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SPECIAL EFFEKTER TIL LIVE ROLLESPIL af sanus Vinther 
162 sider, gennemillustr. i farver, format 17,5 x 23,2 cm, kr. 248, ISBN 87-7865-451-3 
En håndbog i fremstilling af sminkeeffekter og rekvisitter 
til brug ved live rollespil og andre eventyrlige events. 
De forskellige teknikker gennemgås grundigt trin før trin 
med mange detaljerede fotos. 
Bogen viser hvordan man arbejder med: 

» Sminkeeffekter, f.eks. sværdhug, monsterbid, pile 
gennem maven, vorter osv 

» Froteser, f.eks. spidse ører, troldemaver, haler og 
» Rekvisitter, f.eks. afh 
gnaveknogle osv. 
Og endelig beskrives 
rollespilskarakterer sof 
hekse          

get hoved, magiske bøger,   

    

   
nen 

  

dan man laver en række 
f.eks. elvere, orker, trolde og 

      2 
K 

SPECIAL EFFEKTER TIL FILM OG TEATER at Janus Vinther 
160 sider, gennemillustr. i farver, format 17,5 x 23,2 cm, 
kr. 248, ISBN 87-7865-323-1 
Bogen henvender sig først og fremmest til film- og teater- 
verdenen, men den vil også være af interesse for folk, der 
tilrettelægger katastrofeøvelser eller for de unge, der 
weekend opfører live rollespil 
F Anbefales på det styggeste” fra anmeldelse i Børnetea- 
teravisen 

  

Bogen viser hvordan man arbejder med: 
» Voksarbejde, f.eks. blodige sår, brækket næse, skud- 

huller, overskåret hals. 
» Kunstige dele f.eks. knogler, gebis og falske tænder, 
næser, ører, indvolde. 

«+ Andre effekter f.eks. blå mærker og skrammer, 
(choksminke, lig-sminke 

» Voldsomme effekter f.eks. afhuggede og bortsprængte 
kropsdele, knoglebrud og brandsår. 

Tjek vores store udvalg i rekvisitter, special effekter, 
bøger og sminke m.v. på 

www.dramashop.dk 

Bestilling og postordre: Udstilling og butik: 
Forst FYESÆRÆRE — TEATERHJØRNET 

Vesterbrogade 175 

  

. Nygade 15 - 6300 Gråsten 1800 Frederiksberg C 
Daglig åbningstid: Åbningstider 
Mandag til fredag 8-16 Mandag tirsdag-torsdag-fredag 
TÉ.7025 1141" Fax 74652093 10. 1730. i drsmagdrame.dk Onsdag lukket He drak Lørdag 10 - 14 (Lørdage i juli 
Vw dramashop.dk hikker



Rollerpileren udgiver 
Landsforeningen er — 080, 

Levende Rollen (Lun) SY 
ogedenen (pap kg. Benn image 

          

På mee rlepildk fer 10k ; > AO lg PTSD ET lejes med støtte fra DØ Å & Dansk Ungdoms Fællesråd. 5 SØ GG Atleve af live Ø É RD sj. Interview med Claus Raasted og Kristian Worm, Ansvarshavende redaktør ES C Biggs FÅ orm at arbejde professionelt med live. Elisabeth Nørresø Haase iz 
me Pengene kommer 
Redaktior 'åneder. Faktisk er bladet bleve Er levende rollespil ved at blive en vare, og hvad vil 
(redaktion gang eller to, til manges store ærgrelse, eret dødes sd Ø dette betyde for det, der ellers har holdt Andrea Men Rollespilleren er bestemt ikke død! lg, JSG produktionen kørende - det frivillige initiativ? 

  

Jesper Hebe 
Sanne Harder Faa 

Liverollespilsmiljøet i Danmark bl kampagner, nye scenarier og nye. 
lomstrer - nye foreninger, 

  

HEDE NEE Re ”p Overa! Ba gumnd fol atnknget Lavet indvis af harn, unge og huap så unge land. Sin ø en gs ÉÅ over har liverollespil som fritidsinterene Br keen, RE TE GÅ mn de har fortjent et Interview med en professionel liver ener = Lan cmn manden beg sydoystenet Belndk RER Det kommende år vil vi arbejde med at gøre Rollespilleren er stn ER er Rollespilejulskalenderen = mee il det har vi brug for hjælp fra dig som læser, Kan uset sndaledes feldkelnden fed af en Mikkel Rode SÅ lerede er det, så sørg for åt blive abonner ere du til livere, Bon rr] blive abonnent på bladet. Intet 
Sin Mornmon Og spred ordet - hvis dine venner/klassekam: Rune Lipperts Nytårstale endnu ikke har hørt om bladet ere Alt det som Dronning Margrethe udelod. så fortæl dem om det! 

  

Dette blads tema er "Penge" ll Sesemetenser "es Liverollespil gr nemlig ikke 
Amanda Schwarz-Nielsen et erhverv, som kan skat 
Jesper Heebell.Christensen 
Kim Hr Holm 

     

Lange Dre re 
Marek Bo Andersen men i stedet selv producerede sine våben Or gE pass lucerede sine våben. Også artik Mikkel Rode MERE, »m. Også artiklen om RR nl Mere 'Pils-julekalenderen handler om penge, men på ex Shopping-guiden 

anne Harder FAME, i & ii Mikkel Rode fortæller de nyeste nyheder fra Denne gang på besøg hos Historicum I Haderslev. En Å money bladet arbejder vi på at få flere faste art jandsforeningen. dk ai Setanne Meldgaan mn Tkan glæde fer tå En see fatte ar kbstedst Sene Holm eksempel LER gang til gan at sy dit første kostume. 
seneste udvikling i vores allesammen SR SRMRRAT NRA RER ED ERNEDEE Korrektar landsforening, eller Værkstedet, hvor du I dette eee Voxpop - Rikke Sørensen hælp tilat sy dit første kostume. Du kan også læse om. hr Bog- og filmsiden 28 Hvor mange penge bruger du på rollespil om året? i når” ty Kan fordrive din påskeferie med, shopping pudder EÅ Få inspiration til hygge læsning i påskeferien. øger = røver star anmeldelse af Historicum, en forskere een og sidst, men ikke mind . « fantasyracetest, hvor du kan teste hvilken ne LE Rygtesiden 29 Få rørt lattermusklen med Lauges fantastiske 

Fortidefote Har du hørt de nyeste rygter? stribe. Ki He Hole/Sanne Harder Flamant God fornøjelse! 
Madklummen Hvilken fantasyrace er du 42 Mamer  Rollespileren Elisabeth Nørresø Hase - Hobbit ifølge t rerdens lækreste frikadeller over bål Find ud af hvilken fantasyrace du ville være, hvis du 

enes refredaktør ” var blevet født i en fantasy-verden. 
Abonnér på Rollespilleren Hvor spiller du og hvad har du på 
unerede redkin iTisvilde. Mød vores nye chef 46 

Interview med Rollespillerens nye chefredaktør. 1558: 1604-0333  



Da min storebror, fafet ud af, at det med at lave mad. 
egentlig var ret sjovt, og at han faktisk var god til det, 
besluttede han at gøre det til en levevej Nu er han 
næsten færdig på kokkeskolen, men karrierevalget 
har ikke været helt uden omkostninger, Med 
madlavning på fuldtid er glæden svundet en smule, 
og nu gør han det-kun som arbejde. Slut med de 
gratis gourmetorgier, han har fremtryllet de seneste 

  

par år, når familien holdt julefrokost. 

Men hvad sker der, når en rollespiller gør sin hobby 
til sit arbejde? Bliver det ved med at være sjovt? Og 
kan di stadig lave noget for sjov i din fritid, som du 
|gøt på jobbet for penge? Rollespilleren har snakket 
med ét par folk, der har taget springet og gjort 
hobbyen til en kariere, 

Claus Raasted hører til de mest aktive rollespillere på 
Sjælland og har omsat årelang erfaring og utæmmelig 
entusiasme for rollespil til et fuldtidsarbejde som 
arrangør, foredragsholder og underviser. 

Af 
Hvordan begyndte du at tjene penge på at 
arrangere rollespil? 
"Det startede i 1999 med, at nogle folk i en slags 
privat oplevelsesfond' kontaktede vores forening i 
Roskilde, DEF 42, før at prøve noget rollespil. De ville 
betale 1000 kr. for et endagsarrangement, og vi var 
overvældede over, at man sådan kunne tjene penge 
på rollespil. Men det var en engangsoplevelse. 

  

De følgende år dukkede der småjobs op her og der, og 
12002 udgav jeg min bog, Rollespil for børn og 
voksne', og så skete der noget. Nu blev jeg opfattet 

som en autoritet på området. Efterspørgslen voksede, 
og det var blandt andet på grund af, at mange 
uddannede pædagoger og lærere søgte efter 
undervisning i rollespil. Da jeg stoppede på mit 
daværende studie og ikke længere kunne støtte mig 
til SU'en, havde jeg valget mellem at få mig et 

CR 
       

almindeligt arbejde eller prø' 
valgie det sidste og har levet af det side: 

  

Hvordan har det påvirket din tilgang til rollespil, 
at det pludselig ikke bare var din hobby, men også 
dit arbejde? 
"Jeg er nødt til at sætte et skarpt skel mellem arr 
og fornøjelse. Hver eneste gang jeg går deler 
projekt, skal jeg afgøre med mig selv, om jeg 
for pengenes skyld, eller fordi jeg har 
og arrangerer for sjov og for at udvikle 
menneske. Når jeg arbejder, er det prim 
rollespil som pædagogisk redskab. De f 

jeg får penge for at arrangere, er intro, 
børn eller voksne, der aldrig har prøve 
gælder det om at skubbe folks grænse 
deres horisont. Det er den del af rollespillet, jeg 

brænder mest for. Jeg kan nærmest ikke lade være 
med at udfordre spillerne. Jeg kan godt tags 
der'ikke interesserer mig, men jeg kan ikk 
at fåådeer. Der er altid en bagtanke 

    

    

bet springende punkt var, da vi begyndte at bruge 
penge på PR Nordisk Film-biografer lavede en 
reklameavis i forbindelse med premieren på Ringenes 
Herre-filmene, og der sørgede vi for at få en annonce 
med. Herefter kom rykket” 

Kristian var således blandt de mange indenfor 
rollespil, der nød godt af Ringenes Herre-bølgen. En 
stor del af firmaets aktiviteter har tilsvarende også 

  

deciderede rollespilscenarier, men promotion, hvor 
rollespillere stiller op i fuld udklædning og skaber 
stemning. Temafester fylder også en del i den 
sammenhæng, ligesom mordmysterier til fester eller 
konferencer. Pirmaet laver dog også stadig mere 
scenarielignende totalarrangementer - oftest i en 
fantasysetting i skov- og naturområder, hvor 

    

Tekst: Silas Mortensen 
Foto: Kim Hr. Holm 

jeg eksperimenterer mindre, tor jeg sælger en vare, 
som først og fremmest skal tilfredsstille kunden og 
give dem den bedste oplevelse. Det er ikke vores 
opgave som firma at definere, hvad rollespil er. Vores 
opgave er at imødekomme kundens ønsker og behov. 
Når det er sagt, er det jo 05, der har ekspertisen og. 
erfaringen med hensyn til hvad, der fungerer, og. 
hvad der ikke fungerer. Derfor skal vi også vejlede 
kunden for at finde frem til den bedste løsning, og i 
begge sammenhænge er det vigtigt for mig, at jeg kan 
stå inde for det produkt, jeg leverer. 

