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Et scenarie i 12 singler

Pigen som bor pa landet
Solister:
I Stakroge
Signe Nørrengaard

"Pigen som bor på landet"

19.09.81
Signe ligger på intensiv afdeling på Herning Centralsygehus med ætsninger på spiserør og mave når scenariet begynder. Hun vil ikke komme til bevidsthed, og vil dø efter historiens afslutning.

Mikkel Nørrengaard

"Den gamle gartner"

03.01.46
Mikkel er familiens overhoved, og den nominelle ejer af det store fresiagartneri i Stakroge. Gartneriet er
de seneste år blevet styret af Signe og Agathe i samråd med økonomichefen på grund af Mikkels fremskredne senilitet.

Agathe Jensen

"Gamle tante Agathe"

29.12.50
Agathe er en frisk ældre dame. Mikkels kusine og Signes tante. Agathe er hele familiens naturlige og
opfriskende samlingspunkt, men hun har sin egen dagsorden.

Jonas Nørrengaard

"Må man ta’ hunden med sig op i himlen?"

04.06.77
Jonas er en indelukket og vranten type, der bor i udkanten af Århus sammen med sine 2 dobermanns. Han
ernærer sig som konsulent (læs arbejdsløs) og går og venter på sin arv.

Gian Luca Maricello

"Krøller eller ej"

02.02.83
Signes tilkommende. Taler ikke dansk men noget engelsk. Meget nervøs og berørt af situationen. Ikke
særlig afholdt i Stakroge.

Peter Rezen

"Åh nej mor, giv mig en hest mor."

05.06.76
Peter Rezen er Agathes hemmelige søn. Efter endt skole i Danmark sendte Agathe ham til USA, hvor han
faktisk helst ville være blevet. Nu har hun dog kaldt ham hjem til hendes lejlighed i Skanderborg, hvor han
til gengæld ikke bliver.

Agnethe Nørrengaard (født Jensen)
07.07.48-03.08.07
Jonas’ og Signes mor. Agathes storesøster. Mikkels kone. Død af kræft for 9 år siden.

Elise Westersand

"Lad ham gå lad ham løbe"

03.01.53
Elise, Stakroges kisselinke. I en alder af 59 år er hun meget velplejet og har en lidt overdådig husholdning.
Hun vedholder, at alle hendes penge kommer fra en beundrer, hun besøger en gang om måneden i
Flensburg.

Pa Hotel Videbaek Kro
Bettina Mohl

"Så går vi til enkebal"

17.08.80
Fødselar, femme fatale og light of t. party ved Hotel Videbæk Kros enkebal.
Er til enkebal sammen med Linda, Susanne, Gitte og Natasha.

Bo Duhr

"Så’n gik det til da farfar var ung"

15.05.79
Bettinas prospektive og jaloux mand samt skallesmækker i Videbæk og omegn.
Smækker skaller sammen med Erik, Thorkel, Hans og Lennie.
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Tekster og melodier:
Pigen som bor på landet:
Bureauet kontaktes af et fjernt familiemedlem til en af deltagerne med en akut sag.
Det er lørdag morgen kl. 10.03. Han er i Stakroge for at deltage i et bryllup som "best man", og bruden har
netop drukket rensevæske af en ølflaske, og er blevet kørt på intensiv afdeling i Herning.
Når detektiverne ankommer ca. kl. 14 er en stor del af selskabet allerede spredt. Ud over brudens far, der
er middelsvært senil, er der kun to centrale personer, der kan afhøres på stedet. Tante Agathe og
Brudgom Gian Luca.
Umiddelbart vil det ikke virke oplagt, at der skulle være tale om en forbrydelse, men bare et tragisk
ulykkestilfælde, men for familiens skyld insisterer detektivernes kontakt på, at man bliver indtil ligsynsrapporten kommer søndag middag.

