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Nyt Live på 
vej
Opfølgeren til Socity 
41 er på vej. Det er 
Uskyldighedens        
Melodi. Ulf giver en lille 
forsmag på, hvad vi kan 
vente os.
Se side 8

Ny 
redaktør
Så har hareposten 
gjort det igen:  Skiftet 
redaktør.  Mads har 
overtaget posten efter 
Ulf, som fik den af Danni, 
der tog over efter Mikkel. 
Mon han holder længere 
end de to andre? Det kan 
kun tiden vise.

En ny type Hyggecon har set 
dagens lys i form af natio-
nale temaer. Den første af 
disse, ”Vive la Rësistance” i 
2004, banede vejen og blev 
efterfulgt af ”Polkapølser og 
lederhosen”.
Publikums jubel vil ingen 
ende tage, og derfor slår vi 
dørene op i år til endnu en 
tema con. ”Revolution”.

Hyggecon 
Af Danni Rune

Galskaben i sin enkelthed.
 Dette bliver den 9. Hygge 

i rækken af conner. Arran-
gørstaben er på plads, Hyg-
gemesteren er lokket i fæl-
den, og datoen bliver end-
nu engang fastsat til den sid-
ste halvdel af efterårsferien. 

El Hygge des Connes
Nemlig den 19. til 22. okto-
ber.

Programmet er lige på trap-
perne, og i år pynter vi con-
nen i de festlige cubanske 
farver. Alle ansvarsposter 
har fået tildelt en minister ti-
tel. Således hedder det ikke 
længere kiosken, men Mini-
stry of Domestic trade, som 
styres af ministrene Sigrid og 
Adam. Længste titel går dags 
dato til Ole Sørensen. Han 
kan pryde sin uniform med 
”The Chief administrator of 
the Central Bank of Cuba and 
minister of Foreing trade, cul-
ture and of the Revolutionary 
Armed Forces”. 

 I forbindelse med kiosken 
vil vi i år også servere et tra-
ditionsrigt alternativ til den 
ubehagelige toast. Dette vi-
ste sig at være en fremra-
gende succes til sidste års 

Polkapølser og Lederhosen. 
Hvad denne lette snack bli-
ver, afslører vi ikke på nuvæ-
rende tidspunkt. Men en ting 
er sikkert og vist. Den bliver 
i den traditionelle Cubanske 
ånd. Ellers lader vi bare, som 
om den er det. I baren vil der 
blive serveret dejlige Co-
ronas og andre langt mere 
drikkelige produkter. Ellers 
er connen, som vi kender 
den. God stemning, kreati-
ve indslag og hyggeligt sam-
vær.

Solen over Havana.
 En lille mis spankulerer på 

et faldefærdigt plankeværk 
i en baggård, tæt omgivet af 
bare mursten, tilhørende ek-
sotiske faldefærdige bygnin-
ger, som kunne skvatte sam-
men hvert øjeblik. På den 
fede måde.

 Her stifter vi bekendskab 
med Pedro. En lokal meka-
niker i den lille forstad Guira 
de Melena. Han sidder som 
sædvanlig her i eftermid-
dagssolen, godt tilbagelæ-
net i en gammel havestol, 
med en ramponeret stråhat 
dækkende for øjnene. 

En flue lander mageligt på 
hans bare højre arm og sæt-
ter sig godt til rette for at slub-
re i sig af en stor svedpøl, der 
har samlet sig i skyggen af et 
par hår, lige omkring Pedros 
albue.

Med et lille irritabelt suk 
erkender Pedro, at han må 
mobilisere sine kræfter og 
for 18. gang baske til insek-
tet, der nu har forstyrret hans 
søvn hele eftermiddagen. 
Det er jo ikke, fordi Pedro 
er doven, at han bare sidder 
der og hænger. Næh nej. Han 
kunne såmænd godt arbej-
de flittigt. Hvis der da bare 
var noget arbejde at give sig 
i kast med. Hans værksted 
er fyldt med biler, som skal 
have skiftet det ene og det 
andet. Men der er ikke kom-
met reservedele endnu, så 
hvad kan man stille op andet 
end at nyde friheden for en 
stund.

 Pedros tanker bliver imid-
lertid afbrudt, da den før-
omtalte mis vælter ned fra 
plankeværket af bar mage-

Forsættes på side 2

Fakta

Hyggecon finder sted d. 19 
til d. 22 oktober. 

www.hyggecon.eidolon.dk

 
 Se lederen side 2
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lighed. Med et halvkvalt ”Los 
miav” lander dyret oven i Pe-
dros hat, og giver ham sådan 
et chok, at han vælter af sto-
len. 

”El diablos los missos”, ud-
bryder han og vifter sin næve 
af den lille mis, som forskræmt 
drøner ned af en sidegade for 
aldrig at blive set igen.

”Ah el Pedro les forulemplos 
los missos”, lyder en vel-
kendt stemme bag Pedro. Pe-
dro drejer sig og finder til sin 
store fornøjelse sin gode ven 
Sanches, der smilende nær-
mer sig med en flaske rom 
under armen. Vanen tro hyg-
ger de to venner sig hver ef-
termiddag med et underhol-
dende spil og en god snak. 
Langt væk fra deres bistre ko-
ner, som ustandseligt råber 
og skriger, så ingen kan sam-
le tankerne.

Men denne dag er anderle-
des. I Havana er der nemlig 
karneval, og de to venner har 
planlagt at dele aftnen i hin-
andens, og en flok halvnøg-
ne og storbarmede kvinders, 
selskab. Sanches hjælper Pe-
dro på benene, og sammen 
slentrer de ud mod hoved-
gaden, hvor man allerede nu 
kan høre festlige trompeter 
og glade mennesker. Rygtet 
vil også, at selveste El Presi-
dente vil møde op lidt senere 
på aftenen og konstrurere en 
hjelm af ost til en af landets af-
gående ministre.

Eftermiddagssolen bager 
dejligt, og inden de forsvin-
der omkring hjørnet, ser Pe-
dro sit snit til at fyre en vittig-
hed af, som han har brygget 
på længe.

”Es don dandos el de Pol-
akkos une de boritos des Pa-
nama”, siger Pedro, hvortil 
Sanches svarer ”Dos”, på en 
måde, der angiver, at han ty-
deligvis har hørt den før. Bort-
set fra det griner de begge 
højlydt og forsvinder i myld-
ret af hyggelige mennesker.

Og hvad så nu.
 Nu sker der mange ting. 

Først og fremmest skal du 
nyde denne sommer. For det 
er den første i resten af dit liv.

Dernæst skal arrangører-
ne konkle videre og løbende 
smide relevante og brugbare 

informationer op på hyggesi-
den, så man kan følge med i, 
hvad der sker.

 Snart kommer tilmeldingen 
online på vores hjemmeside; 
www.hyggecon.eidolon.dk/. 
Her skal du give dig i kast 
med at vælge dine aktiviteter 
og andre relevante ting. Og så 
skal du ellers bare gå og glæ-
de dig til, at Danmarks hyg-
geligste live kongres løber af 
stablen. 

Viva el Republica.

/El Presidente.Vidste du?
At Hyggecon også i år er 
verdens bedste con.

Og at der igen i år kom-
mer røvmange mennesker, 
som igen er til at holde ud 
at høre på.

 Forsat fra forsiden.

Så er der ny mand på redak-
tørposten på hareposten, 
Take 3.

Leder    
AF Mads Havshøj

Det kan vel næppe kom-
me bag på dig, men bare for 
at være sikker på, at vi ikke 
har tabt nogle, så er der igen 
kommet en ny redaktør på 
Eidolons medlemsblad.

Mange brave mennesker har 
siddet på denne post før mig, 
og nu er det så min tur til at 
sidde i den varme stol. Jeg hå-
ber, at jeg holder til lidt mere 
end bare en udgivelse. Nu må 
tiden vise, om jeg kan gøre det 
lige så godt som de folk, der 
har siddet her før mig. Men 
før jeg kommer for langt ud af 

Ny Mand igen
den tangent skal der lyde en 
stor tak til Theo Christensen, 
som har været redaktør vikar, 
mens jeg har skrevet afgangs-
opgave. For som en hver an-
den mand, kan jeg kun gøre 
to ting af gangen. Den ene har 
i lang tid været at koncentrere 
mig om min opgave, og den 
anden skal vi ikke komme ind 
på her, men vi kan bare sige, 
at det ikke kan bruges til at 
lave hareposten med. 

En leder skal jo bruges til 
et eller andet, Ulf og HC (i de 
sidste nummre) brugte den til 
at brokke sig, Bækgaard prø-
vede at komme ud med noget 
klogt i hans leder og nogle 
gange lykkedes det, mens at 
Danni ikke sagde meget an-
det end hej. Og et hej er også 
det du får fra mig, hvad der 
sker herefter i lederen ved 
ikke engang jeg. 

Hareposten har det sidste år 
tid været lidt i krise, men på 
trods af det er lysten til at skri-
ve artikler fra medlemmerne 
ikke dalet, og det er sku godt. 
Der er ikke, hvad jeg ved af, 
andre i miljøet, der kan pra-
le af at have et medlemsblad 
med ti år på bagen. Og da der 
ikke ser ud til at mangle stof, 
lives der skal anmeldes, ting 
der skal brokkes over, lokal-
foreninger der lukkes og åb-
nes, spyd der skal kastes og 
en masse andet pjat og pjank, 
så snupper vi da bare ti år 
mere.

