


Velkommen til Yorktown!

Vi tilbyder Dem trygge rammer i en institution, hvor De frit og uforstyrret kan arbejde på 
at bedre Dem selv og udglatte de ar, De nødvendigvis måtte have i sjælen.
Vi vejleder, men hos os er ingen bunden; det er vores mål, at de indsatte selv skaber 
deres egen hverdag og lærer af deres egne fejltagelser. Det er vores credo, at Gud 
våger over os alle. Selv den største synder bør have retten til at gøre bod, og dette 
gælder også her i Yorktown.
Med højt kvalificerede medarbejdere og eksperter på både det psykiske og det spir-
ituelle område søger vi at atter lede de vildledte på rette vej. Alle har mulighed for at 
forlade Yorktown, når vort personale finder dem egnede dertil; vi er så at sige et midler-
tidigt holdested; et nationalt refugium.
Med frihed følger naturligvis ansvar, og derfor forventer vi også, at alle de indsatte 
følger de simple ordensregler, der eksisterer her. Disse er ikke opsat for at restrektivere 
Jer; de tjener, såvel som i alle demokratiske samfund, til at gøre Jer ansvarsbevidste 
og til at gøre plads for alle, der anerkender dette ansvar.
Kan man overholde disse regler, da vil ens ophold her på Yorktown være en fryd. Tænk 
ikke på hvorfor De er blevet overflyttet hertil. Tænk i stedet på hvordan Deres fremtid 
skal se ud. 
Husk på, at vi alle råder over vores egen skæbne, og den afhænger af de valg, vi 
træffer. Ønsker De også at bedre Dem selv? Det er aldrig for sent her på Yorktown…

„And this be our motto: ‚In God is our trust!’
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O’er the land of the free and the home of the brave!”

Vi ønsker Dem velkommen,

Joshua J Milton 
Joshua J. Milton, Inspektør på Yorktown

Hvor og hvornår foregår Yorktown
Scenariet foregår i tidsrummet fra fredag d. 5/10 kl. 21.00 til lørdag sent om natten. Det 
er meget vigtigt at folk kommer til tiden - mellem 20-21:00. Søndag ryddes der op, og 
de, der har lyst til at give en hånd med, er velkomne.
Yorktown afholdes på Niels Steensens Gymnasium på Østerbro (skt. Kjindsvej 3).

Tilmelding til Yorktown
For at tilmelde sig til Yorktown, skal man først udfylde vores tilmeldingsblanket, som du 
forhåbentlig kan finde sammen med denne folder (ellers kan man finde den på vores 
hjemmeside www.laiv.dk/yorktown). Denne tilmeldingsblanket sendes sammen med et 
pasfoto af dig selv til Andrea Jørgensen, Wiemosen 54 st. th., 4000 Roskilde.
Betaling til scenariet foregår igennem Danske Bank, hvor 300 kr. indbetales på 
Yorktowns konto (reg.nr. 3429 kontonr. 3429530989). Husk at påføre initialer og fød-
selsdato på indbetalingen, og husk at gemme din kvittering.
Tilmeldings- og betalingsfrist er d. 13/9, derefter pålægger vi et strafgebyr på 100 kr.

Hvad gives for pengene
Betalingen går til leje af lokation, aftensmad fredag og tre måltider lørdag, senge og 
udklædning til samtlige deltagere, udsendelse af svarbrev og pregenererede roller, 
oppyntning, props, effekter og diverse luksusvarer (f.eks. cola og cigaretter).
Således er det faktisk ikke nødvendigt for dig at tage meget mere end sovepose og 
toiletgrej med til scenariet - men selv det forsøger vi at finde en løsning på.

Advarsel
Yorktown er et scenarie for modne spillere (aldersgrænse: 18 år). Vær opmærksom på, 
at visse situationer i spillet kan lægge et hårdt psykisk pres på den enkelte person.

Spørgsmål
Spørgsmål angående scenariet kan forhåbentlig besvares på vores hjemmeside 
www.laiv.dk/yorktown, ellers er I velkomne til at spørge Andrea Jørgensen 
på tlf: 24 60 54 79.

Yorktown arrangeres af Projektgruppen Misantropolis 
bestående af; Andrea Jørgensen, Dennis 
Asanovski, Jesper Heebøll, Lasse 
Michelsen, Louise Vogdrup-Schmidt og 
Søren Kock.
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· De personlige rum forventes at være i stand, det vil sige rene og ordentlige inden 
morgenmaden. Senge skal være redt, gulvet fejet, og alle personlige genstande pakket 
væk.
· Alle indsatte forventes at respektere hinanden og opføre sig civiliserede. Den enkeltes 
holdninger og opførsel er afgørende for stabens vurdering af den respektive indsattes 
rehabilitering.