Noget overraskende består kun en lille del af Claus" 
og Kristians arbejde i at arrangere scenarier for 
egentlige rollespillere. Claus tjener langt størstedelen 
af sir) løn på foredrag og undervisning, og Kristian 

har overvejende med firmaer og lignende at gøre. Når 
tian endelig I 

  

    Sent 
Follespilsscenarier, gør de det primært for børn eller 
voksne, der ikke har prøvet det før. 

For de fleste af os hører liverollespil fritiden til. Det 
er noget, vi forbinder med weekender, hjemmelavet 

' udstyr, medbragte madpakker og frivilligt 
foreningsarbejde. Men en lille håndfuld danskere kan 
ikke nøjes med at være glade amatører. De er blevet 

EN VV EY professionelle rollespillere. 

Ændrer lønseddelen på din arbejdsindsats? Hvordan har det påvirket dit forhold til rollespil 
at arbejde med det professionelt? 

å "Jeg er blevet mere selektiv i det rollespil, jeg deltager 
i privat. De primære behov, såsom at komme ud i 

al naturen og at få svinget sværdarmen eller det 
kreative konceptarbejde med at skabe et scenarie, får 
jeg mu dækket på jobbet. Det er f.eks. et par år siden, 

  "Man er forpligtet på en helt ar 

  

får penge for det. Man har et ansvar at 

  

der er mindre tolerance overfor fejltrin. M 
med, at pengene kan få mig til at tage et jo   
økonomiske årsager, får kunden nogle gange k 
hvad de betaler for og ikke en døjt mere 

    
i tr rollespil er ikke blevet ændret af, at jeg får løn for ladt Claus' kolleger finder man Kristia Blandt Claus' kolleger finde ka 

er direktør for Midgaard Event, Danmarks vel 
største rollespilsfirma. Hans profess = 

rollespil begyndte nogenlunde på samme 
Claus', men i hans tilfælde var det dog 
Nokia, der var ude efter et team! 

til 80 medarbejdere. Det blev et skatte 
scenarie, der gik så godt, at Kri 

  

    

  

   

Hvilke forskelle er der på det rollespil du arbejder 
med, og det du laver privat? 
Når jeg gør det som høbby, gør jeg det for min egen. 
tilfredsstillelses skyld. Så bekymrer jeg mig ikke så 

om det koncept. jeg fastlægger. interesserer 
for så laver jeg det på mine præmisser. På 
er jeg mere seriøs, jeg tager flere opgaver, og 

      

starte et firma op. 

    

Et lignende billede tegner sig, hvis man kigger andre 
steder hen i det professionelle rollespilsmiljø, Udover 
ungdomsskolelærere og pædagogerer der ikke det 
støre marked for professionelt rollespil for 
sullespillere. De fleste suesardek bliver salig 
arrangeret f en broget blanding af frivilligt 
foreningsarbejde og sammenskudsgilde. hvor 
    
bidrager med deres eget udstyr og kostumer, oftest 
selv skriver deres roller, og hvor   scenariet organiseres 
iet samspil mellem arrangørernes visioner og 
spillernes ønsker og ideer. 

al Raasted nævner som eksempel på en ny type 
scenarie det nordjyske "Uskyldighedens Melodi”, der 
som det første scenarie herhjemme har overskredet: 
1000 kr-grænsen i pris pr. spiller. Opsætning, 
rolleskrivnings osv. er inkluderet i prisen og solgt 

 



  

om en færdig pakkeløsning 

dukt til erfarne 

  

rollespilscenarie: 

  

  

den - for eksenn 
  

  

  

er noget af det største rrangerede 

          

Fulde Navn: Kristian Worm 
Alder: 27 år (født 1979) 
Første Liverollespil: 1993 
Første arrangør af liverollespil: 19: 

Kendt fra: Semper Ardens (1993), Midgaards Helte (199% 
junior (1998), Midgaard Event (2000) 
Arrangør: Semper Ardens (1996-1997), Midgaards Helte 
Midgaard junior (1999-2004), Midgaard Event (2000-R.LP 
anv. mev.dk 

  

    
  

    

  

ilsvarende så man fo støttekroner. Den slags er svært at k 
359" i Køl kan, fo røver at leve af de 

ret og opsætning overflødi kruebrækkeri, for det er svært at sæ 
professionelt, kommercielt finansieret 5:   

  

den pris, det ko 
for 350 kr. Et eller andet sted anser j 

    

sdvikling i dansk rollespil, når man 

  

«rrangører brænder ud p 
len, Folk for     ivikling og vildere end sidst, og det end 

  

er er med til joverkom 
Danmarc' det Tænk b 

      

ffent   

Fulde navn: Claus Raasted 
Alder: 27 år (født 1979) 
Første Liverollespil: 1993 
Første arrangør af liverollespil: 1995 

Kendt fra: DEF42, LLR, JRK, Le 
Rude Skov, Rollespilshuset, Knudepunkt, 'Hjerte' rime 

  

  

    

  

   Comedy scenarie), og et par bøger: "Rollespil for børn 
en verden til laivrollespil 

  

når de kan få Sys 

  

alisering for at være en nødvendig 

  

ned at 
ligt, at man ikke gider gøre det gr 

at stort set ingen af de folk, 

    

indernes Tid, Piratlive, Rollespil 

roksne" 
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HNbl 
br de seneste år er penge begyndt at spille em 

'Elevende rollespil. Prisen pr. scenarie er 
(butikker, der sælger udstyr, er skude op og 

"har fået øjnene op for, at fonde er klar 
te jscenariebudgettets kasse. Er levend 

Følléspil ved at blive en vare, og hvad vil dette 
|Betyde for det, der ellers har holdt produktioner 
kørende - det frivillige initiativ? 

  

[SASSRANE og ud til den københavnske forening JRK for at intervievee arr: 84 (21). Claus har spillet og arrangeret siden sommeren '95 og har bla. lavet Tøgendernes Tid sart Pirot-Live + IL 
Den afpillede lagerhal, der tidligere 
bristepunktet med 1700-tals pistoler, sejl, entrehager samt et større arsenal af kanoner, 

"været moske for Islamisk Trossamfund, var fyldt tå 
   stod på linje bagerst i lokalet. Foreningen var ved at bygge rekvisitter tildet næste prøjelkt. 

Kommercielt rollespil Ofte afbrudt af Claus" konstant ringende telefon og lyden af en rundsav sætter vi os en Claus kører sit halvlange hår igennem mod hånden. Med et skævt smil begynder han at fork sine idéer om penges rolle i levende rollespil 
”Kommerdaliseringen begyndte for syv et halvt år siden. Det var dengang vi lavede det første LT (legendernes Tid, red). To af arrangørerne fik 5000 om måneden for at arbejde fuld tid på Scenariet” Claus rækker ud efter en Five kr 

  

  "Nu er der så opstået et marked, Den yngre generation har feks. vænnet sig til, at deres skal være lækkert. Da jeg startede, havde jeg en orange kølle, der var lavet af en pind age ssetvi. Det går jo ikke i dag. Der er jo ret langt fra det lækre Palnatoke sva til min gamle papirkølle” 

  

      

  

Der er ikke noget galt mod det frivillige arbejde, men motivationen kan være svær at finde. N man laver friviligt arbejde er det oftest miljøets anno   og udfordringen i at stable noget på. nene der trækker, uddyber Claus og råber noget. sk stor jyde, der slår ud efter yngre dreng, der er ved at skrue et ror sammen. 

  

  endelig bliver den ti! løn. Det er en stabil motivation 
Folk vil gerne lave frivilligt arbejde de første gange, Så vil de gerne have er gønge vokser plrsen I størrelse 

  

  

Dovenskab? 
Er argument imod kommercielt 

  

lespil er, at løn medfører dovenskab. Hvis man får sin uanset hvad, stopper lysten med at drive værket. 
krævet af dem. Da Rollespålerens uds kondi galt i halsen. 

  

  rrangørerne gør kun akkurat det, der er vdte præsenterer dette syn, er Claus ved at få sin Fane 

      

  

  

Men hvad med fore 

IMGRE 
Tekst: Jonas Trier 
Foto: Privat: 

ø
r
 

jenge korrumperer ikke alt! Jo 
is han ikke fik løn for det, Det     

shnny Depp ville sandsynligvis ikke have spillet bedre i Pirates, 
  

  kan være meget motiverende for en arrangør. Før i tiden favede jeg havearbejde for folks ukler, så jeg kunne låne den skide trailer, som scenariet havde brug for og jeg har brugt timer at køre rundt i byen for at finde den billigste maling, Hvis et scenarie har et større budget r tage højere deltagergebyr - kan man bare leje en trailer og købe den maling, der ær tættest kan man fokusere på det, der ær vigtigt -at lave et godt scene. 
  

      

uddyber, at der sikkert er et teoretisk maksimur for deltagergebyrer, men er et problem, der skal løses fremfor et princip, der skal arbejdes udfra. 
  

  

”røblemet er, at folk gørne brænder en plov af i byen uden at blinke, men at beta undrede for et weekendscenarie gør for ondt - det giver Jo ingen mening” 

  

  vaslivet? Er det ikke muligt, at kommercdelt rollespil kvæler det frivilige initiativ? Tværtimod: Jeg mener foreninger burde lave begge dele. De skal have deres småt fgetterede hjertebørn. Dog skal man aldrig være bleg for at tage rimelige penge for rimeligt hbejde. Det er typisk, hvis man kigger på foreninger i Danmark, at de fleste knækker på "det 

    
      

   store projekt". Det er set før, at scenarie ikke levede op til de mange måneders arbejde.” Claus 
      en dyb indånding og fortsætter. "Det er her lysten forsvinder - hvis de var lønnede, vil motiverede, da de skulle udføre et stykke arbejde og tiden, de havde brugt, ville ikke være Men lad mig lige sige, at på trods af, at jeg taler så meget for kommercielt rollespil, er Jog adig en af dem, der ar hr 

  

  
rer mest friviligt” Claus sm     

fewet er ved at nå sin ende, Kanonerne skal bygges færdig og Claus har efterhånden sagt de første syv, at han lige må ringe tilbage. Som det sidste spørger Rolespillerens udsendte fremtiden er for kommercielt rollespÅ. 

  

mere at se det, jeg kalder praduktscenarier: Man ankommer - betaler - og færdigpakket oplevelse med hjem, Tag £eks. Einherjernes sommerscenarie. Det har i unde samme opskrift de sidste år og de tilerækker altid en stor spillerskare. Dog er agergebyret lige så stille steget, Lidt som Roskildefestivalen, faktisk. Produktet begyndte at da de meldte ud, at de havde hyret et sjak af folk til at sætte op, Det er antydninger af ”akkeløsning, jeg tror er kommet for at blive. 

