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Filmmanus 
”När Fällan Slår Igen” – Mord På Wapnö 2016-17 
 
 
 

Scennamn Sidorna Deltagande roller Inspelningstid Kortbeskrivning 
     

1A 2 – 2 
Film – Daniel Rosell som ung med bland annat Björn Hellberg 
som spikerröst 

Söndag 15/9 
12.00 – 15.00 

Vi ser – i kortformat – bilder från Rosells lysande 
karriär som tennisspelare och hur han så 
småningom hamnar i fängelse 1991 

Från 
Manus 

Bakgrundsmusik. Vi ser bilder från den före detta tennisstjärnan Daniel ”Dante” Rosells lyckade 

karriär. Matchbilder varvas med stillbilder där han står på diverse prispallar. Efter en stund 

blir tonen i musiken ”svartare” och vi förstår av bilderna att Dante greps för mord och 

narkotikabrott 1991 i Jugoslavien. Detta illustreras bland annat av förstasidor från svensk 

dagspress. Filmen avslutas med ”mugshots” från häktet och tonar sen bort i black.  

En skylt med texten ”14 år senare” visas på storbilden. 

Att tänka 
på 

Filmiskt 

Vi spelar in det inledande avsnittet i Båstad på Tennisstadion. Där tänker vi oss att tennislandslaget är samlat för en träning inför en Davids 
cup-match. Spelarna (Jonas Bogård och Dante Rosell) slår några bollar mot varnadra. Tränaren samspråkar med spelarna. Doktor Bjärmark ger 
massage och tittar på en fot som plåstras om. Några killar hänger på läktaren och tigger autografer på sina bollar… spelarna busar lite med 
dem. Med jämna mellanrum ser vi Björn Hellberg i bild. Han kommenterar bilderna som vi får se. Han befinner sig också i Båstad 
Resten av detta filmavsnitt ser vi filmer från Wimbledon och andra stora tennisarenor. Dante Rosell med diverse tennistroféer och till sist 
tidningsklipp från när han blev arresterad i Jugoslavien  

Att tänka 
på 

Rekvisita 
Kostm 

Tennisracket, bollar, bandage, Spelarna i tenniskläder. 
Tidningsklipp och filmer från stora turneringar. 

Aktörer 

Dante Rosell  Alvin Andersson 
Jonas Bogård  Tomas Weiskog 
Tränare Patrick Whitaker Hans-Olof Sandqvist 
Doktor Anna-Karin Bjärmark My Nyberg 
Pojkarna på läktaren Sven-Gregor Bertilsson & Waldemar Gustavsson 
Speaker och berättare  Björn Hellberg 
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1G 17 – 17 Film eller TV-inslag - Nyhetsankare 
Lördag 24/9 
09.30 – 10.00 

En nyhetsuppläsare meddelar att Daniel Rosell 
släppts ur Kroatiskt fängelse. Svenska 
myndigheter har dock ej bekräftat 

Från 
Manus 

(Nyhetsinslaget blandas upp med bilder på Daniel ”Dante” Rosell från sent 80-tal.) 
 

 NYHETSANKARE 

God morgon. Klockan är åtta och det här är nyheterna. Enligt obekräftade uppgifter från 

den kroatiska Tv-kanalen HRT 1 ska den kände svenske tennisspelaren Daniel ”Dante” 

Rosell vara släppt ur kroatiskt fängelse. Frigivningen ska ha skett vid 18-tiden i går 

kväll. Rosell greps 1991 för narkotikasmuggling samt för mordet på sin dåvarande tränare 

Patrick Whitaker. Vid tiden för gripandet stod Rosell på toppen av sin karriär och 

händelsen väckte stor uppståndelse runtom i världen. Frigivningen har bekräftats av 

kroatiska myndigheter men vare sig svenska polismyndigheten eller UD har kommenterat 

uppgifterna. Vi har sökt Daniel Rosell för ett uttalande men har inte lyckats komma i 

kontakt med honom. Vi återkommer med… 

Filmiskt 
Filmas med en kamera framifrån. Insticksbilder på den unge Dante Rosell med tennisattiraljer. Men också från det Jugoslaviska förbrytarregistret. Proträtt i 
profil och framifrån  

Kostym Vårdad klädsel 

Aktörer Nyhetsankaret  Jennie Wijk 
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2 A 22 – 22 Film – Rosell och hans cellkamrat 
Lördag 24/9 
10.00 – 13.00 

Hård tid i fängelset – troligen ett fångläger. Med 
cellkamraten växer vänskapen 

Från 
Manus 

Vi ser bilder från Dantes fängelsevistelse. Av bilderna förstår vi att det varit en hård tid i 

fängelset med tuffa förhållanden. En cellkamrat figurerar i filmen. Vi förstår att de har en bra 

relation och att de tyr sig till varandra. 

