Chiaroscuro

dens endeligt
- Eller Cirkusman
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Tak til
Scenarieansvarlig Mette Finderups skiftevis opmuntrende
og samvittighedsangribende mails.
Klaus Meier Olsen for lange messengersamtaler i sene
stunder.
Tom Waits’ klagende cirkusvokal.
Diverse dystre netradioer med skæve ambiente toner, der
har holdt mig vågen i mangt en nattetime.
Filmmuseet i Berlin for deres fantastiske udstilling om de
tidlige dage i fimens Berlin.
Min Bodum kaffebrygger.
Og i bedste Ask Agger-stil: Også tak til min scanner.
Dedikeret til de mestre, der i filmens barndom sprængte rammerne
og lavede film, vi stadig kan nyde i dag.
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Prolog - anslag
Tiergarten i Berlin. Mørke. Sen aften.
Tåger mellem træerne. En mand går. En lang frakke. En mappe i hånden og ellers ingen
markante kendetegn. Mørke øjne langt inde i øjenhulerne – kraftige kontraster.
Manden skal dø. Han ved det ikke. Har ingen anelse om det. Men skæbnen lurer i
mørket og røgen. Om et ganske kort øjeblik er det forbi. Et brutalt mord. Det værste i
lang tid. Meningsløst? Måske, men det sætter historien i gang, og det er vigtigt i den
store diabolske plan. Og det lægger grunden til det hele.
Fire personer venter i mørket. Unavngivne skikkelser. De er hverken markante eller
interessante – men de er vigtige. De har en opgave, en drift, et projekt, som ikke må slå
fejl. Den fjerde ved, hvem han selv er. Eller han ved, hvad hans mission er. De andre ved
det ikke. Men han er håndlangeren. Det er ham, der skal gå derfra uden blod på hænderne. De tre skal dræbe manden. Den fjerde skal blot tage mappen fra ofret og forlade
stedet i rolig orden. Væk fra træerne. Ud i byen, ud i natten, ud i Berlin…
Bag det store skrivebord sidder han; djævelen selv; eller i al fald en mand, der kunne
være det. Man ser ikke hans ansigt, men kun hans håndlanger, der træder i det
sparsomme lys foran bordet. Mappen lander uden lyd på bordet. Røg vælter ind i
lokalet. Lyset bliver kraftigere. Håndlangeren nikker bestemt og vender sig rundt
mod døren.
Men samtidig venter Cirkusmanden bag spejlet. På manuskriptet. På
djævelens udspil. Smiler bredt – men også ængsteligt. Som om han ved, at
mørket er på vej. Og at musikken er skævere nu, end nogensinde før.
Das Ende. Der Anfang
Fade.
Sådan tager vores historien sin begyndelse. Eller det vil sige, den begynder
egentlig lang tid før –med vanvid, mørke og med en mand med den største
kunstneriske vision af dem alle – og med en mærkelig cirkusmand, der måske er
visionen – måske er det kunstneriske selv. Og selvfølgelig med et oprør mod den
skaber, der holder glæden fanget og skyggen på plads.
Men det er her, at du kommer ind i billedet – og selvfølgelig de fire rollespillere,
som dette scenarie henvender sig til. Og før vi kommer så langt, så lad mig lige
forklare, hvad det hele går ud på.
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Herzlich
Velkommen til Chiaroscuro. Velkommen til en ekspressionistisk rollespilsoplevelse i 20’ernes og dekadencens Berlin. Velkommen til et scenarie med
mange karakterer, krydsende plotlinjer og en historie, der måske, måske ikke,
giver mening.
Vi befinder os i en by af depression, mørke. Langt, langt væk fra virkelighedens realisme og naturlige kausalitet. Vi befinder os i en by spækket
med kontraster i gråtoner; med menneskeskæbner, stumfilmsfortællinger og overdådige cabaratmiljøer. Men også i en verden af
forfald, ondskab, mørke og djævelske planer om kunstens fremtid.
Alt i alt et Berlin, der ikke er taget ud af virkeligheden, men ud af de
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film, der blev fortalt i 20’ernes ekspressive stumfilm om
Nosferatu, Faust, Metropolis og Dr. Caligaris Kabinet. Og et Berlin,
hvor filmene ikke alene bliver indspillet – de bliver også udspillet
…
Chiaroscuro er på den ene side et meget traditionelt, ganske lineært
rollespilsscenarie. På den anden side er det også et eksperiment,
der går andre veje, end jeg selv er gået før i scenarieskrivningen.
Jeg vil ikke gå så langt som til at kalde det originalt eller stort –
det må andre afgøre – men det er en bizar oplevelse, der udfordrer både dig og dine spillere.
Du skal være opmærksom på allerede fra starten, at dette ikke er
et scenarie, der er skrevet for at besvare spørgsmål. Tingene og
plottet giver ikke nødvendigvis mening, og selv jeg kender ikke
hele sammenhængen mellem de enkelte dele i plottet. Jeg har
måske en idé og en løsningsmodel, men jeg er ikke sikker på, at
den er rigtig – din opfattelse kan være lige så god som min – og
dine spillere kan måske til syvende og sidste være dem, der har
mest ret, når de ikke forstår, hvad der foregår.

Scenariet er bygget op omkring tre handlingstråde, hvor der i hver
er fire spilpersoner. Hver spiller får med andre ord lov til at spille
hele tre roller igennem scenariet og skal i løbet af spillet skifte
mellem disse. Handlingstrådene starter adskilte fra hinanden,
men efterhånden som scenariet udspiller sig, bliver de mere og
mere viklede ind i hinanden, for til sidst at ramle endeligt
sammen i det store klimaks.
Ud over de tre handlingstråde er der også enkeltscener, hvor
spillerne i korte sekvenser skal spille små brudstykker af større
scener, som de ikke forstår og med små brudstykker af roller.
Det er selvfølgelig en stor udfordring for spillerne at skulle
forholde sig til flere roller igennem scenariet, men alle rollerne er
bygget simpelt op, og de er alle til at overskue. Selvom karaktererne ved første øjekast kan virke mærkelige og skæve, er de alle
bygget over klassiske arketyper og klicheer. Og dette er ikke et
scenarie, hvor dyb indlevelse og karakterudvikling er i højsædet.
Det er derimod spillernes oplevelse af stemningen og det mørke,
der forhåbentlig langsomt breder sig i spillokalet.

Chiaroscuro er mest af alt en drøm: Et mareridt ind i en ekspressiv verden, hvor de enkelte dele måske og måske ikke giver
mening på et højere plan.

Stemning
Den tyske ekspressionisme! Mørket,
dekadencen, begæret. Tunge fløjlsgardiner, sort-hvide billeder i høje
kontraster. Ansigter næsten ukendelige i
overdrevet skygge-make-up med sorte
øjne og kridhvid hud. Nosferatu og Dr.
Caligaris Kabinet. En skæv harmonika og
dryppende blod. Tom Waits skriger: ”God’s
away on bussiness!”
Vi taler skæve vinkler, skygger der udtrykker
karakterernes indre smerter. Vi ser overspillede
figuranter, manglende kausalitet og personer, der
intet mystisk synes, der er i deres ekspressive
verden. Vi er i et mareridt. Et ikke-Berlin. Et
troldspejl. En hypnotisørs forrevne erindringsbillede.
Glæden pakkes væk. Gemmes til bedre tider. Klovne græder af savn
og uvidenhed. Cirkus forfører med bjørne, cykler og lirekasser.
The Black Rider møder Goethe i storbyens virvar af angst, depression og spirende nazisme. Sigøjnere og jøder er bagsiden af billedet.
Folket flygter ind i filmen, natklubben og deres egen lille verden, som
ikke betyder noget for andre. Og bag det hele ligger erindringen om
katastrofen. Om kejserrigets sammenbrud. Om den store krig og de
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teknologiske monstre, der gennembrød
skyttegravene ved Verdun og Somme.
Og det er mest af alt en kvalmende stemning, der næsten
er for meget. Det er en smule komisk. For langt ude og
med huller så store som stemningens intensitet.
Ja, Chiaroscuro skal være lige på kanten. Gerne en tand over.
Det skal være for meget af det gode. Karikeret, overspillet
og ikke helt seriøst. Ikke morsomt eller komedie, men
gerne til at skrige grinagtigt af efter spillet. Det er med et
filmisk ord mest af alt excess – over the top – og det hele
skal nok ikke tages helt så seriøst, som det er skrevet…
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Historien eller hvad m
an nu kalder den…
Et sted ude i de store filmstudier Babelsberg – lidt uden for
Berlin – sidder en gal og ganske vanvittig mand. Hans navn er
Adolph Schreck, og han er filmproducent. Stumfilmene er hans
verden, og studierne er hans legeplads. Engang var han en del af
byen og af filmmiljøet i de store studier. Men nu er han trukket
tilbage i mørket på sit kontor; bag de store haller med scenelys,
kameraer og filmruller. Han er blevet gal, rig som konger og med
et projekt så vanvittig og så langt ude, at ingen ville tro det, hvis
ikke det stod lige her på skrift.
Schreck har stået bag succes efter succes i de tidlige dage i starten
af årtiet, hvor alting var nyt. Han hyrede de dygtigste instruktører,
de smukkeste skuespillerinder og skabte liv og storhed til de
dengang så grå barakker nær Potsdam og Berlin. Men noget gik
galt for ham. Pludselig en dag stoppede han sit virke, låste døren
og begyndte i stedet at skrive. Siden har kun ganske få set ham.
Det siges, at han sidder bag døren ved sit enorme mahogniskrivebord og sender side efter side på gulvet. Han arbejder dag
og nat. Ingen ved noget med sikkerhed – heller ikke jeg. Men
alligevel vil jeg fortælle dig – kære spilleder – hvad jeg tror, der er
på færde.
Schreck er i sin eget selskab blevet helt og aldeles ravende sindssyg. Manuskriptet startede sikkert som en god idé, men har
fordrejet Schrecks sind. Han er nu i gang med, hvad han selv tror,
er det største kunstværk i historien. Det værk, som skal afslutte
kunstens virke. Det ultimative æstetiske udstyrsstykke – større,
vildere og mere kompromisløst end noget som helst andet, der
endnu er skabt.
Faktisk er det ikke længere kun et manuskript – det er mere end
det: Han har lagt en dæmonisk plan, der skal spille Berlin ud
mod sig selv. Han vil se, hvad der sker, når han slipper rygtet om
det ultimative kunstværk løs. Han vil se, hvor langt folk i byen er
villige til at gå for det. Og han vil se, hvordan de reagerer, når de
står ansigt til ansigt med djævelen selv, der venter i spænding på
sit kontor bag det store mahognibord.
Jeg ved ikke præcis, hvad
Schrecks plan går ud på. Ej
heller ved jeg, hvad der
følger af hvad. Men jeg ved,
at der florerer en mappe i
Berlin, og jeg ved, at mange
vil have fat på den. Og også at
Schreck selv vil have den –
mærkeligt nok.
Rygterne går hurtigt i Berlin –
og også om, hvad der gemmer
sig i mappen: Måske er det
Schrecks manuskript. Måske en
andens manuskript. Måske en
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sjæl. Eller noget endnu større, som ingen kan forestille sig. Måske
er Schreck aldrig blevet færdig, eller også er det hele planlagt fra et
helt andet sted.
Det er ganske vist, at Schreck ser sig som selveste djævelen:
Fanden selv, der fristede Faust og tog hans sjæl. Han ser sig
større end livet. Større end det miljø, han både elsker og hader.
Og større end sit eget vanvid, der fortærer
ham og vores historie …
stykke for stykke.
Og netop vanviddet er det, der gør
denne historie
endnu mere utrolig,
end man skulle tro.
For ud af Schrecks
vanvid er der sprunget
endnu en figur, der
florerer i Berlin og
trækker galskab til sig på
måder, jeg ikke før har
set.
Jeg ved ikke helt, hvordan
Cirkusmanden er kommet
ind i denne historie. Men
jeg tror, at han er
udsprunget i Schrecks vanvittige
hjerne, efterhånden som manuskriptet har taget form i de
mørke nætter i Babelsberg. Og nu er det, som om han har
fået sit eget liv. At han har sin egen plan; sit eget manuskript.
Det er, som om at Cirkusmanden langsomt har trængt sig
ind i denne fortælling – først uden jeg vidste det, og
pludselig var det for sent. Nu kan jeg ikke komme af med
ham, og han er blevet en del af denne historie – på godt
og på ondt – og det er, som om han langsomt forsøger at
overtage kontrollen.
Som sagt, så ved jeg ikke meget om Cirkusmanden. Men
jeg ved, at han venter i verdenen bag spejlet. At han vil
have manuskriptet – det må være Schrecks manuskript –
og at han vil overvinde Schreck; tage hans plads; måske
blive den næste kejser i Berlin. Jeg ved også, at Schreck
frygter ham. Mere end noget andet. Og jeg ved
også, at denne historie har flyttet sig fra at handle
om Schreck til at handel om dem begge.
Om Schreck virkelig er djævelen selv, eller
han blot tror det selv, skal være usagt.
Og det virker pludselig heller ikke så
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vigtigt. Hans værk er blevet mere end blot manuskriptet. Der står
mere på spil for ham nu.
Som sagt flere gange allerede: Jeg ved intet med sikkerhed …
Men en ting er dog sikkert: Og det er, at Schreck har noget stort
på bedding, og at ingen andre forstår hans plan – ja, måske ikke
engang han selv. Måske er den eneste, der forstår noget som helst
Cirkusmanden, der sidder grinende bag spejlet.

tænke for meget, for om et øjeblik kommer spillerne og de tre
handlingstråde ind i billedet. Husk stemningen, og husk på, at
intet hænger sammen, og at alting alligevel har en sammenhæng.
Men lad os nu gå til det, det hele handler om: Spillernes rolle –
og til det mord, der sætter det hele i gang.