  

  

    

      

  
spillerens udsendte takke 
assere et slag fra den st 

halvfærdig hugger 
if for nu og kiler sig ud mellem kanonerne i håbet om ikke at 

der mu er begyndt at jage foreningens yngre medlemmer   

   



dårligere design end os. I lang tid var kvaliteten af vores custom made våben på højde 
med de masseproducerede. De havde bedre materialer og holdbarhed, vi havde større 

viden om design og mulighederne indenfor rollespil. 

L EL! Vi var stolte af de ting, vi kunne, og vi troede på, at det var den sande vej. Dade 

Tekst og foto: Jesper Heebøll-Christensen masseproducerede våben vandt frem blandt rollespillere, udviklede vi vores 

& 

  

kodeks: "En rigtig jedi laver selv sit lyssværd - en rigtig liverollespiller laver 
selv sit våben 

£n gammel jedis erimaevnger 
Om en forsvunden tid, hvor 

Jollespillere lavede deres egn. 
Om moderne tiders presse 

Aroducenter af liverlesoR&y. 

Om the light side og tre SKR. 

Den nye tid 
Men tiden gik, og liverollespil udviklede sig. Juniorlive blev større og større. 
Dette var et marked, som kun de masseproducerede våben kunne: 
tilfredsstille. De gamle jedier så denne udvikling komme og blev fortrolige 
med våbenproducenterne. 

Jeg husker, hvordan vi besøgte en af producenternes værksteder og hørte om 
deres produktionsmetoder, mens vi forklarede om vores erfaringer, om design og 

"om rollespil. Den ekspedition var faktisk en af mine sidste oplevelser med de gamle 
jedier. Siden da er det ikke blevet til så meget. 

Hvor er de nu, de gamle jedier? Er de bare forsvundet i glemslen, eller lever de 

w- 

derude et sted? 
Mange af de jedier, som dengang forstod at skabe våben af latex, gaffa og 
liggeunderlag, arbejder nu i våbenproducenternes værksteder, hvor de skaber de 
våben, som sælges i rollespilsbutikker i dag. 
Andre jedier er gået andre veje, f.eks. ind i special effects til film og reklamer, eller 
til design af andre ting, f.eks. spilfigurer. Nogle jedier har endda åbnet egne 
virksombeder. 
Og så er der folk, som mig, som sidder og tænker tilbage på the glory days. 

Man er en gammel jedi, når man kan sidde og tænke tilbage på rollespil i det gamle millennium. Når man kam 
tænke tilbage på den gyldne tid, i liverollespils barndom, hvor alle var unge, energiske og kreative. Denga: 
alle ægte liverollespillere lavede deres eget udstyr selv. 

  

Nu, i disse dark times, er der kun så få, der stadig laver deres eget udstyr. Kun så få, der fører gamle, 
hæderkronede traditioner videre. Kun så få, der stadig bevarer håbet… eller er der? 

Gamle jedier er bitre mennesker, det ved alle. Fra tid til anden kan man høre dem sige, at de synes det er skidt. 
at liverollespil ikke er, hvad det var engang. At det nu er blevet kommercaliseret forbrugerunderholdning før 
børn, Men har de ret? The light side eller the dark side? 

Det er smukt, at rollespil nu er kommet full cirde. De jedier, der engang startede 
med at fremstille våben til hobbybrug, blev siden hen anerkendt for deres evner, 
Allerede dengang var der mange, der betalte andre for at få produceret ting til sig, 
nu er disse bestillinger blot sat i system, og de, der engang kunne kradse lidt 
penge ind her og der, kan nu leve af deres hobby og deres kreative evner. Blot 
har de mu mere tid, flere penge, og de kan derfor levere et bedre produkt. 

Historien om de gamle jedier 
Jeg vil fortælle om den gamle jed-kunst at bygge sit eget 
rollespilsvåben. De gamle jedier forstod dette håndværk og 
mestrede det til perfektion. De var innovative og udviklede 
adskillige metoder til at fremstille bedre og mere sikre våben. 
Latexsmedning blev det kaldt, så man kunne se, det var et ægte 
håndværk. 

   
Liverollespil er en smuk alsidig hobby, som rummer både fysiske, mentale 

og kreative udfordringer, vi skal arbejde for at bevare. Liverollespil bør 
altid være en hobby, hvor forskellige mennesker med forskellige 
egenskaber mødes. I den fiktion og den leg, som rollespil er, inspirerer og 
udfordrer de hinanden til at udvikle deres evner, og det er kun rimeligt, 
at man anerkender dem ved at betale penge for nogle af de ting, de kan. 

Dengang jeg craftede mine egne våben, hang jeg med eliten. Der v 
nogle jedier, der virkelig kunne deres kunst, og jeg lærte, hvad jeg 
kunne fra dem. Måske lærte jeg også dem en ting eller to. Jeg har 

stadig det meste af mit grej og min viden, og hvis jeg ville, kunne jeg. 
stadig lave nogle kraftfulde våben. Men lysten er der ikke længere. Net 

er jeg bare sentimental og gammel. 

    

Jeg tror på, at liverollespil stadig rummer masser af kreative 
udfordringer, og vi vil altid søge derhen, hvor udfordringerne findes. 
Det bør ikke være nogen hindring for de yngre generatio: 
jedier har formået at slå sig an på at sælge sværd eller kostumer. Der vil 
aitid være nye kreative udfordringer, man kan tage op og lege med. 
Liverollespil lever, det er ikke et dødt forbrugermedie. 

      
  , at de gamle 

Udviklingen ville det, at andre rollespillere lagde mærke til de jedier, som ver 
kunne deres håndværk med latex og liggeunderlag. Der kom bestillinger ind 

fra folk, som ikke havde de samme evner eller den samme tid. De gamle jedier 
tog imod og følte ære ved, at deres håndværk blev værdsat i en sådan grad, at folk 

ville betale for det Og måske vil et nyt håb fødes: 
kommer og beder om hjælp, vil vi endnu engang vise, hvordan man. 
rafter våben som de gamle jedi 

hvis en ung, talentfuld liverollespiller 
  

  i Sonore begyndtø profossionelle våbenproducenter at duldke op. Vi cå det som 
lllesruueRElfba… 12 | dark side. De kunne masseproducere våben af en bedre holdbarhed men langt 

 



To måneder er gået siden den lille by Haeven, igen blev ét med resten af verdenen 
Praedia. Stemningen var trykket omkring bålpladsen, alt virkede så uoverskueligt, 
selv borgmesteren, som ellers var kommgt ved godt mod, selv efter sin datters død 
og de onde rygter der gik fra mund til mund i byen: Hvem havde ellers holdt 
modet oppe hos folket? Alazar var den, der havde prøvet mest intenst. Og så var 
der selvfølgelig Trunte; ingen kunne løfte håbet mere end hende. Men alligevel var 

rykket efter byrådsmødet. 

  

  

Hvad skulle de dog gøre? Lige meget huor langt åb kiggede, var der intet andet 
end tæt skov i den ene retning og kom-man lidt'igennem skoven, kunne man 
skimte ørken så langt øjet rakte. Hvad ville der ske, så shart de tog det første 
skridt ud på det varme sand? Ville dé”blive stormet med det samme? Hvor stor var 
Lynzias hær egentlig blevet? 

  

  

  

Rygterne gik om at Haeven var Praedias sidste håb, at Androgynia sidste gnist 
levede i dette folk. Det eneste håb mod ondskaben: Var det wirkelig sandt? Ikke 
mange troede på dette, det var blot en historie nogen havde fundet på, for at lette 
lidt på stemningen i den ellers så glade og fætte by. 

  

Ja, engang havde de været tæt, mén det kunné man ikke længere sige. 
'Skovelverne, som ellers var flyttet tættere på for måneder siden, havde nu trukket 
sig tilbage igen. Vildelverne, der ellers havde holdt til lige udenfor byen, havde nu 
samlet en stamme i skoven, blev'der sagt med sagte hvisken rundt om i krogene. 
Man så ikke meget til dem længere, de som før var blevet trygge ved hele byens 
kultur, var nu blevet sky og løbet længere bort. Gulningensbørn, var nu sværere og 
sværere at finde, orkerne var også flyttet længere væk. 

Nu, hvor det var deres eneste redning at være tætte og arbejde sammen, var alt 
håb væk i deres hjerter og aldrig havde de været så splittede og spredte, Få 
grupper i byen forsøgte på alle måder at samle folket, men førgæves. Få nye kom 
til, disse få blev til flere og folket blev mere og mere utrygge. Alle disse folk kunne 
lige så godt være af Lynzia-tro og man kunne vågne en nat ved, at alt var sat i 
brand, og de sidste overlevende villé blive dræbt på deres allerede redte dødsleje. 
Et sted virkede det som om byen vår gågt i venteposition. Ventende på at døden 
skulle banke på deres port. 

  

- Velkommen til/Haeven - Det Tredie Folk 

se mer påwww.Haeven.dk 

Et levende rollespil for 200, personer; af Isabella Johansen i 
samarbejde med Ravnshålt Reopos 

Spejdercentret: Sct! Georg, Tjørnehusvej 6, 
Særløse Overdrev, 4330 Hvalsø 

17. til 21. juli 2007 

Et scenarie spækket med intriger, uhyggéog hygge. 
Så ikke glip af den episke slutning på Haeven«trilogien!    
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NER Andes JnplEEr Rollespils 
- når chokoladekalendere ikke længere er god nok Bees rn d 

  

  

12004 så Røllespilsjulekalenderen dagens lys, men selvom 
ideen var spændende, gav projektet underskud det første 
år, og kalenderen udkom derfor ikke året efter. Tre unge 
kvinder mente dog, at ideen var for god til at lade gå i 
glemmebogen, så i 2006 fik rollespilsmiøet atter en 
julekalender. 

Susanne Meldgaard, Elisabeth Haase og Karina Johansen 
"er de tre initiativtagere til genoplivningen af 
Rollespilsjulekalenderen, og Rollespilleren har retter 
mikrofonen mod Susanne og Elisabeth for at høre mere 
om projektet. 

Hvorfor lave en julekalender for rollespillere? 
Elsaberh: Fordi vi generelt synes, at hvemiljøet mangler. 
noget at samles om, noget som alle kan synes er sjovt og 

Susanne: Samtidig var ideen med reklamer bag på og 
gevinster man kunne vinde ikke kun et salgstrick. Tanken 
var, at folk skulle lære nye ting at kende: Nye butikker, 
nye foreninger, nye spil. Vi har forsøgt at få en bred vifte 
af præmier og ikke kun holde os til liveudstyr. Brætspil 
musik, kortspil og entrébilletter til Lejre Forsøgscenter og 
Den Gamle By er blot nogle af de ting, vi har proppet ind 
for at forsøge at bygge bro mellem live- og bordrollespil. 

  

  

  

  

  

   

              

    

På jeres takkeliste optræder bl.a. et tålmodigt 
trykkeri samt politiet. Hvad er historien bag dette? 
Elisabeth: Vores deadlines blev overskredet mange gange 
grundet problemer med Lyngby Politi. Efter at de havde 
holdt os hen en del måneder med, at det var for tidligt at 
søge samt en del blanketter, der skulle udfyldes, 
besluttede politimesteren sig for ikke at godkende vores 
ansøgning, da rollespil bestemt ikke var almennyttigt. 
Herefter henvendte vi os til Københavns Politi, som 
heldigvis var mere fornuftige! Stor tak til dem! 

