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KÆRE SPILLEDER
Velkommen til SPOR, og tusind tak fordi du vil køre scenariet på Fastaval 2012. Du er en helt! Hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil snakke om scenariet, er
du meget velkommen til at kontakte mig (se sidebar).

Det med småt:

Hvis du slet ikke aner hvad Fusion er, kan jeg anbefale et kig på http://www.fusion-net.dk/. Selvom Spor forholder sig ret frit til oplægget, følger det stadig
Fusions stemning og tankegang. Du finder også lidt inspiration til settingen bagest i scenariet.

Kontaktinfo:

Forfatter: Alex Uth

uthalex@gmail.com

Om ikke andet ses vi på Fastaval til briefing og spillertombola. Jeg giver sgu en skarp på den anden side.

INTRO FRA PROGRAMMET (OPDATERET)
I bund og grund handler det hele vel om viljen til at overleve. I starten tror man, at det bare handler om at være villig nok. Senere, når det er for sent, tror man at
det handler om at fortryde. Men det handler bare om at komme videre, ikke?
En sag om trafficking, som ingen vil røre. Et billede af en pige, ingen vil have. Et aflåst skur på Amager, som ingen ejer. Et lille bureau med ambitiøse folk fra
Jylland, der vil gøre hvad som helst for at bryde igennem og komme til fadet i det københavnske.
Historien krydser frem og tilbage mellem nutid og fremtid. I det ene spor krydser fem kollegaer Broen for at tage en sag, der potentielt kan give kassen i omtale.
I det andet spor sidder de tilbage i Jylland, mange år senere, med sagsmappen fra dengang i København, for at se hvad fanden der gik galt.
’Spor’ er historien om den sag, der ødelagde dem.

Telefon 27 28 96 76
Tak til: De scenarieansvarlige, Klaus
Meier Olsen og Kristoffer Rudkjær, og
deltagerne på årets forfatterweekend
for udfordring, provokation, sparring og
hygge.
Mad props til Kristian Bach Petersen og
’Brabrand’.
En særlig tak til Historiedoktor SchmidtMadsen og Tina Arbjørn for at bistå mig
i nødens time.
Uden jer intet Spor.

Fakta:
Antal spillere: 5 + 1 spilleder
Forventet spilletid: 5-6 timer

INTRODUKTION
Dette er den klassiske historie om en flok detektiver, der gik efter guldet, og endte med en spand lort i stedet. Det er sat i Fusions univers, men indeholder ingen reel efterforskning. I stedet benytter
det sig af en fastlagt sceneopbygning med åbne spørgsmål for at sætte karakterspil- og udvikling i det absolutte højsæde.
Karaktererne er en gruppe gamle venner, der for mange år siden havde et bureau sammen. Et år havde de en sag i København, som ødelagde bureauet og splittede folk for alle vinde. Nu sidder de,
mange år senere, på deres gamle stamværtshus i Jylland, og prøver at finde tilbage til hvad der gik galt. Carsten, den gamle leder af bureauet, har fået lokket dem sammen for en aften, i et blindt håb
om at de kan finde sammen igen og at de gode, gamle dage kan komme tilbage.
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Historien udspiller sig i spring mellem to spor, det jyske i nutiden og det københavnske i fortiden. I det jyske spor bladrer karaktererne gennem sagsmappen for den gamle sag i København, og prøver
måske at finde hinanden igen over øl og små skarpe i løbet af aftenen. I det københavnske spor foldes fortiden ud. Hver side i sagsmappen er en scene i fortiden, som skal spilles igennem for få svaret
på hvad der gik så galt dengang.
Når de er nået til sidste side i sagsmappen, er det tid at drikke ud og gøre status.

SAGEN FOR MANGE ÅR SIDEN
Det startede som en oplagt medie darling. De sidste mange år havde der været en stadig strøm af uledsagede flygtningebørn, hvis familier håbede på noget bedre for dem, over grænsen. De blev
anbragt på asylcentre rundt om i landet, hvorfra de forsvandt sporløst inden for få uger. Ingen havde rigtigt styr på hvad de bliver af dem. Måske endte de på gaden, måske i noget værre.
Detektiverne var sikre på at der var et kæmpe PR-potentiale, og endnu bedre: Der var ’Global Poverty On The Move’ kampagne det følgende år, og mange organisationer var i gang med at søge penge
for fuld skrue i EUs villige fonde. De kunne garanteret godt bruge et par rapporter og nogle grimme billeder til at vedlægge deres ansøgninger. Carsten havde endda fundet en fotogen pige, der var
forsvundet for et par dage siden.
Sagen kom til at udvikle sig helt anderledes. Detektiverne kom på tværs af et magtfuldt netværk, der handlede med mennesker - helst med børn og unge kvinder, der er nemme at knække og
håndtere. Den forsvundne pige var allerede sat i arbejde på et albansk kontrolleret bordel i København. Netværket var beskyttet af mange indflydelsesrige organisationer og personer, og styret af
meget brutale mennesker. Da detektiverne begyndte at blande sig, gik det galt.

TEMAET
SPOR handler om at fucke op, og miste tilliden til hinanden. At lade skænderier udvikle sig til uenighed, og lade uenighed blive til modvilje og antagonisme. At tage de forkerte valg og pege fingre af
de andre for at tage de samme valg. Det handler også om at grave dybere og dybere huller for sig selv, og blindt brase igennem verden i den tro at man gør det rette, eller ikke har andre valg.
Det svære er at overleve, når man sidder i saksen. Der er mange ting man kan gøre for at distrahere sig selv og ikke tænke på, at man er så indsmurt i lort, at man umuligt nogensinde kan blive hel
eller ren igen. Man kan gøre sig selv magtfuld. Bilde sig selv ind, at man er ovenpå. At man knepper de andre først. Man kan dope sig. Drikke det væk. Undgå at tænke, undgå at være alene, undgå alt.
Prøve at sige undskyld. Prøve at lyve det væk. Undgå den time mellem 4 og 5 om morgenen, hvor lortet vælter ud af skabet.
Det sværeste er at prøve at få det, man mistede, tilbage igen.

KORT OM SPILMEKANIKKER
Spor foregår i Fusions univers, men benytter ikke det oprindelige regelsystem. Det er forholdsvist spillerdrevet på udvalgte steder, men kræver stadig en traditionel spilleder der for eksempel kan
sætte og klippe scener og introducere bipersoner. Der er lagt op til både klassisk rollespil og et par velkendte fortælleteknikker (se afsnittet om spilmekanik).

KORT OM KARAKTERERNE OG BUREAUET
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Spillerne spiller to udgaver af den samme karakter, forskudt i tid. De får udleveret en beskrivelse til den københavnske version, men skal selv konstruere sig frem til den jyske ud fra stikord.
i det københavnske spor er detektiverne gamle skolekammerater, der er gået sammen om et bureau med base i provinsen. Virksomheden har et par år på bagen, men er ikke rigtigt kommet nogen
vegne. De arbejder primært for kommunen og det offentlige, og sagerne er mildt sagt ikke sexy. Alle håber at tingene kommer til at ændre sig. Tærsklen til jobs for det private erhvervsliv er skyhøj,
og et par få, store bureauer sidder på flæsket. Ingen er så naive at tro at det er anderledes i København, men drømmen er der. Hvad nu hvis det kunne blive anderledes. De har ikke rigtigt nogen
forudsætninger for at håndtere en kompleks og ret tung sag om trafficking, hvilket måske er en af grundene til at det gik galt.
I det jyske spor er der ikke noget bureau mere, og detektiverne er ødelagte mennesker. De splittede op efter sagen i København, og selvom de måske er rendt på hinanden i løbet af årene, eller har
arbejdet sammen et par stykker, blev det aldrig det samme.

PRÆSENTATION AF KARAKTERERNE
Carsten Friis er i det københavnske spor den forholdsvist inkompetente leder med de store armbevægelser og grænseløs entusiasme. Han har en frisk skilsmisse i bagagen, og en datter der er ved at
vælge ham fra.
Martin Sønderskov er i det københavnske spor gruppens muskel med en fortid som dørmand og et narkoproblem forholdsvis under kontrol. Den evige storebror og go-to guy.
Lasse Jepsen er i det københavnske spor bureauets bagstopper og prygelknabe. Egentlig er han ikke rigtig blevet ansat, men han er god til at gøre sig nyttig. Det er Carsten der har taget skolens
mobbeoffer under sine vinger
Erik Voss er i det københavnske spor den flinke jyde og bureauets kontaktperson. Det er ham der tager til den ene reception efter den anden med dårlig vin i fin kasse, og netværker ved at flirte med
kommunale damer.
Dennis Knudsen (”Kontoret”) er i det københavnske spor den tykke, stille dreng fra folkeskolen, som er blevet den bærende kraft; god til logistik, til at hygge lidt om folk, til at køre regnskaberne og
sørge for papirarbejdet.

OM SPILMEKANIKKER
SAGSMAPPEN
Sagsmappen er dit og spillernes vigtigste værktøj(se bagerst i scenariet). Hver side i sagsmappen repræsenterer en scene, og hver scene repræsenterer et skridt i sagen, hvor det ikke gik som det
skulle.
Der er to versioner, en til dig og en til spillerne. I spillernes version er der en række stikord til inspiration i højre side. På din version er der noter til at hjælpe med afviklingen, og stikord der måske kan
inspirere dig. Det er meningen at spillernes mappe skal ligge på bordet mellem dem, så de frit kan blade i den, og endnu vigtigere, se udfaldet og forløbet.
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I fiktionen er sagsmappen fra den gamle sag i København. I metalaget er mappen en åben guideline til spillerne i forhold til historiens forløb. Scenerne i mappen kan sagtens spilles i tilfældig orden, så
længe de første og sidste scener ligger fast. Nogle af scenerne er mærket med (EKSTRA) i denne tekst, og med en * i sagsmapperne. Det er scener der kan springes over, hvis I er i tidsnød eller hellere
vil fokusere på noget andet.
Der medfølger Post-its (på Fastaval) som du og spillerne kan smække på siderne i sagsmappen undervejs, f.eks. for at huske et navn, en handling eller noget andet der skal følges op på.

SPORSKIFTER
Scenariet starter i det jyske spor, med en introduktion til situationen. Når karaktererne begynder at kigge i den gamle sagsmappe, skifter scenen til København. Efter hver scene kan I enten skifte til
det jyske spor, f.eks. for at spille på konsekvenserne i fremtiden, eller blive i København og gå videre til den næste scene.
Spillerne kan når som helst skifte fra København og fortiden til det jyske spor i nutiden for at improvisere scener på baren. Når scenen er slut, skifter scenariet tilbage til det københavnske spor igen,
og kører videre.
Det er dit job at hjælpe med at klippe scenerne i forhold til længde. Klip hårdt, hold det intenst og hold fokus, ellers bliver der ikke plads til det hele. Ikke alle karakterer behøves være med i en scene
– faktisk kan I formentlig gøre det mere effektfuldt ved at holde scenerne korte, men til gengæld bruge færre hovedpersoner.

AT LAVE LORT I DEN
Det er vigtigt at lave lort i den. Noget gik galt dengang i København. Så galt at detektiverne ganske kort tid efter holdt op med at være et bureau. De gik fra at være gamle kammerater,
barndomsvenner, brødre, til ikke at ses og ikke at arbejde sammen mere. Selvom deres stier måske har krydset hinanden over årene, blev det aldrig det samme, og de har ikke været i rum sammen
alle sammen før nu.
Hvad gik galt? Hvorfor blev det så slemt? Det skal spillerne besvare. Hver scene har en overskrift, som skal foldes ud i spil. I nogle scener er det en bunden opgave, i andre er spillet mere frit.
Det er bærende for scenariet at spillerne sætter deres egen og de andres karakterer op til at komme i problemer hele tiden. De bør tænke langsigtet – noget, der ser harmløst ud i den ene scene, kan
udvikle sig til et voldsomt problem i løbet af de næste. De bør lægge sorte frø, der kan blomstre. Hjælpe hinanden med benspænd. Holde den kørende så længe som muligt.
Alle karakterer har indbyggede brister, der med fordel kan bruges til ødelægge tingene for dem (kaldet ’Sprækker’).
Detektiverne må gerne komme til skade (også slemt), men ikke dø (ellers er de jo ikke til stede i fremtiden).

”DET VAR JO IKKE DET DER SKETE …”
En spiller kan til enhver tid lave om på en scene i det københavnske spor, ved at sige ”Det var jo ikke det der skete.” Spilleren har herefter initiativet, og skal starte scenen igen fra det ønskede punkt
og få rollespillet i gang igen.
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Pointen er at give spillerne muligheden for at stramme scenen op, hvis de får en bedre idé undervejs. Det er vigtigt at de bruger muligheden med respekt for hinandens historier. Pas også på tiden!
For eksempel: Detektiverne ligger på lur i buskene og betragter to varevogne, der udveksler piger på en øde rasteplads. De bliver hurtigt enige om at smutte igen, da Martins spiller siger ”Det var jo
ikke det, der skete.” Hun starter scenen fra det øjeblik de begyndte at skygge bilen ”Der var en skide dårlig stemning i bilen, lige fra vi begyndte at følge efter den varevogn. Det kan I sgu’ da godt
huske, ikke? Vi vidste jo godt at det ikke var noget godt vi var på vej ud til. Da vi fik parkeret og listet derover … ”
En spiller kan tage en scene om, selvom vedkommendes karakter ikke er med i den, ved at bruge ”Det var da ikke hvad du fortalte mig senere. ”

INDRØMMELSER
Når der bladres i sagsmappen, er det oplagt at vælge at lade sin karakter indrømme, at han lavede noget lort dengang – især hvis man kan sætte sin karakter i et dårligt lys. ”Ved I hvad, det var fordi
jeg valgte at smutte ud og købe narko. Det er sgu min skyld.”
Scenen kan flettes ind i den aktuelle scene i det københavnske spor, eller køres som et minde i det jyske spor. Det er fedt hvis de andre spillere byder ind, f.eks. ved at stille hjælpende spørgsmål. ”Var
det derfor vi kom for sent til mødet? Var det der hvor du sagde du skulle på lokum, og vi sad og ventede som idioter uden for caféen, fordi du stak forkert tre gange?”