Hvad vil hareposten byde 
på fremover, med mig som re-
daktør? Det kan du læse om 
lige her:

Hareposten vil frem over 
have et gennemgående tema 
som er:

”Man skal ikke gå over åen 
efter brændte bagerbørn, når 
brønden er kastet til med en 
bjørn, der er skudt i et glas-
hus”. Og hvad betyder det 
så?

Det kan betyde, at hare-
posten fremover kommer til at 
bestå af en masse forskellige 
ting, som ingen relevans har 
til hinanden eller det kan be-
tyde, at man tager det bedste 
af det bedste og smider det 
sammen eller også betyder 
det, at jeg overhovedet ikke 
har tænkt på det og bare skri-
ver denne linie for i det mind-
ste at give et bud på, hvad i 
kan vente fra min hånd.

God læselyst.
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Verden vil fremover ikke være 
det samme. Noget er sket, og 
vi ER nogle, der sørger.

Det ER Derude   
Af Mads Havshøj

Kender du det der med, at 
du står på bussen og rækker 
ned i lommen efter den tyver, 
du ved ligger der, men det 
gør den ikke?

Eller at du står i kø for at se 
den nye Star Wars film i bio-
grafen og så går strømmen i 
hele byen?

Kender du så det, at du sid-
der på kummen og lige har 
dumpet den bedste karamel-
stang i DK, selv Bonbon kun-

Kender du det?
ne ikke have lavet den bedre 
og du rækker ud efter papi-
ret, men der er ikke mere?

Eller at du står ude i hunde-
skoven i dit bedste fantasy 
grej, klar til at give Maltholm 
en i røven, men der er ingen 
mørke?

Det ER ikke mere. Det ER 
slut. Nu ER vi nogle der hå-
bER på en ny omgang med 
nogle andre, nogle yngERe, 
en gang i fremtiden.

Sommerweekend

Pressen skrev:

”Lystig som ind i...” 
(Hareposten)

”...nok til at kvæle 
en +10 drage” (Hare-
posten)

”Sjovere end smæk 
med en kastagnet!” 
(Admiral P. Peter)

”Der er ikke fejet no-
get ind under gulvtæp-
pet” (P. Schlüter)

Sommerweekend på Gåsefarmen 3:
Return of the revisiting

”Det sker den 21-23 juli...”
Læs mere på www.eidolon.dk/sommer06

Så skal vi til gåse-
farmen igen. En or-
denlig sommer kan 
ikke finde sted uden 
vi har holdt sommer 
weekend i Eidolon.

Er du ikke medlem? 
Ikke noget problem! 
Alle er velkomne 
(mod en mindre be-
taling). 

Planen er som den 
plejer: Sol, rollespil, 
øl, god mad, dumme 
indfald, søvand og 
meget mere.

Kommer du?

Eidolon Præsenterer årets Sommerweekend– en Eidolon Århus Produktion
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Kamp og…vin?

Søren var med til TRoA’s 
krigslive, kæmpede som bon-
de på bretonias side og her 
er, hvad han fik ud af den op-
levelse.

Anmeldelse   
Af Søren Sommer Hansen

Og så skete det. Den begi-
venhed hundredvis af kamp-
liderlige teenagere (og gam-
le sure mænd) havde ventet 
på, siden det blev annonceret 
engang i efteråret 2005. Ja, jeg 
snakker om det famøse Krigs-
live.

Krigslive var et vovestyk-
ke af den berømte Thomas 
Ågård. En ide om at produ-
cere et scenarium baseret på 
minimal opsætning, ingen rol-
leskrivning (tvungen i hvert 
fald) og masser af kamp. Det 
underlige ved det hele er, at 
konceptet faktisk holdt. Jeg 
må indrømme, at jeg havde 
mine tvivl om at scenariet vil-
le glide, da jeg satte mig op 
i Einherjenes turbus om for-
middagen fredag den 14. maj, 
men da vi ca. 3 timer senere 
ankom til området i Ålborg, 
undrede det mig, hvor meget 
det kørte. Folk var forholdsvis 
tilfredse og gode til at give en 
hånd med opsætningen.

Spillerne fik mulighed for at 
sy kostume, træne og købe 

rustning/våben siden annon-
ceringen, og for undertegne-
de, der arrangerede scenari-
ets eneste bondegruppe, star-
tede koordinations- arbejdet 
allerede på samme tidspunkt. 
De næste mange måneder 
gik med at oprette gruppe-
profil, koordinere medlem-
mer og fortælle den samme 
information sådan cirkus tu-
sind gange i træk. Men ar-
bejdet bar frugt, og jeg endte 
med en god sammensat grup-
pe til scenariet, jeg kun kun-
ne være tilfreds med. Jeg vil-
le bare ønske, jeg havde vidst 
hvor lidt tid koordinationsar-
bejdet tog, så havde jeg ikke 
rørt en finger før to måneder 
før scenariet.

Da vi ankom til området 
(som i øvrigt var et militær-
område), skulle vi først samle 
omkring en million patronhyl-
stre op, før vi kunne sætte tel-
tene op – til gengæld gik det 
som smurt derefter. Jeg mødte 
medlemmerne af min gruppe 
forholdsvist hurtigt, og de var 

hurtige til at gribe til arbejdet, 
hvilket glædede mig. På for-
holdsvis kort tid fik vi sat vo-
res telt op, og da halvdelen al-
ligevel var omklædt, beslutte-
de vi os hurtigt for at tage en 
lille gang folkedans. Et glim-
rende startskud på en generel 
god weekend.

Efter dansen var der ikke 
særlig meget mere at lave, 
så vi begyndte at indrette vo-
res telt så alt offgamegrej blev 
ryddet af vejen. Herefter fik vi 
tjekket våben og rustning. Til 
min store glæde havde folk 
primært medbragt våben af 
latex-kvalitet. Hvad der ikke 
blev kasseret af kontrollører-
ne, kasserede jeg selv af sce-
nografiske grunde, med an-
dre ord alt med gaffatape på, 
hvilket også var de grimme 
våben. Alt i alt endte vi med 
en blandet landhandel af øk-
ser, plejle, knive og en enkelt 
le, senere lånte vi gavmildt 6 
af Einherjernes spyd, da de 
”alligevel var bondevåben”.

Da alle havde sat lejrer op, 
arrangerede vores herre (Ma-
theu d’bray og hans lanse aka 

Allan Davidsen og co.) en 
voldbold-turnering. Det var 
en underholdende begiven-
hed for alle deltagende, og vi 
fik endelig lejlighed til at vise 
noget af det planlagte status 
spil fra vores side, hvilket be-
stod af en del bukken, skra-
ben og heppen på vores her-
re. Vi kom selv op mod lansen 
og fik prygl, til gengæld fik vi 
lov at prøve en revanche i en 
senere kamp, at vi ikke var in-
viteret er en anden sag. Efter 
en god gang vold og aftens-
mad stod den på lejrbål og 
hygge resten af aftenen. 

Lørdag startede roligt med 
diverse gøremål. Som forsy-
ningsansvarlig for maden til 
Bretonia var det mit ansvar at 
uddele maden til de forskel-
lige grupper på vores side, 
og folk kom efter råvarerne 
til deres morgenmad rimelig 
tidligt den morgen. Efter mor-
genmad gik nogle af dren-
gene på tur og, skønt vi hav-
de rigeligt med brænde, kom 
hjem med et par mindre træ-
er, de havde fundet i skoven. 
Disse blev bearbejdet re-
sten af formiddagen til enten 

Foto: Tomas Aagaard
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brænde eller våbenstativer 
til ridderne.

Efter middagsmad og en 
god lur tilsat guitartoner 
fandt vi til vores store overra-
skelse ud af, at et mindre slag 
var i gang i bakkerne. Egent-
lig var det ganske hyggeligt 
at sole sig i formiddagssolen, 
men når herren kaldte, kom 
man, så vi løb op i bakkerne. 
I de næste par timer var der 
skiftevis kamp og pauser, før 
vi endelig drog tilbage til vo-
res lejrer. Efter at have druk-
ket lidt vand og gjort tropper-
ne klar igen drog vi (breton-
nerne) atter til fjendens lejr. 
Da vi ankom til slagmarken, 
blev vi bønder flyttet rundt 
et par gange, men efter mas-
ser af brandtaler og råb kom 
fjenden åbenbart ikke ud, så 
tre af vi bønder blev sendt af 
sted for at håne dem og ende-
lig, efter sortklædte gummi-
kyllinger, en stor bunke ban-
deord og hele den bretonske 
hærs hånlige latter, blev vi ja-
get væk med pile, og impe-
rialisterne kom ud af deres 
hule.

Herefter fulgte en masse rå-
ben, diverse taktiske omro-
keringer og sidste taler før 
parterne endelig var klar til 
kamp. Undertegnede bidra-
gede selv til stemningen ved 
at spæne ned til midten af de 
to sider og vise sin mening 
(og bagparti) til modstander-
ne. Dette hændte faktisk hele 
to gange, da den forstyrre-
de person fik tilbudt betaling 
for at gentage dåden. Efter at 
være vendt tilbage til mit re-
giment startede slaget, og vi 
bønder havde fået til opgave 
at flankere de kejserlige bue-
skytter. Dette gjorde vi ved at 
lade, som om vi lod herre og 
ære i stikken og flygtede fra 
slaget bag om fjendens linje, 
hvorefter vi angreb. Jeg hu-
sker at falde som den første, 
ligesom jeg jog min økse i en 
af bueskytterne. Herefter lå 

jeg og konverserede muntert 
med selv samme i et stykke 
tid, før vi på ny angav at være 
besvimede.

