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Leder: 

God jul her med et lille julenummer af 

Pipeurten. Blandet med et par julerelaterede 

artikler findes også mindeord for fantasy-

forfatteren Anne McCaffrey og en artikel om 

Forodrims novemberbanket. 

Deres Eglerio. 

Pippin 
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Jul i Midgård 
Af Pippin 

Vores jul ligger den 24. december fordi at det er 

omkring vintersolhverv, hvor dagene er kortest. 

Grunden til at de kristne holder Jul på det 

tidspunkt var at man i Romerriget havde en populær fest kaldet 

Saturnaliafesten den 25. december. Da man ikke vidste hvornår Jesus 

var født besluttede man at holde hans fødselsdag der (selvom det 

ikke kan passe hvis man tror på Biblen). Da vi i Norden holder 

festerne om aftenen holder vi festen aftenen før den 25. december.  

I Midgård er der mange racer og kulturer. Tolkien har desværre ikke 

givet så mange oplysninger om deres skikke med hensyn til fester.  

Man har i mange kulturer i Europa og andre steder fejret 

midvinter/vintersolhverv, som jo er den fest vi kalder Jul. Det er i 

hvert fald kendt fra den germanske, den keltiske og den romerske 

verden. Det virker derfor sandsynligt at mange racer/kulturer i 

Midgård har haft en fest i den mærke/kolde tid.  

Ordet ”Jul” kommer af ordet Jól som er oldnordisk og betyder 

”Festerne”. På engelsk hedder festen Christmas, men nogle gange 

kaldes den også Yule. Odet Yule lyder ligesom det danske ord Jul og 

det er fordi både angelsakserne i England og danerne i Danmark 

talte/taler germanske sprog. De kristne prøvede også at indføre ordet 

Kristmesse i Danmark, men det lykkedes heldigvis ikke. 

Der er en race der kender til begrebet Jul og det er Hobbitterne. 

Deres kalender kan findes i appendiks D i Ringenes Herre (brug den 
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engelske udgave, for kapitlet er kraftigt forkortet i den danske 

udgave). 

Hobbitternes sidste måned hedder ”Yulemath” (Foreyule i Bri’s 

kalender) og deres første måned hedder ”Afteryule” (Frery i Bri’s 

kalender). Imellem de to måneder findes der to dage som ikke er en 

del af nogen måned disse dage hedder ”1 yule” og ”2 yule”. Da 

kalenderen er en sol kalender, må disse dage ligge omkring den 21. 

og 22. december (hvis man kobler kalenderen op på Vintersolhverv). 

Hobbitterne holdt derved en af deres to store årlige fester omkring 

de dage. Denne fest lå i de to sidste dage i Foreyule gik til de to første 

dage i Afteryule. Festens navn var Yuletide og når man husker at de 

to yule-dage ikke var en del af månederne varede festlighederne 

altså 6 dage. Hobbitterne havde en lignende fest om sommeren som 

hed Lithe. Jeg vil som en afsluttende bemærkning more mig over at 

De Ældre Racers Madlaug i Bri har valgt at kalde deres julemiddag for 

Yuletide-dinner, for det er jo morsomt at et laug der ikke optager 

Hobbitter holder en hobbitfest :-)  
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Mindeord 
af Ananduriel 

 En fantastisk fantasyforfatter er ikke 

mere  Anne McCaffrey afgik ved døden 

den 21. november i år. Hun fik et 

slagtilfælde i sit hjem i Irland. Hun blev 

85 år. Mange af Bris medlemmer har nydt 

hendes bøger, især Pern-serien om 

dragerytterne, men også Crystal singer 

serien, Hive-serien, Acorna bøgerne, 

Brainship bøgerne, Petaybee og mange, 

mange flere. Hun har vundet alle de 

fantasy og sci fi bogpriser der findes. I 

2006 blev hun optaget i The Science 

Fiction Hall of Fame 

 I alt har hun udgivet ikke mindre end 100 titler, bl.a. sammen med sin 

søn Todd, som nu skriver videre på Pern-serien. Den første bog 

"Dragonflight" bliver - endelig - til en film.  Instruktøren er endnu 

ikke valgt, men manuskriptforfatter bliver David Hayter (X2, 

Watchmen) og produceren er Don Murphy. (The League of 

Extraordinary Gentlemen, 

Transformers). Produktionen 

starter i begyndelsen af 

2012. Desværre nåede Anne 

McCaffrey dermed aldrig, at 

opleve sin successerie på det 

store lærred. 

Æret være hendes minde. 

Må hun tage sig en skål med 

professoren.  
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Forodrims noveberbanket 2011  

Af Pippin 

Diamant og jeg deltog i år i Forodrims novemberbanket i Stockholm. 

Planen var et vi skulle køre til Stockholm om fredagen, så vi havde 

noget tid i Stockholm, men det blev desværre ikke muligt. Så lørdag vi 

kørte lørdag morgen kl. 6. Så vi nåede ikke at se meget af Stockholm 

den dag, men søndag gik vi et par timer i Gamla Stan før vi skulle køre 

hjem. 

Nå men nu til banketten. Den foregik i en bar og 

restaurant kaldet ”Magic Bar” som er en bar og 

restaurant med tryllekunstner tema. Det var et 

ret flot sted. Fordelen ved at holde en banket i 

en restaurant er at man ikke behøver at have 

medlemmer til at svede i køkkenet i mange 

timer, men til gengæld skal man så betale fuld 

restaurant-pris for sine drikkevarer (Der var kun 

et enkelt glas øl/vin eller 2 flasker sodavand med i banketprisen). De 

havde nu et fint udvalg af øl, selvom man ikke drak så mange til 65 

kroner stykket. 

