
Krystalnat 
 
- en hverdagsfiktion af Jacob Schmidt-Madsen 
 
 

Fra rollespil til druktur 
Krysta1nat er som begreb blevet ensbetydende med ultimativ rædsel, nedbrydning af 
selvfølgelige moralske rammer og overgreb på alt, hvad der for andre er helligt. Er din fantasi 
og dine visioner uhæmmede nok, kan dette scenarie være opskriften på en sådan nat. 
 
I foråret '97 strikkede jeg på få timer en nødtørftig erstatning for en scenarieløs rollespilsaften 
sammen. Eksperimentet fik arbejdstitlen Lost Minds og skulle vise sig at blive den måske 
hidtil største rollespilsoplevelse for samtlige implicerede. Senere har det også vist sig at blive 
grundlaget for endeløse, filosofiske overvejelser og nu for endnu et scenarie i samme dur. 
 
Men hvor cuet i Lost Minds var en ubevidst, flydende grænseoverskridelse fra virkelighed til 
fantasi, er Krystalnat lige det modsatte: en ubevidst rejse fra fantasi til virkelighed. "En 
hverdagsfiktion" kalder jeg det i al sin selvmodsigende meningsløshed. For hvordan kan 
fiktionen være hverdag og hverdagen være fiktion, når vores definitioner stadig trækker en 
skarp grænse mellem dem? 
 
Meningen med eksperimentet er imidlertid fuldstændig at fjerne den faste grænse og erstatte 
den med en flydende, som hver mand eller kvinde kan sætte for sig selv. Det ultimative mål 
for øvelsen bliver altså at ophøje eskapismens romantik til en hverdagens romantik - en 
hverdagsfiktion. 
 
Udgangspunktet i Krystalnat er et middagsselskab, hvor du og dine gamle venner sidder til 
bords fanget i den kunstige traditions livløse ånd. Isolationen og det statiske -romantikkens 
eneste levemulighed i vort eskapismetilbedende samfund - hersker over det udadvendte og 
dynamiske. Stod det til værten, var tiden gået i stå på netop dette tidspunkt, men heldigvis er 
der også gæsterne at tage højde for - og gæster kan man som bekendt aldrig regne med. 
Gæsterne begynder aftenen i en fiktionsverden, som ligger i forlængelse af værtens/verdens 
virkelighed, men bevæger sig snart ud i situationer, hvor den formelle grænse mellem de to 
planer trues af følelsernes ombruste hav. Og bedst som selskabet har mistet grebet om deres 
egen og deres indbyrdes virkeligheder, sprænges isolationen og sender selskabet ud i 
fremmede, sociale lag. Krystalnatten er igang og kan ikke længere stoppes. 
Således har fiktionen ingen definitiv afslutning denne aften, hvor scenariet pludselig viser sig 
at være dagligdag, inden dine venner får paraderne op. Der må tages ansvar og hensyn, for 
såvel fiktion som virkelighed er død. 
Og hvad er så tilbage? Dig og dine berusede gæster på en vilkårlig bar i en vilkårlig by, hvor 
alle muligheder står åbne og det eneste, der er påkrævet, er valget - og det er for én gangs 
skyld jeres eget. 
Fra et stramt struktureret rollespilsscenarie skulle I gerne være endt på en god, gedigen 
druktur, hvor den eneste sandhed, der findes, er den, der ligger i vinen. Krystalnatten er 
kulmineret i en byge af splintret glas. Hvorledes med jeres venskab? 



 
 