Således ser baggrunden ud for dette scenarie. Ja, eller baggrund er
jo nok så meget sagt. Men det er altså hvad, jeg har fundet frem
til i min søgen. Forvirret? Det er forståeligt. Men prøv ikke at

Die Ermordung - Mordet
Det hele indledes med et mord. Det er scenariets åbningsscene,
hvor meget lidt bliver forklaret og meget lidt giver mening.
Spillerne spiller de tre mordere og ofret. Den mystiske håndlanger, der blot skal tage ofrets mappe med sig, spiller du som
spilleder.
Scenen udspiller sig i Tiergarten i Berlin – en gigantisk park midt i
storbyen med Brandenburger Tor i den ene ende. Ofret er en
anonym mand, som er så uheldig at have en mappe, som
håndlangeren skal bruge. Morderne ved intet, forstår intet, men
skal blot handle efter deres instinkt.
Måske er ofret en stakkels manuskriptforfatter, som har skrevet
en genialt manuskript. Måske er det en mand, der tilfældigt har et
manuskript. På dette tidspunkt synes det lige meget. Manden
skal dø, så hvem spørger hvorfor?
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De tre
Som tidligere nævnt består dette scenarie af tre handlingstråde,
som langsomt vikles sammen i en utrolig og foruroligende
historie. Som udgangspunkt er de vidt forskellige, men det skal
hurtigt vise sig, at de søger mod de samme steder: Således bliver
alle tre handlinger involveret i historien om manuskriptet,
djævelen selv, Cirkusmanden og det makabre mord, dette har
ført af sig i Tiergarten.
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Die Ab
Denne handlingstråd præsenterer natklubben Der Abendstern og
de folk, der gemmer sig bag de smukke lys og den hvide sminke.
En klassisk Cabaret taget ud fra myterne om de brølende tyverne,
og med dekadencen og de karmoisinrøde draperier hængende
tungt som selve natten. Men også tilsat en smule melankoli og
østeuropæisk sigøjner- og cirkusstemning til at bryde den ellers
tykke luft af cigaretrør, charlestonkjoler og Bertolt Brecht.
Der Abendstern var engang den største, vildeste og mest vovede
cabarat i hele Berlin. Det var her, begæret flød over, nætter blev til
morgener, og kødelig elskov blev udspillet til skæve
harmonikatoner og
højlydte varietepiger.
Men der er sket
noget i Der
Abendstern. Tiderne
skifter, og alt går ned
ad bakke. Alle ved det,
og ingen snakker om
det. Gæsterne forandrer sig, armbind tager
over, og mørket sænker
sig langsomt over
klubben.
Ejeren af klubben er
den nærmest vanvittigt
besidderiske Zied
Hartmann, der engang har
solgt sin sjæl, og han kan
ikke længere hverken
huske til hvem eller for
hvad. Han har lukket sig
inde i sig selv og sin
natklub. Han lever kun for denne og sit forskruede
billede af klubben som verdens og Berlins midtpunkt. Hartmann har ikke forladt sin klub de seneste
mange år, og er nærmest smeltet sammen med den.
Han holder hårdt fast på sin søn Otto, der mest af alt
drømmer om at slippe fri og blive noget ved filmen
– men som også ved, at han hører til på Der
Abendstern som natklubbens triste hvide klovn.
Hartmann havde også engang en datter, der skulle
være den nye stjerne i klubben. En nat stak hun af,
og siden har ingen nævnt hendes navn i klubben.
Men modsat Otto sidder hun ikke fast – hun er
fri og er blevet en stor stumfilmsstjerne. Hun
optræder som spilperson i den anden
handlingstråd Die Verfilmung.
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Udover Zied Hartmann og hans søn, florerer også den aldrende
varietestjerne Joselina Grau, der ligesom sin ejer krampagtigt
holder fast i et for længst falmet billede af natklubbens væsen.
Endelig er der konferencieren Karl Spiegel, der er mindst lige så gal
og dekadent vanvittig som natklubbens ejer. Karl er forblændet
af sin egen storhed og Cirkusmandens kald. Han tror, at han skal
være verdens konge – og at han kan blive det ved at forføre
publikum med sit overspillede varieteshow. Samtidig har han lagt
en plan, der skal give afløb hans
had: Først vil han erobre
Der Abendstern, bringe
Zied Hartmanns regime
til fald, og han vil ved
historiens slutning slå
selveste djævelen ihjel
for at overtage hans
plads som verdens
herre.
Således har historien et
dramatisk udgangspunkt, som ingen af
personerne rigtigt vil
erkende, men
nødvendigvis må
forholde sig til.
Klubben går ad
helvede til, og Karls
plan skal snart
manifesteres.
Samtidig sker der
noget ved scenariets
start, som ingen har forventet. Den fortabte
datter Gretha bliver set i klubben i selskab med dekadente
filmfolk. Sammenbruddet begynder, og Zied må gøre sig en
vigtigt erkendelse.
Og midt i den sorteste stund, hvor fremtiden skal besluttes,
træder en mand ind i baglokalet med en mærkelig besked: At
Cirkusmanden venter på dem bag spejlet, og kun han kan
afslutte, hvad han selv har sat i gang. Samtidig efterlader han en
låst mappe, der skal vise sig at indeholde et mærkeligt filmmanuskript med titlen ”Das Ende der Zirkusmann”.
Herefter æltes situationen sammen i en mærkelig substans, da de
andre handlingstråde spiller ind, og det viser sig, at manuskriptet
er ønsket og i høj kurs. Samtidig trænger økonomien sig på,
og kombineret med Spiegels vanvid og manuskriptets
tilstedeværelse bevæger historien sig mod Tiergarten, et
mærkeligt Cirkus og Cirkusmandens hemmelige plan i
verdenen bag spejlet. Planen åbenbares, og klimakset skal
stå i et gigantisk filmstudie i Babelsberg, hvor kampen
mellem Schreck og Cirkusmanden trækker sig ud i
absurde dimensioner.

8

Die Verfilm
ung –
begaerets d
rivk
og kunstens raft
fornedrelse
I Babelsbergstudierne skal et filmhold i gang med at lave en stumfilm.
Kontrakterne er på plads, investorerne er fundet, stjernen er ankommet. Optagelserne er planlagt til at gå i gang om tre dage. Der er lagt op
til fantastisk kunstværk. Et prætentiøst stykke filmkunst, der skal
cementere stumfilmens totale overlegenhed og uforanderlighed
overfor den nymodens tonefilm. Faktisk er det tænkt som den
anerkendte instruktør Max Sterns sidste og mest storslåede værk – og
tilmed som den sidste stumfilm; den ultimative sejr og kunstens
endelige højdepunkt.
Historien starter med en storladen, dekadent premierefest for en eller
anden ligegyldig standardproduktion. Ved skæbnes ironi afholdes
festen på Der Abendstern, hvor alle tidens største stjerner og mest
fallerede egoer er samlet denne aften. Hovedpersonerne i denne
handlingstråd slapper af denne aften, inden manuskriptet endeligt skal
præsenteres dagen efter.
Men i løbet af aftenen henvender en mystisk mand sig til dem. Han
advarer: De skal ikke lave denne film – det vil slå dem ihjel. Koste dem
karrieren. Blive den største fiasko i nyere tid. Og sidst men ikke mindst
vil det betyde et farvel til kunsten for alle de involverede. Herefter giver
han dem sit kort og forlader festen.
Næste morgen viser skæbnens onde spil, da katastrofen indtræffer. På
vej til mødet med de andre bliver manuskriptforfatteren tilfældigt
overfaldet, og manuskriptet ender spredt ud over gaden og hele byen –
og er ganske umuligt at redde. Det synes som et tilfælde, og alligevel
synes der at lure noget ondsindet, mørk og klamt i luften i det øjeblik.
Forfatteren Reinhardt Mayer må nu fortælle om katastrofen til den
ventende producer, instruktør og kvindelige stjerne. Tragedien er en
realitet, og især for produceren, Wolfgang Beckmann, der har selveste sin
sjæl og en masse penge i klemme overfor en dæmonisk bagmand,
som er selveste Adolph Schreck. Filmen skal med andre ord blive til
noget. Han har intet valg – når sjælen er på spil, er der intet at gøre.
Filmholdet har med andre ord tre dage til at skaffe et nyt manuskript
og lade som ingenting overfor investorerne. Og så er det jo ganske
belejligt, at den mystiske mand fra forgangne aften har efterladt sit kort
med påskriften ”manuskriptforfatter”. Kan denne mand findes, og
har han et manuskript, er al ære redet, og filmen kan begynde som
planlagt.
Den vilde jagt går hermed over stok og sten. Til den mystiske mands
lejlighed, hvor han er forsvundet fra. Måske et møde med efterforskerne fra den anden plotlinie, der påstår, at manden er blevet myrdet.
Tilbage til Der Abendstern, hvor skuespillerinden Gretha måske må
konfrontere sin fortid. Til sidst står filmholdet foran den ultimative
udfordring, da selveste Adolph Schreck i sit kontor byder dem
velkommen og involverer dem i sin ondsindede plan, der skal komme
Cirkusmanden til livs.

Ei nl ei tu ng

Die Ermittlung –
efterforskning,
rationalitetens
sammenbrud og
bindeleddet til fornuften
I Tiergarten er der begået at forfærdeligt mord. En
tilsyneladende uskyldig og anonym person er brutalt
frarøvet sit liv i nattens tåger. Der er ikke mange spor,
og de fire politifolk står overfor en sværere og langt
mørkere opgave, end de umiddelbart havde regnet
med. Der er lagt op til traditionel investigation, men
noget viser sig at være helt galt. Dette er ikke et mord,
der kan opklares på normal vis; ofret kan ikke spores,
der er ingen vidner, og de eneste spor synes at være en
nøgle til en mappe, der ikke er der; et mærkeligt billede
af en tryllekunstner, et visitkort til natklubben Der
Abendstern og et drømmende syn af en snurrende
karrusel.
Efterforskningen fører først spillerne ind i Tiergarten
og ud i byen. Nettet strammer til, og ofret viser sig
måske at være en forsvundet manuskriptforfatter, hvis
manuskript spiller en større rolle end som så. I hans
lejlighed finder de spor efter den anden plotlinie med
filmproduktionen, og snart stiger kompleksiteten og
vanviddet. Her begynder de forskellige plotlinjer at
spille sammen. Filmfolkene leder måske efter samme
mand – måske ikke? Og hvem er han egentlig?
Der Abendstern introduceres for efterforskerne, og
skæbnen fører måske efterforskerne samme vej som de
andre handlingstråde – måske til et mystisk cirkus og
en sindsforvirret hypnotisør – og videre til Babelsberg.
Her går den vilde jagt gennem mørke filmkulisser og
ender til sidst på Schrecks kontor, hvor efterforskerne
konfronteres med Adolph Schreck, Cirkusmanden
og de andre tråde i et altafgørende klimaks.
Om mordet bliver opklaret, er en åben sag, for
selv jeg ved ikke præcis, hvem der har begået den
brutale gerning i Tiergarten.
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Om at spillede scen
ariet
Som spilleder i Chiaroscuro står du overfor to væsentlige udfordringer som spilleder: At formidle scenariets univers og praktisk
køre de tre krydsende handlingstråde gnidningsfrit.
Den første udfordring er at formidle den ekspressionistiske
stemning af vanvid, mørke og skæve toner, der ikke nødvendigvis hænger sammen. Dette er selvfølgelig ikke noget stort
problem, for ellers havde du selvfølgelig aldrig valgt at spillede et
scenarie som dette… Og desuden skulle scenarieteksten og de
skrevne karakteroplæg gerne hjælpe dig og spillerne på vej.
Opgaven i forhold til spillerne handler meget om at få dem til at
acceptere scenariets præmisser: At historien ikke nødvendigvis
giver mening. At de ikke befinder sig i et logisk kausalt univers,
hvor naturalistiske følelser og sammenhænge hersker.
Det er meget op til dig, hvor meget du vil forklare om scenariets
univers, inden spillet begynder. Personligt foretrækker jeg at
holde kortene tæt til kroppen, men samtidig også at gøre
spillerne klart, at de ikke skal forvente en almindelig rollespilsoplevelse: At de nok heller ikke kan eller skal forstå alle de ting,
der finder sted i scenariet. Og at de mest af alt bare skal tage
scenariet som en oplevelse.
Din anden udfordring som spilleder ligger i at styre de tre
handlingstråde, uden at de bliver kaotiske og mister fokus.
Konceptet i scenariet er ganske enkelt, at du i løbet af spillet
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klipper mellem de forskellige handlingstråde, når du finder det
passende for historien og den dramatiske udvikling.
Rent praktisk har hver spiller tre spilpersoner – en i hver
handlingstråd. Spillerne skal således igennem scenariet skifte
mellem disse roller, når der ”klippes” mellem handlingerne.
I starten er det forholdsvis lige til, men efterhånden som scenariet
skrider frem, begynder trådene at spille ind på hinanden, og sågar
møder nogle af personerne i de forskellige handlinger hinanden.
Så længe du holder hovedet koldt, er det ikke noget problem –
det gælder egentlig om at holde styr på, hvem der befinder sig
hvor, og hvad deres ærinde er.
I forhold til at introducere de forskellige handlingstråde for
spillerne anbefaler jeg, at du tager en tråd af gangen. Altså at du
først udleverer rollerne i en tråd og lader spillerne spille sig varme
i den – herefter kan du sige ”klip”, udlevere rollerne i den næste
tråd og spille åbningen i denne. Fortsæt på samme måde med
den tredje, og føl dig fri til at klippe hvorhen du vil. Efterhånden
som scenariet skrider frem, bliver det selvfølgelig lettere at klippe
mellem handlinger, og spillerne er mere klar over, hvordan det
virker – du kan sågar lade spillerne være med til at bestemme
klippetempoet.
Jeg har meget bevidst som forfatter ikke lavet nogen opskrift på,
hvordan klipningen mellem handlingstrådene finder sted. Det er
fuldstændig op til dig og spillerne. Ligeledes er det ikke vigtigt,
hvilken historie, du åbner scenariet med – det vigtige er bare, at
alle tre handlingstråde bliver introduceret forholdsvist hurtigt, så
spillerne får sig en føling med alle karaktererne.
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Vi befinder os i Tiergarten i Berlin – en gigantisk park midt byen.
I scenariets forskruede univers er det et uhyggeligt sted med krogede træer, snørklede små veje og en intens tåge, der indhyller alt i
fugt og klamhed. Mørket er tæt og intenst, og på dette mærkelige
usted midt i storbyen er der fuldstændig stille. Ingen lyde af
automobiler, sporvogne og varieteshows, der er gået amok. Her
hersker kun stilheden og angsten.
Her i denne park tager vores scenarie sin begyndelse. Spillerne
fatter intet, du sikkert heller ikke, og spilpersonerne mindre end
det. De er blot for en stund brikker i et forudbestemt plotspil.
Dette skal blot kickstarte scenariet og sætte den ekspressionistiske
stemning, inden de tre handlingstråde får lov til at tage over i
noget, der minder om kausalitet.
Scenen handler om et mord. Et mord på en måske tilfældig
mand, der krydser parkens mørkeste dele. Mordet begås af tre
personer, der venter i mørket. Ikke til skelne fra hinanden eller
andre, men blot brikker i et langt større spil. Bag de tre mordere
venter håndlangeren. Den mand, der har hyret de tre. Ham ved vi
heller intet om, udover at han skal hente den mappe, ofret bærer
med sig.
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Der Prolog

