
 

 This product was created under license. Vaesen – Nordic Horror Roleplaying and its logo, are trademarks of Fria Ligan 

AB. This work contains material that is copyright Fria Ligan AB and/or other authors. Such material is used with 

permission under the Community Content Agreement for Free League Workshop. All other original material in this work 

is copyright 2021 by Morten Greis and published under the Community Content Agreement for Free League Workshop. 

 

PLACE IMAGE HERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakter og personale 
Nye kontakter og personale til Selskabets base  

Dette mini-supplement til rollespillet Vaesen er inklusive variantregler til 
at skabe mere spil omkring kontakter og personale. 

 

Af MORTEN GREIS 
  



· Kontakter og personale · 

· 2 · 

Det banker på døren. Uden for studerekammeret 
står Gyllencreutz’ gartner. Han ser forlegen ud. Bag 
ham står en gadebetjent. ”Herskaberne må meget 
undskylde. Jeg er ked af at måtte ulejlige Dem, men 
der er dukket en ting op fra mine unge dage …” 

 
”Jeg har haft drøftet sagen med mine 

logefrænder”, siger den trivelige mand, ”og det 
forholder sig faktisk sådan, at en i logen netop har 
nogle besiddelser oppe ved Stavanger, som I kan låne 
…” 

 
For Selskabet er kontakter værdifulde forbindelser til 

omverdenen, som kan bidrage til løsningen af mysterier, 
hjælpe med driften af slottet, godset, fyrtårnet eller hvor 
end Selskabet har en base, og de kan komme Selskabet til 
undsætning. Nedenfor er en række kontakter eller 
varianter over kontakter fra grundbogen. De kan bruges 
til at variere netværket omkring Selskabet. 

Tilsvarende er personalet vigtigt. Det kræver folk at 
vedligeholde et gods, et slot eller et fyrtårn, og det kræver 
nogle gange specialister, som ikke er at finde blandt 
Selskabets egne rækker. Længere nede er en liste af nyt 
personale og varianter over personale, som Selskabet kan 
opbygge relationer til. 

Sidst er der variantregler, som blandt andet dækker 
over personale med et tvivlsomt omdømme, som man kan 
hyre, hvis det kniber med midlerne, samt trusler mod 
Selskabet, som kan udspringe af kontakterne. 

Kontakter 
Den gamle præst 

Sognepræsten varetager kirkerne i sognet, og efter et 
langt liv kender han sine sognebørn godt. Selv er han langt 
hjemmefra men har fundet sig et hjem i sognet. Den gamle 
præst har set ting, som ville ødelægge hans omdømme, hvis 
han omtalte det for storbyens folk.  

FORHÅNDSKRAV: Akademiker eller Ressource 5 
PRIS: 4 
FUNKTION: En samtale med præsten om væsner eller 

det overnaturlige kan fra den forstående præst gøre det 
lettere at komme gennem dagen. Han gør det muligt at 
Skubbe alle mentale helbredelsesrul. 

Den unge præst 
OBS. Hvis den gamle præst går bort, ankommer en ny, 

ung præst til sognet. 
Sognepræsten er en ung ildsjæl og medlem af Indre 

Mission. Han er flyttet til sognet med sin gravide kone for at 

overtage hvervet efter den forrige præst, og han brænder efter 
at prædike svovl og helvedesild for sine sognebørn. 

FORHÅNDSKRAV: Akademiker eller Ressource 4 
PRIS: 2 
FUNKTION: En samtale med præsten om sjælens 

frelse og om at forsage det verdslige liv, kan lette hjertet 
for nogen. Samtalen gør det muligt at Skubbe alle mentale 
helbredelsesrul. 

TRUSSEL: Afvigere 

Folkloristen 
Hun er præstedatter, og efter hendes rejser til Tyskland, 

hvor hun har været til foredrag hos Brødrene Grimm, er hun 
ivrigt gået i gang med at indsamle lokale beretninger og 
historier. Hun vandrer rundt og forhører sig hos de lokale, 
når hun møder dem. De fortæller hende om deres hverdag, og 
nogle gange hører hun historier om væsner. 