Susanne: Folkene på trykkeriet var meget hjælpsomme og. 
tålmodige med hensyn til at svare på spørgsmål. De hjalp. 
også vores tegner og laouter med løbende at godkende 
det, de lavede, og til sidst sætte det hele op og få det 
sammen i en større enhed. 

Hvilke reaktioner har der været på projektet? 
Ehsabeth: De fleste var super positive og syntes, atideen 
var fed. Nogle var dog også tvivlende grundet den forrige 
kalender og skulle overtales. 
Susanne: Men mange har heldigvis støttet op om 
projektet og synte ren gød ide. Butikker som 

Games og Skindhuset var på efter fem minutters 
salgstal, og en hel del foreninger har været vældig 
samarbejdsvillig. 

  

ar det 

Hvor tidligt gik I i gang med projektet? 
Elisabeth: Vi gik i gang i januar 2006 med at lede efter en 
tegner, søge polititilladelse osv. 

Hvor mange blev der solgt i julen 2006? 
Elisabet: Omkring 875 ud af 1000 kalendere. 

På hjemmesiden står der, at et evt. overskud skal gå 
til et rollespilslegat. Hvorfor lige et rollespilslegat? 
Susanne: Idéen kommer selvfølgelig delvist fra, at 
pengene fra den første kalender gik til Rollespilsfonden, 
som desværre ikke er aktiv længere. Derudover er det 
også rollespillere, der køber kalenderen, og derfor synes 

vi, at pengene skal gå tilbage til rollespillerne - på den ene 
eller anden vis. 
Elisabeth: Fordi der findes så mange forskellige legater 
men ingen specielt til rollespilsarrangementer. Vi synes at 

der ville være superfedt, hvis LLR havde en mulighed for, 
at man kunne søge et legat fra dem. 

      

TS 

Hvordan skal det i så fald fungere? 
Elisabeth: Det er endnu ikke fastlagt, men det kan for 
"eksempel blive noget med, at der er en ansøgningsfrist en 
gang om året. Ansøgningerne bliver så vurderet af 
Rollespilskalendergruppen, og de mest initiativrige får 

Susanne: Hvornår og hvordan den kommer til at fungere 
er ikke afklaret, men vi håber meget, at det kommer på 

plads får. Indtil da står pengene på kontoen, 

  

Blev der overskud denne gang? 
Elisabeth: Ja. Som opstartshjælp havde vi fået penge fra 
DUE, og dem har vi mu betalt tilbage, Efter det er deren 

kalenderen 
del tusinde kroner i overskud. Dem gemmer vi til 
Rollepilskalenderen før 2007, så vi ikke skal starte forfra 
den penge. Rollespilslegatet bliver derfor først em 
realitet for julekalenderen i år. 

Elisabeth: Ja, selvfølgelig! Vi er allerede i fuld gang med st 
finde tegner til kalenderen og forhandlere, spansorer 
mm, Desuden overvejer vi en helårskalender - med et 
flot livefoto hver dag. Tanken er at lave en konkurrence, 
hvor folk kan indsende de bedste billeder fra forskellige 
måneder, og hvor de fløtteste kommer i kalenderen. Det 

"er dog stadig kun på tegnebrættet. 
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Endnu et årer gået, o 
begivenheder, og min 

har bragt os. Vi vil gerne É> 
rgangne år med alle landets rollespillere. 

    

"de dejlige stu   

   

    

Rollespilleren 
Selvom det på mange nok virker upassende, vil vi    
haft er omsust år, Folk er kommet til og folk er gået fra: Det 
vigtigste er dog, at bladet stadig lever, og at fremtiden ser 
god ud for bladet. 

Bladet er stadig ikke ude til alle de danske rollespå 
derfor er der brug for at du giver en hånd: "Se efter, 
Rollespilleren er på dst lokale bibliotek, i din lokale     

  

   tespilsbutik og på din vens hylde. Hvis det. 
for, at det kommer der. Se her I blac 

    
RRLLESPILLEREN 20 - 22   

Tekst: Rune Lippert 
Mlustration: Mikkel Schmidt Maltesen 

at Hive i samme boldgade, har året 2006 været ganske 
  

     
succesrigt for vores alles kæreste organisation, 
anåsforeningen for Levende Rollespil 

År 2006 gik ufattelig godt, især i forhold til tidligere år. 1 
76 lykkedes det LLR at få udbetalt støtte af DUP (Dansk 

sten kom første 
Den var på omkring 

Aoms Fællesråd) for første gan   
  

november kom der også penge, denne gang for året 200 

      ike kun gøres op i penge. M 
  

Således talte foreningen i udgangen af 2006 over 20 
medlemsforeninger, mod kun 4 året før.   

Derudover har der været afholdt kurser, og man har 
knoklet for at sikre at organisationen lever op tidens Og 
myndighedernes krav, således at man også i fremtiden, er 

fikret penge og gerne endnu større beløb. 
  

  

  

  

  

Sommerscenorier 
sommeren bød som altid på flere røllespilsarrangementer, 
nd det er muligt at spille, hvilket jo sig selv er en succes. 

fer rollespils Danmark. 

  

ft af de dejlige nye friske pust på sommerhimlen var de 
Sjællandske scenarie En Viden til Forskel. Scenariet foregik 

finder en konference, hvor opfindere og opdagelsesrejsende 
mn åt være de mest grænsesøgende og 

goår og ondt. Det var bemærkelses 
AT man tog udgangspunkt i en verden, der var inspireret 

  

      
aitenhundredetallet, f modsætning til de klassiske 

"Det betød, at deltagerne kunne spille 
Ballonskippere og bankører såvel som soldater og sy 

  

middelalder 
  

Man havde til spilet, også valgt at forsøge sig med at fjern 
”vogje af de sure pligter fra spillerne. Disse blev i stedet lag! 

vér på arrangørerne, eler fjernet helt fra spillets univers. 
Selvom ikke alting lykkedes til fulde, er det vores indtryk, at   

  

  

elykket, og vi håber på en efterfølger 

er var TROAS Ty 
-nings traditioner 

inge 
Er af de mere klassiske sommers     
Cities, der forsatte den aalborgensi 

  tned åt lave scenarier Warhammer universet. Det sa 
      ”g nye ved konceptet var, at man havde valgt at sats 

fave to byer. Dette blev til en håndfuld kilometer gennem 
Dronninglund Storskov, med de to byer beliggende på hvert 

ster. Konceptet var godt. og afstanden virkede 

  

     
  

Desværre havde konceptet også sine dårlige    åmpelthen for få spillere til at lave 2 gennemførte 
Samtidig var arbejdet med at bygge to b 
Sdforåring, end arrangørerne havde forventet. Rapporter 

feste deltagere dog havde et rigtig godt 
scenarie med mange spændende oplevelse 

  

forlyder, ar   

Scenariet fik sit eget efterspil på nettet. Så vidt rygterne vil 
vide, ønskede en del spillere at stikke af fra oprydningen, 
hvilker ikke blev tilladt af arrangørerne. Dette skabte 
efterfølgende konflikter på re 

  

Problemet kunne måske   

have været undgået, hvis betingelserne for deltagelse. 
in havde   rollespilet havde været tydeligere, og delkager 

ire tilat læse disse. 

      

Idet hele taget var det igen i år, de ogs 
  

  

prægede sommerscenanerne. Hos Einberjerne havde man 
NAmærket sig med at lade et såkaldt professionelt 
opsætningsbold stå for opsætningen til deres scenarie    
Slægtsfekde. 5 
"et var deres løsning for opsætningen, 0 
største nyskabelse. 

  arlet var på mange punikter en Succes, Men 
  

Kolonien 
En større indsats på logistik og lederskab er måske noget, 
som de kunne lære hos vores nordiske naboer. I den 
Svenske koloni blev afviklet det meget omtale og længe 
Fettede dragedræber scenarie Dragonbane. De udsendte 
danskere, rapporterede om et rollespil, som indeholdt em 

defekt drage og omkring 300 deltagere, en del under de 
mange tusinde deltagere, man havde snakket om, då 
projektet blev præsenteret. Ja, scenografien var ikke engang 
Vraget færdig, da sconariet gå i gang. Man skal aldrig slå et 
Større brød op, end man kan bage, og sekom der mædes 
om et udmærket rollespil, må vi sige, at Dragonbane 

get pladsen som årets skuffelse. 

  

  

Nyt fra nært og fjernt, og søens fol 
1 årets løb, har en ny klub vist sig i dansk rollespil. Der er 

"om fænomenet Snakkeklibben, et københavnsk 
initiativ støttet af landsforeningen, som har til formål at 
diskuterer rollespil. Møder planlægges via debatten på 

dorum.dk Alle er velkomne og parolen er 
"Rollespil er bedst, når det er hyggeligt. Her skal der 
nakken - ikke diskuteres" 

    

  

A£ andre nye tiltag landet, kan næver en 
re, der belt basalt går 
  sgevenden til 

rollespilletr rødder, I projektet Kr 
dps 
Slir, Konceptet havde så stor succes, at det er vendt tilbage 

  

"at mødes over nogle dage, lge at man er tø hære og 

  

  førsti det nye år. Et andet retro-koncept er piratscenar 

  

fanden hærger landet hvert eneste år, og som 
så kører på en bølge af skæg og ballade, frem for     

Udover de projekter og arrangementer vi har nævnt her, har 
der været rigtig meget gang i den rundt omkring idet 
danske rollespiksland, og vi er kede af, at vi ikke kan nævne 

tier godt 
”gså vi bringe 
tere. 

  

   

ale, då 
follespils år, Vi håber, at det 

tange gode oplevelser til alle danske ro! 
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For at starte i temaets ånd, så betyder penge også meget for LLR. Det 
er penge, der får hele det store maskineri til at løbe rundt, og da LUR 

ikke afholder kampagner, scenarier mv., er det andre steder, man får 
penge fra. Der er selvfølgelig de gængse kontingentindbetalinger, 

    

men den helt store in     ogtskilde for LÅR er tipsmidlerne. Når alle 
lotto, tips, skrabelodder mv. går en meget lille del 

re til LLR. Den del af puljen, som LLR får sine 
midler fra, bliver administreret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), 

danskere spiller 
af disse indtægter 
  

    

som er en forening, der deler tipsmidler ud til primært politiske 
organisationer og spejderbevægelsen, men også mere specielle 

foreninger som LLR får deres driftsmidler fra DU     

LLR har fået 250.000 i driftsstøtte, som bruges i 2007 og en 
væsentlig del af denne vil gå til etableringen aft sekretariat. Det er 
meningen, at sekretariatet i første orngang skal assistere bestyrelsen 
og ropræsentantskabet i de arbejdstRERRIRRERe rn på me skal 
sekretariatet også have tid og ressourcer tat kunne hjælpe jeres 

    

foreninger i hele landet. En anden stør pøst på LUR budget ær møder, 
og det er både møder Bestyrelsen og repræsentantskabet, men også 

til generalforsamlingen, som netop har været afholdt for 2007. 
  

