 

Hvad gør Dyssebørnene
De tre børn, der er fanget inde i dyssen, kan 
ses som lysende skikkelser inde i deres ske-
let. Deres ånd er fanget i deres kroppe, og de 
er gennem årene blevet mere eller mindre 
vanvittige. 

Tredje akt - Scene 3.2

DYSSEHEKSEN
Dysseheksen var engang en mægtig 
troldkvinde, som blev fanget i gravhøjen 
af sit folk. De både tilbad hende og fryg-
tede hende. De turde ikke slå hende ihjel, 
men de turde heller ikke lade hende leve 
med dem. 

Troldkvindens spøgelse gik aldrig videre 
til den næste verden. Hendes ånd blev til-
bage af kærlighed til sin døende søn, og 
da han døde, blev kærligheden vendt til et 
ønske om hævn. Gennem tusinde år er 
troldkvindens sjæl blevet formørket. Hun 
trives på den smerte, angst og rædsel, 
som børnene i dyssen føler, mens de dør, 
og hun nægter at lade deres sjæle forlade 
hendes grav. Dysseheksen har én svag-
hed. Det er kærlighed og godhed. Det er 
ikke noget, hun har følt i dyssen i mange 
år, men det er muligt, at det kommer til at 
ske, når børnene er der.
    Hun fremstår som en svagt lysende ånd, 
der ligger inde i sit skelet. Ånden er smuk 
og har langt hår, men den er også fjern og 
kold. Hendes barns ånd er der ikke. Han 
døde, før hun forbandede dyssen til at 
fange ånderne. Dysseheksen taler et 
mærkeligt sprog, og selv om rollerne ikke 
forstår ordene, forstår de, hvad hun siger 
til dem. 

Hvis rollerne begynder at tale om, at de 
ikke kan efterlade nogen i dyssen, fordi 
de elsker hinanden, vil de mærke og se 
Dysseheksen ånd materialisere sig. Hun 
vil snerre som i en blanding af smerte og 
vrede. Hvis rollerne selv laver koblingen 
af, at hun reagerer på deres tilkendegivel-
ser af kærlighed, kan de forsøge at tage 
kampen op med hende. 

18



Barnet, der har ligget i dyssen siden star-
ten af 1800-tallet ligger og stirrer frem for sig. 
Han kalder på sin mor, og hans stemme er 
svag og monoton. ”Jeg vil hjem til min mor. 
Jeg vil hjem til min mor. Jeg vil hjem til min 
mor”. 

Drengen, der forsvandt for 10 år siden, er 
ikke klar over, at han er død. Hvis rollerne taler 
med ham, fortæller han, at han er forfærdeligt 
tørstig, og først, hvis nogen prøver at give hans 
spøgelse lidt vand, er det muligt at tale med 
ham. Han advarer rollerne og siger, at de ikke 
skal lave en aftale med heksen. Det kan godt 
være, at hun siger, at hun vil tage sig af dem, 
men det passer slet ikke. Og så forsøger han at 
få den rolle, der taler med ham, til at love, at de 
tager ham med hjem, når de går. Han har ikke 
lyst til at være her mere, og han har en vigtig 
fodboldkamp på lørdag. 

Spejderen, der blev ladt tilbage i dyssen i 
1942, har sat sig til at dø lige foran troldkvin-
dens skelet. Han er det af dyssebørnene, der 
er mest bevidst om sin situation, og hvad der 
er sket. Hvor de andre to var alene inde i dys-
sen, så var han sammen med de to andre spej-
dere, og var aktivt med til at vælge at blive til-
bage, så hans to venner kunne stikke af. Han 
håber hele tiden, at de vender tilbage og hen-
ter ham. Det er muligt at kommunikere med 
ham, men han hvisker, for han er bange for, at 
Dysseheksen hører ham. Han har ikke begreb 
om, hvor lang tid der er gået, og han tror, at 
rollerne er blevet sendt at hans to spejderven-
ner for at hjælpe ham - men han er klar over, 
at det er for sent. Det er ikke fordi, at der er 

noget meget vigtigt, spejderen skal fortælle 
rollerne. Han kan eventuelt få nogle brikker 
til at falde helt på plads, og forklare rollerne, 
hvad Dysseheksens spil går ud på, før hun 
taler til dem. 

Hvordan skal dyssebørnene bruges
Dyssebørnene, især spejderen, kan bruges 
til at hjælpe rollerne til at forstå, hvad det er, 
der foregår, og hvad deres muligheder er, 
hvis de ikke selv har regnet den ud. Derud-
over giver deres tragiske skæbne et billede 
af, hvad der kommer til at ske for Christian 
- og potentielt en af rollerne. 

Hvad gør Christian
Christian er komplet ude af den. Han er cho-
keret over, at hans storebror forlod ham til-
bage, og at han er fanget i dyssen. Efter hvad, 
der vil fungere bedst, kan han enten være 
ynkelig og angrende, eller han kan være vred 
og skyde skylden på rollerne og deres ånds-
svage eventyr. Han siger, at intet af det her 
var sket, hvis de bare havde opført sig nor-
malt i stedet for, at begynde at ville finde 
skatte og alt muligt tåbeligt lort. Hvis de prø-
ver, at få Christian til at fortælle, hvad der 
skete, så kan han fortælle, at det så ud som 
om, at hans storebror talte med nogen. Han 
stod lænet ind over det lange skelet og sagde 
ting i stil med: “Bare en af os?”, “Det er lige 
meget hvem af os, det er?”. Derefter lokkede 
han Christian til at sige, at han no skulle 
blive tilbage i dyssen, hvorefter Bjarke og 
Marc tog nogle af guldstykkerne og løb ud af 

Tredje akt - Scene 3.2

dyssen. Da Christian forsøgte at løbe med, 
kunne han ikke bevæge sig ud af døren, selv 
om den var åben. 

Hvordan kunne Christian udvælges
Dysseheksen er ligeglad med, om det er fri-
villigt eller under pres, at et barn indlader 
sig på at blive hos hende. Bjarke lokkede sin 
lillebror til at sige, at han ville blive tilbage, 
og det er godt nok for Dysseheksen. 

Christians ånd er fanget
Hvis de tager Christian med ud af dyssen, 
falder hans krop livløs sammen, og rollerne 
kan se, at hans ånd bliver inde i dyssen. De 
kan godt fjerne kødet, men de kan ikke tage 
hans sjæl med. Bringer de kroppen tilbage 
inden for kort tid, vågner Christians til live i 
sin krop - ellers dør den. 

Hvad gør Dysseheksen 
Dysseheksen byder rollerne velkommen. 
Hun fortæller dem, at en skal blive hos 
hende. De må alle gerne blive, men én skal 
blive. De skal selv afgøre, hvem der bliver. 
Hvis én ikke bliver, så må de alle blive hos 
hende for evigt. Hun taler i et sært og forun-
derligt sprog, som blev talt for 6.000 år 
siden. Børnene forstår ikke ordene, men de 
forstår meningen. 

Hvad kan de gøre? 
Hvis de ikke vil acceptere deres skæbne, kan 
de prøve følgende: 
•  Ødelægge runerne på døren med Dysse-

heksens kniv. Det har en effekt. Det øde-
lægger heksens mulighed for at fange nye 
børn i dyssen, men det løser ikke rollerne 
fra forbandelsen. 

•  Ødelægge Dysseheksens skelet. Det får de 
intet ud af udover at gøre hendes ånd 
rasende. 

•  Opdage, at Dysseheksens eneste svaghed er 
kærlighed og bruge det imod hende. 
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Scene 3.3:  
Kærlighedens ritual
Mindet om kærligheden fra et barn, får Dysse-
heksen til næsten at vride sig i smerte. Et sted 
dybt inde i hendes æteriske og lysende skik-
kelse, pulserer et hvidt, svagt lys. Hendes døde 
hjerte slår for første gang i flere tusinde år, og 
det gør ondt på hende. Hun mindes sit eget liv 
og den kærlighed hun selv følte for sit barn. 
Hun kan ikke holde det ud. Det må stoppe. Bør-
nene må stoppes. 

Scenens længde: 10 minutter
Scenen kort: Dette er ikke en fast scene. Kun 
hvis rollerne er meget målrettede og nægter 
at give op, skal de have muligheden for at tage 
kampen op mod Dysseheksen. Eller hvis du 
vurderer, at det vil give den bedste slutning. 
Formål med scenen: Give rollerne mulighed 
for at slippe ud af dyssen, dog uden Christian, 
som de bliver nødt til at efterlade. 
Scenens indgang: Hvis rollerne opdager, at 
Dysseheksen reagerer, når de taler om kærlig-
hed, dedikation, eller andre positive følelser 
om hinanden, har de muligheden for at starte 
et ritual, der kan løse dem fra forbandelsen. 
De kan ikke fordrive hende, men de kan alle 
slippe ud af dyssen og skoven. 
Scenens handling: Hvis rollerne taler for 
meget om kærlighed - ikke bare som abstrakt 
begreb, men hvis de fortæller, at de selv føler 
kærlighed, dedikation, taknemmelighed og 
lignende til hinanden, vil Dysseheksen til 
sidst sige til dem, at de skal holde op. Det gør 
hende ondt. Hun kan ikke tåle at høre om den 
slags. Det vrider sig rundt i hendes sjæl, og det 
vækker hendes hjerte til live. Hvis de ikke vil 
stoppe, siger hun til dem, at hun vil lade deres 
kærlighed komme på en prøve. Hvis de kan 
stille sig over for hinanden og blive ved med at 
fortælle om deres følelser af kærlighed og 
varme over for hinanden indtil hendes hjerte 
brister, så lader hun dem alle gå. Men hvis de 
ikke kan, så skal de alle blive, og hun vil æde 
deres kærlighed til hinanden over årene, og 
forvandle den til had, nid og ondt, tørt blod.  

Ritualet
Ritualet skal udføres i realtid forstået på den 
måde, at det er spillerne selv, der skal udføre 
det. De behøver ikke stille sig over for hinan-
den, men de skal på skift fortælle en positiv 
følelse, de nærer for en af de andre og hvorfor. 
Altså i stil med: 
•  ”Jeg elsker dig, fordi du så mig og talte til mig”.
•  ”Jeg respekterer dig, fordi du har mod til at 

være anderledes”.

Ønsker du at gøre ritualet sværere, så lad 
Dysseheksen kigge ind i deres sjæle, og 
minde dem om triste ting ved hinanden i et 
forsøg på at gøre dem usikre på hinanden. 

Ønsker du at gøre ritualet nemmere, så giv 
dem lidt tid til at forberede sig mentalt på 
nogle ting, som de vil sige. Tal eventuelt med 
spillerne om, hvad det er, der forventes. 

Hvis en af spillerne går i stå eller bryder ud 
af rollen, når først ritualet er startet, skriger 
Dysseheksen et sejrskrig, og river rollens 
sjæl ud af kroppen på rollen, og giver den et 
stort og koldt knus. Hun rører ved alle de 
øvrige roller, og sender dem ud af dyssen. 
Umiddelbart kunne det se ud som om, at de 
er blevet sluppet fri, for de kan finde ud af 
skoven og hjem til byen, men de opdager, at 
al deres glæde og kærlighed er blevet tilbage 
i dyssen, og den vender ikke tilbage. 

Hvis spillerne derimod er dygtige, og kan 
holde den kørende så længe, at du vurderer, 
at de har fortjent at vinde deres frihed. ser 
de et lys i Dysseheksens hjerte som bliver 
klarere og klarere, hvorefter det til sidst bri-
ster, og hun erkender sit nederlag. Hun lader 
dem forlade dyssen og skoven. De kan tage 
med sig ud, hvad de vil af skat, skeletter og så 
videre, men de kan ikke tage børnenes ånd 
eller Christian med sig. Ham bliver de nødt 
til at efterlade. Gør så meget ud af dette, som 
du synes virker. Christian kan enten være 
ynkelig og tigge og bede dem om at blive hos 
sig, eller han kan være hadefuld og forbande 
dem langt ind i helvede. Dysseheksen adva-
rer dem om at vende tilbage. 

Tredje akt - Scene 3.3

MULIGE SLUTNINGER

Rollerne bliver enige om, at efterla-
de én af deres venner i dyssen sam-
men med Christian 
Nogle år senere, hvor ingen har fun-
det rollernes ven, bliver han eller hun 
begravet, så forældrene får en slags 
afslutning. Rollerne er nu 16 år og går 
i niende klasse.  

Få på skift få spillerne til i tredje 
person at beskrive, hvordan deres 
rolle ser ud og opfører sig til begra-
velsen af den tomme kiste. Om de er 
til begravelsen er på til dem selv. Få 
dem til at beskrive, hvad deres rolle 
gør, mens der sænkes en tom kiste 
ned foran en gravsten med deres 
vens navn. 

