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Detta har hänt
Efter att våra hjältar Ove, Bengt kravlade sig 
levande ur infernot från slutstriden med Land-
hajen 2TM har det nu gått en mandatperiod (eller 
något). Hjältarna blev som bekant utnämnda 
till Vaenga Moeses första kommunalpolitiker. 
De båda hjältarnas politiska karriär har gått 
spikrakt åt ett håll, nämligen rakt åt Tyskland. 
Kulmen nåddes under det senaste årets val, då 
Siegvard Heildrasin med knapp majoritet tog 
över hela kommundelskontoret och detta trots 
att han och hans tyskdemokrater blev offer för 
en omfattande förtalningskampanj, vilken gick 
ut på att de skulle ha ett visst samröre med 
Tyskland. Detta resulterades givetvis i att våra 
hjältar röstades bort och deras säkra tillvaro 
som kommunalpolitiker förbyttes mot en grå 
och arbetslös vardag. I och för sig var det nog 
inte så konstigt att de blev bortröstade, efter-
som deras politiska uppdrag mest bestod av 
att besöka bordeller i Tyskland och förbruka 
bygdens förråd av hembränd sprit. Till skanda-
len hör kanske också att Bengt Väste hällde ut 
mängdvis med äcklig bottensatts i en gyttjepöl, 
för att öka dödsfallen på turister. Gyttjepölen 
kallas numer för Hallandssåsen. Trots detta 
erhöll de ett saftigt flytvästavtal då de lämnade 
sina poster inom po(o)litiken. I stora drag gick 
detta ut på att de skulle ha sitt på det torra så 
länge de såg till att byn var säker från landhajar.

Ungefär samtidigt som skandalen vid Hal-
landssåsen, så började den nya turistkungen, 
Mört Karlsson, att bygga på sin nya nöjes-
park “Bara Sommarland“, som skulle syfta 
till att skaffa den lilla byn ännu mer turister. 
Främst tyskar i och med alla att typiska tyska 
attraktioner så som Bratwurst-akvarium och 
Marsch-hinderbanor prioriterades.

Bara Sommarland står nu, efter massor av 
byggande, färdigt för en invigning av sällan 
skådat slag. Programmet innehåller bland annat 
Älgskådning, Allmänt heilande, modevisning 

Vaenga Moese
Från början hette den lilla byn i det stora träsket 
Vänga Mööse men efter att den kreativa borg-
mästaren kom på den lysande idén att locka till 
sig idiotiska hälsopuckon med nått så löjligt som 
gyttjebad, fick de styla sitt namn så att det fick 
en mer internationell klang. Byns enda rikligt 
inkomstbringande källa är dessa bad som folk 
ifrån när och fjärran gottar sig i, men en del 
penningar kommer in ifrån byns banan- och 
apelsinodlingar (dessa odlingar är de enda i 
hela Pyrisamfundet och levererar sina urusla 
varor både till kejsar Torulf och den genomfete 
Nickolas von Rijn). En annan sida av banan- och 
apelsinodlingar är en nyuppfunnen grogg som 
har fått byns vackra namn och kliver fram som 
en högklackad furir bland landets barer. ((1/3 
sprit (helst hembränt), 1/3 apelsinjuice, 1/3 
Coca Cola samt att den till slut garneras med 
lite mosad banan vilket gör att groggen antar en 
vackert träskbrun färg med klumpar i.)) 

I byn bor sammanlagt 210 personer men an-
talet invånare i byn nästan sjudubblas under 
gyttjebadsäsongen. Byn består av ett sextiotal 
omkringkastade hus i varierande storlek, av 
vilka ungefär hälften utgörs av hotell. Vi hade 
nu tänkt att ta upp de byggnader i byn som 

i bruna skjortor och en spännande match i 
rytmisk sportgymnastik mellan det lokala elit-
serielaget Djurgårdens AIK och det tyska laget 
Heilen München.

Sedan den senaste landhajattacken har det 
ej varit en enda landhajs-attack, detta förvånar 
högeligen alla i byn. Detta har givetvis blivit 
ett stort diskutionsämne främst på Öken och 
McBörjes. Tack vare att frekvensen på hajat-
tackerna har minskat lavinartat och att Bara 
Sommarland håller på att byggas, så har be-
söken av tyska turister ökat katastrofalt. Vad  
som vilar i framtiden vet ingen utom möjligen 
Knut Quisling i hus 3. 

D et är inte lätt att vara landhaj, särskilt 
inte i den lilla byn Vaenga Moese. Varen-
da en som dykt upp har fått på nöten av 
hårdhudade landhajsjägare.
Denna gången är hajarna inte ensamma. 
Vid deras sida står heilarna. Detta tyska 
pansar tillsammans med glupska käftar 
blir en kraftmätning utöver det vanliga 
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faktiskt är intressanta nämligen: lyxhotellet 
“Den hjyldenhe Jonas“, gyttjestranden med 
tillhörande omklädningsrum, souvenirbutiken 
(tillika livsmedelsbutik och bar) “MacBörjes 
barbutik“, “hus 3“ en ganska vanlig invånares 
hem, modeboutiquen “Desirées chic boutique 
del gyttjo“ vars kollektioner inom gyttjebadmo-
det har vållat en enorm uppståndelse nere på 
kontinenten, den populära baren “Öken“, det 
nedlagda “Claywatch“, den vackra ungdoms-
gården Kylrummet, Låt Blees heilkido-dojo, 
Vaenga Moeses kommundels kontor, Hem och 
skolas högteknologiska föreningslokal, Mört 
Karlssons nya turistattraktion “Bara sommar-
land“, den rytmiska sportgymnastikföreningen 
Djurgårdens-AIK:s föreningslokal och slutligen 
byns misslyckade bingohall “Tåget Klassons 
bingohit“.

