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Pimp my Hyggecon
Det er lykkedes Harepostens
udsendte medarbejder at sikre
et interview med Verdensstjernen Pimpmaster D i forbindelse
med hans europæiske promotion
tour forud for udgivelsen af hans
nye CD, Pimp my Hyggecon.
Launch partyet til Pimpmaster D’s
nye CD kommer til at foregå på
Østerskov Efterskole i nærheden
af Hobro den 15. til 18. oktober.
Hvad synes du om Danmark?

It’s foshizzle. Mig og mine homies
har festet den lede ud.

Du har siden Påske været på promotion tour. Det er en af de længste reklamekampagner i musikbranchen.

Ja, jeg har været rundt og vise
min swagger og mine ho’s. Jeg har
givet koncerter med materiale fra
min sidste plade – du ved: For at
gi mine fans den sound, de elsker.
Jeg har hver gang spillet ”pimp
min con” i otte forskellige versioner – du ved: Gi fansene, hvad de
vil ha.
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Din nye CD hedder ”Pimp my Hyggecon”, hvorfor det?

Det er for at give mine props til
den fedeste crib. Der hvor kristal’en den flyder i selskab med de
fedeste wiggers.

Du har valgt at holde dit launch
party på Østerskov Efterskole.
Hvorfor det?

Østerskov er et kraftcenter for kreativitet, så jeg vil gerne fejre, det
fantastiske projekt de laver der.

”Pimp my Hyggecon” er blevet hyldet for at være det mest originale,
du har lavet i din karriere. Hvordan
har du opnået det?

Ja, jeg har tilbragt en masse tid i
studiet med at remixe min sidste
plade. Så har jeg arbejdet med
nogle beats fra Michael J: Du ved
som en slags tribute. Det har jeg
så givet til en DJ, og det er lisom
produktet.
Du har fået en del sagsanlæg for
at kopiere andre kunstneres mu-

sik gennem dine remixes. En af
pladeselskaberne har udtalt, at du
remixer så grundigt, at ikke selv
bidrager til musikken. Hvad siger
du til det?

Han er bare pissemisundelig på,
at han ikke selv kan lave musik.
Det handler om at styre BPM’et for
hårdt.

BPM?

Ja, Beats Per motherfucking Minute. Det er der hele musikken ligger.

Har du noget du her til sidst gerne
vil sige til dine fans?

Jeg vil gerne bringe en hilsen til
alle jer hjemmedrenge derude i
verden: Tak for at I køber mine
plader. I er for fede. - Biatch!
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Hareposten til folket
Mads Havshøj
Leder

Hvis du en dag skulle blive
træt af Hareposten, så er
du dælen ædme på den.
Grunden til dette er, at der pt.
ikke er et alternativ til Hareposten
i Danmark. Dvs. der findes andre
medlemsblade, hvor Troa’s medlemblad ”Xenoglossia” vistnok
er det ældste, men du skal være
medlem for at kunne læse dette.

Gennem tiderne har der været flere gode bud på blade som kunne
læses af alle, så som Rollespilleren, Fønix, Sabbat osv. Men disse
er desværre ikke mere aktive. Der
har også været flere bud på rollespilsblade som netaviser, men der
er ikke mig bekendt nogle aktive i
øjeblikket.
Så der findes ikke andre blade end
Haren, der kan nå ud til alle hvad
enten de er medlem af en bestemt
forening eller ej. Hareposten udgives nemlig på vores hjemmeside
i PDF kort tid efter, at den tykte
udgave er sendt ud til medlemmerne.
Hvor vil jeg hen med dette? Jeg vil
fortælle at Hareposten vil mere. I
de sidste par numre er kvalitetet

af det indhold, som vores skribenter har leveret til Hareposten bare
steget og steget. Derfor mener
jeg, at det er lidt synd at det ”kun”
er ca. 150 mennesker, plus de få
der læser PDF versionen, der får
glæde af Hareposten.
Så i bedste LR ånd - sammen er vi
stærkere - lad os få Hareposten ud
til flere mennesker, enten i trykt
format eller som PDF lige i folks
mailbox. så står I med en forening
og mangler et medlemsblad, eller har I et og er interesseret i et
samarbejde med os, så kan vi nok
finde ud af noget.

Gad vide om ikke jeg skulle
skrive dette et sted hvor folk,
der gerne vil læse Haren, men
ikke læser den kan finde det...

Uper. Forum09 - Connecting People
Søren Ebbehøj
Oplysning
For andet år i træk arrangerer
Landsforeningen for Rollespil
konferencen Forum. Dette års netværks-, videns- og fundraisingarrangement for rollespillere i Danmark løber af stabelen i slutningen
af September nord for København.
Forum09 hviler på tre søjler:
Networking, fagligt program og
fundraising. Konferencen er en
mulighed for at lære noget om vores fælles interesse og give sine erfaringer videre. Forum samler nye
mennesker og gamle kendinge, og
man kan knytte de kontakter, der
skal til for at få det næste projekt
op at stå, eller høre om næste års
bedste scenarier.
Endelig en mulighed for at feste,
hygge og drikke sig fuld for et godt
formål - nemlig at fremme rollespil
i Danmark gennem rollespilspuljen.
Sidste års Forum havde 100 del-

tagere. De gik til workshops og
foredrag, hyggede med hinanden
og lagde næsten 40.000 kroner i
rollespilspuljen, hvilken har gjort
det muligt for LR at støtte over ti
forskellige rollespilsinitiativer i år.
Fra håndbøger om workshops til
nyopstartede lokalforeninger.

Endelig har vi en langt række korte
oplæg, der er åbne for erfaringer
fra hele landet. Programmet i dette spor vil præges af alt fra scenarieevalueringer over debatter til
oplæg om foreningers samarbejde
med kommuner og offentlige instanser.

Oplevelsen
Det tætte faglige program er forskelligt fra de fleste andre con’er,
og er noget vi arbejder lidt ekstra
for på Forum09.

Lørdagens fest skydes igang af en
storstilet auktion, og vi ser frem
til at den efterfølgende tid i baren
samler spillere, arrangører og scenarieforfattere fra hele landet.

Programmet indeholder et spor for
de teoriinteresserede. Her er både
plads til trofaste Knudepunktsgængere og alment interesserede
på alle niveauer. Det er her de nye
ideer opstår og meget af det eksperimenterende rollespil starter.

Vi glæder os til at se jer, og husk,
hvis man kommer fra Fyn, Jylland,
Bornholm eller udlandet, så giver
vi broen. Bare vælg den billige billet på billetlugen.dk, og fyld bilen
op!