Rollerne bliver enige om, at de alle 
bliver i dyssen sammen 
Fortæl den rolle, du selv vælger, at 
han eller hun er den eneste levende 
tilbage. Spørg rollen, hvad han eller 
hun gør, som det sidste, før døden 
indtræffer i mørket, og de går en evig-
hed sammen i dyssen i møde.

Alternativt - og en smule humori-
stisk - beskriv for rollerne, at de hører 
stemmer, og de ser tre børn gå ind i 
dyssen med tændte mobiltelefoner, 
mens de taler om, at dyssen er sygt 
nice, og om Nikolaj har tændt for ka-
meraet. 

Rollerne taber riualet mod Dysse-
heksen 
Den rolle, som er direkte skyld i, at 
de taber ritualet, bliver ladt tilbage i 
dyssen sammen med de andre døde 
børn. De andre sendes ud af dyssen 
og kan finde hjem gennem skoven, 
men dysseheksen har spist kærlig-
heden i dem. Fortæl en rolle, hvordan 
han eller hun 15 år senere står med sin 
hustru og to børn til en vens begravel-
se og intet føler. 

Rollerne vinder ritualet mod Dysse-
heksen 
Fortæl hvordan børnene vender tilba-
ge til parkeringspladsen foran skoven 
i daggryet. Spørg dem, om der er no-
get, de vil sige til hinanden eller gøre, 
før de forlader skoven og går hjem?
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Oversigt over første akt

1.1 Legenden om Skovdyssen - ca. 20 min.
Indgang: Børnene sidder i en historietime og hører deres lærer 
fortælle om gravhøje og en uberørt gravhøj ude i skoven. 

•   Udlever løbende lærer Frantzens transparenter Handout #1.
•  Børnene kommunikerer med hinanden via sedler. Giv spillerne 

papir og blyanter til at skrive på. 
•   Lærer Frantzen skal fortælle legenden om skovdyssen og de 

forsvundne spejdere. 
•  Charlotte har indbygget initiativ til at skrive seddel om at finde 

dyssen i skoven. 
•  Thomas har indbygget initiativ til at skrive seddel om at bade i 

søen, hvilket fører til næste scene. 
•  Lærer Frantzen viser polaroider af guldet fundet i dyssen, 

udlever Handout #2
•  Christian skal fange en af sedlerne. 

Udgang: Afslut scenen, når læreren har fortalt det, som skal 
fortælles, og Christian har fanget en af sedlerne. 

1.2 Vil du med ned og bade i søen - ca. 15. min.
Indgang: Børnene er taget ned til søen. Start deres snak med at 
fortælle, at en af rollerne (du vælger) spørger Tina, om hun nogen-
sinde har været nede ved søen før. 

•  Børnene skal aftale at tage ud og lede efter dyssen. 
•  Thomas skal have mulighed for at fortælle historien, om drengen 

der druknede i søen. 
•  Børnene bader måske i søen sammen. 
•  Børnene ser (måske) nogle større topløse piger.
•  Christian (og Bjarke) overfalder Jakob (i selskab  med enten Tina 

eller Charlotte) og forhører ham om gruppens planer. Times så 
det bliver den sidste scene ved søen. 

Udgang: Afslut scenen kort efter, at Christian og Bjarke har haft 
fat i Jakob. Giv evt. Jakob mulighed for at vælge, om han vil sige 
noget til de andre. 

1.3 Hvem har en lommelygte - ca. 10-15 min. 
Indgang: Fire korte fortællescener i tredje person, hvor spilleren 
fortæller om noget udstyr, rollen tager med. 

•  Udlever de små lapper med udstyr til spillerne, Handout #3. 
•  Det er meningen, at de tager 1-2 stykker udstyr. Der er ikke 

nogen fordel ved at tage flere stykker. 
•  Det handler ikke om at vælge rigtigt eller forkert. 
•  Spillerne skal fortælle om rollen i tredje person. 
• Fortællingen handler om, hvordan rollen finder det udstyr, som 
spilleren har valgt. 
•  Hjælp eventuelt spilleren med spørgsmål i stil med: 
 •  Hvor er rollen, og hvordan ser der ud?
 •  Hvad gør rollen for at skaffe det bestemte stykke 

udstyr ?
 •  Hvordan betragter rollen udstyret?
 •  Hvad gør rollen med udstyret

Udgang: Når alle rollerne har været gennem deres fortællescene.

 



Oversigt over anden akt

2.1 Møde ved skoven - ca. 5 min.
Indgang: Børnene mødes på en parkeringsplads ved kanten til 
skoven. Få en af spillerne til at fortælle, hvordan de andre ser 
rollen komme gående. 

•  Meget kort scene. Skal give mulighed for at spillerne beskriver 
deres rolle før eventyret starter, så der ikke skal bruges tid på 
det i den første egentlige scene. 

•  Beskriv solen og vejret. Det er sommer. Det er varmt allerede 
tidligt om morgenen. 

•  Lyset er skarpt på den åbne parkeringsplads - der ser mørkt ud 
inde i skoven. 

Udgang: Afslut scenen hurtigt og gå videre. 

2.2 En fremmed i skoven - ca. 15. min.
Indgang: Børnene er gået dybere ind i skoven, hvor de overraskes 
af en stor hund, som tilhører den lokale skovrider. 

•  Skovrideren Mikkelgaard er positiv overfor, at børnene er taget 
på eventyr i skoven. 

•  Skovrideren bekræfter, at der er en dysse derude. Han fortæller, 
at hans far var skovrider, da en spejder forsvandt i skoven, og at 
han personligt kendte spejderne. De blev mærkelige. 

•  Han fortæller, at han personligt tror, at drengen, der forsvandt 
for ti år siden, ikke druknede, men er død herude i skoven, og 
hans lig ligger derude et sted. 

•  Skovridere giver dem et håndtegnet kort, hvis de ikke allerede 
har kortet (handout #4)

Udgang: De hører knallerter i det fjerne. Skovrideren fortæller, 
at det er dem, han er på jagt efter. Man må ikke køre på knallert i 
skoven. 

2.3 Knallerter på afveje - ca.20 min. 
Indgang: Fire korte fortællescener i tredje person, hvor spilleren 
fortæller om noget udstyr, rollen tager med. 

•  Fungerer som en spændingsscene. Børnene har mulighed for at 
sabotere knallerterne. 

•  Rollerne opdager, at Christian, Bjarke og Marc er ved at snige sig 
ind på dem. 

•  Før det bliver en decideret jagt, forsøger Christian at overtale 
Thomas til at droppe sine nye venner. Da det ikke lykkedes, bliver 
han perfid og forsøger at splitte gruppen ved at sige, at de har 
gjort grimme ting ved hinanden. 

•  Christian og de to store drenge jager rollerne dybere ind i sko-
ven. Det skal være spændende, men det er meningen, at rollerne 
slipper væk fra dem i den dybe, tætte skov. 

Udgang: Når jagten er overstået. Giv eventuelt rollerne mulighed 
for at få vejret og tale sammen, inden de introduceres for dyssen.  

2.4 Dyssen - ca. 20 min. 
Indgang: Rollerne er kommet ind i en ældgammel del af skoven, og 
i en lysning finder de den uberørte og intakte gravhøj. 

•  Når de træder ind i dyssen, er de underlagt forbandelsen. De er 
alle underlagt forbandelsen, bare én træder ind. 

•  Runer på indersiden af den runde sten, der fungerer som dør. 
•  Indgang, hvor der ligger et skelet af drengen, der forsvandt i 

1700-tallet. 
•  Første rum, hvor der blandt nogle krukker, ligger skelettet af 

drengen, der forsvandt i 1974. 
•  Begravelsesrummet, hvor skelettet af troldkvinden ligger 

sammen med guldskatte og smykker. Her ligger også skelettet 
af spejderen. Han holder på en notesbog - Handout #5. 

•  Frist Tina med skatte af guld. 
•  Frist Jakob med den mærkelige kniv på skelettet. 
•  Frist Charlotte med spejderens notesbog, der kan bruges til at 

finde gravhøjen igen. 

Udgang: Efter at have læst spejderens dagbog, skulle der ikke 
være nogen tvivl tilbage hos rollerne om, at der er noget helt galt 
med gravhøjen, og slut scenen, når de forlader den. 



Oversigt over tredje akt

3.1 Faret vild i skoven- ca. 15 min.
Indgang: Efter at have forladt dyssen, er det blevet tusmørke i 
skoven. Fortæl rollerne, at de farer vild i mørket og ikke kan finde 
ud af skoven. 

•  Få først rollerne til at tage stilling til nogle praktiske ting: 
 •  Hvad spiser de?
 •  Hvordan får de varmen?
 •  Prøver de at sove - og hvem holder vagt? 

•  Få dernæst rollerne til at tale sammen om deres situation. Hvad 
tænker de? Er de bange?

 •  Føler Charlotte skyld over at have taget de andre 
med på eventyret?

 •  Har Jakob endelig fået eventyr nok?
 •  Fortryder Tina, at hun er taget med ud i skoven sam-

men med sine venner?
 •  Er gruppen sammentømret nok nu, Thomas?

•  Hvis en af rollerne har taget noget fra dyssen, som de andre ikke 
ved noget om, så lad dem opdage det i denne scene. 

Udgang: Når rollerne igen forsøger at finde hjem, og de i stedet 
ender foran dyssen, hvorfra der nu flakker et lys. 

3.2 Tilbage i dyssen - ca. 30 min.
Indgang: Uanset, hvor børnene går hen, ender de foran dyssen. 

•  De ser Bjarke og Marc flygte ud af dyssen i et overjordisk lyd. 
•  Christian er blevet lokket af sin storebror til at ofre sig til dysse-

heksen, og er nu fanget i dyssen. 
•  Skeletterne i dyssen er nu beboet af et lysende spøgelse. 
 •  Drengen fra 1700-tallet er blevet vanvittig.
 •  Drengen fra 1974 forstår ikke, at han er død, og vil 

gerne med hjem, så han kan nå fodboldkampen på 
lørdag. 

 •  Spejderen fra 1942 ved, at noget er gået helt galt. Han 
kan bruges til at hjælpe spillere, der stadig ikke er 
helt med på, hvad der foregår. 

•  Christian fortæller, at hans bror fik ham til at sige, at han ville 
blive i dyssen. 

•  Dysseheksen fortæller dem, at en af dem skal blive hos hende. 
•  Rollerne skal beslutte, hvad de vil gøre. 
•  De kan opdage, at snak om troskab, kærlighed, hengivenhed og 

lignende gør ondt på hende. 

Udgang: Enten vælger de en, som skal blive, eller de bliver alle 
fire. Måske går de videre til scenen Kærlighedens ritual. 

3.3 Kærlighedens ritual - ca.15 min. 
Indgang: Hvis de opdager, at heksen bliver skadet af kærlighed, vil 
hun tilbyde dem alle friheden, hvis deres kærlighed er stærk nok. 

•  Ritualet går ud på, at rollerne på skift skal sige noget om hinan-
den, som de nærer positive følelser for. 

•  Ritualet udføres i realtid. Hvis en spiller går i stå eller bryder 
karakter, har de tabt ritualet, og Dysseheksen tager rollen. 

•  Ritualet kan gøres mere eller mindre udfordrende. Giv evt. 
spillerne mulighed for at forberede sig. 

•  Vinder de ritualet, får de lov til at gå, men Christian skal blive 
tilbage. 

•  Vinder de ritualet, kan de tage guld og andet med sig ud af 
dyssen.

Udgang: Når ritualet slutter på den ene eller anden måde. 

Epilog - ca. 10 min. 
Indgang: Der er fire sandsynlige udgange på Bedste Venner: 

•  Rollerne bliver enige om, at efterlade én af deres venner i dyssen 
sammen med Christian . Kør epilog med begravelsen. 

•  Rollerne bliver enige om, at de alle bliver i dyssen sammen. Kør 
epilog med døende rolle eller epilog med børn i 2017, der opdager 
dyssen. 

•  Rollerne taber riualet mod Dysseheksen . Kør epilog med begra-
velse af en af rollerne 15 år i fremtiden. 

•  Rollerne vinder ritualet mod Dysseheksen . Kør epilog, hvor 
børnene står sammen på parkeringspladsen i morgensolen. 
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KOMPAS DRIKKEDUNK DU ER SELV HELTEN
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DYSSE?