MONOLOGER & MINDER
Mens der bladres i sagsmappen, kan man vælge at fortælle et personligt minde til de andre spillere, enten in character eller som tanker eller minder. Det kan række ud over sagen i København, for
eksempel for at vise hvad der siden skete. Minderne er tænkt som ultrakorte snapshots.

DÆMONER OG SOLOSCENER
I soloscener i det jyske spor kan man vælge at forfølge en karakter med dæmoner, som en måde at eksponere indre konflikter og problemer. Dæmoner hvisker og tisker, og prøver at få en til at give
op. Give efter. De graver i sår og åbner døre, der burde forblive lukkede. Puster til konflikter, fodrer had, styrker svaghed, fylder en med løgn og vrede og viljen til at gøre forkerte ting.
Den spiller, hvis karakter bliver jagtet af dæmoner, styrer scenen og faciliterer spillet, for eksempel ved åben indre monolog. Alle må byde ind og spille en karakters dæmoner i en given scene. Vær
opmærksom på at klippe scenen stramt, så det ikke trækker ud.
Eksempel: Carsten Friis sidder alene i en bås på herretoilettet. Tankerne vandrer, og finder den knækkede tand: skilsmissen. Han husker det sidste skænderi, da han skulle hente sit værktøj i huset.
Datteren, der gemte sig, og ikke ville sige hej. Den nye fyr, konen har ladet flytte ind. Det er noget lort. ”Ja, det er noget lort. Du er ikke rigtig noget værd som ægtemand, vel?”
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OVERSIGT OVER DET JYSKE SPOR
Scener
Spil i det jyske spor kan kun foregå på baren eller lige udenfor. Bortset fra spillet om sagsmappen, er det oplagt at improvisere små scener. Både du og spillerne kan sætte scener. De er tænkt som
små, intime forløb mellem mennesker, der voksede op sammen, men er blevet fremmede for hinanden længe: en fortrolig samtale ovre ved cigaretautomaten, et hviskende skænderi i gangen til
herretoilettet, et øjeblik oppe ved baren.





Bladre i sagsmappen
Spille hvad der sker på værtshuset mellem karaktererne
Soloscener med Dæmoner
Monologer og minder



Spil på gamle issues og sår (”Jeg har sgu brug for at tage det her op med dig ...”)

Rammer



Hvis en karakter forlader baren/gaden udenfor, forlader man scenariet, og skal melde en beslutning ud vedrørende Carstens forslag. De bør undgå at forlade baren, før sidste scene.
Handlingen udspiller sig over få timer eller højst en dag (på et tidspunkt kan de ikke trække den længere).

OVERSIGT OVER DET KØBENHAVNSKE SPOR
Scener
Scener i det københavnske spor ligger overordnet fast. Det er defineret hvor scenen foregår, hvilke bipersoner der i hvert fald var der, og hvad der overordnet gik galt. Det er spillernes opgave at fylde
kød på og besvare spørgsmålet om hvordan det gik galt, og hvem af dem der var skyld i det. Efterhånden som de kommer gennem scenerne, akkumulerer karaktererne også fjender. I kan med fordel
bruge Post-Its til at hjælpe jer med at holde styr på fjenderne og bringe dem på banen i senere scener.
Hvert scene repræsenterer et skridt dybere ind i mørket, i grimheden, i lortet og i misbruget, og det er ikke en gratis tur. For enden af sporet venter en dødeligt skamferet pige i et skur på Amager.
Der er noget i København, der bringer det værste frem i mennesker.
Rammer





Faste scener, forholdsvis frit udfaldsrum.
Det skal gå galt.
Handlingen udspiller sig over dage eller uger (spring i tid).
Det handler om karakterernes deroute og de forkerte valg i en given situation
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FØR SPILLET
FORKLAR SPILLEREGLERNE:







Fastlagt struktur. Folde scener ud. Sørge for at det går galt.
Er alle med på Fusions univers?
Fortælleteknikkerne (”Det var jo ikke det der skete”, dæmoner, minder, indrømmelser)
To spor: nutid og i fortiden. Samme karakterer.
To sæt karakterer. Det ene er skrevet som spørgsmål de skal besvare undervejs
Efter sidste scene i København er det tid at beslutte om de vil føje Carstens ønske eller ej. Forbrødring eller brud.

CASTING OG ROLLER






Carsten Friis – den larmende og initiativrige karakter. Lederen.
Erik Voss – også initiativrig, venlig, charmerende, en pleaser. Den sekundære leder
Musklen – den tavse jyde. Godt til mavespil og introverte spillere. Støtten og knudemanden.
Dennis Knudsen – godt mundtøj (sarkastisk), underspillet. Kan potentielt være en magtfuld igangsætter.
Lasse Jepsen – den desperate underhund med potentielt meget modspil/modgang.

TIP TIL AFVIKLING
Spor er skrevet til at blive afviklet på 5-6 timer. Længden på de enkelte scener kan meget hurtigt vokse eksplosivt, så jeg anbefaler varmt at du klipper stramt og holder øje med tiden, men pas på: der
skal være plads til at sidde og stirre trist på hinanden i fem minutter.
Husk at give Carstens spiller sedlen til første scene, så vedkommende har tid til at forberede sig.
Jeg vil i øvrigt varmt opfordre til at alle spiller med åbne kort. SPOR er ikke et intrigescenarie, og spillerne vil få meget mere ud af at alle kan følge med og bidrage til scenerne.

LØSE TANKER TIL OPVARMNINGEN





Beskriv noget med lukkede øjne.
Prøv et skift mellem Jylland og København og tilbage igen.
Lyt til regnen.
Prøv at bruge ”Men det var jo ikke det der skete…” teknikken på en scene.
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SCENERNE
ANSLAG, JYLLAND
EN BESKED
Alle detektiverne fra det gamle bureau er gentagne gange blevet kontaktet af Carsten gennem det sidste halve år. Det har taget ham et godt stykke tid at samle folk. Nogle kunne ikke se pointen i at
dukke op, nogle havde ikke lyst, nogle turde ikke, nogle ville ikke svare, eller spillede ligeglade.
Men Carsten er en stædig mand, og nu er alle endelig dukket op på den stambar, hvor de plejede at hænge ved enhver lejlighed i gamle dage. Lige overfor lå
deres gamle kontor, som nu er revet ned og forvandlet til en tom byggegrund med et par stabler af vintervåde fliser.

STAMBAREN OG EN SAGSMAPPE
Detektiverne sidder og hænger omkring deres gamle stambord i hjørnet. Det er november udenfor, et sted i provinsen. Mørkt, koldt, pisregn. Små dråber
trækker lange, tøvende spor over ruderne bag gardinerne. På bordet mellem dem ligger sagsmappen fra København, som Carsten har gemt i alle årene. Den er
åben på første side.
Vigtigt: Læg alle sider i sagsmappen ud på bordet fra start, så spillerne kan se hvordan historien overordnet skal udvikle sig. Ellers risikerer du at de lander en
scene helt i hegnet i forhold til den fortsatte historie.
Der er fadbamser på bordet, og en bakke med skarpe. Der har været lidt ukomfortabel smalltalk. Det er længe siden at folk har set hinanden. Det føles som et
gammel sæt tøj, der ikke helt passer mere, men alligevel føles velkendt.
Bed eventuelt spillerne beskrive deres karakterer, som de ser ud i det jyske spor.

Stambaren i provinsen
En simpel beverding med gullige
vægge, brune træpaneler og udsigt til
gaden gennem fedtede flæsegardiner.
Der hænger rygning-forbudt skilte
overalt, men man kan hente sig et
askebæger i baren.
Baren serverer fadøl, flaskeøl og små
skarpe, og ikke noget fimset
københavnergøgl. To stamgæster
nede i hjørnet passer sig selv, og ser
fodbold på det ene TV over baren.
Rummet er fyldt med minder for
detektiverne. Det har næsten været
deres andet hjem.

Carsten har introduceret dem for idéen om at gå den gamle sag igennem og få ryddet op i hvad der end ligger mellem dem. Hvis luften er renset, kan de bedre
overveje om de har lyst til at starte op igen. Det håber han at de har. Ingen ser begejstrede ud.
Erik peger på mappen og siger, ”Fint nok. Men det var jo din idé fra starten, Carsten.”
Tid til det første sporskifte.

SPORSKIFTE TIL KØBENHAVN
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SCENE 1, FORTID: CARSTENS GULDÆG
”De har røven fuld af penge. Det er bare at holde labben ud, folkens!”
Vi er tilbage for mange år siden, et sted i provinsen, på detektivernes fælles kontor på 1. sal i et billigt byhus lige overfor stambaren.
Carsten skal i denne scene præsentere de andre for sin nye idé til business: Masser af uledsagede flygtningebørn forsvinder hver uge. Hvorhen? Ingen ved det.
Det er helt sikkert at de er i problemer. Enten som gadebørn eller det der er værre. Myndighederne er ligeglade. Det er sgu da en mulighed for at være helte!
Han har skaffet en aftale om noget co-funding med en dansk NGO. Der er ’Global Poverty on the Move’ kampagne i hele EU næste år, og alle organisationer på
området er i gang med at søge bevillinger som sindssyge. De er meget interesserede i dokumentation. Især billeder.
Carsten har et billede af en mut udseende teenager, Anka. Hun er rumæner, ca. 15 år, og forsvandt for et par dage siden fra Forlev Asylcenter i nærheden.
Hvad går galt: Detektiverne er ikke enige, og nogen tvinger beslutningen igennem (formentlig Carsten og/eller Erik).

SCENE 2, FORTID: FORLEV A SYLCENTER
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Kontoret
IKEAs billigste kontormøbler i lys
bøgefiner. Kaktusser i
vindueskarmen. Udsigt til naboens
mur. Rækker af nydelige, sorte
ringbind. IKEA-kopper med dårlig
kaffe. Lugten af sur termokande.
Sorte kontorstole med nusset stof.
Anonym kunst på væggene i
pastelfarver, glemt og støvet.
Mobiltelefoner smidt rundt
omkring, bærbare computere på
alle borde. Højt, grimt stålskab
med grej og våben for enden af
rummet, bag Dennis’ plads.

Forlev Asylcenter

Detektiverne finder ud af at en gruppe kaldet “The Money Men” kommer tit og henter folk. Det virker som om nogle af dem, der bliver hentet, har aftalt noget
på forhånd. De har tit et nummer de ringer til.

Lange røde barakker, høje
floodlights, slet skjult pigtråd og
advarende skilte, krakeleret asfalt.
Lange gange, små rum med alt for
mange køjesenge. Genbrugstøj,
møbler fra overskudslagre og Blå
Kors, brætspil uden alle brikker.
Nedslidt, gråt, trist, rædselsfuldt.
Tavse mennesker i duknakkede
grupper. Fornemmelsen af at have
ventet for evigt. Mistro, lange
blikke, fjernt personale.

Anka ringede også, og blev samlet op dagen efter i en skriggrøn varevogn med snavsede ruder. Ingen på asylcenteret kendte hende rigtigt. Rumæner, tror de.
Hun snakkede ikke så meget, men nævnte at hun skulle til København.

Rastepladsen

”De skal sgu da nok få asyl. Det er jo ikke fordi vi har blandet os i deres sager, vel?”
Besøg på asylcenteret hvor Anka, pigen på billedet, forsvandt fra.
Hvad går galt: Detektiverne er nødt til at bruge ufine metoder. Kun ved at besnakke, presse og lyve for asylansøgerne, kan detektiverne få den information de
har brug for. Ikke alle har en god smag i munden da de tager derfra.

Detektiverne får en personlig ting med, som Anka har glemt på asylcenteret. Hvad er det?

SCENE 3, FORTID: ET OVERTRUKKET KORT (EKSTRA)
”Hvad mener du med at det er spærret?”

Broen i det fjerne. Gråt februar,
tusmørke, støvregn. Pylonerne som
lysende kæder. Pissoir med væggen
overtegnet med telefonnumre. Et
urinstinkende mindesmærke til sex,
knep, ludere.

Detektiverne er på vej til København, på sporet af Anka. Bilen sluger litervis af benzin, så man stopper på en rasteplads lige før broen for at tanke.
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Hvad går galt: Da detektiverne vil betale, viser det sig at det fælles kort er spærret. Nogen må hoste op med sit eget kort eller kontanter.
Hvem har overtrukket det, og hvorfor? Bliver vedkommende afsløret?
I det hele taget er penge et ømt punkt. Alle mangler penge på hjemmefronten, bureauets kassekredit, hvor flere af dem har personlige og ganske ulovlige lån, forfalder om ganske kort tid. Desuden
har detektiverne har måttet leje en bil, da Eriks er på værksted.

SCENE 4, FORTID: LOMMESMERTER
“Så går vi til plan B, drengene. Funding kan man sgu altid skaffe.”
Detektiverne mødes i København med den NGO, som Carsten har været i kontakt med. De skal snakke funding, for nogen skal betale for deres efterforskning. Bureauets pengekasse kan ikke aflønne
fem mennesker plus det løse i over en uge.
Hvad går galt: Mødet går dårligt og der er ingen penge. Måske forstår detektiverne ikke hvordan landet ligger. Måske lukker de øjnene for problemet.
Måske pisser de NGO-folkene af, så samarbejdet er i fare. I hvert fald er der ingen penge. Plan B er at forsøge at få hævet kassekreditten. Det lykkedes ikke.
Plan C er at låne penge af en tvivlsom kilde. Hvem?
Benyt evt. Stig Koppelhus (se beskrivelse i oversigten over bipersoner).

SCENE 5, FORTID: MORTEN DEICHMANN, KRIMINALASSISTENT , STATION CITY
“Han var for fanden ikke til at holde ud at høre på.”
Detektiverne mødes med en politimand der kender Københavns bagside ganske godt, for at få nogle tips.
Deichmann kender Martin fra et af politiets åbne kurser. Han sidder på kontor i en sidegade til Skelbækgade, i en task force der er målrettet udenlandske
kriminelle (læs: folk fra de tidligere østbloklande), og sad tidligere med prostitution. Hele bygningen bærer tydeligt præg af at politiet i mange år er blevet
sultet for ressourcer.
Politimanden fortæller om gadeprostitutionen i København. Masser af østblokpiger og afrikanere. Istedgade, Skelbækgade er en krigszone. Snart ikke en
ærlig, hvid luder i sigte, ha ha. De hvide er det fornuftige valg. Så ved man sgu hvad man får, og de er ligesom mere med. De sorte, det er jo ligesom at
knalde med aber, helt ærligt. Man aner ikke hvad der foregår i deres hoveder.
Deichmann peger detektiverne i retning af den nedlagte kontorbygning i Nordvest, men han er skide ligeglad med unge piger eller drenge, der forsvinder fra
asylcentre. De finder vel ud af at tjene penge på den måde de nu kan, eller tager hjem. Det er jo ikke fordi de er her af nød. 90 procent af dem kommer fra
lande, hvor man har træk og slip lokum og elektrisk lys, ikke?