Vi giver Jer her på Yorktown en ny mulighed; en mulighed for at bedre Jer og blive fri 
af omverdenens fordomme. Men I holder nøglen til Jeres frihed i Jeres egne hænder. 
Det er Jeres ansvar at bryde med den mørke fortid, I bærer, og atter placere Jer blandt 
de lovlydige borgere, som udgør vores fædreland.
Vi ved, at jeres ophold og rehabilitering her på Yorktown vil blive en lang og sej kamp 
mellem de gode og retskafne amerikanske dyder, som hviler i os alle, og den mørke 
og ondsindede korruption, som har inficeret Jeres sjæl og sind. Vi her på Yorktown 
ønsker kun at hjælpe Jer, og med den viden vi har, vil vi forsøge at guide Jer henimod 
en værdig amerikansk holdning.
Den korruption, som truer vor nations stolthed og driver værdige borgere til slette 
handlinger, er vor sande fjende. Vi rækker hånden ud til Jer - grib den, og i fællesskab 
vil vi bekæmpe denne ondskab, således at I kan gå herfra som frie mænd, der kan 
være et forbillede for andre amerikanere og lede vor nation vejen sikkert ind i en lysere 
fremtid.
Vis Jer som de sande amerikanere, I er - rens Jeres sjæl og vind Jeres frihed… men 
husk: Med frihed følger ansvar!
Vi ønsker Jer et behageligt ophold på Yorktown, vel vidende at dette er helt op til Jer.

Staben på Yorktown
 samt inspektør

 Joshua J.Milton

Hjertelig velkommen skal De være her til den nyåbnede institution, Yorktown. 

De er netop en af de halvthundrede udvalgte, der har fået muligheden for at starte 
forfra i disse topmoderne og velvalgte omgivelser, som vores lille refugium tilbyder. 
Her vil vi skabe et samfund uafhængigt af det udenfor murene. Et lille stykke af Guds 
eget land, som vor skaber havde tiltænkt det.
Ja, Yorktown er omkranset af mure og afskærmet fra den ydre omverden, men denne 
sikkerhedsforanstaltning er både for Jeres skyld, såvel som for resten af landets befol-
kning.

Vi behøver næppe at nævne, at I alle er overflyttet fra andre fængsler rundt om i USA. I 
er i samfundets øjne kriminelle, I afsoner hver især Jeres straf for de forbrydelser, I har 
begået. Misforstå ikke; I er forbrydere, og I skal - i meget større grad end lovlydige men-
nesker - gøre Jer fortjent til Jeres tilgivelse. Ved de forbrydelser, I har begået, har I givet 
afkald på Jeres frihed indenfor det amerikanske samfund i henhold til landets love.
Men her på Yorktown får I nu muligheden for at reetablere Jeres frihed - i kontrolleret 
henseende. Her er I kun pålagt de få simple ordensregler, som er essentielle for at føre 
en anstændig tilværelse. Ydermere vil I stadig være under observation af institutionens 
stab, men udelukkende for at evaluere hvert enkelt tilfælde og kunne beslutte, hvornår 
tiden er moden for, at I hver især atter kan blive genoptaget i samfundet udenfor - vort 
elskede moderland U.S.A.

Navnet på institutionen er hentet fra det skæbnesvangre sidste slag i 1781, hvor vi 
amerikanere vandt vores frihed og væltede den sidste britiske overmagt. Slaget ved 
Yorktown er både et symbol på den nationale patriotisme, der spirer I os alle, og som 
kan drive os til store ting i vor nations navn, samt en påmindelse om, at vi alle råder 
over vores egen frihed. Denne frihed må vi aldrig tage for 
givet; den kræver store ofre, og vi må gang på gang 
bevise, at vi er den værdige - ligesom I må nu.