  

Penge er dog ikke alt, og det store tema for landsforéhingen | år er 
netværk og netværksdannelse. LLR startede allerede i januar måned 
med et større internationalt metværksmøde, hvor alle 
medlerhsforeninger blev indbudt til et weskend-møde i Gøteborg med 
iigesindede foreninger fra Norge, Sverige og Estland. 
spændende møde med ca. 40 deltagere, og et af de mærkbare 
initiativer efter mødet blev en invitation til et internationalt Krigslive 
» Bstland i løbet af efteråret. 

  

  

LLR var også bag etéfldnu større møde, nemlig Knudepunkuyder 
netop er blevet afhøldt i februar 2007. Knudepunkt er en stor 
skandinavisk kongres med et internationalt præg, der skifter mellem 
Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det var så Danmarks tur her i 
2007, og en arbejdsgruppe under LLR har arbejdet hele 20965 af 

sikre en god afvikling, hvilket gav over 250 deltagere fra TÅ 
forskellige lande og 56 programpunkter, der blev afholdt på 4 dage. 
Der blev diskuteret teori, hvordan rollespil er i andre lande og 

  

  

  

    
  

  

  

masse erfaringer meliem alle deitagerne, samtidig med at deitagerne 
fik udvidet både deres nationale og internationale netværk. 
Filosofien bag dette er selvfølgelig, at det på sigt vil give endnu bedre 
rollespil i de enkelte lande, og det håber vi bliver tydeligt i løbet af 
2007, men meget af effekten vil nok først komme i 2008.     

Nationalt arbejder LLR også på flere netværk, men på mere lokalt 
Jan. Der er allerede etableret et samarbejde i København kaldet 

Snakkeklubben, og vi håber på at få startet lignende projekter 
  

  

resten af landet. 

  

Det var lidt nyheder fra LLR, og i fremtiden vil der komme lignende 
nyheder i Rollespilleren. 

Mikkel Rode 
Formand   

REPORTAGE: 
Knudepunkt er nøget helt specielt, hvis du spør 
jeg mødes med venner, som jeg ser én gang om år 
hygger, snakker rollespil og fester i em uges tid. 
Efterfølgende får vi Knudesyge, og de lokale 
rollespilsmiljøer mærker gerne et pust af virkelyst og 
idéer 

   
  

Hvis du ikke nåede at melde dig til dette års. 
en derrkt, gik he viebelig afg al 0 

himlens skyld til næste år, hvor det foregår i Pinland og 
hedder Solmuuhkora. 

  

  

Du vil opleve en masse interessante mennesker snakke 
em masse interessante ting om rollespil. Der er. 
workshops, hvor du kan lære om nye måc 
rollespil på. Du får sat din viden i perspektiv, og du får 

både nye input og nye idéer at tygge på. Der er også den 
fantastiske stemning, du vil opleve på Knudepunkt. Vi 
havde i år en samling af tyskere, der ikke gik af vejen for 
at lave en undercover Hitler, og en samling israelere, der 
"Var helt med på spøgen. 

  

.t spille 

  

En af israelerne sagde i forbindelse med et måltid: "Mad 
er meget vigtigt for os. Vi samles og læser op af en eller 
anden hellig tekst. Så spiser vi. Meget. Så snakker vi 
om, hvor meget jøderne er blevet slået ihjel i løbet af 
historien, Mad er meget vigtigt for os.” I løbet af 
Knudepunkt dannede tyskerne og israelerne den arisk 
zionistiske konspiration, og de truede med at indtage 
Solmuhkota også næste år. 

  

  

Tyskerne er sjove. De er meget ydmyge omkring deres 
rollespil, men de viser gerne materiale fra deres store 
rollespil. Alt rollespil er større i Tyskland. Personligt 

men ener rn 
rr: ruar. De fire nordiske lande 
KERES SEEREN RENT TERESE: 
fholde Knutepunkt, Knutpunkt, Knudepunk 

LER REESE Fre 

UR ERNE 

[Frees seva pen) 
BEES SE DENER 

KEE sserree 

TIL Knudebel i Koudelan 
onde nere gta 

Tekst: Jes Brun 
åreasen     

  kan jeg godt lide at se billeder af store liverollespilsslag. 
"sær, hvis billederne viser fedt udstyr og fede 
situationer. Det gør tyskernes, og hurra for det. 

  

En af de ting, vi mangler på Knudepunkt, er en guide til 
begyndere. Jeg tror, at mange ikke kommer til 
Knudepunkt, fordi de mener det er for indspist. Det er 
også lidt rigtigt, men på den anden side har jeg oplevet 

faget (å, vår den ft cm mane 2ys Hbeks kir Ey 
iner på Knudepunkt. Det handler om at gribe 

     
øjeblikket og slå sig løs. Og hvis man er til det, kan man 
også deltage i et af ritualerne. 

  

Ritualerne har været en del af Knudepunkt fra 
begyndelsen, og deres karakter rangerer fra seriøse 
trarcetilstande til undskyldninger for at indtage 
alkoholiske drikke. Det er så normalt med ritualer på 
Knudepunkt, at en arrangør i 2003 var ude for følgende 
udveksling af ord: 

  

Deltager: Excuse me, which way to the ritual? 
Arrangør: Yes, i's down the hall, third door on your 
right 
Deltager: Thank you very much! 
Arras     

    

   

            

    

  ger: You're welcome! 

Vi er så venlige i Danmark. 
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«un har fire hjerner Bob er tr: 
ung be 

hjerneceller. T:    til at sl: 

    

jen & med må 
k virke 

es indvil videre 

  

d n findes i Ek nogen fi: 

  

    

       de« 
t andet at by 

  

LEE NEN RESEN 
Kampagnens navn: 

tt 
at transporter med m i; 2 

  

    

  

   

  

    " for 2 'Esvandt hen, enværende kr 
hende øn 

NSSS EDEN ES 
ANETTE 

  

   
  

Det slutter: 

Pris for deltagelse: 

  

   d a ende ind H— ondskab og fr del om er befolket 
Kostumekrav: 

LUS 

    

ILLER 

tage til Nordsjælland for at s 
nd li     

Dysselhje 

  

2 hyRg 

  

lig kam 

  i. Spillet rummer 

KEE SER 
Dysselhjem-I 
FSR 
eee 

Godhavn Station. Mødestedet er 
SEES 
SEE 
Mødetiden er senest klokken 
FRE SEENDE] 
LEE rene 
DELEN 
KERNE STENET 
ORNE SENSE PEDER 
ES SS ENES 
CENTS 
FESTE FINE NSDEN TONER 

SEE STTENER PE 
OT ERR TES EEN TS 
LETS, ER 
har kostumekrav - f.eks. elverne. 
www.Hamillmark.dk 

TE 

  

   
   

ger der nemlig en forening, 
erne forening er Hamillmark. Foreningen har n 

kampagnen. Er kampa; 

   
      

    

DHAR DU PÅ? 
oselljem-kampagnen 

  

rollespil? 

  

som har det 

  

   for følk som e 

      

år ofte 

    

her. Kampaj har 

  

der mere på by 
apspil. I byen er der blandt andet 

  

lighed for at høre præsten pr. 
   noget at spise 

mn er som regel god, 
prioriteret højt i kampagne    

    

    

   

  

på kroen, kan du også få en snak 
krofatter, som altid er å 

  

hyggesludder, r måske    

  

anden, som ofte ver til 

I kampagnen er det også muligt at spille 
1 er medlem 

udvikle 

  

  
 



skovens Bedste FRIkadELLER 
ekst: Karina Johansen og Elisabeth Nørresø Hanse 

Foto! Marck Bo Aniderscrm 
Mader en god ting, og frikadeller lavet over bål er ikke så ringe endda. Du skulle tage at prave det, det er ikke så svært, og meget 

lækkert. Her følger opskriften på skovens bedste frikadeller: 
1. Løget pilles og hakkes fint. 
2. Parsen kommes i en skål, SR. 
og blander medleg xl | 4, 
aL vand. astefars 
3. Ca. 1 tsk. salt og 1 tsk. 12 små log 

Peber tilsættes. i 
1. bland farsen grundigt, og 
tilsæt mel til konsistensen Ca bp mel 
er god. sa 
Konsistensen skal være Mi 
blød, den må ikke blive helt 

tør og fast, men heller ikke | TØ vand 
Være smattet. Den skal. Maryerne il steg 
kunne formes, men stadig 
klistre lidt. 
15. Sæt en støbejerns pande over bålet, og smelt noget 
margarine på den. Brug en ske, til at forme 
frikadellerne ved at forme dem mellem hånd og ske. 
6. Steg frikadellerne ved høj varme og rigeligt fedtstof. 
Ca. 45 min. på hver side. 

FEREERRRES 
Hjælp til PDF? 

  

Vi hjælper dig med at lave dit 
foreningsblad. Vi konverterer dine 

filer fra bl.a. Word og Publisher 
til en pdf-fil, som kan bruges 
direkte til både tryk og print. 

Hotline: 2972 7000 

Tips og råd 
Det er vigtigt at gennemstege frikadellerne, prøv dig 
iidt frem. Du kan evt. skære de første igennem og se, så 
du får en fornemmelse. 

Erstat evt. det halve af melet med havregryn, det gør 
dem lidt mere luftige. 

Nogen mener det giver en bedre 
smag hvis man bruger halvt kalv 
halvt flæsk, men det gør også 
frikadellerne lidt mere tørre. 

Frikadellerne kan serveres med 
ribsgele og stuvede grønsager, 
eller kartofler og brun sovs. 
Biller bare spises som de er. 

08 appetit! 

(40y 
FEST 

Som trykkeri konverterer, 
trykker og leverer vi tryksager 
efter dine behov! 

Har du brug for trykning af 

   
stort eller småt, er du altid 
velkommen til at ringe og få 
et uforpligtende tilbud. 

Ring nu! 36 44 21 50        

Sandheden Sommerferie 

amummnmmmm= ROOT 
750,- for én uge med fuld pension. 6.—15. jul 

Spilahtiviteter hver dag i forstående og 

    
Fristelsen 

Årets bedste scenarier (rerum) 
Jod de sonarer du Mibe nåede ved året care. 

Eksklusiv cot8.



  

En spillers beretning 
Mikkel er spiller til Dy 

  

  gså indimell    D HAR DV PÅ? Når jeg spiller orker 

    

FAR SPILLER DV- 
I Nørr 
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Godhavn Station. Mødestedet er É å 
KYSSE n 

SLET SEES FEE STE SEES A på orked bæver sit våben. M 
Mødetid: KOSTE FEE SEEDNEEN Me ron ven fiks, Ses Viero 

Freeman sneen billig pe meen komme senest klokken 9:30, så de ; 
De es ener boksere 

LEES RSS HER DNS SS BE he i 19 - det kommer an på årstid og vejr. Er god krig har eee Her: aden for 
Pris for deltagelse: 30 kr. Du kan blive medlem - og HEE oo E Z eg 5 kje nen tilfælde har orke 

    EDEN 
EESTI NSDEEEDE 

      
        

  

EN" 5 ale EL SIE DERE REAR TG de E 
og der er ca. 120-140 spillere hver gang SRRNNeRRENER Edel Læg også mærke til, a 

Kostumekrav: EET ESSEN STS ” RE Ad ens bælte. En temmeli 
ONES ESTATE SEES neger mg 

Hjemmeside: KlsRA ILES TESS 
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nede på gaden. Historicum har flyttet 
deres lokaler fra det trehundrede år 

gamle bulhus til nogle større, desværre 
knap så inspirerende, lokaler og for at 
det ikke skal være løgn, så har de 
færdselspolitiet som nabo. 