Den hjyldenhe Jonas
Den hjyldenhe Jonas är det mest luxuösa ho-
tellet i byns största hotellkedja och ägs av den 
kopiöst korpulente och rike muterade grisen 
Lennart von Jonas. Hotellet som är den absolut 
största byggnaden i byn och har tre våningar 
ligger placerat i utkanten av byn och har en 
vidunderlig utsikt över gyttjestranden. Hotellet 
består av Lennart von Jonas kontor, en foajé, 
en liten bar (här kan man givetvis få sig en 
Vänga Mööse om andan faller på, samt en del 
andra drycker (givetvis till ett hutlöst pris)), ett 
bekvämt avgyttjningsrum och ett antal rum av 
högsta klass. Inredningen går mest i gyttjebrun 
sammet för dölja eventuella gyttjespill och bris-
ten på städerskor (att Lennart von Jonas är en 
muterad gris innebär också givetvis att han 
beter sig som en).

Gyttjestranden
Gyttjestranden täcker upp hela den västra 
delen av byns utsikt. Under det mest aktiva 
halvåret täcks stranden av feta gyttjefanatiker 
och löjliga parasoller samt en mystisk lyftkran 
som används när Tåget Klasson skall dras upp 
ur gyttjan (han har bekostat den själv p.g.a. 
de hudproblem han har som tvingar honom 
till ett dagligt dopp i den välgörande gyttjan 
(beskrivning av Tåget finnes under rubriken 
Tåget Klassons bingohit)). Stranden har för en 
Pyrisamfundet en unik anläggning med rin-
nande vatten och fjärrgyttjeuppvärmning (den 
består av en massa rör som inte gör annat än 
att få fram vatten) med vilka man har motiverat 
sitt skyhöga pris för att få bada i de naturligt 
varma gölarna. Troligtvis har Lennart von Jo-
nas med ett finger i spelet även här. Här kan 
man få sig gyttjemassage, se på gyttjebrottning 
eller gotta sig i gyttja och sump på egen hand. 

Den riktigt penninghungrige resenären kan 
gå en kurs i gyttjebadlandhajsväkteri, varefter 
han kan lyfta den enorma lönen av ett gratis 
besök per vecka   man arbetar samt givetvis få 
möjligheten att köpa svindyra landhajständer 
för att kunna skryta för någon av gyttjebadbru-
darna på någon av byns inneställen. I direkt 
anslutning till gyttjestranden ligger också den 
muterade bävern Mört Karlssons skrytbygge 
“Bara Sommarland“.

MacBörjes barbutik
MacBörjes barbutik är en stor byggnad där 
man kan köpa det mesta man behöver som 
gyttjegäst. Här finns souvenirer för hutlösa pri-
ser, en matavdelning för byborna samt en bar 
inklämd i ett hörn. Souvenirerna består av allt 
ifrån vykort till femlitersbehållare med färdig-
blandad Vänga Mööse. I matavdelningen  kan 
man givetvis köpa apelsiner och bananer men 
även andra produkter som lyckligtvis håller en 
någorlunda god standard. Börje är en muterad 
människa i 40års-åldern som driver denna bu-
tik tillsammans med sin senila farbror Cliff-Åke 
som tar hand om baren (där kan man rekvirera 
en särdeles god Vänga Mööse (hemligheten är 
att han har goda kontakter med banan- och 
apelsinodlarna så att han får färska varor)). 
Cliff-Åke är djupt insyltad i Kistdemokratiska 
gammlingspartiet och vad de sysslar med. Börje 
är en slipad försäljare som kan prångla på vem 
som helst vad som helst trots sitt bisarra yttre: 
fyra ögon, fjällig hy och simhud mellan fingrar 
och tår. Börje sympatiserar med Carl Vilts parti 
Muderata svamlingspartiet de bruna. Det fak-
tum att Börje och Cliff-Åke sympatiserar med 
olika partier leder givetvis till hätska politiska 
debatter och allmänt dålig stämning i butiken.

Desirées chic boutique del gyttjo
Desirée är en ego- och modefixerad muterad 
katt som älskar att dränka sig själv i diverse 
kosmetika (Ja, den är djurtestad!!!!!!). Desirée 
har genom hårt slit och del vänstrande lyckats 
slå sig fram i den obarmhärtiga gyttjemode-
branchen och lyser nu som en av de klaraste 
stjärnorna på designhimmelen. Hennes bouti-
que ligger i byns centrum och är inhyst i ett litet 
men förbluffande vackert trähus. Här kan bad-
gästerna köpa gyttjebaddräkter av olika kvalité 
och utformning. Givetvis till samma hutlösa och 
obefogade priser som i resten av byn. Det kan för 
övrigt nämnas att Desirée ett funderade på att 
starta ett eget politiskt parti Mode-raterna men 
valde att rösta på Tyskdemokraterna istället.

Öken

Vaenga Moese
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Öken är den största innekrogen i hela Vaenga 
Moese p.g.a. att de säljer sina drycker till ett mer 
sansat pris och bjuder dessutom på nakenun-
derhållning samt gyttjebrottning. Baren drivs 
av en vanlig (!) människa vid namn Kurt Kuvös 
(givetvis ett namn han talar tyst om) som till sin 
hjälp har ett par toplessbrudar och några biffiga 
och dumma utkastare. Baren är inredd som en 
öken med sand på golvet och kaktusar målade 
på väggarna. Bardisken är snidad i vacker ek 
men antar nu ett mindre aptitretande utseende 
efter alla frätskador som de utspillda Vänga 
Mööse har skapat. Under dagen kan man bli ser-
verad diverse undermåliga maträtter tillredda av 
Kurt Kuvös lätt efterblivna dotter Karin Kuvös 
(om hon har varit sådan sedan födseln eller bara 
ätit för mycket av sin egen mat kan man fråga 
sig). Nuförtiden är det mer livat på Öken än 
någonsin, det faktum att barens övervåning har 
blivit kommundelskontor gör att fulla politiker 
ständigt är här och super på skattebetalarnas 
bekostnad (den mest frekvente besökaren är 
Siegvard Heildrasin (detta påverkar givetvis Kurt 
Kuvös politiska inställning lite grann)).