En traditions oprindelse 
Hvornår bliver venner til qamle vennei? Når man kan gemme sig en hel aften i anekdoteland 
uden at se dagens lys? Når man ikke længere kan huske, første gang man mødtes? Når de har 
vundet indpas i ens helt personlige evighed? Jeg ved det ikke, og det er desuden ligegyldigt, 
for vi har dem jo alle - også selv om vi aldrig ser dem mere. 
Dette er imidlertid ikke tilfældet for personerne i Krystalriat. Eller rettere: næsten ikke 
tilfældet. Hér ses de "gamle venner" nemlig stadig, om end det kun er en enkelt gang om året. 
Og den enkelte gang om året er netop i dag. En sædvanligvis ufrugtbar, men stærkt 
traditionsbunden gensynsaften. 
Det hellere startede engang for længe siden. Dengang da ... nå, ja, lad os ikke hænge os i 
detaljer! Det har i hvert fald udviklet sig til et fast ritual, at de fire "gamle venner" mødes til 
en årlig hyggestund, hvor nyhedens interesse viger tilbage for "barndomslandet", "de tabte 
år", "kan du huske dengang, da ..." osv. 
Aftenen er med årene blevet striktere tilrettelagt, så muligheden for uskikke som kedsomhed 
og udenomsnak er blevet reduceret til det minimale. Der skal faste rammer og streng disciplin 
til at holde gamle bånd ved lige - især når personerne, de forbinder, ikke længere har andet til 
fælles 
end det udødelige minde. Kun herved er det muligt at få folk til at skilles med en følelse af, at 
de ikke har spildt tiden, men været en del af noget uundgåeligt og tilsyneladende væsentligt. 
Kom fortiden i hu! 
Fra uforpligtende middagsorgier med vin og dessert er sammenkomsterne i højere grad blevet 
pumpet fulde af komiske og interessante indslag, der til sidst er mundet ud i de seneste års 
ceremonielle tilstande. Latter og spontanitet, alvor og drømme, er nøje kalkuleret af 
festlighedernes svært bebyrdede vært. Denne evige genganger lægger ikke længere blot 
lokaler til, men går nu en knivskarp balancegang. Ét forkert træk, en malplaceret 
bemærkning, og illusionen om hygge er i fare for at briste. Der må planlægges med præcision 
og kompromisløshed, og ingen chancer tages. 
Jo, det kræver skam sin mand eller kvinde. Så tak skæbne, for at vi har netop dig! Kun du 
kender det gode, gamle slæng så godt, at endnu en aften kan føres sikkert i havn. Tænk om 
det stod til Bertil eller Pia eller - Gud forbyde! - øjvind med alle hans frække dikkedarer og 
her-kommer-jeg-attitude. Det ville udvikle sig til en sand katastrofe. Korthuset ville vælte! I 
ville aldrig se hinanden~ igen! Du kan blive helt svedt ved tanken. Hvad skulle du så få 
månederne op til aftenen til at gå med? 
 
Men heldigvis er det slet ikke noget, du behøver bekymre dig 
om. Også i år har du været ude i god tid og fået styr på sagerne. Det har ikke været nemt, men 
bare tanken om atter at puste det sidste stearinlys ud, lade opvasken stå og gå hovedkuls i 
seng med følelsen af succes har været mere end rigeligt til at holde dig ved ilden. 
Resultatet af måneders anstrengelser kommer her: 
 
Kl. 19.30: Dine tre hjertenskære gæster ankommer med hvert deres vanlige bidrag (se 
Gæstelisten efter tidsplanen). Velkomstdrikken nydes sammen (dig dog med et halvt øje på 
kødgryderne, som netop bobler færdigt), evt. med en smule røg til de lastefulde. 
 
Kl. 19.55: Selskabet sætter sig til bords. På hver af gæsternes pladser har du lagt en lille 



nostalgisk gave til at sætte den rette stemning fra starten af. Gaverne kan være alt fra 
genoptryk af et gammelt skolebillede over miniflasker med deres fortidige yndlingssprut til 
badges med deres kælenavn. 
Det skal blot kommunikere en mindefuld stemning af "noget, som engang var". 
 
Kl. 20.00: Gaverne er lukkede op, og middagen kan nu serveres på det vellagte bord (vin, 
dug, stearinlys, servietter, etc. er naturligvis en selvfølge). En anelse rolig musik (gerne blues 
eller traditionel jazz) sættes på i baggrunden til at udfylde tyggepauserne. 
 
Kl. 20.03: Når alle har fået en chance til at smage på maden og komplimentere den forlegne 
kok, udbringes den første skål. Du benytter lejligheden til at holde din sædvanlige lille 
velkomsttale, som vanen tro ikke skorter på taksigelser og indforståede, vittige 
bemærkninger. Herefter erklærer du aftenen for indviet og klar til at gå igang. 
 