Efter slaget samlede alle evt. 
tabte ting på slagmarken sam-
men, og da fjenden var færdi-
ge med at plyndre os, drog vi 
i stille ro og mag tilbage til 
vores lejr, hvor vi holdt den 
fedeste efterfest. De sidste ra-
tioner aftensmad blev fordelt, 
og øl og gode historier blev 
delt mellem folk ved lejrbå-
lene over et par shubidua-
sange. Der gik endda rygter 
om, at vores efterfest var bed-
re end modstandernes, da de 
(desværre) måtte forholde 
sig ingame og havde streng 
disciplin. Et faktum, der ikke 
bedrøvede vores egen fest-
stemning sønderligt. Om søn-
dagen havde vi morgenmad 
og ekstra øvelser, før vi ryd-
dede op. Jeg fik selv oplevet 
glæden ved at bruge et spyd, 
hvis der kommer et KLII kan 
de regne mig med.

Foto: Tomas Aagaard

Foto: Tomas Aagaard

Aalborgs Kavaleri er klar til kæmpe for Imperiet ved 
næste krigslive. Så Bretonnia kan bare komme an.
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Til februar 2007 inviterer 
B&U-afdelingen til det næste 
store og ambitiøse projekt ef-
ter Society41.
Kommende Scenarie  
Af Ulf P. Thomasen

Uskyldighedens Melodi er 
et socialrealistisk projekt, af-
holdt i fornemme rammer og 
byder samtlige deltagere på 
en atmosfærisk og realistisk 
oplevelse, da rammerne for 
projektet bliver Dronning-

Uskyldighedens Melodi
lund Slot med beliggenhed 
nær Aalborg.

Arrangementet byder på et 
tre dages ophold, hvor hver 
deltager vil blive indlogeret 
på et af de 40 suiter indrettet, 
så de passer ind i den renæs-

sancestil, som Dronninglund 
Slot i sig selv præsenterer.

Deltagerne kan frit benyt-
te de smukke sale, tårnværel-
serne samt slotsparken. Des-
uden vil de blive vartet op 
af tjenerstaben og bespist af 
slottets egne gourmet-kokke.

Ambitionerne fra arrangø-
rernes side stiler endnu en-
gang imod totalt indlevelses-
spil, hvor fokus ligger på for-
beredelse, og hvor vi holder 
indlevelse og minimalistisk 

Fakta

B&U-Afdelingen har fået støtte 
fra DUf til dette scenarie.

spil for øje. For at læse mere 
om spillestilen, kan du se, 
hvad Ulf skriver om totaltea-
ter i sin artikel.

Projektet går ’live’ d. 1. 
august med hjemmeside, trai-
ler, plakater og hvad der el-
lers hører til. For at læse mere 
om selve projektet, kan du 
klikke ind på afdelingen.net/
melodi, hvor den midlertidi-
ge hjemmeside ligger place-
ret. Yderligere information vil 
ligeledes blive præsenteret 
på Eidolons hjemmeside.

Du er, hvad du laver
Klara har gjort sig nogle tan-
ker om rollespilsmiljøet og 
dens heraki. Dem har hun 
valgt at dele med os andre.

Synspunkt   
Af Klara Christensen

Rollespil er et forunderligt 
miljø. Det er det eneste sted, 
mig bekendt, hvor mennesker 
er villige til at presse sig selv 
ud på sammenbruddets rand 
og videre endnu, for folk de 
slet ikke kender. Folk de ikke 
skylder noget som helst.

I andre miljøer ville man 
måbe, hvis man så hvilket ar-
bejdsindsats der bliver lagt 
for dagen. Nogle ville nok 
grine af de åndssvage men-
nesker, der knokler uden at 
få så meget som en krone for 

det. De fleste ville tage hatten 
af, og ønske at det var normen 
overalt i Danmark, og alle er 
enige om, at disse mennesker 
virkelig må brænde for det 
de laver. 

Jeg står tilbage med det 
samme spørgsmål, som alle 
de udenforstående: 

Hvorfor? Får arrangører 
virkelig intet som helst ud 
af det? Og de fleste ved, at 
selvfølgelig gør de det. Ef-
ter et veloverstået scenarie 
kan de hårdtarbejdende ma-
stere sole sig i smiger og re-
spekt fra deltagere og venner. 
Hvis de er heldige, vinder de 
en pris til en kongres eller får 
gode anmeldelser i Haren, og 
bliver kendte. Lige pludse-
lig er de noget, sådan nogen 
som folk gerne vil have med 
til deres eget scenarie og den 
private efterfest hjemme i lej-
ligheden bagefter. Man bliver 
sådan en, hvis navn alle ken-
der. Og har de da ikke for-
tjent det? Jeg kan huske, at en 
af mine venner indenfor rol-
lespilsmiljøet engang sagde, 
at noget af det han holdt al-
lermest af ved denne hobby 
er, at man er det, man gør sig 
fortjent til. Hvis du slider i det, 
får du kredit derefter. Og det 

er faktisk rigtigt. 

Jeg synes, det er prisvær-
digt, at der findes så seje folk, 
der knokler for at lave scena-
rier til mig, og jeg har heller 
ikke ondt i røven over, at de 
får positiv omtale for det. Men 
jeg synes, at vores miljø har 
et problem med prestige. Jo 
længere jeg har været her, jo 
mere går det op for mig, hvor 
intrigant og udspekuleret, det 
hele er, og hvor vigtigt det er 
at være sej, sejere, sejest. Eller 
måske har det bare forandret 
sig, siden jeg kom? For jeg sy-
nes, jeg kan huske, at jeg bed 
mærke i, hvor åbne og søde 
alle var mod alle. Chancerne 
for, at jeg bare er blevet lidt 
mindre naiv og blåøjet med 
tiden er også ret stor.

Jeg frygter, at mange laver et 
scenarie for at få kredit, for at 
vise, at de kan, ikke så meget 
fordi de virkelig brænder for 
det, de laver. De kommer op 
i hierarkiet og bliver en af de 
“gamle”. Det virker som en 
slags lokkemad for de yngre 
spillere, så de har (endnu) en 
grund til at overtage de gam-
le GM’eres rolle, da de natur-
ligt nok falder i takt med, at 
de bliver ældre. 

Det er superlækkert at være 
mig og sidde her og spille hel-

lig. For jeg har nemlig ikke la-
vet dagens gode gerning, og 
kan derfor ikke beskyldes for 
at gøre noget for at blive se-
jere. Eller hvad? For jeg tæn-
ker sgu da også over, hvem 
jeg snakker med, og gerne vil 
snakke med og hvem jeg ab-
solut ikke gider snakke med. 
Jeg er da selektiv, og måske 
er det bare min egen dårlige 
samvittighed jeg sidder og 
pirker i, når jeg skriver dette 
indlæg. Men jeg har altså sta-
dig mine hippieholdninger, 
jeg synes, at der noget forkert 
i, at alle ikke bare kan snakke 
med alle og holde hinanden 
i hænderne og alt sådan no-
get hø. Det er da fedt, at man 
ikke behøver betale arrangø-
rerne for at lave de her vildt 
fede events, men er det nød-
vendigt med vores snobbede, 
bedømmende attitude over-
for alt? Kan man ikke bare 
være rollespiller uden at skul-
le leve op til et krav?

Måske er det bare mig, der 
kan føle et ikke-eksisterende 
pres hvile tungt på mine små 
skuldre, måske er jeg para-
noid og ser klikedannelser 
og konspirationer overalt på 
min vej. Men tænk over det. 
For hvis det ikke bare er mig, 
er det så virkelig sådan vi øn-
sker vores sociale miljø om-
kring rollespil skal være?
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Total Immersion Theatre eller Totalteater?
Et af de helt store spørgsmål 
i liverollespilsmiljøet har al-
tid været, hvad der helt præ-
cist kan defineres som live-
rollespil. Det Har Ulf kigget 
lidt nærmere på.

Debat     
Af Ulf P. Thomasen

Fokus har været på, hvordan 
man kan forklare det til per-
soner, der befinder sig uden 
for miljøet, så de kan forstå, 
hvad det er, vi laver. Men vi 
har ikke defineret det for os 
selv. Vi har efterhånden skabt 
en lang række traditioner for, 
hvad man gør, og hvordan 
man gør for at skabe et live-
rollespil, men vi har sjældent 
stillet spørgsmålstegn til, 
hvorfor vi gør, som vi gør. Ar-
rangører prøver at efterligne 
tidligere succeser på forskel-
lige måder, fordi det er sikre-
re, og fordi man jo sjældent 
går galt i byen, når man væl-
ger at lave det, der tidligere 
har vist sig at fungere. Det har 
resulteret i, at vi har fået nogle 
meget fastlagte genrer af live-
rollespil i vores miljø, der ad-
skiller sig markant fra hinan-
den – alt fra juniorkampagner 
over de store sommerscena-
rier til de mere sjældne hor-
rorscenarier og alt imellem. 
Men kan man virkelig kal-
de det hele for liverollespil? 

Bjørn Thomasen har i tidlige-
re artikler forsøgt at definere, 
hvad man egentligt kan kal-
de for liverollespil, så det vil 
jeg ikke bevæge mig ind på. 
Jeg vil heller ikke nedgøre ju-
niorkampagnerne eller kal-
de sommerscenariernes rol-
lespil for hyggespil. Det er alt 
sammen blevet gjort før, og 
det er du, kære læser, nok ef-
terhånden blevet træt af. Og 
det kan jeg godt forstå. Så i 
stedet for at brokke mig, som 
det ellers er blevet tradition 
for de fleste, vil jeg i stedet 
skrive om totalteater – gen-
ren jeg efterhånden sværger 
til. Jeg vil definere, hvad to-
talteater er, og hvorfor det er 
sådan en fantastisk form for 
liverollespil.