Tåget Klassons bingohit (och dojo)
Tåget Klasson är utan tvivel Pyrisamfundets 
tyngsta medborgare, han är en muterad valross 
i sina bästa år. Byns invånare blir förvånade 
varje gång de ser honom för att inte tala om tu-
risterna. Tåget sträcker sig 170 cm över marken 
och cirka 10 cm under marken pågrund av sin 
vulgära vikt och byns porösa jordlager (det är 
lätt att snubbla i någon av groparna han lämnar 
efter sig (för en närmare beskrivning av entiteten 
grop se förr förra årets Ars Magica scenario)). Nu 
är det så att Tåget är besatt av bingo och försö-
ker idogt att få resten av byborna och turisterna 
att följa hans exempel (Tåget Klassons bingohit 
är den enda bingohall någonsin med inkastare). 
Under de elva åren plus en mandatperiod han 
har varit aktiv i byn så har han faktiskt lyckats 
att snärja de flesta medlemmarna i byns tredje 
minsta förening “Östra Vaengas spatserklubb“, 
så att han har ett stadigt klientel bestående av 
två personer (halvförlamade kalkbrottet Agda 
och hennes mer rörliga väninna Bodil) och han 
lyckas ibland lura dit en del förvirrade gyttjetu-
rister (dessa är givetvis mer intresserade av att 
beskåda hans enorma kroppshydda än att spela 
bingo). Bingohallen består av en ganska flott 
byggnad med en ovanligt stor dörr (om ni undrar 
hur detta går ihop kan vi meddela att Tåget är 
väldigt välbärgad och kommer ursprungligen 
ifrån Norge och har flyttat till Vaenga Moese 
p.g.a. sina hudproblem). I den politiska cirkusen 
spelade Tåget Klasson en viktig roll för Kistde-
mokratiska gammlingspartiet, i och med att han 

lät Leif “Liket“ Olsson propagera för sitt parti 
mellan bingoutropen. Tilläggas kan att han efter 
hård kamp lyckades de röda kamelerna från att 
omvandla hans bingohall till en bongohall (att 
de röda kamelerna inte längre är med i egyptiska 
bongotrummsstiftelsen betyder inte att de inte 
tycker om att spela bongotrumma).
Sedan Bara Sommarland byggdes har man 
dock inte sett till Tåget Klasson. Detta är väl-
digt underligt, eftersom han är ganska svår att 
missa med blickfånget. Sanningen bakom hans 
försvinnande är att han blivit fruktansvärt de-
primerad, eftersom han inte har haft en enda 
besökare, vilket resulterat i att han suttit inlåst 
i sin bingohall och hetsätit. Numer liknar han 
mest ett gigantiskt bowlingklot med en impo-
nerande diameter på fem meter. 

Före detta Claywatch (och dojo)
Eftersom byns fortsatta existens efter första 
LandhajenTM hängde på ett tunt, brunt och 
krulligt älghårstrå, så beslöt (egentligen var det 
vi som skriver detta scenario) byrådet att inför-
skaffa en proffsig gyttjebadväktarorganisation, 
som skulle kunna uppehålla byns säkerhetsryk-
te. Sagt och gjort en kommitté valdes (bestående 
av Desirée och Börje) för att hitta två stycken in-
divider till att övervaka stränderna. Desirée med 
sitt fantastiska sinne för mode hittade snabbt 
den pumpade muterade pudeln Miff, ett ideal för 
det manliga könet. Strax därefter fann Börje sin 
våta dröm-en muterad ko med ett enormt juver 
(dock plastikopererat) vid namn UD.

Miff och UD fick var sitt torn, tajta gyttjebad-
kläder och i uppgift att upprätthålla stränder-
nas säkerhet och spänna sig så mycket som 
möjligt. Effekten av den nya organisationen 
“Claywatch“ blev enorm. Många löpande tikar 
och brunstiga tjurar började flockas på strän-
derna av någon mystisk anledning och snart 
tog turismen rekord på rekord.

Med tanke på att både Miff och UD blev 
brutalt söndertuggade av Landhajen 2 så är 
Claywatch (och dojo) numer nedlagt. Av denna 
orsak är dessa två karaktärer numer ofrivilliga 
medlemmar i Kistdemokraterna (och dojo). Det 
kan dock tilläggas att de är kistliggare, alltså 
de vägrar att gå och rösta (och dojo).

Ungdomsgården Kylrummet
Ungdomsgården Kylrummet drivs av den mycket 
förstående Kent Kent. Kent Kent är son till Kjell 
Kent och kusin med Kalle Kent och Ken Kent 
(den senare har figurerat i en mystisk dockserie 
med flickan Barbro). Kent Kent härstammar 
inte helt oväntat från Tyskland och hans farfar 
hette Klaus Kent och farmor Kelly Kent. På tyskt 
manér brukar han klä sig i ridstövlar och bru-

Vaenga Moese
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na uniformer (detta ogillas numer av Låt Blee 
då Kent Kent inte har bemästrat denna grad i 
Heilkido). Kent Kent lider förövrigt av en otro-
lig fotsvamp och för att vägleda andra har han 
skrivit boken “Mein Schwampf“. Kent Kent (efter 
som tyskar som bekant alltid skall vara först, så 
ställer vi hans namn först i varje mening) är en 
muterad bisamråtta med en prydlig mustasch 
under snoken och en mystisk armbindel.

Till sin hjälp att driva kylrummet har han sin 
vän Herman Öring och dennes kollega Rudolf 
Häst. Dessa individer är inte helt oanat två 
muterade djur av sorten öring respektive häst.

Kylrummet syftar till att locka till sig byns 
odrägliga ungdomar och uppmuntra deras fri-
tidsintressen, så som att göra sönder andras 
saker, sparka ner pensionärer och raka sina 
huvuden. För dessa ändamål har Kent Kent 
en alldeles utmärkt lokal i ett alldeles nybyggt 
kylrum, som är alldeles för kallt så att ungarna 
tvingas ut på gatorna för att bedriva kriminell 
verksamhet. Medlemsavgiften är förövrigt ab-
surt dyr och det behövs många väskryckningar 
för att skramla ihop till denna.

Trots att Kent Kent påstår sig ha röstat på 
Gammal Diktatur, så är han i själ och högerarm 
en sann Tyskdemokrat.