Kl. 20.03 til Ca. 22.00: Middagen varer med dessert typisk et par timer, afbrudt af små, sjove 
indslag fra gæsterne (se Gæstelisten efter tidsplanen). Vigtigst er det, at du som vært bevarer 
kontrollen over selskabet. Længere diskussioner afspores, pludselige følelsesudbrud 
neddæmpes, og al aspiration til personlige samtaleemner, som ikke alle kan deltage i, 
bremses i opløbet. Som sædvanlig er det mest effektive en velplaceret, mild latter eller et 
"kan I huske dengang, da 
 
Ca. Kl. 22.00: Kaffen sættes over, gæsterne bedes så småt begive sig hen i de blødere møbler, 
hvor lidt mundgodt stilles frem på sofabordet. Moderate musikforslag (dvs. smagfuld klassisk 
musik) modtages, og samtalen får lov til at fordybe sig lidt på de kulturelle områder. 
 
Kl. 22.30 (evt. før, hvis den kulturelle samtale bliver for skarp eller politisk orienteret): 
Aftenens hovedindslag, der i år er en lille skattejagt tilrettelagt af den mest kåde og 
opfindsomme af dine gamle venner, proklameres. Der huskes på, at det er sammenholdet og 
den fælles løsning af posterne, der tæller. Selviskhed og manglende entusiasme rettes til med 
kærlige, men faste formaninger. 
 
Ca. Kl. 23.00: Aftenens forløsning, hvor du ovenpå det til tider lidt udmattende hovedindslag 
åbner op for barskabet. Dette er altid et kærkomment øjeblik for alle parter. Nu kan I 
nemlig i fred og fordragelighed nyde et par sjusser og en god cigar, inden gæsterne så småt 
drysser af. Afskedsseancerne forløber efter alle kunstens regler med rygklap, en smule 
højrystethed og et par bemærkninger eller gags, der leveres med et glimt i øjet. 
 
senest Kl. 24.00: Når det sidste "På gensyn næste år" har lydt, lukkes hoveddøren forsigtigt 
til, og der ventes et par minutter i stuen for lige at se, om nogen har glemt noget og kommer 
tilbage. Herefter slukkes lyset, og du går fornøjelig i seng. Minderne om endnu en vellykket 
aften lader du stå til i morgen formiddag. Amen. 
 

Gæstelisten 
Dine tre gamle kammerater skal hver især medbringe lidt praktisk habengut samt forberede et 
festligt indslag -sidstnævnte har helt bevidst været en del af de årlige aftener, siden I 
begyndte at ses sjældnere i dagligdagen. Og det er jo unægteligt nogen år siden nu. Således er 
indslagene blevet en del af ritualet. De e~ aftenens såvel stærkeste som svageste punkter. 



Uden dem var traditionen aldrig blevet tradition, men istedet skubbet til side som et par 
halvhjertede engangsforetagender. Samtidig er balancegangen, der kræves for at holde dem 
svævende mellem tomgang og overdrev, en intuitiv kunst, hvis finere justering og kolossale 
betydning kun du, værten, er bekendt med. Det drejer sig i sagens natur om at grine uden at 
have det sjovt. Og dette kan kun gøres ved at gøre mor~kab til en selvfølge. Kun sådan sikrer 
du dig, at gæsterne mindes aftenen med et smil på læben, uden at du risikerer fadæsen, som 
er enhver komikers største frygt. 
Din sirligt udarbejdede opskrift kommer her: 
 
Gæst A - "Tryghedsnarkomanen'1: Medbringer lækkert brød eller flutes til maden samt en lidt 
speciel vin som alkoholsupplerende kuriosum (OBS! Speciel betyder ikke eksotisk og dyr, 
men ... speciel!). Finder desuden en lille tekst frem, som han/hun læser op på et passende 
tidspunkt under middagen. Teksten skal relatere til indforståede situationer, personer e.l., 
men må ellers være af fri udformning (digt, novelle, artikel, hjemmeskrevet, etc.). Den skal 
dels have kulturel, historisk eller intellektuel værdi, 
dels bestå af konventionel humor. Den må højst vare 10 minutter. 
 
Gæst B - "Realisten": Medbringer et kamera til aftenen igennem at tage situationsbilleder 
med (disse kan så senere sendes ud til gæsterne og være med til at gøde jorden for næste års 
sammenkomst). Arrangerer herudover en lille selskabsleg, som skal løbe af stablen under 
middagen. Det indskærpes over for gæsten, at formålet er at vække minder og ihukomme 
fælles oplevelser. Dette kan fx. opnås ved, at det er en leg selskabet plejede at lege sammen, 
en associationsleg, hvor man skal holde sig til en let genkendelig emnekreds (skolen, fester 
eller hvad end I nu har sammen), eller en gætteleg, hvor man karikerer gamle bekendte eller 
fortæller anekdoter, hvor de øvrige skal gætte tid, sted og den/de implicerede. Tidsbegrænses 
til et kvarter. 
 