Selve arrangementet startede med 1½ times ceremonier. Forodrim er 

jo en ret stor forening og der blev udnævnt flere riddere og jarler. 

Hver person fik sin egen ceremoni med korte taler, edsaflæggelse og 

fine ord på quenya. Derefter skulle der ske udskiftning af personer i 

Forodrims Store Råd.  

Da de interne ceremonier var afsluttet, var det tid til at de gæstende 

foreninger skulle holde ambassader. Der var tale om 3 foreninger: 
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Midgårds Fylking fra Uppsala, Mithlond fra Göteborg og Bri. Vores 

ambassadegave var en typisk Bri-ting. Det var en ret grim plastik 

Harry Potter tryllestav. Det viste sig at der var en bar langs den gang 

man skulle gå op af for at komme til Forodrims råd og fremføre sin 

ambassade. Det syntes jeg var for godt til ikke at blive udnyttet, så i 

stedet for at gå fint ind af gangen, stod jeg i baren med en øl da Bri 

blev kaldt frem. Jeg kludrede desværre lidt i min tale, men har andet 

sted i bladet skrevet hvordan den skulle have lydt. Jeg endte 

ambassaden med at inviterer de forsamlede til Bri’s vinterbanket. 

Efter ambassaderne var der en der pustede ild uden for. Det var ret 

flot. 
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Efter ildpusteriet var så selve banketten. Vi fik rejesuppe til forret, til 

hovedret var der kylling med risotto og til dessert var der en slags 

fromage med smag af Bismarcksklump (Polkagris på svensk). Den var 

ret god.  

Mens vi spiste skete der en del ting. Forodrim uddelte deres fine 

Aftenstjerne orden til aktive medlemmer og der var et trylle show. 

Desuden var der selvfølgeligt et hav af taler og skåler. 

Efter maden var der te, kaffe, slik og kager, mens danselauget 

dansede fine danse i den nu tomme banketsal. Diamant og jeg var 

med i en enkelt dans. 

Diamant og jeg gik fra banketten lidt før kl. 11. Det var en rigtig god 

banket og vi syntes det var hele turen værd. Der var for øvrigt 85 

deltagere i banketten. 

  

Tolkiens Fødselsdag 2012 

 
Bri’s Hobbitlaug afholder Tolkiens 120 
års fødselsdag med lagkage og boller på 
hans fødsesdag tirsdag den 3. Januar kl. 
18. Festen holdes hos Pippin og 
Diamant 
Kl. 21. Deltager vi i den traditionelle 
skål til The Professor lige som mange 
andre Tolkienselskaber i hele verden. 
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Ambassadetale til Forodims banket 
We are happy to be here once again. Since there are people present 

that don’t understand the language of the Hobbits, I will make this 

speech in Westron. 

When we heard that the big northern kingdom had a 

Novemberbanquet in the house of the wizards, we vent to the 

Mathom house and looked for a worthy present. 

In the innermost corner we found these stick, it was covered in 

spideweb and dust. It must have been there for some time. The 

Hobbit wise men studied it for some time and decided that I was a 

magical wand of magic made from the kind of wood called Holly. We 

hobbits are not fond of magic, except for the kind that makes us 

disappear when big MEN COMES CRUSHING DOWN. BUT I WILL NOT 

BE THIS DAY. Sorry this sometimes happens when the wand is about. 

It has even made Gandalf talk of the path to Valinor and Grima talk of 

Eowyn in a strange way. Before we know it it might send Frodo to 

Itilien before time and make Tom Bombadil disappear. Therefore we 

surrender this dangerous wand made of the material called 

Hollywood to the care of the wizards to prevent it for making more 

mischief in Middle-Earth.  

I also bring a greeting from the Counsel of Bree. We invite you all to 

our annual Winterbanquet on the 11. day of February. It will be a 

Gondorian barbeque under the name “come on daddy light my 

pyre”. All people here are invited. 
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Et julekort 
Her er et julekort som familien Tolkien skrev i Sydafrika for 119 år 

siden da J. R. R. Tolkien var næsten 1 år gammel. Fra: 

http://birmingham.gov.uk 

 

http://birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Lib-Central-Archives-and-Heritage%2FPageLayout&cid=1223202863217&pagename=BCC%2FCommon%2FWrapper%2FWrapper
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En jul i Midgård 
Af Pippin 

Det er ikke så tit man hører 
hvad beboerne i Midgår har 
gjort en juletid. Der er dog et 
år vi ved hvad der skete. 

Ifølge Appendiks B så er det 
den 25. december i året 3018 
at Frodo og hans 8 
følgesvende forlader Kløvedal 
for at tage ud for at ødelægge 
Ringen. Det er ifølge selve 
historien en kold, grå dag, 
hvor østenvinden blæste 
gennem træernes nøgne 
grene. 

Den 25. er den dag Englænderne fejrer jul.  

  

Møder i Drikkelauget i foråret: 
Paddies Day og Caranduriels fødselsdag: 17/3 

Ølfestival: 12. maj kl. 12 på Carlsberg 

Italiensk øl og mad: Dato endnu ukendt 

Højt Skum 

Drikkelaugsmestren 
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