Hus 3 (och dojo)
Hus tre är en tämligen ordinär byggnad, men om 
närmar sig byggnaden (nära definieras i detta 
fall som ca 30 m) så känner man en annorlunda 
doft. Denna doft härstammar från alla Wunder-
baums som husets ägare Knut Quissling har i 
sin ägo. Knut Quissling är nämligen en gammal 
skogshuggare som under sin karriär lyckades 
nedlägga en större del av Wunderbaum-skogen 
som ligger en bit in i den förbjudna zonen. Knut 
Quissling har genom åren blivit beroende av 
doften från Wunderbaumarna och lämnar inte 
gärna sitt hem utan att ha ett par rejäla klasar 
små Wunderbaums hängande i kläderna. Knut 
Quissling har lyckats lista ut att dessa gudom-
liga doftgranar är av tyskt ursprung och därför 
börjat anamma en del av den tyska kulturen 
bl.a. att tränga sig före i alla köer som kan 
uppstå i byn (just anammandet av denna del 
av den fina tyska kulturen har fungerat över 
all förväntan (inte så konstigt med tanke på 
hur Knut Quissling luktar med alla doftgranar 
hängande över allt)). För övrigt kan det nämnas 
att Knut Quissling är den enda person i byn 
som inte skulle bli uppäten av landhajen 3 eller 
4, då han av landhajarnas eminenta luktsinne 
uppfattas som ett träd. Det är Knut Quisslings 
stora lycka och den övriga befolkningens stora 
olycka att det är tämligen ovanligt med veganer 
bland landhajar.

Knut är upp över öronen insyltad i tyska 
planen (se separat avsnitt) och självklart en 
tyskdemokrat.

Djurgårdens AIK
I samband med att tyskarna under Land-
hajen2TM förevisade den underbara sporten 
rytmisk sportgymnastik, så har Vaenga Moe-
se-borna inte varit sig själva. De har så till den 
milda grad hungrat efter sporten, så att de har 
startat en egen klubb. Framgångarna har varit 
enorma. Det har varit folk på alla träningar och 
de har stolt tagit hem elitserien tre år i rad. Vi 
kan tillägga att de var elitseriens enda lag.

Till stöd under matcherna har de den hängiv-
na fancluben McArmy, vilken på senare tid har 
öppnat en egen hamburgekedja (som under da-
garna för scenariot har Bangladeshisk vecka) i 
Vaenga Moese. Det är också fanclubens förtjänst 
att de har en alldeles egen rytmisksportgymnas-
tik-stadium: McArena. Förövrigt har politikern 
och turistkungen Mört Karlsson lanserat lagets 
låt med samma namn (”MacArena”) och denna 
spelas flitigt under alla träningar.

Vad vore en idrottsanläggning utan kom-
mentatorer? Förmodligen, mycket bättre, men 
ändå… Nu är det så att, Djurgårdens AIK har 
sin alldeles egen kommentator Agne Gälevik 
(hahahaha!!! Agne Gälevik!!!! Fattar ni!!! Agn-e 
Gäl-e-vik!!! Hahahahaha!!!) och en alldeles egen 
bisittare och rytmisksportgymnastikexpert 
Leffe Sork. Han är en stark förespråkare av 
styrspel och villar då och då bort sig takt-iska 
djup-dykningar.

Tilläggas kan att laget inte är så dåligt som 
det verkar. I laguppställning ingår stjärnor som 
Mask Sundin, Mikael Renberg och det muterade 
tyska proffset Uven Krupp (han är muterad uv).

Kommundelskontoret
Sedan Ove Östskog och Bengt Väste blev ut-
nämnda till byns första kommunalpolitiker 
har byn inte varit sig riktigt lik. I takt till den 
växande rytmiskasportgymnastiken har den 
politiska medvetenheten spritt sig. En mängd 
olika partier har dykt upp till ytan och satt 
skräck i byns alla stackars invånare. Kort sagt 
har politikerna majoriteten och det räcker för 
att de skall komma in i Kommunfullmäktige.

Med tanke på alla skandaler som Ove och 
Bengt har utsatt sig för, så var det inga större 
svårigheter för Siegvard Heildrasin och hans 
tyskdemokrater att knö sig före i maktens kor-
ridorer. Tätt efter detta parti kom, MUDerata 
svamlingspartiet de bruna, med det muterade 
rådjuret Karl Vilt i spetsen.

På tredjeplats kom oppositionsledaren och 
bordellägaren Björn O’sund (ja, han har ir-

Vaenga Moese
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ländskt påbrå) och hans stolta synd-ikalister. 
Tillsammans med Björn O’sund i oppositionen 
sitter Ben Var och hans två bröder Ben När och 
Ben Hur. Kamratskaran Ben, Ben Ben & son 
(Ben Varför) kämpar för idrotten och kamratska-
pens väl i byn och kallar sig själva för boll-sjevi-
ker. Deras partimanifest heter “När? Var? Hur?“ 
och behandlar gamla klassiska tänkare som 
Lenin, Stalin och Icing. Allierade med dessa är 
badgalningen Pool Pot och de röda kamelerna. 
Dessa kameler blev värvade från den egyptiska 
bongotrumsstiftelsen för tre år sedan.

I vågmästarposition hamnade Kistdemokratis-
ka gammlingspartiet och som galg-onsfigur har 
de Bengt Västes far, Bernt Väste, som med sina 
slagord “Alla kan följa med“ och “Vi skall alla 
den vägen vandra“ skrapade åt sig några extra 
mandat. Trots deras intensiva reklamkampanj 
under ledning av Leif “Liket“ Ohlsson, som är en 
jäkel på att hålla låda, så rådde en gravstämning 
under valvakan.

Outsidern i valet var Mört Karlsson och hans 
missnöjesparti Gammal Diktatur. Trots att Kent 
Kent (se Kylrummet) påstår sig ha röstat på 
dem, så fick de inte en enda röst. Inte ens låten 
“Drag under ridstövlarna“ hjälpte den stackars 
Mört. Efter detta totalfiasko sitter han nu mys-
tiskt nog som partisekreterare för Tyskdemokra-
terna. Den stora förloraren i valet var Gudrun 
Dyman, som inte ens fick ett parti (sprit).

Kommunstyrelsen är numer inhyst i övervå-
ningen på baren Öken (behöver vi säga att det 
råder en ganska torr stämning under mötena… 
ha..ha..).