Dernæst har vi et værktøjsspor, der
indeholder oplæg om hvordan man
afholder workshops, skruer en forening sammen, styrer et projekt
logistisk og meget mere. Alle oplæggene er struktureret sådan, at
deltagerne kan få konkrete værktøjer til at lave bedre rollespil.

“Forum09”
Arrangør: GERF og LR
Tid: 18. – 20. september
Sted: Søborg nord for København
Pris: 280/205 kr.
Kontakt: forum@rollespil.dk
www.rollespil.dk/forum
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Opdateret Hjemmeside
Thomas Mertz
Seviceinfo

Eidolon.dk – opdateringer,
forbedringer, gak og løjer
Hej med dig. Netop som du læser
dette vil du kunne erfare at hjemmesiden for din totale yndlingsforening er taget ned i forbindelse
med opdateringer.
Opdateringerne er noget som Jannick og jeg har arbejdet på i meget
lang tid (siden Hyggecon sidste år,
og lidt før det endda). Mange af
opdateringerne vil du som bruger
af hjemmesiden aldrig se, endsige lægge mærke til. Blandt andet
har vi gjort det meget nemmere
for foreningens kasserer at få demografiske data om alle medlemmerne, nemmere mulighed for at
opdatere medlemmers profiler og
andre administrationsmæssige ef-

fektiviseringer.
Men lad os fluks hoppe til de ting
som påvirker dig, kære læser.
Vi har været i gang med at gennemarbejde forummet, og det er
nu blevet opdateret således at forummet fremover vil være opdelt i
kategorier. Det betyder blandt andet, at vi vil kunne oprette kategorier til arrangementer, Hyggecon
og meget andet, og på den måde
gøre det nemmere at finde de diskussioner og debatter man gerne
vil deltage i.
En uventet bonus ved indførelsen
af kategori opdelt forum er at vi
genopliver Spamkanalen. Good times, right?
Derudover bliver det fremover
også nemmere at gennemgå de
forskellige referater, filer og tidligere udgaver af Hareposten, da vi
opretter et nyt afsnit på hjemmesiden under overskriften ”Biblioteket”. Herunder vil du kunne se de
filer der er lagt ud til fri afbenyttelse.
Som udgangspunkt vil dette afsnit
blive brugt på bestyrelsesreferater
og lign., men med tiden kan vi udvide det til mange andre ting.
Udover dette har vi ændret det
man kalder for URL-strukturen på
hjemmesiden. Det er der fordele

ved, men også ulemper. Det betyder bl.a. at gamle links til forum
tråde og artikler ikke længere er
gældende. Til gengæld skal du ikke
længere forholde dig til et adressefelt der er fyldt med en masse
sludder. Det der menes er, at for
fremtiden vil adressen til Eidolons forum f.eks. hedde ”http://
eidolon.dk/forum/” og adressen til
f.eks. Harepostens arkiv vil hedde
”http://eidolon.dk/biblioteket/hareposten/”.
Endvidere så er stort set alle facetter af hjemmesidens udseende
blevet gået grundigt igennem. Det
betyder at tingene kan se en smule anderledes ud, men i det store
hele skulle det gerne fremover
give mere mening hvad de forskellige afsnit, links og sektioner dækker over.
Vi har også lavet om på de krav
der er til login, så fremover skal
du ikke bruge dit medlemsnummer for at logge ind. I stedet skal
du bruge den emailadresse du har
registreret på hjemmesiden. Og
for at hæve sikkerhedsniveauet
har vi været nødt til at nulstille
samtlige kodeord, så vi kan tage
en ny krypteringsmodel i brug (det
er ekstrem nørdesnak – det du har
brug for at vide er, at det nu bliver
endnu sværere at lave rod og ballade på eidolon.dk). Så for at du
kan logge ind, skal du nulstille dit
kodeord, hvilket du med den nye
version af hjemmesiden selv kan
gøre på adressen ”http://eidolon
.dk/glemt_kodeord/”.
Hvis alt andet fejler, eller hvis der
er noget der driller, er du velkommen til at sende en mail på it@
eidolon.dk – og så vil jeg gøre hvad
jeg kan for at hjælpe dig.
Alt i alt er der alt for mange små
ændringer til at jeg kan fortælle
om dem alle sammen her, men
hop ind på http://eidolon.dk og se
ændringerne. God fornøjelse.

Hjemmesiden ligner sig selv, men nu er den også sej indeni.
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Uncle Sam wants you
Ole Sørensen
Rekrutteringens kunst.

Jeg har længe tænkt, det det
kunne være fedt, at samle ideer
og viden om eventmageri. Men
jeg har til gengæld for længst
opgivet ideen om at lave hvidbøger, manualer og almindelig
vidensdeling på skrift. Men efter
et par opfordringer, så er der her
et par tricks i denne artikel.
Det er ingen hemmelighed, at
der findes specielle kerneområder
indenfor foreningsliv og eventmageri. Lad mig nævne i flæng:
fundraising, økonomi, afvikling,
forplejning og meget andet. Rekruttering af frivillige er dog det
område der står mit hjerte nærmest i disse år.
Hvorfor gider vi egentligt lave noget som helst frivilligt? - svaret
tror jeg er ret enkelt, det handler om engagement, engagement
og engagement. I tillæg til dette,
kan man ofte høre, at frivillige ikke
kan lægge en ligeså stor indsats i
et projekt, som havde de været
aflønnet – det er efter mine erfaringer direkte forkert. Frivillige
er gale mennesker, der arbejder
deres røv i laser for et projekt de
brænder for. Sådan virker alt lige
fra fodboldklubben til forældrerådet over spejderbevægelsen og nu
ikke mindst rollespilsverden. I vores miljø er det ikke engang fordi
man vil gøre noget godt for sine
børn eller for lokalsamfundet, det
er den rendyrkede egosime. Scenariet eller connen er til for os selv
og os alene. Sådan begyndte det

