
Synopsis.  

1. akt. 

Prolog.  Skyld – uskyld. 

1. scene:  1915 ”Jeg kommer igen”. 
Peter Mortensen overfaldes af Niels Petersen + en mere. De kommer 
først for at tigge og er ikke tilfreds med det beløb Peter Mortensen giver 
dem. Sent om aftenen kommer de igen og prøver at trænge ind til Peter 
Mortensen. Kampen ved døren vare flere timer, så gav de op. Næste 
morgen tager Peter Mortensen af sted på sin fragttur. Niels Petersen og 
kammerat kommer lidt efter og bryder ind i huset. Et par drenge ser det. 
De henter nogle teglværksarbejder, der spærre udgangen fra huset til 
sognefoged P. Olsen, Baldersbrønde og sognefoged S. Sørensen, 
Reerslev kommer og anholder de to fyre. Niels Petersen lover at komme 
igen, da han bliver ført bort. 

2. scene: 1921. Morgenkaffe. 
Peter Mortensen spiste hos enkefrue Lars Rasmussen. Lars Rasmussen 
var blevet slået ihjel ved en ulykke for et par år siden. Datter i huset 
hedder Hedvig og er født i 1907. Hun har hørt, at en af tjenestepigerne 
på ”Nymøllegård” skal have et barn. Peter Mortensen har hørt, at Niels 
Petersen – ham der brød ind hos ham – er far til barnet. Enkefru 
Rasmussen fortæller at samme Niels Petersen har været to år i 
forbedringshus for groft overfald på gårdejer Grill, Ballerup. Peter 
Mortensen skal af sted på sin fragtrute til Tune. Hedvig skal i skole. 
Karen Larsen kommer, hun har fået en opfordring til at komme i 
menighedsrådet for kirke, som de skal til at bygge i Hedehusene. 

3. scene: Maler Jensen og Schyberg. 
Købmand og maler Jensen laver altid spas med Schyberg, som ikke er så 
klog. Denne gang bilde Jensen Schyberg ind, at han kan tjene mange 
flere penge, hvis han får opereret sit ene ben af, for så kan han optræde 
som krigsinvalid. Han skal bare tage ind til professor Rovsing og bede 
ham om at gøre det. Schyberg spørger om det nu ikke er en skrøne 
ligesom den gang med, at han bare skulle have ren halm i træskoen, så 
skulle han nok bliver frikendt for brandstiftelse – for da kom han da godt 
nok i spjældet. Jensen overviser om, at det er rigtigt. Schyberg kørte 
rundt med en grammofon på en cykel – hans ”lirekasse”, der hænger et 
skilt på ”Tilskadekommen ved Ulykke i Baldersbrønde i 1920”. 

4. scene: ”Hvor må de skamme dem, Kjær”. 
Hjemme hos Kjær. Hans Pedersen kommer ind og siger ”Hvor må De 
skamme Dem, Kjær, det havde jeg ikke ventet af Dem – det er den 
tarveligste streg, nogen har lavet med mig” – og så bander han. Kjær er 
uforstående, hvad handler det om. Efter nogle bemærkninger må Hans 
Pedersen forklare sig. ”Ja. Den mand du sendte mig ud for at hente til 
ligkapellet var Niels Olsen og du ved godt, at jeg har kissemisset med 
hans kone”. Dette vidste Kjær ikke og han havde heller ikke genkendt 



Niels Olsen, fordi denne var nybarberet, i et pænt rent sæt tøj, hvid stivet 
flip, slips og sorte sko. Han havde kun set ham i laset og beskidt tøj og 
møgbeskidt selv. Hans Pedersen bliver afhørt om, hvad der er sket 
aftenen før. Han har været hos Niels Olsen og konen – kaldet 
”Finlappen”. De havde drukket rigeligt vin. Niels Pedersen var havnet i 
sofaen sammen med ”Finlappen”, han havde krammet hende og 
”kæresteriserede” med hende. Til sidst var Niels Olsen blevet jaloux og 
sur. ”Finlappen” havde i formiddags fortalt Hans Pedersen at, da han gik 
hjem, var Niels også gået. Hans Pedersen slutter af med at sige ”Ja, det 
var altså nemesis, at jeg skulle komme til at køre Niels Olsen i kapellet, 
jeg som er den egentlige årsag til, at han hængte sig”. 