Først en smule tørre fakta. 
Politikens Retskrivnings- og 
Betydningsordbog define-
rer ”teater”, som en ”opførsel 
der ikke er ægte” og ordet 
”total” som ”hel, fuldstæn-
dig”. Det engelske begreb 
immersion theatre så jeg før-
ste gang i Knudepunktbogen 
fra ´03, As Larp Grows Up, 
hvor det især blev forbundet 
med den efterhånden omtal-
te tredelte inddeling af live-
rollespillere. Inddelingen gik 
kort fortalt ud på, at man kun-
ne kategorisere rollespillere i 
tre noget grove kategorier af-
hængig af deres spil – gamist 
(den handlingsdrevne), dra-
matist (den udadvendt tea-
tralske) og immersionist (den 
indlevende). Selvom jeg me-
ner kategoriseringen er alt 
for grov, var det første gang 
jeg så begrebet immersion 
theatre – totalteater på dansk. 
Hvorvidt definitionen i bogen 
er den samme, som jeg kom-
mer med her, skal jeg ikke 
kunne sige. Sandsynligvis 
ikke. Artiklen her er dog ikke 
et decideret manifest, men 
mere en holdningstilkende-

givelse. De smarte og intel-
lektuelle ting må komme se-
nere. En ting er jeg dog helt 
sikker på – der er mange, der 
vil være ualmindeligt ueni-
ge med mig, og det er også i 
orden. Det ville faktisk være 
enormt spændende, hvis de 
der netop er det ville modar-
gumentere lidt, så vi kunne få 
en konstruktiv dialog i gang! 
But now for something com-
pletely different.

Liverollespil er efterhånden 
blevet knyttet til alt, hvad der 
kan gå og stå. Især når de sto-
re scenarier bliver arrange-
ret, kan man ikke høre andet 
end arrangører, der taler om, 
hvor fed scenografi de har 
fået, hvor lækker en lokation 
scenariet har, eller hvor in-

tensiv deres PR-kampagne er. 
Det ville ikke engang være 
en tilsnigelse at påstå, at fo-
kus ikke længere er på spil-
let, men bare på de praktiske 
omstændigheder. Scenogra-
fi og PR betyder noget, men 
det betyder ikke alt, og det 
må ikke være det, som sce-
nariet fokuserer på! Igen og 
igen har jeg hørt arrangører 
sige, at deres eneste opgave 
er at forberede de praktiske 
omstændigheder ved et sce-
narie, og at de så egentligt 
bare kan lade spillet passe 
sig selv. Nu er jeg jo en høflig 
herre og vil derfor ikke sige, 
at det er direkte skørt eller 
uden nogen form for fornuft, 
men i stedet beskrive, hvor 
jeg mener, at arrangørernes 
fokus bør være. 

Foto: Mikkel Bækgaard

Nina er bare Total theater!!
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Når man koger liverolle-
spil ned til, hvad det egent-
ligt handler om, ender man 
med karakterspil. Det hand-
ler om at spille sin rolle. For 
at kunne gøre det skal man 
bruge, udover selve rollen, 
de nødvendige redskaber 
for at holde sit spil i gang; alt-
så den rigtige mængde input. 
Udover dette skal man hol-
des fra de såkaldte illusions-
brydende elementer, der hi-
ver en tilbage til virkelighe-
den og væk fra den rolle, man 
spiller. Den genre af liverol-
lespil, der defineres som to-
talteater, fokuserer netop på 
dette. På at spille sin rolle og 
absolut intet andet. Det er så 
arrangørernes opgave at be-
grænse antallet af illusions-
brydende elementer ned til 
et minimum, der ikke generer 
spillerne. Eksempler på disse 
elementer kunne være plastik 
i et middelalderscenarie eller 
brug af nutidig teknologi i et 
renæssancescenarie – alt der 
vil fremstå som paradoksalt 
for spillerens illusion. Dette 
stiller store krav til arrangø-
rerne og sørger for, at aspek-
ter som netop scenografi, set-
ting og lokation er forudsæt-

ninger for det gode og vellyk-
kede karakterspil. Forskellen 
er fokus. Ved totalteater vir-
ker alle praktiske aspekter 
som forudsætning for karak-
terspillet – ved liverollespil er 
det efterhånden de praktiske 
aspekter i sig selv, der funge-
rer som omdrejningspunkt. 
Det er en skam. Hvis arrangø-
rerne udelukkende beskæfti-
ger sig med de praktiske for-
beredelser ved et projekt, 
rammer de ved siden af. Jeg 
ved efterhånden, at det er en 
åbenlys fælde at falde i, som 
jeg selv har måttet gøre tidli-
gere. Det lærer man af. Sceno-
grafi gør en forskel – det kan 
der ikke være spørgsmål om. 
Men det kan ikke holde spil-
let i gang på nogen måde. Der 
skal rollespil til.

Totalteater præsenterer da 
også en række paradokser, 
som man ikke må ignorere. 
Som tidligere nævnt hand-
ler det om total indlevelse, og 
det kan være forbundet med 
forskellige risici. Det mest 
åbenlyse er manglen på kon-
trol. Danni Rune sagde på et 
tidspunkt til mig, at rollespil 
handler om kontrol og ba-

lance – altså balancen mel-
lem dig selv som person i vir-
keligheden og dig selv som 
person i rollespillet. Rollespil 
handler om at kontrollere pro-
cessen, hvor man sætter sin 
personlighed til side og fø-
rer rollens personlighed ind 
i stedet for. Totalteater slæk-
ker på den kontrol. Det måske 
mest karakteristiske aspekt 
ved genren er, sagt med et 
engelsk begreb, immersion 
– altså den totale indlevelse. 
Det er målet at skyde sin egen 
personlighed så langt tilbage 
i bevidstheden, så den på in-
gen måde forstyrrer karakter-
spillet. For at dette skal kunne 
lykkes, er det strengt nødven-
digt, at man slækker på kon-
trollen og lader sig selv gli-
de over i rollen. Arrangørerne 
derimod skal have den totale 
kontrol med sikkerheden om-
kring rollespillet, så spillerne 
kan tillade sig at slække på 
denne – det er næsten para-
doksalt, men resultatet er en 
fantastisk dynamisk symbio-
se, hvor spillere og arrangø-
rer sammen løfter spillet!

Det mest åbenlyse problem 
på nuværende tidspunkt er 
manglen på respekt over 
for selve begrebet totaltea-
ter. Overalt ser jeg, det bli-
ver brugt som et smart ord 
for ganske almindeligt og ofte 
ret kedeligt liverollespil. Det-
te sker oftest, fordi arrangø-
rerne enten ikke vil erkende, 
at de laver liverollespil, el-
ler hvis de skal føre sig frem 
over for autoriteter med høje-
re prestige. Hold op med det! 
Totalteater fortjener bedre – 
det skal anerkendes som en 
genre i sin egen ret og ikke 
som et popsmart synonym. 

Om totalteater er kommet for 
at blive, om det er en døgn-
flue, eller om det er en gen-
re inden for liverollespil, der 
vinder flere og flere arrangø-
rer, er svært at sige. Under-
tegnede er i hvert fald uden 
tvivl en arrangør, der sværger 
til manglen på kontrol, den to-
tale indlevelse og den høje 
kreative kvalitet. 

De findes derude, helte. 
Rundt imellem alle os almin-
delige mennesker er der af og 
til en af dem der stikker ho-
vedet op. Klara så det sker og 
har her skrevet om sin ople-
velse. 

Helteberetning   
Af Klara Christensen

Mudder. Ikke bare pytter el-
ler huller med det, nej, ka-
skader af brun milkshake-
lignende pladder lumrer 
som floder på vejene, smat-
ter op ad væggene og ned i 
dine støvler. Alt er bare brunt, 
koldt og vådt. Gennem hele 
scenariet(Arvens helte –Red.) 

forsøger jeg desperat at hol-
de mit snehvide kostume 
bare nogenlunde beigefar-
vet, og det lykkes faktisk me-
get godt. Jeg havde et spæn-
dende scenarie. Men det jeg 
for altid vil huske har ikke 
noget med scenariet at gøre. 
Det, som står lysende klart 
for mit indre blik, er kampen 
mod dette altoverskyggende, 
frådende monster af mudder, 
som lå tilbage og grinede af 
os efter scenariet var slut, og 
de små spillere havde hevet 
deres svuppende støvler ind 
i mors bil, og var kørt hjem til 
rene bukser og en varm seng.

Her stod jeg så tilbage uden 

en mor ved hånden, træt ef-
ter al den oprydning og orga-
nisering, udmattet og håbløs. 
Men så hørte jeg et råb. Der 
blev kaldt til kamp mod den 
fjende, vi endnu ikke for alvor 
havde turde at se i øjnene. For 
på den mudrede vej dybt un-
der mudderflodens skvulpen-
de vande lå der nogle træller, 
bunker af træller, som vi pine-
død skulle have op på ene el-
ler anden måde. Koldt, klamt, 
gammelt, vådt, stinkende 
ulækkert mudder, der begra-
vede de dersens store træ-
kolosser. Men et eller andet 
gør, at jeg straks rejser mig 
og løber hen mod råbet. Her 
står en fyr, som allerede har 

samlet en lille gruppe, og vi 
bevæger os ned mod vejen. 
Her ligger mudderet spejl-
blankt, og hvis man ikke vid-
ste det, ville man ikke tro, at 
der gemte sig masser af træl-
ler under overfladen. Og her 
sker det mærkelige. For nu 
begynder vores leder at tale 
til os, og på mystisk vis for-
vandler han dette foreståen-
de mudderbad til en kamp på 
liv og død. Jeg fatter det ikke, 
men han får hele flokken til 
af egen fri vilje at løbe ud i 
mudderet og bore vores bare 
hænder ned i mudderet for at 
få fat om trællerne. Her står vi, 
og vores kampråb gjalder ud 
over skoven, mens vi haler vo-

Noget om en Helt
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res skat op af dyndet og vo-
res øjne lyser vildt. Der er in-
gen, som går med trællerne. 
Nej, vi løber med dem, vi hu-
jer og råber mens vores tøj 
forvandler sig fra beigefar-
vet til mørkebrunt. Og vi er li-
geglade. For han har forvand-
let os til krigerne fra Bravehe-
art, og vi nægter at lade mud-
deret beholde så meget som 
en lille stump træ.  Sådan gik 
det til, at hver eneste træl-
le blev reddet op i sikkerhed 
og vi gik tilbage som et sam-
let, sejrsberust hold, der følte 
at vi havde kæmpet sammen, 
til hver eneste muskel i vores 
krop havde nægtet at adlyde 
os, og vi havde vundet!