rundt omkring på ungdomsskoler,
klubber og på teenageværelserne i
det ganske land. Men sådan er det
ikke mere. I dag er alt blevet større, vildere og meget mere mandskabstungt.
Når nu det er engagement der driver frivillige, så skulle man ikke tro
det var svært, at rekruttere frivillige til sit projekt. Men det er en
benhård branche, der handler om
at skaffe de rigtige og de bedste
folk, på tidspunkter der passer i
deres kalender. Og det handler
om tre ting; netværk, netværk og
netværk, og måske en ekstra gang
netværk. Det personlige netværk
er det bedste, men der er hjælp at
hente i mange af de arrangørnetværk der findes eks. til Fastaval,
og rundt om disse grupper svæver
en horde af frivillige, der elsker at
arrangere, men ikke selv er initiativtagere. Det er dem man skal
finde og holde fast på. De skal plejes og gøres glade og vilde med dit
projekt. Ellers smutter de videre til
det næste arrangement.
Men der er forskel på hvilke folk
man skal bruge til arrangementet.
Tag Fastaval, Hyggecon og Aarhus
Middelaldermarked – det er de tre
steder jeg senest har været med
til at arrangere og dermed også
rekruttere folk til. Men der er virkelig stor forskel på hvordan det
skal gøres. Til Fastaval spænder
det vidt. Der skal bruges ca. 100
arrangører og frivillige alt inklusive. Jeg kender bedst til Infoens
privilegerede måde at rekruttere
på, for her kan vi vælge og vrage
i ansøgerne. Der er det muligt at
finde lige de profiler, vi skal bruge
det pågældende år. Så har man et
populært område, så er det sjældent et problem at finde folk, men
det tager tid at bygge det op. Men
man skal passe på, man ikke tager alle med, bare fordi de gerne
vil. Det er ikke sikkert de er de
rigtige til jobbet. Så man skal begrænse antallet af frivillige, hvis
ikke det skal blive en kaffeklub.
Som jeg beskrev for flere år tilbage i dette blad, gik Einherjerne på

et tidspunkt over til ”den professionelle model” til opstilling af deres sommerscenarier. Dette skete
blandt andet fordi antallet af folk
før arrangementet steg eksplosivt,
hvorved et flertal ikke kom for at
bygge, men hygge.
Til Aarhus middelaldermarked, der
skal bruge ca. 50 frivillige, og her
er processen en helt anden. Her
kan vi ikke på samme måde udvælge hvem der skal være med,
for vi har brug for mange forskellige typer, alt fra folk der kan sy
til hegnsopstillere og teltbyggere
også videre. Når man står i den
situation, at man skal ud og finde i hvert fald 25 frivillige, så er
der nogle tricks man kan benytte
sig af: Regel nr. 1 er at lade andre gøre arbejdet for dig. Du finder
dine mellemledere (vi skulle bruge
8) og de finder de folk de gerne
vil arbejde sammen med. Det er
langt det nemmeste. Men når det
er gjort, så mangler der altid folk,
og der er som regel gengangerne
eller Tordenskiolds soldater. Dem
skal man ringe til. Det virker hver
gang. Når desperationen sætter ind
(og det gør den), så brug de sidste midler til rådighed: Facebook,
hjemmesider og nyhedsmails. Det
virker ikke specielt godt, men det
skaber opmærksomhed om at man
skal bruge frivillige og så kommer
der måske nogle få. Jeg brugte det
i år og fik 5 helt nye folk med på
den konto. Men det kræver stadig
telefonsamtaler, mails og megen
ekstra personlig kontakt.
Men hvad virker bedst? Jeg har
næsten svaret på det allerede...
det gør udnyttelse af dit netværk,
netværk og ja netværket. Her kan
man især finde de kernefrivillige
man skal bruge. Det kan eksempelvis være personlige assistenter
og mellemledere. Og i de fleste organisationer har man brug for folk
med forskellige evner. Dem kan du
finde i dit netværk....
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Hvor er min basisrollespilsbog?
Morten K. Tellefsen

Ja, vi taler altså ikke om en tilfældig bog om børnerollespil
– heller ikke noget af det der
overakademiske teorinusseri eller
tunge, solide bøffer der fortæller
om en masse regler for hvordan
ting virker i en bestemt scenarietype som f.eks. fantasy. Helt
enkelt: Hvor er den der bog der
fortæller hvad rollespil grundlæggende er og hvordan man gør?
For at tage sagen fra begyndelsen så arbejder jeg til dagligt på
Østerskov Efterskole, der benytter
rollespil i alt hvad vi laver, hvilket
naturligvis også gælder al undervisningen. Men for at det kan fungere så kræver det jo selvfølgelig
at eleverne kan spille rollespil. De
elever der starter på skolen har
meget blandet erfaring og nogle
har faktisk slet ikke prøvet det før
– og på skolen bliver de så hårdt
og brutalt kastet ud i at skulle
spille rollespil hver dag i undervisningen og i deres fritid. Sikken en
mundfuld!
Kernen i det jeg prøver at sige er
at jeg mener rollespil er en evne,
der kan læres og dermed også noget man kan øve sig i og blive bedre til. Problemet er at rigtig mange
føler sig virkeligt støt hvis man begynder at diskutere deres måde at
rollespille på – nærmest i samme
grad som hvis man fornærmer
Side 6

dem stærkt personligt. Denne tabuisering af rollespil som en evne
der kan udvikles blev grundlaget
for at jeg tog til rollespilskongressen Knudepunkt og holdt et oplæg
jeg spydigt kaldte ”Hvilket level
rollespiller er du?” og jeg nævnte i
mit oplæg Bjørn Porup Thomasens
provokerende bog ”Rollespil – guiden til det avancerede niveau”.

kongressens hjemmeside: www.
fastaval.dk under downloads. Så
hvis man ikke kan vente til jeg har
taget mig sammen og skrevet en
bog – så er de nok mit bedste bud
på en basisbog på nuværende tidspunkt. De har for øvrigt også den
fordel at de gælder rollespil generelt og ikke kun liverollespil, der er
mit fokusområde.

Flere bed på krogen og selvom folk
nok mest kom for at skælde ud på
Bjørns bog, så kunne folk heldigvis
overtales til en konstruktiv dialog
om rollespil set som evne og hvad
der burde være i en basisbog, der
fortæller hvordan man bliver bedre
til det.

I mit arbejde med en basisbog har
jeg forholdt mig til at der er flere
metoder at spille ud fra. For dem
der har læst og skrevet en masse
om den slags teorier kan man sige
at jeg fokuserer primært på Dramatist-vinklen – der kort beskrevet handler om at se på sin rolle
som en del af en historie, der har
medansvar for udviklingen af den
historie – nærmere en som et individ der handler på baggrund af sin
rollebeskrivelse alene. Min pointe
er at der findes alternative veje at
gå frem for den basislinje jeg har
valgt og at jeg ikke påstår at sidde
med den ultimative måde at spille
på. Men jeg synes mange savner
en basispakke og en let måde at
gå til den på.