14. juni. Skovrider Mikkelgaard har ikke selv 
set Dyssen i Skoven. Han har hørt beretninger 
om den. Han siger, at han har talt med to unge 
skovløbere, der har set den. De markerede den 
på et Kort, men da de ville finde den igen, var den 
væk. Mikkelgaard markerer på vores Kort. 
16. juni. 10.00. Gunnar, Frederik og mig forbe-
reder Ekspeditionen. Ifølge optegnelser ligger den 
store Dysse i Skoven nord for den lille Skovsø 
- 12 grader vest. Gå efter de gamle Ege. Gunnar 
tager madpakke med. Hans mor smører tre 
Fedtemadder, tre Pølsemadder og bager tre boller 
med rosiner. Frederik har en dunk med saft. 
16. juni. 13.00. Holder frokostpause ved 
Skovsøen. Har aldrig været så langt inde i 
skoven. Gunnar siger, at han har været ved 
Skovsøen før, men han praler garanteret bare. 
Spiser Fedtemadderne. 
16. juni. 15.00. Skoven er ufremkommelig. 

Frederik vil ikke længere. Siger vi skal vende 
om. Jeg fortæller Frederik og Gunnar om 
guldskattene i dysserne. Vi aftaler at gå videre 
nordpå i en halv time. Kan stadig nå hjem inden 
det bliver mørkt. 

Vi har fundet den! Vi har fundet dyssen! 

16. juni - tror jeg. Vi er faret vild. Det er så 
mørkt. Går tilbage til dyssen. Frederik græder. 

Gunnar og Frederik siger, at de vil hente hjælp. 
Jeg bliver tilbage. Vi kan ikke alle gå herfra. Må 
ikke for Dysseheksen. Siger til hende, at jeg nok 
skal blive. Jeg ved, at de andre vil hente voksne!

Min lygte er ved at brænde ud. Dysseheksen vil 
ikke lade mig gå. Stenen står fast. Jeg ved ikke, 
hvor lang tid, der er gået. Er sulten og tørstig. 
De andre børn hvisker.  
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Du er klædt i en lysegul pullover og løse hør-
bukser. Dine lyseblå sejlersko har små, smarte 
kvaster. 

“Kom Thomas, vi går over i Samuelsen og 
ser, om de har fået nye kataloger,” siger din 
ven Christian – en mørkhåret dreng i næsten 
lignende tøj og sætter retning mod en tøjbu-
tik, hvor det ene vindue er fyldt med habitjak-
ker, hvor ærmerne er smøget op på mannequi-
nerne. 

Du kaster et blik over på boghandlen overfor. 
“Du er selv helten”, står der med stor skrift 
over en kasse med bøger med drabelige forsi-
der. Der er et håndskrevet skilt med teksten: 
“Ny bog ude nu!”

“Okay, men lad os gå over i Schous Boghan-
del bagefter,” siger du. 

“Boghandlen. Pfft, hvad tænker du på. Der 
har vi sgu da ikke noget at gøre.”

Thomas er 13 år. Hans mor køber pænt tøj til 
ham. De handler i provinsbyens nydelige 
butikker på gågaden i sommersolen. “Den er 
da god til ham,” siger hun til ekspedienten 
som nikker. “Den fås også i en pastel lyng og 
en kornblå.” Thomas er en pæn dreng. Hans 
lyse hår er klippet i en sideskilning. Thomas 
gør, som hans mor forventer. Det har været 
naturligt for ham - indtil nu, hvor han 
begynder at mærke oprøret i sig. 

Da I kommer ud med hvert jeres glittede kata-
log over næste efterårsmode for drenge og 
unge mænd, får du øje på Jakob ovre ved 
Schous Boghandel. Det er der ikke noget 
underligt ved, for hvor du forventes at hænge 
ud i tøjbutikkerne, hænger Jakob ud i bog-
handlen. Men det er ikke kun det. Han står 
sammen med den nye pige. Pigen med næsten 
sort strithår og alt for meget sort øjenskygge. 
En pige på jeres alder med øjenskygge. 

Du mærker en umiddelbar og heftig jalousi. 
Du prøver at gemme den væk, ligesom du så 
ofte har gemt dine følelser væk og erstattet 
dem med et smil. Du ved ikke, om du er jaloux 
på Jakob, fordi han hænger ud sammen med 
Tina, eller om du er bange for, at Tina tager 
Jakob, så han ikke gider lave ting sammen 

med dig, når de andre ikke ser det. Men du er 
helt sikker på én ting: du ville hellere stå sam-
men med Tina og Jakob og kigge på den nye 
“Du er selv helten”-bog og tale om, hvordan det 
ville være, hvis det var jer, der var på et spæn-
dende eventyr. 

“Kom Thomas, vi går op til Vaffelboden og 
ser, om nogen af de andre er deroppe.”

Jakob og Tina kigger over på jer. Jakob vin-
ker kort til dig, og du vinker igen, 

“Hvorfor vinker du til Mongolen og Spasse-
ren?”

Du svarer ikke. I går op mod Vaffelboden. 

Thomas er en af de populære drenge i klas-
sen. De går i smart tøj. De taler om at holde 
fester, hvor de skal danse med de smarte 
piger fra klassen. Thomas kan ikke lide, når 
der er konflikter. Han er god til personligt at 
undgå dem. Han får gode karakterer, og han 
er vellidt af de fleste lærere. Popdrengene, 
som de hedder i daglig tale. 

*****************

Christian taler, mens I går op mod Vaffelbo-
den. Du er lige ved at sige til ham, at du glemte 
noget inde i Samuelsens, så du kan vende om, 
løbe tilbage og se om Jakob og Tina stadig står 
der. Din indre undren over, hvorfor du synes, 
at Tina og Jakob virker mere tillokkende end 
at gå på Vaffelboden sammen med dine popu-
lære venner kombineret med tanken om, hvad 
Christian vil sige, hvis han opdager, at du 
foretrækker de to outsidere frem for ham, får 
dig til bare at gå med. Men du føler, at du går 
glip af noget. 

“Hej Charlotte,” siger du, da du kigger op og 
får øje på rødhårede Charlotte fra klassen, der 
står og kigger lidt forvirret rundt på Torvet 
foran Vaffelboden. “Skal du med ind og have 
en sodavand eller en is?” spørger du, da hun 
ikke reagerer. 

Christian kigger irriteret på dig. “Ikke Char-
lotte,” hvisker han til dig, og giver dig en albue 
i siden og peger ind i Vaffelboden, hvor du ser 
jeres klassekammerat Pernille stå ved disken 
og bestille noget. 

ROLLERNE
•  Charlotte: En høj, rødhåret pige, som er 

selvsikker og en smule bestemmende. 
Hun elsker at læse og ved meget. Er mo-
den af sin alder og har mange modstri-
dende følelser i sig. Charlotte er ander-
ledes end de fleste andre piger i klassen, 
hvilket hun først selv for nyligt opdagede. 
Hun kan lide at læse bøger om opdagel-
sesrejsende og se dokumentarudsendel-
ser. Hun troede, at hun var vellidt blandt 
de populære piger, men det viste sig, at 
de ikke kunne lide hende mere. 

•  Jakob: En særling, der er vant til at være 
alene. Har svært ved at hitte rundt i so-
ciale regler, og er et nemt mobbeoffer. 
En smule naiv. Tror det bedste om men-
nesker. Venlig og gavmild. Jakob interes-
serer sig for mærkelige historier. Han går 
ikke op i, hvad andre tænker om ham eller 
hans tøj. Han har aldrig været bredt so-
cialt accepteret i klassen, og har i stedet 
for venner haft bøger.

•  Tina: En enspænder, der er vant til at kla-
re sig selv. Stoler ikke på nogen og er na-
turligt mistroisk. Modig og ikke bange for 
at være anderledes. Forventer ikke noget 
af andre. Tina signalerer tydeligt, at hun 
er anderledes med sit sorte, strittende 
hår og heftige sorte øjenskygge. Hun er 
en ensom ulv, og har indtil for nylig virket 
ligeglad med, hvad andre tænkte om hen-
de. Som om intet kunne røre hende. Hun 
er ny i klassen. 

•  Thomas: En køn, populær og veltalende 
dreng, der er god til at læse andre børn 
og voksne og forstå, hvad de er ude på. 
Tidligere meget konfliktsky, men er ved 
at udvikle sig til en rebel. 

Thomas 
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Thomas ved godt, at 
der foregår forskel-
lige intriger i klas-
sen, og han ved 
også godt, at han 
er involveret i 
dem, men han 
har ikke helt 
styr på dem. De andre 
går skrækkeligt meget op i, 
hvem der er venner med hvem, hvem der 
er upopulære i denne uge, og hvem man ikke 
skal snakke med. 

Christian og andre drenge fra klassen 
synes, at det er sjovt at drille andre børn. Det 
synes Thomas ikke. Det er ved at gå op for 
ham, at han er med til at drille, når han står 
sammen med dem og ikke gør noget. Han 
har ikke gjort noget, fordi han vil undgå 
konflikter.

Han så, hvor lede Christian og nogen af de 
andre fra klassen var ved den nye pige i klas-
sen, Tina. De kom flydende håndsæbe i hen-
des fine, sorte strithår. Sæben kom i hendes 
øjne, men Thomas gjorde ikke noget andet, 
end at trække sig lidt væk, mens mange 
andre fra klassen heppede. 

Thomas kan godt lide Charlotte. Han legede 
med hende, da de var små. Charlotte fandt 
på gode lege, og Thomas var hurtig til at 
fange ideen. Han forstod af lege med på 
Charlottes lege i stedet for bare selv at ville 
finde på. Hun gav ham engang en barbiefi-
gur. Thomas tog imod den. Og han har den 
stadig. De leger ikke mere sammen, men nu 
kan han godt lide hende, fordi hun er høj, 
rødhåret, læser mærkelige bøger og skriver 
stile om opdagelsesrejsende, der finder 
glemte folk, som har udviklet andre teknolo-
gier, end dem vi kender. Og fordi hun aldrig 
driller nogen. Hun ville på mange måder 
være en meget bedre ven end Christian. 

***********

“Hold nu op, Christian. Charlotte må da godt 
gå på Vaffelboden sammen med os,” siger du 
og skubber Christians arm væk. “Kom med 
ind, Charlotte.” Du rækker kort hånden frem, 
men trækker den tilbage, inden hun kan gøre 
mine til enten at ignorere den eller række ud 
efter den. 

***********

Du ser Pernille gøre sin 
mund spids i det øjeblik, hun får øje på 
Charlotte. Du prøver at være ligeglad. Du kan 
godt være venner med både Charlotte og Per-
nille samtidig. Og hvis det kommer til det, så 
beslutter du dig i dette øjeblik for at vælge 
Charlotte. 

“Hej Pernille,” siger du og prøver at lyde 
frisk. Hun svarer ikke, men vender sin 
opmærksomhed mod ekspedienten. 

“Hvad har du gang i?” hvisker Christian til 
dig, og det er et godt spørgsmål. Hvad har du 
egentlig lige gang i?

“Jeg giver en is,” siger du til Charlotte, og 
kan godt høre, at du lyder lidt mere manisk, 
end normalt. Du kan se på Charlotte, at hun 
ikke bryder sig om situationen. Hun virkede 
lidt ude af den for lidt siden, men hun begyn-
der at få sit sædvanlige viljestærke blik i 
øjnene. Om lidt går hun. 

Du bryder ind foran Pernille. “To vafler med 
to kugler og guf,” siger du. 

Charlotte ryster på hovedet og skal lige til at 
sige til dig, at hun ikke skal have noget og gå 
sin vej, da døren går op og Jakob og Tina kom-
mer ind i Vaffelboden. 

“Det er jo som i den der western,” tænker du 
og bliver overrasket over, at du smiler for dig 
selv ved synet af de to nye gæster. Det går op 
for dig, at du ikke smiler for dig selv. Du smi-
ler til Tina og til Jakob, og du ser, at de begge 
smiler igen. Du ser, at Charlotte stopper op, 
og i stedet for at sige, at hun hellere må gå, 
nikker hun til dig og smiler. 

Vaffelboden
Det udviklede sig. Christian blev sur, og hvis 
han bare var gået, så var der nok ikke sket så 
meget mere, men Christian ville ikke accep-

FORHOLD TIL DE ANDRE BØRN
Jakob 
Du har altid godt kunne lide Jakob, og I har siden 
børnehaveklassen leget sporadisk sammen. Du 
er fascineret af hans historier, men synes også, 
at han kan være trættende med sin umiddelba-
re facon og manglende situationsfornemmelse. 
Du har på fornemmelsen, at Jakob er det mest 
loyale, man kan forestille sig. Du har mange 
gange skuffet ham, men han har aldrig ladet dig 
høre for det. Du står i gæld til ham. 

