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Ove föddes för 35 år sedan och redan som kalv var han en stenhård 
muterad älg. Hans mamma, som var hora och hette Sibylla, avlade 
fram Ove tillsammans med en ståtlig tolvtaggars älgtjur som råkade 
släntra förbi Sibyllas horhus. Redan som liten så härdades Ove av den 
hårda uppväxtmiljön, för att nämna ett av de mindre brutala metoder 
som Sibylla använde för att få fason på den bångstyrige Ove så blev 
han piskad till sömns med familjens rottingmöbler varje kväll. När 
Ove började skolan blev han genast retad för sin stora mule (det är 
MULET ute), och började därför att skolka. Hans mamma brydde sig 
inte överhuvudtaget utan uppmuntrade honom snarare att göra detta. 
När Ove fyllde 13 såg han sin första landhaj och blev genast fascinerad 
av dessa ståtliga varelser. Han lyckades att fånga den lilla gynnaren 
som knappt var mer än ett yngel och av denne gjorde han sin första 
landhajsmössa (med hål för hornen). Detta skulle visa sig vara Oves 
stora lycka och framtida karriär, i och med att den stora landhajsjägaren 
Lavemagnus den förste råkade vid detta tillfälle se Ove fånga hajynglet 
och genast tog den unga älgen till lärling. Tio års hårt arbete och hårt 
pluggande tog det Ove att bli landhajsjägare. Han flyttade då genast 
norrut till den nyligen uppsmällda samling hus som skulle bli Vänga 

OVE ÖSTSKOG 
Mööse (senare omdöpt av reklammässiga skäl till Vaenga Moese), 
då han hade fått nys om att det skulle vara goda landhajsjaktmarker 
där. Eftersom landhajarna till stor del rör sig i den förbjudna zonen, 
så har han under sin tid i trakten lärt sig denna plats utan och innan. 

Han bor nu i ett skjul ungefär 30 kilometer utanför Vaenga Moese, 
det är här han förvarar alla sina saker.

Efter striden med Landhajen 2, så blev Ove och Bengt utnämnda till 
byns första kommunalpolitiker. Dock varade inte denna karriär speci-
ellt länge. Så fort det blev val, så åkte de huvudstupa ut ur fullmäktige. 
Ove hävdar dock bestämt att han är fortfarande lika full och mäktig.

Helt lottlösa blev de dock inte. De fick var sitt fett flytvästavtal, vilket 
gick ut på att de skall se till att hålla landhajar borta från byn och ta 
emot massor av sprit.
Personlighet
Ove är hård. Hårdare än alla andra. Han har sett allt, upplevt allt och 
blivit blåslagen av allt. Sina traumatiska och hårda upplevelser har 
format honom till den ultracoola klippa granit han är. Han tycker inte 
om någon utom sig själv och skulle han tvingas att umgås med någon 
eller några så är han genast tvungen att visa hur hård och tuff han 

faktiskt är. Rackar ner på alla andra utom sig själv, tar inte skit av någon och är snabb till att använda sina hårda nypor. Det enda som skulle 
kunna få honom att mjukna något är om någon skulle tratta i honom abnorma mängder sprit, då han skulle kunna tänka sig att berätta några 
av hans traumatiska landhajsupplevelser.

Hans tid som politiker har format fram en ny Ove. Han har utökat sin vokabulär med många svåra nya ord, så som: nykter, rik, din och nepo-
tism. Detta betyder att Ove har socialiserat sig en smula och ser nu bara ned på de flesta istället för alla.
Utseende
Ove ser lika hård ut som han är. Hans mule är ärrad och fårad av många landhajsstrider, han bär bitmärken och fräcka ärr över hela kroppen. 
Han är nära två meter lång och har sju ståtliga taggar i sin krona, hans kropp är senig och tärd men ändå muskulös och täcks av en sliten 
landhajsrock. Hans långa smäckra ben döljs bakom ett par vida kofösarbrallor som är nerstuckna i ett par väl ingångna mcboots som han har 
hittat i den förbjudna zonen. Ove syns knappt aldrig utan sin favoritharpun i händerna eller coolt slängd över axeln.
Grundegenskaper
Styrka: 17 Kroppspoäng: 35
Intelligens: 13 Längd: 197 cm (Utan horn)
Personlighet: 7 Vikt: 103 kg
Smidighet: 15 Klass: MD (Älg)
Storlek: 17 Skadebonus: +2
Fysik: 18
Mental styrka: 16
Färdigheter  Utrustning
Hoppa  80% Landhajsrock (Abs 7)
Klättra 50% Kofösarbrallor
Lyssna 65% Harpun (skada 1t8+2)
Gömma sig 121% Jättetuff kniv (skada 1t6+2)
Första hjälpen 12% Flintlåspistol (skada 3t6)