En mulig forklaring på scenen er, at håndlangeren arbejder for
Adolph Schreck eller Cirkusmanden. Ofret er måske en dygtig
manuskriptforfatter, der har et fantastisk værk gemt i sin mappe.
Det åbne spørgsmål er, hvem manden mere præcis er, og hvad
det er for et manuskript. Måske er det Schrecks kreation, der
skriger for at komme tilbage til sin herre. Eller måske er det ofrets
helt egen – et værk så mægtigt, at Schreck ser det som en trussel
mod sit eget ultimative stykke kunst. Måske vil Schreck enten
destruere det, eller også vil han overtage det, og gøre det til sit
eget. Og måske er det Cirkusmanden, der flår i trådene for at
trække opmærksomheden i sin retning.
Ovenstående kan forklare en del. Men det forklarer ikke, hvorfor
nogle af spilpersonerne senere i scenariet har erindringer og tanker, der kan lede hen til dette mord. Som om at det foregår på et
andet eksistentielt plan.
Og samtidig optræder det ganske konkret for vores politifolk,
hvis opgave det jo er opklare at det. Måske er det fordi, mordet er
forbundet med spilpersonernes indre begær? Måske er det bare
ekkoer i tågerne? Eller måske er det bare et ekspressionistisk udtryk for forfatterens bevidste trang til at manipulere sine spillere?
Forklaringerne er mange, og spørgsmålene endnu flere. Jeg ved
det ikke. Men lad os komme i gang med at spille, så kan det være,
at det hele alligevel går op til sidst.
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Erster Akt – D
er Anfang des
Endes

Hvor Berlin beskrives,
karaktererne introduce
res og de første spæde
mørkere sammenhæng
tegn på en større,
træder frem i flænsende
, djævelske glimt.

Efter den mørke og dystre stumfilmscene i Tiergarten er det nu
tid til at sætte historien i gang for alvor. I dette første akt er det
væsentligste at etablere Berlin og dens aktører i en mystisk
stemning, hvor sammenhænge antydes, og historiens præmisser
præsenteres.
Præcis hvordan du vil håndtere åbningen, er meget op til dig og
dine spilleres lyster. I nedenstående tekst præsenterer jeg således
de tre trådes handling hver for sig. Det er således op til dig,
hvornår de skal introduceres samt hvorledes og hvor ofte, du vil
klippe mellem dem.

uskript
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Der Verfilmung
Overblik
Historien om filmholdet og deres sidste store stumfilm åbner i natklubben Der Abendstern. Her bliver
Gretha konfronteret med sin fortid, da hun ser varieteshowet, hvor hendes næsten glemte bror optræder på
scenen i et melankolsk spil med lyset og forventning.
Samtidig bliver mørket tættere, da en mystisk mand
henvender sig til spilpersonerne og truer deres filmproduktion.
Næste morgen sker det unævnelige, da Reinhardst
manuskript ved skæbnens onde spil bliver ødelagt. Nu
er tiden pludselig knap for filmholdet, der kun har tre
dage, inden produktionen skal gå i gang. Gode råd er
dyre, og samtidig bliver producenten, Wolfgang
Beckmann, mindet om det pres, han er udsat for fra
højere sted.

Åbning – fest på Der Abendstern
Hvor forfatteren introduceres, Gretha forvirres og en velklædt mand
skaber mystik i det tunge, røde orgie.
Det er aften i Berlin. Snart nat. I klubben Der Abendstern er der fyldt med
eksistenser. Det er premiereaften på en eller anden ligegyldig film – med
tale tilmed. Der er smukke kjoler, falske smil, rygklap og en truende
stemning af forfald og ligegyldighed. Forevisningen er slut, og nu venter
det egentlige orgie. Hvor dekadente sjæle kan vælte sig i absinth, opium,
seksualitet og vanvittige visioner om kunstens fremtid.
Spidsen af Berlins filmbranche er samlet denne aften, og overalt i det tætte
lokale er der stoppet med divaer, instruktører og pengegriske producenter
– og måske kan man endda finde enkelte ægte kunstnersjæle, der venter på
det store gennembrud og vil gøre næsten alt for en kontrakt og et smil.
Der er champagne, likører, cigaretrør, slør og tunge skyer af parfume og
fugt. Og midt i det hele er det, som om noget er grueligt galt – som om at
djævelens skrigende smil er bredere end nogensinde.
Midt i dette inferno af mennesker befinder vores spilpersoner sig. I aften
har de fri. I aften tror de ikke, at de hovedpersoner – de er blot gæster. Det
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er først i morgen, at arbejdet skal påbegyndes, og manuskriptet
endeligt præsenteres. Det er først om tre dage, at de kostbare
optagelser skal gå i gang. Og det er først der, at den virkelige
prøvelse skal stå.
Men de skal også gøre det godt. De skal pleje interesser, gøre sig
til og vise hele den omgivende branche, at Max Sterns kommende film skal blive den største af alle. Samtidig er det her, at
Reinhardt Mayer skal introduceres for den kvindelige hovedrolle,
Gretha Hartmann. Og det er også her, at hun for første gang i
årevis har bevæget sig ind på det fortabte land, hun ellers for
længst har lagt bag sig.
Scenen begynder med Reinhardts ankomst til Der Abendstern.
Festen er allerede godt i gang, og de andre spilpersoner er i fuld
sving med champagne og andet drikkeligt. Lad ham møde Stern
og Beckmann, men træk gerne spændingen lidt, inden han
endelig får muligheden for at møde Gretha – den kvinde som
han elsker, men faktisk aldrig har mødt.
Giv spillerne mulighed for at spille sig varme i rollerne, og der er
selvfølgelig rig mulighed for at diskutere den kommende film og
de vanvittige kunstneriske ambitioner, der ligger bag. I samme
åndedrag har Reinhardt rig mulighed for lystigt at berette om
manuskriptet, og alt det de andre kan forvente ved præsentationen i morgen. Samtidig kan spilpersonerne også mænge sig med
de mange kunstneriske personager, der er samlet denne aften –
og udbuddet er lige så bredt som størrelsen af visioner i den
enkeltes kunstneriske hjerne.
Når spillerne er spillet varme i rollerne, begynder aftenens
attraktion: Der Abendsterns varieteshow. Det er et show, der
engang var noget stort, men i dag kun er en skygge af sig
Den mystiske mand – bip
erson

Den lille mystiske mand
er klædt i en velsiddende,
men også mærkelig
smoking med en tyk kæd
e fra et lommeur og en høj
, sort hat. Manden
bevæger sig i mærkværdige
ryk, og han danser næsten
en lille, usynlig
dans henover gulvet, når
han går støttet til sin lille
knoklede stok.
Manden taler langsomt, tyde
ligt og velartikuleret. Men
også næsten
hvæsende og i tåger.
Hvem manden arbejder for,
vides ikke rigtigt. Jeg er i
hvert fald ikke
helt klar over det. Måske
er det for Adolph Schreck
– måske er det for
Cirkusmanden – og måske
er han endnu en figur, der
blot har trængt sig
selv ind i fortællingen og
kæmper for at overtage kon
trollen.
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selv. Og alligevel er det, som om at der er noget særligt ved
showet denne aften. Det er, som om at intensiteten er højere end
nogensinde før. Som om at tiden sættes i stå, da Gretha
Hartmanns blik for en stund fanger den hvide klovns melankolske ansigt, der ledsages af den mest falske violin i mands minde.
Den mystiske stemning af øjeblikkelighed fortættes og afbrydes
af endnu en mærkværdig oplevelse, da en lille knoklet og
velklædt mand henvender sig til spilpersonernes bord. Og
tilsyneladende har ingen andre i lokalet set ham. Det virker som
om at spilpersonerne er fanget i en tidsklokke, hvor de og den
mystiske mand er det eneste, der eksisterer i øjeblikket.
Manden sætter sig ved bordet og stirrer intenst på især Beckmann
og Stern. Han præsenterer sig ikke, men går blot direkte til sagen:
Han ved, at de skal til at lave en film. Det sidste store værk.
Ekspressionismens og stumfilmens svanesang – dets dødsstød.
Men de skal ikke lave den – ikke dén film – men noget andet,
noget større, noget langt vigtigere – og måske endda farligere.
Det vil koste dem karrieren, livet, skønheden, renommeet i
efterlivet. De skal gøre, som han siger, og som han ønsker. Ellers
vil da være værst for dem selv.
Herefter rejser manden sig og går, og med ét vender natklubben
tilbage til sit normale. Folk klapper og jubler over showet, og
snakken går ufortrødent videre – som om ingen har set den lille,
knoklede mand. Det eneste spor efter ham synes at være et lille
visitkort på bordet.
n
levelse af Abendster
Spilpersonernes op Der Abendstern præget af mødet
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Katastrofen
Hvor skæbnens slette spil slår til, og manuskriptet går tabt
til tonerne af vold og ironisk latter.
Det er morgen, formiddag eller i hvert fald begyndelsen på
Reinhardt Mayers dag. Tømmermændene dunker om kap med
forventningerne til dagens møde, hvor det storladne manuskript
endelig skal forelægges resten af holdet. Men på trods af dette er
der noget i luften. Noget skæbnetungt. Noget, der vil rive det
hele fra hinanden og efterlade en rungende tomhed.
Og ganske rigtigt indtræffer katastrofen, da man mindst forventer det. Reinhardt er på vej hen ad gaden mod mødet. Pludselig
bliver han passet op af tre personer, der for alt i verden ikke vil
lade ham komme videre. Måske er de bøller med armbind –
måske noget andet – det er ikke væsentligt – men resultatet er, at
de banker ham, tager hans mappe og kaster manuskriptet ud i
vinden, river det i stykker og ødelægger enhver tro på, at dette
kan realiseres igen. De har ingen grund – intet motiv – ingen
mission, anden end at dette skal være manuskriptets endeligt.
Efter episoden er alt selvfølgelig håbløst, og Reinhardt står
forladt tilbage med stumperne af sit livsværk flagrende omkring
sig. Luften er endnu tungere, endnu mere uudholdelig, og den
ironiske stilhed er lige ved at gå gennem selv de tungeste frakker
og mest optimistiske smil.
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Mødet og hvad nu?
Hvor Reinhardt må fortælle om skæbnens spil, Beckmann
modtager en truende opringning og en hurtig plan må
besluttes.
Stern, Gretha og Beckmann er samlet. Måske i Sterns lejlighed,
måske i Beckmanns kontor – det er ligegyldigt. De venter kun på
Reinhardt og den frygtelige nyhed, de ingen anelse har om, at han
må overbringe.
På et tidspunkt ringer telefonen. Pludseligt og larmende. Før eller
efter Reinhardts rapport – det er ikke vigtigt. En mørk stemme
spørger efter Wolfgang Beckmann. Den præsenterer sig ikke, men
Beckmann kan uden tvivl genkende stemmen som pengemandens – skikkelsen fra mahognibordet. Stemmen spørger til
manuskriptet; hvordan det går – om Stern er parat. Endeligt
minder den ganske rungende Beckmann om deres aftale. Og der
lader ikke til at være nogen tvivl om, at den skal holdes, ligegyldigt hvad.
Efter Reinhardts rapport og pengemandens opringning synes der
ikke rigtig nogen tvivl om, at de fire spilpersoner er i store
problemer. De har ikke noget manuskript, optagelserne skal
begynde om få dage, og manden med pengene er ikke til at
forhandle med. Der er indgået en kontrakt med en høj pris, og
denne kan ikke uden videre bortfalde.
Gode råd er selvfølgelig dyre, og det synes nærmest utænkeligt at
det oprindelige manuskript kan rekonstrueres. Prøver de alligevel
at bruge Reinhardts hukommelse og troen på kunstens uovervindelig, skal de selvfølgelig være velkomne til at prøve, men lad
det endeligt ikke være let for dem – og samtidig bliver presset
udefra hårdere og hårdere.
Umiddelbart synes der ikke at være ret mange andre udveje, end
at fremskaffe et nyt manuskript. Spørgsmålet er så, hvordan
spilpersonerne lige gør det. De to eneste muligheder synes at
være at opsøge adressen på det visitkort, de fik aftenen forinden,
eller at vende tilbage til Der Abendstern for at finde ud af mere om
manden, der gav dem kortet.
Disse to muligheder følger vi op på i næste akt, men først skal vi
lige se på, hvad der sker i de to andre handlingstråde.
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Overblik
Historien om folkene bag natklubben Der Abendstern åbner med
fremførelsen af klubbens storslåede varieteshow. På scenen synes
alt uden problemer, indtil det pludselig opdages, at en ellers
glemt, ung kvinde er til stede blandt publikum. Melankolien
trænger sig på, men showet bliver bedre og mere intenst end
nogensinde.
Efter fremførelsen melder de mørke tider sig. Zied Hartmann
konfronteres med klubbens truende økonomiske undergang, og
Grethas besøg i klubben påvirker stemningen i mystisk retning.
Men ved aftenens evaluering træder en mærkelig mand ind i