  

Qt 
— 

SD GG Men får man først åbnet døren og 
begivet sig på vej op ad den svungne 

trappe med den røde løber og de fornemt påklædte gine, 
opdager man straks, at bygningen langt fra er lige så grå 
indeni som udenpå. Man går nærmest igennem det 
berømmelige garderobeskab, men i stedet for at ende i et 
snelandskab, befinder man sig et sted, man ikke skulle tro 
dødelige havde adgang ti 

fla BEDT 

    

    

Drejer man ind af den første dør til venstre, og så til 

gulv til løft. Med mine 168% cm kan jeg i hvert fald ikke 
nå toppen af reolen. Den ene af ejerne, Annette Herbst, 
uddannet cand. pæd. i håndarbejde, forsikrer, at der er 
ørden i stofferne, selvom det kan være svært se med det 
blotte øje. Her opbevares de fleste af de omkring 400 

forskellige ruller stof, firmaet ligger inde med. Hør til 
højre og uld til venstre, bastarderne (stoffer af ikke 100% 
uld eller hør) løst fordelt mellem de øvrige ruller. I et kile 
mørkt hjørne har de royale ruller med velour gemt sig, 
rankt stående op af væggen. 

    

RSLLESPNLLEREN 03 + 34. 

Går vi tilbage hvor vi kom fra, befinder vi os i et 25 my 
stort rum, Denne gang er kun et lille hjørne fyldt med 
stof, lidt mere blandingsuld, nøgle ruller brokade og på et 
stativ for sig selv er de korte ruller med silke anbragt. 
Kan man nænne at løfte blikket fra stofferne og dreje 
øjnene ud mod resten af rummet, får man øje på et utal 
af tøjstativer, og på hvert af dem et utal af dragter. 
Historisk set begynder de i den tidlige middelalder og 
bevæger sig helt op til vor tids gallakjoler. Umiddelbart er 
det fuldstændigt umuligt at danne sig et overblik over, 
hvad der alt sammen er her. Jeg kan lige med nød og 
næppe overskue den sko-reol, der er opstillet langs den 
ene væg, 

  

  

Herefter kommer vi ind i det største rum. Der er intet 
kirkeligt over det, men alligevel indgyder det en form for 
gudfrygtighed. Det er her alle dragterne skabes. Langs 
væggen, med udsigt over hele Haderslev by, står 
symaskiner iinet op. i midten er to støre borde sat 

  

  

sammen og danner en form for kejtet L. Foran 
øomklædningsrummet er en hel hær af giner stillet op. De 
fleste bærer Historicums egne produktioner; hertuger, 
grevinder, konger, tjenestefolk og soldater. En enkelt. 
ensom gine bærer en enorm, lyserød 1700-tals kjole, den 
har endelig fundet sit hvilested efter at have siddet på 
prinsessen på ærten i utallige forestillinger. I nakken på 
kjolen kan man se, at prinsessen hed Louise. 

  

Så er du eventyrlysten, krævende og kræsen, er 
Historicum lige stedet for dig, Kan du sy selv, er stedet 
ideelt for dig. Fandtes det, så kan du finde det her, plus de 
kan give dig råd og vejledning, som ingen anden stof: 
forretning kan matche. 
Annette Herbst. uddannet cand. pæd. i håndarbejde, har 
arbejdet med historiske dragter gennem de sidste 16 år 
på næsten alle områder, hvor det er muligt at arbejde med 
historien, ba. gennem dragtsyning, foredrag for 
foreninger, højskoler og fagfolk, og hun har afholdt 
kurser om historiske dragter og dragtsyning. Elsebeth 
Hede Jensen, den anden halvdel af Historicum-duoen, er 
siden mødet med Annette for snart 5 år siden også. 
hoppet på historievognen og rejser ligeledes land og rige 
rundt til foredrag. plus de har en skrædder ansat, så alle 
dragterne kommer til at sidde som de skal. 

Hos Historicum kan du også købe tilbehør til dragten i 
form af knapper, smykker, bånd, hægter, hatte og ikke at 
forglemme snapseurter. Hvad de lige skal gøre godt for er 
ikke til at fortælle, men de er der! Og sidst men ikke 
mindst producerer de også autentiske symønstre. 

Er du en del af det folk, der ikke kan sy, er her også hjælp 
at hente; enten kan du leje en dragt eller få syet en dragt. 
Der er fordele og ulemper ved begge dele: Fordelene ved 
at leje en dragt er, at det ikke er nær så dyrt som at få den 
syet specielt til dig, og alligevel vil du have noget virkelig 
flot og gennemført tøj. Ulempen er, at den jo netop ikke 
er syet til dig, og har du en sjov krop, kan du i værste 
tilfælde risikere, at tøjet ikke sidder godt på dig. 
Fordelen ved at få syet tøjet er, at det jo selvfølgelig bliver 
syet specielt til dig og altid kommer til at sidder rigtig 
flot. Ulempen er, at dragterne bliver syet af danskere, i 
Danmark, til dansk pris. Så for en søldaterdragt. 
bestående af en doublet jakke, skjorte, bukser og 
strømper, alt sammen med håndsyninger, kommer 
at koster lidt under 3500 kr. 

  

  

Men for folket som ikke lader sig nøjes, enten som selv 
syere eller færdig-købere, er Historicum stedet hvor 
drømmene starter. 

  

i 
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re, Vi vil bl.a. beskæftige os MÅ 
godt kostum lignende. 
kjoler, orkkostumer 

  

Da eknigeg en medt spild 
rollespilsarrangement, og du står lidt for dig selv. 
Pludselig skiller en ung mand ig ud fra flokken, og 
du kan se, at der står arrangør på hans bluse, Han 
kommer en imod dig, og de kigger 
forventningsfålåt op på ham. "Er det dit kostume,” 
spørger han YAQkDt. "Ja" svarer du stolt og older 
ART din kappe, dk i virkeligheden er et af din 
mors fine gule håltklædersaktdgeren kigger 
opgivende PT dig ogsukker meget dybt. Han ryster 
på hovtenvarom” slik han. "Så ser vi, om vi kan 

+ finde'en gruppe til dig. Du følger glad med, og 
"som du går der i din røde dynejakke og gule kappe, 
Begynder du at undre dig over, hvorfor du føler dig 
el Anderledes. Du kigger rundt, uden at der ringer 
en Mede, Tileldst efterinder arrangøren dig ber 
tm ile gruppe, der ligner dig til forveksling, og 
pdndonlig lle dst dig, Jeres kostumer ligner slet 
ikke de andres. De andre ligner jo nogen, der er 
hoppet lige ud af en eventyrbog.. 

Kan du genkende noget af det her? Det er måske 
dig? Vi kender det nok alle sammen. Mange har 
selv været der, andre har set det, og andre igen er 
der, Hvis det er dig, så har du nu mulighed for at 
gøre noget ved det med denne kostumeguide. 

Kostumet er en meget stor og vigtig del af det at 
spille rollespil. Et ordentligt kosturne hjælper dig 

med-atleve digind i rollen og gøt,at. andre også 
kår fe, hvad du spiller. Et godt kosturne behøver 
ikke koste en formue. Det kan være alt lige fra en 
Kæmpe rustning med silkekappe til en simpel kofte 
i brun hør. 

Som helt ny i rollespil er det nok de færreste, der 
har råd eller for den sags skyld lyst til at betale en 
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i a Es hvordan du laver et i 
ten på en række guides til, ved sommerudstyr, 
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Hætte- fleece i middelalderen? Nej, vel! 

formue for at lave et flot 
Kostume bare for at prøve & 
liverollespil en enkelt gang. 
Det behøver ikke koste en 
formue at lave et enkelt og — ØR rv 
acceptabelt kostume. Det kan E 
gøres ret billigt og behøver ikke at tage længere tid 
end en eftermiddag ved symaskinen. 

De bedste stoffer er uld og hør. Det er altid godt 
med en uldkofte eller kjole, når det er koldt, og en 
hkappeskuld kan varmtanbefsleseklør ser rigtig 
godt ud og suger ikke lige så let vand som bomuld. 
Det er ikke så varmt som uld, men laver du en 
hørkofte til at have på under uldefifsom uden 
noget under godt kan kradse lidt)kån du bare tage 
uldkoften af om sommeren, og såfiår du en fin 
hørkofte. Dette er den dyre men også den bedste 
løsning. Er økonomien lidt mere 
bomuldslærred også en god løsniig; Ulempen er, at 
det ikke er ret tykt, og du skal have mere tøj under 
om vinteren. Dette løses dog let rygd to til tre sæt 
skiundertøj. 

  

Der er også nogle stoffer som du helt bør undgå at 
bruge - f.eks. nervøs velour. Det eljvært at sy iog 
ser virkelig kikset ud, da det er møget blankt og 
Kunstigt, så selv om det er billigt Øl det ikke et 
gode valg, Blanke nylonstøffer og piskose er heller 
ikke sågoderDees knaptså pæne; og så er de 
ubehagelige mod kroppen, når du bliver våd eller 
svedig. 

  

Farven er heller ikke ligegyldig. Her kan lidt 
research på den rolle, du skal spille, være en god 
ide, men med jordfarver og neutrale farver går du 
sjældent fejl som ny spiller. 

Sådan laver dulet en kofte 
Til at lave en kofte skal du bruge omkring to meter 
stof. Allerførst flal du tage mål til kostumet. De 
skal tages hen overiskulderen, som er fra der ene! 
øverste kant og til den anden øverste kant (se 
tegning). Se evt. på en af dine bluser, hvor den 
går til. 
Så tager du brystmålet. Dette tages rundt om 

HÆTTEMÅL. 

    
      

Duer nu klar til at tegne dit mønster op på 
mønsterpapir. Her bruger du de mål, du har taget, 
"og tegner forstykke og bagstykkblsom på 
tegningen. Husk at lægge 5-18%m. til dine mål, alt 
efter hvor tæt du vilave, at køstumet skal sidde. 
Dog skal der være plåkis til atjbevæge sig. Saml evt. 

dit papirmønster méd nåle for at se, hvordan det 
sidder, og ret det Hidtil om alllvendigt. 
Nu er turen kommetflll føle. Først måler du. 
løst om dit håndled, få åmkredsen af din overarm 
og il sin fre 83% plus km. tikeniægmiggne: Ud fra målnefegner du åg ærmet. 
Når du har tegnet møristrt på papir, klipper du 

  

  

  

wad du har at 
gøre godt med, 

' når optegning 
og udklipning 
er overstået. 