Gæst C - t'Jubelidioten": Medbringer lidt festlig dekoration (serpentinere, flag, nytårshatte 
e.l.) og en gimmick af en art (bordbombe, klovnenæser, uantændelige stearinlys el.). 
Forbereder ydermere aftenens hovedindslag, der varierer fra år til år. Dette år bliver det en 
lille skattejagt, som der blændes op for, når kaffen er indtaget en gang efter middagen (som 
regel ved 22.30-tiden). Skattejagten baseres på små indforståede gåder, som gæsterne føler, at 
de er de eneste i verden, der kan løse - udelukkende på grund af deres lange fortid sammen. 
Når denne, aftenens sidste begivenhed, har fundet sted, fisker du per tradition den stærkere 
alkohol frem fra barskabet og lader alle få en sjus eller to. Skattejagten må ikke vare længere 
end en halv time. 
 

Skatten 
Dette år er noget ganske særligt. Du har nemlig tænkt dig at udvide aftenens store forløsning 
med barskabet lidt. Grundet jeres sparsomme kontakt i de senere år har du efter lang tids 
grublen fundet frem til, at det ville tjene middagstraditionen bedst med en lille, kærlig opsang 
til dine gæster. 
Til dette formål har du forberedt dig på at komme med en personlig henvendelse til dine 
gamle venner, når I nu alligevel sidder forsamlet om aftenens afsluttende sjusser. Du føler, at 
det efterhånden - selv om det strider mod dine principper - er nødvendigt at vise en smule 
følelsesmæssig 
inderlighed, hvor traditionen kun viser formel inderlighed (for dig har det sidste altid været 



godt nok, men du er ikke længere 100% sikker på vennerne, og uden traditionen ville du 
miste dit eneste faste holdepunkt i tilværelsen). 
Denne troskabsbekendelse - eller kærlighedserklæring, om man tør være så fræk - skal vise, 
at du holder af dine gæster, og at de betyder noget for dig. For at lette din selvpåtvungne 
byrde så meget som muligt har du sørget for dels at vente til et tidspunkt, hvor alle er blevet 
lidt rødmossede, dels at tage udgangspunkt i en reel hændelse, så det hele ikke ender i en 
gang abstrakt sludder. 
Hændelsen skal omhandle et tidspunkt, hvor du var nede, men blev trukket op af dine venner 
(fx. kærestesorger, en dumpet eksamen eller bare engang, hvor du var fuld og dine venner tog 
sig af dig og bar dig hjem). Om alle gæsterne var direkte involverede i episoden er for så vidt 
ligemeget, så længe du er sikker på, at de alle vil kunne huske den og måske endda føle 
stolthed véd deres egen indsats. 
For at din bekendelse ikke skal svæve alt for meget i fri luft, vil du efter at have berettet om 
den med alvor i stemmen erklære, at det er dét betingelsesløse sammenhold, som jeres 
hyggelige middagstradition også drejer sig om. For at bløde lidt op på de tunge ord og din 
egen, forventede usikkerhed kan du afslutte med at sige noget i stil med: "Og derfor vil jeg 
allerede nu invitere jer igen til næste år ... Skal vi sige klokken halvotte som sædvanlig?" 
NB! Selv om Krystalnat slutter et ganske andet sted end forventet (se Spilpersoner: Gæst C - 
"Jubelidioten") og under helt andre omstændigheder, skal du komme med denne afsluttende 
bekendelse. Om den i højere grad kommer til at få karakter af et tragisk-ironisk indlæg eller 
en dybt såret persons sarkasme er helt op til dig og situationen. Men at den skal være der, må 
der ikke herske tvivl om. 
Det er denne afsluttende kommentar, der pludselig sætter gæsternes opførsel (se 
Spilpersonerne) i tragisk relief og viser, at der så sandelig også er potentielle farer ved 
bevidst eller ubevidst at styrte traditionerne og den hverdagsfiktion, som de udgør, i grus. 
Hvorvidt dette så bliver startskuddet til en hæsblæsende nat i byen eller en sørgemarch hjem 
vil vise sig. I hvert fald vil det stå klart for alle, at traditionens kunstige forstillelse for længst 
er blevet knust, og fiktionen overhalet af virkeligheden. 
Spilpersoner og invitation 
 