Åbning – Et show med melankolske undertoner
Hvor Der Abendstern viser sit værd, og tiden sættes i stå,
da Gretha viser sig mellem tilskuerne.
Det er aften på Der Abendstern. I Berlin. I byens hjerte. I begærets
højborg.
Det er en sjælden god aften i natklubben. Der er udsolgt for
første gang i årevis. En særlig atmosfære har lagt sig over det
markante selskab af filmfolk, divaer og andre pengeforbrugende
eksistenser, der frekventerer klubben denne aften.
En skæv harmonika ledsages af en trist sav, mens natklubbens
show åbner op for sine æstetiske goder. Der er få minutter til
tæppefald. Karl Spiegel er klar til at levere sin fantastiske åbning
som showets konferencier. Joselina Grau venter spændt på sin
forføriske optræden og djævelske flirt med Karl på scenen. Lille
Otto venter ængsteligt – men også spændt – på at blive afvist og
ydmyget gang på gang af Joselinas drift mod konferencierens
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baglokalet og fortæller om, at Cirkusmandens venter bag
spejlet, og at han vil hjælpe dem med klubbens problemer.
Han efterlader en mappe og er væk så snart, som han ankommet.
Zied Hartmann og hans besætning skal træffe et valg: De skal
redde klubben, men hvordan? Skal de følge mandens kringlede
råd, skal de bruge det mystiske manuskript, som mappen
indeholder? Skal de gå helt andre veje og måske sælge ud af
klubbens talenter til den tiggende filmbranche? Eller er det i
virkeligheden fordi, der bag tyrannen står en ny og stærk mand,
der blot venter på at tage det, som tilhører ham?

uforståelige klicheer. Og bag scenetæppet følger direktøren og
diktatoren Zied Hartmann sekund for sekund forestillingens
fremdrift og publikums reaktioner.
Scenen er simpel. Lad spillerne beskrive showet, hvordan det
forløber, og hvorledes stemningen og spændingen bygges op
sekund for sekund i det nøje indstuderede forløb af storladen
æstetisk nydelse. Lad dem fortælle om flirten med hinanden og
publikum. Om Ottos gentagne ydmygelse som den hvide klovn.
Om spillet mellem Joselina og Otto. Og om Zieds reaktioner bag
tæppet.
Pludselig er det, som om at tiden og showet går i stå. Ottos blik
fanger en kvinde mellem publikum, og i dette korte øjeblik er
han ikke tvivl. Dette er hans søster, der ellers er glemt, og som
ingen taler om. Zied ser det også; ser Ottos reaktion og må selv
forholde sig til sin tidligere datter derude i mørket.
De to andre ser det måske også – måske ikke – men med et sæt
sættes tiden i gang igen, og showet må spilles til ende – ja, selv
med de mærkelige, melankolske undertoner, der pludselig har
ramt de optrædende som et ængsteligt skrig i natten.
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Baglokalet og en mystisk fremmed
Hvor stemningen er mystisk, deterministisk og en uventet
mand træder ind i lokalet.
Efter aftenens show er der en mystisk stemning i natklubben.
Nok er der fyldt og pegene går godt denne aften, men igen kan
glemme det, der skete der på scenen – Gretha er i klubben, og
ingen ved, hvad de skal sige; eller om de skal sige noget.
Samtidig må de nye tider trænge sig på og sandheden ses i
øjnene.
Zied Hartmann sidder ved sit skrivebord – sikkert mærkeligt til
mode – og kigger sine regnskaber igennem igen og igen. Der er
intet at gøre. Det er snart slut for Der Abendstern. Der er ingen
penge, intet talent og snart må skæbnen besudle klubbens
fremtid. Denne aften er det gået fint, men det kan ikke redde
klubben, og det er på tide, at Hartmann og hans besætning
indser det.
De andre spilpersoner kommer ind efter deres optræden, og det
er tid til, at de kan evaluere aftens show og klubbens fremtid. Lad
scenen køre med snak om showet og fremtiden, der nødvendigvis må trænge sig på. Brug ligeledes oplevelsen med Gretha som
et mystisk bagtæppe, der præger stemningen og det usagte i
samtalerne.
Når skæbnens åndedrag har gjort sit indtog, banker det pludselig
på døren. En mærkelig, lille mand kommer ind i lokalet. Han
lægger en mappe på bordet og begynder at tale. Han præsenterer
ikke sig selv og stiller ingen spørgsmål. Han fortæller blot, at
tiden at ved at være inde. At Cirkusmanden venter bag spejlet, og
at kun han kan afslutte det, som allerede er sat i gang. Og at det
blot er et spørgsmål om tid, før lirekassen, saven og bjørnen på
cyklen skal overtage klubben og hjælpe problemerne af vejen.
Herefter tager han sin mappe, rækker den til Karl og forlader
herefter rummet, før nogen rigtigt kan nå at spørge ham
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klubbens skæbne ligger uvis hen. Der er mange muligheder,
og meningerne er sikkert delte i det intense lokale.
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De kan undersøge mappen nærmere og finde frem til, at den
er låst. De kan søge mod Cirkusmanden og dennes sammenhæng med resten af den uforståelige historie. De kan forsøge at
skaffe penge til natklubben ved måske at lade Otto komme ud i
byen og måske prøve lykken i den filmbranche, han så inderligt
skriger efter. Eller de kan måske opsøge Gretha og afprøve
skæbnens lune, ved at konfrontere hende med fortiden og
dennes forrevne spøgelser af afmagt, angst og indespærring. Og
endelig kan de selvfølgelig forsøge at sælge det manuskript, de
måske finder i den aflåste mappe.
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Die Ermittlung – Et ukend
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Overblik
Historien åbner i Tiergarten, hvor der er blevet begået et grufuldt
mord. Spilpersonerne rykker derud og bliver konfronteret med
forbrydelsens væsen og de ganske få spor, gerningsmændene har
efterladt.
En lille nøgle, et mærkeligt billede af en tryllekunstner og et
visitkort fra Der Abendstern synes at være de eneste tegn, der kan
pege i retning af morderne og ofrets identitet. Der er ingen
vidner, men det er, som om at den synske Ulrikka bliver ved med
at få billeder af en snurrende karrusel.
Retsmedicineren kan ikke sige meget andet end dødsårsagen, at
ofret er jøde, og at der har været flere gerningsmænd. Identiteten
på den myrdede er ikke til at spore.

Åbning – Morgen i Tiergarten, et lig og en snigende ængstelighed
Hvor liget bliver fundet, enkelte spor dukker op, og en ond
følelse ligger tungt i baggrunden.
Tiergarten, Berlin. Det er tidlig morgen. Tåge og fugt kryber i
tykke lag mellem knudrede træer og snørklede stier. Stilhed langt,
langt væk fra byens larm.
Der er begået et mord herinde i den mørke park. Spilpersonerne
er kaldt derud for at se på det – for at opklare det – for at
afhjælpe ondskaben og mørket.
Scenen starter med, at spillerne finder liget. Det ligger uberørt på
den fugtige jord; smadret, lemlæstet og brutalt frarøvet alt, hvad
der minder om liv og identitet. Det er en mand, ca. midt i
trediverne og klædt i et ganske ordinært jakkesæt.
Der er ikke mange konkrete spor at gå efter. Liget bærer ingen
identifikationspapirer eller noget som helst andet, der kan
fortælle, hvem han er. Det eneste, han har på sig, er et mærkeligt
uskarpt fotografi af en tryllekunstner og et visitkort fra natklubben Der Abendstern. Lidt væk i skovbunden ligger desuden en
lille, anonym nøgle, der senere skal vise sig at være det vigtigste
og mest gådefulde spor i sagen. Nøglen bærer ingen umiddelbare
kendetegn, udover at ofrets fingeraftryk kan findes herpå. En
nøglemager kan fortælle, at nøglen er til en af den slags mapper,
som tusindvis af folk i byens virvar bærer rundt på hver eneste
dag.
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Nøglen stammer fra en lædermappe, som tusindvis af mænd,
kvinder og eksistenser bærer rundt på i byen.
Billedet rummer umiddelbart ingen spor, men på Potsdamer Platz
er der et virvar af mennesker, sporvogne og en stor karrusel. Der
er ingen til at betjene karrusellen, men forbipasserende kan
fortælle, at manden på billedet tidligere har stået for betjeningen
af den barnlige forlystelse. Men ingen har set manden i ugevis, og
der er ingen yderligere spor efter ham.
Endelig er der kortet fra Der Abendstern. Her er der umiddelbart
heller ingen, der kender noget til drabet, ofret eller tryllekunstneren på billedet. Men den mystiske mappe, som den lille mand
efterlod i klubben, passer til nøglen på liget.

Tilsyneladende er manden dræbt af flere gerningsmand – der er i
al fald mange fodspor, der samtidig indikerer, at der har været
kamp, og at det har været brutalt.
På trods af, at dette mord er brutalt og gådefuldt, burde det være
hverdag for de fire rutinerede kriminalfolk, der har set lignende
før. Men alligevel er det, som om at der er noget helt andet på
spil herude i Tiergarten., som om at tågen er værre, blodet er
tykkere og stanken mere kvælende, end hvad godt er. Det er
noget, der trykker bag det sete. En større sammenhæng, som
spilpersonerne kan fornemme, men ikke udtrykke. Og det er det
kigger måske frem i korte, uforståelige glimt: Som at man lige
akkurat kan skimte Brandenburger Tor gennem tågen. At nøglen
måske virker placeret. At man næsten kan høre den dødes skrig
og drabets høje, umenneskelige lyde. Og vigtigst af alt, bliver den
synske Ulrikka ved med at se en snurrende karrusel for sig - og
hun hører i glimt lyden af spilledåser, barnegrin og Cirkusmandens lokkende sang.
Når spilpersonerne har undersøgt gerningstedet et stykke tid, og
den kvælende stemning har lagt sig, høres lyden af sirener. Kort
efter ankommer korpsets menige betjente, der begynder at
afspærre området, fotografere liget og endelig tager et lægehold
liget med sig i en ventende bårevogn.
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Retsmedicineren

Natklubben

Hvor spilpersonerne ikke får mange brugbare oplysninger, men små spor alligevel lægges
ud.

Hvor efterforskerne måske
finder en lås til deres nøgle
og bliver hvirvlet ind i de
andre historier.