Jeg må komplimentere Bjørn for at
den bog i den grad har været med
til at åbne en debat som jeg personligt har set som tabuiseret. At
jeg så ikke nødvendigvis er enig i
den linje han følger i bogen er mig
ligegyldigt. Jeg vil ikke sætte mig
som dommer over hvad der er den
rigtige vej at tage så længe vi bare
kan blive enige om at man kan øve
sig og blive dygtigere til at spille
rollespil.
Jannick Raunow, der var med til
mit seminar, fortæller mig at der
vist var en eller anden her i Danmark der måske er ved at skrive
en sådan basisbog, og han ville
prøve at finde ud af om det blev til
noget. Men ellers var det jeg tog
med mig hjem en masse gode noter til at skrive sådan en bog selv.
For ja, hvis der ikke er andre der
gider skrive sådan en bog til mig,
så må jeg vel i sidste ende bare
skrive den selv!
Det bedste bud på en rollespilsbasisbog jeg indtil videre har set
(som er generel og ikke kun omhandler eksempelvis fantasy) er
de kompendier som rollespilskongressen Fastaval udgiver. Man får
dem udleveret ved deltagelse i
kongressen og nogle af de tidligere kan også downloades gratis fra

Jeg vil slutte af med at nævne en
række af de ting, jeg mener man
som rollespiller kan arbejde med
som sin basispakke af evner. Så
det her er blandt andet det her jeg
vil fokusere på når jeg tager mig
sammen og skriver den her bog.
En væsentlig note er dog som sagt
at jeg primært fokuserer på liverollespil, selvom der uden tvivl er
meget at lære som bordrollespiller
(men det må nogle andre skrive
noget om).
• Dramateknik:
Det kan eksempelvis være at lære
hvordan ens kropsholdning bør
bruges for at spille en højstatusrolle i modsætning til en rolle med
lav social status. Det kan være
hvordan man bruger accent eller
hvordan man spiller en talefejl.
Grundlæggende er det alt det du
kan bruge kroppen til for at underbygge din rolle.
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• Sminke og kostumer:
At vide hvordan man sammensætter et kostume er en hel videnskab
– og man kan starte op uden at det
behøver at være hverken dyrt eller
kræver meget arbejde og det kan
være en god ide at lære at sammensætte billige, hurtige, enkle
kostumer. Sminke virker naturligt
i forlængelse heraf.
• Scenografi og SFX:
Der er rigtig meget man kan lave
ved brug af effekter eller forskellige artefakter. Det handler mange
gange bare om symbolik – hvis
man vil have fantasien igen – og
igen, det behøver hverken kræve
mange penge eller meget arbejdskraft at være godt i gang.
• Rolleskrivning og casting:
Det er en stor fordel at vide hvad
man som minimum bør have i sin
rolle for at den er komplet nok til
at blive spillet troværdigt. Den anden væsentlige faktor er at man
spiller noget man kan portrættere

tilegner relevant viden om et bestemt emne.
• Gruppedynamik:
Hvis man deltager som en gruppe
i et scenarie, bør man vide lidt
grundlæggende om gruppedynamik. Hvorfor er det at man ikke
nødvendigvis spiller godt sammen
med nogen som er ens gode venner udenfor spillet? Hvad bør man
tænke over hvis man skal sammensætte en god gruppe til et scenarie? Eksempelvis bør man tænke over hvordan gruppens ledes i
spillet (og er det anderledes end
udenfor spillet?). Skal nogen have
forskellige ansvarsposter osv.?
• Spilbalance og
historieopbygning:
Rollespil handler om mere end den
enkelte spiller – for at opnå et godt
scenarie skal man også kunne forholde sig til hvordan den samlede
historie bedst og mest troværdigt
udvikles. Det handler eksempelvis om at man ikke slår nogen

ihjel første dag af et scenarie på 4
dage hvor der er lagt op til at man
langsomt bygger en historie op til
et klimaks sidste dag. Det handler om at man husker at hvis man
spiller en rolle der har været soldat i 20 år, så gør han ikke noget
amatøragtigt den første dag som
en veteran aldrig ville gøre.
• Evaluering og selvoplæring:
Hvis man vil udvikle sig som rollespiller er det vigtigt at evaluere sin
præstation i scenarier og finde ud
af hvad man kan gøre bedre – dernæst at stille sig nye (og realistisk,
opnåelige udfordringer) til næste
scenarie. Eksempelvis vælge at
øve sig i at tale med accent til næste scenarie, og så er det udfordringen til det scenarie.
• Ordbog:
Hvad betyder forskellige vigtige ord
i rollespilssammenhænge? Hvad er
et rammescenarie og hvad betyder
det i forhold til hvordan jeg skal
forberede mig som spiller?

med en hvis overbevisning. Selvfølgelig handler rollespil oftest om at
spille noget man
ikke er i virkeligheden – men hvis
man eksempelvis
spiller en ond rolle
og hele tiden laver
venlige og gode
gerninger, så virker ens rolle utroværdig.
• Research:
Nogle mennesker
går virkeligt langt
for at forberede
sig på deres rolle –
men man kan med
selv en forholdsvis
lille indsats opnå
store
resultater
hvis man kender
nogle gode tips til
hvordan man hurtigt og effektivt
Den er da lige her Morten!

Foto: Stock.xchng
Grafik: Mads Havshøj
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Den allerførste gang
– En fortælling om JeepForm

Søren Ebbehøj

der my Skin” af Emily Care Boss,
som LR havde fået fløjet ind til
con’en, og som i øvrigt vandt Puklikums Prisen. (red: som sammen
med Ottoen for bedste scenarie er
den fineste Otto)
Og wauv! Det var ”The Shi’eit” for
nu at honorere dette års Hyggecon-tema.

I foråret fik denne skribent en
åbenbaring. Det er naturligvis
et stort ord at bruge her i Hareposten. Man skal jo ikke tro,
man er noget og sådan - og dog.
For jeg prøvede noget helt nyt
og lærte samtidig noget vigtigt
om rollespil. Det kræver nok en
forklaring, som kommer her.
Som næstformand for Landsforeningen for Rollespil, var jeg med
på LRs charmeoffensiv til Fastaval,
som vores medlemmer i Alea arrangerer hvert år, og har gjort næsten
lige så længe som jeg har levet (!).
Selvom det er et sidespor, er jeg
nødt til at sige, at jeg var meget
imponeret over arrangementet.
Bevares, logistikken kan altid blive
bedre, men koordineringen af så
mange arrangementer, hæren af
frivillige, maden og alt det andet
var simpelthen imponerende. Men
det var som sagt et sidespor.