Nu sidder jeg her tilbage 
måneder senere og må stadig 
tænke tilbage på denne mand 
med beundring i sindet. Han 
ville forvandle enhver gen-
brugsplads til en kampslette, 
hvor man måtte kæmpe mod 
alverdens ondskab for frihed 
og ære. 

Længe leve Don Quixote!

Call of Cthulhu-Dark corners of earth
Experience the horror of H.P. 
Lovecraft like never before 
in the most chilling survival 
horror game ever. Not only 
do you have to keep Jack 
Walters alive, you have to 
keep him from going insane 
as he encounters ever more 
terrifying creatures and situ-
ations. Insanity effects will 
ensure you experience every 
ounce of terror as you seek to 
uncover the mysteries of the 
Great Old Ones, and why it is 
that they want you.

Anmeldelse   
Af Bjørn P. Thomasen

Det var ikke lige alle, der 
regnede med, at der skulle 
komme et review af et com-
puterspil med i næste hare-
post, men det gjorde der nu 
engang, og det er der også 
en god grund til, for det er in-
tet mindre end Call of Cthul-
hu spillet!

Vildt var det, da jeg strejfe-
de rundt i Stereostudiet i Hol-
stebro for at se, om der var 
kommet noget nyt, man skul-
le hjem og snuppe fra nettet. 
Så var det, at jeg pludselig 
faldt over Dark Corners of the 
Earth. Nu har jeg altid været 
helt over ende mht. Call of Ct-
hulhu, det er det vildeste og 
sejeste system overhovedet, 
og når det nu er kommet som 
pc spil, var betænkningsti-
den ikke særlig lang.

Spillet går ud på, at man spil-
ler privatdetektiven Jack Wal-
ters. På en almindelig opgave 
kommer han til et hus, hvori 
politiet tror, der foregår for-
skellige okkulte ting og sa-
ger. Ved et nærmere kig fin-
der man da også diverse syge 
eksperimenter i kælderen og 
masser af lig.

Alting ændres dog pludselig 
lidt længere hennne, da man 
kommer ind i et rum, der lug-
ter af alien technology. Alting 
er grønt og meget skummelt, 
og man kommer til at aktive-
re en portal ind til nogle Old 
Ones, som kommer ud, og 
man besvimer. Næste skridt 
er at følge op på sagen. Det-
te fører Jack til en afsides fi-
skerby, og nu begynder efter-
forskningen så. Samtlige per-
soner, man møder, ser vejr-
bidte ud og er overhovedet 
ikke i humør til at sige god-
dag, når man spørger pænt. 

Spillet tager Jack Walters på 
lidt af en rejse. Fra fiskerby-
en går det videre til nogle an-
dre byer, og endelig begyn-
der historien at udvikle sig 
meget uhyggeligt, efter man 
kommer under jorden. Ge-
nerelt så er spillet lavet såle-
des, at man næsten kan mær-
ke, at man er manden i spillet, 
og efter et stykke tid så bliver 
det ’fandme uhyggeligt du’, 
hvis man da spiller i mørke, 
som spillet anviser. 

Skærmbilledet er grumset, 
hvilket er lavet for at give ide-
en af at handlingen foregår i 
1920erne og det virker også 
mht. uhyggen. Det er et ab-
solut fantastisk spil, der vir-
kelig kommer godt omkring 
stemningen i Call of Cthulhu, 
og som også holder sig 100% 
reelt til verdenen. Der er ikke 
nogle Hollywood elementer, 

som man måske kunne tro.

Den dårlige ting ved spillet, 
er at nogle af de ledetråde og 
spor, man bliver nødt til at få 
fat i for at komme videre er, to-
talt umulige at tænke sig frem 
til, og dertil er der forskelli-
ge scener i spillet, man skal 
puzzle sig igennem. Et godt 
råd er at have en walkthrough 
ved siden, så man ikke sid-
der fast i uendeligheder. Der-
til har spillet et rigtig fedt sa-
nity system. Hvis du ople-
ver et eller andet frygteligt, 
som virkelig påvirker dig, så 
sker der forskellige ting med 
dig. Det kan være, du plud-
selig bliver døv, at omverde-
nen skifter fra farver til sort/
hvid, du kan begynde at høre 
stemmer(det er klamt!) eller 
også agerer skærmen, som 
om du er ved at besvime, så 
alting bliver blurry og trukket 
i baner, når du ser fra side til 
side. Så står du med en revol-
ver, og der kommer et mon-
ster, så kan du godt regne 
med, at det at ramme bliver 
sin sag. Eventuelt forsvinder 
farverne helt fra skærmen og 
herefter dør du simpelthen af 
sanity mangel. 

Indgangsvinklen til spillet 
er en efterforskning, og man 
skal lede efter spor. Dette er 
grundelementet, og deref-
ter kommer der så forskelli-
ge monstre jf. Call bogen. Det 
bliver dog aldrig et ’monster-
shoot-em-up’ eller overdrevet 
i nogen stil. Generelt er spil-
let fantastisk og enhver per-
son, der spiller rollespil med 
Call of Cthulhu, bør gøre sig 
selv den tjeneste at spille det-
te spil og lære af stemningen 
i spillet.
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Landsforeningspræsidenten visionerer
Vision     
Af Jannick Raunow

På sit første møde, pådrog 
landsforeningsbestyrelsen 
sig den opgave at kortlæg-
ge foreningens væsentligste 
overordnede udfordringer i 
den kommende valgperiode. 
Hvert enkelt bestyrelsesmed-
lem fik på tur som opgave at 
opridse, hvad han så som de 
største problemstillinger sam-
men med sine egne interesse-
områder og motivationsfakto-
rer for at have engageret sig 
i bestyrelsens arbejde. Den-
ne proces var i sig selv en 
sund øvelse for den nyvalgte 
bestyrelse for at etablere et 
fælles udgangspunkt for det 
kommende arbejde og de-
batteret hvert enkelts indivi-
duelle forudsætninger og an-
tagelser. Resultatet heraf blev 
en ganske kort liste, som den-
ne bestyrelse således påtager 
sig som sine væsentligste ar-
bejdsområder i den kommen-
de periode: 

1. Lokalforeninger

2. Foreningens brand/
renomé

3. Landsforeningens tre 
grundpiller

Punkt 1 vedrører det faktum, 
at landsforeningsstrukturens 
eksistensberettigelse kan 
debatteres, nu hvor hverken 
Eidolon Holstebro, Eidolon 
Aalborg eller Eidolon Ring-
købing eksisterer længere, 
og den eneste tilbageværen-
de lokalforening er Eidolon 
Århus. Det er således væsent-
ligt for landsforenings besty-
relse at overveje, hvorvidt nye 
lokalforeninger kan oprettes 
eller optages.

Punkt 2 vedrører et ondsin-

det rygte om, at Eidolon er 
kendt som ”dem der ikke la-
ver noget”. Udover at det er 
direkte forkert, så er vi jo me-
get kede af, at det måtte ske 
at være det billede som vis-
se interessenter måtte ske at 
have af os. Selvom vi ikke al-
tid har nær så mange aktivite-
ter, som vi gerne ville, så sker 

det skam ganske ofte, at Eido-
lon krediteres for de mange 
øvrige projekter, vi er invol-
verede i, uden dog selv at stå 
for tingene. I flæng kan næv-
nes Khypris IV, Rollespilleren, 
Knudepunkt 2007, Fastaval, 
Orkon og mange andre steder, 
hvor Eidolonfolk yder støtte. 
På dette problem er der såle-

des to løsninger: Enten at lave 
flere aktiviteter eller at bruge 
flere kræfter på at oplyse om 
de væsentlige bidrag, vi trods 
alt yder til samarbejde om-
kring andres aktiviteter.

Punkt 3 opridser landsfor-
eningens væsentligste grund-
piller: Hareposten, hjemmesi-
den og medlemsregistrerin-
gen. Det er disse tre ting som 

Foto: Mads Havshøj

Landsformanden i al hans magt, se hvor små husene er.
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er de vigtigste arbejdsopga-
ver for landsforeningsbesty-
relsen. Alle tre ting kan og 
bør således optimeres.

Således opridses så lands-
foreningsbestyrelsens visi-
oner for det kommende ar-
bejde. Men det er naturligvis 
ikke nok at have visioner. De 
skal også opfyldes. Og heller 
ikke her har bestyrelsen lig-
get på den lade side.