2F 33 – 33 Film – Rosell – Cellkamraten – Fängelsedirektören  
Lördag 24/9 
10.00 – 13.00 

Rosell byter identitet med sin Cellkamrat efter ett 
telefonsamtal för Fängelsedirektörens räkning 

Från 
Manus 

Vi ser åter bilder från Dantes fängelsevistelse tillsammans med hans cellkamrat. De sitter vid 

ett bord med några papper framför sig. Det verkar som att de diskuterar eller planerar något 

tillsammans. En fängelsedirektör kommer in i cellen. Han har med sig en bärbar trådlös telefon. 

Dante får låna telefonen och ringer ett samtal. Efter samtalet skakar de båda fångarna hand med 

direktören som sedan lämnar cellen. Dante och cellkamraten har metallbrickor i kedjor om halsen. 

De tar av dessa och byter med varandra. Efter det förenas de i en kram. 

Filmiskt 

2A: Celliknande rum. Två nakna sängar, ett mindre bord. Kala, smutsiga väggar. Gallerförsett fönster. 
2A:1: Vi ser Dante Rosell vandra av och an i cellen. Hans kamrat sitter och stirrar ner i golvet 
2A:2: De äter en urvattnad soppa med några få ärtor i. Båda ser äcklade ut. Plötsligt böjer kamraten sin sked så att den får en lustig form. Båda skrattar. 
Dante Rosell tar upp ett knyte under sin säng och vecklar upp detta. Där finns bröd som de delar lika och äter med behag upp 
2A:3: De båda kamraterna spelar kort. Ett meningslöst spel. De för protokoll genom att rista in resultatet i väggen eller bordet. Det är väldigt varmt i cellen. 
Båda svettas 
2A:4: Cellkamraten är påtagligt orolig. Han går rastlöst omkring i cellen och gestikulerar yvigt. Hans ansikte är blankt av svett. Han skriker. Dante håller om 
honom och lugnar honom på det viset. De skakar hand. 
 
2F:1 Man ser de båda kamraterna sitta på var sin sida om bordet. På bordet ligger passlikande persedlar och några dokument. Båda männen verkar nervösa 
och talar i mun på varnadra. 
2F:2 Fängelsedirektören gör entré med en stor mobiltelefon. Han beter sig aggressivt och hotande. Han ställer telefonen mitt på bordet och fattar ett 
strypgrepp om Dante Rosells hals. Rosell försäkrar Fängelsedirektören att allt kommer att bli som utlovats. Rosell ringer ett samtal och läser något från en 
lapp han håller i darrande hand. Han lägger på och försäkrar åter Fängelsedirektören att allt kommer att bli som sagt. Innan direktören går ger han 
cellkamraten smäll med ett batonglikande föremål. 
2F:3: Fängelsedirektören kommer ännu en gång till cellen med de två männen. Nu verkar han uppspelt och på ett osannolikt gott humör. Kan klappar bryskt 
men hjärtligt om Rosell. Gapskrattar och gnider händerna. De båda männen byter passen och dokumenten som legat på bordet. De kramar om varandra med 
tårar i ögonen. Det blir en lång kram till avsked. Sedan går Rosell ut med Fängelsedirektören. 

Kostym 
Slitna och smutsiga persedlar. Byxor som hålls uppe med en repstump. Svettiga T-shirts. Trasiga skor. Fängelsedirektören i en smutsig vit skjorta och proprare 
byxor. Svettiga, smutsiga händer och ansikten – okammat hår. Fängelsedirektören smetigt hår. 

Aktörer 
Dante Rosell  Alvin Andersson 
Cellkamraten  Dalibor Stanic 
Fängelsedirektören Peter Kellner  
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2O - Film 56 – 56  TV-Film Kroatisk Nyhetsuppläsare 
Lördag 24/9 
13.00 – 13.30 

Man ser bilder på en trafikolycka och 
nyhetsuppläsaren meddelar att Rosell har 
omkommit 

Från 
Manus 

Får igång ljudet och alla tittar. På nyhetsinslaget ser de bilder från en bilolycka. Under 

bilden ligger en textremsa med texten ”Daniel ”Dante” Rosell mrtav”. 

