
TELEGRAM
Reykjavik 20. dag  april-mánaðar, 1868. 

Tremastet Handelsskib strandet ved Is-
lands Kyst. Ung frugtsommelig Kvinde
eneste overlevende.
Natten til d. 17ende April skyllede et Skibsvrag ind 
på Reykjanæs under en voldsom Storm. 
Det enorme og mystiske Skib drev ind mod land i en 
kraftig Brænding, der gjorde Forsøg på Undsætning 
eller Bjergning umulig.

Det har ikke været muligt at bestemme Skibets Her-
komst eller Nationalitet, og det er uvist hvor længe 
Skibet har drevet om på Havet. Der er tale om et 
gigantisk Fartøj – sort som beg og med tre Dæk. 
Skibet vidner om tidligere tiders Storhed. Bovspryd 
mangler og Galionsfiguren er skændet. Det er den 
almindelige Opfattelse, at Skibet er faldet i Hænder 
paa raa og ondsindede Røvere.

Ung svanger Kvinde eneste levende 
ombord
Umiddelbart blev det antaget at Skibet var 
mennesketomt, men ifølge de lokale Myndigheder 
blev der, efter et grundigt Gennemsyn, fundet en 
enkelt Overlevende på det mellemste Dæk. 
Og det var et sørgeligt og uhyggeligt Syn der mødte 
Syssel mandens Eftersøgningsmandskab; et Væsen 
sad indespærret i et Bur, ildelugtende men dog 
menneskelignende.  Det forlyder at der er tale om 
en ung Kvinde, Sinke og frugtsommelig.  Barnet blev 
senere fundet livløs i den unge Kvindes Varetægt. 
Hendes eneste jordiske Ejendel, udgjordes af en 
firkantet Genstand med Klæde om, som det ikke har 
været muligt at fravriste hende.  
Denne unge Sinke, vil angiveligt blive overført til 
Tugthuset i Kjøbenhavn når Skibslejlighed gives, 
anklaget for Barnedrab.



Stemmer:
Fortæller/ræv: Anne-Vibeke Mogensen
 Skygge Baldur: Asger Bonfils
Sølvi: Hans Rønne
Friderik: Holger Østergaard Kristensen
Halfdan: Ole Jakobsen
Abba: Marie Thodberg

Figurer og Scenografi:
Simon Eskildsen (simoneskildsen@gmail.com)

Konstruktion:
Janne Fjeldtved & Søren Mortensen

Musik:
Simon Eskildsen & Frederik Lomborg

Teknik, lys- og lyddesign: 
Søren Mortensen

Dramatisering: 
Marie Thodberg & Søren Mortensen
med venlig tilladelse fra forfatteren

Dialog: 
Marie Thodberg

Dukkeførere: 
Marie Thodberg & Søren Mortensen





Note:
skyggebaldur, m., et vildt bæst i islandske sagn; anses for at være 
afkom af en kat og en hunræv; en blakket, "skyggefuld" person 
(mandlig); en misdæder
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