  

kroppen på brystkassens bredeste sted. Det næste 
mål tages om taljen og det sidlt om hoften. 
Til sidst skal du finde længdedpå koften. Dette 
mål tagés fra skulderen og ad fi] den længde, du 
ønsker den plus 4 cm. til oplægning. 

    

bl Fr 
FRR 

lg E FRE RE 
det, sætter det fast på stoffet med knappenåle og 
tegner med kridt 1 cm. fra kanten hele vejen rundt 
undtagen ved opfoldningskanten. E 
Klip stoffet med en stofsaks, og så er du klar til at 
sy. 

    

      
    

      
  

  

Laver du koften i bomuld, hør eller andre stoffer, 
der kan trævle, er det en god idé lige at zigzagge 
alle dele rundt i kanten, inden du går i gang med at 
sy det sammen. 

ae rr 
tegningen. 
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Dernæst syr du ærmet på 1 cm. inde som vist på 
tegningen. Ærmet foldes på midten, og folden 
lægges ret mod ret i skuldersømmen. Det er 
vigtigt, at skuldersørmnmen passer med midten af 
ærmet, da koften ellers bliver skæv. 
Når du har syet ærmet på, tager du koften over 
hovedet og ser hvor langt ned i siden, du vil have 
den syet. Jeg anbefaler, at du lader den stå åben fra 
hoften og ned, da det giver den bedste 
bevægelsesfrihed. 
Fold koften som på tegningen og sy hele vejen 

"langs ærme og ned langs siden på koften. 
Nu skal kanterne foldes ind. Tag koften på og få en 
til at hjælpe dig med at lægge bunden op, så den 
bliver lige lang hele vejen rundt. Klip kanten, så 
den er 4 cm, længere, end du ønsker den færdige 
kofte skal være. 

"ee E TØ 
     

Fold først 2 cm. i kanten øgiderefter 2 cm. mere. 1 
slidsen folder du bare den Be cm. sømrum du har 
ind. Sy hele kanten og slidsen 1 cm. inde og 1% 
cm. i bunden. 
Ærmerne klippes også 4 ciåi for lange, foldes 2x2 
cm. og sys. 
Halsen bliver pænest ved brug af kantebånd, som 
du kan købe eller selv lave med en strimmel af. 
stofresterne. Du kan også Bare folde kanten ind 
hele vejen rundt, 
Nu er din kofte færdig. Hvisdu synes, den mangler 
lidt, kareden pyntespmedifløtte kantebånd, pels 
eller håndsyninger rundt i kanterne. Har du lavet 
slids i halsåbningen, kan du evt. sætte et lille 
spænde på til at lukke den. Der er mange 
muligheder, og kun fantasien sætter grænser. 

  

     
  

Båden Marer dn let et per bukser 
Hjemme i skabet har du sikkert et par bukser, der 
kan bruges. Hvis du har lavet koften, så den går til 
lige over knæet, kan den skjule lynlåsen og 
lommerne på dine normale bukser. 
Du kan dog også hurtigt lave et par bukser i noget 
kraftigt stof. Her anbefaler jeg, at du køber et 
mønster påjoggingbukseridin størrelse og går ud 
fra det. Sålbder dut Bare være med åt bruge elastik 
ved fødderne og bruger en snøre i bukselivet. Igen 
er jordfarférne brun, mørkegrå eller åt gode til 
kostumet. Hold dig til noget mørkt til Bukser, da 
det ser rent ud længere tid. Lyse bukser er svære at 
få rene.   

Prikken over i'et - en kappe 
En kappe kan virkålig give et kostume det helt 
rigtige pift, og så er'den god til en masse ting, Den 
kan skjule sværdet for nysgerrige øjne, og med en 
god hætte kan du segigtig skummel ud. Men 
vigtigst af alt: Den kan holde'dig varm! Det eter 
rigtig god idé at lave kappen af uld, da det kan 
holde både vind og regn ude. Du kan også lave en 
kappe af bomuldslærred, men så har den kun 
udseendet og mangler de andre fordele. Den kan 
selvfølgelig føres eller imprægneres, men så bliver 
kappen dyr at lave. 

    

Det er også gødt med en hætte på kappen. Mål fra 
skulder til skulder op ovefhoyedet (som snoren i 
(en hætte). For at få højden, påbætten, skal du tage 
halvdelen af det mål plus cåR10 cm. Dybden på 
hætten skal være mindst det halve afømkredsen 
på dit hoved, men bliver bet, BY den er lidt 
dybere, Så kan du tegner strudélpå, hvis du har 
stof til det. HuskatblæggeLem. tilfbndt på 
kanterne af hætff, bg 2 &fM. Ved FORAN. 
Når du har klippet delene, syr du først de to 
hættesider samrålk ret mod ret. Hvis du har flere 
Kappestykker, syglisse sammen lige efter. 

    

Der går mellem 3 og 8 meter stof til en kappe. 
Selve kappen klippes som en halv, trekvart eller hel 
cirkel alt efter hvor meget vidde, du vil have. 
Radius skal være den længde, du vil have kappen 
plus 4 cm. til ombuk. Det kan være nødvendigt at 

klippe kappen af flere stykker. I det tilfælde deler 
du cirklen i kvarte eller halve. 
Klip en lille cirkel fra i toppen, der svarer til din 
halsvidde (se tegning). 
Ved sidekanterne på kappen laves 2 cm. sømrum til 
ombuk. 

  

Hætten sys så på kappen ret mod ret i kappens 
halsudskæring. Det kan være nødvendigt at enten 
rynke hætten eller kappen lidt for at få det til at 
passe. Der kan også gives en eller to folder midt 
bag. 
Kappen lægges 2x2 cm. opi bunden og 1x 1 cm. 
rundt i kanten. Nu mangler du bare en lukning. 
Dette kandaves meden kraftig hægtermen 
fsteae Ka du Også finde nøgle fine spænder me 
hægte-funktion. Du kan dog også klare den med en 
stor knap og et knaphul. Til sidst kan kappen 
pyntes med broderier eller kantbånd. 
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RØLLESPILLEREN TESTER: 

  

Før at tage Rollespillerens test skal.du først læse spørgsmålene øg sætte kryds ved det svar, som du synes 

   Tekst: Jesper Hi 
Ulustratson: Salle Harder 

passer bedst på dig. Bagefter bladrer du om på næste side og følger instrukserne. 

Tag testen her! 

1. Mine forældre blev slået ihjel af… 

  

2. Orker Q 
b. Alderdasm. C) 

Mig selv (6) 
d. Løven (2) 

€ Mine forældre er udødelige (9) 
1. Jeg ved ikke hvem i kollektivet, der var mine forældre (9) 
8, Jeg er forældreløs (2) 
h. Forstoppelse (8) 

  

2. Hvis jeg er spellcaster er jeg. 

2. Necromancer (2) 
hShaman (+) 
€ Healer (6) 
dL Archmage (8) 
€. Heksedoktor (e) 
f. Lidt af det'hele ()' 
Jeg ville aldrig være spellcaster €) 

h. filusonist (8) 

3. Min yndlingsclass er… 

2. Lidt af hvert ()' 
b- Wizard (5) 
«Ranger (f) 
d. Assassin (ft) 
e- Rogue (ø 
f. Kriger () 
8-Bersærker (+) 
h. Thief (20) 
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4. Hvilket instrument spiller du helst? 

2. Fløjte () 
b. Harpe) 
< Bongotrommer (ø) 
4. Sækkepibe () 
&. Citar () 

lirekasse 0) 
8. Dine tarme (+) 
K. Harmonika (2) 

5. Hvad er din yndlingsret? 

a. Noget vegetarisk (2) 
b. Frølår Ce) 
«- Farseret Eåreblære (haggis) (”) 
d,Råt kød (4) 
&. Burger (9 
£. Turkish Delight (e) 
1, Mousse au Chocolat (5) 
hb. Det kommer an på, hvad tid det er på dagen (&0) 

6. Jeg ville aldrig… 

2. Give penge til en tigger (9). 
br Løbe fra en kamp (+) 
€. Drukne (€) 
€. Lade mine venner i stikken (8) 
€. Lade penge ligge og flyde C). 
f. Miste besindelsen foran fremmede (8) 

ekstra hånd (D 
gå til spilde (&) 

   

  

l, Jesper Bruun, Sanne Harder 

7. Jeg kan bedst lide at lytte til. 

<a Radio 100 FM (+) 
hb. Evanescence (1) 
€&- Rammstein (+) 
dL Irish folk €). 
&. Safri Duo (ø) 
£730) 

'g/Vivalds (5) 
h. Kandis (8) 

8. Min yndlingsspell er. 

a. Cure light wounds (?) 
b. Fireball (?) 
€. Raisé dead (8) 
då. Kommando: stå (6) 
&. Disguise self (5) 
£. Tasha's uncontrollable laughter (”) 
8, Bullstrength (e) 
h. Chårm persbn (&) 

9. Mit yndlingsvåben er. 

2. Bur og pil (+) 
b. Longsword (D 
€. Min dødskalle "skullsplitter" (+) 
4. En krum dagger med modhager (1) 
e. Et kastespyd dyppeti gift (9) 
£. En slynge med sten i mange forskellige farver (&) 
8; Min vandrestav (8) 
h- Øksen, som min bedstefar lavede til mig () 

10. Du går ind på en bar. Hvad bestiller du? 

2. Mousserende vin (6) 
3.810) 
Ci 
4. Urterhe (8) 
€, Pineapple Surprise (6) 
f. Kaffe (a) 

8 Levertran (+) 
h. En omgang til alle) (8) 

11. En elder vampire kommer over til dig. Du. 

2. Slår ud efter ham med din kølle (+) 
b. Klaprer tænder og håber han allerede har spist () 
€. Spørger, om han vil spise med (8) 
4. Trækker dit holy symbo! og råber: "Vig bort; spawn of Satan!" 
G) 
€-Prøver at ignorere ham (f) 
£. Siger: ”Smmut pomfrit, jeg er ikke færdig ned min øl”) 
£ Forsøger at flygte (a) 

"h. Lægger dig på knæ og tilbeder ham (=) 

  

12. Du finder en gammel, rusten lampe. Hvad gør du? 

2. Undersøger den nærmere (0) 
PB. "My precious!" (”) 
€. Tjekker om det er en fælde (6) 
€. Pudser den for at se om den er noget værd (&) 
e. Giver dig til at lave te i den (&) 
£. Lader den ligge - du er ligeglad med ussel mammon (f) 
8 Udbryder "Pøj" og kaster den over skulderen (5) 
h. Bider i den (+) 

  

13. Det viser sig, at der er en ånd i lampen, som vil 
opfylde dit største ønske. Du. 

2. Spørger: "Hvorfor får jeg ikke tre ønsker?” (5) 
hb. Ønsker dig fred i hele verden (f) 
€. Ønsker dig evigt liv (1) 
4. Ønsker dig guld i lange baner (”) 
e. Ønsker dig ubegrænset magt (2) 
f. Ønsker dig stor skønhed (6) 
g Ønsker dig en sukkerkringle til din te (8) 
h. Bider i den (+) 

14. Du møder en lich. Du. 

x=. Lægger en pil på buen (4) 
bs Siger: "Hej, Måtfari" (+) 

€&, Du begynder at inkantere (8) 
d. Ligger musestille og håber han ikke ser dig (&) 
&. Siger: "Dø, hund!" og går til angreb (”) 
£. Prøver at komme om bag ham, sådu kan backstabbe (6) 
8, Overvejer om'du stadig kan nå at luske væk (1) 
h Siger: "Master, what is thy bidding?” (9) 

15. Lichen slår dig ihjel. Hvad er dine sidste ord? 

2. Jeg frygter ikke dødent (5) 
fb. Tak, skæbne! (4) 
Er tu, Brute! OM 

d. Du får mig aldrig! (). 
€. Avavavavavavav! (&) 
Admin! () 
8, Får jeg ikke et saving throve til? (1) 
h: Lortejøb (4) 

i. Sikke en skam, det var ellers lige så hyggeligt (80 

16, Hvor kommer du hen efter din død? 