Om trafficking
Trafficking betyder salg af mennesker, især til
prostitution. Det er big business for de
kriminelle netværk, og i modsætning til narko,
kan man sælge varerne igen og igen. Pigerne
er meget unge, og bliver ofte solgt af familie
eller venner, eller lokket med falske jobs.
De voldtages og tæves intensivt for at knække
dem fra starten, og kontrolleres med trusler
om at det går ud over deres børn, familie eller
de andre ofre, hvis de flygter.
Netværket sørger også for at flytte dem rundt
fra land til land, så de ikke aner hvor de er, og
ikke kan søge hjælp.
Kunderne er helt almindelige mennesker med
familier og gode jobs. De ved godt hvad der
foregår. Det er bare nemmest at være
ligeglad. Så slemt er det vel heller ikke med de
ludere. De vil jo ikke have hjælp, når man
prøver at blande sig.
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Hvad går galt: Detektiverne skaffer sig en fjende. Deichmann er et racistisk røvhul. Jo længere samtalen står på, jo værre bliver det. Tryk på alle de knapper
du kan komme til. Det er svært at holde gode miner til slet spil. Hvis man lader ham snakke, er man nødt til at snakke med. Det er næsten værre.

SCENE 6, FORTID: RUMÆNERNE I DEN NEDLAGTE KONTORBYGNING
”De er jo fucking dyr. Hvordan fanden kan man gøre sådan noget mod sin egen familie?”
Detektiverne får i denne scene et bedre kendskab til The Money Men og deres metoder, især at pigernes familie, venner og kærester tilsyneladende sælger
dem uden at blinke.
På en stille sidevej i Nordvest er en del rumænere rykket ind i en forladt kontorbygning. Fast besluttede på at få hul på sagen, tager detektiverne derud for
at kigge sig omkring og vise billedet af Anka frem.
Folk kommer og går, og ingen aner hvor mange der på et givent tidspunkt opholder sig på etagerne. Myndighederne ved godt at de er der, især fordi
naboerne løbende klager over svineriet, og over bølger af tyverier og hærværk, men ingen gør noget ved problemet.
En tynd pige omkring de 14 år i moderigtige jeans og hættetrøje genkender endelig Anka på billedet: ”The money men ... she with the money men. ” Hun
trækker på skulderen, hvis detektiverne spørger ind til det, enten fordi hun ved det, eller fordi hun ikke kender ordene. Det eneste hun kan tilføje, er en
genert, men sigende bevægelse med fingrene: det internationale tegn for sex. ”You know?”

SPOR – FASTAVAL 2012
Kontorbygningen i Nordvest
Smadret glas, fugtskadede gulve, nøgne vægge,
ingen strøm. Halvåbne og flåede plastiksække
med fugtigt, rådnende affald. Gamle soveposer i
hjørnerne, plastikflasker med vand, bylter med
tøj. Hviskende stemmer, fodtrin der forsvinder
hurtigt i mørket. Folk her taler stort set kun
gebrokkent engelsk. Ingen vil indrømme at de
kender pigen på billedet. Flere og flere kommer
til, og hænger i døråbningerne. Nogle forsøger
sig med tiggeri.

Familien Dinescus lejlighed
Lille, mørk stuelejlighed. Tunge, gullige
gardiner for vinduerne. Tung lugt af mad.
Indelukket luft. Lyden af fjernsynet, der
kværner reklamer i en lind strøm. Møbler
dækket af tykke lag af tæpper. Døde
potteplanter med blege, støvede blade.
Mange stole skubbet ind til væggen, som
om her tit kommer mange mennesker.

Pludselig peger hun over mod en kvinde i mange lag frakker og skørter. ”Dis is Anka aunt. ”
De kan få lokket ud af kvinden (evt. ved hjælp af en anden til at oversætte), at hun har solgt Anka til The Money men. De køber piger og drenge, helst meget
unge, derhjemme, og de giver en god pris. ”She work ... is good. ” Ankas tante forstår slet ikke problemet, og ved måske endda ikke hvad Anka er endt i. Hun
kan hurtigt blive den arketypiske roma i detektivernes øjne: beregnende, lusket, hjerteløs.
Hvad går galt: Racismen står i lys lue på begge sider. Måske lader detektiverne sig provokere. Måske bliver der slagsmål. Måske får nogen tæv, eller bliver
truet med politi og det der er værre. Børn skriger, kvinder græder, mænd står med knyttede næver og tør ikke slå igen. Det går måske ud over folk, der har
ryggen mod muren, og intet forstår.

SCENE 7, FORTID: ET SEDDELBUNDT OG EN KUVERT MED BILLEDER
“Fuck jeres penge! Sig for fanden så hvor de piger er!”

The Money Men
Et af mange navne på gaden for den gruppe,
der handler med unge piger til albanernes
bordeller i København. The Money Men
kidnapper eller køber piger op i hele Europa
(helst rumænske, moldoviske og albanske
piger), knækker dem, og afsætter dem videre
til det europæiske netværk efter en
”indkøringsperiode”. De danske ”varer”
knækkes i skuret på Amager Fælled.
Alle frygter gruppen, der gerne myrder,
torterer og lemlæster folk der står i vejen for
dem.

I denne scene møder detektiverne den albanske mafia – bagmændene – ansigt til ansigt – og bliver tilbudt et solidt bundt penge.
Detektiverne har rodet lidt mere rundt i den københavnske undergrund, på jagt efter The Money Men og Anka, som de nu ved er solgt. En eller flere
detektiver bliver pludselig passet op på åben gade, da en skriggrøn kassevogn hamrer ind foran dem på fortovet. Dørene ryger op, og det vælter ud med
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ubehagelige, østeuropæiske mænd. Detektiverne er nødt til at hoppe ind i varevognen og se hvad der sker.
Turen ender ved en lille, mørk stuelejlighed i Glostrup. Der står ”Dinescu” på døren. Da detektiverne banker på, åbner en rumænsk kvinde i 50’erne modvilligt op og lader dem komme ind.
I stuen sidder 4-5 rumænsk udseende mænd og hænger foran fjernsynet med lukkede ansigter. En midaldrende kvinde sidder og strikker på en stivrygget spisebordsstol, og glor ondt på detektiverne.
To kvinder med tørklæder og hættetrøjer kigger ud gennem sprækken til køkkendøren.
På sofabordet ligger en tyk, halvåben kuvert. Billeder flyder ud af flappen. Det ene billede efter det andet af udenlandsk udseende piger og drenge, meget unge, østeuropæiske. Udendørs billeder,
indendørs, forskellige baggrunde. Alle er portrætter af overkroppen, eller viser omhyggeligt hele kroppen. Udstillingsvarer. Detektiverne kan eventuelt genkende piger fra billederne på bordellet.
Anka er der ikke.
Den ældste af mændene præsenterer sig på gebrokkent engelsk som Stefan. Han virker hjælpsom og beredvillig, næsten smiskende, og vil gerne høre hvad det er de vil i København. Hvorfor går de og
roder i ting? Det holder dog op i det øjeblik han holder hånden ud mod en af mændene, som tager et bundt sedler frem og smider dovent foran detektiverne. Der er ret mange penge. ”Take them.
Take and go away. Don’t fuck with us, and we won’t fuck with you. You understand, neh?”
Hvad går galt: Pengene. Mindst en af detektiverne nægter at tage imod pengene – eller måske tager de netop imod pengene. Hvad gør de andre? Hvis man tager imod Stefans penge, og ikke holder
snuden væk fra hans business, bliver det værst for en selv. Hvis man afslår, er der også ballade.

SCENE 8, FORTID: EN RASTEPLADS OG TO VAREVOGNE
“Måske skulle jeg have gjort noget, men det ville være dumt.”
Det er sen aften. Detektiverne har sporet den grønne varevogn, der henter piger ved Forlev Asylcenter, og følger den rundt i København og omegn. Den triller ud på motorvejen efter en
nervepirrende sekvens gennem Sydhavnen og Valby. Gad vide om de ved at de bliver forfulgt. Varevognen kører et par kilometer ud af Holbæk motorvejen, før den drejer ind på en øde rasteplads.
Der holder en sort varevogn, med motoren i tomgang, og venter.
To grupper af frysende, rystende piger bliver halet ud af bilerne og stillet op på rad og række i forlygterne, mens chaufførerne går rækken igennem og flår deres skjorter og bluser op og inspicerer
varerne. Flere af pigerne ser meget unge ud, og er tydeligt skræmt fra vid og sans.
Chaufføren klemmer en tilfældig pige op mod køleren og voldtager hende casually, inden han giver high-five til sin makker og griner. Der bliver byttet piger, som bliver gennet ind i varevognene. I
løbet af få minutter er rastepladsen øde og tom igen.
I denne scene opdager detektiverne at piger bliver byttet internt mellem bagmændene, ligesom man bytter aflagt tøj.
Hvad går galt: Detektiverne får ikke blandet sig. Hvorfor?

SCENE 9, FORTID: FOTOSAFARI I SYDHAVNEN
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Detektiverne har fundet frem til et nedlagt lager i Sydhavnen, hvor de mener at ”The Money Men” holder de handlede piger og kører et bordel. De ligger i busken og fotograferer hvem der kommer
og går. Der er livlig trafik af helt almindelige mennesker - pæne forretningsmænd i slips og economy class biler, familiefædre der ankommer i Berlingoer, ældre mænd med Berlingeren under armen –
men fangsten er større end forventet: De genkender prominente politikere, højtstående embedsmænd, kendte skuespillere, pæne advokater.
I denne scene opdager detektiverne, at bordellet har langt større venner end først antaget.
Hvad går galt: De viser billederne til de forkerte, måske med vilje, måske fordi de er uheldige, og kan ikke bruge dem alligevel. Bliver billedmaterialet
konfiskeret? Bliver detektiverne truet? Trækker NGO’en sig endegyldigt ud med besked om at de desværre ikke kan fortsætte samarbejdet? Bliver de
chikaneret? Prøver de at afpresse den forkerte?

SCENE 10, FORTID: EN MAND PÅ EN STOL (EKSTRA)
”Jeg ved ikke hvad der skete. Jeg husker det ikke.”
I denne scene har detektiverne fået fingrene i en af de mænd, der ser ud til at arbejde i bordellet i lagerbygningen i Nordvest. Nu skal man bare have ham til at
snakke.
Manden er en hård hund, men kan “overtales” til at fortælle om The Money Men: De opkøber piger og drenge overalt i Europa, og lokker dem med, med løfter
om jobs i det rige vesten. Så snart de er væk fra familie og venner, snupper the ”Money Men” deres pas, tæver dem godt igennem, knækker dem, og smider
dem på bordel, hvis ikke de sælger dem videre. Der er et omfattende netværk af bordeller. Alle tjener styrtende med penge. Mange af pigerne arbejder selv for
netværket, når de har mistet for meget i værdi.
Han kender også godt Anka. Hun er en god pige. Hun gør som der bliver sagt. Hun er endda et godt knald, når man lige har rusket hende lidt.

Club 69
Gammel industribygning i Sydhavnen.
Lydisoleret. Et stort, lavloftet lokale med
en sløv spejlkugle. Røgtåger. Runde,
slidte sofaer, stålborde. Små runde
scener med pole dancing.
Tynde østeuropæiske piger, alt for unge,
i luderuniform: tynd bluse, kort
nederdel, alt for høje hæle, for meget
makeup. Mænd med hårde øjne og
totenschlægere i lommen, som holder
vagt og holder gang i luderne.
Lange gange bag døre. Stank af
duftfrisker. Smalle, aflange værelser
med dobbeltsenge. Masser af billeder på
væggene af solariebrændte kvinder med
hårde øjne og hårdere bryster i
pornostillinger.

Hvad går galt: Nogen går over stregen. Det er en grim oplevelse at smadre et andet menneske. Hvem? Hvorfor? Hvordan? En oplagt situation er at manden
åbenlyst håner detektiverne. Hvad vil de gøre? Ingen vil høre på dem. Han har jo ret. Han er bundet til en stol. Han er nem at tæve. Det er nemt at blive ved. At få fornemmelsen af lidt retfærdighed.

SCENE 11, FORTID: CLUB 69 OG EN LAPDANCE (EKSTRA)
“Hvem fanden tror han at han er?!”
To eller flere detektiver beslutter sig for at kigge indenfor i Club 69, sådan for at rekognoscere lidt. De får opfattelsen af at der er en del piger derinde, nogle meget unge, og at de ligesom Anka bliver
holdt der mod deres vilje.
Inde i klubben er der en gæst detektiverne kender (frit valg). Han får en lapdance af Anka, der skamfuldt vender ansigtet bort. En af mændene, der virker til at arbejde der, blander sig: Han stikker
pigen en hård lussing, så én mere, og én til, så pigen er ved at ryge på gulvet.
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Hun fortsætter sin lapdance med blødende næse og våde øjne. Manden under hende betragter detektiverne med et smil. Han ved godt, hvor han står, og
hvem klubben passer på. Det vil være en alvorlig sag, hvis detektiverne lægger hånd på ham. Der er tilstrækkeligt med albanere i baglokalerne, som kan
reagere. De vil med glæde ydmyge indtrængerne, og de vil ikke tabe ansigt.
Hvad går galt: Enten at detektiverne reagerer, eller at de ikke gør. Albanerne vil udnytte situationen og reagere, uanset hvad.