Gamle tante Agathe:
Tante Agathe er den mest tilgængelige person under det meste af opklaringen. Hun befinder sig i familiens hus (især køkkenregionen) hos Mikkel næsten hele tiden, og hun vil fortælle alt hvad hun kan. Hun
vil også hele tiden give udtryk for, at hun mener der er tale om et (senere flere) meget tragiske uheld.
Agathe kan desuden fortælle om alle andre.
A: Hun føler stor skyld i forhold til Signes uheld, fordi det var hende, der havde foreslået, at de tog en øl
på morgenstunden for at komme nerverne til livs.
B: Hun kan fortælle, at Jonas allerede inden var sur og tvær, og forlod huset i sin station-car allerede inden
de havde fået besked fra sygehuset. Han ringer nok senere for at høre om der er noget nyt.
Senere kommer der naturligvis mange andre gode vidneforklaringer og karakterbedømmelser fra den
kant.

Krøller eller ej:
Gian Luca er nærmest i chok. Han forstår ingenting, og han føler, at alle anklager ham, selv om han fra sit
værelse på Stakroge Kro måske er den, der havde mindst mulighed for at begå en eventuel forbrydelse.
Hvis detektiverne presser ham kraftigt stjæler han en bil ved først givne lejlighed og forsøger at køre hjem
til Italien.

Hjem til Århus:
Hvis man forsøger at følge Jonas Nørrengaards spor, kan man kun få at vide, at han er taget hjem til Århus.
Agnethe vil sige, at han altid har været en sær og vrissen dreng. Gian Luca vil sige, at han nægtede at tale
engelsk med ham, så derfor kender han ikke noget til ham. Kun Mikkel vil sige, at han er en god dreng, og
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han bare tog hjem for at passe på sine hunde - han har altid været god ved dyr - da han var lille ville han
være dyrlæge.
Alle tre vil kunne give detektiverne Jonas’ adresse i Viby. Alle opkald til telefonnummeret er ubesvarede,
og der er ingen telefonsvarer.

Må man tage hunden med sig op i himlen?
Detektiverne kan godt nå at køre til Århus for at tale med Jonas allerede om lørdagen. Ellers kommer
denne sekvens, når de gør det.
Huset i Viby ligger på en dårligt holdt grund. Alle vinduer er lukket og gardinerne trukket for. Bevæger
man sig tæt op til huset vil hundene inden i huset begynde at gø. Der er to hunde, men det kan godt lyde
som flere.
Hvis man forsøger at komme ind i huset angriber hundene.

Vælt mand: 15T SJ-2 Bid: 12T SJ+2
Udholdenhed 6
Inde i huset ligger Jonas død i sin egen dagligstue - flænset ihjel af hundene. Alt er væltet i rummene.
Patologisk undersøgelse af Jonas giver ingen nyheder.
Blodprøver af hundene indenfor de første 24 timer viser spor af barbituater og et LSD-agtigt stof.

Gid du var i Skanderborg og blev der:
Peter Rezen, Agathes hemmelige søn med Mikkel opholder sig en stor del af tiden i Stakroge. Han sidder
på kroen og drikker kaffe eller rider omkring i landskabet på sin lejede hest og ligner et fraklip fra en
Morten Korch-film.
Der er ikke meget at få ud af at tale med ham. Han er dansk-amerikaner. Stammer fra Stakroge. Hans
nærmeste familie bor i Skanderborg.
Et cpr. check på Agathe vil dog afsløre, at hun også har folkeregisteradress i Skanderborg.
Peter har ingen planer om at udlevere sin mor - han ved heller ikke, hvor alvorligt det hun laver er. Men
han har heller ingen planer om at hjælpe hende eller inkriminere sig selv.
Peters forhold i USA er ikke tilgængelige på nogen måde. Men hvis man taler normalt med ham på kroen
kan man finde ud af, at han er fraskilt og har en datter i Pittsburg Pensylvania.

Så går vi til enkebal:
Da der ikke er plads til overs på Stakroge kro, bliver
detektiverne indlogeret i det nærliggende Videbæk
på Hotel Videbæk Kro. En veritabel turistfælde, der
dog denne aften byder på enkebal for de lokale, da
sommersæsonen er ved at gå på hæld.
Ud over det forestående enkebal byder Hotel
Videbæk Kro på swimmingpool, legeplads, meget
små værelser og et videospilsrum med en infernalsk
larm og internetadgang.
Middagen
Blandt gæsterne er fødselaren Bettina Mohl, sammen med hendes veninder Linda, Susanne, Gitte og
Natasha.
Bettina er lidt skuffet over hendes fødselsdags
udvikling, og vil forsøge at shanghaje sig en mand
blandt detektiverne for at få lidt rav i gaden.