Finna fällor 78% Sprit
Finna dolda ting 83% Skinnväska 
Finna ätliga växter 92% Kruthorn och kulor
Jaga & spåra 177%
Smyga 103%
Simma 54%
Slagsmål 125%
Harpun 153%
Musköt 70%
Tala gamla språket 22%
Kniv 80%
Flintlås pistol 84%
Mutationer  Defekter
Riktningsknöl Vansinne
Snabbhet
Regenerera



BENGT VÄSTE
Bengt är en muterad gam i tjugofemochetthalvtårsåldern. Redan i späd ålder blev han undervisad av sin far i den nobla konsten att skita inåt 
och har blivit en förunderligt gnetig och snål person som inte unnar sin omgivning någonting. Bengt jobbar numer delvis på sin fars begrav-
ningsbyrå och lyder denne i allt, i alla fall de order som han vågar att utföra, för Bengt är fruktansvärt feg därav kommer det faktum att han är 
en väldigt god muskötskytt. Han fått i uppdrag av sin far att försöka sabotera all landhajsjakt eftersom denna inte är bra för familjens affärer, 
men de tama försök som han gör kommer nog aldrig bli något hot mot denna (i alla fall inte så länge som Ove är i livet).
Ove och Bengt är de två överlevarna från de tidigare Landhajsattackerna och efter den senaste blev de utnämnda till kommunalpolitiker. Dock 
blev karriären kort. En mängd skandaler kretsar nu kring det politiska radarparet. Kulmen nåddes då Bengt, i smyg, hällde ut mängder av äcklig 
och hälsovådlig bottensatts i en gyttjepöl, för att skicka en hög nya kistkunder till sin snåle far. Skandalen blev enorm och den omnämns i 
folkmun som ”Hallandssåsen”. Nu sitter Ove och Bengt på var sitt flyvästavtal, vilket innebär att de får massor av sprit mot att de avskräcker 
landhajar från byn (säkert...).
Politiskt sett har Bengts far, Bernt, varit mer lyckosam. Bernt och hans parti Kistdemokratiska Gammlingspartiet kom in i fullmäktige och sitter 
nu i vågmästarposition mellan Tyskdemokraterna och oppositionen.
Personlighet
Bengt är minst lika feg som han är snål, denna nobla gåva har han ärvt av sin far som faktiskt är strået vassare på dessa punkter. Bengt fullkomligt 
älskar att folk i byn avlider eftersom detta innebär goda penningar för den gamiga familjen.
Utseende
Bengt har icke särdeles förvånande gamiga drag, en stor vass näbb som sitter placerat i övrigt vederstyggligt ansikte. En lång vidrig hals ringlar 
sig ner mot den fläckvis fjäderbeprydda kroppen. Hela härligheten brukar han dölja i svarta, slitna kostymer samt en hög cylinderhatt och ett 
par vita sammetshandskar på sina stora spretiga vingliknande fingrar. Han bär alltid med sig familjens senaste reklamkatalog om kistor som 
de tillverkar själva och försöker inte sällan prångla på inte ont anande bybor en kista eller begravning till specialpris.
Grundegenskaper
Styrka: 11 Kroppspoäng: 25
Intelligens: 9 Längd: 173 cm
Personlighet: 4 Vikt: 52 kg 
Smidighet: 15 Klass: MD (gam)
Storlek: 12
Fysik: 13
Mental styrka: 9
Färdigheter  Utrustning
Hoppa 42% Måttband
Klättra 17% Anteckningsblock
Lyssna 10% Svart kostym
Första hjälpen Så fan heller Cylinderhatt
Gömma sig 38% Musköt (Skada 3t6)
Stjäla föremål 42% Gravöl
Finna dolda ting 35% Senaste prislistan
Smyga 37%
Simma 38%
Slagsmål 40%
Musköt 156%
Snickra kista 120%
Mutationer Defekter
Vingar Inga