SCENE 12, FORTID: POLITISIRENER, BLÅ BLINK OG TAVSE PIGER
”Hvorfor gør de ikke noget? Hvorfor står de bare der?”
Detektiverne har fået stablet et raid på benene, ved flittigt at trække på alle tjenester, venskaber og netværker de nogensinde har eller vil få inden for
Københavns politi. De står selv klar med kamera til at dokumentere. Det bliver skidegodt. Nu bliver der sat en stopper for lortet.
Gaden foran den konverterede lagerbygning i Sydhavnen er blokeret af politibiler. Blå blink overalt. Kampklædte mænd i sort panser brager ind gennem
døren til Club 69, med detektiverne lige i hælene. Bagmændene bliver stående hvor de er. Nogle ryster på hovederne. Pigerne står som stenstøtter rundt
omkring, og undgår øjenkontakt. En kunde eller to prøver at stikke af, men bliver hurtigt lagt ned.
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Hvad er der sket?
Anka blev lokket fra Rumænien til
Danmark med løfte om job på en cafe.
Virkeligheden var anderledes. Hun blev
samlet op af ”Onkel Stefan”, der har sin
faste gang på asylcentrene rundt om i
landet, smidt i en varevogn sammen med
en håndfuld andre piger og kørt til
København til ”indkøring”.
”Indkøringen” foregik i et skur på
Amager Fælled, hvor pigerne bliver
voldtaget og banket i døgndrift, indtil de
knækker. Næste stop var albanernes
bordel, Club 69, hvor hun blev stoppet i et
miniskørt og høje hæle, og sat i arbejde
som ”club hostess”.

Hvad går galt: Alle bagmænd smutter stille og roligt, uden at politiet gør noget. Kun pigerne bliver taget med. Dagen efter er de løsladt og tilbage i
albanernes fold. Penge og frygt kan købe meget. Hvad giver politiet som grund? Skyder de skylden på detektiverne? Hvad gør detektiverne?

Anka gjorde som der blev sagt, for på
væggen ved hendes madras har
bordellets ejere hængt et billede af tre
grinende veninder en sommerdag for
længe siden, med et sort kryds over. Hun
vil vel ikke have at der sker noget med
dem?

SCENE 13, FORTID: ANKA

Anka vil gøre hvad som helst for at
komme tilbage til Stefan og sit usynlige
bur.

I denne scene tror detektiverne, at de har fået skovlen under bordellet og bagmændene. De snupper Anka, og får hende med ud. Det er hér de for alvorlig får
en fjende, der vil gøre alt for at hævne sig.

Detektiverne har fået Anka ud fra Club 69 og gemmer hende, måske på deres hotelværelse. Det er ikke en succes. Hun har stort set grædt og rystet lige siden
de forlod klubben, og bliver ved med at bønfalde dem om at køre hende tilbage til Stefan.
Hvad går galt: De mister hende igen. Hvis detektiverne ikke vælger at køre hende tilbage selv, stikker hun af. Hvordan? Hvis de kører hende tilbage, hvordan
er det så at skulle aflevere hende til en mærkeligt venlig Stefan Dinescu og køre derfra, mens hun står tilbage?

SCENE 14, FORTID: ET SKUR PÅ AMAGER

Skuret på Amager
Et forfaldent træskur et sted på Amager
Fælled, godt skjult af tornet buskads. Et
mudret hjulspor fører derud, og det er ikke
godt mod bysko. Skrald og lort smidt alle
vegne. Sikkert kanyler i græsset. Tre solide,
nye hængelåse på døren, som skal klippes
op med en boltsaks.

”Fuck … fuck… fuck. Det her … det er vores skyld. ”
Detektiverne har fået et tip om et skur på Amager, som de måske ville være interesserede i (tippet er fra Stefan Dinescu). De kører derud sent om eftermiddagen. Bryggens liebhaverlejligheder i stål
og glas giver plads til åbne brakmarker og forfaldne kolonihaveforeninger. Grå skyer glider tavst forbi højt over Amager skyline, og luften er friskere end inde i byen.
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Det første man lægger til indenfor, er lugten. Der stinker af lort, af råddenskab, af alle mulige forfærdelige ting. Så lægger man mærke til at der er blod på gulvet, og overklippede hvide strips i
hjørnerne. Masser af strips. Stedet er blevet brugt mange, over lang tid. Måske finder man mærkerne efter negle på væggene, og navnene der er ridset i gulvet under en smadret madras.
I hjørnet ligger en bylt under et blodplettet dynetæppe. Det er Anka. Hun er fuldstændig smadret, og døende. Den er helt gal. Glas i skeden, knuste knogler, brandsår, manglende negle. Albanerne kan
være kreative, når de vil det.
Pigen vil ikke flyttes. Hun vil gøre hvad som helst for at blive i skuret. Hun fortæller dem, at hun bliver straffet, fordi de blandede sig.
Hvad går galt: I løbet af scenen dør hun. Det er deres skyld. Hvis de aldrig var taget til København, havde hun måske klaret den.

KLARHED
Spillerne har nu været igennem et udvalg af de scener, der havde del i at det gik så galt i København. Det er tid til at de beslutter sig for hvad der skete. Hvad var hovedgrunden til at bureauet
flækkede midt over, og at de først mange år senere var i stand til at sætte sig ned ved samme bord og drikke en øl i al mindelighed. Måske giver det sig selv. Måske er det mindre oplagt. Måske kom
det først lidt senere. Var det nogen af de mange fjender de skaffede sig i København? Dem selv?
Kig evt. på de fjender og problemer, der rækker ud over den enkelte scene. Hvem lånte de penge af? Tog de imod Stefans penge? Hvem gik det ud over? Hvem blev efterladt? Hvem endte med at
sidde i lort til halsen? Hvad med albanerne?

TID TIL DRIKKE UD
Når spillerne er enige om hvorfor det gik galt i København, er det tid at drikke ud på stamværtshuset i Jylland og tage en beslutning. Kan skårene klinkes? Er der kommet nyt lort frem i lyset? Er det
nogens skyld? Vil de vende tilbage og gendanne bureauet? Hvad hvis de ikke vil? Reagerer nogen?
Scenen kan spilles som almindeligt rollespil, men ville også fungere fint som fortællerollespil/monologer.

VIRKEMIDLER OG HJÆLP TIL AFVIKLING
TIL DIG
Sagsmappe med stikord til at køre scenerne
Post-its (kan sættes på sagsmapperne som noter)

TIL SPILLERNE
Side 16 af 21
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5 x karakterark
Ark med holdninger til de andre
Seddel til Carstens spiller til scene 1
Sagsmappe til at lægge på bordet, med stikord
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TIL CARSTENS SPILLER (SCENE 1)
Du skal sælge Carstens idé til de andre detektiver. Skru bare helt op for charmen. Lyv så stærkt som en hest kan rende. Som Carsten ville
sige det: ”De sidste detaljer er ikke på plads, men det skal sgu nok klikke, ikke! Nu fejrer vi!”
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
Carsten og Erik har i lang tid ledt med lys og lygte efter alternative indtægtskilder. Bureauet har et par år på bagen, men er ikke rigtigt
kommet nogen vegne.
Bureauet arbejder primært for kommunen og det offentlige, og sagerne er mildt sagt ikke sexy. Detektiverne bliver ofte sendt efter
desperate mennesker, der er i klemme i systemet, og det er tit et større hyr at få sine penge trukket ud gennem stive og
bureaukratiske systemer (”Nej, det skal sendes på E-faktura nu. Har I ikke en konto i systemet? Det tager altså mange uger at oprette
sådan en ... ”)
Alle er ved at være trætte af den måde tingene kører på. Tærsklen til jobs for det private erhvervsliv er skyhøj, og et par få, store
bureauer sidder på flæsket. Ingen er så naive at tro at det er anderledes i København, men drømmen er der. Hvad nu hvis det
kunne blive anderledes.
Carsten har fundet guldægget: Masser af uledsagede flygtningebørn forsvinder hver uge fra asylcentre over hele landet, hvor
regeringen ellers har anbragt dem. Hvorhen? Ingen ved det. Det er helt sikkert at de er i problemer. Enten som gadebørn eller det der er værre.
Myndighederne er ligeglade. Det er sgu da en mulighed for at være helte!
Han har skaffet en aftale om noget co-funding med en dansk NGO. Der er ’Global Poverty on the Move’ kampagne i hele EU næste år, og alle organisationer på området er i gang med at søge
bevillinger som sindssyge. De er meget interesserede i dokumentation. Især billeder. Det bliver en guldgrube!
Han kan fremvise et billede af en mut udseende teenager, Anka. Hun er rumæner, ca. 15 år, og forsvandt for et par dage siden fra Forlev Asylcenter i nærheden. Hun er et fint sted at starte.
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BIPERSONER
Stefan Dinescu

”Money Man”, prominent medlem af den albanske mafia. Stefan er direkte ansvarlig for at køre Club 69 og skaffe piger, og bliver karakterenes ikke største,
men mest brutale og forfærdelige fjende. Midaldrende, smiskende, beredvillig, kan vende på en femøre.

Anka

Rumænsk pige fra landdistrikterne, cirka 15 år. Kan hverken læse eller skrive. Solgt til The Money Men af sin tante. Hun tør ikke stikke af, fordi Dinescu har
bildt hende ind at de har hendes veninder.
Sidder i task force mod international kriminalitet. Kender Martin Sønderskov.
Racistisk røvhul. I det mindste er han et ærligt røvhul. Han går ikke stille med dørene med hensyn til sine holdninger, men man skal ikke sige ham imod.
Morten er en besværlig fjende at få på nakken, fordi han har mange venner i politiet.
Privat organisation, der formidler au pair jobs for rumænske piger i Danmark. I virkeligheden formidling af købebrude og sexslaver. En levemand med grå
tindinger og laksefarvet skjorte. Stor mave, store bevægelser, praleri. Hvis man håndterer ham rigtigt, praler Victor gerne med naive piger der får helt
andre jobs end de troede, når de ankommer til København.

Morten Deichmann, kriminalassistent,
Station City.
Victor Durleşteanu, Romania Cultural
Exchange i Danmark

Stig Koppelhus, Koppelhus Consult.

Kan evt. bruges i scene11.
Carstens gamle kammerat (kender de fleste af detektiverne fra gymnasiet).

Lækre slips, dyre skjorter, kæmpe
armbåndsur. Stig udstråler succes og
selvtilfredshed.

Stig er en mulig kilde til penge i scene 4. Han er stor i slaget og udstråler succes. Driller med Jylland. Hvorfor kommer de ikke over til København og
arbejder lidt for ham? Han kunne godt bruge nogle folk, han kan stole på. De kan jo køre deres bureau videre ved siden, det blander han sig sgu ikke i. Der
er gang i den business han er i. Det flyder med penge. De skal bare stikke snablen i.
I årene fremover vil dem, der arbejder for Stig, stille og roligt synke ned i prostitutionsmiljøet. En dag er det dem, der står på rastepladsen, mens piger
bliver udvekslet, eller dem der afstemmer regnskab med ørepropper i ørene, mens en pige bliver tævet i lokalet lige ved siden af.

Niels Bendorff
Professionel, velklædt, kontrolleret. En
smilende mand med hårde øjne og ganske få
skrupler.

Partner i velrenommeret københavnsk detektivbureau, Stiermann & Partners. Primært efterforskninger for det private erhvervsliv (industrispionage,
sikkerhedstjek, håndtering af illoyale ansatte, security). Stiermann har mange private klienter, der flittigt benytter sig af albanernes bordeller.
Niels Bendorff kan fx bruges til at true eller ødelægge detektivernes geschæft. Han er god til papirer (detektivlicens forsvinder, gæld, bankproblemer,
certifikater annulleret osv.)
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INSPIRATION
UNIVERSET I FUSION ANNO 2012
Finanskrisen brøler derudad. Virksomheder går under på stribe, men der er stadig håb.
Der er overvågning overalt, et område som stadig er i voldsom vækst. Protester og indvendinger bliver slået ned med “det er jo kun dem, der ikke har rent mel i posen, som har et problem med at
blive filmet, ikke?” og “Private har ret og brug for at kunne sikre sig, og sikre beviser i en evt. retssag.”
Politiet er overbelastet, og rykker som regel ikke ud til mindre ting. Det samme med ambulancer og brandvæsenet. Selvbeskyttelsesagten gør at der i stedet er der en underskov af mere eller mindre
professionelle privatdetektiver og vagtværn.
Man er bange for at gå til demonstrationer. De fleste regner med at politiet i en eller anden grad er magtkorrupt, men ikke at det går ud over dem. Hvis man passer sig selv og holder nakken dukket,
sker der ikke noget. Det gælder om at holde lav profil. Det gælder om at rage til sig og kræve ind, før de andre gør det samme. Først til fadet, du.
Alle lavlønsjobs er overtaget af risikovillige udlændinge, der er ligeglade med regler, fagforeninger, mindsteløb og sikkerhed. Mange af dem opholder sig illegalt i landet og har reelt ingen
retssikkerhed. Masser af danskere forstår at udnytte situationen til fulde, og systemet gør intet, medmindre der dukker en grel sag op.

OM KØBENHAVN I EN NÆR FREMTID
Globaliseringen har ramt Danmark for alvor. København er lige så slemt som de østeuropæiske sexhovedstæder, hvor folk plejede at tage hen. Der er de samme ludere, de samme alfonser, de samme
mennesker på alle andre gader i Europa. Der er masser af hjemløse, der sover rundt omkring, og fra tid til anden bliver fundet døde. Masser af børn alene på gaden sent om aftenen, der burde være
hjemme. Masser af folk fra de tidligere østlande der tigger og stjæler. Den albanske mafia står stærkt i byen.
København er kold, våd, grå og frysende. Det er en lorteby, medmindre man har masser af penge og nyder livet i lukkede kredse. Folk skubber og maser og undgår hinandens øjne. Alle passer sig selv,
og vil helst ikke blandes ind i noget. Folk kan blive tævet og filmet for sjov på åben gade, uden at nogen blander sig. Folk kan blive voldtaget i S-toget, uden at nogen ser det. København griber ikke
nogen, og ser ingenting.
Uanset hvor man er henne, er det mørke ansigter der servicerer. Buschauffører, gadefejere, lokumsrensere, butiksassistenter, skilteholdere, taxachauffører. Mange af dem taler stort set ikke dansk,
og opholder sig illegalt i landet.