Tina 
Du er fascineret af Tina. Hendes mærkelige hår. 
De mørke øjne med øjenskygge. Og hendes op-
førsel. Du har ikke set hende græde én eneste 
gang, selv om Christian og de andre har være 
lede ved hende. Du har forsøgt at få dem til at 
lade være, men de kan ikke udholde, at hun ser 
anderledes ud. Du vil gerne, at Tina falder til i 
jeres gruppe. 

Charlotte 
Du har altid haft det godt med Charlotte, selv 
om du er en lille smule bange for hende, fordi 
hun er så stædig og ofte siger tingene lige ud, 
og du er selv konfliktsky. Hun er næsten lige så 
høj som du er. Du synes, at de ting, hun interes-
serer sig for er spændende.

BIPERSONER

•  Christian: Klassens stærke dreng og anfører. 
Står bag mobning af Jakob og Tina. Tidligere 
venner med Thomas, som fulgte Christian som 
medløber. Intrigant og intelligent. Manipulerer 
både børn og voksne. Mobber ikke selv fysisk. 

•  Bjarke: Christians storebror, der er 16 år og går 
i 9. klasse. Ven med drengen Marc. De to store 
drenge gør Christian urørlig. Hvis Christian har 
brug for hjælp, så er Bjarke der. 

•  Pernille: Tidligere veninde med Charlotte. Nu 
en slags kæreste med Christian, som tager ak-
tiv del i mobningen af Charlotte, Jakob og Tina. 

Thomas 
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tere et nederlag. Han kaldte Jakob for mongol 
og Tina for spasser. Thomas sagde, at han ikke 
skulle tale grimt til dem. Christian pustede sig 
op og gav Thomas besked om, at han bare slet 
ikke skulle blande sig. I samme øjeblik som 
Thomas var lige ved at trække sig tilbage og 
falde ind i sin vante konfliktsky rolle, trådte 
Charlotte frem og gav Christian et kraftigt 
skub. Måske også kraftigere, end hun selv 
havde regnet med. Hun er høj. Christian 
snublede over en måtte og knaldede hovedet 
ned i disken. Det begyndte at bløde. Pernille 
begyndte at skrige. Tina begyndte at grine, og 
det samme gjorde Jakob. Christians tårer for-
vandlede sig til raseri, og han rejste sig for at 
gå løs på Jakob, men Thomas brød med alt i sig 
selv og holdt ham tilbage. Han hviskede til 
Christian, at Jakob måske ville slå ham, hvis 
han gik på ham uden storebroren Bjarke i 
nærheden. Tanken om at blive banket af 
Jakob på Vaffelboden fik Christian til at løbe 
sin vej. Pernille gik og på vejen ud smed hun 
sin milkshake med chokolade ud over Char-
lotte, som blev lammet. Tina trådte til gen-
gæld frem og gav Pernille en syngende lus-
sing, og få sekunder efter stod Thomas, Char-
lotte, Tina og Jakob sammen i Vaffelboden og 
kiggede på hinanden. 

To uger senere
Efter sammenstødet i Vaffelboden ændrede 
meget sig. Kliker blev opløst. Nye kliker dan-
nedes. Den nye klike er Thomas, Tina, Char-
lotte og Jakob. Det er ikke helt til at sige, hvor 
gode venner gruppen er, men de skjuler ikke 
mere, at de er venner. Thomas taler stadig 
med Christian. Han er stadig en af de popu-
lære drenge, der bliver både accepteret af 
Popdrengene og Pigebanden, men han hører 
ikke til gruppen af drenge mere. 

I kalder jer for Eventyrklubben. Det er selvfølge-
lig Jakob, der har fundet på navnet, og I accep-
terede det alle med det samme. I har ikke været 
på så mange eventyr endnu, men Jakob siger, at 
man ikke skal haste af sted, men vente på, at det 
helt rigtige eventyr viser sig.

De fire børn er venner, men de mærker sta-
dig hinanden an. Der er meget at være i tvivl 
om, når man er 13 år. Kan de andre også lide 
mig i morgen? Er de kun sammen med mig, 
fordi de ikke kan finde noget bedre? Der er 

ikke blevet formuleret noget endeligt blandt 
børnene i gruppen. Det er som om, at de alle er 
lidt bange for, at det skal gå i stykker, hvis de 
taler om det. Hvad nu, hvis én spørger, om de 
er venner, og en eller flere af de andre siger 
nej? Hvad nu, hvis én spørger, om de andre 
kan lide en, og de siger nej. I har lige nu noget, 
der er dejligt og måske har potentialet til at 
blive noget stort og vigtigt. Noget som ikke 
bare fylder noget denne sommer, men som 
kan fylde næste år og året efter. Frygten for at 
miste dét, gør at ingen rigtig siger noget. 

Nu
Solens stråler sniger sig ind gennem sprækker i 
det mørke gardin og tegner streger af støv i den 
varme luft. Biologilokalet har en fascinerende 
krydret lugt af hengemt organisk materiale. Hr. 
Frantzen fortæller om den danske stenalder. 
Hvordan de tidligste samfund i Danmark 
begravede deres døde i noget, der nærmest lig-
nede datidens huse, og derefter lagde så meget 
jord over graven, at de stadig står i dag mange 
tusinde år senere. Og hvordan gravhøjene i 
tidens løb er blevet udsat for gravrøvere. 

“Der er flere gravhøje her i området, og hvad 
der er særligt er, at der også er gravhøje ude i 
skoven. Ofte ser man dem på åbne områder, og 
skoven, der omgiver os, er faktisk også flere 
tusinde år gammel - som I husker fra sidste 
gang, hvor vi kiggede på årringene på et ege-
træ.”

Frantzen kigger ud i det dunkle lokale for at se, 
om hans ord vækker genklang, mens han med 
en svag raslen skifter transparent. Et øjeblik 
bliver lærredet helt hvidt, og alle jeres ansigter 
oplyses, hvorefter en tegning af en stor gravhøj 
dukker op. Der er en stenåbning i højen, og 
foran åbningen står en stor, flad, rund sten. En 
dør. En dør ind til graven. Tegningen ser gam-
mel ud. 

“Det her er en tegning af Skovdyssen. Vi har 
ikke nogen billeder af den, for enten er den en 
legende, som slet ikke findes, eller også, er det 
en af de få gravhøje, som ikke er blevet fundet 

og undersøgt endnu. Og den skulle være her i 
vores skov!” siger Frantzen. 

Du hører næsten et gisp fra Jakob, og du kan 
se, at hans fantasi kører på højtryk, og du smi-
ler for dig selv. Du ser dig selv på eventyr i sko-
ven efter den magiske skovdysse, mens Jakob 
fortæller, hvordan helten fra hans bøger ville 
have håndteret situationen. 

Eventyrklubben og Skovdyssen
Thomas har for nylig fået tre nye venner - 
eller det vil sige, at han har genfundet sit ven-
skab med Charlotte, tør åbent vise, at han er 
venner med Jakob og er blevet venner med 
den mærkelige Tina med de sorte øjne. Tho-
mas ved, at Jakob vil på jagt efter skovdyssen 
og finde skatten. Han ser det som sit ansvar, at 
gruppen forbliver venner. For Thomas hand-
ler det mere om, at et eventyr i skoven kunne 
binde dem sammen som venner, så de bliver 
bedste venner for altid. 

Lige nu sidder Thomas og er ved at skrive en 
seddel, som skal sendes ned til Tina, og deref-
ter videre til de andre. De har talt om, at de 
skal ned til søen og bade, og i dag er vejret per-
fekt, og I bør lave noget sammen alle fire. 

DEN DRUKNEDE DRENG
Der går en historie om, at en dreng 
druknede nede i søen for otte-ti år 
siden. En dreng på jeres alder. Han 
blev aldrig fundet. Efter sigende 
hørte en hundelufter nogle ynke-
lige skrig ude fra søen, og dagen 
efter drengen var forsvundet, blev 
der fundet en båd drivende derude. 
Hvis han ikke er fundet må han jo 
stadig være nede i søen!
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   Tina har sort strithår og en masse, mørk 
øjenskygge. Hendes tøj er mørkt og flagrende, 
og hun har en lang kæde med et sølvkors. Hun 
har slidte sneakers på fødderne. Den højre sko 
er repareret med mørkt, kraftigt tape. Hun 
har lange sorte handsker, som er slidte og hul-
lede. Det ser sejt ud. 

“Har du været i Schous Boghandel før?” 
spørger du Tina, som umærkeligt går et halvt 
skridt bag dig. 

Boghandlen har ikke flyttet den lille vogn 
med “Du er selv helten”-bøgerne, og ganske 
rigtig har de i anledning af, at der er kommet 
en ny bog sat de andre på tilbud til 50 kroner 
stykket. 50 kroner er stadig næsten to ugers 
lommepenge. 

“Nej,” næsten hvisker hun, og stopper lidt op 
og betrager boghandlen udefra. 

“Jeg er helt vild med de her bøger,” siger du og 
tager tre hurtige skridt frem mod den lille 
vogn. “Du er selv helten,” siger du højt og 
peger på skiltet. “Det her er den første bog. Der 
er du en rejsende i et glemt rige, som skal 
finde tilbage til Den Grønne Stad, men der er 
monstre i skoven, og du møder en troldmand, 
som ...”

************

Jakob er 13 år. Han kan lide at læse bøger. 
Hans yndlingsbøger er en serie, hvor man 
selv vælger handlingen og via terninger 
bestemmer, om man klarer de udfordringer, 
man udsættes for. Det er næsten som at 
være på eventyr selv. Når Jakob læser 
bøgerne, forestiller han sig, at han ER hel-
ten, og eventyret ligger åbent foran ham. 
“Burde han ikke læse noget fornuftigt i ste-
det for alt det skidt?” “Lad ham nu. Når han 
nu ikke har nogen rigtige venner”. Jakob 
siger ofte det, han tænker på. Han er ikke så 
bange for, hvad andre tænker om ham, for de 
tænker nok alligevel ikke noget pænt. 

************

Du ser at Tina kigger over på den anden side 
af gågaden mod Samuelsens Mode, og du får 
øje på Thomas og Christian, der lige er kom-

met ud af butikken. Du vinker til Thomas og 
tænker på, hvordan det må være at have så 
mange venner, som Thomas har. Hvordan det 
må være bare at have én ven. Straks du har 
vinket, ser du at Christian også ser det, og at 
han siger noget. Thomas giver et lille vink og 
går af sted med Christian. Du mærker et lille 
sug i maven og tænker på, hvordan det ville 
være, hvis det var dig, der gik ind i Samuel-
sens Mode og købte en jakke, en lyserød T-shirt 
og nogle lyse bukser. Så ville du smøge 
ærmerne på jakken op og ...”

“Kender du Thomas?” spørger Tina. Det er 
første gang, at hun siger mere end bare ensta-
velsesord på jeres tur til boghandlen. 

Igen tøver du lidt, og nikker så. “Ja. Han 
kommer sommetider over til mig og ... læser 
tegneserier.” I virkeligheden læser I bøger 
sammen og finder på nye handlinger og leger 
med Playmobilfigurer, men du ved ikke, om 
den mærkelige, nye pige i klassen vil forstå 
det. Og du vil ikke hænge Thomas ud. Du for-
ærer Tina den første bog i serien. 

************

Jakob er en outsider i klassen. Det har han 
altid været. Han taler for meget. Siger det 
forkerte. Kommer til at græde uden helt at 
vide hvorfor. Bliver uvenner med nogen 
uden helt at forstå hvorfor. Zombier er mere 
spændende end popmusikere. Vampyrer er 
mere spændende end piger. Han skriver 
eventyr og drømmer om selv at tage på even-
tyr - men han har ikke lyst til at gøre det 
alene. Helten i bøgerne møder også altid 
nogen, der kan hjælpe. Jakob føler, at han 
skylder Tina noget. En dag for ikke længe 
siden, kom Christian og nogle andre drenge 
fra klassen flydende håndsæbe i Tinas flotte 
strithår, mens en masse børn stod og hep-
pede. Jakob ville have stoppet dem - eller i 
hvert fald have prøvet at stoppe dem, men i 
stedet løb han væk og hentede en lærer. Da 
læreren kom, var det overstået og de var 
væk. Jakob har fortrudt lige siden, at han 
ikke selv gjorde noget og har tænkt på, hvor 
alene Tina må have følt sig den dag på en 
gang med håndsæbe i håret. 

ROLLERNE 
•  Charlotte: En høj, rødhåret pige, som er selv-

sikker og bestemmende. Hun elsker at læse 
og ved meget. Er moden af sin alder og har 
mange modstridende følelser i sig. Charlotte 
er klog og rækker ofte hånden op. Hun kender 
næsten altid svarene. Charlotte var ind til for 
nylig en af de populære piger i klassen, men 
det skiftede pludseligt. Mens de andre piger 
blev interesseret i popmusik og drenge, blev 
Charlotte mere interesseret i bøger og opda-
gelsesrejsende. 