BDOLF LUNDGREN
Bdolf föddes en solig dag i den tyska staden Hajmat. Han var inte själv i familjen, onej. Två bröder fanns där också, nämligen den äldre Adolf 
och lille Cdolf. Konkurrensen om uppmärksamheten i familjen var väldigt hård, så redan som barn lärde sig Bdolf tricken för att synas och ruffa 
åt sig allt som gick. Kort och gott, en helt vanlig tysk familj. Eftersom alla i familjen försökte ruffa åt sig allt, så ledde detta tragiskt nog till att 
lille Cdolf svalt ihjäl i späd ålder.
Efter de traumatiska och hårda första åren, så gjorde Bdolf en lysande karriär i Hitlerjugend. Dock inte riktigt lika lysande som den äldre Adolf, 
som snabbt blev familjens svarta mustasch. Svartsjukan pumpade i Bdolfs ruttna blodomlopp och han var tvungen till att hävda sig genom 
att sätta världsrekord i heilning, vilket resulterade i att han hamnade i Görings Rekordbok och fick bära familjens svarta tupé.

Nu har Bdolf uppnått den aktningsvärda tyska åldern 32 och han och hans spänniga kropp befinner sig nu i den lilla byn Vaenga Moese i 
Pyrisamfundet, där han har hört att det skall finnas mängdvis med landhajar och givetvis är alla dessa hans. Därför har han nu bestämt sig för 
att, förutom att stolt bära familjens tupé, jaga dessa med sina landhajsvapen (se separat beskrivning).
Personlighet
Bdolf tillhör kategorin människor som njuter av att synas och spänna sig. Detta kan härledas bakåt till uppväxten, men troligtvis beror det på 
någon extra rutten kromosom, som nästlat sig in. Han uppfyller dock den tyska kromosomkvoten på 47.

I övrigt är hans uppförande typiskt tyskt. Ex. skriker, knör sig före i köer och har armbindel.
Utseende
Bdolf är ytterst vältränad och det är något han inte döljer. Så fort tillfälle erbjuds, så poserar han  dramatiskt i bar överkropp och vill gärna bli 
fotograferad. Två av hans fyra armar används ofta till att fixa med håret (tupén), samtidigt som det andra paret flexar med bicepsen.

Han har ett fördelaktigt utseende i funktionen att attrahera det motsatta könet. Otaliga är de kvinnor som fallit för hans bildsköna leende 
och förföriska vinkningar med ögonbrynen.

På kroppen sitter en klassisk brun skorta, vilka kompletteras med ett par glänsande ridstövlar. Dessutom har Bdolf oftast sin stridssele med 
Landhajsvapnen på sig.
Landhajsvapnen
Grundprincipen för dessa vapen är mycket enkel, nämligen Light-produkter. Alla vet ju att Light-produkter är lika med döden. Problemet är 
bara att Landhajar har är mästare på att upptäcka detta lömska gift. Bdolf har dock funnit lösningen… I sin stridssele hänger 4st burkar “Makril 
i tomatsås LIGHT“, men eftersom han har tagit bort etiketterna på dessa, så är de omöjliga att känna igen. Till och med för en landhaj.
Grundegenskaper
Styrka: 17 Kroppspoäng: 33
Intelligens: 10 Längd: 183 cm
Personlighet: 10 Vikt: 87 kg
Smidighet: 18 Klass: MT (Muterad Tysk)
Storlek: 15 Skadebonus: +2
Fysik: 18
Mental styrka: 16
Färdigheter  Utrustning
Hoppa  95% Stridssele
Klättra 85% 4st Landhajsvapen
Lyssna 73% Brun skjorta
Gömma sig 12% Svarta ridstövlar
Första hjälpen 20% Svart tupé
Finna fällor 32% Mein Schwampf
Finna dolda ting 41% Kamera
Jaga & spåra 77% Stygg kniv (1t6+2 i skada)
Smyga 35% Armbindel
Simma 50%
Köra panzarvagn 55%
Spänna sig framför kamera 124%
Kniv 80%
Heilkido-tekniker
Tigerhitlerhälsning 95%
Marschspark 78%
Mustaschslag 108%
Mutationer  Defekter
Flerdubbla kroppsdelar (4 armar) Tillfällig stupiditet
Panzer-hud (abs 1t6)