5. scene:  Spritterne. 
De havde direktør Ernst Hartmanns tilladelse til at overnatte på 
teglværket. De kogte deres mad på ovnene – medisterpølse og kartofler – 
dertil drak de hvidtøl og sprit. De kunne blive ret voldsomme over for 
teglværksbrænderne. Så måtte Hartmann tilkalde betjent Kjær. Han 
skrev deres navne op, visiterede dem og tømte deres spritflasker ud i 
lerstøvet – sommetider måtte han bruge sin stav. Niels Petersen holdt en 
del til hos dem. Han drak også sprit. 

6. scene: Brandsyn på Charlottegården. 
Brandfoged = tømrermester Simon Simonsen + 2 andre brandsynsvidner 
er på brandsyn. Det er vinter. De tre personer  har allerede foretaget flere 
syn og er blevet flittigt beskænket. Nu er de kommet til Charlottegården, 
hvor grevinde Scheel har damefremmed. Simonsen fornemmer – trods 
spiritustågerne -, at han skal alene ind i salonen. De andre to må blive i 
forstuen. Simonsen får serveret en whiskysjus og er derfor længe om at 
komme ud. Så må de to andre hente ham. De vil også beskænkes, 
damerne er da nogle søde piger osv. Grevinden har stort besvær med at 
få de tre herrer ud igen. 

7. scene:  Vintervejr. 
Peter Mortensen er igen hos enkefru Lars Rasmussen og Hedvig. De er 
færdig med at spise. Peter fortæller lidt om sin tur til Tune. Det blæser 
lidt voldsomt. De snakke lidt om vinteroplevelser og Hedvig er lidt 
betænkelig ved, at Peter skal gå hjem i mørket. Hun beder ham også om 
at låse sin dør. Peter takker for aftensmaden og går. 

8. scene:  Mordet. 
Niels Petersen nærmest falder ind i huset, han har sat skulderen til døren, 
fordi han troede, den var låst – den var ulåst. Han har en tyk kæp i den 
ene hånd og er på strømpesokker. Peter Mortensen kommer ind med 
bukserne trukket løseligt på samt en islandsk trøje. Han bliver slået hårdt 
i hovedet og der opstår stor tumult. På et tidspunkt styrter Peter 
Mortensen ud og råber om hjælp. Niels Petersen efter ham. Lidt efter 
kommer han ind igen med blodplettet tøj og gennemroder hele huset. 
Han hælder en del mønter ud på gulvet med en hånlig bevægelse. Så 
tager han Peter Mortensens støvler på, går ud, der høres en dump lyd. 



PAUSE. 

2. akt. 

1. scene: Peter Mortensen bliver fundet. 
Det er morgen – med lidt vintertåge – Hedvig kommer løbende, Peter 
Mortensen er ikke kommet til morgenmad. Hun får øje på ham, han 
ligger oversprøjtet med blod – ved siden af en stor sten med blod på. 
Hedvig står helt lammet. Så kommer fru Carl Christensen. Hun rusker 
liv i Hedvig og sender hende af sted efter Lars Månsens, som hurtigt 
kommer. Han har ringet efter politi og dr. Jensen. De kommer lige efter. 
Peter Mortensen vågner og betjent Kjær afhører ham skånsomt. Dr. 
Jensen sender bud efter ambulance via fru Carl Christensen og prøver at 
stoppe blødningerne. Kjær: ”Hvad skete der? Jeg er blevet overfaldet. Af 
hvem? En stor kraftig, ung mand. Slog De ikke fra Dem? Jo, jeg forsøgte 
at kværke ham. Men han tog mig i kværken og slog mig i hovedet med 
en tyk stav. Og hvad så? Ja, så ved jeg for resten ikke, hvad der er sket. 
Hvordan kom De til at ligge her på marken? Det aner jeg ikke noget om. 
Men hvad tid skete det? Kl. 2 i nat. Men i går aftes afviste jeg en tigger, 
som lignede ham der overfaldt mig. Statsbetjent Møller og to 
ambulancefolk kommer ind, Peter Mortensen kommer på en båre og ud. 
Der kommer flere politifolk og de begynder at undersøge stedet. En 
kommer med et par støvler, en anden har fundet fodspor i retningen af 
Hedehusgården, en finder en flettet læderknap. Enkefru Lars Rasmussen 
fortæller en betjent om det gamle overfald og indbrud. Portør Knudsen 
har set en person ved 9-tiden aftenen før, han luskede rundt ved huset, 
han var høj, kraftig og ungdommelig. 

2. scene: Niels Petersen mistænkes. 
Politi konkluderer på de oplysninger, de har samlet, at forbryderen kan 
være tjenestekarl Niels Petersen, Hedehusgården efter at hans støvler er 
blevet genkendt – især på størrelsen – og så det at de var upudset. De 
laver en efterlysning på Niels ca. 25 år, lille lyst overskæg, noget over 
middelhøjde, kraftig bygning, mørkeblond, iført velourhat med 
mishandlet skygge, mørk kort stortrøje, mørke benklæder, støvler, 
rask/lidt fræk optræden. Der udsættes en dusør på 200,-kr. 