•  Tina: En enspænder, der er vant til at klare 
sig selv. Stoler ikke på nogen og er naturligt 
mistroisk. Modig og ikke bange for at være 
anderledes. Forventer ikke noget af andre. 
Tina er en ægte outsider, og man kan se det 
på hende. Hun gør, hvad hun kan, for at være 
anderledes. Hendes tøj. Hendes hår. Hendes 
øjenskygge. Hendes opførsel. Hendes musik. 
De ting hun siger og gør. 

•  Thomas: En køn, populær og veltalende dreng, 
der er god til at læse andre børn og voksne og 
forstå, hvad de er ude på. Tidligere meget 
konfliktsky, men er ved at udvikle sig til en 
rebel. Thomas er en populær dreng i klassen. 
Han går i smart tøj. Hans forældre er rige. Han 
har mange venner. Lærerne kan godt lide ham. 
Han smiler meget. Det er ikke helt til at sige, 
hvad Thomas interesserer sig for, for det vir-
ker som om, at han mest interesserer sig for 
det, som de de andre populære drenge inte-
resserer sig for. Det er Thomas, der har sam-
let den nye gruppe. 

•  Jakob: En særling, der er vant til at være alene. 
Har svært ved at hitte rundt i sociale regler, 
og er et nemt mobbeoffer. En smule naiv. Tror 
det bedste om mennesker. Venlig og gavmild. 

Jakob 
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************

“Vil du have en vaffel,” 
spørger Tina pludseligt. I er gået 
fra boghandlen op af gågaden og er nået til 
Torvet, hvor Vaffelboden ligger. Den forbudte 
vaffelbod. Jakob prøvede engang at gå derind, 
fordi der sad nogen fra klassen, men han fik 
at vide, at han ikke måtte komme der, fordi 
det var mongolfrit område. Han ville egentlig 
bare have haft en isvaffel ... og måske have 
spist den sammen med den andre. 

“Mener du det? Jeg mener ... det er jo ikke 
meningen ...,”. Du går i stå. Før I nåede Vaffel-
boden, skulle du lige til at sige, at du skulle 
hjem, og at du glædede dig til at høre, hvad 
Tina synes om bogen. 

“Ja, lad os ...,” og så er det Tinas tur til at gå 
i stå. Hendes ansigt, som for en sjælden gang 
skyld var oplyst i et smil, bliver igen blegt og 
trist. 

“Jeg har ikke nogen penge,” siger hun og fort-
sætter. “Undskyld. Jeg skulle ikke have fore-
slået det.”

Du tænker et øjeblik. Du har egentlig ikke 
lyst til at gå ind i Vaffelboden, men du har hel-
ler ikke lyst til, at Tina bare går hjem. Det er 
spændende at være sammen med Tina. Og 
hun har ikke sagt noget frimt til dig, selv om 
du ved, at du har talt for meget. Ekstra meget 
fordi du er nervøs. Hun er en pige. Hun er 
smuk. I din fantasi, er det hende, du redder - 
selv om det sommetider er hende, der redder 
dig. 

Du har 10 kroner, men du kan ikke forære 
dem hende. Du har allerede lige givet hende 
en bog. Det bliver for meget. 

Du griber ned i din lomme og rækker en 
blank og sølvskinnende tier frem. 

“Du kan låne af mig,” siger han. 
Tina tager imod mønten med et lidt forsig-

tigt smil, og I går sammen ind mod Vaffelbo-
den. Du mærker, at dit hjerte banke hurtigere. 

Du kan se, at Thomas, Charlotte, Christian 
og Pernille er derinde. Du og Thomas er en 
slags venner. Det må ikke være rart for ham, 
når Christian siger grimme ting om dig. Du 

kan se på 
ham, at han ikke 
kan lide det, og du har ikke 
lyst til at stille ham i en sådan situa-
tion, som du nu gør. For du ved, at Christian 
vil sige noget grimt til dig. Men du har heller 
ikke lyst til at skuffe Tina. 

Vaffelboden
Det udviklede sig. Christian blev sur, og hvis 
han bare var gået, så var der nok ikke sket så 
meget mere, men han ville ikke acceptere et 
nederlag. Han kaldte Jakob for mongol og 
Tina for spasser. Thomas sagde, at han ikke 
skulle tale grimt til dem. Christian pustede 
sig op og gav Thomas besked om, at han bare 
slet ikke skulle blande sig. I samme øjeblik 
som Thomas var lige ved at trække sig til-
bage og falde ind i sin vante konfliktsky 
rolle, trådte Charlotte frem og gav Christian 
et kraftigt skub. Måske også kraftigere, end 
hun selv havde regnet med. Hun er høj. 
Christian snublede over en måtte og knal-
dede hovedet ned i disken. Det begyndte at 
bløde. Pernille begyndte at skrige. Tina 
begyndte at grine, og det samme gjorde 
Jakob. Christians tårer forvandlede sig til 
raseri, og han rejste sig for at gå løs på Jakob, 
men Thomas brød med alt i sig selv og holdt 
ham tilbage. Han hviskede til Christian, at 
Jakob måske ville slå ham, hvis han gik på 
ham uden Bjarke i nærheden. Tanken om at 
blive banket af Jakob på Vaffelboden fik 
Christian til at løbe sin vej. Pernille gik og på 
vejen ud smed hun sin milkshake med cho-
kolade ud over Charlotte, som blev lammet. 
Tina trådte til gengæld frem og gav Pernille 
en syngende lussing, og få sekunder efter 
stod Thomas, Charlotte, Tina og Jakob sam-
men i Vaffelboden og kiggede på hinanden. 

FORHOLD TIL DE ANDRE BØRN
Thomas 
Du har altid godt kunnet lide Thomas, og I to 
legede en del sammen - især da I var mindre. 
Thomas er en af de få, som har gidet at høre på 
dine historier. Du var glad, når du legede med 
Thomas, og du blev ked af det, da han mere og 
mere begyndte at være sammen med Christi-
an, som driller dig. Men du accepterede det, og 
I leger stadig lidt sammen, selv om I skal holde 
det hemmeligt. 

Tina 
Tina er smuk og fascinerende. Hun ligner en 
rigtig eventyrprinsesse. Ikke sådan en med ly-
serødt strutskørt, men sådan en, som kan magi 
og som er stærk nok til at bekæmpe ondska-
ben. Hun er sej. Selv om de andre driller hende, 
græder hun ikke. Du kommer selv til at græde, 
når de er efter dig. Du kan ikke lade være. Det 
kan hun. Du vil gerne være hendes ven. Du er 
måske lidt forelsket i hende, men du ved også, 
at ingen kan være forelsket i dig. Det er OK, 
bare at være hendes ven. Hun siger ikke så me-
get, så når hun siger noget, så holder du mund 
og lytter efter. 

Charlotte 
Du og Charlotte vil på eventyr. Charlotte er 
mere interesseret i historie. Hun vil finde 
glemte ting ude i skoven. Du vil finde drager og 
gobliner. Men du kan godt lide hendes faktuelle 
tilgang til tingene. Hvor du fabulerer og som-
metider mister jordforbindelsen er hun skrap 
og holder sig til virkeligheden. 

Bipersoner
•  Christian: Klassens stærke dreng og anfører. 

Står bag mobning af Jakob og Tina. Tidligere 
venner med Thomas, som fulgte Christian 
som medløber. Intrigant og intelligent. Ma-
nipulerer både børn og voksne. Mobber ikke 
selv fysisk. 

•  Bjarke: Christians storebror, der er 16 år og 
går i 9. klasse. Ven med drengen Marc. De to 
store drenge gør Christian urørlig. Hvis Christi-
an har brug for hjælp, så er Bjarke der. 

•  Pernille: Tidligere veninde med Charlotte. Nu 
en slags kæreste med Christian, som tager 
aktiv del i mobningen af Charlotte, Jakob og 
Tina.

Jakob
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Jakob

To uger senere 
Meget forandrede sig efter den dag, hvor 
Jakob gik ind i Vaffelboden med Tina. Jakob 
har fået venner og er blevet en del af en rigtig 
gruppe sammen med Charlotte, Thomas og 
Tina. Det er ikke helt til at sige, hvor gode 
venner gruppen er, men de er mere venner 
end Jakob har prøvet før med nogen. Og 
Thomas skjuler ikke mere, at han er venner 
med Jakob. På mange måder er Jakob glad 
for at have venner, som han taler med i sko-
len, og som ikke slår ham, hvis han siger 
noget, som de synes er forkert, men der er 
også en del af Jakob, der bare går og venter 
på, at han får sagt eller gjort det, der gør, at 
de andre ikke gider ham mere. Men den del 
fylder ikke særligt meget. 

I kalder jer for Eventyrklubben. Eller det vil 
sige, at det var dig, der kaldte jer for Eventyr-
klubben, men de andre accepterede det, og de 
er med på, at I skal på eventyr, når det rigtige 
af slagsen viser sig. De andre er ligeglade med, 
at de seje i klassen siger, at eventyr er for pat-
tebørn. 

De fire børn er venner, men de mærker sta-
dig hinanden an. Der er meget at være i tvivl 
om, når man er 13 år. Kan de andre også lide 
mig i morgen? Er de kun sammen med mig, 
fordi de ikke kan finde noget bedre? Der er 
ikke blevet formuleret noget endeligt blandt 
børnene i gruppen. Det er som om, at de alle 
er lidt bange for, at det skal gå i stykker, hvis 
de taler om det. Hvad nu, hvis én spørger, om 
de er venner, og en eller flere af de andre 
siger nej? Hvad nu, hvis én spørger, om de 
andre kan lide en, og de siger nej. I har lige 
nu noget, der er dejligt og måske har poten-

tialet til at blive noget stort og vigtigt. Noget 
som ikke bare fylder noget denne sommer, 
men som kan fylde næste år og året efter. 
Frygten for at miste dét, gør at ingen rigtig 
siger noget. 

Nu
Solens stråler sniger sig ind gennem sprækker 
i det mørke gardin og tegner streger af støv i 
den varme luft. Biologilokalet har en fascine-
rende krydret lugt af hengemt organisk mate-
riale. Hr. Frantzen fortæller om den danske 
stenalder. Hvordan de tidligste samfund i 
Danmark begravede deres døde i noget, der 
nærmest lignede datidens huse, og derefter 
lagde så meget jord over graven, at de stadig 
står i dag mange tusinde år senere. Og hvor-
dan gravhøjene i tidens løb er blevet udsat for 
gravrøvere. 

“Der er flere gravhøje her i området, og hvad 
der er særligt er, at der også er gravhøje ude i 
skoven. Ofte ser man dem på åbne områder, og 
skoven, der omgiver os, er faktisk også flere 
tusinde år gammel - som I husker fra sidste 
gang, hvor vi kiggede på årringene på et ege-
træ.”

Frantzen kigger ud i det dunkle lokale for at 
se, om hans ord vækker genklang, mens han 
med en svag raslen skifter transparent. Et øje-
blik bliver lærredet helt hvidt, og alle jeres 
ansigter oplyses, hvorefter en tegning af en 
stor gravhøj dukker op. Der er en stenåbning i 
højen, og foran åbningen står en stor, flad, 
rund sten. En dør. En dør ind til graven. Teg-
ningen ser gammel ud. 

“Det her er en tegning af Skovdyssen. Vi har 
ikke nogen billeder af den, for enten er den en 

legende, som slet ikke findes, eller også, er det 
en af de få gravhøje, som ikke er blevet fundet 
og undersøgt endnu. Og den skulle være her i 
vores skov!” siger Frantzen, og du føler, at han 
kigger på dig. 

En glemt gravhøj. En dysse i skoven. En for-
svunden skovdysse. Et eventyr. Et ægte even-
tyr i skoven! 

Du kigger over på Charlotte. Du kan se, at 
hun tænker det samme. Du kigger over på 
Thomas. Han smiler. Du kigger over Tina, 
men kan ikke se, hvad hun tænker. 

Du har været langt inde i skoven. Du tror, at 
du ved, hvor det er. Du fandt en del af skoven 
som virkede ældre, uberørt, hemmelig og 
magisk. Den MÅ være der! Hvis du bare kunne 
finde stedet igen. 