Mästaren i träsket 
(eller Heilkido-dojon)
I samband med den förra tyska invasionen 
utfördes en lömsk operation iscensatt av den 
tyska underrättelseorganisationen “Göstapo“. 
Målet var att skapa ett hemligt träningsläger 
för heilingsbenägna bybor. Detta gick dock om 
intet eftersom invasionen misslyckades. Istället 
bildade ledaren för operationen, Låt Blee, byns 
första heilkido dojo, detta för att han tyckte 
om träsket där lägret var placerat och för att 
han ville sprida den tyska filosofin (“allt ditt är 
mitt“ osv). Heilkido har blivit mycket populärt 
bland Vaenga Moeses ungdommar och konku-
rerar nu med Kylrummet, detta gillas givetvis 
inte av Kent Kent. Låt Blee hävdar bestämt att 
han är släkt med någon gammal uv som hette 
Bruce Lee. Om han nu är detta går givetvis att 
diskutera, men inte med honom. Han är dock 
en mästare och har svarta ridstövlar i heilkido.

Låt Blee har givetvis en sparringspartner, 
denna är Chuck Sparris som på kort tid har 
uppnått brun skjorta i den ädla kampfsporten. 

Chuck Sparris hittades enligt Låt Blee övergiven 
i sin mors famn, var på det “övergivna“ barnet 
genast tillföll Låt Blee.

Låt Blee är förövrigt en muterad eremitkräfta 
och Chuck Sparris är en muterad åsna med 
stora framtänder och slokande öron.

Hem och skolas 
föreningslokal (och dojo)
Hem och skolas inställning till de övriga med-
borgarnas förehavanden kan väl ingen ta miste 
på (ingen får ha roligt om man inte tycker det är 
roligt att sticka eller annat som Hem och skola 
sysselsätter sig med, då går det bra). Dock fick 
de handfasta mödrarna i Hem och skola stora 
problem när Låt Blee introducerade heilkidon 
i byn. Det var inte längre så lätt att utöva grov 
misshandel på sina nära och kära, när dessa 
kunde försvara sig med tigerhitlerhälsningar, 
marschsparkar och mustaschslag. Efter en rad 
krismöten kontaktades kampfsportslegenden 
Låt Blee, och eftersom han inte har några mora-
liska betänkligheter när det gäller att förtrycka 
folk, så hjälpte han dom gärna att utveckla en 
egen kampfsport: “förbjudo“. Det kan tyckas 
paradoxalt att han utvecklar ett medel mot sin 
egen kampfsport men detta har sin naturliga 
förklaring, Hem och skola är som bekant en 
strikt diktatorisk förening med många likheter 
med den tyska kontrollmakten. Detta samarbete 
är lika naturligt som samarbetet mellan Hitler 
och Mussolini.
Lokalen är stor är innehåller ett gäng trista rum. 
Dessa är inredda med spionutrustning för att 
kunna snoka reda på diverse roliga aktiviteter 
och kväsa dessa i sin linda.

Bara Sommarland
Bara Sommarland är den politiske muterade 
bävern och agitatorn Mört Karlssons ultra 
kommersiella paradis för turistande tyskar. Är 
finns allt für alle. Allting som ingår i Bara Som-
marland är fruktansvärt glassigt och plastigt.
Bara Sommarland består bl.a. av följande sek-
tioner:
Bara Bar
Detta är en undergyttjisk bar, vilken är helt 
inglasad så att man kan studera gyttjan medan 
man partajar i djupet. I ena hörnet av den stora 
rektangulära lokalen finns en scen, där man 
kan höra artister som Pernilla Valgren, Nicolai 
Gädda, REM, Leonard Kohöna, Gälaranamma, 
Freddie Mercury, Plurr och Oasis (vilka precis 
har blivit utslängda från Öken). Man kan även 
höra diverse olika coverband, vilka spelar klas-
siska hits som Hajway to Hell, Till havs, Jag 
skall köpa gyttja för pengarna och Hajanoid. Till 
bägge kortsidor finns det nödutgångar anslutna.

Vaenga Moese



8 boraas spelkonvent 1997 - landhajen 3&4

 
- an ekelund, jorwén & axelsson production

Den tyska planen
Tyskarna har beslutat sig. Vaenga Moese skall 
bli deras och detta innebär en invasion. Egent-
ligen är denna överflödig, då byn i princip bara 
består av tyskar, men för att allt skall bli or-
dentligt gjort behövs våld. Eftersom Tyskland 
har misslyckats med alla invasioner hittils, 
så prövar de nu ett nytt grepp. Tyska forskare 
slog sina rakade skallar ihop och tog fram det 
perfekta vapnet mot Vaenga Moese, nämligen 
“Landhaj“. Forskarduon Dr. Vergasen och den 
bestämde gyttjebiologen Wilhelm Wald sattes på 
att föda upp en landhaj mäktig nog att krossa 
Vaenga Moeses landhajsjägare. I dess spår skall 
tyskarna sedan stolt marschera in, officiellt 
hissa den tyska flaggan i byn och spela en upp-
visningsmatch i rytmisk sportgymnastik. När 
scenariot börjar, så har tyskarna precis landsatt 
sin enorma landhaj och en mindre blitz-haj. 
Den mindre är till för att avleda eventuella 
landhajsjägares uppmärksamhet, för att göra 
slaget ännu hårdare när den stora anländer.

Hur skall då man få landhajarna till att at-
tackera just Vaenga Moese? Jo, som bekant dras 
ju landhajar till rytmiska ljud och tyskarna, 
i samarbete med Mört Karlsson, har ordnat 
med en match i rytmisk sportgymnastik mellan 
Djurgårdens AIK och Heilen München. Detta 
borde vara nog för att ställa in hajarnas sikte 
mot den oskyldiga byn. Mört Karlsson känner 
dock inte till den tyska planen bra nog, för att 
inse att detta skulle betyda slutet för hans “Bara 
Sommarland“.