I slutet av nyhetssändningen kommer det upp en närbild på en person och under bilden står det: 

”Daniel ”Dante” Rosell – 1966 – 2005”. Personen på bilden är inte Dante. Det är en annan man som 

vi känner igen som Dantes cellkamrat i fängelset. 

Filmiskt 

Nyhetsuppläsaren (på serbokroatiska 
 

Under eftermiddagen har vi nåtts av nyheten att den kände svenske, före detta 

tennisstjärnan, Dante Rosell förolyckats i en bilolycka utanför den antika 

begravningsplatsen Sveti Duh öster om Dubrovnik. Rosells bil färdades i mycket hög 

hastighet varigenom han tappade kontroll över fordonet. Kraschen blev våldsam och Rosell 

torde ha avlidit omedelbart. Dante Rosell, med tre Grand slam-titlar i bagaget samt ett 

flertal Davids cup-matcher för Sverige, blev anklagad och fängslad för mordet på sin 

tränare Patrick Whitaker i juni 1991. Fängelsestraffet blev extra kännbart då det också 

visade sig att Rosell smugglat narkotika under sina tennisresor världen över. Rosell 

släpptes alldeles nyligen på fri fot men är nu alltså död. Han blev 39 år gammal. En hel 

tennisvärld är chockad och bedrövad. 

 

Bild på bil som är totalhavererad och en bild på cellkamraten med Rosells namn inunder. 

Kostym Proper klädsel enligt 2005 års serbiska mode. Bild på bilkrasch och på Cellkamraten 

Aktörer Nyhetsuppläsaren  Maja Skrogic 
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2Q 58 – 58  Film – Christian – Rosell… som ung 
Lördag 24/9 
13.30 – 15.00 

Dante Rosell möter Christian von Gerber. Rosell är 
förklädd och bär solglasögon 

Från 
Manus 

Vi ser entrédörren till ett stort hus som verkar ligga i Medelhavsmiljö. En gestalt som är dold 

av huvtröja, neddragen keps och solglasögon kommer gående upp mot entrén. Han ringer på dörren 

och den öppnas av Christian von Gerber. Gestalten drar ner huvtröjan och vi ser att det är Dante 

som är skäggig och långhårig. De skakar hand. 

Filmiskt Upp för gårdsplanen på Wapnö. Knackar på dörren till godset. Christian ut och hälsar välkommen. Svag hostatack.  

Kostym Dante som beskriven ovan. von Gerber i vita byxor och vi skjorta. Proper med håret kammat strikt bakåt. 

Aktörer 
Dante Rosell  Alvin Andersson 
Christian von Gerber Hatte Bärtilsson   

 

3A 58 – 58 Film – Övervakningskamera - Mathias Senare… 
Suddigt. En figur rör sig i rummet och går fram till 
det hemliga skåpet, öppnar det och filmen bryts 

Från 
Manus 

(Vi ser en film med dålig upplösning. Det är en övervakningskamera som filmar samma rum som 

sällskapet befinner sig i. På inspelningen rör sig en svart gestalt över golvet och går fram 

till en tavla och vrider ut den. Kort därefter stängs inspelningen av.) 

Filmiskt Filmas från ovan på spelplatsen på Wapnö scen. Videobandspelaren finns bakom bardisken. 

Kostym Förklädd Matias med huvtröja. 

Aktörer Mathias  Mikael Bengtsson 
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3C 71 - 71 Film – Rosell - Christian 
Lördag 24/9 
13.30 – 15.00 

Rosell får en bok. Han läggs in på ett sjukhus och 
får en syrgasmask över mun och näsa 

Från 
Manus 

Vi ser bilder på Dante som umgås med Christian. Dante får en bok av Christian som vi ser honom 

läsa i på olika platser. Filmen slutar med att Dante ligger på en sjukhusbädd. Han får en 

syrgasmask över mun och näsa och sedan somnar han. 

Filmiskt 

3C:1: Christian och Dante äter en härlig middag tillsammans och skålar i vin. Stämningen är öppenhjärtlig och de båda männen tycks ha mycket trevligt 
tillsammans. Plötsligt får Christian en stark hostatack. Hastar från bordet 
3C:2: Dante sitter i solen i trädgården till Christians stora hur. Christian kommer genom trädgården. Han har ett antal böcker med sig som han överlämnar till 
Dante som omedelbart börjar bläddra i dem. 
3C:3: Man ser Daniel i sin säng. I skenet av en nattdukslampa läser han i en av böckerna tills han somnar 
3C:4: Dante i biblioteket. Nu läser han mer aktivt, gör anteckningar i bokens marginal och stryker under i texten. Christian kommer in och de samtalar ivrigt 
med varandra. Till sist skriver Dante 1845 på bokens första sida och drar ett runt streck runt årtalet 
3C:5: En sjukhussal. Dante ligger i en säng och lyssnar till Christian som med handrörelser demonstrerar hur operationen kommer att går till. En sjuksköterska 
sätter en syrgasmask över Dantes mun och näsa. Han somnar in medan allt blir suddigt för hans syn. 