Spilpersoner 
Spilpersonerne i Krystalnat kan ikke være hvemsomhelst. For at scenariet kan lykkes, må de 
nødvendigvis være "gamle venner" af dig. Om du stadig ser dem hyppigt, eller kun sjældent 
som i scenariets fiktion, er ligemeget, da scenariet I begge tilfælde vil kommunikere faren 
ved fastlåste, udynamiske venskaber til jer. Måske kan I kun bruge det som en advarsel, I kan 
tage ved lære af - og måske vil det vise sig at blive yderst relevant gruppeterapi. Men i alle 
tilfælde skal I nok få tænkt en tanke eller to om jer selv, hinanden og jeres indbyrdes forhold. 
Spilpersonerne er tænkt som en kreativ proces, du begynder, men spillerne selv fuldender (se 
personbeskrivelserne nedenfor). Og dette fordi det må formodes, at spillerne kender sig selv 
bedst og derfor kan udforme de mest ægte karakterer: Dem selv! 
Dine gamle venner spiller ganske enkelt sig selv hele aftenen igennem. Den eneste 
undtagelse er, at de har en opdigtet (?!) fortid i forhold til jeres årlige hyggemiddag. Alle de 
ord, du lægger i munden på spillerne via deres spilpersonbeskrivelser, skal henføre til 
faktiske sandheder eller omstændigheder vedrørende middagstradtionen. Fiktion i 
spilpersonbeskrivelserne skal altså begrænses til, hvad der har med personens forhold til 
middagen og til de andre gæster (i sammenhæng med den fiktive tradition) at gøre. 
Selve personbeskrivelserne skrives som tankestrømme, der følger i kølvandet på modtagelsen 



af middagsinvitationen (husk derfor, at spilpersonerne sendes ud samtidig med 
invitationerne!). Vær ikke bange for at plante ubehagelige tanker i dine venners sind - især 
ikke hvad angår middagsselskabet, dets desperat konservative vært og de øvrige gæsters 
vattede holdninger. 
NB! Alt dette siges dog med et vist forbehold, da scenariets idé netop er at ruske i grænsen 
mellem fantasi og virkelighed. Dette skulle gerne i sidste ende føre til, at I selv bliver i stand 
til at sætte denne grænse, til selv at bestemme, hvor virkeligheden slutter og fiktionen tager 
over. 
Gæst A - "Tryghedsnarkomanen"~ Tryghedsnarkomanens første reaktion på invitationen er at 
gå fuldstændig i baglås. Han ønsker på ingen måde at møde op, men véd, at han er for svag til 
at sige nej. Hans pludselige angstneurose skyldes, at han på det seneste har følt sig dybt 
svigtet af værten og de to andre gæster. Disse gamle venner har altid været hans eneste rigtige 
af slagsen og han har altid haft svært ved at gøre sig nye bekendtskaber 
Om svigtet er en generel fornemmelse eller kan hænges op på en specifik hændelse er op til 
dig at bestemme, men spil så vidt muligt på ting, du kender til fra personens hverdag. Måske 
har han fået en ny hobby, som de andre ikke interesserer sig for, eller er blevet tvunget til at 
stå alene, ansigt til ansigt med "voksenlivet" (flyttet alene, påbegyndt en uddannelse, fået en 
kæreste e.l.). I hvert fald drager han sine gamle venner til skyld for, at han føler sig så forladt 
og ked, som han gør. 
Imidlertid ringer Jubelidioten (se Gæst C) pludselig til ham for første gang i lang tid. 
Jubelidioten vil imidlertid ikke andet end at opfordre ham til at være med til at tage fusen på 
værten. Han foreslår, at de tre gæster hver især laver noget komisk ud af deres eget, 
traditionsbundne festinds lag. 
Da Jubelidioten har sagt farvel, så hurtigt som han sagde goddag, får Tryghedsnarkomanen 
en idé. Han vil følge opfordringen og ændre sit oplæsningsindslag under middagen -men ikke 
til noget komisk. Tværtom. Han vil bruge sine 5-10 minutters taletid til at skrive en 
ondsindet, men sand tale om de andres svigt og den stærke venskabstraditions farer. Faren for 
at tage selvstændigheden fra individet og gøre folk til sociale misfostre, der kun passer ind i 
deres egne venners selskab. Og faren for at havne i en situation, hvor man står uden sit faste 
bagland og hverken kan forholde sig til eller indordne sig under de nye omstændigheder. 
Dette smædeskrift mod sine venner skal spilleren selv skrive som en forlængelse af de tanker, 
du netop har præsenteret ham for. Det skal indskærpes over for ham, at han ikke må lægge 
fingrene imellem. Vi bevæger os endnu kun på grænsen mellem fiktion og virkelighed, og 
det er først senere i scenariet, at spillerne kan risikere at komme til at stå til regnskab for 
deres "fiktive" handlinger. 
Gæst B - "Realisten": "Tomgang" og "stagnation" er de første ord, der falder Realisten ind, 
da han modtager invitationen. Han ryster på hovedet af formålsløsheden i at samle folk, som 
tilsyneladende ikke længere har noget til fælles. "Hvis vi havde noget at sige hinanden, skulle 
vi nok finde ud at mødes uformelt," slår han fast for sig selv. 
Telefonen ringer og en opstemt Jubelidiot (se Gæst C) kommer i røret. Han klarlægger sin 
plan om at tage fusen på deres værts knastørt anlagte middagsselskab ved at fordreje deres 
personlige indslag til noget urkomisk. åndsfraværende accepterer Realisten forslaget. 
Det er stærke tanker, der rumsterer i hans hjerne, da han langsomt indser forslagets alvor. 
Selv om Jubelidiotens eneste motivation er at lave en lille practical joke, ser Realisten nu, 
hvilken lavine den kan sætte i skred. Der er lagt op til det helt store opgør med de tomme 
traditioner. 
Med stor grundighed begynder han at analysere det kunstige bindeled, som hele traditionen 
er. De er fire gamle venner, som gled fra hinanden for år og dag siden, men nu stiltiende 