Dybt under en af Berlins behandlingsanstalter holder byens retsmedicinere til. Blandt skalpeller,
behjulede metalborde og bestialske instrumenter. I mørke gange og alt for lidt lys foretages
obduktioner, prøver og de dybeste, hemmelige spor graves frem fra de dødes indre. Der er stille
som graven, og kun enkelte lyde af metal mod metal eller smækkende døre skæmmer den ellers
passende uforstyrrethed.
Retsmedicineren Schmidt kan ikke sige meget brugbart, efter han har set nærmere på liget. Han kan
beskrive dødsårsagen – hvilket passer med den måde, hvorpå mordet i prologen blev begået – og
han kan sige, at meget tyder på, at der har været flere gerningsmænd. Derudover har liget noget
mørkt, størknet væske siddende under neglene. Han kan ikke sige præcis, hvad det er, men det er
ikke blod. Måske er det blæk eller noget, der minder om det. Der er også rester af et kulstof, som
kan stamme fra blyanter.
Derudover kan han fortælle, at ofret øjensynligt er jøde – han er i hvert fald omskåret.

Karrusellen og fotografiet
Hvor det viser sig, at tryllekunstneren på fotografiet har været karruseloperatør i byens pulserende hjerte.
På Potsdamer Platz står der en enkelt
hestekarrusel. Med udskårne hvide heste,
spilledåsemusik og en evigt roterende akse.
Eller rettere: Den har roteret, for nu står
karrusellen stille, og har gjort det længe. Men
ingen flytter den – eller knap ænser den – på
trods af det evige mylder af eksistenser, der
konstant passerer den. Karrusellen bliver blot
stående og samler glemsel og rust.
Spørger man de forbipasserende om karrusellen, er det, som om at de først kommer i tanke
om den i det øjeblik, spørgsmålet faldet. Så kan
de godt huske, at den har stået der længe, og at
de engang har set den rotere, hørt den spille
musik og set en mand betjene den, mens han
solgte balloner til byens børn og elskende. Men de
har samtidig aldrig rigtig skænket det en tanke.
Det er ganske rigtigt karrusellen på Potsdamer Platz, som hjemsøger Ulrikka i hendes
mærkelige syner. Det er ganske tydeligt, når hun ser den med egne øjne.
Lægger spillerne to og to sammen, kan det være, at de viser fotografiet af tryllekunstnerne
til nogle af de personer, der opholder sig og arbejder i nærheden af karrusellen. Disse folk
genkender manden på billedet som ham, der engang betjente den lille forlystelse. Det var
ham, der sørgede for glæde til de forbipasserende, deres børn og de lykkelige kærestepar,
der var ude i byens livlige virvar. Men manden er forsvundet nu. Ingen ved hvorhen eller
hvorfor. Og ingen husker, hvornår det skete.

Der synes ikke rigtigt at være
nogen, der har en forklaring
på, at den døde mand i
Tiergarten bærer et visitkort
fra Der Abendstern. I hvert
fald kender ingen i natklubben den afdøde, og ingen
synes at have set ham.
Umiddelbart virker skæbnen
som den eneste forklaring
på, at spilpersonerne
kommer dertil og har
muligheden for at tale med
ejeren og hans stab af
småskøre entertainere.
Det er selvfølgelig svært at
forudsige, hvordan
efterforskernes møde med
Zied Hartmann og hans
ansatte vil forløbe – det er
jo i sagens natur op til
spillerne. Men præsenteres
efterforskerne for den
mappe, som den
mystiske mand har
efterladt hos Hartmann,
vil det vise sig, at dens
lås passer perfekt til
nøglen fra Tiergarten.
Historierne begynder
nu at smelte sammen.
Det er, som om at
trådene er ved at blive
vævet sammen i et uforudsigeligt og bizart spil, som
kun jeg indtil videre kender
slutningen på.
I næste akt skal vi se nærmere på, hvordan historierne
krydses, og hvordan de må
vikles ind i hinanden, før
vores fortællingen kan nå sit
dramatiske højdepunkt i
tredje og sidste akt.

Den ensomme forlystelse på Potsdamer Platz synes umiddelbart som et mærkværdigt
vildspor i den ellers fornuftsprægede efterforskning, men det skal vise sig senere i historien, at den vender tilbage, og at manden på billedet har en ganske bizar
relation til Cirkusmanden.
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Zweiter Akt – Das Ende des Zir
kusmannes
Hvor trådene væve
s sammen, mørke
t tættes, og Cirku
mærksomheden.
smandens plan st
Glemt for en stun
rammer til for at
d er Adolph Schr
overtaget og gøre
få opec
k,
der pønser på, hv
enden til sin.
ordan han skal få

Efter den forholdsvist faste struktur i første akt,
er det andet akt mere løst bygget op. De forskellige handlingstråde begynder
at krydse hinanden og spille sammen. Derved er det svært at forudse præcis, hvad
der kommer til at ske – samt hvornår og med hvem. Dette akt er således bygget
en smule anderledes op. Jeg præsenterer først de tre handlingstrådes situation og
hvordan de sandsynligvis udvikler sig. Derefter ser jeg på de forskellige situationer, lokationer og scener. Ved hvert underafsnit fremgår det, hvilke handlingstråde, det henvender sig til.
I denne anden akt er Cirkusmanden ved at få overtaget med historien. Han
trækker flere af spilpersonerne til sig, og sporene peger i retning af hans cirkus
og verdenen bag spejlet. Samtidig sender han nogle cirkusfolk ud for at få fat i
manuskriptet. Hvad han vil opnå med dette, ligger stadig uklart hen, men
Adolph Schreck frygter ham og vil gøre sit for at stoppe ham, mens tid er.
Schreck trækker således i den anden retning og forsøger at få Wolfgang
Beckmann og hans hold til at adlyde sine dystre planer.
Således ender dette akt med, at nogle af folkene fra Der Abendstern drager
mod Tiergarten, hvor der er blevet slået et stort cirkustelt op, mens
filmfolkene er på vej til Babelsberg for endeligt at konfrontere Schreck.
Politifolkenes situation er lidt mere uklar, og de kan ses som et wildcard,
der kan trække historien i forskellige retning.

Die Verfilmung – Ja
gten på et nyt
manuskript og Schre
cks krav
De fire filmfolk skal bruge et nyt manuskript, og det skal gerne gå
stærkt. Som nævnt i forrige akt, har de umiddelbart to muligheder: Enten at besøge den adresse, som stod nævnt på den
mystiske mands visitkort; eller også at tage tilbage til Der
Abendstern for at finde ud af mere om den mand, der gav dem
visitkortet.
I den nævnte lejlighed findes masser af efterladenskaber fra en
forfatter, flere notater og en enkelt side fra manuskriptet til ”Das
Ende der Zirkusmann”. Derudover er der klistret uhæmmet
mange billeder op af Die Gretha på lejlighedens vægge.
På Der Abendstern er der ikke nogen, der erindrer den lille,
mystiske mand – altså ikke udover Zied Hartmann og hans folk,
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der jo har fået en mappe fra ham. Med forhandlinger, pres eller
andre kreative løsninger, kan det være, at filmfolkene får fat i
mappen og det manuskript, der er deri.
Et øjeblik ser det måske ud til, at alt går vel, og filmen kan starte
til tiden, men sådan går det selvfølgelig ikke. Politifolkene er jo
også på jagt efter mapper, manuskripter og andre spor i deres
efterforskning. Samtidig sluttet dette akt med, at pengemanden
kalder spilpersonerne til sit kontor for pludselig at kræve noget
helt andet end blot en film.
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Der er uden tvivl delte meninger blandt spilpersonerne. Otto vil sikkert trække
dem i retning mod filmfolkene, da han drømmer om en filmkarriere og om at
møde sin søster igen. Modsat vil Karl gøre alt for at bringe Zied Hartmann til fald
og søge mod det vage spor, som mappen og manuskriptet giver mod Cirkusmanden.
Det er svært at forudse, hvad der præcis kommer til at ske. Måske overgår mappen
med manuskriptet til filmfolkene eller måske endda til efterforskerne, der skal
bruge den til at fange de brutale mordere i Tiergarten.
Ligegyldig hvad der sker, dukker der i hvert fald to mærkelige cirkusfolk op på et
tidspunkt. De kræver at få mappen med manuskriptet udleveret – de vil betale
fyrsteligt for det. Deres direktør venter spændt på det, og han skal virkelig have fat
i det. De to folk tør ikke selv tage mod manuskriptet – det er for farligt – men de
giver en adresse, hvor det kan afleveres: Og ganske mystisk er dette midt i
Tiergarten.

Die Ermittlung – M
aerkelige spor,
sammentraef og et
gennembrud
Efterforskerne opnår i dette akt flere gennembrud i deres opklaring. Først og fremmest har
de måske fundet en mappe i Der Abendstern, der passer til deres nøgle. Derved har de manuskriptet, som måske kan sætte dem i kontakt med filmfolkene. Dette kan igen føre dem
videre til den adresse og lejlighed, som fremgår af filmfolkenes mystiske visitkort.
Manuskriptet, lejligheden og den mærkelige karrusel fra forrige akt kan sætte mærkelige tanker
i gang og måske sætte efterforskerne på sporet af Cirkusmanden, som måske er bagmand
bag mordet.
Det er selvfølgelig ikke sikkert, at alt går lige glat. Derfor indtræffer der også forskellige hændelser, der kan hjælpe med at bringe politifolkene på rette spor – der samtidig kan skabe forvirring og styrke intrigen. Således kontakter naboen til visitkort-adressen måske politiet, da
hun ikke har set sin nabo til mad de seneste par dage.
Ligeledes indberetter en lokal gadebetjent, at han har fundet en mappe liggende på gaden
efter et slagsmål – dette er Reinhardt Mayers mappe, som kan bruges til at bringe efterforskerne i kontakt med filmfolkene ad den vej – og sjovt nok passer nøglen fra Tiergarten også
ganske glimrende til denne mappe.
Endelig, når kaos efterhånden er ved at brede sig, og manuskriptet har skiftet hænder et par
gange, henvender en betjent sig til Kardinsky. Han kan rystet fortælle, at der er nogen, der har
slået et cirkustelt op, lige der hvor mordet er blevet begået ude i Tiergarten.
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ger
Scener, personer og krydsnin
Rendezvous på Der Abendstern – alle tråde
Hvor flere af trådene krydses, handler indgås, og overblikket kan forsvinde
Natklubben Der Abendstern er det sted, hvor handlingstrådene
med størst sandsynlighed krydser et utal af gange. Således har
både politifolkene og filmholdet ærinder og har brug for at
konfrontere Zied Hartmann og hans folk. Det er selvfølgelig
svært at forudse, hvordan dette vil forløbe.
I forhold til alle de andre personer, der frekventerer stedet, er der
dog ingen, der ved noget. Der er tilsyneladende ingen, der kan
erindre den lille mand med den knoklede stok. Og på samme
måde, er der ingen der kender noget til mordet i Tiergarten,
billedet af tryllekunstneren eller hvorfor, at ofret bar et visitkort
fra DerAbendstern.
Hvis ikke mappen med manuskriptet allerede er blevet åbnet, er
der selvfølgelig ingen, der ved, hvad der gemmer sig deri. Men
prøver politifolkene nøglen fra mordstedet, viser det sig, at den
uden nogen problemer kan åbne mappen og afsløre indholdet.
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Adressen på visitkortet – Die Verfilmung og
Die Ermittlung
Hvor der burde være en manuskriptforfatter, men en
bekymret nabo lukker op. Og hvor der er masser af iturevne noter, en side fra et manuskript og massevis af
billeder af Gretha Hartmann.
Adressen på det visitkort, som den mystiske mand efterlod til
filmfolkene på Der Abendstern, henviser til baghuset i en faldefærdig lejekasserne i bydelen Prenzlauerberg. Ejendommen har
bestemt set bedre tider, selvom der er masser af liv i den lille
gård, hvor børn spiller bold, ludere gemmer sig i hjørnerne og
vasketøjet blafrer i den tunge vind. En vagabond spiller en trist
sang på sin lirekasse og smiler et bredt tandløst grin, så snart
nogen smider penge i hans fladtrykte høje hat, der ligger på
jorden foran ham.
På fjerde sal i den snævreste opgang bor Kurt Wagner, men ingen
åbner, når man banker på. I stedet åbner naboen sin dør efter en
stykke tid, og hun kan fortælle at Herr Wagner ikke er hjemme.
Naboen har dog en nøgle til Wagners lejlighed, og med en gang
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30’erne. Hun er
kæden af sin dø
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god overtalelse kan hun lokkes til at lukke og for dem – så længe
hun må følge med dem ind i lejligheden og forsikre sig, at de ikke
stjæler noget. Er det politifolkene, der trænger sig på, er det straks
meget lettere. Det virker dog til, at hun har en naturlig skepsis
overfor ordensmagten.
Wagners beboelse er et mærkeligt miskmask af rod, fugt og
mystiske kunstværker. Det er en lille toværelses, og alligevel er det
bemærkelsesværdigt, at alle møbler er stuvet sammen i soveværelset, mens stuen er fuldstændig tom. Soveværelset ser ud til
fungere som både arbejdsværelse, roderum og soveplads for den
fraværende beboer. Overalt ligger der sammenkrøllede note-