Vedr. punkt 1 har bestyrel-
sen i øjeblikket to nye lokal-
foreninger i kikkerten. Én ny-
oprettet og én til optagelse. 
De nærmere detaljer herom 

ligger dog endnu ikke fast, 
og vi kan derfor ikke sige me-
get andet om sagen lige nu. Vi 
vender tilbage med mere nyt, 
når det foreligger.

Vedr. punkt 2, så kan vi med 
glæde konstatere, at den nye 
bestyrelse i Eidolon Århus, 
har været mere end alminde-
lig effektiv mht. at skaffe ak-
tiviteter. Der er allerede nu 
hele 4 scenarier planlagt i lø-
bet af det næste år til halvan-
den, så mere end det kan sce-
nariekalenderen jo næsten 
ikke bære. Mere nyt om alle 
disse planer vil komme lø-
bende.

Vedr. punkt 3, så kan du jo 
netop nu konstatere, at Ha-
reposten er kommet ordent-
ligt i gang igen med ny re-
daktør og masser af ressour-
cer til at opfylde ambitionsni-
veauet. Hjemmesiden har fået 
sig et nyt forum og indholdet 
er blevet gennemgået og op-
dateret. Dette arbejde fore-
står dog stadig, og vi er langt 
fra færdige med at forbedre 
på vores dejlige (om end de-
signmæssigt håbløst uddate-
rede) hjemmeside. Medlems-
registreringen er blevet over-
taget af Ole Sørensen, og er 
kommet ind i en fornuftig ar-
bejdsgang igen. Der er ble-

vet ryddet op i listen af med-
lemmer, og vi mangler såmen 
kun at få processen omkring 
udsendelse af velkomstpak-
ken ordentligt op at stå igen. 
Alle tre ting er enormt vigti-
ge for foreningens virke og 
skal alle fungere upåklage-
ligt, hvis landsforeningsstruk-
turen fortsat skal have sin ek-
sistensberettigelse.

Live sex

Nemlig ja, som overskriften i 
alt sin enkelthed antyder, så 
handler denne her artikel om 
sex i dansk live.
Synspunkt   
Af Kenneth Mikkelsen

Nu har man efterhånden 
deltaget i så mange scenarier 
rundt om i landet, og det fest-
lige ved dette er jo netop, at 
folk med samme hobby val-
farter til disse arrangemen-
ter, som enten bliver en ka-
skade af fede oplevelser, el-
ler en deprimerende erin-
dring om noget man engang 
deltog i.

Til disse arrangementer får 
man et hav af indtryk og bi-
der mærke i ting som enten 

virker, eller ikke virker efter 
hensigten. Og her taler jeg 
om sex....... Jo, Danmark er 
blevet mere og mere frit på 
dette punkt igennem årtier-
ne, og derfor er det et samta-
leemne, der hopper frem for-
skellige steder, og som har 
brug for en meget grundi-
gere disskustion, end jeg vil 
kunne skrive om i denne lil-
le artikel.

Af den grund vil jeg be-
grænse min artikel til ”Sex 
in-game”Bordeller, horehuse, 
lysthuse etc., som efterhån-
den forekommer ofte til Live 
scenarier rundt om i landet, 
er simpelthen noget af det 
værste lort, nogen har fundet 
på i Live. Forfattere, arrangø-
rer og spillere prædiker evig 
og altid om, hvor vigtigt det er 
at holde illutionen og ramme 
den rigtige setting, så illusio-
nen ikke brydes, og om hvor 
vigtigt det er, at ord og frem-
toning stemmer overens med 
den periode scenariet fore-
går i. Fanden fløjtme om de/i 
så ikke tillader den slags be-
værtninger, der bryder med 
enhvert kendskab til et origi-
nalt ”Lysthus”. Vi har allesam-

men set eller hørt om et ”Bor-
del” i et Live scenarie, hvor 
den trængende kan lette sin 
pung for en smule guld, ved 
at købe sig til en ung barmfa-
ger tøs, og hvis i spørger mig, 
så er det da helt iorden, hvis 
folk (i langt de flestes tilfælde 
piger) ønsker at spille sådan 
en rolle, MEN: 

Illusionen brydes allere-
de ved første øjekast i det-
te ”Kødets paradis”, for det 
hele handler om skulder/ryg 
massage!Vor herre til hest en 
gang ged at finde på.... Jeg er 
simpelthen så træt af ”Bordel-
ler”, hvor der sidder en skel-
øjet opvasker tøs, og klapper 
mig nervøst på skulderen, for-
di hun enten ikke har haft fan-
tasi til at finde på noget bedre 
at lave, eller fordi hun ”ufrivil-
ligt” er blevet sat til det af en 
eller anden fyr, der skal tjene 
lidt ekstra guld på pigen.

Det eneste sted jeg har set 
det fungere nogenlunde godt, 
var til Khypris 4. Det berygte-
de Te-hus fik en ordenlig røv-
fuld besøgende, som fik gode 
oplevelser in-game, og som 
så, hvad det kunne været ble-

vet drevet til ved andre Live 
scenarier. Men det er bare 
ikke godt nok.

Der er kun én måde, hvor-
på man kan holde illusionen 
med sådan en beværtning, og 
det får man nok ikke særligt 
mange piger til, medmindre 
man afholder scenariet i po-
len, eller indfører professio-
nelle prostituerede.Bordeller, 
horehuse og deslige skal en-
ten helt fjernes fra dansk Live, 
eller også skal man finde på 
bedre tiltag.Personligt vil jeg 
MEGET hellere se de piger 
spille nogle roller, der pas-
ser dem, end at se dem sid-
de og massére en fed nørd på 
skulderen.Så hvis vi skal hol-
de fast i illutionerne, og gøre 
vores settinger så ”virkelige” 
som muligt, så nedlæg bor-
dellerne til alle Lives og find 
på andre ting.

Ihvertfald indtil fri sex indfø-
res igen (Held og lykke med 
at vente på det). 
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Turen går til Sverige
Mads Bovbjerg tog sammen 
med syv andre danskere og 
en belgisk fotojournalist til 
det svenske juniorliverollespil 
Land Utan Sorg, der foregik 
lidt udenfor byen Nyköping, 
på slottet Stjärnholm. Her er 
beretningen om en særdeles 
kompakt og spændende tur 
helt ude ved de yderste telt-
pløkker.

”Anmeldelse”   
Af Mads Bovbjerg

Lad det være sagt med det 
samme: Sverige er fedt! Så-
dan, så fik jeg det ud, nu har 
jeg det meget bedre. Nå, men 
det er ikke kun det, vi skal 
høre om i dag. Vi skal nem-
lig snakke lidt om vores op-
levelser til det svenske live 
Land Utan Sorg, som vi var et 
par stykker, der var til i week-
enden omkring d. 19-21. maj. 
Lad os starte ved begyndel-
sen…

Morten Tellefsens og under-
tegnedes tur til Stjärnholm 
havde været planlagt i lang 
tid, ja faktisk lige siden vi be-
søgte svenskerne og forenin-
gen Gröna Draken sidste år 
til en kongres i byen Söder-
köping engang i september. 
Men som altid har sådanne 
ting det med at eskalere kraf-

tigt, og da det lykkedes Sa-
turn V at rejse et pænt pen-
gebeløb til transportomkost-
ninger, havde vi lige pludse-
lig kapacitet til at tage mange 
flere med. Og da vi så oven i 
det hele blev kontaktet af en 
belgisk fotojournalist ved 
navn Fabien, som i øvrigt ger-
ne ville med til et rollespil i 
Sverige, blev det hele jo me-
get mere spændende. Det 
skete altså således, at vi los-
sede otte danskere og en bel-
gier ind i en lejebil og begav 
os mod det svenske.

Det skal med det samme si-
ges om det live, vi skulle op 
og spille, at det jo er arrange-
ret på en lidt speciel måde. De 
svenskere vi kender, navnligt 
præsten Mikael Eriksson, ta-
ger nemlig del i rollespilsfor-
eningen Gröna Draken, som 
rent faktisk er en del af den 
svenske kirke, eller Svenska 
Kyran, som det så flot hedder 
på svenska. De har således lidt 
deres egen måde at gøre tin-
gend på, har bygget sig selv 
op fra bunden, og kommuni-
kerer ikke rigtigt med det øv-
rige svenske rollespilsmiljø 
som f. eks. SVEROK. Det giver 
rollespilsforeningen, og det 
rollespil de arrangerer et lidt 
specielt præg, navnlig fordi at 
de børn og unge, der delta-
ger, er kommet ind i forenin-
gen gennem konfirmations-
forberedelser. Dette giver en 
sær kombination af manglen-
de erfaring på det høje kva-
litative plan, men en helt ex-
ceptionel inkorporering af de 
yngre spillere. Kommunikati-
onen mellem ældre rollespil-
ler og nybegynder er enormt 
god, og de nye har som kon-
sekvens deraf faktisk ret gode 
evner med rollespil, efter min 
opfattelse en del bedre end 
vores unge i Danmark.

Nå, men vi ankommer hoved-
kulds til et slot et sted i Stjärn-
holm, i nærheden af Öxels-
und (udtales gerne med dum 
svensk accent) efter en 10 ti-
mers køretur igennem det blå 
og gule land. Svenskerne har 
åbenbart, ved hjælp af ube-
grænsede krikemidler, valgt 
at indlogere sig på et vaske-
ægte slot, hvor spillet således 
skulle stå og foregå. Vi losser 
ud af bilen og finder hurtigt 
vores ven og kontakt, præ-
sten Mikael. Han indlogerer 
os på vores respektive værel-
se, som i dagens anledning er 
suiter rundt omkring i slottet. 
Yes sir!