FORHÅNDSKRAV: Akademiker eller Ressource 5 
PRIS: 4 
FUNKTION: Giver en gratis succes på at finde 

oplysninger om historier, overtro og skikke på egnen. 

Fagforeningsagitator 
Nye politiske tanker breder sig blandt byernes arbejdere, 

og arbejderbevægelsen sender agitatorer ud for at organisere 
dem. Agitatoren er uønsket blandt håndværksmestrene og det 
bedre borgerskab, og de har gerne en politisk baggrund som 
socialdemokrat eller socialist. Agitatoren går blandt 
arbejderne, holder taler og skriver artikler, og er ofte på kant 
med politiet og myndighederne, som ser skævt til 
organiseringen af arbejderklassen. 

FORHÅNDSKRAV: Ressourcer 4 eller Writer 
PRIS: 4 
FUNKTION: Kan indsamle ledetråde blandt 

arbejderklassen, og har ofte en kontakt til en 
håndværkersvend, eller kan stille med en gruppe djærve 
arbejdere. 

TRUSSEL: Myndighederne 

Foged 
Fogeden har hjemme på det lokale gods, og det er fogedens 

opgave på vegne af herremanden at holde ro på egnen. Når 
der er stridigheder mellem bønderne, eller hvis nogen ikke 
kan betale deres afgifter, bliver fogeden involveret, og han 
kender de egnens døgenigte og fuskere.   

FORHÅNDSKRAV: Ressourcer 5 eller Privat detektiv 
PRIS: 4 
FUNKTION: Kan give ledetråde om lokalsamfundet og 

udpege kriminelle. Kan evt. stille med et hold svende, hvis 
der er problemer af menneskelig karakter. 
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Hosekræmmer / Gårdfarihandlare 
Hosekræmmeren eller uldkræmmeren vandrer rundt 

mellem gårdene og opkøber uld, strikketøj og andet 
håndværk, som efterfølgende sælges videre på markederne. 
Kræmmeren kommer vidt omkring og har ofte en historie 
eller to med sig fra de gårde, hvor der er blevet handlet. 

FORHÅNDSKRAV: Ressourcer 4 eller Tjener 
PRIS: 4 
FUNKTION: Kan levere ledetråde og sladder fra de 

landdistrikter, som kræmmeren besøger fast for at 
opkøbe varer. Kan levere lokalt håndværk (og det i større 
mængder) til en favorabel pris; giver +1 Capital til at 
erhverve almuehåndværk i forberedelsesfasen. 

Hypnotisør og Magnestisør 
Oplært af magnetisør Carl Hansen eller ude i Europa hos 

Jean-Martin Charcot er hypnotisøren en mester udi 
hypnosens kunst udviklet af F.A. Mesmer. Hypnotisøren kan 
bringe folk i trance og påvirke dem med suggestion. 

FORHÅNDSKRAV: Ressourcer 5 eller Occultist 
PRIS: 5 
FUNKTION: Hypnotisøren kan bringe en villig person 

i trance, og gennem trancen kan personen udspørges og 
hjælpes til at huske ellers glemte ting. Det udmønter sig i 
form af ledetråde, eller en +2 bonus til Manipulation tjek 
mod personen i trance. 

TRUSSEL: Svindler eller den ægte vare? 

Klog kone 
Hun er en gammel bondekone, og hun kender til hekseri. 

Hun har forståelse for, hvad der plager folk, og hvad der skal 
til for at helbrede dem. Hendes kure er nogle gange sære, som 
at danse nøgen rundt om den gamle eg ved fuldmåne eller 
affyre bøssen ind i bageovnen, men folk påstår, at hun 
helbreder deres skavanker og fjerner deres onder. 