21

papirer, og på et lille bord står en slidt skrivemaskine med et
papir i. Derudover er der klæbet urealistisk mange billeder af
Gretha Hartmann op på væggene i de lille rum.
Notepapirerne er alle ganske uforståelige og ubrugelige, men det
er tydeligt, at de enten handler om cirkus, eller også er ordet
”Schreck” nævnt på dem. Papiret i skrivemaskinen er nummeret
som side 64 og indeholder ganske få ord, der beskriver en scene i
en film mellem en cirkusprinsesse og hendes uforstående far.
Der er intet i lejligheden, der kan give nogen som helst tegn på,
hvor beboeren er henne, eller om det virkelig er ham, der er blevet
myrdet i Tiergarten. Ligeledes er der ingen af beboerne i ejendommen, der ved noget eller kan fortælle noget usædvanligt.
Herr Wagner er kendt som en indelukket mand, der mest holder
sig for sig selv – men bestemt også kendt som ganske harmløs
og venlig.
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Fund af en mappe på gaden –
Deus ex machina – Die Ermittlung
Hvor en politimand finder en mappe, der passer på beskrivelsen af den, som efterforskerne leder efter – og hvor der
bliver lavet endnu en kobling til filmfolkene.
Hvis politifolkenes efterforskning er ved at gå lidt død, dukker
der pludselig et spor op fra en ganske uventet kant. En tilfældig
gadebetjent har været tilkaldt til et gadeoverfald, som han dog
ikke nåede at stoppe, før det var for sent. Men på gaden fandt
han en mappe, der blevet slået åben og med en masse papirer
flyvende rundt om i blæsten.
Mappen viser sig at passe perfekt til nøglen, som blev fundet i
Tiergarten. Der skal ikke megen efterforskning til for at vise, at
det er Reinhardt Mayers taske og manuskriptrester, som gadebetjenten har fundet. Det er dog på ingen måder muligt at
genskabe manuskriptet ud fra de stumper, der ligger på gaden,
idet langt det meste enten er ødelagt eller spredt med vinden over
helt byen.
Enkelte vidner kan fortælle om overfaldet, og lykkes det at få fat i
overfaldsmændene er det ikke til megen hjælp. Alt tyder på, at
overfaldet har været af tilfældig karakter og intet har med mordet
at gøre – selvfølgelig bortset fra mappen og manuskriptet.
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Pengemanden presser på – Die Verfilmung
Hvor pengemanden presser på for at få Beckmann til at
skaffe et nyt manuskript og bringe det til kontoret i
Babelsberg.
I løbet af dette akt modtager Beckmann adskillige henvendelser
fra den mørke pengemand, der financierer filmprojektet. Han vil
have et nyt manuskript – koste hvad det koste vil. Han vil betale
fyrsteligt, gøre alt – men manuskriptet skal skaffes.
I løbet af hans henvendelser bliver det mere og mere klart, at han
ikke mener et hvilket som helst manuskript, men netop det, der
cirkulerer i byen under titlen ”Das Ende der Zirkusmann”. Det
bliver også mere og mere klart, at han er ligeglad med filmen og
dens udfald – det eneste, der gælder nu, er manuskriptet,
manuskriptet, manuskriptet.
For hver gang pengemanden kontakter Beckmann, bliver han
mere og mere ubehagelig at høre på. Presset på Beckmann stiger,
og det er, som om at alle river i ham, kræver af ham. Som om at
han må betale sin gæld af – stykke for stykke.
I løbet af anden akt bliver det i øvrigt også mere og mere klart, at
pengemanden er den legendariske og hemmelighedsfulde
Adolph Schreck, som Stern endda måske har arbejdet sammen
med engang for mange år siden.
Når dette akt lakker mod sin ende, vil pengemanden kræve, at
Beckmann og de andre kommer til Babelsberg – med eller uden
manuskript. ”Tiden er inde,” nærmest råber hans hæse stemme i
telefonen.
Selve mødet med pengemanden Schreck ser vi på i næste akt.

Otto Klein som stjerne – muligh
ed

Hvis du vil skabe endnu mer
e kaos i spillet
omkring filmholdet, kan du også
spille ind, at de
måske mangler en mandlig hov
edrolle. Alternativt
kan det være, at den mandlige
hovedrolle springer
fra. Nu er gode råd endnu mer
e dyre, men måske
kan den intense hvide klovn fra
Der Abendstern
brug es.
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Cirkusfolk på Abendstern – Die
Abendsterne
Hvor to kringlede cirkusfolk dukker op i natklubben,
tilbyder fyrstelig belønning for manuskriptet og efterlader
en adresse på et cirkus midt i Tiergarten.
Når der skal sættes lidt mere fut i manegen i anden akt,
dukker der pludselig to mærkværdige cirkusfolk op på Der
Abendstern. De er en smule triste og let sigøjneragtige i deres
stemning.
De taler en smule kringlet og med kraftig accent, men det
lykkes dem dog forholdsvist let at gøre deres mål klart: De vil
have folkene på Der Abendstern til at sælge manuskriptet. De
forklarer intet om, hvad de skal bruge det til, men pointerer
blot, at det er yderst vigtigt for deres direktør – at Cirkusmanden venter på dem, og vil betale fyrsteligt i den rette
betalingsform.
Hvis nogen vil give dem manuskriptet med det samme,
takker de afvisende og en smule ængsteligt. De tør ikke tage
imod det. Tænk, hvis de mistede det. Nej, det skal i stedet
leveres direkte til Cirkusmanden. Andet vil han ikke acceptere.
Spejlet er hans verden og manuskriptet skal dertil – uden
svinkeærinder – uden dikkedarer.
Cirkusfolkene fortæller ikke af sig selv, hvor man kan finde
Cirkusmanden, men hvis de bliver spurgt, svarer de kryptisk
udenom. De giver dog alligevel spilpersonerne en flyer, der
kan vise vejen. Flyeren er en lille reklame for et såkaldt Zirkus
Mortem, og det ser ud til at være placeret lige midt i Tiergarten.
Herefter skynder de to cirkusfolk sig væk og bliver ikke set
igen – medmindre det er meget vigtigt for at spilpersonerne
kan finde frem til Cirkusmanden.
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Et cirkus midt på mordstedet
– Deus ex Machina – Die Ermittlung
Hvor de betjente, der er sat til at bevogte mordstedet i
Tiergarten, kan fortælle, at der er er nogen, der
har sat et cirkustelt op lige der, hvor mordet
blev begået.
Efterhånden nærmer anden akt sig sin kulmination, og filmfolkene er sikkert på vej til Babelsberg
for at mødes med Schreck, mens folkene fra Der
Abendstern uden tvivl er på vej i cirkus – hvad enten
de har et manuskript eller ej.
Hvis ikke efterforskerne kommer på sporet af cirkuset
gennem folkene fra Abendstern, bliver de kontaktet af de
betjente, der bevogter mordstedet i Tiergarten. Rystet kan
de fortælle, at de var væk et øjeblik for at hente kaffe og
berlinere, og da de kom tilbage, var der nogen, der havde
slået et stort cirkustelt op lige der, hvor mordet blev begået.
Betjentene har endnu ikke foretaget sig noget – de er ret
overraskede og måske også en smule bange – og de ville først
kontakte Kardinsky og hans folk.
Dette er selvfølgelig et stort vink med en vognstang til efterforskerne om at komme ud i Tiergarten i en helvedes fart – hvis de
da ikke allerede er på vej eller følger efter filmfolkene mod
Babelsberg. Er sidstnævnte tilfældet, så lad dem bare fortsætte af
den tråd – det er ikke så vigtigt, hvor politifolkene er, når tredje
akt går i gang. Men om ikke andet, så kan politifolkenes henvendelse skabe megen morskab i al sin mærkværdige absurditet.
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Dette akt ender sandsynligvis med, at filmfolkene er på vej til
Babelsberg for at mødes med Schreck, mens Zied Hartmann og
hans kumpaner er på vej til at besøge ”Zirkus Mortem”.
Det er nok lidt mere uvist, hvor politifolkene er på vej hen, og
det er egentlig også lige meget. De kan lave lige meget ravage
begge steder, og det er op til spillerne, hvad der præcis sker med
dem.
Det er selvfølgelig vigtigt for spillets dynamik og dramatiske
udvikling, at besøget hos Schreck og cirkuset finder sted nogenlunde samtidigt. Og samtidig virker det godt, hvis politifolkene
er lidt forsinkede i forhold til de andre, således at de kan komme
brasende ind, når det er mest (u)passende.
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Dritter Akt – Die Welt hinter dem Spie
gel
Babelsberg og
Hvor Cirkusmanden endeligt viser sit ansigt og Schreck tager til genmæle. Hvor
skaber. Og hvor
verden bag spejlet bliver skuepladsen for et opgør mellem en ond mand og hans
sigelige slutning.
kaos bryder løs, tråde slår knuder, kameraer snurrer og historien når sin uforud

Tiden et nået til historiens tredje og sidste akt. Trådene strammer
til. Klimakset er nået, og det er svært at forudse, hvordan det
ender. Ikke nok med, at der står to vanvittige kreationer påhver
sin side af fiktionens verden, der begge vil have fat i det
uvurderlige manuskript – spilpersonernes, deres begær
og deres drift trænger sig også på og gør udfaldet
kaotisk og yderst spændende.
I Tiergarten er der ganske rigtigt slået et cirkustelt
op, da cabaretfolkene ankommer. Inde i Zirkus
Mortem venter flere overraskelser, for det er, som
om at der er en forestilling i gang – ganske vist
uden tilskuere – men showet udføres med
linedanser, en cyklende bjørn og aftenens
hovedatraktioner: Oversavningen af en
uskyldig mand og den mystiske hypnotisør fra de fjerne østerlande.
Spilpersonerne involveres i hypnoseseancen, og pludselig befinder de sig i
verdenen bag spejlet – stedet hvor
Cirkusmanden holder til, og hvor
han venter for at få manuskriptet.
Verdenen bag spejlet er et
mærkeligt sted, der til forveksling ligner den helt almindelige verden. Her træder
Cirkusmanden endelig frem
og åbenbarer sin plan for
spilpersonerne: De skal beholde
manuskriptet, hvis de har det – blive
ved med at skrive på det – aldrig stoppe, for
sker det, vil Cirkusmanden dø. Men de kan også
gøre noget andet; de kan konfrontere forfatteren,
Schreck, slå ham ihjel, befri Cirkusmanden fra sit fængsel;
slippe ham ud i den rigtige verden.
I Babelsberg ankommer filmfolkene efter en labyrintisk og
stressende tur gennem studierne til Schrecks kontor, hvor han
utålmodigt venter. Han vil have manuskriptet udleveret straks og
kræver med det samme, at der bliver skrevet en slutning. Cirkus-
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manden skal tøjles, han skal låses fast i celluloid, og scenen skal
optages. Og det skal ende med Cirkusmandens død - ellers bliver
der ingen slutning, nærmest råber Schreck med sin truende
hvæsen.
Dette er selvfølgelig nemt nok, hvis filmfolkene har
manuskriptet – ellers skal det jo stadig skaffes,
rekonstrueres eller lignende. Hvor om
alting er, så ender det i hvert fald
med, at Stern og hans
hold endelig får
muligheden for
at stå i et studie
med rullende
kameraer, lys og den
endelige mulighed for
at lave stumfilmens
svanesang.
Der er således lagt op til et
yderst dramatisk klimaks,
hvis detaljer og forløb er
svært at forudse. Det bliver til
en indirekte kamp mellem
Cirkusmanden og Adolph
Schreck med de mange spilpersoner som aktører. Det bliver et
valg mellem pest eller kolera; for
hvem er egentlig den gode, og hvem er
den onde? Og er der i det hele taget
nogen forskel?
Midt i kampen og dens kaotiske udfald
befinder sig desuden både poltifolkene og
alle de andre spilpersoner, der har personlige
agendaer. Det er således svært at forudse,
hvordan Stern, Spiegel, Otto og alle de andre
håndterer situationen og måske griber det hele til egen fordel – og
dette ligger selvfølgelig åbent og lige for. I Berlin er intet, som det
tager sig ud, og intet ender, som man har forudset det.
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Zirkus Mortem – Primært Die Abendsterne
Hvor spilpersonerne ankommer til et cirkus midt i
Tiergarten, hvor de ser en mand blive savet over, og hvor en
hypnotisør byder de eneste gæster op til se ind i spejlet og
verdenen bag.
Lige der, hvor mordet i Tiergarten blev begået, er der ganske
rigtigt slået et stort, bolchestribet cirkustelt op. Der er ikke rigtig
nogen forklaring på, hvordan det kan være der i den tætte skov
med de få lysninger, men den slags synes ikke at bekymre Berlins
skæve logik.
Uden for teltet er der spredt enkelte slidte husvogne, og få bure
med triste dyr gemmer sig i skyggerne. Der er en gammel,
tandløs løve, en misdannet elefant og en grædende bjørn, der
snart skal vise sit cykelnummer. Over indgangen til teltet hænger
der et skævt skilt med titlen ”Zirkus Morten” påskrevet.
Samtidig høres der regelmæssigt en skrigende jamren inde fra
cirkusteltet,
Inde i teltet venter et yderst bizart syn. Det er, som om at en
cirkusforestilling lige er gået i gang – på trods af, at der intet
publikum er på de tomme tilskuerrækker. Midt i manegens
savsmuld står de betjente, der er sat til at bevogte mordstedet og
ser temmelig forvirrede ud og har absolut ingen idé om, hvordan
de skal forholde sig til vanviddet omkring dem.
Den skrigende jamren kommer fra en fedladen mand, der er
placeret i en stor kasse. Ved siden af kassen står en anden mand
med en gigantisk sav, som han er i færd med at skære kassen
igennem med – og derved også den fede mand i kassen. Der er
bestemt ikke tale om noget cirkustrick her, og der er ingen tvivl
om, at saven er ved at skære manden midt over.
Det synes umuligt at tale manden med saven til fornuft, og den
eneste måde at stoppe ham på – hvis spilpersonerne da ønsker
det – er at fjerne ham med magt. Der skal ikke tøves for længe,
for efter kort tid er den fede mand skåret midt over, og savmanden bukker inderligt til det publikum, der ikke er der.
Herefter trækker han kassen og den døde mand med sig ud og
forlader manegen.
Efter nummeret med saven – hvad enten det bliver stoppet eller
ej – markerer en trommefanfare overgangen til et nyt nummer.
Ud i manegen træder en østligt udseende mand med stort
fuldskæg, turban og snabelsko. Han proklamerer meget gebrokkent, at dette vil være aftenens hovednummer: Hypnosen,
spilledåsen og spejlet.
Således bliver der rullet et bord ind i manegen med tilhørende
stole. På bordet står der en stor kasse. Hypnotisøren spørger ud
til det ikke eksisterende publikum og siger, at han skal bruge fire
frivillige. Da spilpersonerne er de eneste tilstedeværende er det
selvfølgelig klart, at det må være dem, der skal melde sig til
nummeret – de afventende politibetjente melder sig bestemt ikke
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til noget som helst; de har alt for travlt med at måbe.
Spilpersonerne sætter sig forhåbentlig til rette på stolene og
hypnotisøren kan begynde sit nummer. Han danser en lille
eksotisk dans, mens han spiller på en orientalsk fløjte, som har
en mærkelig søvndyssende effekt. Herefter åbner han kassen og
åbenbarer en lille dukke, der roterer til tonerne af en lille
spilledåsemelodi. Bag dukken er der er et spejl, og jo mere
nummeret skrider frem, jo mere virker spejlet dragende, rigtigt og
den eneste vej frem i verden. Spilpersonerne falder mere og mere
hen, og før de får set sig om, er de i verdenen bag spejlet, hvor
Cirkusmanden venter på dem.
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Cirkusmanden træder frem bag spejlet – primært Die Abendsterne
Hvor spilpersonerne endelig møder Cirkusmanden, og de
bliver involveret i hans slørede plan, der måske kan holde
dem fanget for evigt – og måske bliver spilpersonerne nødt
til at slå ihjel for at slippe fri fra den ondes klør.
Når spilpersonerne åbner øjnene, er det, som om at alt ligner sig
selv, og alting alligevel er forandret. Efter et øjebliks stilhed, hvor
hypnosen er total, bryder en skærende stemme tavsheden.
Det er Cirkusmanden, der taler til dem. De er stadig i Zirkus
Mortem, men alle andre er væk, og der er tomt og gråt. Cirkusmanden sidder på tilskuerrækkerne, hvor han griner ondsindet
og forførende ned til spilpersonerne ved bordet.
Han spørger til manuskriptet og beder om at se det. Dette er
selvfølgelig let nok, hvis spilpersonerne har det med. Ellers
fortsætter han dog alligevel sin tale:
”Det må aldrig blive skrevet færdigt!” proklamerer han. ”Men
skrivningen må heller ikke stoppe.” Spilpersonerne skal skrive det
– blive ved og ved. Aldrig stoppe. Stopper det, definerer man