LINKS
http://ingenkendersandheden.blogspot.com/p/handel-med-kvinder-og-brn.html
http://www.youtube.com/watch?v=6JilN5AWaOM
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Søg på “Moldovan Victims of Human Trafficking” på Youtube
Se “Lilja 4-ever” og “The Whistleblower”
Sex Trafficking: How it works (http://www.youtube.com/watch?v=ClOpws3XgwY)
Søg på filmen “Sex Traffic” på youtube.com (13 dele)
Dokumentarfilmen: Cutting Edge (http://topdocumentaryfilms.com/cutting-edge-the-child-sex-trade/)
http://www.centermodmenneskehandel.dk/
For stemningen i det kriminelle miljø i København (stemningen), se fx Pusher II, “R”, Submarino,
Musik:
Jeg kan varmt anbefale The Mount Fuji Doomjazz corporation (i det hele taget alt tagget med “doom jazz”)
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Spillederens version
Hvor: Et sted i provinsen, på detektivernes
fælles kontor.
Hvad: Carsten skal i denne scene
præsentere de andre for sin nye idé til
business.
Hvad går galt: Detektiverne er ikke enige.
Nogen skal tvinge beslutningen om at tage
sagen om den forsvundne pige (formentlig
Carsten og/eller Erik).
Inspiration:
IKEAs billigste kontormøbler i lys bøgefiner.
Kaktusser i vindueskarmen
Udsigt til naboens mur
Rækker af nydelige, sorte ringbind
IKEA-kopper med dårlig kaffe
Lugten af sur termokande
Sorte kontorstole med nusset stof
Støvet kunst på væggene i pastelfarver
Mobiltelefoner smidt rundt omkring
Bærbare computere på alle borde
Højt, grimt stålskab med grej og våben

Ømme tæer, ømme egoer, frygten for at
kaste sig ud i noget hovedløst.
Den altid lurende frygt for lavvande i
kassen.

SPOR

Scene 1

Spillederens version
Hvor: Forlev Asylcenter, et sted i provinsen.
Hvad: Detektiverne efterforsker den
forsvundne pige
Hvad går galt: Detektiverne er nødt til at
bruge ufine metoder for at komme videre i
sagen om den forsvundne pige.
Kun ved at besnakke, presse og lyve for
asylansøgerne, kan detektiverne få den
information de har brug for. Ikke alle har en
god smag i munden da de tager derfra.
Hvad får de med ud:
- Lidt info om the Money Men (svage
rygter)
- Info om Anka og den grønne varevogn
- Virkede aftalt
- Sporet peger mod København
- En personlig ting som Anka har glemt
Inspiration:
Lange røde barakker
Høje floodlights
Pigtråd og advarende skilte
Krakeleret asfalt
Lange, tomme gange
Lugten af kogte grøntsager og skidt
Små rum med alt for mange køjesenge.
Genbrug
Nedslidt, gråt, trist, rædselsfuldt.
Tavse mennesker i duknakkede grupper.
Fornemmelsen af at have ventet for evigt.
Mistro, lange blikke
Fjernt personale
Uenighed, magtsyge, selvfedme, velmenende
racisme, dominans, misbrug af tillid, løgn i
sagens tjeneste.

SPOR

Scene 2

Spillederens version
Hvor: Et sted lige før Storebæltsbroen på
Fyn-siden.
Hvad: Sporet efter Anka fører til København.
Et tiltrængt stop på turen.
Hvad går galt: Detektiverne opdager for sent
at deres fælles kort er spærret. Pinlig
situation opstår. Det kan være et hændeligt
uheld, eller måske nogens skyld?
Inspiration:
Broen i det fjerne
Pylonerne som lysende kæder
Grå februar
Tusmørke
Støvregn
Benzintempel
Gigantkiosk
Kunder i kø
Mange øjne
Nedladende teenagemund ved kassen
Indeklemt, lang tur, ydmygelse, mistro,
skyggen af underslæb, hvem skal så betale?

SPOR

Scene 3

Spillederens version
Hvor: Et NGO-kontor et sted i København.
Hvad:
Hvad går galt: Detektiverne går på en eller
anden måde forkert af NGO-folkene. Måske
er der ikke penge i kassen, måske taler
parterne forbi hinanden. I hvert fald er der
ingen penge.
Hvilket fører til: Plan B er at forsøge at få
hævet kassekreditten. Det lykkedes ikke.
Plan C er at låne penge af en tvivlsom kilde.
Hvem?
Brug evt. Stig Koppelhus
Inspiration:
Er det en tjekket NGO? Stilede lokaler,
corporate potteplanter, lyse skriveborde og
snorlige rækker af mapper?
Eller en kælderorganisation med snusk og rod
og papirbunker og vægge der er dækket af
artikler, plakater og udklip?
Pengekvaler, misforståelser, skjult
desperation, pinlighed, brudte løfter, sårede
følelser, vaklende diplomati.

SPOR

Scene 4

Spillederens version
Hvor: Indre by, snusket kontor på Station
City i Skelbækgade.
Hvad: Møde med Morten Deichmann,
kriminalassistent og bekendt af Martin, for at
få info om østeuropæere i byen.
Hvad går galt: Detektiverne lægger sig ud
med Deichmann. Måske fordi han er et
udbrændt, racistisk røvhul. Giv den gas med
kammeratlig mandesnak om ludere og polske
aber.
Hvad får de med ud:
- Masser af østblok-piger på gaden
- Intet nyt der
- Rumænerne i Nordvest
Inspiration:
Lille, indeklemt kontor i nedslidt, offentlig
bygning. Sidde knæ mod knæ. Gammel,
snerrende computer. Lugten af gammel pizza
og røg. Trælse billeder bag på døren når den
lukkes.
Den Hvide Ridder med mundkurv på,
krænkende, presset ud i at lege med, tvunget
med i snakken.
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Scene 5

Spillederens version
Hvor: Forladt kontorbygning i mange etager
på stille sidevej i Nordvest.
Hvad: Detektiverne forsøger at spore Anka
via de illegale, rumænske indvandrere der
holder til der.
Hvad går galt: Racismen står i lys lue på
begge sider. Måske lader detektiverne sig
provokere. Måske bliver der slagsmål.
Situationen kan hurtigt komme ud af kontrol,
og de forkerte folk kan komme under pres.
Hvad får de med ud:
- Mere info om The Money Men
- Møde med Ankas ”tante”
- Anka er blevet solgt
Inspiration:
Smadret glas, fugtskadede gulve, nøgne
vægge, ingen strøm.
Halvåbne og flåede plastiksække med fugtigt,
rådnende affald. Gamle soveposer i
hjørnerne, plastikflasker med vand, bylter
med tøj.
Hviskende stemmer, fodtrin der forsvinder
hurtigt i mørket. Folk her taler stort set kun
gebrokkent engelsk.
Flere og flere kommer til, og hænger i
døråbningerne. Nogle forsøger sig med
tiggeri.
Racisme, frygt, misforståelser, irritation,
forargelse, vrede, blindhed, kulturkløfter.

SPOR

Scene 6

Spillederens version
Hvor: Mørk stuelejlighed et sted i Glostrup.
Der står ‘Dinescu’ på døren.
Hvad: Detektiverne er mere eller mindre
blevet kidnappet og kørt derud. Den albanske
mafia (The Money Men) prøve at bestikke
dem til at holde op med at rode rundt.
Stefan Dinescu er ham der fører ordet.
Hvad går galt: Pengene. Mindst en af
detektiverne nægter at tage imod pengene –
eller måske tager de netop imod pengene.
Hvad gør de andre? Hvis man tager imod
Stefans penge, og ikke holder snuden væk fra
hans business, bliver det værst for en selv.
Hvis man afslår, er der også ballade.
Hvad får de med ud:
- Fjender til senere
Inspiration:
Lille, mørk stuelejlighed. Tunge, gullige
gardiner for vinduerne. Tung lugt af mad.
Lyden af fjernsynet, der kværner reklamer i
en lind strøm.
Møbler dækket af tykke lag af tæpper. Døde
potteplanter med blege, støvede blade.
Mange stole skubbet ind til væggen, som om
her tit kommer mange mennesker.
Mutte mænd i sofaen.
Foragt, frygt, desperation, grådighed, forsøg
på at spille smart, forargelse over billederne,
stædighed, fatal snedighed, i seng med
fjenden.

SPOR

Scene 7

Spillederens version
Hvor: Øde rasteplads et par kilometer ude af
Holbæk motorvejen. Sent på aftenen.
Hvad: Detektiverne har sporet den grønne
varevogn, der henter piger ved Forlev
Asylcenter, og er gang med at skygge den.
Den mødes med en anden varevogn for at
bytte piger.
Hvad går galt: En grim voldtægt som en del
af byttehandlen. Detektiverne får ikke grebet
ind. Hvorfor?
Inspiration:
Frygten for at være en kujon, frastødende at
se på, lammelse, at være for taktisk,
ophidsende, forkert.
Carstens datter.

SPOR

Scene 8

Spillederens version
Hvor: Nedlagt lager i Sydhavnen
Hvad: Detektiverne har fundet frem til "Club
69", albanernes bordel, og har brugt et par
dage på at fotografere hvem der kommer og
går.
Det fører til: De prøver at afsætte eller bruge
billederne.
Hvad går galt: De viser billederne til de
forkerte. Det får konsekvenser. Der er
mange magtfulde mennesker på billederne.

Brug evt. Niels Bendorff til at ødelægge eller
true deres bureau.
Inspiration:
.Bliver billedmaterialet konfiskeret? Bliver
detektiverne truet? Trækker NGO’en sig ud?
Bliver de chikaneret? Prøver de at afpresse
nogen ?
Stædighed, blind loyalitet, dårlig timing,
forkert opportunisme, fejlplaceret ærlighed,
naivitet, lege med de store drenge, spille
smart. På dybt vand.

SPOR

Scene 9

Spillederens version
Hvor: Spillerne vælger selv.
Hvad: Detektiverne har fået fingre i en fyr,
der måske arbejder på bordellet. Det er en
mulighed for at presse ham for information.

Hvad går galt: Nogen mister kontrollen. Det
går for vidt. Måske bliver nogen bange for
andre. En oplagt scene til Martin, men også
til Dennis.
Hvad får de med ud:
- Den fulde viden om The Money Men
- Ankas er sexslave på Club 69
Inspiration:
Slå igennem, afsides, nemt at gemme.
Provokation, hån, spyt. Hård hund, blod, give
efter, fristende, rus, nem hævn.

SPOR

Scene 10

Spillederens version
Hvor: ”Club 69”, albanernes bordel i et
nedlagt lager i Sydhavnen.
Hvad: To eller flere detektiver beslutter sig
for et kig indenfor i Club 69. Albanerne er klar
med en magtdemonstration i form af Anka og
en tvungen lap dance.
Hvad går galt: Anka stritter imod og får et
alvorlige par på kassen. Enten reagerer
detektiverne ikke – eller også gør de.
Albanerne reagerer på begge dele.
Detektiverne kender hendes kunde. Det er et
problem.
Inspiration:
Et stort, lavloftet lokale med en sløv
spejlkugle. Røgtåger. Runde, slidte sofaer,
stålborde. Små runde scener med pole
dancing.
Tynde østeuropæiske piger, alt for unge, i
luderuniform: tynd bluse, kort nederdel, alt
for høje hæle, for meget makeup. Mænd
med hårde øjne og totenschlægere i
lommen.
Lange gange bag døre. Stank af duftfrisker.
Smalle, aflange værelser med dobbeltsenge.
Masser af billeder på væggene af
solariebrændte kvinder med hårde øjne og
hårdere bryster i pornostillinger.
Rystende ben, næseblod, flækkede læber,
smilende ansigter, åben provokation, skam,
ophidselse, impotent raseri, amok, magt,
alfahan.

SPOR

Scene 11

Spillederens version
Hvor: ”Club 69”, albanernes bordel i et
nedlagt lager i Sydhavnen.
Hvad: Detektiverne har fået lokket politiet
med på et raid for at redde de stakkels piger.
Blå blink, kampuniformer, smadrede døre.
Hvad går galt: Raidet er et antiklimaks. Alle
bagmænd smutter stille og roligt, uden at
politiet gør noget. Kun pigerne bliver taget
med. Dagen efter er de løsladt og tilbage i
albanernes fold.
Hvad giver politiet som grund? Skyder de
skylden på detektiverne? Hvad gør
detektiverne under og efter raidet?
Hvad får de med sig ud:
- Anka
- Explicit trussel fra albanerne
Inspiration:
Retfærdighed, paladin, frelsen kommer, tavse
piger, angste øjne, smilende albanere,
antiklimaks, frustration, forræderi,
magtesløshed, kontraordrer, brændte broer.

SPOR

Scene 12

Spillederens version
Hvor: Spillernes valg
Hvad: Detektiverne har fået Anka ud fra Club
69 , måske i ly af raidet.
Hvad går galt: Hun er rædselsslagen og vil
ikke reddes. Enten stikker hun af, eller også
overtaler hun dem til køre hende tilbage.
Måske ringer albanerne til hende.
Inspiration:
Hysterisk, gråd, badeværelse, piller,
mobilopkald i natten, hviskende stemmer,
frustration, skænderi, hjælpeløs, ydmygelsen
i at levere tilbage, mulighed for udnyttelse.

SPOR

Scene 13

Spillederens version
Hvor: sen eftermiddag, et ensomt skur på
Amager Fælled.
Hvad: Detektiverne har fået et anonymt tip
om at der er noget i skuret de gerne vil se.

Hvad går galt: de finder en døende Anka i
skuret. Hun er blevet mishandlet og
tortureret. Det fremgår tydeligt at det er på
grund af detektivernes indblanding.
Inspiration:
Et forfaldent træskur et sted på Amager
Fælled, godt skjult af tornet buskads. Et
mudret hjulspor fører derud, og det er ikke
godt mod bysko. Skrald og lort smidt alle
vegne. Sikkert kanyler i græsset. Tre solide,
nye hængelåse på døren, som skal klippes op
med en boltsaks.
Rådden stank, lort, smadret interiør,
overklippede hvide strips, mærker efter negle
i træet, navne ridset i gulvet.
Blod på beskidt madras, bylt i hjørnet, blodigt
dynetæppe. Såret, klynkende, døende.
Skyld. Masser af skyld. Flugt? Pege fingre?
Stenansigt?

SPOR

Scene 14

DENGANG
OM BUREAUET
CV






Det er Carsten og Erik Voss der startede bureauet op for et par år
siden.

Forhenværende restaurationsejer (6 år)
Uddannet kok
Iværksætterkursus
Et kursus i ledelse
Fradømt kørekortet, senest for 9 måneder siden

Bureauet tager stort set kun sager for kommunen og det
offentlige. Momsfusk, snyd med sociale ydelser, ledsagelse ved
deportationer, opsporinger af debitorer og inkassoforretninger,
bevissikringer i faderskabssager, falske sygemeldinger, folk der
skal hentes ind til afsoning.