I byn finns det ett flertal personer som är in-
syltade i den tyska planen. Hemliga möten hålls 
titt som tätt i Kylrummets lokaler. Problemet 
med dessa är att de oftast är så hemliga att 
ingen får reda på när de äger rum. Dessutom är 
alla tvungna till att hemlighålla sina identiteter 
och vara noga med att inte delge information 
till obehöriga, vilket har resulterat i att mötena 
liknar mer maskeradbaler än politiska konspi-
rationer. Det ryktas också att någon har sett 

den tyska planen
I övrigt består lokalen av tillsynes slumpvist 
utplacerade bord och stolar och i mitten finns 
en rund bardisk. Dessutom finns diverse andra 
prylar som är barmässiga.
Bratwürstakvarium
I denna vitlöksstinkande avdelning kan man be-
vittna hur diverse mer eller mindre imponerande 
korvar flyter omkring bland alger, förbryllade 
fiskar och sauerkraut.

Här kan man få guidade turer av värdinnan 
Elsa Grünerwürstersahneschlagenholst von 
Diempeldinkelglockenspielfahradfüsserschnell. 
Hon berättar gladeligen om korvarnas histo-
ria och betydelse för den tyska kulturen. Hon 
blir alltid lika exalterad, när hon berättar sin 
egen teori om korvätning och hockeyfrillans 
uppkomst. Den går i korta drag ut på att håret 
inte är ivägen, när man smaskar i sig korven 
och därmed riskerar man inte att tugga lö (he!). 
Dessutom blir hon helt till sig i trosorna om 
gammelkorven skulle råka visa sig i ett akvari-
um (höhöhöhö).
Gyttjerutschkanor
Plastiga torn har ploppat upp likt svampar och 
till dessa är diverse minst lika plastiga kanor 
anslutna till. Vill man bryta benen av sig  i sitt 
gyttjebadande (här är det glatt värre), så kan 
detta vara en utmärkt plats att vistas på. 
Marsch-hinderbana
Denna spännande attraktion består av minfält, 
skyttegravar, taggtråd och krypskyttar. Här gäl-
ler det för de tävlande lagen att hålla formatio-
nen och taktfast marschera trots alla finurliga 
hinder. För att ställa upp i denna gren behövs 
bara en pluton och en svajande fana. Dessutom 
behöver man förmodligen vara komplett galen 
eller tysk, för att överhuvudtaget närma sig 
denna del av Bara Sommarland.
Gyttjejollarna
Här kan man hyra sig små jollar och glatt ro 
omkring i gyttjan. Inte speciellt kul, men turister 
går på vad som helst.
Diverse pengaslukare
En stor del av Bara Sommarland utgörs av olika 
spelhjul, där man kan satsa förmögenheter och 
vinna choklad, älgskit och annat skräp. In-
sprängt bland dessa hjul finns också “Heilande 
banditer“. Dessa ser ut som en vanlig “Enarmad 
bandit“, men istället för spak drar man i en hö-
gerarm. Dessutom finns det en del ställen där 
man kan skjuta gevär, kasta boll, testa heilings 
förmåga och så vidare (ni känner till stilen…).
Landhajstank
Denna underligga tank är en jättelik bettsäker 
stålbalja med ett stålnät över. Här är det tänkt 
att förvara en eventuell landhaj om man skulle 
lyckats fånga någon levande. Detta har aldrig 

tidigare skett, så lyckas man med detta konst-
stycke kommer man gå till historien. Att fånga 
en levande landhaj är dessutom Hajdi Höns allra 
högsta önskan och det är på hennes begäran 
att denna byggdes.
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Händelser
Händelse 1
Det är en stor dag för Vaenga Moese och en 
ännu större för Mört Karlsson. Hans enorma 
nöjespark är klar för invigning. En invigning 
som finansieras genom Tyskdemokraterna och 
dubblade skatter. Under hela invigningen sker 
en mängd mer eller mindre kända framträ-
danden, som t.ex. den mycket sjuke rapparen 
Poolio, Vikingarna, Met-tallica (som ligger bak-
om hiten ”Sik and destroy”), Peter Gösback i 
musikalen ”Ms Hajgon” o.s.v.

Karaktärerna bjuds på en rundvandring av 
självaste Mört Karlsson och medan han stolt 
förevisar sitt ståtliga ”Bara Sommarland”, så 
erbjuder han dem anställning som Landhajs-
vakter åt anläggningen. Självklart accepterar 
karaktärerna och de erhåller var sin T-shirt med 
trycket ”Vi vaktar Bara Sommarland”. Dessutom 
får de äran att närvara på invigningsmatchen 
som gäster i kommentatorsbåset och den ännu 
större äran vara de första som provsmakar den 
nya groggen ”Bara Moese”. Denna ceremoni 
är sist på programmet för den pampiga invig-
ningen.

Karaktärerna får nu chansen att mingla och 
spänna sig i byn med sina nya T-shirts. Låt 
dem vandra omkring i byn och prata med byns 
invånare.

Händelse 2
När invigning väl når stadiet då matchen mellan 
Djurgårdens AIK och Heilen München skall bli 
av, så blir det liv och uppståndelse. Alla byns 
tyskar tränger sig före varandra in i McAre-
na och en hemmaklacken sjunger för fulla 
halsar Macarena. Agne och Leffe sätter igång 
sin ”show”, så fort karaktärerna anländer till 
kommentatorsbåset. Båda är väldigt exaltera-
de över matchen och ställer ideligen frågor till 
karaktärerna vad de tippar och vilka favoriter 
de har. Eftersom Agne anser sig vara en guda-

benådad reporter, så tycker han snart att det är 
dags för lite bra journalistik. Frågorna lämnar 
snart det idrottsliga planet och går över till rena 
förhör om vad de anser om politiken i Vaenga, 
vad de har upplevt under sina landhajsjakter, 
vad de anser om djurförsök, hur många de har 
legat med o.s.v. Då och då flikar Leffe in några 
osammahängande kommentarer, som inte alls 
behöver ha något med diskutionsämnet att göra 
och har en taktikgenomgång på en liten tavla. 
Lägg märke till att allt som sägs hörs genom 
stadions högtalaranläggning. Detta kan givetvis 
få olika konsekvenser om karaktärerna säger 
något dumt.

Innan matchen kommer igång, så måste Ove 
gå ut och visa sig på arenan. Alla tyskar skan-
derar nämligen fanatiskt ”Wo ist der Elch!” och 
vägrar släppa in lagen på planen. När han väl 
Ove har visat sig, så kommer han under resten 
av scenariot bli jagad av ”autografjägare” från 
tyskland, vilka inte önskar något högre än att 
få lite av hans spillning i sina välpolerade glas-
burkar.