FORHÅNDSKRAV: Hvis en karakter er blevet mentalt 
knækket på en mission. 

PRIS: 4 
FUNKTION: Hun giver karakterer +2 på mental 

helbredelsesrul og på at fjerne forbandelser og 
overnaturlige lidelser. 

Logemedlem 
Vedkommende er medlem af en loge, måske Odd Fellow 

eller Frimurerne, og denne har sin gang blandt 
betydningsfulde folk, som har et fællesskab gennem logen, 
hvilket kan åbne usete døre – men dækker 
hemmelighedskræmmeriet over noget med væsner? 

FORHÅNDSKRAV: Ressourcer 5 eller Doctor 
PRIS: 5 
FUNKTION: Logemedlemmet har et hemmeligt 

netværk af kontakter, som rækker længere op blandt 
samfundets elite, end de fleste gør sig klart. 
Logemedlemmet kan en gang pr mysterium bruge sin 
loge til at skaffe Selskabet særlig viden, komme med en 
ledetråd eller give adgang til en særlig okkult ting, som en 
bog eller et legendarisk okkult remedie. 

SÆRLIGT: Hver gang logemedlemmets funktion 
anvendes, noteres det. Ved begyndelsen af hvert 
mysterium rulles en terning for hver notering. Hvis der 
rulles mindst en 6’er aktiveres logemedlemmets trussel. 

TRUSSEL: Hemmelighedsfuld 

Mæcen 
Vedkommende er en generøs velgører, som har fattet 

forståelse for Selskabet og deres aktiviteter. Mæcenen kan 
være en adelig, der er født til penge, en florissant 
handelsmand, der på etisk og uetisk vis har tjent en formue, 
eller håndværkermester, som gennem et langt liv har 
opbygget en formue. 

FORHÅNDSKRAV: Inspiration 5 eller Writer 
PRIS: 4 
FUNKTION: Mæcenen kan lade selskabet få en audiens 

hos fornem eller vigtig person en gang pr mysterium 
gennem sit omdømme eller netværk.  

SÆRLIGT: For at fastholde mæcenen som kontakt, 
skal Selskabet levere foredrag eller komme med 
rundvisninger på deres slot eller lignende tilholdssted. 

Revolutionær 
Den revolutionære er en ildsjæl, der drømmer om at vælte 

eliten – om det er kongehuset, adelen, præsteskabet eller 
borgerskabet – og udstyret med pamfletter og litteratur fra 
Tyskland, Spanien og Rusland har den revolutionære 
forbindelser til Europas anarkister. Den revolutionære er en 
torn i øjet på de lokale magthavere. 

FORHÅNDSKRAV: Ressourcer 4 eller Servant 
PRIS: 5 
FUNKTION: I forberedelsesfasen kan den 

revolutionære levere en bombe eller eksplosiver. Via sit 
netværk kan den revolutionære hjælpe med at smugle folk 
ud af landet. 

TRUSSEL: Anarkist 
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Spiritist 
Gennem seancer kan spiritisten komme i kontakt med de 

afdøde, og pludselig manifestation af ektoplasma, dansende 
borde og mystisk banken er blevet observeret, når spiritisten 
optræder som medium og kanaliserer de døde gennem sig. 

Spiritisternes evner er genstand for stor nysgerrighed. Er 
de svindlere, eller afspejler de blot en indsigt i verden, som 
naturvidenskaben er på tærsklen til at afdække? Lægen og 
forfatteren Arthur Conan Doyle er ikke i tvivl. 

FORHÅNDSKRAV: Ressourcer 4 eller Occultist 
PRIS: 5 
FUNKTION: Kan gennem en seance bringe ekstra 

ledetråde til selskabet og kan tage med på missioner for 
at give en hjælpende hånd. 

SÆRLIGT: Hvis spiritisten foretager en seance på 
Selskabets base, er der en chance for at det vil vække et af 
stedets ånder. 

TRUSSEL: Spiritisten kan blive en trussel på samme 
måde som hypnotisøren. 