Carsten er daglig leder, men tager alle større beslutninger i samråd
med Erik Voss og Dennis Hansen.
I marken betragter han sig selv som den der fører ordet og
repræsenterer bureauet.

UP FRONT
Carsten er et larmende og glad menneske med store armbevægelser og
grænseløs entusiasme. Han er festens naturlige midtpunkt og en ivrig netværker.
Aldrig en dårlig dag. Aldrig noget der får ham helt ned med nakken. Han tænker på sig
selv som en selfmade korkprop.
Han har en frisk skilsmisse i bagagen, og en datter som han elsker overalt på jorden.

BAG FACADEN
Carsten er en forholdsvis inkompetent chef. Han har en tendens til ikke at kunne holde
fokus på problemer, keder sig nemt, og glosser tit vanskelige ting over. Han tromler
også uforvarende folk med sin blinde begejstring og ukuelige optimisme, og tager ofte
uigennemtænkte beslutninger. Uden de andre til at holde sammen på tingene var
bureauet gået rabundus for lang tid siden.
Elsker fest, og har svært ved at afslå når der kommer drikkevarer på bordet. Drikker
påfaldende meget, men har endnu ikke indset, at det er et problem.

Det går generelt godt. Alle kender hinanden fra skoletiden, og
arbejder godt sammen. Af og til murrer folk i krogene og lufter
frustrationen. Sagerne er ikke specielt opmuntrende og afregningen er
langsom, men i det mindste er det stort set fast arbejde.

SPRÆKKER








Bortforklare, forskønne, glosse over, lyve for sig selv om hvordan det i
virkeligheden er. Fokusere blindt på at der skal ske noget positivt
Uforvarende tage æren for noget. Stjæle alt fokus.
Feste, brænde penge af. Vi skal også huske at have det sjovt.
Gabe over for store ting, ikke indse hvad bureauet rent faktisk kan og ikke
kan håndtere
Være for hurtig, tage forhastede beslutninger, ikke gide tænke tingene
igennem
Datter ringer, tøvende barnestemme. Vil hellere være hos Anders, hendes
nye far
Ludere – han elsker ludere. De er dejlige. Man betaler, de gør som de skal, de
holder kæft. Nemt, ukompliceret, sole sig i deres købte beundring.

KOLLEGAERNE
MARTIN SØNDERSKOV

STIKORD

God kammerat fra folkeskolen. Han arbejdede som dørmand i Randers, og var ude i noget lort
med stoffer, men Carsten fik ham på ret køl igen og gav ham et job.

Bureauets muskel
Sikkerhed
Dygtig
Pålidelig
Nem
Kampsportsnørd

Martin er et fantastisk menneske. En stand-up guy. En ægte jyde og en guttermand. Når først
Carsten kommer i gang med at rose Martin, har han svært ved at stoppe igen. Martin er sgu så
stabil. Han møder altid til tiden. Han har altid styr på tingene. Der er aldrig noget ballade med
ham.
Carsten ser sjældent Martin som han virkelig er.

ERIK VOSS

STIKORD

Ældste ven. Det er Carsten og Erik som har startet bureauet op. Alle de nætter de har siddet og
ravet om hvad de skulle lave. Han kan snakke med Erik om alt. Han er der sgu for Carsten og
bureauet, på den lange bane. Carsten er ikke sikker på hvad han ville gøre, hvis Erik pludselig ikke
var der. De er et team. De har sgu altid været et team.

Kontakten.
Netværker.
Bureauets overlevelse
Ældste ven
100% tillid

Erik tager til rigtig mange receptioner i kommunalt regi. Det gad Carsten sgu ikke gøre,
overhovedet ikke. Røvsygt, men det er jo det der skaffer jobs.
Carsten ser sjældent at han ofte kommer til at rage ros og anerkendelse til sig, som Erik burde
have haft.

LASSE JEPSEN

STIKORD

Lasse har ikke haft et nemt liv. Han gik to klasser under Carsten, og alle var efter ham. For et års tid
siden dukkede han op på kontoret og begyndte at hænge ud.

Altmuligmand
Underhund
Nyttig
Altid klar
Synd for ham

Carsten har taget Lasse under sine vinger. Han skal sgu også have en chance. Han er godt klar over
at de andre brokkede sig lidt i starten, men det kører jo. Manden lærer hurtigt og er god til at gøre
sig nyttig. Næsten uanset hvad arbejdsopgaven er, så er han klar.
Carsten ser ikke at næsten alle andre er irriterede og hakker på Lasse i perioder.

DENNIS ”KONTORET” KNUDSEN

STIKORD

Carstens lillebror. Den bedste kontormand i verden. Ikke et ondt ord at sige om ham. I skolen var
Dennis lidt den stille, tykke dreng, men det er han da vokset fra.

Lillebror
Kontoret
Praktisk gris
Ordensmenneske
Nyttig
Glider fra hinanden

Dennis har været lastbilchauffør, før han startede hos Carsten, men det kan man ikke mærke på
ham. Han har endda selv lært sig Excel. Carsten er dybt taknemmelig for at han kan slippe for at
ordne papirarbejdet. Dennis kører det hele med stram hånd. Han er også god til at hygge om folk.
De ses ikke så meget privat mere. Carsten har travlt og antager at det har Dennis nok også.
Carsten har ikke indset at Dennis’ evige fisken efter bekræftelse faktisk går ham på nerverne.

NU, MANGE ÅR SENERE
Med årene er Carsten brændt ud. Alle illusioner er døde, bortset fra den sidste: at han er en guttermand, et festdyr, og den der
holder festen i gang. Han har et voldsomt forbrug af ludere, og drikker som et hul i jorden. Store armbevægelser, store grin,
ulmende hul i maven, og blod i lokummet om morgenen.
Det værste er ensomheden. Når han er alene, kan han høre sine tanker runge. Væggene hælder indad. Mareridt. Så er der nødt til at
være gang i den igen.
Carsten forstår ikke hvad der gik galt dengang i København. Han fatter ikke at bureauet faldt fra hinanden på den måde. Det har redet
ham som en mare i alle årene. Var det noget han gjorde? Skulle de have blevet i Jylland?
Jo mere han tænker over det, jo mere gylden ser fortiden ud. De havde det sgu godt dengang. Det var fede tider. Alle var venner. Alle kunne stole
på hinanden. Hvorfor kan det ikke komme tilbage?
Hvad skete der i København?

OM HISTORIEN

MØDET PÅ STAMBAREN

SPOR handler om at fucke op, og miste tilliden til hinanden. At lade skænderier udvikle sig til uenighed,
og lade uenighed blive til modvilje og antagonisme. At tage de forkerte valg og pege fingre af de andre
for at tage de samme valg.

Carsten har fået lokket alle fra det gamle bureau til at møde op på deres gamle stambar, og har
taget sagsmappen med. Nu må de sgu få kigget på den. Ikke flere hemmeligheder. Han har også
forsigtigt luftet tanken om at genåbne bureauet. Har folk ikke lyst til det?

Noget gik galt dengang i København. Så galt at detektiverne ganske kort tid efter holdt op med at være
et bureau. De gik fra at være gamle kammerater, barndomsvenner, brødre, til ikke at ses og ikke at
arbejde sammen mere. Selvom deres stier måske har krydset hinanden over årene, blev det aldrig det
samme, og de har ikke været i rum sammen alle sammen før nu. Hvad gik galt? Hvorfor blev det så
slemt?

Carsten har en pistol liggende i en sportstaske i bagagerummet på sin bil. Hvis ikke det lykkes at
samle folk, er det ved at være lige meget.

DENGANG

læser fascineret hendes løfter om ægteskab og kærlighed og vild sex.
Han ved det er løgn. Det er bare umuligt at opgive fantasierne.

CV

OM BUREAUET





Det er Carsten, Dennis’ storebror, og Erik Voss der startede bureauet
op for et par år siden.

Forhenværende lastbilchauffør
Certificeret låsesmed
Excel haj
En halv datafagtekniker uddannelse

Bureauet tager stort set kun sager for kommunen og det offentlige.
Momsfusk, snyd med sociale ydelser, ledsagelse ved deportationer,
opsporinger af debitorer og inkassoforretninger, bevissikringer i
faderskabssager, falske sygemeldinger, folk der skal hentes ind til
afsoning.

Dennis passer kontoret. Han er god til logistik, til at hygge lidt om
folk, til at køre regnskaberne og sørge for papirarbejdet.
I marken er han god til overvågning (tålmodig) og logistik.

Det går generelt godt. Alle kender hinanden fra skoletiden, og arbejder
godt sammen. Af og til murrer folk i krogene og lufter frustrationen.
Sagerne er ikke specielt opmuntrende og afregningen er langsom, men
i det mindste er det stort set fast arbejde.

UP FRONT
Dennis er en kat: reserveret, kontrolleret, betragtende. I besiddelse
af en betragtelig tålmodighed, og også et meget roligt menneske.
Ingen har nogen sinde set Dennis slå nogen. Han holder sig til ord, og
det er også slemt nok. Når han får nok, kommer sarkasmen på bordet.
Kontoret er hans absolutte domæne. Han er et ordensmenneske, og den bærende kraft;
hvis han lægger sig syg i to dage, breder kaos sig overalt og ingen kan finde noget.
Ingen ved meget om Dennis privat. Han er forsigtig.

BAG FACADEN
Dennis er den tykke dreng fra skolegården, som endelig har fundet et sted hvor han
både er uundværlig og blandt venner. Problemet er at han tager for meget på sine
skuldre, og at han aldrig slapper af. Et eller andet sted af frygt for at opdage, at folk kun
omgås ham, så længe han er nyttig.
Han har været ensom det meste af sit liv. Nu har han fundet en dame over nettet, men
hun koster en del penge. Dennis overfører troligt det samme beløb hver måned, og

SPRÆKKER






Desperat fokus på ikke være til grin
Blind søgen efter kærligheden
Skabe dårlig stemning hvis han føler sig udenfor eller overset
Indebrændt skam. Folk der griner af ham
Potentielt voldelig. Han æder fornærmelser, irritation, stress i sig. Hvor længe
bliver han ved?

KOLLEGAERNE
CARSTEN FRIIS

STIKORD

Carsten er Dennis storebror, og Dennis har utroligt meget i klemme overfor ham. Hvis Carsten
roser ham, er alt godt. Hvis Carsten overser ham, eller roser en anden, er alting galt.

Daglig leder
Rodehoved
Larmende
Fylder
Hans anerkendelse er vigtig
Glider fra hinanden

Bortset fra det er Carsten tit for meget. Han breder sig over alt. Han fylder. Han larmer og griner og
snakker, og tager al opmærksomhed. Sådan har det altid været. Til enhver familiefest har Dennis
siddet i skyggen af Carsten, der gøglede og grinede og underholdt selskabet.
Dennis holder af sin bror på en stille, irritabel måde. De ses ikke så meget privat længere, men det
er egentlig OK at få en pause.
Dennis har ikke indset at den pause har varet et år eller mere nu.

ERIK VOSS

STIKORD

En reel fyr og en slider. Begge ting er noget Dennis sætter stor pris på. Han fornemmer at Erik har
det på samme måde. De svinger egentlig meget godt sammen, men både Erik og Dennis holder
alligevel lidt afstand. De kan godt tage sig en kop kaffe sammen, eller hygge sig med at sidde og
holde øje med en fordør i mange timer i en bil, men det bliver bare aldrig sådan dybt, og de
snakker mest shop.

Reel
Slider
Måske vennemateriale
God kollega

Dennis ved at det reelt er Erik der er skyld i at bureauet har overlevet indtil videre. Dennis er ikke
klar over at han reelt er med til at rose Carsten hele tiden, selv når det er Eriks fortjeneste

LASSE JEPSEN

STIKORD

Dennis er irrationelt jaloux og irritabel på Lasse, som plejede at være skolens udskud, og nu er
under Carstens vinger. Han er ikke engang ansat.

Træls
Knokler
Ensom
Konkurrent
Mobbeoffer

Egentlig kan Dennis også godt lide Lasse. Dennis er muligvis den eneste der forstår hvad der
foregår i hovedet på ham; han må være verdens ensomste mand, bortset fra Dennis. Men hver
gang Dennis prøver at nærme sig, bliver Lasse træls.
Dennis kan også godt se, at Lasse knokler røven ud af bukserne og tager alle lorteopgaverne. Det
er bare fristende og let ikke at blande sig, når de andre hakker på ham, og hvorfor han er der,
eller hvad det er med ham og den ansættelse, nå nej, det har han jo ikke.

MARTIN SØNDERSKOV

STIKORD

Martin er gammel dørmand fra Randers. Carsten fik ham ud af noget stofmisbrug og ansatte
ham som sikkerhedsekspert. Der var ikke så meget ekspert over ham i starten, men han kom
egentlig hurtigt efter det.

Muskel
Sikkerhed og fysiske jobs
Dygtig
Kontrolleret
På dope

Dennis er ret sikker på at han er den eneste der ved at Martin stadig junker. Han har ikke
besluttet sig for hvad han skal gøre ved det, hvis noget. Måske skal man bare lade ham håndtere
det i fred.
Det er synd. Martin er en god fyr. Den fødte helt og go to guy, Han burde være blevet
brandmand.

NU, MANGE ÅR SENERE
Dennis er en overvægtigt, bitter, indebrændt mand med svedskjolder på
skjorten og pletter på bukserne. Han er ligeglad med hvad han siger, eller
hvad folk synes. Der er noget i ham, som er dødt.
Hvorfor?
Hvad er der sket siden København?
Hvad laver han nu?

OM HISTORIEN

MØDET PÅ STAMBAREN

SPOR handler om at fucke op, og miste tilliden til hinanden. At lade skænderier udvikle sig til uenighed,
og lade uenighed blive til modvilje og antagonisme. At tage de forkerte valg og pege fingre af de andre
for at tage de samme valg.

Carsten har fået lokket alle fra det gamle bureau til at møde op på deres gamle stambar, og har
taget sagsmappen med. Nu må de sgu få kigget på den. Ikke flere hemmeligheder. Han har også
forsigtigt luftet tanken om at genåbne bureauet. Har folk ikke lyst til det?