Spillet var JeepForm, og selvom
ingen vidst nogensinde bliver enige om, om det egentlig er et live,
kan ingen tage fra det, at det var
hamrende godt.
Meget kort er scenariet nærmest
en sit-com om en håndfuld unge
mennesker i faste parforhold, der
begynder at flirte udenom. Temaet i historien er den enkeltes valg
mellem at blive hos sin partner eller klippe livlinerne og kaste sig ud
i noget nyt.
Som inkarneret live’er og en af
360 grader illusionens trofaste

forkæmpere, må spillet naturligvis ses i dét lys, så det prøver jeg
her.
Den første og mest tydelige fordel
i forhold til traditionelle lives var,
at historien udspillede sig over
flere måneder og foregik på fire
forskellige locations (sit-com stilen
var meget tydelig her). Noget som
ganske vist godt kan lade sig gøre,
men som er herre besværligt til
et live. Det mærkelige var, at det
slet ikke gjorde noget. For ganske
vidst var ingen af lokationerne et
fort på en bakke eller en rumstation, men det gjorde slet ikke noget,
at stambaren ikke lignede en bar.
Sær oplevelse når man nu sværger til powertools og månedlange
opsætninger.
Det specielle ved JeepForm er (har
jeg ladet mig fortælle) at man bygger et sæt virkemidler eller metateknikker specielt til det enkelte
rollespil, og at man i øvrigt fokuserer på disse. Til Under my Skin

På det tidspunkt havde LRs udsendte aldrig spillet bordrollespil,
og aldrig sat sine fødder på en con
for at spille andet end warhammer.
Så i de nye tider uden ”Levende”
i Landsforeningens navn var det
passende, at det lille mødomsproblem blev ryddet af vejen.
Det meste af min tid gik med at
fortælle, diskutere (og slås) om
LR, og derfor var der kun tid til et
enkelt rollespil under huen til en
grønskolling udi mangesidede terninger og fortælleteknikker som
mig. Ved et tilfælde blev det ”UnSide 8

Emily og Otto - det
nye par på vallen

Foto: Frederik Johannes Jensen
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involverede det, at tage billeder af
spillerne når de flirtede for at gøre
dem nervøse, smække platikkopper i bordet foran spillerne for at
illudere fuldskab, udspille scener
med en engel og en dæmon til
hver spiller, der trak i hver sin retning, flashbacks og –forwards og
to hele scener, der kørte på skift,
så afslutningen af den første ikke
var kendt før lige inden den anden
sluttede.
Og det var fantastisk.
(Personlig oplevelse)
Allerede i ugen efter, nemlig til
Knutepunkt i Oslo, fik jeg så min
anden Jeep-oplevelse. Knutepunkt
åbnedes med et spil (Klassresan)
der kørte i omkring 20 sideløbende
lokaler. Historien drejede sig om
en folkeskoleklasse, der var forfærdelig onde ved hinanden. De
mødtes til reunion hos deres gamle
lærer og mindedes en klasserejse
hvor alt gik galt. Det centrale i historien var noget med at læreren
havde opfundet en tidsmaskine
for at lade eleverne gøre op med
fortidens synder. Vores spilleder,
Anna Westerling (Sverige), opgav
tidsmaskinen og startede Jeepen i
stedet. Uden yderligere forklaring
udspilledes scenen på lejrturen
tre gange, afbrudt af nye reunions

En af spilgrupperne på Under my Skin på Fastaval 09
med ændrede fremtider, som man
kunne være glad for eller ked af, i
bedste Butterflyeffect-stil.
Den klodsede historie om en tidsmaskine eller et hekseritual, som
det kørte i andre lokaler var ligegyldig for det vigtige var ikke det
at rejse i tiden, men konsekvenserne af det. Endnu engang tog
rollespil stikket hjem, og Jeepen
triumferede.
Som traditionel Live’er var det
måske en anelse skræmmende
med alle de mærkelige teknikker,
og intet fokus på fysisk realisme.
Men samtidig blev JeepForm en
god måde at introducere det langt
mere metatænkte conrollespil for
en simulationist som mig.
Altså en stor tak til Landsforeningen, Emily Care Boss, Fastaval og
Knutepunkt fra mig.

Foto: Emily Care Boss
Dermed gik det op for mig, at om
ikke andet, så kan mit gamle miljø lære dét: Nemlig at kravet om
kontinuitet i tid og rum, og den
uløselige forbindelse mellem 360
graders illusionen og denne kontinuitet, må dø. Før dét sker, tager
live rollespil ikke flere betydende
skridt fremad, men når det sker,
venter et kvantespring.
Så med de ord håber jeg, at Landsforeningen kan arbejde for et tættere forhold mellem de to miljøer,
noget som et par lives allerede har
nydt godt af denne sommer (Sommertinge, Genfærd), og jeg håber
at Fastaval og de andre con’er fortsat vil være steder hvor folk som
mig kan få sig en på opleveren
med Jeepen.
For den ruller og det er bare om at
springe på.

Men jeg lovede jo også at fortælle
hvad det var jeg lærte:

Foto: Emily Care Boss

Den vigtigste forskel på traditionelle lives og det jeg oplevede
med JeepForm var, at ”tid og rums
enhed” ikke er nødvendig for indlevelsen i både historie og rolle.

Læs evt. sidste nummer af Hareposten, hvor Frederik Berg
Østergaard forklarer om hvordan Jeepform virker
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Om rollespil, af rollespillere, til ... 8-årige?
Andreas Skovse
Anmeldelse

ger med rollespil, og sørme også
om Janus’ udvikling som rollespiller.
Da jeg nu er både rollespiller og
dansklærer i indskolingen, som
disse bøger er skrevet til, virkede
det derfor oplagt at få mig til at
anmelde bøgerne. Det vil jeg så
gøre, primært udfra en pædagogisk og dansk-faglig vinkel.

Andreas Skovse har spillet rollespil igennem mange år, og
er nok mest kendt af os for
sit arbejde som con-arrangør.
Men til daglig er han uddannet
folkeskolelærer, med liniefag
i bl.a. dansk, og praktisk undervisningserfaring fra 1. og 2.
klasse.
Anmeldelse af ’Til angreb, Orker!’, ’Død over elverne!’ og ’Stop
tyven, væbner!’ af Elias Helfer og
Anna-Marie Helfer.