accepterer, at et stort opstyltet, men dybest set indholdsløst ritual holder dem sammen. 
Realisten retfærdiggører således sit planlagte brud på traditionens bånd med det argument, at 
deres forstillede sammenhold er væksthæmmende for dem alle. Ved at være sammen fortaber 
de sig i en fortid, som ikke stiller nogensomhelst krav til udvikling - blot evig gentagelse. På 
den måde undertrykker de deres individualitet og giver ikke deres personlige ambitioner og 
evner lov til at blomstre. 
"Men hvordan gør jeg bedst de gamle venner opmærksomme på deres uudnyttede potentialer 
og undertrykkelse af hinanden?" Som Tryghedsnarkomanen (se Gæst A) vælger han at følge 
Jubelidiotens grundidé med at udnytte det eneste punkt, hvor gæsterne selv har direkte 
indflydelse på middagen - deres egne "festlige" indslag. 
Udgangspunktet er legen Indianer, som går ud på, at deltagerne hver især får klistret en 
seddel i panden, hvor der står, hvem eller hvad man er. På den måde kan alle andre end én 
selv se, hvad man  er 
Pointen er så, at man skal gætte, hvad man selv er, ved at skiftes til at stille ja/nej-spørgsmål 
til de andre. Hvis man får et "ja"-svar, må man stille et nyt spørgsmål, men hvis man får et 
"nej"-svar, går turen videre til næste person. Således fortsætter man, indtil alle har gættet 
ordet, der står 
på sedlen i deres pande. 
Nu er Realistens tanke - og spillerens opgave - at skrive de andres sedler, så det ikke bare 
bliver et tilfældigt ord, de skal gætte, men et ord, som uden morskab eller pæne hensyn 
beskriver deres sande jég. Om ordene er knyttet til den enkeltes personlighed, karrierevalg, 
livsmotivation e.l. er op til spilleren at bestemme. Det skal blot holdes for øje, at formålet 
med "legen" er at vise, hvor grundlæggende forskellige de egentlig er. 
Med hensyn til Realistens egen seddel har han i første omgang tænkt sig at lade de andre 
gæster opdigte én til ham på stedet. Imidlertid vil han medbringe en ekstra seddel, som han, 
når alle har gættet deres ord, vil smække i panden på sig selv og erklære for sin og de andres 
egentlige seddel. Da vil hans budskab skrige de andre i øjnene fra hans glinsende pande, hvor 
skrevet står: "Mig selv!". 
 