Noget gik galt dengang i København. Så galt at detektiverne ganske kort tid efter holdt op med at være
et bureau. De gik fra at være gamle kammerater, barndomsvenner, brødre, til ikke at ses og ikke at
arbejde sammen mere. Selvom deres stier måske har krydset hinanden over årene, blev det aldrig det
samme, og de har ikke været i rum sammen alle sammen før nu. Hvad gik galt? Hvorfor blev det så
slemt?

Har Dennis lyst til at være med igen?

og gå det hele igennem, så han kan være sikker på at der er styr på
det. Så må han sove senere.

DENGANG

Erik er i virkeligheden også en konfliktsky pleaser. Han undgår
ubevidst konflikter og ballade, og charmer sig normalt ud af det
med sit drengede smil og bløde ord.

CV






Bachelor i Kommunikation
Et par år som tjener
Selvlært netværker par excellence
Et aftenskolekursus i psykologi
Habil pistolskytte

OM BUREAUET
Det er Carsten og Erik der startede bureauet op for et par år siden.

Erik er bureauets kontaktperson. Det er ham der tager til endeløse
receptioner med dårlig vin i fin kasse med sløjfe, og netværker ved
at flirte med kommunale damer.

Bureauet tager stort set kun sager for kommunen og det offentlige.
Momsfusk, snyd med sociale ydelser, ledsagelse ved deportationer,
opsporinger af debitorer og inkassoforretninger, bevissikringer i
faderskabssager, falske sygemeldinger, folk der skal hentes ind til
afsoning.

I marken er det som regel Erik der fører ordet, medmindre
Carsten er med. Han er dog heller ikke bleg for at hjælpe Dennis
med de mere fysiske opgaver.

Det går generelt godt. Alle kender hinanden fra skoletiden, og arbejder
godt sammen. Af og til murrer folk i krogene og lufter frustrationen.
Sagerne er ikke specielt opmuntrende og afregningen er langsom, men i det
mindste er det stort set fast arbejde.

UP FRONT
Erik ligner den flinkeste jyde i verden, og det er han også. Han udstråler beredvillighed,
venlighed, forståelse og imødekommenhed. Der er ikke en trusse tør på ’Familieafsnit
for Særligt Belastede Familier’, når han møder op med sin lidt kluntede PC og sit store
smil for at ”køre serviceeftersyn på aftalerne.”

SPRÆKKER


BAG FACADEN
Erik prøver desperat at få tingene til at hænge sammen. Han blev gift sidste år med
kæresten fra gymnasietiden. De er rykket sammen i hans forældres gamle hus. Hun ved
ikke at det er for dyrt, og har heller ikke rigtigt nogen indtægt. Det må ikke blive solgt til
fremmede mennesker. Erik må bare skaffe pengene på en eller anden måde.
Når han er alene, falmer smilet. Han er bekymret for så mange ting. Huset, hans
forhold, konens maniske forbrug af graviditetstests om morgenen, bureauet og Carstens
håndtering af det. Somme tider er det eneste der hjælper at sætte sig ved skrivebordet






Pengebekymringer - terminen på huset skal betales. Hvem skal betale for
tingene? Han kan ikke lade det ligge.
Pleaser – tendens til at lade folk få ret
Konfliktsky – vil gøre meget for at undgå en konflikt
Uvidende kujon – hvis han bliver presset nok, flygter han i blind panik. Det er
ikke til at forudse.
Slipsetro – velklædte folk får automatisk lidt mere respekt fra Erik. Han er
opdraget med at klæder skaber folk.

KOLLEGAERNE
CARSTEN FRIIS

STIKORD

Carsten er en af Erik ældste venner, og en stadig kilde til frustration. De startede bureauet op
sammen, men rent fagligt er det efterhånden svært at holde Carstens evindelige emnespring og
flagrende tilgang til tingene ud.

Ledelsesmæssige konflikter
Kaoshjerne
Flagrende
Vil ikke se realiteter i øjnene
Ældste ven
Loyaliteten knager

De kommer heller ikke ud af stedet med den type sager de har haft indtil videre. Jo, det giver da lidt
penge i kassen, men det er dødens pølse i længden, og Erik kan ikke se sig selv tage til kommunale
receptioner om fem år. Carsten vil til gengæld ikke høre på Erik og skubber det bare fra sig, når han
prøver at tage det op.

DENNIS ”KONTORET” KNUDSEN

STIKORD

Carstens lidt klæbende lillebror fra skolen. Han er supernyttig. Dygtig. Kan trylle med tal. Gammel
lastbilchauffør med lidt Excel kursus i tasken. Hatten af for det – det må man sige.

Passer kontoret
Styr på papirarbejdet
Logistiker
Lidt mavesur
For afhængig af sin brors mening

Dennis er egentlig stille og rolig, men han har en forfærdelig skarp tunge, når han bliver hidset nok
op.
Erik ville ikke vælge Dennis som den første til en fredagsøl, men det er heller ikke fordi der ligger
noget dårligt imellem dem. De svinger bare ikke på dén der måde, men det kollegiale fungerer fint.

MARTIN SØNDERSKOV

STIKORD

Erik synes de svinger rigtig godt sammen. Martin er gammel dørmand fra Randers, og en
ivrig udøver af alt muligt kamsport. Erik synes det er sejt med sådan en selvdisciplin. Det
gad han godt have.

Musklen
Kampsportsnørd
Kontrol
Tryg, solid

Martin er den type sikkerhedsekspert, der holder af kontrol. Han er fantastisk til at snakke
vrede og stive mennesker ned på jorden igen. Det er sjældent at hans tålmodighed slipper
op. Det er noget trygt og solidt ved ham. Man kan hurtigt lide ham.
Erik er blind for at Martin tit taler udenom, når det bliver personligt.

LASSE JEPSEN

STIKORD

Lasse var skolens udskud, den mærkelige nørd. Plejebarn fra København. Ingen ved rigtigt
hvad der blev af ham efter skolen, men pludselig dukkede han op igen. Carsten har taget
ham under sine vinger som et slags velgørenhedsprojekt. Erik er ikke sikker på om han
overhovedet er ansat.

Altmuligmand
Træls
Off-key
Somme tider grænseoverskridende

Det er irriterende at indrømme, men Erik kan faktisk ikke rigtigt lide Lasse, og han kan ellers
lide stort set alle mennesker. Lasse er lidt for off-key, lidt for træls på den der hø hø
nørdede måde. Han kan ikke altid finde ud af selv at trække grænsen, og er der noget Erik
hader, er det at sætte grænser for andre mennesker.

NU, MANGE ÅR SENERE
Erik er en overvenlig mand med et blafrende smil og et dødt håndtryk. Det
er som om han stadig prøver, men ikke kan samle energien til det mere.
Årene har gjort ham buttet og rund på alle leder og kanter.
De fleste nætter ligger han sammenkrummet foran toilettet og brækker
sig.
Hvorfor? Hvad er der sket siden København? Kan det gøres om?

OM HISTORIEN

MØDET PÅ STAMBAREN

SPOR handler om at fucke op, og miste tilliden til hinanden. At lade skænderier udvikle sig til uenighed,
og lade uenighed blive til modvilje og antagonisme. At tage de forkerte valg og pege fingre af de andre
for at tage de samme valg.

Carsten har fået lokket alle fra det gamle bureau til at møde op på deres gamle stambar. Erik var
den sidste der sagde ja til at møde op, Han har virkelig ikke lyst. Han havde lagt hele den lortede
affære i København bag sig. Carsten har luftet tanken om at genåbne bureauet igen.

Noget gik galt dengang i København. Så galt at detektiverne ganske kort tid efter holdt op med at være
et bureau. De gik fra at være gamle kammerater, barndomsvenner, brødre, til ikke at ses og ikke at
arbejde sammen mere. Selvom deres stier måske har krydset hinanden over årene, blev det aldrig det
samme, og de har ikke været i rum sammen alle sammen før nu. Hvad gik galt? Hvorfor blev det så
slemt?

Hvad vil Erik vælge?

Somme tider svælger han i hævnfantasier.

DENGANG

OM BUREAUET
CV




Det er Carsten og Erik der startede bureauet op for et par år siden. De
tager stort set kun sager for kommunen og det offentlige. Momsfusk,
snyd med sociale ydelser, ledsagelse ved deportationer, opsporinger af
debitorer og inkassoforretninger, bevissikringer i faderskabssager, falske
sygemeldinger, folk der skal hentes ind til afsoning.

5 år som lagerarbejder
7 år som taxachauffør. Habil chauffør
Et halvt elektronikkursus. Resten er godt gætteri

Bureauets bagstopper og prygelknabe. Lasse laver forefaldende
arbejde. Intet for småt eller for trælst.

Det går generelt godt. Alle kender hinanden fra skoletiden, og arbejder
godt sammen. Af og til murrer folk i krogene og lufter frustrationen.
Sagerne er ikke specielt opmuntrende og afregningen er langsom, men i
det mindste er det stort set fast arbejde.

I marken er det typisk Lasse der kører. Han er også god til at tage
billeder.

UP FRONT
Lasse er ikke til at ryste af. Egentlig er han ikke rigtig blevet ansat, men han er god til at
gøre sig nyttig. 16 timers overvågning i en bil uden benplads? Han er klar. 30.000 sider
der skal sorteres og sættes i ringbind? Han er klar. Lasse har været hos bureauet et års
tid, og der er tilsyneladende intet der kan få ham til ikke at møde op næsten morgen.
Godt humør og stor i kæften. Den sjove dreng, der somme tider går lidt overe stregen.
Meget kan man sige om Lasse, men han er svær at stoppe eller slå ned. Selv i et slagmål
har man indtryk af at han bare ville komme igen og igen, af ren stædighed.

SPRÆKKER









BAG FACADEN
Det har aldrig været nemt at være Lasse. Banket af far, ignoreret af mor. Den sjove
gavtyv, der stak af til København og endte på gaden. Tilbage i plejefamilien og til mere
misbrug og massivt mobberi i skolen. Lasse har lært at holde smilet på ansigtet og
gemme sig bag brillerne. Når smilet knækker, sørger han for at ingen kan se ham.
I bund og grund leder han efter et sted at høre til, men han bliver også hakket på og ikke
behandlet specielt godt i bureauet. Ingen lægger mærke til hvordan det er. Sådan har
det altid været. Der er noget i Lasse der får mobberen frem i folk.

Drømme om at føle sig ovenpå
Den forbudte drøm om at få magt over mobberne
Gøre sig nyttig på en destruktiv måde
Overkompensere. Spille stor i slaget
Opføre sig forkert i forhold til situationen.
Den evige underhund.
Virkelig god til at lyve. Det er næsten for nemt.
En fin næse for svaghed – og lysten til at udnytte det

KOLLEGAERNE
CARSTEN FRIIS

STIKORD

Carsten er muligvis det eneste menneske Lasse nogensinde har knyttet sig til for alvor. Carsten er et godt
menneske. Han kan godt være irriterende, når han snakker og snakker eller ikke lige tager hensyn til at
Lasse også har følelser, men alt i alt er han næsten som en jævnaldrende far for Lasse.

Bureauets leder, en af stifterne
Faderskikkelse
Lasses faste klippe
Snakker meget

Det var Carsten, der lod ham være i fred og hænge ud, da han begyndte at komme på bureauets kontor.
Det var egentlig bare for at have noget at lave, og fordi han huskede dem fra folkeskolen, men så
udviklede det sig jo
Lasses tillid er potentielt kvælende og sygelig.

ERIK VOSS

STIKORD

Erik er så flink og venlig og jysk, men Lasse kan se lige igennem ham. Han kan ikke lide Lasse, ikke en skid,
selvom han spiller jovial og rummelig. Irritationen står omkring ham i fede bølger, ligesom sur armsved.
Lasse kan ikke komme i tanke om noget han har gjort eller sagt, der skulle kunne irritere Erik, men sådan
er det tit. Folk kan ikke lide ham i det skjulte, men de er for store pussies til at vise det.

Kontakten
Netværker
Løgner
To kan spille det spil

Lasse kunne godt tænke sig at få Erik til at bekende kulør en dag. Bare et øjeblik.

MARTIN SØNDERSKOV

STIKORD

Martin var dørmand i Randers, og han har også været i den internationale indsatsstyrke som
sikkerhedsvagt. Lasse er sikker på at Martin kan dræbe folk med sine bare hænder. Han griber
tit sig selv i at stene over om Martins hænder _har_ dræbt nogen, når de sidder på kontoret,
og Martin sorterer mapper, og Lasse rydder op i en eller anden kasse.

Potentiel dræbermaskine
Rolig
Kontrolleret
Hans hænder

Og så er han så rolig og kontrolleret.
Det med hænderne kan Lasse slet ikke komme fra igen.

DENNIS ”KONTORET” KNUDSEN

STIKORD

Carstens lillebror og en uvelkommen konkurrent til hans opmærksomhed.
Det er sådan set meget klart: Lasse kan ikke lide Dennis, og Dennis kan ikke lide Lasse. Det er
ikke noget personligt. Det er et spørgsmål om interessekonflikt og om kemi.

Bestyrer kontoret med hård hånd
Ordenssans
Mavesur
Konkurrent

Hver gang Lasse møder på arbejde, får han dét der blik fra Dennis. Hvem gider møde til det?
Lasse gider sådan set ikke være den der tager initiativ til noget. Dennis må selv komme og
snakke, hvis han vil.
Det er ikke gået op for Lasse, at han selv støder Dennis fra sig. Han har heller ikke overvejet at
Dennis er fastansat, og Lasse ikke er.

NU, MANGE ÅR SENERE
Lasse er et fugleskræmsel af en mand. Tynd, afpillet, grinende som et
kranie. Han ligner en der er vant til at være bange, og det er svært at
forestille sig hvornår eller hvordan han sidst har slappet af.
Hvorfor? Hvad er der sket siden København? Kan det gøres om?

OM HISTORIEN

MØDET PÅ STAMBAREN

SPOR handler om at fucke op, og miste tilliden til hinanden. At lade skænderier udvikle sig til uenighed,
og lade uenighed blive til modvilje og antagonisme. At tage de forkerte valg og pege fingre af de andre
for at tage de samme valg.

Carsten har fået lokket alle fra det gamle bureau til at møde op på deres gamle stambar, og har
taget sagsmappen med. Nu må de sgu få kigget på den. Ikke flere hemmeligheder. Han har også
forsigtigt luftet tanken om at genåbne bureauet. Har folk ikke lyst til det?