Bøgerne er ifølge forlaget Alinea
rettet mod et niveau fra 8 år. Det
ville være mere relevant at sigte
efter et niveau udfra klassetrin, og
her vil jeg påstå bøgerne er rettet
til en 3. klasse. Selvom bøgerne,
som letlæsningsbøger skal være,
er præget af korte sætninger, er
de ikke til helt nye læsere. Der optræder mange vanskelige ord, der
ikke ligefrem er lydrette. Nu er det
vanskeligt at skrive en hel bog,
selv en letlæsningsbog, kun med
lydrette ord (altså ord, der udtales
præcis som de staves), så det kan
tilgives. En væsentligere anke mod
en aldersinddeling mod 8 år er, at
bøgerne indeholder en del lange og
ukendte ord. En elev kan godt stave

Når man som jeg er
lærer i indskolingen i
en næsten almindelig dansk folkeskole,
ser man tit elever
sidde med litterære
mesterværker
som
’Dr. Madsen hjælper
slangen’, ’Jeg er en
løve’ og ’Kasper står
på mål’. Men om få
år kan det være, at
raske drenge i skolernes 2. og 3. klasser
vil øve læsningens
svære kunst med titler som ’Til angreb,
Orker!’, hvor de læser
om Janus, der spiller
orken Bumus i et første søndags-lignende
rollespil. Elias Helfer
har nemlig skrevet en
lille serie på foreløbig Eidolons helt egen Elias har gjort disse
tre bøger om Janus’ fine bøger sammen med hans mor
oplevelser og erfarinSide 10

sig igennem et ord som købmanden, for det et begreb som barnet
kendet i forvejen. Men Elias begår
en fejl i sit forsøg på at få dialogen
til at virke ’rollespilsautentisk’. Jeg
kan sagtens forestille mig en skurk
i et rollespil sige ’den fedtsyl har
sparet på vagterne’, eller ’jeg skal
have 20 procent af udbyttet’. Men
begreber som fedtsyl og udbyttet
er ikke umiddelbart forståelige for
indskolingselever, og Elias er altså
her gået på kompromis med læsevenligheden.
Endvidere foregår rollespillet i byer
som Katrinestad og Kimberhjem.
Ganske givet realistiske rollespilsnavne til byer, men lette er de ikke
ligefrem.
Endelig har Elias overvurderet sine
læseres kundskaber. Centralt i ’Til
angreb, Orker!’ er, at Lumske Leif
skal have 20 procent af orkernes
udbytte. Der er ikke mange 2.
klasses elever, der ved hvad det vil
sige, og dermed hvorfor Leif føler
sig snydt når han kun får 2 guldstykker af de 200.

Foto: Elias Helfer
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Bøgerne handler
om Janus, der i
de to første spiller
orken Bumus, og i
den tredie væbneren Mikael. Dette
rolleskift kan være
lidt
forvirrende,
da det i forvejen
kan være vanskeligt for børnene
at holde styr på
fortællingens lag.
Når man er ved at
lære at læse, skal
de historier man
læser være simple.
Derved kan eleven
koncentrere
sig
om bogstaver og
ord, uden at blive
distraheret af at
skulle holde rede Et kik ind i ”Til
på en kompliceret
fortælling. Det er
i forvejen svært at holde styr på
rollespillets mange lag, hvor Janus både er drengen Janus og orken Bumus. Orken Bumus kan så
slå Lumske Leif ihjel, og på næste
side er Lumske Leif pludselig levende igen, hedder Anders, og er
nu gode venner med Janus... altså
Bumus, der lige slog ham ihjel.
I den første bog overfalder orkerne
en købmand, Janus spiller rollespil
for første gang, og det er sådan
set det. Anden bog er straks mere
spændende. Herfra spiller Janus,
stadigvæk som orken Bumus,
overfor pigen Diana fra sin klasse,
som han er lidt lun på. Derfor lader han være med at slå hende
ihjel, da hun spiller elvervagten,
der står i vejen. Det er naturligvis dårligt rollespil, og den slags er
ikke godt.
I tredie bog, hvor Janus altså forvirrende nok ikke længere er orken
Bumus, men nu pludselig væbner
Mikael, demonstreres pointen om
dårligt kontra godt rollespil igen.
Denne gang står Janus vagt, og
skal pludselig fange sin bedste ven
Kim, der spiller rakker (det havde
nok været lettere at forstå, hvis
han spillede tyv i stedet). Det gør
Janus, selvom han har lidt ondt af
Kim. Efter spillet viser det sig, at

angreb, Orker!”
Kim havde det meget sjovere ved
at være i gabestok end hvis han
havde skullet gemme sig i skoven.
Bøgernes budskab er altså klart
nok; man skal spille sin rolle, så
er det sjovere for alle. Et ganske
sympatisk budskab, som nye rollespillere ikke kan få gentaget tit
nok.

Bøgerne foregår i en klassisk første søndags, fantasy-kampagne,
og det sætter naturligvis sit præg
på de optrædende karakterer. Der
er både orker og elvere med, og
det kan måske være en udfordring for visse børn, og såmænd
også lærere, at holde styr på de
begreber. Den korte forklaring bag
i bøgerne er ikke til megen hjælp.
Hvis man ikke ved hvad en ork er,
hjælper det ikke at få at vide, at de
minder om trolde, og tæt er i krig
med dværge og elvere... snarere
tværtimod.

Foto: Elias Helfer
Konklusionen må være, at man
får at kunne læse disse bøger skal
kunne læse forholdsvist godt og
sikkert. Man skal kende rollespil
i forvejen, og endelig skal man
kunne overskue en historie, hvor
Janus og Bumus er en og samme
person, og så alligevel ikke.
Kort sagt henvender bøgerne sig
til børn, der spiller rollespil i forvejen. De vil måske nok blive glade
for nu at kunne læse om deres
hobby fremfor at være henvist til
fodboldbøger. Hvis Elias’ mål var at
opdrage på eksisterende spillere,
er det lykkedes meget godt. Hvis
planen var at introducere nye børn
til rollespillets spændende verden,
skal en eventuel bog 4 gøres lettere i sproget og mindre indforstået
i begreberne.

Faktasiderne er et kapital for sig,
som heldigvis ikke er skrevet af
Elias.De rammer helt ved siden af
målgruppen, og de praktiske guides kan ikke læses uden voksenhjælp; en elev forstår altså ikke
begreber som ’150 x 80 cm.’, eller
’løbegang’.
Side 11
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En rigtig landsforening
Morten Larhmann
Debat

I sidste udgave af Hareposten
skrev Andreas Skovse en lidet flatterende artikel om
Landsforeningen for Rollespil (LR). Den slags kræver et
svar, og det kommer her.
Artiklen var præget af den samme
mangel på realitetssans som præger resten af det danske rollespilsmiljø, når det kommer til LR; senest understreget af en debat på
LiveForum, som i den grad under-

stregede at det er på tide med et
opkald fra virkeligheden. Åbenbart
er der hos nogen en udbredt misforståelse af at LR har midler som
DGI og viden om sine medlemsforeningers gøren og laden og ønsker som PET om kommunisterne
i 70’erne.
I al den tid jeg har været aktiv i
LR har jeg fået det samme spørgsmål fra folk ”Hvad er det LR gør for
mig?”. Det er jo egentlig et ret fair
spørgsmål, men det bliver desværre oftest stillet af tilbagelænede,
visionsløse mennesker, som forventer at LR møder op og hjælper
med den praktiske afvikling deres
kampagne, kongres eller hvad ved
jeg. Og det er jo dumt. LR er, og
har altid været, en forening for
foreninger, ligesom LRs medlemsforeninger er foreninger for deres
medlemmer. Ergo svarer ovenfor
beskreven debilitet til at jeg som
medlem af Eidolon brokkede mig
over, at Eidolon ikke syr mit kostume eller laver mit latexsværd,
så jeg kan deltage i foreningens
månedlige kampagne1. Det er
dumt og uproduktivt. Man kan
igen sammenligne med mit fiktive
jegs medlemskab af Eidolon; jeg