3. scene: Natteliv i København. 
En danserestaurant i København med alfonser, glædespiger og mænd. 
Niels Petersen kommer ind i ”fint” stribet tøj, han har en prostitueret 
pige hængende ved armen. Nu skal livet leves. Han aftaler med en anden 
pige, at de går hjem til hende. 

4. scene: Anholdelsen. 
Hos en søster til Niels Petersen som bor i Matthæusgade. Hun har 6 
børn, som er ved at blive gjort klar til at gå i skole – hår strammes, 
forklædesnip tørre om mund osv. Niels kommer ind, han er kaffetørstig. 
To betjente kommer ind og beder ham om at følge med. Det vil han ikke. 
Først da de siger, det er kun et lille tyveri, det drejer sig om følger han 
stille og roligt med. 



5. scene: Tilståelsen. 
Niels Petersen i retten i Roskilde. Først nægter han sig skyldig. Men 
politiet har undersøgt det værelse han havde lejet på Vesterbro. De har 
fundet hans tøj med blodpletter, nogle penge og en revolver. De starter 
med, at han skal redegøre for, hvorfor han har et ulovligt våben – det kan 
han ikke. Hvor har han fået det fra? Han har købt det på et bal på 
Hedehuskroen, men han har ikke kunnet få ammunition til den. Så skal 
han redegøre for sin færden natten mellem fredag og lørdag. Politiet ved, 
at han ikke har været i sin seng. Han siger frækt, at pigernes senge er 
blødere. Så kommer beviserne frem. Til sidst tilstår han, men det havde 
ikke være hans mening at slå den gamle mand ihjel. Han var blevet 
hidsig og havde slået hårdt med sin stok.. Han får så forelagt, hvorfor 
han så også har grebet den gamle mands hoved og knaldet det mod en 
stor sten. Han gentager, jeg var hidsig. Men politiet ved, at han først har 
gjort det efter han har gennemrodet huset. 

6. scene:  Begravelsen. 
Begravelsen foregår i Reerslev kirke. Børnene, som var glade for Peter 
Mortensen, sidder og høre kirkeklokkerne i det fjerne. De taler om den 
frygtelige tildragelse set med deres øjne. Et par forældre kommer til. De 
fortæller, at der ikke var plads til hele begravelsesfølget i kirken. De er 
kede af, at kirken med kirkegård ikke er blevet opført i Hedehusene 
endnu. Børnene får også at vide, hvor Peter Mortensens grav er på 
Reerslev kirkegård.  

7. scene:  Grundstensnedlæggelse. 
Provst P.J. Munch lægger den første grundsten. Direktør Ernst Hartmann 
læser fra grundstensdokumentet,”17. april 1921 i kong Christian d. x´s 9. 
regeringsår, medens I.C. Christensen var kirkeminister, H. Osterfeld 
biskop over Sjællands stift, P.J. Munch provst i Smørum Herreds provsti 
og provst P.H. Heegård sognepræst i Høje-Taastrup sogn blev 
grundstenen nedlagt til denne kirke i Guds Fader navn. Han lægger den 
næste sten. Provst P. Heegård taler kort og lægger den 3. sten. Der 
sluttes med salmen ”Klokken slår”. 

8. scene:  Sammenkomst. 
De officielle gæster har spist frokost på Hedehuskroen. De er taget af 
sted og nu kommer lokalbefolkningen for at fejre dagen. Kromanden 
fortæller at amtmand, biskoppen, stiftsprovsten, organisten fra Roskilde 
Domkirke, provst Heegård, Hartmann, arkitekt Appel, murermester 
Jensen, tømrermester Hansen og gårdejer H.P. Henriksen alle med fruer 
har spist hos ham. Han referere lidt af provst Heegårds tale om 
samarbejdet med arkitekten. ”Arkitekten var sommetider noget stædig, 
når vi kom med vores forslag, og jeg ved kun ét som lykkes at fører 
igennem, at prædikestolen blev flyttet fra nordre til søndre side. 
Arkitekten holdt dog på, at hans forslag var det bedste. Det minder noget 
om skrædderens kone, der til det sidste – da hun var ved at drukne i 
brønden – stak hånden op over vandet og stædigt holdt på, at det hed at 
klippe og ikke at skære et stykke tøj – ved at klippe med fingrene”. 