Toldassistenten 
Toldassistenten skal sikre sig at varerne, som bønderne 

henter hjem fra Frisien, Skotland, Polen eller Tyskland bliver 
fortoldet og indberettet til kongen. Den unge assistent godt 
oplært og kender allerede de fleste af bøndernes tricks. 
Hvervet giver mulighed for at høre nyheder fra udlandet og 
sladder om, hvad der sker blandt de lokale. 

FORHÅNDSKRAV: En havn eller strand, hvor skibene 
trækkes i land. 

PRIS: 4 
FUNKTION: Assistenten giver en gratis succes på at få 

en oplysning om, hvad der rører sig i udlandet. Giver +1 
bonus på at indsamle sladder fra de lokale. 

Ågerkarl 
Nogle folk har et omdømme, der gør at de nemt kan låne 

penge i banken. Andre må gå ’onkel’ (pantelåneren) eller til 
ågerkarle, der låner penge ud med til ublu renter. 

FORHÅNDSKRAV: Ressourcer max 4 eller Detektiv 
PRIS: 3 
FUNKTION: En gang pr mysterium kan en karakter 

hæve sine ressourcer med 2 for en scenes varighed. Efter 
mysteriet må karakteren afstå et stykke permanent 
udstyr (fortrinsvist et erhvervet på missionen). Hvis der 
ikke afdrages prompte, eller hvis Selskabet synes at være 
kommet til store mængder penge, bliver ågerkarlen en 
trussel. 

SÆRLIGT: Karakterer med ressourcer 5 kan ikke gøre 
brug af ågerkarlen.  

TRUSSEL: Mere gæld 

Personale 

Butler 
Tager imod gæster, opvarter og tager sig af 

hovedkvarterets personale. 
FORHÅNDSKRAV: Adelig eller Resource 4. 
PRIS: 4 
FUNKTION: Assisterer Selskabet i deres daglige 

gøremål. Butleren kan vejlede Selskabet i etikette, og hvis 
butlerens instrukser følges, når man skal til bal eller 
andre sammenkomster blandt borgerskabet, giver det en 
gratis succes ved en social test ved ballet eller 
sammenkomsten. 

Bådbygger 
Bådbyggeren er en stille, djærv skikkelse, der tager bestik 

af floder og søer, af havet og vejret, og som vedligeholder 
selskabets båd. 

FORHÅNDSKRAV: Værksted eller Bådebro 
PRIS: 4 
FUNKTION: Kan vedligeholde Selskabets båd eller 

opgradere en båds kvalitet med et trin. 
AKTIV: Selskabet har som minimum en sølle båd, som 

de kan udforske lokalområdet med eller rejse til en ny 
lokation med (og undervejs heale en condition). 

Eneboer 
Måske er det en hellig person, måske er det en galning, 

men vedkommende bor i en grotte i parken eller i en hule 
haven, og besøger man eneboeren, kommer denne med 
visdomsord. 

FORHÅNDSKRAV: Stenalderhøj, helligkilde, 
renaissancetempel eller anden form for helligdom. 

PRIS: 4 
FUNKTION: Kan komme med en kryptisk advarsel 

eller tolke en profetisk drøm. 

Møller 
Den hærdebrede møller kender til driften og 

vedligeholdelsen af møllen. 
FORHÅNDSKRAV: Vindmølle eller Vandmølle 
PRIS: 3 
FUNKTION: Kan vedligeholde maskineri og 

konstruktioner på godset, hvis noget blevet saboteret 
eller er gået i stykker under i mysterium. 
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Naver 
Naveren er en omrejsende håndværker, der er på valsen. 

I tre år og en dag må naveren ikke komme inden for 50km af 
sin hjemstavn, og i stedet rejser naveren fra sted til sted og 
arbejder som håndværker, men bliver hvert sted i højest et 
halvt år. 