får jo ikke umiddelbart noget ud
af at Eidolons bestyrelse bruger
en masse tid og energi på at lave
regnskab. Det interesserer mig jo
ikke; hvorfor laver de ikke en ekstra Hyggecon, så jeg kan drikke
mig stiv med mine venner?
Ovenstående er meget karikeret,
men det er debatten ang. LR også
et meget langt stykke af vejen. Og
desværre er dem, der råber højest, ikke altid de, der har lyst til
at sætte sig ind i hvordan verden
egentlig hænger sammen. Andreas
Skovse udtrykker sin utilfredshed
med at LR ikke har hjulpet Fastaval med Århus Kommune, som er
notorisk besværlige at danse med
som forening. Han fortæller ligeledes, at han allerede har snakket
med et medlem af LRs Repræsentantskab ang. dette, og at dette
medlem har meldt ud at den slags
laver Landsforeningen ikke. Ærligt
talt, så kunne man overveje at rette den slags henvendelser til LRs
sekretariat eller formandskab og
ikke det første det bedste repræsentantskabsmedlem man render
på i Ølteltet. Såfremt man havde
gjort LR opmærksom på dette problem, så vil jeg så godt som kunne
garantere at LR havde været mere
end villig til at ringe og råbe af de
kommunale skrankepaver, som gør
livet surt for en af landets største
rollespilskongresser.
Nu er det sådan, at medmindre
man spørger om hjælp, så får man
den sjældent2. Hvis man er ved at
drukne og ikke råber op, ja, så er
der sgu nok ikke nogen der bliver klar over, at man har et problem. LRs medlemsforeninger er
i den henseende helt forfærdeligt
besværlige at danse med. LR har
rigtig mange ting vi gerne vil fortælle om og hjælpe med, men har
ligeledes utroligt svært ved at få
to helt centrale oplysninger ud af

LR’s flotte medlemsblad, der
desværre er dødt nu.
Side 12

Foto: Mads Havshøj

1. Jeg er klar over at Eidolon ikke har en
månedlige kampagne, men det leger vi altså
her, og det er min artikel så sådan er det bare.
2. Spørger de rigtige om hjælp; Sekretariat og Formandskab.
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Nogle af de mange dejlige mennesker LR
forhåblig får lokket til Kundepunkt i 2011
- Og sæt dig så ned Patrick!
vores ca. 25 medlemsforeninger.
Nemlig; hvem sidder i jeres bestyrelse og hvornår holder i næste
generalforsamling? Disse to ting
kræver oftest bunkevis af emails
og telefonopkald at fremskaffe
og der er meget få mennesker til
at bruge tid på dette. Enten LRs
forretningsudvalg eller LRs to deltidsansatte. Konsekvensen af at vi
skal bruge en masse tid på dette
er nemlig meget enkel: at vi så
ikke har tid til at lave de tusindvis af andre ting som I gerne så os
bruge tid på.
Hvis vi havde disse oplysninger, så
ville alle vore medlemsforeninger
være klar over, at LR snart lancerer en internetportal for vores
medlemsorganisationer, som indeholder medlemsregistrering og
håndtering, PBS-opkrævning af
medlemskaber, mulighed for online indmelding, online scenarie-

betaling og en masse andre dejlige features, som jeg ikke er klog
nok til at forstå. Sandsynligvis ville
denne portal allerede have været
online, fordi vi ville slippe for at
bruge vores tid til at indsamle førnævnte oplysninger.
Og for nu her til sidst at skære
helt ind til benet af min galle: Hvis
man er så begrænset og har et så
snævert perspektiv på vores fælles miljø, at man ikke kan overskue de langsigtede positive effekter som afledes alene af at have
en Landsforening for Rollespil, så
synes jeg man skal melde sig selv
og sin forening ud. Hold op med at
spilde alles tid. Hvis man ikke kan
værdsætte at nogen lægger deres
frivillige arbejde i en forening for
foreninger og at tingene simpelthen ikke går så hurtigt som de gør
i lokalforeningerne, fordi de inte-

Foto: Mads Havshøjs kamera
ressenter, der arbejdes med simpelthen bevæger sig som et forhindringsløb for pensionister, ja,
så er det jo et eller andet sted lige
meget.
LR er og bliver et fantastisk initiativ; ja, effekterne kan nogle gange
være sværere at få øje på, men
som én der har været aktiv i det
brede miljø på tværs af landsdele
de sidste mange år, så kan jeg sige
én ting med sikker: Ja, de er der
og vi bliver stærkere og stærkere.
Sammen.

Og til dem, der har lyst til at fortsætte denne diskussion og få smidt
endnu flere granater om manglende indsigt og forståelse i hovedet,
så holder jeg en debat om det på
Hyggecon. Her kommer handskerne af, og jeg vil for én gangs skyld
ikke pakke alting ind i diplomati,
men sige hvad jeg mener. Vi ses.

LR er med til at arrangere Forum, en kongres i stil med Knudepunkt og Hyggecon - læs mere om denne kongres på side 3.
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I halvmånens skær.
Danni Rune
Klumme

igen. I det mindste så har det da
samme farve som oksekød. Hvorefter man bliver underrettet om at
det er kylling man spiser.
Heldigvis var der rigelige mængder
af parallelimporteret tysk øl og cider. Om ikke andet så kunne man
da drikke sig igennem måltidet
og det gjorde vi så. Efterfølgende
trækker vi os tilbage til stuen, hvor
drikkeriet fortsætter.

En klumme om druk og interessante valg.
”Så siger vi det, farvel”. Med et
simpelt klik afsluttede jeg opkaldet. Aftalen var nu i hus. Vi skulle
grille og næsten intet kunne stoppe os. Jeg var stadig på arbejde,
men havde trygt overladt koordineringen til de andre gæster. Desværre var de af nogenlunde den
modsatte opfattelse og fortsatte
lystigt deres drukeskapader.
Aftenen oprinder og ved ankomsten af de første gæster konkludere vi lynhurtigt at 4 pølser slet
ikke er nok til vores glubende appetit. Heldigvis er resten af selskabet ikke ankommet og vi skaber
hurtigt telefonisk kontakt. ”MERE
KØD”, råber vi til dem. Men forbindelsen må have været dårlig,
for det de høre er. ”Gå til nærmeste etniske kiosk og invester i rå
mængder af den mest kunstige,
fabriksfremstillede
kødlignende
variant I kan komme i nærheden
af”. Og det gjorde de så.