Eventyrklubben og Skovdyssen
For nylig har Jakob fået tre venner, og det er 
næsten lige så magisk som Du er selv hel-
ten-bøgerne. To af dem er endda piger. Han 
har fundet på, at deres gruppe hedder Even-
tyrklubben, men de har ikke været på et rig-
tigt eventyr endnu. Jakob har ideen om, at de 
skal tage ud i skoven og lede efter Skovdys-
sen. Sådan et rigtigt eventyr ligesom i 
bøgerne, hvor man slår lejr ude i skoven og 
måske ligefrem overnatter omkring bålet. 
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Jakob har småsnavsede jeans på, som er lidt 
for store til ham. De er af et mærke, som du 
ikke kender. Hans sweatshirt har et standard-
mønster med striber, og det er heller ikke af et 
mærke, som nogen har hørt om. Håret er 
langt og lidt vildt, som om det ikke er blevet 
klippet i lang tid. Som om det ikke er blevet 
friseret i lang tid. Det krøller naturligt. Sko-
ene ser til gengæld overraskende dyre ud. Det 
ligner vandresko. 

“Vil du med ned i Schous Boghandel og se 
den nye bog i serien, hvor du selv er helten?”

Spørgsmålet gør dig helt paf. Bare det, at 
nogen fra klassen talte til dig gør dig næsten 
paf. Og du har aldrig hørt om bøger, hvor du 
selv er helten. 

“Okay,” svarer du med din lidt lave, hæse 
stemme. 

Jakob smiler. “Så kom!” siger han og hopper 
op på sin cykel. 

************

Tina er 13 år. Hun er ny i klassen. Ikke at det 
gør nogen forskel. Der var heller ikke nogen, 
der regnede hende for noget i den gamle 
klasse. Hun er ligeglad. Hun siger til sig selv, 
at der ikke er noget, hun kan lide. Hun hører 
The Cure synge om, at ingenting alligevel 
betyder noget, og at alle forsvinder ude i sko-
ven. “Suddenly I stop, but I know it’s too late. 
I’m lost in a forest. All alone.” Men alligevel 
slår hendes hjerte hurtigere i selskab med 
den underlige Jakob. Det er næsten som om, 
at han har inviteret hende ud. 

************

“Du er selv helten,” siger Jakob højt og peger 
på skiltet, hvor der ganske rigtigt står: “Du er 
selv helten.” På forsiden af bogen, som Jakob 
har samlet op er en farverig og mørk tegning 
af en skov, hvor der lurer et par grønne øjne. 

“Det her er den første bog. Der er du en rej-
sende i et glemt rige, som skal finde tilbage til 
Den Grønne Stad, men der er monstre i sko-
ven, og du møder en troldmand, som hjælper 

dig,” siger Jakob og gør en pause. Du smiler til 
ham. Bogen lyder faktisk mere spændende 
end de bøger, som du sommetider bladrer i på 
skolebiblioteket. Jakob har ingen venner. Du 
overvejer, om han spurgte om du ville med, 
fordi du heller ikke har nogen venner, og kan 
ikke lade være med helt at have en fornem-
melse af, at han bare vil udnytte, at han tror, 
at du er alene. 

“Hvorfor har du taget mig med herned 
Jakob?”. Du kan ligeså godt få det overstået. 
Hvorfor vente. 

“Jeg kan godt lide dit hår og dine øjne. Og 
dine handsker,” svarer han uden at tøve et 
sekund og rækker bogen frem mod dig. “Og jeg 
er sikker på, at du vil synes, det er sjovt selv at 
være helten.”

Du får en varm fornemmelse i kinderne, som 
du ikke er vant til, og tager imod bogen. 

“Der er Thomas!” siger Jakob og peger over 
mod en tøjhandel, der er fyldt med hæsligt 
poptøj i pastelfarver og jakker med enorme 
skulderpuder. Han er sammen med en af de 
andre popdrenge - ham som på den første dag 
kaldte dig for Spasserpigen og som flere gange 
har testet dig for at se, om du nemt begynder 
at græde. Den værste gang var, da Christian 
og nogle af hans venner holdt dig nede, og kom 
flydende håndsæbe i håret på dig. Sæben kom 
i dine øjne, og de råbte “Nu tuder spasseren - 
spasseren tuder!”, men dine øjne løb i vand. 
Du græd ikke, selv om du var tæt på. Mange 
fra klassen stod og heppede, men du kunne 
ikke se Thomas eller Jakob. De heppede ikke, 
men de hjalp heller ikke. 

I kigger på hinanden et par sekunder. Tho-
mas vinker kort til jer, og går med sin ven op 
af gågaden. 

Du og Jakob går ind i boghandlen. Han køber 
bogen for 50 kroner og forærer den til dig - og 
får dig til at love, at du vil læse den. Det vil du 
under alle omstændigheder gøre. 

************

Tina er vant til at blive overset. Hendes for-
ældre har aldrig gjort noget videre nummer 

PERSONGALLERI
•  Charlotte: En høj, rødhåret pige, som er selv-

sikker. Hun elsker at læse og ved meget. Er 
moden af sin alder og har mange modstri-
dende følelser i sig. Hun er anderledes end 
de andre piger i klassen. Hvor de fleste andre 
er interesserede i popsangere og har plaka-
ter af Duran Duran og Modern Talking på 
væggen, så har hun et verdenskort ved siden 
af et danmarkskort. De andre piger er be-
gyndt at synes, at hun er træls. Hun bestem-
te engang, hvad der skulle leges. Det gør hun 
ikke mere. 

•  Jakob: En særling, der er vant til at være ale-
ne. Har svært ved at hitte rundt i sociale reg-
ler, og er et nemt mobbeoffer. En smule naiv. 
Tror det bedste om mennesker. Venlig og 
gavmild. Han interesserer sig for mærkelige 
ting og siger mærkelige ting. Det er som om, 
at han sommetider er i sin egen verden. Og 
det er åbenbart en ganske spændende ver-
den, for det lader ikke til at gå ham så meget 
på, at han ikke har venner. Sommetider bliver 
han drillet af Christian og andre børn, men de 
holder hurtigt op igen. 

•  Thomas: En køn, populær og veltalende 
dreng, der er god til at læse andre børn og 
voksne og forstå, hvad de er ude på. Tidligere 
meget konfliktsky, men er ved at udvikle sig 
til en rebel. Han var venner med den populæ-
re og ondskabsfulde Christian. Nu er han ikke 
venner med ham mere. Han er på nogle må-
der en stille dreng, men alligevel fylder han 
meget. Han er altid velklædt og virker mere 
velovervejet. Som om han næsten tænker, 
før han taler og handler. 

•  Tina: En enspænder, der er vant til at klare 
sig selv. Stoler ikke på nogen og er naturligt 
mistroisk. Modig og ikke bange for at være 
anderledes. Forventer ikke noget af andre.

Tina 
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ud af hende. De piner 
hende ikke, men især 
efter, at hendes far 
blev arbejdsløs og 
familien måtte 
flytte, har de 
virket decide-
ret ligeglade. 
Selv da hun lige før 
flytningen farvede sit hår og 
stjal sin mors øjenskygge, var reaktionen 
minimal. Familien mangler penge. Det 
meste af Tinas tøj er fra billige genbrugsbu-
tikker, hvor hun kan få 50 kroner til at 
strække langt. Sommetider får hun lov til at 
kigge i kassen med gratis tøj. Tina har lært 
at passe sig selv og få tiden til at gå. At igno-
rere drengene, når de skubber til hende. At 
ignorere de voksne, når de spørger hende, 
hvorfor hun ser ud, som hun gør. Men hun er 
ikke trænet i at ignorere venlighed. 

Andre børn kan opfatte Tina som modig, 
men det handler også om, at Tina har lært 
sig selv at være ligeglad. Hun føler ikke, at 
hun har noget at tabe. Eller det vil sige – ind-
til for nylig følte hun ikke, at hun havde 
noget at tabe. 

*******’

“Vil du have en vaffel,” spørger du Jakob. Du 
ved ikke rigtig, hvad det er meningen, at der 
skal ske nu. I er gået op af gågaden sammen 
uden rigtig at sige noget, hvilket i sig selv er 
overraskende, for Jakob plejer at tale meget. 
Du hader Vaffelboden, og du har bemærket, at 
den er meget populær blandt de unge i byen. 

Jakob stopper op og kigger over på butikken, 
hvorfra der strømmer en sødvammel og kon-
stant duft af vafler. 

“Mener du det? Jeg mener ... det er jo ikke 
meningen ...,” han går i stå. 

“Ja, lad os ...,” og så er det din tur til at gå i 
stå. Du har ingen penge. Du får ikke lomme-
penge, og du har ikke noget fritidsjob. Du kig-
ger på Jakob. Han har lige foræret dig en bog, 
og du kan ikke engang gøre gengæld, ved at 
give en vaffel til 5 kroner. 

“Jeg har ikke nogen penge,” siger du. “Und-
skyld. Jeg skulle ikke have foreslået det.”

Du havde set, at Thomas er derinde sammen 
med andre fra klassen. Du har lyst til at se, 
hvordan han reagerer, når I går derind. 

Jakob tøver et 
øjeblik, og griber ned 
i sin lomme. Han rækker en t i e r 
frem. 

“Du kan låne af mig,” siger han. 
Du tager imod mønten, og I går ind i Vaffel-

boden. Du overvejer et kort sekund at tage 
Jakob i hånden, men du lader være. Han har 
ikke fortjent at blive brugt på den måde, men 
du går lidt tættere på ham. Du kan godt lide 
ham, men du ved ikke, om du kan lide ham på 
den måde. Du har slet ikke tænkt på ham, på 
den møde. Før nu. 

I går ind i Vaffelboden, hvor stemningen er 
fortættet. Thomas, Christian, Charlotte og 
Pernille fra klassen står oppe ved disken. Der 
foregår et eller andet mærkeligt. Charlotte 
ser ud, som om hun både er vred og er lige ved 
at græde. Thomas kigger op på dig, og smiler 
overrasket, som ingen har smilet til dig før. 

Vaffelboden
Det udviklede sig. Christian blev sur, og hvis 
han bare var gået, så var der nok ikke sket så 
meget mere, men Christian ville ikke accep-
tere et nederlag. Han kaldte Jakob for mon-
gol og Tina for spasser. Thomas sagde, at 
han ikke skulle tale grimt til dem. Christian 
pustede sig op og gav Thomas besked om, at 
han bare slet ikke skulle blande sig. I samme 
øjeblik som Thomas var lige ved at trække 
sig tilbage og falde ind i sin vante konflikt-
sky rolle, trådte Charlotte frem og gav Chri-
stian et kraftigt skub. Måske også kraftigere, 
end hun selv havde regnet med. Hun er høj. 
Christian snublede over en måtte og knal-
dede hovedet ned i disken. Det begyndte at 
bløde. Pernille begyndte at skrige. Tina 
begyndte at grine, og det samme gjorde 
Jakob. Christians tårer forvandlede sig til 
raseri, og han rejste sig for at gå løs på Jakob, 

FORHOLD TIL DE ANDRE BØRN
Jakob 
Jakob har gjort noget, som du ikke husker 
nogen anden have gjort før. Han rakte ud 
til dig. Han valgte dig. Han inviterede dig. 
Han tænkte på dig. Han sagde, at dit hår 
var pænt. Han ER mærkelig , men det er 
du jo også. Han taler som et vandfald, men 
det er okay at høre på ham, og når DU si-
ger noget, så holder han mund. 

Charlotte 
Charlotte har aldrig drillet dig eller været 
ond over for dig. Hun sukker ikke dybt, når 
hun skal være i gruppe med dig. Hun kigger 
heller ikke mærkeligt på dit hår. Hun har 
stiltiende accepteret dig. Ja, selv før I blev 
venner, smilede hun til dig. 

Thomas 
Thomas gik sammen med Christian, så du 
troede også, at han var en led skid. Han 
forsøgte ofte at få Christian til at lade 
være med at drille dig og andre børn. Men 
han stoppede ham ikke direkte. Han er så 
pæn. Hans tøj er nyt. Han dufter af ... han 
dufter ren. Modsat dig. Dit tøj bliver ikke 
vasket. Du går heller ikke selv så ofte i bad. 

BIPERSONER

•  Christian: Klassens stærke dreng og 
anfører. Står bag mobning af Jakob og 
Tina. Tidligere venner med Thomas, som 
fulgte Christian som medløber. Intrigant 
og intelligent. Manipulerer både børn og 
voksne. Mobber ikke selv fysisk. 

•  Bjarke: Christians storebror, der er 16 år 
og går i 9. klasse. Ven med drengen Marc. 
De to store drenge gør Christian urørlig. 
Hvis Christian har brug for hjælp, så er 
Bjarke der. 

•  Pernille: Tidligere veninde med Charlot-
te. Nu en slags kæreste med Christian, 
som tager aktiv del i mobningen af Char-
lotte, Jakob og Tina. 