Næste dag begyndte selve 
scenariet tidligt om morge-
nen. Hele moleviten blev van-
ligt indledt med en kombi-
neret gudstjeneste/briefing, 
da det jo nu engang er den 
svenske kirke, der står bag 
det hele. Det giver en særlig 
følelse af institutionelt sam-
menhold, når det hele indle-
des med en gudstjeneste, net-
op fordi alle de unge er blevet 
indsluset på samme grundlag. 
Det er bestemt ikke måden, 
jeg ville gøre det på, men man 
kan ikke nægte svenskerne, at 
det virker; Alle er godt med, 
alle er indforståede med reg-
lerne, alle har nogenlunde ko-
stumer og alle har styr på de-
res gruppestruktur.

Selve scenariet var en sam-
menblandet cocktail af meget 
low fantasy og intrigebaseret 
spil. Jeg er personligt meget 
imponeret over, at svensker-
ne ikke havde valgt at lave et 
typisk gå-ud-og-tæsk-en-ork 
scenarie, især fordi der var så 
mange yngre deltagere. I ste-
det havde man valgt at lave 
et intrigebaseret rollespil, 
der handlede om et kulturelt 
møde mellem fire forskellige 
menneskeracer, fra forskelli-
ge egne af det fiktivt opbyg-
gede ø-land. Det skabte en 
meget intreressant gruppe-

dynamik, der gjorde det nemt 
at få folk til at spille på deres 
baggrund. Personligt synes 
jeg, svenskerne begik en ge-
nistreg i at skylle elvere, orke-
re og alt sådan noget lort ud 
i lokummet, og i stedet spille 
på menneskeracer med for-
skellige kulturelle baggrun-
de.

Rent scenografisk var sce-
nariet en blandet oplevelse. 
Først og fremmest skal man 
lige bide mærke i, at sven-
skerne havde ET SLOT. Det 
er ganske vist ikke helt uden 
moderne illusionsbrud, men 
det er komplet med skumle 
middelalderkatakomber, rid-
dersale og stenkældre, man 
kan plotte i (and then we did), 
hvilket jo var mega fedt. Men 
selve området var præget af, 
at slottet til hverdag er kur-
susfacilitet. Der var blandt an-
det legepladser og moder-
ne gadebelysning, men ud fra 
scenariets præmisser var det 
nemt at ignorere. Og de til-
hørende skovområder gjorde 
bestemt ikke oplevelsen rin-
gere: Den svenske natur sty-
rer (ligesom resten af Sveri-
ge). Alt i alt en fed scenografi 
at spille i, hvis man altså lige 
var villig til at ignorere et par 
håbeløse fejl.

Vores indgangsvinkel til sce-
nariet var at komme og spil-
le den store og mægtige pi-
rat-familie Pirazzo, og så el-
lers bare more os og skabe en 
masse spil for de svenske ju-
nior-spillere. Det synes jeg, vi 
klarede meget godt, når vi alt-
så ikke var stive, åd, giftede os 
med vores døtre eller begik 
mytteri mod hinanden. Vi hav-
de det ihvertfald mega sjovt, 
og jeg var personligt enormt 
imponeret af den gennem-
snitlige svenske junior-rolle-
spillers præstation. De bærer 
meget præg af, at tage det de 
laver seriøst – om dette skyl-
des moderat indoktrinering 
eller bare god gammeldags 
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Slægtsfejde

De gør det hver år, og de gør 
det godt. Her fortæller Lars 
om årets sommerscenarie.

Livescesnarie   
Af Lars Kjær   

Fra den 10 til 13 august by-
der Einherjerne atter engang 
velkommen til et sommersce-
narie på Forlev Spejdercen-
ter, nær Skanderborg. Årets 
scenarie hedder Slægtsfej-
de og er et klassisk einher-
jer scenarie, det vil sige ri-
gelig og god middelalder-
mad, ordentlige huse at sove 
i og gode spillere i ordentlige 
kostumer. Meget er dog også 
forandret, således har vi i år 
valgt at starte på en frisk og 
ikke bruge den gamle bag-
grundsverden fra de tidlige-
re sommerscenarier, altså et 
godt år at deltage selv om 
man ikke har prøvet Einher-
jernes sommerscenarier før.  
Einherjer sommerscenarier 
er udprægede rammescena-
rier, rammerne går i nogen 
grad igen fra år til år, men det 
væsentlige, indholdet, skif-
ter fuldstændigt i kraft af hvil-
ken historie du skaber for dig 
selv og dine medspillere.

Når det er sagt så er de red-
skaber vi giver deltagerne 
at bygge deres historer op 
om selvfølgelig alligevel for-
skellige: I år lægger vi op til 
et scenarie med dynamik og 
magtkampe. Man skal nok få 
lov til at røre i kålgryder hvis 

det er det man vil, men den 
evige kamp om at opnå el-
ler bevare status kommer helt 
ind under huden, på selv den 
laveste træl og den rigeste 
stormand.

Men magtkampene bliver 
anderledes end man sædva-
ligvis ser dem til middelal-
derscenarier, i år lægger vi 
op til at spillerne bruger Kul-
turen i deres spil med og mod 
hinanden. Konkret drejer det 
det sig om 3 nye håndtag, som 
vi stiller til spillernes rådig-
hed: Juridiske søgsmål, Ga-
vegivning og Slægtsfejden.
Hvem har ikke drømt om at 
være med i scenen fra Brave-
heart hvor de to adelige skot-
ter står og skændes om hvis 
arvetavler er ægte og hvem 
der derfor skal arve kronen?  
I år for I muligheden. Fra sim-
pel almue til kongelig prins 
bliver kampen om den fæd-
rene arv mm. til at være en 
del af spiloplevelsen og vig-
tigst af alt bliver det muligt at 
kæmpe på andet end sværd. 
Ved hjælp af et detaljeret, 
selvmodsigende og brugbart 
lovkodesks og en lang ræk-
ke potentielle retssager og 
dertilhørende dokumenter, 
vil man kunne føre sin sag for 
retten og der kæmpe om hæ-
der og ære.

    Gavegivning. I middelal-
derens Europa vandt en stor-
mand status ved at vise sin 
store gavmildhed, en gav-
mildhed, der ikke kun stam-
mede fra hans gode hjerte, 
men fordi han vidste at dem 
han gav gaver og tjenester 
var forpligtede til en dag at 
betale ham tilbage og ind-
til da at behandle ham med 
respekt og underdanighed. 
Dette fænomen har vi lånt til 
årets scenarie, da vi samti-
dig har fjernet den lukkede 
adelsstand og erstattet den 

med en langt mere åben og 
mobil stormandsstand, håber 
vi på at se spillere der over-
øser hinanden i hjemmebag-
te tærter, gavmildt givne arm-
ringe og alskens andet godt i 
kampen om hvem der er den 
rigeste og mest gavmilde 
mand eller kvinde i byen, og 
dermed den mægtigste.

     Endelig er der så slægts-
fejden, vi har de seneste år 
gjort meget ud af at give alle 
roller et tæt og forpligtende 
netværk. Således ender hele 
scenariet med at være i slægt 
med hinanden på den ene el-
ler anden måde. Din ven i lau-
get er således ikke bare din 
ven, men også din onkel og 
kropigen er din kusine på 
mors side. Også i år lægger 
vi stor vægt på familien som 
en baggrund for rollens spil, 
den er sikkerheden når kri-
sen kraser, og det er den der 
træder til hvis din ære bli-
ver krænket. For hvis man 
ikke passer på kan selv et 
uskyldigt slagsmål på en kro 
ende med en ødelæggende 
slægtsfejde.

Der er ikke plads i denne 
artikel til at komme nærme-
re ind på alle de andre godter 
der venter, i flæng kan næv-
nes kvinderoller med mono-
pol på hemmelighederne om 
den mytiske verden, et scena-
rie hvor opstillingen er klaret 
på forhånd, et laug for lærde 
roller og en særdeles djæ-
velsk monstergruppe... For 
flere oplysninger gå ind på 
vores hjemmeside www.som-
merscenarie.dk hvor du kan 
tilmelde din rolle, skrive på 
forum og meget mere. Hvis 
du mangler folderen til årets 
scenarie kan du finde den på 
www.einherjerne.dk  

Vi glæder os til at se dig !

Mvh

Arrangørene

kompetance er svært at sige 
-  men hva fa’en, det virker jo.

Da  vi lossede os selv ind i 
bilen igen søndag morgen 
efter afsluttende gudstjene-
ste, var det med en ordentlig 
en på opleveren. Jeg tror, jeg 
kan tale for os alle, når jeg si-
ger, at vores tur til Sverige 
var yderst begivenhedsrig 
og spændende. Selve scena-
riet får ikke et hak mere end 
2 eddier af mig, hvis jeg nu 
endelig skulle bedømme det 
(og dette er ikke en officiel 
anmeldelse!), men det var 
ikke selve scenariet, der var 
så vigtig i sammenhæng med 
vores gode oplevelse. Det var 
følelsen af at rejse ud, opleve 
hvordan andre gør det og føle 
svenskernes dejlige og var-
me gæstfrihed – og det, mine 
kære venner, er i sig selv 6 
eddier værd – en for oplevel-
sen, en for gæstfriheden, en 
for et godt eventyr, en for en 
lærerig oplevelse... og to for 
svenskerne.

Så synd at det her ikke er en 
anmeldelse. Snydt grønært.

Vi ses iværtfald næste år i 
Sverige!

 

Mads Bovbjerg ville jo ikke 
give dette scenarie i sverige 
Eddier. Så dem af os, der ikke 
gider læse atiklen får aldrig 
at vide om det var et godt 
scenarie. /Red.
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Eido-guldet
Eido-guld, ja har du ikke hørt 
om det før, og svaret er ja. 
Men redaktionen på jeres alle 
sammens harepost har bragt 
nye beviser og ikke mindst in-
dicer på banen.