Så’n gik det til da farfar var ung:
Hvis den udvalgte detektiv går med på løjerne sætter det jalousien i gang hos Bettinas ven Bo, der
sammen med hans fire venner vil starte et slagsmål.
Hvis man afviser hende sætter det hans beskyttertrang i gang, og udviklingen bliver det samme.
Slagsmålet bør naturligvis inddrage, borde, dansegulv, bar, orkesterplatform, hoppepude og swimmingpool.
Hvis Bo helt selv kan beslutte, hvornår angrebet
sættes ind foregår det under Videbæks berømte
"line-dancing" lidt oveer 11 om aftenen.

Pigen som bor pa landet
Bo:
næve: 11 fod 10, sty 4, udh 5
Thorkel, Hans, Lennie:
næve: 10 fod: 10 sty 4, udh 4
øvrige:
næve: 8 fod: 8 sty 3, udh 3.
Hvis vinderne formår at vinde på relativt fair vis vil de kunne fortsætte festen med pigerne efter
slagsmålet og et kort politiforhør. Bliver kampen mindre ren forlader pigerne festen i væmmelse, men
politiet bliver til gengæld en del længere.
For øvrigt vil Bettina blive gift med Bo næste sommer stort set uanset hvad der sker. Han skal bare ikke tro
han ejer hende.

Lad ham gå lad ham løbe:
Lige midt i Stakroge er der et sirligt lille hus, med en sirlig lille have, hvor en sirlig lille dame omkring de
60 går rundt og passer have med hvide handsker på.
Frøken Elise Westersand elsker belevent herreselskab især, og fremmede generelt. Derfor vil de fleste, der
passerer hendes have modtage en indbydelse til te, førstkommende eftermiddag.
Te hos frøken Elise er i den fine stue med de mange fine souvenirs fra Plön og Costa Brava, med tre slags
kage og te af sølvkande i kongelige porcelainskopper. Til teen er der fløde og hvide kandiskrystaller, som
hun rundhåndet deler ud af, især til sig selv.
Elise har overblik over mere af, hvad der foregår i Stakroge end nogen anden, men hun deler sparsomt ud
af sine oplysninger, for folk skulle jo gerne komme til te også i morgen. (Elises velstand beror på den
rigelige månedsløn hun har afpresset Mikkel for lige siden midt i 70-erne, da han blev rig nok til at betale
den).
Den første dag man besøger Elise løber hun tør for hvide kandiskrystaller, og siger med eftertryk, at hun
får nogen nye meget snart. Det gør hun dog ikke. Næste gang man besøger hende er hun mere usammenhængende, ser forfærdelig ud, og inden hun har fået fortalt alt hvad man har brug for får hun et
hjertetilfælde og må køres på sygehuset. Med passende førstehjælp vil hun kunne vækkes til live igen og
frivilligt sige et par ledende men kryptiske ting. Dog for at dø af et senere hjertetilfælde lidt senere.
En patologisk undersøgelse af Elise viser rester af barbituater og tydelige tegn på at dødsfaldet er provokeret af stærke abstinenser. Elise har været amfetamin- eller benzedrin-misbruger.
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Min egen telefon gør mig bedrøvet:
Hold øje med Mikkel, når han opdager, at begge hans børn er døde.
Ved en fejltagelse kommer der besked fra politiet telefonisk, så med mindre detektiverne allerede har
klaret sagen på human vis får den gamle et kritisk chok, der resulterer i, at han tager sit haglgevær og går
ud i fresiagartneriet og skyder sig selv.