Hajdi Höns
Hajdi Höns är trots sitt namn ett muterat får. Redan i späd ålder föddes (Vad menar vi???) hon i den lilla gyttje hålan Vaenga Moese och redan som litet 
lamm uppvisade hon en sjuklig fascination av gyttja. Hennes kall var gyttja och dess invånare. Allt som hade med dy, sump och annat brunt material 
undersökte hon med vild frenesi.

Nu är det så att lilla Hajdi inte var helt nöjd med sig själv. Hon har alltid burit en sällsam önskan inom sig att få vara något mer gyttjeanpassat djur, 
så som gris, landhaj, mask eller dyngsork. Detta ledde fram till att hon fick kontakt med Dr. A. Saijoma, som var en framstående forskare i fornordiska 
adjektivprefix, levande charader och genmanupilation. Med hjälp av denne doktor genomgick hon ett experiment, som syftade till att förändra hennes 
anatomi till en landhajs. Experimentet fick åt skogen, eftersom doktorns ALU-anställde assistent Loa Falk fumlade till det en smula. Han skulle nämligen 
ha fångat in en landhaj, men tyckte efter stor anstränging att det nog dög med en brax. Därav slutade experimentet i en katastrof och effekten blev att 
Hajdi fick simhud mellan klövarna och gälar under pälsen.

Efter besvikelsen över experimentet, så inriktade hon sig istället på att lära sig allt hon landhajar och började studera vid gyttjefackulteten i Mensträsk. 
Där spåddes hon en lysande framtid och fick snart ut sin examen i gyttjebiologi.

Hon är precis hemkommen till Vaenga Moese igen och har nu en tjänst under turistknösen och politikern Mört Karlsson, som lovat att finansiera 
hennes forskning och bygga en landhajstank, i utbyte mot att hon hjälper hans turistparadis “Bara Sommarland“ att vara fritt från landhajsattacker.
Personlighet
Hajdi är en mycket dedikerad forskare, om än inte så smart, men hon uppväger sin fårskallighet med en naturlig intuition för allt som har med gyttja att 
göra. Hon älskar att prata med allt och alla om gyttja, landhajar och saker där omkring. Något annat förstår hon sig inte på, så då håller hon tyst. Dock 
tar hon ofta upp samtalsämnet och då är det väldigt svårt att undkomma hennes bräkande.

Hennes högsta dröm är att lyckas infånga en levande landhaj och försöka föda upp en sådan i fångenskap. Kanske till och med tämja den…
Utseende
Hajdi är ett välutvecklat får och mer därtill. Förutom alla vanliga attribut som hör får till, så kan man skymta ett och annat fjäll här och var. Dessutom 
bär hon stolt både gälar och simhud.

Hon går alltid klädd i vit forskarrock och bär alltid med sig stetoskop och en burk favorit gyttja.

Grundegenskaper
Styrka: 7  Kroppspoäng: 17
Intelligens: 5  Längd: 162 cm
Personlighet: 10 Vikt: 67 kg
Smidighet: 12 Klass: MD (Får)
Storlek: 9  Skadebonus: 0
Fysik: 8
Mental styrka: 17
Färdigheter   Utrustning
Hoppa    42% Läkarrock
Klättra   12% Stetoskop
Lyssna  84% Uppblåsbar badring
Gömma sig  12% Diplom från gyttjefackulteten
Första hjälpen 76% Burk med favoritgyttja
Finna fällor  2% Skalpell (1t3 i skada) 
Finna dolda ting 36%
Smyga   14%
Gyttjebiologi  120%
Drogkunskap  83%
Simma   100%
Obducera  72%
Mutationer  Defekter
Gälar och Simhud Dåligt griporgan
Intuition