När väl matchen kommer igång och det tyska 
laget börjat med sitt program (självklart är de 
först), så kommer även blitzhajen att attacke-
ra. Ett vilt tumult utbryter och karaktärerna 
får nu chansen till att göra skäl för sin lön. 
Tillställningen kommer att bli Bdolfs, eftersom 
han heroiskt skickar en burk landhajsvapen 
på hajen. Situationen kommer att vara kritisk, 
eftersom landhajen attackerar honom och ”säk-
ringen” på makrillsburken går av (han får inte 
upp burken). Dock lyckas han att snyggt placera 
in den i gapet på den vilda hajen, vilken bara 
bedövas istället för att dö. Han hyllas som en 
hjälte, särskilt av tyskarna som glömmer Ove 
ett slag, och Hajdi får en alldeles egen haj att 
ha i det nya tomma landhajsakvariet.

Händelse 3
När de efter mycket besvär lyckats forsla bort 
den lilla landhajen till dess nya hem, så dör den 
plötsligt och tillsynes oförklarligt. Den naturliga 
orsaken till detta, är att dess matsmältnings-
system har lyckats bryta ner makrillsburkens 
hölje och då givetvis genast avlidit.

Nu upptäcker karaktärerna en rad mystiska 
saker, vilka du beskriver i slowmotion. Allt sker 
i princip samtidigt:

De anar ugglor ute på mösen.
Spriten i deras glas surnar.
Alla hembränningsapparater stannar.
Ove inser att hajen har en mamma.
Landhajen har en röd bindel runt höger fena.
Högerfena har fastnat i fyrtifemgraders vinkel.
Det står Wermacht på landhajen.

Elvis på ett av dessa möten. Om detta är sant 
har ingen kunnat bevisa.

Kort och gott, tyskarna har en lömsk mas-
terplan, vilken är fruktansvärt hemlig. Skulle 
karaktärerna börja antyda något som skulle ha 
med en tysk plan att göra, så blir stämningen 
väldigt kall i Vaenga Moese och karaktärerna 
kommer att utsättas för mordförsök på mer eller 
mindre lömska och sjuka sätt. Folk kommer att 
börja undvika dem, mammor gömmer sina barn 
när de är i närheten, baren öken är tystare än 
vanligt när de gör entre, flyglar dimper ner från 
ingenstans o.s.v.

händelser
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De bryts ur förtrollningen då en blixt genomsy-
rar atmosfären runt dem och en käck reporter 
dyker upp från intet. Legenden Allan Preussen 
och hans muntra fotografer har anlänt för att 
göra ett reportage om hjältarna och eventuellt 
samla lite av Oves bajs ”Kan du lägga en hög 
för tittarna?”.

Hur som helst, karaktärerna borde nu inse, 
efter alla tecken, att någonting inte är som det 
skall. Förhoppningsvis förstår de även att tys-
karna nog är inblandade.

Skulle de obducera hajen, så finner de den 
livsfarliga Light-sörjan och en bunt röstsedlar 
från tyskland.

Händelse 4
Karaktärerna bör nu ana en tysk konspiration 
och när de väl uttalat det, så blir omvärlden kall. 
Det fina vädret byts mot ett en mörk himmel, en 
lukt av diesel fyller deras näsborrar och Oves 
autografjägare syns inte till mer. Alla tyskar 
anar deras fientliga inställning...
De kommer nu att utsättas för en del mord-
försök:

Flyglar av märket ”Bengt” dimper ner från himlen.
En man i mörk skinnrock ger dem ett mystiskt paket (som 
tickar...). Dessutom sitter det en lapp på paketet där det står 
”Från Bengt”.
Någon proklammerar älgjakt på torget och genast börjar 
tyskarna skjuta på allt som inte är tyskar. Detta kan de klara 
sig ur genom att klä ut sig till tyskar, d.v.s. ta på sig armbindel, 
ridstövlar eller brun skjorta.
Någon utmanar en karaktär på tyskroulette (med flintlåspistol). 
Dock inser de att det är något lurigt, när inte tysken vill börja...
Inne på Öken får de ett serveringsfat med lock. Detta serveras 
av en lapp, som säger ”Schweinefüsser mit sauersahne från 
Bengt” (Karaktärerna bör ana oråd...). Fatet innehåller en 
claymore-mina, som är redo att explodera i mulen på Ove. 
Någon försöker hälla slödrick i deras sprit. Detta är inte dödligt, 
men kan vålla kräkningar.
En landhaj av sprängdeg står uppställd på byns torg. Tyskarna 
hoppas på att karaktärerna skall attackera den.
De erhåller gratisbiljetter till ett betongbad.

Händelse 5
När de har blivit jagade ett tag, så är det dags 
för invigning av den nya groggen ”Bara Moe-
se”. Stora högtalare förkunnar detta ljudligt 
och genast klarnar vädret upp, barnen i byn 
börjar skratta igen, diesellukten försvinner 
och tyskarnas agg mot karaktärerna är som 
bortblåst. Tillsammans vandrar alla ner i det 
undergyttjiska baren ”Bara Bar”.
Alla byns invånare trängs nu nere i baren och 
väntar spänt på att karaktärerna skall kom-
ma och inviga groggen. Vägrar karaktärerna 
av någon anledning, så blir de nerdragna av 
mycket bestämda bybor (OBS! Inte Herr Slöjd 

eller tyskar!). När de väl ha tagit första smutten 
på groggen, så drar bandet ”Too Limited” igång 
med en av sina mycket rytmiska hitlåtar: ”Dunk! 
Dunk! Dunk! Oh yeah!” (OBS! Ej saftdunk eller 
Herr Slöjd!). Ännu en gång visas tecken på att 
något inte står rätt till och samma slowmotion 
känsla infinner sig:

Uven Krupp kommer in för att skriva autografer. De anar inte 
bara ugglor på Mösen utan även uvar i gyttjan.
Groggen de dricker smakar gyttja (konstigt?).
Den heliga anden uppenbarar sig, flaxar med vingarna i bästa 
”Twin Peaks-jätte-stil” och kvackar ”Mumien Kommer! och 
frågar efter das papper” på morse. Synd att karaktärerna inte 
kan morse. Efter detta rökpuffas han bort.
Ove får ilningar i riktningsknölen (it´s all in the nose)

Slowmotioneffekten bryts effektfullt när Land-
hajen 4 penetrerar glasrutorna (snacka om ad-
vanced storytelling). Mängdvis med gyttja väller 
in och det något felplanerade säkerhetssystemet 
gör att alla nödutgångar stängs. Nu utbryter en 
häktisk strid på liv och död. DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-
DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM!