FORHÅNDSKRAV: Værksted 
PRIS: 3 
FUNKTION: Kan vedligeholde maskineri og 

konstruktioner på godset, hvis noget blevet saboteret 
eller er gået i stykker under i mysterium. Naveren har lært 
obskure teknikker og kan bygge konstruktioner ingen 
lokale håndværkere mestrer. 

SÆRLIGT: Naveren kan kun være der et halvt år, 
derefter rejser naveren videre på sin færd. Hvis naveren 
er blevet behandlet dårligt, spreder rygtet sig, og 
Selskabet kan ikke få nye navere 

Sømand 
Vejrbidt og med en dyb respekt for at rejse på havet og 

floderne. 
FORHÅNDSKRAV: Bådbygger 
PRIS: 3 
FUNKTION: Sømanden kan transportere Selskabet 

frem med deres båd (og de healer en ekstra condition 
undervejs). Sømanden kan hente og bringe en kontakt i 
løbet af et mysterium. 

AKTIV: Sømanden kan assistere på missioner. 
Spillerne kan fordele 10 på attributter (max 4) og 8 på 
færdigheder (max 3). Fysisk hårdfør 1, psykisk hårdfør 1. 

Tolk 
Den spinkle tolk har et par briller hvilende på sin næse, 

og blæksorte fingre placeret tre forskellige steder i en ordbog. 
FORHÅNDSKRAV: Bibliotek 
PRIS: 5 
FUNKTION: Tolken kan oversætte bøger for 

Selskabet. Mellem mysterier kan tolken oversætte en 
bog, og i løbet af et mysterium kan tolken oversætte 
udvalgte afsnit. Tolken kan også tolke på vegne af 
selskabet. 

AKTIV: Tolken kan assistere på missioner. Spillerne 
kan fordele 10 på attributter (max 4) og 8 på færdigheder 
(max 3). Fysisk hårdfør 1, psykisk hårdfør 1. 

 

Nye regler 

Personale i provinsen 
Langt fra storbyerne lan det være svært at hyre 

veluddannet eller særligt trænet personale. Folk, som har 
en urban baggrund som butler, gartner, kok, mystiker 
opfinder, tolk og lignende, er svære at hyre.  

Hvis selskabet har en base eller tilholdssted som er 
fjernt eller øde beliggende, som f.eks. Hansted fyr, så 
koster urbant personale ekstra. 

Urbant personale har +2 til deres PRIS, så en tolk 
koster for eksempel 7 i stedet for 5. 

Vanæret personale 
Det sker at folk falder i unåde inde i byerne, og de har 

brug for at komme langt væk for en tid. Nogle forlader 
landet, andre finder en stilling langt ude i provinsen, hvor 
rygterne om deres dårlige omdømme ikke er nået frem.  

Selskabet kan hyre personale med dårligt omdømme. 
Det er billigere men ikke uden konsekvenser. Vanæret 
personale har -2 på deres PRIS. Ulempen er, at der før 
hver mission skal rulles en omdømme-test med 2 
terninger +1 for hver ekstra vanæret personale. Hvis der 
rulles en succes, kommer der en negativ konsekvens: 

1 succes: En kontakt er ikke til rådighed for dette 
mysterium grundet personalets dårlige omdømme. 

2 succeser: Det vanærede personales dårlige 
omdømme påvirker selskabets omdømme, og en Trussel 
avancerer et skridt. 

3 succeser: Det vanærede personale er nødt til at 
skjule sig for en tid, og kan ikke stå til rådighed frem til og 
med næste mission. 

4+ succeser: Et vanæret personale bliver indhentet af 
sin fortid og vedkommende stikker af i nattens mulm og 
mørke. Selskabet mister vedkommende. 
 