· Tyskarna har inte lämnat byn.
· Ove Östskog har inte köpt en rosa plyschpyamas 

(han har däremot köpt en blå).
· Det  har inte gått tio år.
· Gyttjan har inte fösvunnit.
· Gunde Svan har inte dykt upp.
· Hajarna har inte blivit mindre.
· Tyskarna har inte börjat prata något annat språk.
· Bengt Väste har inte blivit human.
· McBörjes har inte blivit roligare.
· Källkvist är inte med.
· Liftköerna har inte blivit kortare.
· Tyskarna har inte slutat trängas.
· Rudolfs mule är fortfarande inte gul.
· Spice Girls har inte skrivit en enda bra låt än.
· Ken Kent har inte blivit svensk.
· Michael Jackson är fortfarande inte sig själv.
· Djevulen har inte loafers (det har däremot tyskarna).
· Tyskarna har inte börjat frisera sig snyggt.
· Elvis har inte återuppstått.
· Rytmisk sportgymnastik är forfarande inte en ädel 

sport.
· Gunde Gök är fortfarande inte med i detta scenariot.
· OBS! Inte Herr Slöjd heller.
· Svenska fotbollslandslaget har inte fått några fler 

medaljer.
· Agne Gälevik lever!
· Gunde Svan har inte börjat supa.
· Bruno Winzell har givit lobotomin ett ansikte.
· Tåget Klasson har inte blvit smalare.
· Duracellkaninsbatteriet har inte tagit slut.
· Ove har inte nyktrat till.
· Hallandssåsen är inte miljövänlig (det är däremot 

Birger Schlaug).
· Rocky Balboa har inte blivit smartare.
· Den här listan har inte blivit lång tråkig.
· Tyskar är inte vänliga.
· Finland har fortfarande inte tagit fler guld i Hockey 

VM än Storbrottanien.
· Till Gunilla och Lars-Erik från Bengt.
· Evil Mats har fortfarande inte ätit upp sin gröt. Det 

har inte Genocide Jens heller. Inte Unholy Ulf eller 
Putte in chains heller.

· Lennart von Jonas har inte blivit fattigare.
· Bibeln har inte vi skrivit (än). Det har inte Siegvard 

Heildrasin heller gjort.
· Psalmboken har fortfarande inte hamnat på någon 

Europalista.
· Vi är inte nyktra. Det är inte Ove heller.
· Ove är inte en muterad kolja (än).
· Ålvert Ålberg har inte hämtat sig från chocken.
· John Bull Bitter är fortfarande inte gott.
· Djevulen är fortfarande skit-tuff.
· Man får fortfarande inte gå mot röd gubbe.
· Vi kan fortafarande inte stava till Teemu Selanne.
· Günther Durchfall är fortfarande inte bra i magen.

· Magic saknar ännu landhajar. Konstigt med alla 
skräp-critter som finns med där.

· Lightprodukter är fortfarande inte nyttiga.
· Pasi Sneck har inte fått svensk medborgarskap.
· Vi är fortfarande fulla.
· Ni måste vara mycket fullare hela tiden.
· Det är vi.
· Vem är du?
· Vem är jag?
· Kan vi få kontakt nu? 
· Levande charader.
· Arja Sajoma är fortfarande en stjärna.
· Procenten i folkölen har inte sänkts.
· Höns har fortfarande inte slutat tjata.
· Embro strikes back är fortfarande skit-fräckt.
· Landhajar äter allt.
· Rainbowchild med The Submarine Prophets har 

fortfarande bara släppts i 10 exemplar.
· Myran är här nu.
· Det är vi också.
· Knappt.
· Det här pappret är alldeles för långt.
· Censur
· Heilkido har blivit en ädel kampsport.
· Det är fortfarande inte på mode med bruna skjortor.
· Bingo Lotto sänds fortfarande.
· En landhaj kommer sällan ensam.
· Landhajar är inte encelliga djur.
· John!!!! Är det supa eller?
· John!!!!
· Det där med idrott kan fortfarande kvitta.
· Skåne tillhör fortfarande Danmark, särskilt efter 

incidenten med Hallandssåsen.
· Das ist nicht hinter dem Bahnhof.
· Elsa ist muhammedaner und sie esse nicht schwei-

nefleisch.
· Heini werfen radiergummis.
· Keep on rocking in the free world (eller nått).
· Ring Via-direkt.
· Din pappa.
· Är det läppstift?

Typisk HandouT
DETTA HAR HÄNT