Gæst C - "Jubelidioten": For Jubelidioten er den årlige hyggemiddag en selvfølge, som han 
hverken forholder sig negativt eller positivt til - den er bare. Derfor bliver hans umiddelbare 
reaktion på invitationen blot en mild latterkrampe over værtens knastørre kancellisprog. 
Dette afføder imidlertid den uskyldige idé, som skal vise sig at blive primus motor i aftenens 
radikale udvikling. Jubelidioten beslutter sig ganske simpelt for at tage røven på deres 
allesammens vært. 
Kort efter har han ringet op til såvel Tryghedsnarkomanen (se Gæst A) som Realisten (se 
Gæst B) og fået dem med på idéen. Hans pointe er, at gæsterne hver især skal fordreje deres 
årlige festindslag (oplæsning, selskabsleg og skattejagt), så de får en overdrevet og alt andet 
end formel karakter. Tankerne bag hans lille practical joke må endelig ikke opfattes som 
særlig dybe eller ondsindede - det skal bare være et godt grin. 
Snart efter sidder Jubelidioten og vrider hjernen over sit eget indslag: Skattejagten! Han når 
frem til, at han vil bygge den traditionelt op med poster og små, indforståede gåder. Dette 
håber han på vil få de andre til at sænke paraderne, så den afsluttende overraskelse får størst 
mulig virkning. 
Planen er nemlig den, at den sidste post skal føre hele selskabet ned på det lokale værsthus. 
Hér satser han på, at der går druk i hyggeaftenen, og at han måske endda kan trække 
de andre videre med i byen - på god, gammeldags maner. Det er op til spilleren selv at 
forberede skattejagtens 



nærmere udformning. Tanken er naturligvis, at posterne til at begynde med skal spille på ting, 
der er indforståede i jeres gamle venskab, men præcis hvordan dette opnås, må spilleren helt 
selv bestemme. 
Det eneste krav er, at hele affæren kulminerer nede på det nærmeste værtshus med masser af 
øl og fremmede mennesker. Og hvad der så videre sker •.. tjah, det kommer vel an på så 
meget, men Jubelidioten véd i hvert fald godt, hvad han har tænkt sig at agitere for! 
 

Invitation 
Invitationen bør skrives så formelt og kedeligt, som du formår. Eventuelt kan du "peppe" den 
op med lidt forcerede morsomheder skrevet som kommentarer i parantes (fx. "Vi mødes kl. 
19.30 (og ingen punkterede cykler igen i år, BeniaJ)"). 
For at skabe den rette atmosfære omkring - og forståelse for - hele middagstraditionen, der jo 
stort set er det eneste opdigtede i scenariet, bør du sørge for at understrege følgende ting i 
invitationen: 
 
- At middagen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som på det nærmeste er blevet 
ritualiseret (brug mange fraser i stil med "som sædvanlig", "som de forrige år", "igen i år" 
05v.). 
- At du er vært hvert år, og at det er dig, der iscenesætter og planlægger aftenernes forløb. 
- Fornemmelsen af, at udgangspunktet er "de gode, gamle dage", og at der heller ikke i år vil 
blive rokket ved noget. 
- Det rent praktiske som hvor, hvornår (19.30) og dresscode (pænt tøj og et insignia (fx. rødt 
lommetørklæde, armbind e.l.). 
- De individuelle informationer, som varierer fra invitation til invitation (dvs. hvad gæsterne 
hver især skal medbringe og forberede (se Gæstelisten). 
 
Tilbage er kun at ønske dig og det gamle slæng en god og tankevækkende Krystalnat. Vel 
mødt! 
 
Kærlig hilsen 
 

Appendiks: Efterrationaliseringer 
Efter at have gennemlevet en Krystalnat med tre af mine gamle venner fra årene omkring 
gymnasietiden er jeg blevet en del erfaringer og kommentarer rigere. Det er nogle af dem, 
som jeg gerne vil dele med dig hér. Jeg har valgt ikke at ændre på selve scenarieteksten, da 
essensen af det, som vi nåede frem til, er, at ingen af de forskellige småjusteringer er 100% 
gældende, og at de alligevel skal foretages af den enkelte vært, alt afhængig af hans eller 
hendes forhold til sine gæster. Af hensyn til brugbarheden og åbenheden over for flest mulige 
gamle venskaber kan scenariet simpelthen ikke skrives mere specifikt. 
 