Tina
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men Thomas brød med alt i sig selv og holdt 
ham tilbage. Han hviskede til Christian, at 
Jakob måske ville slå ham, hvis han gik på ham 
uden storebroren Bjarke i nærheden. Tanken 
om at blive banket af Jakob på Vaffelboden fik 
Christian til at løbe sin vej. Pernille gik og på 
vejen ud smed hun sin milkshake med choko-
lade ud over Charlotte, som blev lammet. Tina 
trådte til gengæld frem og gav Pernille en syn-
gende lussing, og få sekunder efter stod Tho-
mas, Charlotte, Tina og Jakob sammen i Vaffel-
boden og kiggede på hinanden. 

To uger senere
Efter sammenstødet i Vaffelboden er meget 
blevet anderledes. Tina har fået venner. Hun er 
blevet del af en gruppe med Thomas, Charlotte 
og Jakob. Det er ikke helt til at sige, hvor gode 
venner gruppen er, men de er mere venner end 
hun har prøvet før. En del af hende er glad for, 
at have venner. Det er rart, at der er nogen, der 
taler til hende i skolen. Det er helt mærkeligt, at 
telefonen sommetider ringer derhjemme, og 
det er til hende. Men hun tør heller ikke rigtig 
tro på det. Hun har før prøvet at håbe og tro på, 
at noget blev bedre, og den største smerte er 
skuffelsen. Skuffelsen over, at hun var så dum 
at tro på, at noget blev bedre og nogen holdt af 
hende. 

I kalder jer for Eventyrklubben. Det er selvfølge-
lig Jakob, der har fundet på navnet, og I accepte-
rede det alle med det samme. I har ikke været på 
så mange eventyr endnu, men Jakob siger, at 
man ikke skal haste af sted, men vente på, at det 
helt rigtige eventyr viser sig.

De fire børn er venner, men de mærker stadig 
hinanden an. Der er meget at være i tvivl om, 
når man er 13 år. Kan de andre også lide mig i 
morgen? Er de kun sammen med mig, fordi de 
ikke kan finde noget bedre? Der er ikke blevet 
formuleret noget endeligt blandt børnene i 
gruppen. Det er som om, at de alle er lidt bange 
for, at det skal gå i stykker, hvis de taler om det. 
Hvad nu, hvis én spørger, om de er ven-
ner, og en eller flere af de andre siger nej? 
Hvad nu, hvis én spørger, om de andre kan 
lide en, og de siger nej. I har lige nu noget, 
der er dejligt og måske har potentialet til at 

blive noget stort og vigtigt. Noget som ikke bare 
fylder noget denne sommer, men som kan fylde 
næste år og året efter. Frygten for at miste dét, 
gør at ingen rigtig siger noget. 

Nu
Det er fredag formiddag. Solen skinner allerede 
varmt ind af de store ruder i biologilokalet. Hvis 
det ikke var fordi, at de mørke gardiner var truk-
ket fra, kunne du se ud i skoven. Enkelte steder 
skærer solen gennem sprækker i gardinet. Havde 
det været en almindelig fredag, ville du vide, at 
du om et par timer gik hjem alene, og du ville gå 
op på dit værelse og sætte en plade på pladespille-
ren og sidde alene og høre musik, mens du teg-
nede små sorte tegninger i din bog. Men nu er det 
ikke hvilken som helst fredag. Du ved at Thomas 
har planer om at I skal sammen ned til søen alle 
fire. I skal ned og bade. Det gør børnene her i 
byen. Du har ikke prøvet endnu. Ingen har invite-
ret dig. Du har aldrig været dernede. Du har 
aldrig taget tøjet af over for de andre i klassen. 
Du har pjækket fra idræt. Du har ikke lyst til at 
sige nej. Hvem ved, om de nogensinde spørger dig 
igen? Men - du er også bange for at vise dig frem. 
Du er bleg i forhold til de andre børn. Hvad nu, 
hvis Thomas kan lide at se dig uden alt dit tøj. 
Hvad nu, hvis han ikke kan lide det. Det var på 
mange måder meget nemmere før, du fik venner. 
Kedeligere, men nemmere. 

Biologilokalet har en fascinerende krydret lugt 
af hengemt organisk materiale. Hr. Frantzen for-
tæller om den danske stenalder. Hvordan de tid-
ligste samfund i Danmark begravede deres døde i 
noget, der nærmest lignede datidens huse, og 
derefter lagde så meget jord over graven, at de 
stadig står i dag mange tusinde år senere. Og 
hvordan gravhøjene i tidens løb er blevet udsat 
for gravrøvere. 

“Der er flere gravhøje her i området, og hvad der 
er særligt er, at der også er gravhøje ude i skoven. 
Ofte ser man dem på åbne områder, og skoven, 
der omgiver os, er faktisk også flere tusinde år 
gammel - som I husker 

fra sidste gang, hvor vi kiggede på årringene på 
et egetræ.”

Frantzen kigger ud i det dunkle lokale for at se, 
om hans ord vækker genklang, mens han med en 
svag raslen skifter transparent. Et øjeblik bliver 
lærredet helt hvidt, og alle jeres ansigter oplyses, 
hvorefter en tegning af en stor gravhøj dukker 
op. Der er en stenåbning i højen, og foran åbnin-
gen står en stor, flad, rund sten. En dør. En dør 
ind til graven. Tegningen ser gammel ud. 

“Det her er en tegning af Skovdyssen. Vi har 
ikke nogen billeder af den, for enten er den en 
legende, som slet ikke findes, eller også, er det en 
af de få gravhøje, som ikke er blevet fundet og 
undersøgt endnu. Og den skulle være her i vores 
skov!” siger Frantzen. 

Du ser, at både Charlotte og Jakob er helt væk i 
lærerens beskrivelse af den forsvundne dysse i 
skoven. Jakob har talt om i flere dage, at I snart 
skulle på eventyr.

Eventyrklubben og Skovdyssen
For nylig har Tina fået tre venner. Hun har 
aldrig rigtig haft venner før, men det føles på en 
måde meget naturligt. Jakob har fundet på, at 
jeres vennegruppe hedder Eventyrklubben. 
Han har talt meget om, at I skal på eventyr 
snart. 

Tina er ikke vant til alt det her med naturen. 
Hun kommer fra en større by. Bade. Skov. 
Eventyr. Det er både sjovt og fedt, men det er 
også lidt fremmed for hende. 

Billederne af guld tænder et lille håb – måske 
et lille begær i Tina. Hun har altid været fattig. 
Hun har aldrig fået lommepenge.  Tænk, hvis 
der virkeligt var en guldskat derude. Hun behø-
ver ikke meget. Bare lidt, så hun kan give sine 
venner en vaffel en gang i mellem. 

Tina

3



Dit store, røde hår gør dig højere end du er i 
forvejen er. Det er sat op med et neonfarvet 
hårbånd. Du er på grænsen til det ranglede, 
og din tynde krop forsvinder næsten i den for 
store og lange hvide T-shirt, der bærer et bil-
lede af en populær popsanger, som Charlotte 
ikke kender. Hun hører sine forældres plader 
derhjemme, og de findes vist ikke på nogen 
T-shirts i børnestørrelse. Du går sammen med 
Pernille – en pige med glat, brunt hår, der i 
sammenligning med dig næsten er lille. 

“Kom, vi går ind i Schous Boghandel,” siger 
du og tager nærmest uden at tænke over det 
fat i Pernilles lette sommerjakke med møn-
strede lyn i pastelfarver og trækker i hende. 

Du har fået øje på din klassekammerat Jakob 
inde i boghandlen. Han er ikke en, du taler 
med. Der er vist ikke rigtig nogen, der taler 
med ham. Men han står derinde sammen med 
hende den nye pige med det sorte strithår og 
øjnene, der er helt sorte af øjenskygge. Tina, 
hedder hun. ‘Er de venner?’ tænker du for dig 
selv, og føler en eller anden mærkelig form for 
misundelse. Du kan se, at de står og bladrer i 
bøger sammen. Jakob taler en masse. Det gør 
han altid. Du overvejer om Pernille også har 
set Tina. For et par uger siden fik Pernille 
nogle af drengene til at vaske Tina med hånd-
sæbe i et frikvarter. 

“Nej, kom nu Charlotte. Ikke boghandlen 
igen. Lad os gå op i Vaffelboden og mødes med 
Christian og de andre,” siger hun og trækker 
sin jakke til sig. “Jeg gider ikke mere den ånds-
svage, kedelige boghandel eller biblioteket!” 

Pernille sætter retning mod Vaffelboden 
uden at vente for at se, om du følger efter. 

“Okay,” siger du lidt overrasket og defensivt 
og går efter Pernille op mod Vaffelboden. Du 
vidste ikke, at boghandlen og biblioteket var 
kedelige. Hvordan kan et bibliotek være kede-
ligt i forhold til en vaffelbod. Biblioteket rum-
mer musik, bøger, tidsskrifter, udstillinger. 
Vaffelboden har vafler og is. 

***********

Charlotte er 13 år. Hun kan lide at høre 
musik og gå ind på voksenbiblioteket og læse 

om ting, som hun ikke burde læse om endnu. 
Hun kan lide at læse om opdagelsesrejsende, 
der rejser til havets bund eller som opdager 
nye dyr i junglen og som ikke er bange for 
noget. Hun kan lide at høre mærkelig musik. 
Hun er viljestærk, og hun er vant til at 
bestemme. Hun er højere end sine veninder. 
“Vi gider altså ikke altid lave det, som du vil 
lave Charlotte.” “Det er altså ikke kun dig, 
der skal bestemme Charlotte”.

***********

“Nej, jeg gider simpelthen ikke hen til Vaffel-
boden, Pernille,” siger du og stopper næsten 
op i klar forvisning om, at Pernille vil give sig 
og følge med. 

“Nå, men så må du jo bare gå alene hen til 
boghandlen. Det tager du vel ikke skade af,” 
siger Pernille og kigger på dig med et lidt sært 
blik. “Du behøver heller ikke rende rundt i 
røven på mig eller de andre hele tiden,” siger 
hun skarpt og vender sig og går over mod Vaf-
felboden. 

Du står lamslået tilbage. 
Rende rundt i røven på hende? Du render da 

ikke rundt i røven på nogen! Du står på Torvet 
og kigger over på Vaffelboden. Du overvejer at 
løbe efter Pernille og sige undskyld. Eller tage 
fat i hendes hår og hive bagover og skrige 
hende ind i hovedet, at det for fanden er 
hende, der har rendt rundt i røven på dig 
siden I er gået i 1. klasse, og at det har hængt 
dig ud af halsen altid at have hende på slæb, 
og at hun er så kedelig, at du burde få en 
medalje for at have holdt hende ud alle disse 
år. 

“Hej Charlotte,” hører du en blød stemme bag 
dig. Du vender dig om og får øje på Thomas og 
Christian. De er på vej over mod Vaffelboden. 
“Skal du med ind og have en sodavand eller en 
is,” spørger den lyshårede Thomas. Hans hår 
er sat i en sideskilning, der næsten er lidt for 
pæn til ham. Hans tøj sidder også pænt, og 
den gule pullover matcher med hans pastelblå 
sejlersko. 

***********

ROLLERNE

•  Jakob: En særling, der er vant til at være 
alene. Har svært ved at hitte rundt i 
sociale regler, og er et nemt mobbeof-
fer. En smule naiv. Tror det bedste om 
mennesker. Venlig og gavmild. Jakob er 
klassens sære snegl. Det var som om, at 
Jakob ikke rigtig blev mere moden, som 
de andre børn i klassen. Som om han sta-
dig gik i 2. klasse. Og at han var ligeglad 
med, at de andre i klassen synes, at han 
var mærkelig. 

•  Tina: En enspænder, der er vant til at 
klare sig selv. Stoler ikke på nogen og er 
naturligt mistroisk. Modig og ikke bange 
for at være anderledes. Forventer ikke 
noget af andre. Tina skiller sig tydeligt 
ud fra andre børn, og er ikke bange for at 
være anderledes. Hun virker umiddelbart 
utilnærmelig, og det er svært at regne ud, 
hvad hun interesserer sig for. 

•  Thomas: En køn, populær og veltalende 
dreng, der er god til at læse andre børn 
og voksne og forstå, hvad de er ude på. 
Tidligere meget konfliktsky, men er ved 
at udvikle sig til en rebel. Thomas er - el-
ler var - en af de populære drenge i klas-
sen, der går i moderigtigt tøj og hører det 
rigtige musik. Han fulgte efter Christian, 
og det var ikke rigtig til at vide, om det 
var Thomas eller Christian, der bestemte, 
hvad der skulle ske. 