Eksempel: Selskabet har ansat tre vanærede personer. 
Før næste mission skal gruppen rulle i alt 4 terninger (2 + 2 
for de to ekstra vanærede). Gruppen ruller en succes, og 
spilleder vælger at professoren ikke er til rådighed, da 
rygterne om at en vanæret okkultist har sin gang på 
Gyllencreutz er mere end professoren tåler. 
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Trusler fra kontakter 
Dette afsnit er fortrinsvist for spilleder og spillere 

bør ikke læse afsnittet. 
Nogle folk kan udvikle sig til fra at være kontakter til 

at være trusler mod Selskabet. Reglerne for trusler er 
beskrevet i grundbogen (side 87-88). Det følgende er 
oplæg til trusler baseret på kontakter, der udvikler sig til 
at være en trussel. Alt efter hvor gradvist kontakten 
udvikler sig til at være en trussel, ophører vedkommende 
med at stille sine evner og ressourcer til rådighed for 
Selskabet. 

De point, som har været brugt på at erhverve 
kontakten, returneres til Selskabet, når de har løst 
problemet med kontakten, om det er ved at vende 
vedkommende fra at være en trussel til at være en 
kontakt eller til at problemet med truslen forløses. 

Den unge præst: Afvigere 
Hvis Selskabet afviger i deres livsstil for meget fra 

præstens strikse tolkning, kan han ophøre med at være 
en kontakt og i stedet blive en trussel for Selskabet, som 
vender sognets troende mod Selskabet og får 
lokalbefolkningen til ikke at bistå Selskabet. 

Den unge præst er glødende modstander af 
Selskabets omgang med det okkulte, det overnaturlige og 
med væsner, og han bruger sin respekterede position i 
samfundet til at ødelægge Selskabets omdømme og 
udstille dem som en fare mod al god orden. 

Nedtælling: 

1. Den unge præst kommer anstigende til en 
alvorlig samtale med Selskabet om deres 
moralske forfald, og han ankommer altid, når 
Selskabet har mindst tid til at tale med ham. 

2. Den unge præst prædiker først indirekte og 
siden åbenlyst imod Selskabet og deres anløbne 
moral. Selskabet oplever at blive udelukket fra 
sociale sammenkomster og at tjenesteydelser 
ikke er til rådighed. 

3. Vreden og indignationen koger over. Et 
åndeligt opgør med ukristelige Selskab bliver 
en nødvendighed. Drevet af præstens prædiker 
griber nogle til den rensende ild. 

 

 

 

 

Fagforeningsagitator: Myndighederne 
Kampen for at organisere arbejderne er ikke uden 
vanskeligheder. Myndighederne og i særdeleshed politiet 
gør sit for at hindre agitatoren i at organisere arbejderne 
og stifte fagforeninger. 

Hvis Selskabet kommer på tværs af de lokale 
myndigheder og ordenspersoner, begynder de at 
bemærke at Selskabet har forbindelser til 
fagforeningerne. 

Nedtælling: 

1. Agitatoren forfølges af politiet og søger tilflugt 
hos Selskabet (med eller uden deres vidende). 
Politiet holder Selskabets base under opsyn. 

2. Jorden begynder at brænde under agitatoren og 
dennes allierede blandt arbejderne og de 
studerende. Politispioner forfølger dem, og 
agitatoren og dennes allierede søger i stadig 
større omfang tilflugt på Selskabets base. Uden 
Selskabets vidende gør de klar til at forskanse 
sig på stedet. 

3. Politiet stormer Selskabets base, hvor 
agitatoren og dennes allierede har skjult sig 
eller ligefrem forskanset sig, Med rytteri og 
tungt bevæbnet med stave trænger politiet ind 
på grunden, og det eskalerer til et slag mellem 
arbejderne og politiet, som truer med at 
ødelægge sårbare okkulte remedier og slippe 
mystiske kræfter løs. 

Hypnotisøren: Svindler? 
Svindel eller den ægte vare? Hypnose blev af mange 

set skævt på som en form for cirkusunderholdning, som 
var på grænsen til svindel i lighed med spiritistiske 
seancer, som var forbudte at praktisere for penge. 