Åh nej mor, giv mig en hest mor:
Når detektiverne endelig er klar til at konfrontere Agathe med hendes forbrydelser, vil de finde hende i
udkanten af gartneriets grund i diskussion med Peter.
Peter er endelig blevet overbevist om, at hans mor må stoppes. Det er for sent, men forsøget afstedkommer en kæmpe diskussion. Den efterfølgende snak med detektiverne præges af, at Peter ikke direkte
ønsker at inkriminere hans mor, men at hun hellere end gerne tager skylden, hvis Mikkels fadderskab
samtidig kan bevises.
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Patologiske/Retsmedicinske detaljer:
Signe Nørrengård

Elise Westersand

Indskrevet på intensiv afdeling, Ringkøbing Amts
Centralsygehus i Herning, lørdag kl. 9.33 med
svære ætsninger i mund, svælg og hals.
Patienten var ved ankomsten i chok grundet kvæstelserne.
Kvæstelserne noteret som atypiske og mere
omfattende end normalt for indtagelse af rensevæske.
Tilstand stærkt kritisk.
Død lørdag 16.58 samme sted.
Patologisk undersøgelse (mandag) afslører
ætsninger fra unormalt stor mængde kraftig
syre.(HCl eller H2SO4)
Syrerester analyseres som salpeterssyre (H2SO4).

Obduktion foretaget som følge af henvendelse fra
privat detektivbureau – se vedlagte faktura.
Objekt: Kvinde, 59 år, vægt 49 kg.
Umiddelbar dødsårsag: hjerteinfarkt
Blodprøve: ingen tegn på giftstoffer
Mave-tarmindhold: ingen tegn på giftstoffer
Vægt af organer: Hjertets vægt stærkt forhøjet,
som det kendes hos sportsfolk. Kan skyldes langvarig afhængighed af amfetamin eller tilsvarende
stoffer. Den forhøjede hjertevægt har været en
kontributiv faktor til hjerteinfarktet.

Rester i Signe Nørrengårds ølflaske

Blodprøve indsendt. Donor ukendt.
Test for giftstoffer: Massiv tilstedeværelse af stoffet benzedrin, spor af amfetamin. Muligvis rester
efter designerdrug.

Simpel kemisk analyse afslører:
15 minutter:
PH -1
45 minutter:
Syren er H2SO4.
2 timer:
Der er rester af organisk
materiale i syren.
6 timer:
Analyse af organiske rester
kan ikke udelukke øl.

Jonas Nørrengård
Indbragt på Århus Amtssygehus kl. ??.??.
Død ved ankomsten.
Formodet dødstidspunkt: lørdag omkring middag.
Dødsårsag: blodtab efter sår i hals og punktering
af pulsåren i venste ben.
Afværgesår på underarme og hænder.
Kraftigt bidsår på højre hånd.
Posthume læsioner i venstre side.
Alle sår stemmer overens med overfald af hund
eller hunde - kropsvægt 25-35 kg.

Jonas Nørrengårds hunde
Indbragt til undersøgelse - to hunde af racen
Dobermann-Pinch. 1 han, vægt 33 kg, alder ca. 5
år. En tæve, vægt 31,5 kg. Alder ca. 3 år.
Efter redegørelse fra rekvirent udelukkes disses
påførte skader fra rapporten og vedlægges i separat rapport.
Sår på venstre flanke af hannen antyder slag fra
kanten af stumpt instrument - så som skohorn på
stav.
Ar over bageste del af ryggen på tæven antyder
tilsvarende slag af ældre dato.
Blodprøver fra begge hunde viser , rester af barbituater og organiske forbindelser kompatible med
psykofarmaca af mescal/LSD gruppen.

Detektiver, der har drukket te med
sukker hos frk. Elise

Agnethe Nørrengård, født Jensen
Exhumeret med tilladelse fra politimesteren i
Herning.
Indbragt til undersøgelse for giftstoffer.
Liget stærkt dekomposeret.
Giftstofanalyse på knogler: ikke muligt at konkludere
Giftstofanalyse på hår og negle: lav forekomst af
insektgift af dioxinfamilien. Stoffet er stærkt
kræftfremkaldende og kan have været medførende til den daværende kliniske tilstand.