•  Charlotte: En høj, rødhåret pige, som er 
selvsikker og bestemmende. Hun elsker 
at læse og ved meget. Er moden af sin al-
der og har mange modstridende følelser 
i sig. 

Charlotte
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Charlotte er ved 
at miste sin 
plads i klassen. 
Hun var engang 
pigegruppens anfører, 
men det sidste halve år har de ikke 
villet de samme ting som Charlotte. Hun vil 
kigge i historiske bøger og tegne gamle kjo-
ler fra 1920erne til påklædningsdukker. 
Hun vil forberede fiktive ekspeditioner og 
lege, at turen i skoven er en tur i en ukendt 
jungle, hvor de skal møde tabte civilisatio-
ner. Veninderne vil høre popmusik og tale 
om Kysseklubben, som Charlotte ikke er 
medlem af. Charlotte vil gå ture i skoven og 
se, hvor mange fugle, de kan få øje på. Ven-
inderne vil sidde på et værelse og tale om 
drenge, mens de fniser. Pernille var hendes 
sidste allierede, og hun lader til at have 
brudt fri nu. 

Charlotte legede sammen med Thomas, da 
de var små. Han var god at lege med. Når 
Charlotte fandt på en leg, så fangede Tho-
mas hurtigt ideen i legen. Og han brød ikke 
reglerne. Hvis de legede med dukker, så 
legede de med dukker, og Thomas kunne 
godt lege, at det var prinser og prinsesser til 
en stor fest. Han fandt ikke pludseligt på, at 
der kom soldater og ødelagde festen. Char-
lotte gav ham sin yndlingsbarbie engang. 
Det var en mærkelig ting at gøre, har hun 
sommetider tænkt på. 

***********

Christian hvisker “Ikke Charlotte,” og peger 
ind i Vaffelboden. Du hører det, og det giver 
hele situationen et skær af uvirkelighed. Du 
er ikke vant til at blive holdt udenfor. Du er 
bevidst om, at der foregår intriger i klassen, 
men du troede ... ja, du troede, at du var fred-
hellig. At de ikke involverede dig. At de ikke 
ville vende sig direkte mod dig. Og hvis de 
gjorde, at du så ville være ligeglad med deres 
tossede intriger. Men du er ikke ligeglad. 
Thomas smiler og siger til Christian, at det er 
noget pjat, og at Charlotte selvfølgelig skal 
med ind på Vaffelboden, og han rækker 
næsten en hånd ud til dig, som om, at det er 

m e n i n -
gen at du skal 
tage den og holde ham i 
hånden. Ligesom de ville gøre i 
en film. Du følger med ind, mens du tæn-
ker over, hvad du skal sige til Pernille. Hun vil 
ignorere dig, men du vil ikke ignorere hende. 
Christian vil tage Pernilles parti. Du har set, 
at de har sendt sedler til hinanden. Hun har 
fortalt, at hun har kysset Christian til Forårs-
festen på skolen sidste uge. Men hvad vil Tho-
mas gøre? Han er venner med Christian? 
Christian den lort. Pernille den lort. 

***********

Til en klassefest for et et par måneder siden 
troede Charlotte, at hun ville prøve at kysse 
Christian. Det var Pernille, der havde sagt, 
at Christian gerne ville kysse hende. Char-
lotte ville ikke kysse med en dreng bare for 
at kysse med en dreng og fnise med de andre 
piger. Hendes følelser løber dybere, men nu 
var hun kommet til at gå med ind i kosteska-
bet med ham. Hun fortrød og ville gå. Chri-
stian kyssede hende alligevel og han tog sin 
hånd ind under hendes bluse og rørte hen-
des ene bryst. Så gik han ud af kosteskabet, 
hvor drengene stod og heppede på ham. 

Vaffelboden
Situationen i Vaffelboden udviklede sig. 
Christian blev sur, og hvis han bare var gået, 
så var der nok ikke sket så meget mere, men 
Christian ville ikke acceptere et nederlag. 
Han kaldte Jakob for mongol og Tina for 
spasser. Thomas sagde, at han ikke skulle 
tale grimt til dem. Christian pustede sig op 
og gav Thomas besked om, at han bare slet 
ikke skulle blande sig. I samme øjeblik som 
Thomas var lige ved at trække sig tilbage og 
falde ind i sin vante konfliktsky rolle, trådte 

FORHOLD TIL DE ANDRE BØRN
Tina 
Du er fascineret af Tina. Både af hendes 
udseende, men også fordi, der er noget 
mystisk og mærkeligt over hende. De fle-
ste andre børn i klassen er så umodne, men 
ikke Tina. Du får både lyst til at passe på 
hende - og lyst til, at hun skulle passe på 
dig. Tina er blevet mobbet voldsomt af 
Christian og til dels også af Pernille. Du 
havde muligheden for at hjælpe, men gjor-
de det ikke. 

Thomas
Det har været nemt at synes, at Thomas 
er flink, for han har undgået konflikter. Du 
tror, at han er lidt bange for dig - eller især 
er blevet det det sidste års tid. Men han 
smiler altid til dig. Og han lugter godt. 

Jakob
Jakob er lidt anstrengende, men efter du 
har lært ham at kende, er det næsten gået 
over. Han har mærkelige ideer og sære 
tanker. Og de giver mere mening nu, hvor 
du lytter efter. 

BIPERSONER
•  Christian: Klassens stærke dreng og 

anfører. Står bag mobning af Jakob og 
Tina. Tidligere venner med Thomas, som 
fulgte Christian som medløber. Intrigant 
og intelligent. Manipulerer både børn og 
voksne. Mobber ikke selv fysisk. 

•  Bjarke: Christians storebror, der er 16 år 
og går i 9. klasse. Ven med drengen Marc. 
De to store drenge gør Christian urørlig. 
Hvis Christian har brug for hjælp, så er 
Bjarke der. 

•  Pernille: Tidligere veninde med Charlot-
te. Nu en slags kæreste med Christian, 
som tager aktiv del i mobningen af Char-
lotte, Jakob og Tina. 

Charlotte
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Charlotte frem og gav Christian et kraftigt 
skub. Måske også kraftigere, end hun selv 
havde regnet med. Hun er høj. Christian 
snublede over en måtte og knaldede hovedet 
ned i disken. Det begyndte at bløde. Pernille 
begyndte at skrige. Tina begyndte at grine, 
og det samme gjorde Jakob. Christians tårer 
forvandlede sig til raseri, og han rejste sig 
for at gå løs på Jakob, men Thomas brød 
med alt i sig selv og holdt ham tilbage. Han 
hviskede til Christian, at Jakob måske ville 
slå ham, hvis han gik på ham uden storebro-
ren Bjarke i nærheden. Tanken om at blive 
banket af Jakob på Vaffelboden fik Chri-
stian til at løbe sin vej. Pernille gik og på 
vejen ud smed hun sin milkshake med cho-
kolade ud over Charlotte, som blev lammet. 
Tina trådte til gengæld frem og gav Pernille 
en syngende lussing, og få sekunder efter 
stod Thomas, Charlotte, Tina og Jakob sam-
men i Vaffelboden og kiggede på hinanden. 

To uger senere
Meget har forandret sig siden den dag, 
Charlotte valgte at gå ind i Vaffelboden sam-
men med Thomas. Hun er ikke venner med 
Pernille mere. Hun er heller ikke venner 
med Christian mere - hvis hun altså var ven-
ner med ham. Charlotte er officielt udstødt 
af pigegruppen. Pernille, som har været 
hendes nære veninde siden børnehaveklas-
sen er nu hendes ærkefjende. Hun bagtaler 
Charlotte, når hun kan komme til det. Sen-
der sedler til Christian, som griner og peger 
ned på Charlotte. Måske ville det gøre mere 
ondt, hvis ikke hun havde fået nye venner. 
Hvis ikke, at hun var venner med den sejeste 
og smukkeste pige med sort strithår og mørk 
øjenskygge, der fik hende til at ligne noget 
fra en fransk film. Venner med en mærkelig 
dreng, der næsten går mere op i at gå på 
eventyr, end du selv gør. Og venner med 
Thomas. Kønne Thomas. Søde Thomas. 
Thomas med de rolige hænder, som somme-
tider rører ved din ryg eller din arm på en 
tilfældig måde. 

I kalder jer for Eventyrklubben. Eller det 
vil sige, at det var Jakob, der kaldte jer for 
Eventyrklubben, men I andre accepterede 
det. Du synes faktisk, at det er et fantastisk 
navn. Tæt på den rigtige Eventyrernes 

Klub, men så alligevel ikke helt det samme. Du 
vil på eventyr. Sammen med Jakob, Tina og 
Thomas. Du længes efter rigtigt eventyr. Du 
kan mærke, at det kilder i maven, når du tæn-
ker på at være af sted med dine nye venner 
alene. To drenge og to piger. Alene. I skoven. 

De fire børn er venner, men de mærker sta-
dig hinanden an. Der er meget at være i tvivl 
om, når man er 13 år. Kan de andre også lide 
mig i morgen? Er de kun sammen med mig, 
fordi de ikke kan finde noget bedre? Der er 
ikke blevet formuleret noget endeligt blandt 
børnene i gruppen. Det er som om, at de alle 
er lidt bange for, at det skal gå i stykker, hvis 
de taler om det. Hvad nu, hvis én spørger, 
om de er venner, og en eller flere af de andre 
siger nej? Hvad nu, hvis én spørger, om de 
andre kan lide en, og de siger nej. I har lige 
nu noget, der er dejligt og måske har poten-
tialet til at blive noget stort og vigtigt. Noget 
som ikke bare fylder noget denne sommer, 
men som kan fylde næste år og året efter. 
Frygten for at miste dét, gør at ingen rigtig 
siger noget. 

Nu
Solens stråler sniger sig ind gennem spræk-
ker i det mørke gardin og tegner streger af 
støv i den varme luft. Biologilokalet har en 
fascinerende krydret lugt af hengemt orga-
nisk materiale. Hr. Frantzen fortæller om den 
danske stenalder. Hvordan de tidligste sam-
fund i Danmark begravede deres døde i noget, 
der nærmest lignede datidens huse, og deref-
ter lagde så meget jord over graven, at de sta-
dig står i dag mange tusinde år senere. Og 
hvordan gravhøjene i tidens løb er blevet 
udsat for gravrøvere. Du er fascineret. Tan-
ken om, at der står tusinde år gamle høje 
rundt omkring i landet er fortryllende. 

“Der er flere gravhøje her i området, og hvad 
der er særligt er, at der også er gravhøje ude i 
skoven. Ofte ser man dem på åbne områder, og 

skoven, der omgiver os, er faktisk også flere 
tusinde år gammel - som I husker fra sidste 
gang, hvor vi kiggede på årringene på et ege-
træ.”

Frantzen kigger ud i det dunkle lokale for at 
se, om hans ord vækker genklang, mens han 
med en høj klikkende lyd skifter transparent. 
Et øjeblik bliver lærredet hvidt, og alle jeres 
ansigter oplyses, hvorefter en tegning af en 
stor gravhøj dukker op. Der er en stenåbning i 
højen, og foran åbningen står en stor, flad, 
rund sten. En dør. En dør ind til graven. Teg-
ningen ser gammel ud. 

“Det her er en tegning af Skovdyssen. Vi har 
ikke nogen billeder af den, for enten er den en 
legende, som slet ikke findes, eller også, er det 
en af de få gravhøje, som ikke er blevet fundet 
og undersøgt endnu. Og den skulle være her i 
vores skov!” siger Frantzen, og du føler, at han 
kigger på dig. 

En glemt gravhøj. En dysse i skoven. En for-
svunden skovdysse. Et eventyr. 

Eventyrklubben og Skovdyssen
For nylig har Charlotte fået tre nye venner, 
og hun har fundet nogen, som deler hendes 
lyst og interesse til at gå på eventyr. Hun og 
Jakob har talt om, at de skal tage på et rigtigt 
eventyr i skoven, og nu ved hun, hvad de skal 
tage på eventyr efter. Eventyrklubben skal 
finde den glemte skovdysse. Tanken om at 
finde en fortabt gravhøj gør hende næsten 
ør. Måske vil hun selv komme i historiebø-
gerne. Hun ser et billede af sig selv i avisen, 
hvor hun står foran et bord med guldskatte. 
Nu skal hun bare have de andre med på 
ideen. Charlotte er sikker på, at Jakob nok 
skal være med på den. Hun kan næsten se, at 
han sidder skråt foran hende og tænker det 
samme. Men hun skal have Tina og Thomas 
med på ideen. Og det skal være nu! Inden 
andre får samme idé og finder den før dem. 
Charlotte begynder at skrive en seddel.

Charlotte
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