hans skæbne – og det må aldrig ske. Det er hans handel med
dem. De skal blive ved med at skrive på det. Til gengæld lover
han berømmelse, penge, magt.
Men Cirkusmanden glemmer at fortælle, at han reelt kun kan
tilbyde begæret; stræben efter mere og mere. Det er det eneste,
Cirkusmanden nogensinde har kendt til i sit forrevne domicil
hinsides spejlet. For begæret, stræben og frygt er de eneste ting,
der er skrevet ind i manuskriptet – og alt i alt er Cirkusmanden
kun det, der står i manuskriptet – ikke mere, ikke mindre.
Udover at skrive skal spilpersonerne også gøre noget andet for
Cirkusmanden. De skal slå forfatteren ihjel. Én gang for alle.
Skaberen skal væk, før kreationen kan slippes fri og overtage
herredømmet over fortællingen og dens by.
De skal opsøge Schreck. Gøre det forbi. Slå den onde skaber ihjel
– djævelen selv, der kun tænker på sig selv, sit begær og sine
ondsindede visioner om kunstens dæmoniske objekt.
Herefter skal de tage manuskriptet, skrive på det i al evighed. Og
indspille det. Scene for scene. Dag for dag. For først i det øjeblik,
manuskriptet udspilles i lampernes og kameraets skær lever
Cirkusmanden uden for spejlet. Sker det ikke, vil spejlets land gå
til grunde. Cirkusmanden vil fade væk. Blive til intet og forsvinde
i glemslen tåger.
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Videre fra spejlet – Primært Die Abendsterne
Hvor spilpersonerne i spejlverdenen skal træffe deres valg og
i al fald slippe ud fra illusionen for måske at udføre
Cirkusmandens vilje.
Efter at Cirkusmanden har fremlagt sin plan, må spilpersonerne
afgøre, hvad de skal gøre. Skal de følge hans vanvittige plan, eller
vil de forsøge at komme ham til livs? Under alle omstændigheder
synes den eneste mulighed at opsøge Schreck.
Før dette kan ske, er der dog en lille detalje, som først skal løses:
Hvordan kommer man ud igen fra verdenen bag spejlet?
Der er flere måder, hvorpå man kan undslippe verdenen bag
spejlet. Det er op til dig som spilleder, hvilken du vil bruge.

Måske sker der det, at hypnosen brydes, da hypnotisørens
nummer er slut. I så fald befinder spilpersonerne sig pludseligt
tilbage i det ”virkelige” cirkus, hvor manden med turbanen og
snabelskoene inderligt bukker for sit fraværende publikum.
En anden mulighed er, at den fedladne mand fra savekassen får
åbnet en port ved hjælp af sin karrusel. I så fald er der måske
endda en mulighed for, at Cirkusmanden slipper med ud – det er
helt op til dig.
Endelig kan det være, at nogen begynder at indspille manuskriptet, og i så fald kommer spejlverdenen pludseligt til live –
kameraerne kan ses, lamperne anes og instruktørens bemærkninger trænger igennem selv de tykkeste tåger af hinsides glemsel og
indespærring.

Mødet med Schreck – Die Verfilmung
Hvor filmfolkene står ansigt til ansigt med den store pengemand, og hvor
han inddrager dem i kampen mod Cirkusmanden.
Samtidig med episoden i Zirkus Mortem i Tiergarten når filmfolkene frem til de
store filmstudier i Babelsberg. De ligger truende på en bakketop og kaster deres
skygger langt ud over Berlins forstæder.
Det er kun Beckmann, der kender den labyrintiske vej gennem studiernes kulisser
til Schrecks kontor. Samtidig synes det ham umådeligt svært i dette stressende
øjeblik, hvor den dæmoniske pengemand utålmodigt venter et sted derinde.
Men efter en frustrerende tur gennem studierne, lykkes det endelig at finde den
store dør, der leder til Schrecks kontor. Døren åbner med en dyb rumlen, og
langt om længe står spilpersonerne ansigt til ansigt med pengemanden bag det
store mahognibord.
Schreck sidder ganske rigtigt bag sit enorme skrivebord. I en stol der næsten
ligner en trone. Og med en buldrende, ekspressiv ild i kaminen. Skyggerne er
tætte, og man kan kun ane konturerne af ansigtet bag bordet.
Schreck byder velkommen med et både skævt og anklagende smil. Han giver dog
ikke megen tid til småsnak. Næsten før spilpersonerne er ankommet, nærmest
råber hans hæse hvæsen på at se manuskriptet.

erson
hreck - bipjævelen
c
S
h
lp
o
d
A
d
virkelig er

selv, ved
gør det.
lv
ck
se
re
da
Om Sch
s han end
vi
h
–
b
l
lv
o ag det
han kun se sidder i sin store st
en
an
h
ed
år
m
n
Men
v eb o rd
ah o gn is k ri
der i hvert
es
n
sy
en o rm e m
g,
ne foran si hans dæmoniske
skrivemaski
til
en grund
re
væ
fald at
har en
, der dog
rygte.
lille mand
borende,
en
em
er
n
n
ck
ge
re
Sch
ng og en
li
rå
s udtryk
st
an
d
h
u
at
vanvittig
, som om
er
et
D
en
e.
n . Der
hæs stemm hans fysiske fremto ler
el
d
e
en
d
e
en
rr
er stø
dekomm
nligt, imø
samtidig er
en
m
,
ck
er intet ve
re
de være
de ved Sch
ikke kan la
formilden
m at man
at han
o
m
m
o
so
m
å,
So
det ogs
han siger.
m
kunne
so
lle
,
vi
re
med at gø
man aldrig
at
g
o
t,
t re
har så evig d.
andre, og
imo
sige ham
d med alle
la
eg
lig
r
er
rk
sin plan fo ger
Schreck vi
in
heller ikke
r
tn
re
sæ
fø
e
ig
em
el
han fr
r i mærk
le
ta
an
an
H
H
.
tilhørerne.
indforstået
elt meget
d hans
og er gener
ar over, hva måder
kl
er
an
m
n
at
ge
r,
in
forvente
prøver på
. Og han
hreck er
er
Sc
g
r
o
in
F
en
.
m
elig
som
selv forstå
rre på spil, r.
at gøre sig
t langt stø
tå
ge
rs
o
fo
n
re
lig
ange and
der nem
hæng, at
eller ret m
g
en
je
m
m
en
sa
rk
e
hve
denn
at
gtige er i
en … Og
Men det vi
irkusmand
C
e
d
in
rv
.
han vil ove
rvinde ham
den vil ove
Cirkusman

Hvis Schreck får manuskriptet, er hans djævelske glæde næsten ikke til at overse.
Han ler ondsindet og højt, og han skynder sig at bladre det igennem. Han
stopper dog op, da han ser, at der ingen slutning er: ”Cirkusmanden skal tøjles,
han skal låses fast i celluloid, og scenen skal optages. Og det skal ende med hans
død - ellers bliver der ingen slutning,” skriger Schreck. Det er tydeligt, at han
frygter Cirkusmanden, og vil gøre alt for at komme ham til livs. Den eneste
måde, han kan gøre det på, er ved at optage slutningen af filmen – iscenesætte Cirkusmandens død. Og hvem andre end filmholdet, der står lige foran Schreck, er bedre til
dette?

Hvis ikke filmholdet har manuskriptet med, har de selvfølgelig et problem, og Schreck
bliver rasende. Han truer, råber, skriger og kaster med skrivemaskiner, papirer og alt muligt
andet. Men til sidst når han frem til, at tiden er for knap til at skrive et nyt eller skaffe det
gamle. De skal gå direkte i gang med optagelsen – uden manuskript, med improvisation
og tro på øjeblikkets kreative gnist. De skal optage slutningen, låse den fast, overvinde
Cirkusmanden på trods.
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Studiet - Die Verfilmung
Hvor filmstudiet åbenbares, lyset sættes, og kameraerne
indstilles til det store klimaks, der følger lige efter.
Når Schreck har fremlagt sin plan, og spilpersonerne har forstået
den, fører han dem ud fra sit kontor og ud i et gigantisk studie.
Her venter noget at syn, for i den kunstige kulisse er der bygget et
cirkus – en tro kopi af Zirkus Mortem fra Tiergarten – og overalt
er der lamper, skygger, ledninger og kameraer. Scenen er klar til
optagelse, og det eneste, der mangler, er en historie; en iscenesættelse og en slutning. Det er nu, at filmholdet skal træde i karakter
og vise deres kunnen – det talent, som resten af scenariet har
handlet om…

Samtidig skal det også gerne være klart for dem, at
Cirkusmanden er en eller anden form for fiktiv
skabning, som er udtryk for Schrecks vanvittige
fantasi og måske endda er sluppet ud af den. Under
alle omstændigheder er der kun én vej, og det er at
slå ham i ihjel i den filmscene, de skal lave. Ellers er
konsekvenserne ikke til at overskue.
Giv spilpersonerne mulighed for at sætte lyset,
bestemme kameraerne og gennemtænke den
endegyldige scene, der skal optages i det efterfølgende. Samtidig skal de selvfølgelig
også fastlægge rollerne, og hvem
der skal spille hvem.