Kostym 
De fyra första scenerna spelas in på Wapnö. Matsal med mat. Trädgården – Böcker. Hotellet – En bok – Biblioteket överst i godsbyggnaden. Flera böcker. 
Scen 3C:5 spelas in på Halmstad Länssjukhus. Sjukhussäng. Christian i Läkarrock – Dante under täcket – En sjuksyster i lämplig klädsel. En syrgasmask. 

Aktörer 
Dante Rosell  Alvin Andersson 
Christian von Gerber Hatte Bärtilsson 
En sjuksyster  Tatyana B.-Kovaleva 

 

3H 81 – 81 Film – Rosell som ung och med nytt ansikte 
Söndag 25/9 
16.00 – 18.00 
Liksom Scen 3C:5 

Rosell ligger i samma sjukhussäng som sist. Hans 
ansikte är i lindor. När lindorna tas bort ser man 
att det är Mathias  

Från 
Manus 

Vi ser Dante i sjukhussängen i samma position som förra filmen slutade med. Han har bandage och 

lindor över ansiktet. När dessa försiktigt tas bort ser vi att han bytt utseende och mannen i 

sängen är Mathias Sandorf. 

Filmiskt 
Scenen filmas rakt ovanifrån. En sjuksyster tar försiktigt av bandagen. Mathias ansikte är blått. Christian på stol bredvid. Han får en hostatack och skyndar 
hastigt bort. 

Kostym Samma som i scen 3C:5 

Aktörer 
Dante Rosell  Mikael Bengtsson 
Christian von Gerber Hatte Bärtilsson 
En sjuksyster  Tatyana B.-Kovaleva 
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4B 92 – 92  Film – Mathias/Dante och mördaren 
Söndag 25/9 
18.00 – 19.30 

Man ser hur Dante/Mathias blir knivhuggen i 
sömnen och dör 

Från 
Manus 

Vi ser Mathias/Dante som ligger i sin säng och sover. Sedan ser vi hur någon hugger honom i 

bröstet. Mathias/Dante vaknar inte av hugget utan dör omedelbart. Närbild på kniven och någon 

torkar av den. 

Filmiskt 
Wapnö Hotell. Dante ligger i sängen ovanpå täcket. En skugga rör sig i rummet. Plötsligt hugger någon Dante i bröstet med en ordentlig kniv. Dante huggs 
flera gånger. Blod. Någon torkar av kniven från allt blod och virar in kniven i en handduk. Skuggan lämnar rummet. Man kan omöjligt se vem det är. Inte ens 
könsidentifiera.  

Kostym Dante i sin scenkostym. Skuggan så anonym som möjligt.  

Aktörer 
Dante Rosell  Mikael Bengtsson 
Skuggan   Tomas Weiskog 

 

4G 100 - 100 Film – Tiden går baklänges 6 timmar  6 timmar tidigare – meddelas… 

Från 
Manus 

En skylt med ”6 timmar tidigare” visas. 

Filmiskt 
Minst fem scener av händelser som exponeras baklänges. En tändsticka som brinner upp. Ett glas som fulls på när någon dricker. En ko som bajsar. En klocka 
som går baklänges osv. Filmtext: 6 timmar tidigare 

Kostym De ting som ska filmas för att rent filmiskt få ett negativt förlopp… 

Aktörer De som känner för att hjälpa till… 
 

BILDER  Fotografier  Två – tre stillbildsfoton 

Från 
Manus  

Filmiskt 
Nicola Lujak framför sin husvagn. Nicola Lujak i ett stenrös eller klipphäll död. 
Patrick Whitaker på en partbild tillsammans med Anna-Karin Bjärmark 
Förbrytarregisterbilder på Dante som ung och hans cellkamrat 

Kostym Lujak i snitsig kostym – snyggt klädd. Paret på partbilden ledigt klädda till discofest. Registerbilderna med bar överkropp 

Aktörer 

Nicola Lujak  Bengt Johansson 
Anna-Karin Bjärmark My Nyberg 
Tränare Whitaker  Hans-Olof Sandqvist 
Dante Rosell  Alvin Andersson 
Cellkamraten  Dalibor Stanic 

 