Vi har valgt at opføre dette massive 
nationalsymbol (som samtidig tjener som 
rehabiliteringscentrum) i naturskønne 
omgivelser. Institutionens fysiske rammer 
er nyopførte og vel placeret nær hjertet af 
U.S.A.
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Hvor I før har været vant til enkelt- eller dobbeltceller, er de personlige rum spaciøse 
og lyse og indrettede til at huse seks indsatte hver. I vil formentlig notere tremmernes 
fravær - dette er en bevidst indretning, da dette er en institution og ikke et fængsel.
Al spisning foregår i den rumlige og behageligt møblerede kantine, og i den vestlige fløj 
kan man finde oratoriet, hvor alle indsatte samles for at høre vigtige meddelelser fra 
institutionens stab, samt ved offentlige fremvisninger, taler, møder og ved de såkaldte 
patriot-kurser.
Yorktown råder desuden over en udendørs basketballbane, et velindrettet og moderne 
trænings- og fitnessrum, hvor de indsatte kan holde sin fysiske form ved lige, samt et 
aktivitetsrum, hvor de indsatte kan benytte sig af diverse fritidsaktiviteter.
Ydermere disponerer institutionen over en yderst kvalificeret farmaceut og læge samt 
en sygeplejerske. I tilfælde af ulykker eller nødvendig medicinering vil vagtstaben være 
behjælpelig med at eskortere de implicerede til infirmeriet.
I forbindelse med den forestående fysiske og psykiske evaluering og efterfølgende 
rehabilitering vil alle indsatte have faste samt frivillige konsultationer med Yorktowns 
nedsatte psykolog. Denne har, foruden en Ph. D. i både psykologi og psykiatri, bred 
erfaring med både fængsler, sanatorier og andre offentlige og private institutioner. 
Konsultationerne vil fortrins vis være private, men de forekommer også som gruppesa-
mtaler.

Vores håb her på Yorktown er, at I indsatte kan bevise, at I 
for-tjener den frihed, som er enhver amerikaners ret. Vi 
dømmer jer ikke på Jeres fortid; vi ved, I har begået brud 

på landets love, men vi ved også, at alle mennesker 
besidder evnen til at angre og ændre sig.

Her i denne institution bliver alle indsatte givet samme 
behandling, og alle bliver hørt og respekteret, men 

alle har også det fælles ansvar at følge de få regler 
for adfærd, der nødvendigvis må eksistere i ethvert frit 
samfund. For at ingen skal være i tvivl vil disse blive 
opsummeret her:

· Ingen forlader institutionen uden tilladelse. Alle indsatte 
evalueres dog af Yorktowns tilhørende psykolog samt 

resten af staben, og på baggrund af disse analyser vil 
der blive taget stilling til en eventuel translokation.

· Af hensyn til de indsattes sikkerhed, psykologiske udvikling og rehabilitering 
er institutionen isoleret fra resten af omverdenen. Dette betyder, at de indsatte 
ikke har adgang eller krav på post eller udefrakommende medier, såsom tv, 
radio, aviser etc.. Udover dette har de indsatte ingen krav på besøg fra venner 
eller familie, telefonsamtaler, internetadgang eller anden kommunikation med 
verdenen udenfor Yorktown.
· Alle indsatte har hver deres personlige ID-skilt, som de får udleveret ved 
ankomsten til Yorktown. Dette skal bæres på skjortens brystlomme under 
hele den indsattes daglige ophold på institutionen.
· Al indtagelse af fødevarer, det være sig i fast eller flydende form, skal foregå 
i kantinen.
· Udover de faste måltider vil der hver dag i kantinen blive udleveret en luksus-
ration til hver af de indsatte bestående blandt andet cigaretter og læskedrikke. 
Denne ration udleveres ved opgivelse af den indsattes navn og nummer, samt 
forevisning af ID-skilt. Det er ikke muligt for en indsat at hente rationer for 
andre indsatte. Den enkelte har selv ansvaret for sin ration, og det er ikke 
muligt at få mere end det ovennævnte. Mådehold er en dyd, frådseri en 
synd!
· Rygning er ikke tilladt indendørs. Det vil være muligt for de indsatte at ryge i 
gården, men adgang dertil kræver, at den implicerede ledsages af et medlem af 
vagtstaben. Vi opfordrer alle til at få sig et sundt helbred og lægge deres dårlige 

rygevaner fra sig.
· Det kræves, at alle indsatte er velsoignerede og under- går 

daglig personlig hygiejne. Da Yorktown huser fortrinlige badefacili-
teter er det enhver indsats pligt at møde nyvasket, nybarberet og 
nyfriseret ved morgenmaden.

· Ligesom det er vigtig med personlig 
rengøring, er det også af største vigtighed, 
at de fysiske omgivelser holdes rene. Alle 
lokaler på Yorktown skal rengøres dagligt, 
det være sig de personlige rum, kantinen, 
oratoriet, toiletterne, badefaciliteterne, 
såvel som gangene. Orden er en essen-
tiel grundsten i frihedens fundament; dette 
bør ingen indsat glemme!
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