Noget gik galt dengang i København. Så galt at detektiverne ganske kort tid efter holdt op med at være
et bureau. De gik fra at være gamle kammerater, barndomsvenner, brødre, til ikke at ses og ikke at
arbejde sammen mere. Selvom deres stier måske har krydset hinanden over årene, blev det aldrig det
samme, og de har ikke været i rum sammen alle sammen før nu. Hvad gik galt? Hvorfor blev det så
slemt?

Har Lasse lyst til at være med igen? Kan han? Må han?

narkokælling der ødelagde hans barndom. Det var ham, der måtte
tage sig af hende, og sådan er det stadig. Det er altid ham, der passer
på de andre.

DENGANG
CV








Martin er alene. Kvinder kommer og går. De bliver tiltrukket af hans
overarme og brune øjne, men efter et stykke tid lugter de lunten. Fint
med ham. Hvad kan han gøre ved det. Sådan er de.

Dørmand i Randers
Har trænet alle mulige former for kamsport det meste
af sit liv.
Et års tid som sikkerhedskonsulent hos et privat
sikkerhedsfirma, Orion, i den Internationale
Indsatsstyrke
Jura på aftenskolekurser
Politikurser (metoder) Kender politifolk fra kurset
Trænet i forhørsteknikker (fysisk pres)

Martin er bureauets dedikerede muskel. Han tager sig af sikkerheden og
sørger for at holde eventuel ballade på et minimum.

UP FRONT
Martin er indbegrebet af den sindige jyde. Tålmodig, venlig, rolig, selvsikker. Da han var
dørmand, var det altid ham der tog de besværlige vagter, hvor folk var mest stive og
mest aggressive. Martin kan sagtens slå på tæven, men han vil hellere tage det roligt og
få tingene til at glide.
Det er altid ham der bliver udpeget som den stabile og det gode ledermateriale, i en
gruppe. Martin er the go to guy. Ham, pigerne altid ender med at ringe til, når kæresten
har smækket dem en, eller de trænger til et nemt og ukompliceret knald.
Folk stoler på ham. Han er dygtig, og har noget mellem ørerne. Han har styr på tingene.

BAG FACADEN
Meget af hans ro er præcis det – facade. Det er vigtigt for ham at virke rolig og i
kontrol. Det lærte hans mor ham, når hun flippede ud og blev til den dæmoniske

Ingen ved at han blev sendt hjem i al stilhed fra den internationale
indsatsstyrke, da han blev taget med en sprøjte i armen. Carsten fik ham
clean og gav ham et job, men det var ikke nok. Martin ved ikke hvorfor
han fortsætter, eller hvorfor han ikke skammer sig. I det mindste sørger
han for at have styr på det.

OM BUREAUET
Martins gamle skolekammerat Carsten startede et detektivbureau op
sammen med Erik Voss i provinsen for nogle år siden. De hyrede Martin som
muskel. Det er et godt job.
Bureauet tager stort set kun sager for kommunen og det offentlige. Momsfusk, snyd
med sociale ydelser, ledsagelse ved deportationer, opsporinger af debitorer og
inkassoforretninger, bevissikringer i faderskabssager, falske sygemeldinger, folk der
skal hentes ind til afsoning.
Af og til murrer folk i krogene og lufter frustrationen. Sagerne er ikke specielt
opmuntrende og afregningen er langsom, men i det mindste er det stort set fast
arbejde. Martin kan godt lide rutinerne og stabiliteten i det.

SPRÆKKER






Overbeskyttende, overkontrollerende, hønemor
Drømmen om at slippe volden løs, eller gå over stregen
Stofferne – kun lige præcist under kontrol
Drømmen om at slippe for ansvaret
Angsten for ikke at kunne gøre noget, at se passivt til



Angsten for at miste kontrollen

KOLLEGAERNE
CARSTEN FRIIS

STIKORD

Medejer og stifter af bureauet sammen med Erik Voss. En larmende, glad mand med store planer. Den
sidste der går hjem fra værtshuset, den første til at erklære at de sgu har arbejdet for længe og hvad med
en pils. Hvad Carsten ikke har af evner som forretningsmand og detektiv, gør han op for med stædighed
og entusiasme.

Redningsmand
Ikke den bedste chef i verden
Nem at lide
Frustrerende
Larmende
Larger than life

Som chef er han hverken den værste eller bedste Martin har haft. Carsten slår ham altid på skulderen og
griner. ”Martin, jeg har sgu kendt Martin i en million år! Han er den bedste! Jeg kender sgu ikke nogen jeg
stoler mere på. Det sku’ lige være min højre hånd, ikke, ha ha!” Martin holder kæft og griner med. De var
venner i folkeskolen og gymnasiet, men der var mange år, hvor de havde mistet kontakten
Carsten hev Martin ud af noget lort i Randers og hjalp ham af sprøjten, så Martin er der for Carsten. Han
må ikke vide at Martin er startet igen.
Somme tider vil Martin hellere være den person Carsten tilsyneladende ser.

ERIK VOSS

STIKORD

Startede bureauet sammen med Carsten. Den flinke fyr med orden i tingene i skolen. Altid ham der
scorede tøserne.

Den flinke fyr
Lidt kæk
Knokler
Netværker
God at hænge ud med
Habil pistolskytte

Martin synes egentlig det er lidt irriterende med alt den kække jyskhed, men han knokler sgu. Tager til
receptioner hele tiden. Turer rundt på kedelige kommunale kontorer. Tager til tørre konferencer.
Martin var overrasket over at finde ud af at Erik er en habil pistolskytte. De har somme tider skudt
sammen, og det har været hyggeligt. På en eller anden måde går det bedre, når de ikke skal snakke, men
bare kan hænge ud og lave ting sammen.

LASSE JEPSEN

STIKORD

Lasse var den mest mobbede dreng på skolen i hine tider. Han er ikke rigtig ansat, men der er
heller ikke nogen der smider ham ud. Carsten har vist sagt godt for at han hænger ud og gør sig
nyttig, og har bedt Martin være der for ham.

Tikkende bombe
Passes på
Forkert
Mobbeoffer
Altmuligmanden

Det er ikke godt. Man må sige at Lasse gør hvad han kan for at være nyttig – der er ikke en
opgave han ikke vil tage – men Martin bryder sig ikke om det. Lasse er en ulykke der venter på
at ske. Der er noget galt med ham. Martin kan mærke det. Folk der er blevet mobbet så længe,
de tager skade.
Dennis prøver at spille storebror, men er ikke klar over at han selv er med til at mobbe Lasse fra
tid til anden.

DENNIS ”KONTORET” KNUDSEN

STIKORD

Carstens lillebror. Nogen synes han er en sur og sarkastisk satan, men Martin kan egentlig godt
lide ham. Han har altid styr på tingene. Sådan var det også tilbage i skolen – men for fanden
hvor blev han drillet. Det har været godt for ham at han fik sin egen lille rede inde på kontoret.

Ansvarlig for kontoret
Hyperordentlig
Effektiv
Hygger om folk
Ikke vennemateriale

Så kan han gå og passe den, og hygge om folk.

NU, MANGE ÅR SENERE
Martin er en tavs, lidende mand. Han har furer i
ansigtet, skygger under øjne, og gamle spor efter nålen
på armene. Han griner ikke mere. Der er ikke meget, der
kan få ham til at reagere med andet end et tyndt smil.
Hvorfor?
Hvad er der sket siden København?
Hvor er han nu? Hvad laver han?

OM HISTORIEN

MØDET PÅ STAMBAREN

SPOR handler om at fucke op, og miste tilliden til hinanden. At lade skænderier udvikle sig til uenighed,
og lade uenighed blive til modvilje og antagonisme. At tage de forkerte valg og pege fingre af de andre
for at tage de samme valg.

Carsten har fået lokket alle fra det gamle bureau til at møde op på deres gamle stambar, og har
taget sagsmappen med. Nu må de sgu få kigget på den. Ikke flere hemmeligheder. Han har også
forsigtigt luftet tanken om at genåbne bureauet. Har folk ikke lyst til det?

Noget gik galt dengang i København. Så galt at detektiverne ganske kort tid efter holdt op med at være
et bureau. De gik fra at være gamle kammerater, barndomsvenner, brødre, til ikke at ses og ikke at
arbejde sammen mere. Selvom deres stier måske har krydset hinanden over årene, blev det aldrig det
samme, og de har ikke været i rum sammen alle sammen før nu. Hvad gik galt? Hvorfor blev det så
slemt?

Kan Martin overskue at gå med? Har han overhovedet lyst?

Nu

Carsten Friis
Dengang

Pistolen i sportstasken

•

Hvad er der sket siden dengang?

•

Hvad laver han nu?

•

Blind for fortiden

•

Ulmende hul i maven

•

•

Ensomheden

•

•

Store armbevægelser, dødt grin

•

•

Udbrændt.

•

•

Selvbedrag
Blind optimisme, Blue Sky
Uforvarende tage æren for noget. Stjæle
alt fokus.
Feste, brænde penge af, Big Daddy.

Forhastede beslutninger

•

Gabe over for store ting.

•
•
•

Fraskilt
Betale sig fra skaderne

Nu

Dennis “Kontoret” Knudsen
Dengang

Hvad laver han nu?

•

Hvad er der sket siden København?

•

Hvorfor?

•

Noget i ham er dødt

•

•

•

Usikker

•

Potentielt voldelig

•

Kontrolfreak

•

Indebrændt skam

•

Klemt primadonna

•

Blind søgen efter kærlighed

•

Svedskjolder på skjorten og pletter på
bukserne

Skrøbeligt ego

•

Overvægtig, bitter, indebrændt

Nu

Hvad er der sket siden København?

•

Hvad laver han?

•

Hvorfor?

•

Bræk i lokummet

•

Dødt håndtryk

•

Blafrende smil

•

Overvenlig

•

Erik Voss
Dengang

Kæresten og huset

•

Slipsetro

•

Uvidende kujon

•

Konfliktsky

•

Pleaser

•

Økonomien

•

Evige bekymringer

•

Nu

Lasse Jepsen
Dengang

Hvad er der sket siden København?

•

•

Hvad laver han?

•

Den evige underhund

•

Hvorfor?

•

Misforstå situationen

•

•

Spændt som en fjeder

•

•

Håndsky

•

•

Tynd, afpillet, grinende som et kranie

•

•

Et fugleskræmsel af en mand

•

•

Drømme om at føle sig ovenpå
Magt over nogen
Gøre sig nyttig på en destruktiv måde
Overkompensere

Virkelig god til at lyve. Det er næsten for
nemt.
En fin næse for svaghed

Nu

Martin Sønderskov
Dengang
•

•

Hvad er der sket siden København?

•

•

Hvad laver han?

•

Stofferne – kun lige præcist under kontrol

•

Hvorfor?

•

Drømmen om at slippe volden løs, eller gå
over stregen

•

Han griner ikke mere

•

Hønemor

•

Gamle spor efter nålen på armene

•

Dominerende

•

Tavs, lidende, furer i ansigtet, skygger
under øjnene

•

•

Overbeskyttende

Det evige ansvar

Angsten for at miste kontrollen
Angsten for at tabe ansigt

Blind optimisme
Dårlig stemning
Uenighed
Kom nu, for fanden
Man ved hvad man har
Græsset grønnere i København
Fed mulighed
Mediadarling
Sprækker
Ømme tæer
Forcering
Men det gør vi
Ambition
Ud af hullerne

Blue sky
Bitter

SPOR

Scene 1

Manipulation
Løgn
Pres
For ivrig
De stakkels fremmede
Fordomme
Føle sig ovenpå
Uventet magt
Det var jo nødvendigt
For sagens skyld
Velmenende racisme

SPOR

Scene 2

Skænderi
Hvem skal så betale?
Pengeproblemer
Underslæb?
Uheld?
Mistillid
Jeg tænker mit
Lange skygger

SPOR

Scene 3

Misforståelser
Halve aftaler
Forkert pres
Dårligt spin
Løgn
Blue sky
Selvfedme
Lommesmerter
Koldsved
Come on, det er jo bare
business
Jeg kender nogen …
Foden i fælden

SPOR

Scene 4

Gode miner til slet spil
Spille med
Professionel
Tabe ansigt
Så hold dog kæft

SPOR

Scene 5

Racisme
Fucking dyr
Frustration
Miste kontrollen
Save the girl
Hvad fanden foregår der
Kan vi egentlig komme ud
igen?
Rotter

SPOR

Scene 6

Penge lugter ikke
Piger på billeder
Slap af
Lad som om
Taktisk
Knytnæve
Svineri
Fornemmelsen bagefter
Be cool
Farligt
Fokus på sagen
Nok er nok
Ydmyget

SPOR

Scene 7

Taktik
Lammelse
Hvad nu hvis jeg bliver skudt?
For fanden
Hold ham
Duk hovedet
Helt stille
De er vel vant til det
Dumt
Hendes ansigt, hver nat

SPOR

Scene 8

Større end vi troede
Den forkerte
Blind optimisme
Spille kortene forkert
Alfahan
Stædighed
Træde i spinaten
Afpresning
Mislykket
Snubletråde
Skænderier
Misforståelse
Isen knager

SPOR

Scene 9

Provokation
Nemt
Hævn
Røvhul
Hvem finder ud af det?
Helt alene
Lukket dør
Det glemmer vi
Hvad fanden har du gang i?
Luk øjnene

SPOR

Scene 10

Provokation
Save the girl
Alfahan
Til grin
Fucking farligt
Fjendeland
Kortsigtet
Hendes øjne
Reaktion
Kontrol

SPOR

Scene 11

Action!
Ridder til hest
Hvad foregår der?
Forræderi
Raseri
Hvad fanden
Keep cool
Sig det som det er
Svin
I lommen på hvad
Begrænse skaderne
Deres ansigter
Hendes arme om din hals
Brændte broer

SPOR

Scene 12

Ridder til hest
Idiot
Hold om hende
Jeg klarer den
Mørket kommer
Hun skal bare have tid
Shh
Stop larmen
Lukkede øjne
For ung
Fuckup
I store problemer

SPOR

Scene 13

Konsekvenser
Valg
Hårde ord
Knive i ryggen
Pege fingre
Håbløst
That’s it
Impotent
Panik
Hævn
Mareridt
Din skyld

SPOR

Scene 14