 
Rollen som vært 
Din sværeste opgave som scenariets vært er at finde en balancegang mellem at laae snakken 
gå frit over bordet, at dreje den ind på anekdoter og at koncentrere den om aftenens 
ubehagelige indrømmelser. Den bedste løsning synes at være at lade samtalen udvikle sig 
naturligt, men hele tiden have et vågent øje på mulighederne for at drage paralleller til gamle 



historier og fælles oplevelser. Hvis du forcerer anekdoterne, risikerer du, at gæsterne enten 
føler sig for iscenesatte og begynder at blive trodsige, eller at de rider med på bølgen og 
overdriver, så de får for svært ved at forholde sig til de faktiske indrømmelser, der kommer 
for dagens lys. Det samme gælder den mere alvorlige snak om tradition og jeres indbyrdes 
forhold. Panik ikke, hvis konflikterne under middagen kun bliver antydet og derefter 
nedtonet. Bare det, at temaerne har været oppe at vende, lægger i gryden til sidste scene på 
det lokale værtshus, hvor du så kan åbne dig helt op og tvinge dine venner ind i en større 
diskussion (for mig og mine gæsters vedkommende kulminerede aftenen i decideret 
gruppeterapi). 
 

Rammen omkring middagen 
I scenariet er alt omkring middagen gjort overdrevet formelt. 
Dette har jeg gjort med fuldt overlæg for at skabe en fiktiv distance til dagligdagen, så 
gæsterne føler, at de skjuler sig bag en rollefacade og derfor kan tale mere frit fra leveren. På 
den måde åbner de sig mere op, end de egentlig tror, og giver samtalen en skarphed, der 
netop bunder i deres egne virkeligheder frem for i fiktionen. Et interessant alternativ vil 
imidlertid være at udskifte al den småborgerlige formalia med noget langt mere personligt og 
umiddelbart vedkommende. Man kunne fx. tænke sig, at jeres fortid involverede en bestemt 
tøjstil, særskilt iausik, speciel værelsesudsmykning, indforståede ritualer 0.1., der kunne 
bruges til at sætte de fysiske rammer omkring middagen. Det er selvfølgelig vigtigt, at disse 
ting virkelig er fortid, så I allesammen kan tr~kke lidt på smilebåndene af dem og føle, at I er 
vokset fra dem. Men hvis de betingelser kan opfyldes, vil selskabet virkelig føle sig hensat til 
et anekdoteland, som er en hverdagsfiktion i sig selv, i og med at det er et kunstigt udlevet 
minde. Måske vil anekdotesamtalen blive for karikeret, måske vil fornemmelsen af tvungen 
tradition blive for afslappet og hyggelig, måske vil overgangen til det alvorlige og 
selvransagende blive kørt lidt ud på et sidespor - hvad ved jeg? Ikke noget konkret, men jeg 
tror på, at det ville være forsøget værd. 
 

Tidsfaktoren 
Scenariets tidsplan er skrevet meget stramt - og skal holdes meget stramt. Selv om alle 
tidsperioderne synes i underkanten, når først minderne ruller, er det vigtigt at holde sig så tæt 
til dem som muligt. Rent faktisk skaber det en herlig akavet stemning af stress i alt det, som 
skulle være så hyggeligt, hvis værten konstant kigger på sit ur og skynder selskabet videre 
gennem retter og festlige indslag. Hovedformålet med at følge tidsplanen er dog, at gæsterne 
bliver holdt til ilden, så en afslappet og hyggelig middagsstemning ikke tager overhånd og får 
selve idéen med scenariet til at glide for langt ud i baggrunden. Er dét først sket, kan det blive 
meget svært at skabe fornyet engagement og troværdighed til at hive den frem igen. Gør 
derfor dig selv en tjeneste og kør gennem aftenens punkter med en kærlig, men hård hånd. 
 
Tak til mine genopdagede venner: Christian Hoffmann, Karsten Krog og Jakob Lemke. 
Spørgsmål, kommentarer eller oplevelser fra netop dit grænseland modtages med uformel 
glæde på tlf: 22 35 0l 45 eller hos Jacob Schmidt-Madsen, Stockflethsvej 17, kl., 2000 
Frederiksberg. 
 