Konspirationsteori   
Af Mads Havshøj

Der er tale om det forsvund-
ne Eido-guld, den kæmpe 
formue af guld, ældesten og 
latexvåben, der forsvandt en 
søvnig søndag morgen en 
gang i det sidste århundre-
de. Redaktionen er kommet i 
besiddelse af en rapport fra 
politiets efterretningstjene-
ste, som ikke har noget med 
sagen at gøre, men det viser 
blot vores vilje til at løse den-
ne sag.

Inden en sådan sag kan lø-
ses, er man nødt til at kigge på 
de fakta, der forligger. Fakta 
er der desværre ikke ret me-
get af i denne sag, da det er 
så længe siden at Eido-guldet 
forsvandt, at alle oplysninger 
er bygget på rygter og anden 
håndsberetninger.

Alle dem, der burde vide no-
get om Eido-guldet, dvs. for-
mænd for vores forening vil 
ikke udtale sige eller ved til 
syneladende noget.  Formand 
for landsforeningen, Jannick 
Raunow, udtaler: ”Jeg har sagt, 
at du ikke må ringe til mig på 
min privattelefon.”  Tidlige-
re formand for Eidolon Århus, 
Danni Rune, udtaler:” Jeg har 
aldrig i min tid som formand 
set noget Eido-guld.” Det har 
ikke været muligt for redakti-
on at få fat i tidligere formand 
Hans Christian Molbech, da 
han var bortrejst til Australi-
en.

Australien. Det er netop her, 
at redaktionen har fået hen-

Et billede, der formenes at være taget af det forsvunde Eido-guld

Foto: Ukendt

ledt sin opmærksomhed. Det 
viser sig nemlig, at flere af for-
eningens formænd har været 
en tur i Australien. Så er det, 
man kan spørge sig selv, hvad 
sker der i Australien, som kan 
trække så mange, så betyd-
ningsfulde folk fra Eidolon 
til sig. Og ikke nok med det 
er redaktionen kommet i be-
siddelse af beviser for, at nu-
værende formand for lands-
foreningen, Jannick Raunow, 
og tidligere menigmedlem 
af Landsbestyrelsen og med-
lem af LVE sektor, Ryan Rohde 
Hansen, skal en tur til Austra-
lien denne sommer.  Om den-
ne tur udtaler RRH: ”Vi skal 
rejse rundt og se ting. Være 
turister. Vi har meget få egen-
tlige planer”. 

Hvad er ”ting”, hvorfor er det 
så vigtigt for Ryan at under-
strege, at de kun skal være tu-
rister og hvilke er de få egen-
tlige planer, som de to har? 

denne artikel, allerede mens 
den blev lavet, løb der trusler 
ind på undertegnedes mobil-
telefon og mail. Vi har, for at 
vise at vi ikke er bange, bragt 
en af dem her:

 SMS modtaget fra en af de 
indblandede i sagen:

”Hej Mads, hvad sidder du 
og laver?”

Det viser tydeligt at syndi-
katet ved, hvad der sker om-
kring dem og prøver med alle 
midler at stoppe dårlig omta-
le. Men Hareposten er ikke så 
nem at skræmme. Jeg gem-
mer mig bare hjemme ved 
mine forældre, indtil at Hare-
posten er udgivet og sandhe-
den er ude i det åbne, så kan 
de nemlig ikke gøre mig no-
get, og de er nødt til at forsva-
re sig over for offentligheden.

Men jeg lover jer, at jeg nok 
skal komme til bunds i denne 
sag. Følg med i næste num-
mer af Hareposten.

Hvad der sker, er jo tydeligt: 
Eido-guldet er ikke væk, men 
er af et syndikat af tidlige-
re og nuværende bestyrelses 
medlemmer blevet anbragt 
i en bank i Australien. Dette 
er gjort for at syndikatet ikke 
skal dele Eido-guldet med 
alle medlemmerne, men at de 
selv kan leve af renterne.

Et bevis på dette syndikats 
eksistens er, at det kun er for-
udbestemte folk, der kan få 
lov til at stille op til Eidolons 
bestyrelser. Dette skjules som 
at der ikke blandt medlem-
merne er lyst til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet, og der-
med kan syndikatet selv be-
stemme hvem der kommer i 
bestyrelsen. Det var en stor 
hæmsko for syndikatet da 
undertegnede blev valgt til 
landsforeningen. Dette ske-
te ved årets General forsam-
ling, hvor alt gik som det skul-
le, indtil at undertegnede stil-
le op og blev valgt, før at syn-
dikatet nåede at reagere. 

Det er med liv og lemmer 
på spil, at Hareposten bringer 
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Jamen hov! En vred kvidren 
stiger op fra sølet! Martin Lind-
hart fra A New Hope i Herning, 
har set sig sur på et eller andet 
pædofilt fjols, som åbenbart 
har været for lam i roen til at 
gøre noget som helst rigtigt.

Amatørtyveri!
Et ord de færreste vil bry-

de sig om at få påhæftet sig. 
Men det er alligevel det ord, 
der bedst beskriver Harepo-
stens seneste forside og ved-
komne bag.

Men jeg må hellere lige 
starte med begyndelsen. I det 
sidste nummer var der på for-
siden et billede af et par pi-
ger på vej ned af en bakke. 
Dette billede er taget til Til-
verton i Herning og efter føl-

gende lagt på Newhope.dk.

Og så er det jeg brokker 
mig. For ikke alene var bille-
det taget fra siden uden hver-
ken fotografens eller forenin-
gens sam-
tykke og 
brugt til for-
siden af Ha-
reposten. 
Det stjålne 
billede var 
også stærkt 
komprime-
ret og ligner 
derfor lort, 
når det bli-
ver forstør-
ret op til A4-
størrelse.

Så ikke ale-
ne tillader 
Hareposten 

sig at trykke billeder, de ikke 
har ret til. De trykker også 
disse billeder i en så dårlig 
kvalitet, at fotografen frem-
står som totalt uduelig.

Enten er Ha-
reposten hæ-
vet over al-
mindelig lov 
og god moral, 
eller også var 
det for kræ-
vende en op-
gave, at maile 
den weban-
svarlige for 
den omtalte 
hjemmeside.

I kunne jo 
bare have 
spurgt, så hav-
de I fået bille-
det og tilmed 

i en bedre kvalitet!

Så ka’ vi fandme lær’ det! Og 
lad så dette være min officiel-
le forespørgsel til Hr. Lindhart 
om tilladelse til at bringe et 
højkvalitetsbillede af ham med 
en bunkerspæl plantet solidt 
mellem ørerne i det kommen-
de nummer af ugemagasinet 
“Luk Røven Din Lodne Brokne-
ger”!

/Spyd

Martin Lindhardt  
-Denne hares spydkaster

Det er kraftedeme for ringe. 
Her sidder jeg med jordens 
bedste mulighed for at hidse 
mig op over verdens urime-
ligheder, og så kan jeg kraft-
edeme ikke engang kom-
me på noget, der virkelig er 
skidt nok til at fortjene en lod-
den slamsalve. Så står det sa-
tanedderpuleme skidt til! 
Alle de sure mennesker der-
ude er sgu ikke sure nok el-
ler har grund nok til overho-
vedet at være sure, til at det 
kan betale sig at spilde ener-
gi på at brokke sig over dem. 
Jeg kan sgu heller ikke tude 
over, at folk er vrede og in-
delukkede og ikke kan finde 
ud af at snakke sammen, for 

det har de forkvaklede røvtå-
ber åbenbart ikke kunnet fin-
de ud af at være lamme nok i 
roen til at fucke op. Aktivitets-
niveauet er jo ellers en god 
gammel brokklassiker, som 
har en klar førsteplads i Ha-
repostens historiske spydig-
heds-top 10. Og her er der 
da i det mindste plads til en 
daggammel ostelort af udue-
lighedsallergi. Der har fand-
me ikke været meget guf at 
komme efter i årets første hal-
ve år. Jo jo…fester og kon-
gresser og sikkert også noget 
grej- og hugtandslive, hvis 
ellers man var til den slags, 
men fulenfløjteme ikke no-
get der tilnærmelsesvist har 

kunnet konkurre-
re med sidste års 
superdynge af 
kram. Men så hol-
der elendighe-
den edderbrand-
fjerteme også op. 
Alle mulige fede 
projekter bli-
ver lige pludse-
lig smidt i støbe-
skeen, og så skal 
privatøkonomien 
sgu straffes end-
nu engang, når 
lortet begynder 
at ramme lofts-
blæseren fra ef-
teråret. Det er sgu for rin-
ge. Jeg klager til min forpu-
lede fagforening! Det er pis-
se umuligt at være Spyd un-
der de her vilkår! Jeg håber 
fandme, at der er et eller an-
det mudderfjæs af en idiot, 
der finder ud af at få biler til 
at bruge latex som brænd-
stof, så det rådne øglebæ bli-
ver for dyrt til, at I ubrugelige 
møghoveder har råd til at stø-

be ølkrus og lommeknive ud 
af det til at bøffe hinanden i 
bærret med. SÅ skal I sgu nok 
få noget at blive sure over! Og 
når I er sure, så er jeg sur. Og 
så er alt igen tilbage ved det 
gamle…

/Spyd

Kom med dit Spyd
Det kan ikke passe at du 

ikke har noget at brokke dig 
over, når nu du er så gammel 
og så bitter. Send dit spyd til 
jannick@eidolon.dk
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