Ligegyldig, hvordan scenen forinden har udartet sig, får spilpersonerne et ganske kort stykke tid til at forberede den scene, der
skal overvinde Cirkusmanden. På dette tidspunkt skal det gerne
ligge klart for filmfolkene, at de kun kan efterkomme Schrecks
krav ved at gøre, som han siger – den endegyldige stumfilm
må være den scene, der nu skal optages.

Og kameraet kører. Klimakset – alle
Hvor optagelsen begynder, lyset tændes, kameraet
snurrer og det endelige opgør mellem Cirkusmanden,
Schreck og de mange spilpersoner står.
Når tilrettelæggelsen af filmscenen er på plads, og Stern kan råbe
”beginnen!” indtræffer scenariets endelige klimaks. I denne scene
mødes handlingstrådene en sidste gang, og opgøret mellem
Cirkusmanden og Schreck udspiller sig med spilpersonernes
hjælp. Det er selvfølgelig svært at forudse, hvordan scenen
kommer til at forløbe. Ét er dog sikkert, og det er, at scenen
sættes i gang, når filmfolkenes optagelse i studiet begynder.
Så snart Stern har råbt ”beginnen!” er det, som om at noget
forandres. For spilpersoner bag spejlet er det ganske tydeligt,
hvordan der pludselig er lamper, der lyser på dem –, som
om at de kan høre en snurren fra et kamera, instruktørens
kommentarer og tilstedeværelsen af et filmhold.
Det er, som om at alt bag spejlet retter sig efter de ting, der
udspiller sig i Sterns instruktion. Først bliver Cirkusmanden
glad, for nu sker det endeligt, at hans manuskript bliver
udspillet – det er nu, at han kan slippe ud i verden og
friheden. Men efter kort tid indser han, at det er noget ganske
andet, der er på spil – at det er Schreck, der er ved at vinde –
at manuskriptet er fastlagt – at slutningen er skrevet. I det
øjeblik bliver Cirkusmanden både angst, vred og ustyrlig.
Schreck følger begivenhederne fra sidelinien. Han følger
ængsteligt scenens udvikling, og hvordan den tager form,
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sekund for sekund. Han er spændt og ser mere sejrsikker ud, for
hvert øjeblik, der går.
Men alt går jo selvfølgelig ikke som planlagt, for der ankommer
jo flere spilpersoner til det store studie i Babelsberg. Således er der
måske nogen, der vil forhindre planen, overtage optagelserne og
måske endda i sidste ende slå Schreck ihjel.
Samtidig er der en god sandsynlighed for, at efterforskerne braser
ind midt i det hele og blander sig i det kaotiske og bølgende
klimaks. Om de vælger side er jo et godt spørgsmål. Måske er det
i sidste ende dem, der redder dagen ved at arrestere i flæng og
stoppe det vanvid, der raser denne nattetime i det store studie i
Babelsberg.
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Hvordan det hele ender, er selvfølgelig umuligt at forudse, men
der er flere sandsynlige udgange:
- Cirkusmanden vinder
- Schreck vinder
- Begge bliver bekæmpet og tilintetgjort.
- Schreck bliver arresteret og placeret på et sanatorium resten af
sit liv, og Cirkusmanden lever videre bag spejlet og vil til evig
tid pønse på sin grusomme hævn over filmverdenen og
Berlin.
- Og selvfølgelig flere varianter af ovenstående.

Slutning og udtoning – alle
Hvor historiens konsekvenser gøres op, de sidste replikker siges, og
fortællingen når sin ende.
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Når klimakset er overstået og kaos er efterfulgt af forvirring, er det på tide
at runde historien af. Brug gerne lidt tid på at lade de forskellige tråde og
personlige plots blive nogenlunde afrundet. Samtidig spiller
klimaksscenens resultat selvfølgelig også ind på, hvordan historien slutter.
Hvis Schreck stadig sidder i Babelsberg, kan det være, at han vil nægte at
samarbejde mere med filmfolkene. Schreck har nu opnået sit: Hans
fuldendte kunstværk er blevet fuldført – i hvert fald på en eller anden
måde. En anden mulighed kan da også være, at han stadig kræver, at Stern
skal lave den sidste store film. Desuden er der jo noget med, at Beckmann
står i stor gæld til Schreck.
Hvis Cirkusmanden får gjort det af med Schreck og derved opnår sit
dæmoniske mål, kan det være, at Karl Spiegel overtager pladsen som
djævelen selv bag det store mahognibord – alternativt kan det også være
Beckmann eller måske endda Ulrikka. Under alle omstændigheder er det
helt op til dig, hvordan Cirkusmanden belønning bliver.
Du kan også bruge lidt tid på at fokusere på, hvordan det går med de
enkelte handlingstråde. Hvad sker der med Der Abendstern? Manuskriptet
og filmproduktionen? Og bliver mordet i Tiergarten nogensinde opklaret.
Mulighederne er mange, og ligesom så meget andet i dette scenarie, så har
jeg ingen anelse om, hvad der foregår – så hvorfor skulle slutningen være
en undtagelse? Kun én ting er sikker: Berlin ligger der endnu – og det vil
den gøre i al fremtid …

30

Der Appendix – Om ekspressionism
en,
Berlin og stumfilmsverdenen
Før jeg kaster mig ud i dette afsnits korte gennemgang af den
tyske ekspressionisme og scenariets miljø, må jeg hellere
komme med en tilståelse: Dette scenarie er ikke et rendyrket
ekspressionistisk scenarie – det er faktisk lidt af hvert. Det
startede som en ekspressionistisk idé og har stadig masser af
den ægte vare i sig, men der har også sneget sig elementer af
andre genrer ind som surrealisme, komik, det absurde, gotisk
gys og postmoderne metafiktion. Jeg vil ikke kaste mig ud i
længere redegørelse af alle disse genrer, hvilket skyldes tre ting:
Jeg har ikke plads til det; du gider ikke læse om det; og endelig
ved jeg ganske simpelt ikke nok om forskellen på de forskellige
genrer til, at jeg vil kaste mig ud i et længere foredrag. Nej, lad os
hellere bare holde os til en lille gennemgang af min version af
stumfilmsekspressionismen og Berlin.

Moralens sammenbrud og realismens ligegyldighed
Ekspressionismen startede som en kunstnerisk bevægelse i
starten af det tyvende århundrede. Det var et opgør med
impressionismens naturalistiske og realistiske skildringer, der
havde som højeste mål at udtrykke det sete. I ekspressionismen,
derimod, gjaldt det ikke om at skildre virkeligheden, men
derimod om at skildre personernes indre liv. Man kan sige, at
omgivelserne afspejler sindets tilstand – og især ofte dets mørke.
Især mørket og desillusionen skulle vise sig at blive den vigtigste
faktor i den tyske ekspressionisme, der blomstrede efter første
verdenskrigs afslutning. Den store krig havde betydet sammenbruddet for alle værdier. Kanonerne, døden og de store eksplosioner ved Verdun, Somme og på østfronten havde fjernet fokus
fra det enkelte individ. Maskinerne havde gjort sit indtog – både i
krigen og i hverdagslivets industriproduktion. Angsten var i
højsædet, og fremtiden syntes mørkere og mørkere. Tyskland var
slagen og kejseren afløst af et spinkelt demokrati kendt som
Weimar-republikken. Økonomien var katastrofal og dagligdagen
forfærdelig.
Det var alt dette, som de ekspressionistiske kunstnere skildrede i
deres værker. Skæve linjer, manglende fokus og angsten fremstod
tydeligt i de bizarre malerier og de mystiske stumfilm.
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Byen – mellem dekadence, vildskab og håbløshed
Berlin var i 20’erne en splittet by på mange måder. Fattigdommen herskede, og den økonomiske situation syntes værre og
værre dag for dag. Ideologierne var på fremmarch og store
slagsmål mellem kommunistiske arbejdere og spredte nationalsocialistiske grupper hørte til dagens orden. Folk søgte ind i
politik, religion og i kunst for at finde svaret på de mange
uundgåelige spørgsmål.
Men på trods af fattigdommen og katastrofen i den store krig
herskede der også en ny følelse af frihed, efter at kejserrigets
despotiske styre var blevet erstattet af et kortvarigt demokrati.
Således strømmede kunstnere, kritikere og alskens revl og krat til
Berlin for at nyde den frihed, der ellers var så ukendt for menigmanden. Hermed herskede vildskaben, dekadencen og det
eksperimenterende i byen, der var kendt for sine vovede varieteshows, vanvittige natteliv og store kunstneriske projekter. Folk
flygtede ind i natklubbernes verden, ludernes forførelse, de store
mængder af narkotiske stoffer og alkoholens stride strømme.
Ligegyldigheden var i sit højsæde, Djævelen grinede skælmsk, og
sjældent har begrebet ”carpe diem” været mere passende end de
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år i Berlin, før mørket for alvor sænkede sig over byen med
nazisternes magtovertagelse få år senere.
I slutningen af tyverne tog krisen til, og styrtdykket mod mørket
blev større. Og det var som om, at dette skulle føre forfaldet
videre, festerne vildere og de dekadente kunstneres vanvittige
projekter skulle nå nye højder.

Stumfilmen – det mørke lyspunkt for byen
Midt i al armoden herskede der også gode tider for dele af byen.
Berlin var således et af kraftcentrene for den industri, som filmen
efterhånden havde udviklet sig til. Talte man om film i Europa,
så talte man om Berlin og om de fantastiske mesterværker, som
blev produceret i de store studier i Babelsberg – en forstad midt
mellem centrum og den gamle kongeby Potsdam, som ligger ca.
30 kilometer fra hovedstaden.
Folk strømmede til fra nær og fjern for at prøve lykken i de
stumfilm, som havde så stor en succes i Berlin på dette tidspunkt. Dette gjaldt også for den danske skønhed Asta Nielsen,
der var en af tidens største stjerner.
Ligesom i resten af den tyske kunstverden gjorde ekspressionismen også sit indtog i filmen, og når man i dag kigger tilbage på
stumfilmsperioden er det de ekspressionistiske værker, der er
stærkest i erindringen. Således blev Das Kabinett des Dr. Caligari
produceret i 1919 og var den første ekspressive film i en lang
række. Filmen fortæller historien om en mystisk hypnotisør, en
søvngænger og nogle dystre mord i en lille landsby – og filmen
foregreb endda metafiktionen, da den i slutningen går et niveau
ud i sin fortællestruktur og det viser sig, at den onde Dr. Caligari
har hjemme på det sindssygehospital, som filmens fortæller
kommer til sidst i filmen.
Det var ikke så meget indholdet i filmen, men derimod dens
brug af bizarre kulisser, der gjorde den nyskabende. Filmen var
således ikke optaget i en naturalistisk scenografi, men derimod i
et studie med skæve vinkler, forrevne bygninger og en mørk,
dyster tone over sig, der afspejlede den angst og det vanvid, som
karaktererne følte i historien.
Caligari blev en enorm succes og siden fulgte store klassikere som

F.W. Murnaus Nosferatu og Faust samt blandt andet Fritz Langs
serie om Dr. Mabuse og hans legendariske fremtidsfilm Metropolis.
I slutningen af tyverne – hvor dette scenarie foregår – var den
ekspressionistiske stumfilm på vej ud, og nye tider var på vej for
filmindustrien. Således var talefilmen blevet indført i 1927 i USA
med The Jazz Singer, og samtidig var der nye strømninger på vej i
form af mere realistiske kammerspil, som f.eks. Murnaus Der
Letzte Mann fra allerede 1924 med en veloplagt Emil Jannings i
den altdominerende hovedrolle.
Ikke nok med at tale og nye genrer trængte sig på; truslen fra de
amerikanske film blev også større. I Amerika var pengene og
mulighederne større, og således rejste flere prominente tyske
filmfolk til USA for at lave film der i stedet. Dette gjaldt for
eksempel for Murnau.
Efter 1930 trængte talefilmen sig for alvor på, og i de sidste år,
inden nazisternes magtovertagelse blev to af verdens bedste og
mest kendte klassikere lavet i Berlin: Der Blaue Engel fra 1930 med
Marlene Dietricht i sin internationale gennembrudsrolle og Fritz
Langs M (1931), der i dag stadig står som en af kriminal- og
thrillergenrens absolutte hovedværker. Begge disse var talefilm og
var kendetegnet ved en realistisk tone, der dog stadig indebar
mørket og angsten som en drivende faktor.
Efter Hitlers magtovertagelse blev Fritz Lang inviteret til et møde
med Goebbels. Her tilbød propagandaministeren Lang at blive
rigs-filminstruktør, og skulle derved stå som en af de vigtigste
propagandamaskiner i det tredje rige. Lang afslog dog tilbuddet,
og af angst for konsekvenserne forlod han Berlin samme aften
for at drage til USA i eksil. Han efterlod alt bag sig – både penge,
ejendom og sågar hans kone, som kort efter lod sig skille.
Således kan man sige, at Fritz Langs flugt den aften var dødsstødet for den tyske films storhed. Herefter sænkede mørket sig
over Berlin, og de eneste kendte værker fra den efterfølgende
periode er de berømte propagandafilm Triumph des Willens og
Olympia. Begge blevet lavet af den kvindelige instruktør Leni
Riefenstahl, der fik hvervet som rigs-instruktør i stedet for Lang.
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