Händelse 6
Slutstriden blir kort och intensiv. Karaktärerna 
har lite tid på sig att handla, eftersom mellan 
dem och den glupska Wermacht-hajen finns 
drivor med turister. Folk skriker och gapar, 
lemmar flyger omkring i ett inferno av gyttja 
och hajmat. Nu gäller det att handla, snabbt! 
Har spelarna sett filmen/filmerna vet de nu 
hur de skall göra. Bdolf skall heroiskt slänga 
sig i gapet på landhajen med ett landhajsvapen 
i högsta hugg. Försöker han öppna burken för 
att sedan kasta den i munnen på landhajen, 
så upptäcker landhajen detta mycket lätt och 
slukar honom i ett glufs innan han ens hun-
nit öppna burken (landhajen har 400% på att 
upptäcka lightprodukt och skulle aldrig sätta i 
sig en öppnad burk av misstag). Det spelarna 
måste göra är att öppna en burk i munnen på 
landhajen. Beskriv noga att spelarna ser Bdolf 
i gapet på landhajen med alla burkarna, vilka 
är lättöppnade för en lång arm som sträcks in 
i hajens gap. Detta kommer att ta död på hajen 
och ge burköppnaren frätskador på handen.
Sedan är det bara ett problem kvar, nämligen 
att ta sig ut innan de drunknar i all gyttja. Låt 
de våndas en stund och beskriv hur gyttjenivån 
sakta men säkert stiger. Låt de själva komma 
på en plan för att komma ut, lyckas de inte 

händelser
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med detta konststycke så löser sig saken av sig 
självt på följande sätt: Tåget Klasson har blivit 
deppig för att alla bara besöker Bara Sommar-
land (med bara rumpor i bara strumplästen 
för dricka “Bara Moese“ i “Bara Bar“ till och 
med de som bara är barn är där), så han har 
beslutat sig för att avsluta sitt liv på det enda 
värdiga sättet: Att dränka sig i gyttjan från sin 
fina lyftkran. Just när han kapar linan och 
dimper ner i gyttjan uppstår en mäktig virvel, 
på grund av att hajen just då penetrerar glaset 
och att gyttjan börjar göra livet surt (dy-stert 
(ha ha!)) för karaktärerna. Detta resulterar i att 
Tåget Klasson sugs med ner i djupet och fastnar 
slutligen i det hål som uppstått när hajen har 
dundrat in i anläggningen. När väl Tåget Klass-
sons fettvalkar har täppt till hålet ordentligt, så 
kommer säkerhetssystemet att stängas av och 
nödutgångarna öppnas igen, pga att lufttryck 
och liknande har återställts till det normala.

Slutet
Har spelarna själva lyckats fly utan hjälp av 
Tåget Klasson så är de givetvis hjältarna. De 
kommer att hyllas av byns alla invånare exklu-
sive tyskarna. Som belöning för sina ärofulla 
insatser kommer de att få var sitt tio-klippkort 
på begravningsbyrån “Bonus“ som är person-
ligt och inte får överlåtas, fribiljetter till alla 
Djurgårdens AIK:s matcher, var sin signerad 
gipsavgjutning av Mört Karlssons framtänder 
och slutligen var sitt dieseldrivet armbandsur.
Blir däremot Tåget Klasson den som räddar 
byborna, så är det givetvis han som hyllas och 
karktärerna kommer i skymundan. De kommer 
att få se Tåget Klasson ligga och jäsa på en divan 
och ropa ut bingonummer med en lagerkrans 
på huvudet klockan tolv varje dag till den dagen 
de dör eller lämnar Vaenga Moese. Kort sagt, de 
blir snuvade på konfekten av byns nya lokala 
superhjälte: Tåget Klasson. Namnen på alla 
inneställen byts ut mot något som har med bin-
go eller Tåget att göra, t.ex. Öken blir Ökentåget, 
Bara Sommarland blir Bingo Sommarland och 
Kommundelskontoret blir SJ.
Das Ende

Landhajarna 
Landhajar är muterade hajar som har utvecklat 
en kraft som låter dom glida genom sand och lös 
jord. De är cirka fem meter långa och anfaller 
sina offer nedifrån. De är mörkblå med svarta 
fenor och andas luft.

Landhajen 3 (blitz-haj)
Är 5,2 meter lång, väger 1 ton och har morsa.
Storlek: 30
Intelligens: 3 
Smidighet: 102 
Mental styrka: 5
Kroppspoäng: 60 
Förflyttning: 50 m/SR
Bepansring: 4 SP hud
Färdigheter: Tugga turist 80%, Tugga på annat 
60%, Upptäcka LIGHT-produkter 50%, höra 
rytmiska ljud 100%.
Attacker GC Skada
1 bett 70% 4t8
1 fena 50% 1t6

Landhajen 4 (mamma-haj)
Landhajen som spelarna kommer att jaga är be-
tydligt större och smartare, som nämnts innan 
är hajen 48,8 meter lång och väger 16 ton samt 
är dubbelt så gammal som Landhajen2.
Storlek: 252
Intelligens: 32
Smidighet: 88 
Mental styrka: 80
Kroppspoäng: 504 (Spelar egentligen igen roll 
eftersom den bara går att döda med Lightbur-
kar)
Förflyttning: 40 m/SR
Bepansring: 32 SP hud
Färdigheter: Tugga turist 480%, Tugga på an-
nat 440%, Upptäcka LIGHT-produkter 400%, 
höra rytmiska ljud 346%.
Attacker GC Skada
1 bett 360% 32t8
1 fena 340% 8t8

landhajarna
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