Det var i denne lyksalige stund, at
jeg vælger at afmontere harddisken fra min gamle PC og installere den i min nye, så vi kunne nyde
lidt visuel underholdning. I denne
proces må adskillige andre komponenter i den nye PC frakobles,
da der af en eller anden mystisk
årsag slet ikke er kabler nok til mit
afsindige projekt.
Men det lykkedes på forunderlig
vis. Vi bliver underholdt. Vi griner
og festen fortsætter til den bitre
ende.
Nu ligger jeg her på gulvet en
søndag formiddag og forsøger at
gensamle min computer. Hovedet
værker en smule. Kroppen skriger
på kaffe og efterfølgende cola og
chips. ”Du får ikke en skid”, mumler jeg og fortsætter mit nøjsomme
arbejde. Nu må intet gå galt. Jeg
føler mig som helten der er ved at
desarmere en bombe. En PC er jo
propfuld af små ledninger, som i

øvrigt slet ikke var tilstede dagen
forinden. Men når man nu i forvejen
er halvblind, fuld og meget træt,
så skal der ikke gå meget galt før
man klipper en ledning over med
sin saks... Ja, for jeg brugte nemlig blandt andet en saks. Resten
af mit arsenal bestod af en grovfil, en skævbidder, en knibtang og
en tom kop. Koppen burde naturligvis på dette tidspunkt være fuld
af kaffe, hvilket min hjerne endnu
en gang gør mig opmærksom på.
Men atter må jeg nægte at følge
min trang, da jeg just har fjernet
en strips, der desværre holdt sammen på stort set alle ledninger i kabinettet. Nu ligger jeg så her med
kabel-spagetti ud over det hele
og fortryder bittert mine valg den
foregående aften. Men nu har min
krop fået nok, svagt bagerst i mit
hoved oplever jeg underbevidstheden mumle med olm stemme.
”Hvis jeg ikke må lave det jeg vil,
så skal du heller ikke lave det du
vil”. Det næste der sker er jeg nok
ikke den eneste der har oplevet.
Det starter med den lille signalmand i maven. Han står i hans lille
udkigstårn midt i mavesækken og
spejder rundt efter unormalheder.
Denne dag er der dog heldigvis intet at rapportere. Men så modtager
han en intern memo fra underbevidstheden Han studser over den
længe. Spejder lidt ud over maveindholdet. Kigger på memoen igen
”Tja”, tænker han. ”Det kan være
der er noget om snakken”. Fluks

Men ned kom det da. Heldigvis kan
man få alt til at smage af ketchup,
så det var egentlig kun udseendet
der afslørede oprindelsen af dette
festmåltid vi konsumerede. Sikke
et orgie af sammenpresset ben og
bruskrester. Ih hvor det smagte...
af ketchup.
Imens man sidder og gnasker sig
igennem sådan en indtørret ishockey puk, så tænker man ved
sig selv at det vel ikke er så slemt
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griber han den røde telefon og
meddeler prompte til centralkommandoen at noget ubehageligt har
sneget sig ind i kroppen og at det
skal ud omgående.
Centralkommandoen foretager sig
to ting. Som det første meddeler
den mig, at jeg har 40 sekunder til
at finde det nærmeste toilet eller
tage konsekvenser og forberede
mig på et hav af renseri-regninger.
Derudover giver den Vedligehold &
Service besked på at rømme spiserøret og evakuere mundhulen.
Kroppen sættes i alarmberedskab
imens jeg febrilsk forsøger at genstripse alle mine ledninger.
”30 sekunder til tømning”.
Jeg har ikke meget tid. Jeg har nu
nogenlunde styr på mine ledninger
og jeg ruller ud fra under skrivebordet.

Vi har i dette nummer af Hjørnet
for Hjernelamme Åndsboller modtaget et indlæg fra Morten Lahrmann. Eller…det må i hvert fald
være det, han har troet han skrev
ind til…

Morten Lahrmann
Spydkaster
I sidste udgave af Hareposten var
der en helt forfærdelig artikel med
overskriften ”Praktisk manipulation”. Og da sidste udgaves spyd
mest lignede Jannick som råbte for
at råbe (for ærligt talt, så forstod
jeg ikke hvad det var han var sur
over i det spyd), så tænkte jeg, at
nu er det sgu min tur.

”20 sekunder til tømning”.
Jeg har en plan. Jeg vil i bedste
filmstil forsøge at stoppe kroppens
handlinger ved at tvangsfodre den
med chips i et forsøg på at mildne
dens vrede. Grådigt kaster jeg mig
over chipsskålen som stadig står
fremme efter festlighederne i går.
Den ene håndfuld efter den anden
ryger ned i svælget.
”10 sekunder til tømning”.
Flere chips!...
”5 sekunder til tømning”.
…, Argh. Der er chips overalt. Jeg
kan næsten ...
”4”...
Ikke...
”3”...
Mere...
”2”...
Gulp...

Hurra, jeg klarede det. Jeg synker
sammen i min stol. Lettet, men
mørbanket af morgenens strabadser. Måske skulle jeg lade projektet ligge og tage mig en slapper på
sofaen.
Oppe i centralkommandoen sidder en bister kommandør. Han har
netop modtaget beskeden om at
tømningen er afbrudt grundet et
tilstoppet spiserør. Det vil tage timer at få den rå mængde af chips
fjernet derfra. ”Heldigvis findes
der flere udgange”, siger han med
et lumsk smil.

Fortsættelse følger... Ikke!

”Tømning afbrudt”.

Hvad i alverden tænker I på at
bringe den slags bavl? Jimbo the
Orc (eller som han kalder sig i andre kredse; Forfatteren/Amiel) har
desværre fint fat i mange basale
manipulationsteknikker, men det
er fandme ikke noget, der skal
præsenteres som en teknik man
kan bruge til sit næste scenarie og som en garanteret succes.
NLP, som mange af teknikkerne
er afledt fra, skal sgu ikke kastes
i grams hos masserne som ikke
aner et klap om de mulige konsekvenser ved den typiske interaktion med deres medmennesker. Man
lader jo for pokker heller ikke en
hormonforstyrret teenager fjerne
en blindtarm?

Fy, Hareposten; fy, Jimbo og fy,
Mads Havshøj. Det er en ommer!

Eliteri er en farlig sygdom og smittebærer bør prompte aflives ved
kølle. Idioti derimod er blot et hændeligt såvel som arveligt syndrom,
som bør imødegåes med sympati,
medynk og aktiv dødshjælp.
/Spyd
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