Denne trussel kan også bruges med spiritisten. 
Nedtælling: 

1. Hypnotisørens tilstedeværelse skaber 
overskrifter i de lokale aviser, og Selskabet 
omtales negativt i en artikel i forbindelse med 
hypnotisøren. 

2. Personale eller medlem af Selskabet blive 
fundet siddende i en trance. Udspurgt forklarer 
hypnotisøren, at de netop var i gang med en 
seance, da hypnotisøren blev kaldt bort 
grundet en ulykke. 

3. Hypnotisøren er en svindler. Denne har haft 
indyndet sig hos Selskabet og deres personale, 
og gennem hypnose har hypnotisøren luret, 
hvor værdigenstande er opbevaret, og dem er 
hypnotisøren nu rendt med. 
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Logemedlem: Hemmelighedsfuld 
Logen har sin egen agenda, og den er ikke den 

samme som Selskabets. Med et magtfuld netværk af rige, 
fornemme og adelige er logen en formidabel fjende, som 
muligvis kun har den ulempe, at de ikke har selskabets 
erfaring med væsner. 

Nedtælling: 

1. Logen stiller krav til Selskabet. De er 
interesseret i at overtage tilfangetaget væsen 
eller de forlanger, at Selskabet indfanger og 
overdrager dem et væsen. 

2. Logen forsøger at overtage Selskabets 
tilholdssted enten ved at købe det, ved at 
bestikke den egentlige ejer eller manipulere 
myndighederne til at overdrage basen til dem. 

3. Logen foranstalter en skandale, som vil 
ødelægge Selskabets omdømme og afskære 
dem fra alle deres kontakter og midler med det 
formål at få ruineret Selskabet en gang for alle. 

Revolutionær: Anarkist 
Den revolutionære begynder at se Selskabet i et nyt 

lys. Alt efter Selskabets forhold til de lokale magthavere, 
Selskabets egen politiske indflydelse og den magt, som 
Selskabet måtte have over væsner, får det den 
revolutionære til at se Selskabet ikke som en allieret men 
som en trussel. 

Nedtælling: 

1. Den revolutionære begynder at ville tale 
Selskabet til rette og få dem til at læse 
pamfletter og evt. gå til halvhemmelige møder. 

2. Den revolutionære begynder at ligge planer 
mod Selskabet. Deres base overvåges, deres 
bevægelser kortlægges, udstyr til en bombe 
bestilles, og evt. med-anarkister indkaldes. 

3. En bombe under systemet. Den revolutionære 
forsøger at jævne Selskabets base med jorden. 
Mens bomben tikker, forsøger den 
revolutionære at befri evt. fanger på stedet. 
Dagen for bombe-sprængningen forsøges at 
blive gjort signifikant, f.eks. em dag, hvor 
Selskabet har et middagsselskab. 

 

 

 

 

Ågerkarlen: Mere gæld 
Ågerkarlen er en jordnær trussel for hvem, det blot 

handler om penge. Ågerkarlen beslutter sig for at 
fastholde sig offer i et gældsgreb og fortsat afkræve 
penge af ofret, uanset hvad der måtte være blevet betalt. 
Gældsindkrævningen akkompagneres i stigende grad af 
eksempler på vold. 

Nedtælling: 

1. Ågerkarlen kommer på besøg til en 
kammeratlig samtale om de penge, som 
ågerkarlen har besluttet sig for at låneren 
fortsat skylder. 

2. Ågerkarlen øger gælden og sender et par 
hærdebrede, moralsk anløbne personer til at 
ommøblere en karakter eller et personale som 
en påmindelse om, at der skal betales. 

3. Ågerkarlen sender en budbringer med et 
ultimatum. Den resterende gæld skal betales, 
eller vil det gå skyldneren og dennes venner 
ilde. Hvis Selskabet ikke reagerer entydigt på 
dette, vil ågerkarlen og dennes folk forsøge at 
nedbrænde Selskabets tilholdssted. 

 

 