2. Du dør ikke, dine venner ressurrecter dig (1). 
b, Valhal 
€. To infinity - and beyund (6) 
d. De udødeliges lande (5) 

e, Du brænder i helvede (+) 
f. Den støre fiskedam (8) 
8, Du er ikke sikker, men her minder meget om en optagelse til 
en S/M-film (2) 
h. Tilbage tål start (&)



Vejledning til testen: 

Gør sådan her! 

Når du er færdig med at tage testen på de foregående sider, skal du tælle dine point sammen. Ud for hvert 
svar i testen er der et lille symbol. Tæl sammen hvor mange symboler af hver slags du har fået. Symbolerne 
svarer til syv forskellige fantasyracer, som du kan se herunder. Det symbol, som du har scoret flest af, 
angiver din race. 

& Du er højelver 
Højelveren er måske det mest forfinede vilten i verden. fkke nøk med at du er udødelig og 

overjordisk smuk, du er også modig øg står vedidine principper. Du har udsøgt smag ialt 
fra tøj til våben, og du er meget intelligent. Desværre er du udmærket selv klar over hver 
fantastisk du er, og dette giver sig udslag ken arrogant og utilnærmelig natur. Da er så. 
overbevist om dine egne fortræffeligheder! atidet nærmer sig rendyrket narcisisme eller 
hvert fald racisme, for du synes alle andre racer ér mindreværdige ' forhold til din agent 

Måske du skulle holde op med at være så frelst » ingen kan lide en selvfed fairv. 

  

4 Du er skovelver 
Du elsker alt hvad der lever og gror på og jorden. og du ville ønske, at alle bare kunne leve i fred og fordragslighed. Du er utrolig god at lyde med pil og bue: ingen ved hvordan duer. Hever det, for du vi jo helst ikke gøre nøget legende væsen fortræd. Du må have øvet dig ved. at Skyde til måls efter en Søbogård flaske 
Duer dog ikke så naiv at du ikke ved, af der findes ondskab i verden, og du stiler dine tjenester til rådighed for de, som bekæmper.det onde, selvom det kan indebære, at du må rejse langt væk fra din elskede skåvi Heldigvis er ptting ikke geografisk betinget, så det står dte fri for at dyrke din yndingsbeskætigelst på rejsen. Dette har givet din race tilnavnet "porno pelver, og andre - mere konservative racer vil utvivisomt anklage dig for at være temmelig løs på trådene ” 

  

H Du er sortelver 
Du eri bund og grund ikke et særlig rart bekendtskab. Sandsynligvis mener selv dine gre at du er Bd af et røvhul. Det peger dig må ikke, så Længe de bare respekterer og 
Sko åt atscletingen mors har gård regler. it absolut ingen moral har, går ØER Op at der er: er del lg Bu kan godt de a beondre fol: ovale, og dn Mall ogsk god Es sele domineret, Sådan en sortelver mar Bd pisken Båden mener de er noget af det honest hele vorden Selvom du har levet det meste af sti FIDE frk under jorden, går du forbløffende meget opå dit odstende. Faktisk har det en svaghed for eksotiske daggtrter og hækre, Sorte kadetrustninger. Måske fordi de minder lg om førnævnte sorter maa 

  

+ Du er ork 
Duer ond, brutal og rent ud sagt syg i roen. Hvis du var sulten nok, ville du med glæde æde din syge mosters lever, og suge hendes øjenæbler ud til dessert. Det cr svært at beskrive hvad der foregår i din miniputhjerne, for det er ålkdt, at det dårligt kan sammenfattes ie helt ord. Det eneste positive der kan siges om ig, er at. du aldrig bakker ud af en hamp. Det. skyldes dog nærmere din uudshukkelige blodtørst, ønd dit mod. Du er altid frisk på at tæske bjernemassen ud af Bøge. 
Det eneste du har en smule respekt for, er gamle troldmænd i hvide håber. Sådan nogle har din race nemlig en del dårlige erfaringer med.   

= Du er dværg 
Selvom du er kille, er der ikke nogen, som får lov at træde dig over tæerne. Ligeså jovial og 
Kammmenatlig du kan være i venners lag, ligeså stædig og krigerisk kan du være, når det 
Nrhelig gælder Du er ikke bange for noget måske lige bortset fra at nogen skal krænke din 
"fre, Di er en rigtig Hvsnyder, og du eldker Matefselle ting som mad, øl og penge. Det er dog 
SE forår du ør ødvel, bestemt skke. Du Kånne ikke drømme om at bruge penge på smart 
tøj, for det eneste ved dit udseende dugår op i, ér dit skæg, Dette gælder forresten også 
selvom du er kvinde. 
Desværre er der nøgle, der kan finde på at forveksle dit gode humør og gå-pimod med 
Romik, Det er en misforståelse. Dværge er dødseriøse, og dem der mener noget andet, 
fortjener et gok I nøden. 

  

1 Du er menneske 
Tilykke - du er Mister Medium, kedelig'øg forsdsigelig ud over alle grænser, Hvis 
Rallespiloren har testet dig til åt vælg menneske, har du sikkert valgt alle de mest oplagte 
fg midtersogende svar i testen. MAR HAR deraf konkludere, at du srkert er medium høj, 
sdu tyk. medium intelligent ogildet hele taget medium til alt hvad du foretager dig. 
På den positive side kan det siges, at er utrolig god til at passe ind. Med din bløde hud og 
f&ne mlkedelige ansigtstræk kan Gu falde i med tapetet hvor som helst det skal være. På 
grund af denne tlpasningsdygtighed har der, siden tidernes morgen, fandtes mennesker 
HRdenfor enhver branche og Gisapline DØ kan med andre ord blive alt, lige fra kampmaskine 

Fl boglært. Da vil bare aldrig blive lige så god tdl det som de andre racer. 

  

& Du er salamander 
Sslamandre er et øglefolk, der udklækkes og lever i sumpe. Det er dog de færreste 
Sne dere tilfredse med dette forheld, Dette ambitiøse folketærd er lid ude 
aa forbedre deres Jevestandart, og, dør Bd Bing for at tage ethvert middel i 
ln 
Sct satsmander er du en snedig jp. MØGHE ERE hokekaide dig for kujon, men 
SE heden en åt de æren prag Øg ødspekuleret taktiker. Du synes det giver 
Ege bedre mening at sele fjenden Frygørn enda stile sig foran ham og råbe højt 
nens man vifter med ct sværd, for hvls han aldrig når at opdage at du er der, er dine 
Skancer for at vinde meget bedre. 
Bd over ar være høi du også utrolig Sende. og tilsammen gør disse to ting 
Batons, ar du er den fødte 159. 

  

& Du er hobbit 
hobbitter ligner mennesker i habstørelse, og derfor kaldes de undertiden halvtinge og 
forveksles ofte med menneskesbørn. Dar én af de mere nytteløse elementer i din 
eventyrgruppe. De eneste ting du har at bidrage med, er din forkærlighød for god mad og 
2 muntre tågang til livet. Du ef øget af en hyggespreder, som altid er i stand til at få det 

bedste ud af en hvilken som helst situation. Lige meget hvor slemt det ser ud, kan du altid 
gøre situationen lidt bedre meden god kistrie og et hyggeligt måltid. 
RA trods af dit gode humør får da ikke øget Fespekt fra de andre racer, da du ikke har 
Rogen yderligere kvaliteter, som dé kansé magen nytte af. Til syvende og sidst må du bare 
Scceptere, at du ikke er skabt til et HV som eventyrer 

 



AD VORES NYE 
Efter at have ledt med lys og lygte, har Rollespilleren 
endelig fået en ny chefredaktør, der har afløst 
Bruun. Hun hedde: 

    

sabeth Nørresø Haase. 

Elisabeth er kun 20 år, men hun er allerede en garvet 
Ud 

hefredaktør på Rollespilleren, er hun 

  

liverollespiller, og en af rollespilsmiljøets ildsjæl 
     t være 
også formand for den Nordsjællandske forening 
Hamillmark, medarrangør på det kommende 

  sjællandske somnerlive Agerbørn og var en af de tre 
tøser som stod bag 2006-versionen af 

  

Rollespilsjulekalenderen. Med andre ord har hun 

næsten så travlt, at der dårligt kan blive tid 
til studiet! 
travlt 

Selvom Elisabeth er opvokset i Helsinge i 
Nordsjælland, siger hun selv, at hun er skabsjyde. De 
ting hun værdsætter i sit liverollespil, er nemlig. 
typisk jyske. Hun er struktureret, har benene plantet 
solidt på jorden og går op i, at rollespil skal vær 
velorganiseret. Og så skader det jo ikke, at alt grejet 
også er på plads! 

  

  

  

Vi har stillet Elisabeth et par spørgsmål om hendes 
idéer med Rollespilleren 

- Hvilke ændringer vil man kunne sei 
Rollespilleren, nu hvor du er blevet 
chefredaktør? 
Rent strukturmæssigt vil bladet fremover være 
"opdelt" i to: den første halvdel af bladet indeholder 
temaartikler, den anden halvdel artikelserier. 
Artikelserier har der altid været et par stykker af i 
bladet, men det nye er at vi satser stort på 

rier og starter en håndfuld nye. Der er alt 
fra LLR's spalte til Værkstedet 
bred målgruppe som muligt. 

   
for at ramme en så 

- Hvis man kunne skrue tiden et år frem, 
hvordan håber du så, at Rollespilleren vil have 
udviklet sig? 
Om et år er Rollespilleren et velfungerende blad, som 
bliver trykt og sølgt i 1500 eksemplarer mindst - og i 
farver naturligvis. Måske også med lidt flere sider. 
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Faraos Cigarer har åbnet 

ny butik i Lyngby 
Faraos Cigarer har pr. 1 December 

åbnet ny butik i Lyngby, Jernbanepladsen 63 

(lige ved stationen ). Butikken har et stort og 

bredt udvalg af både tegneserier & spil. 

Tekst: Sanne Harder 
Foto: Søren Poul Nørresø Haase      [EF 

- Hvilke læse: 

får i fremtiden? 
Rollepillere i alle aldre! Mit mål med bladet er helt 
klart at skabe et samlingspunkt for hele miljøet 
Rollespilleren skal t interessant blad for både 
de gamle rot' 
også forældre. 

    

  

jer du gerne, at Rollespilleren 

  

         
      

   

- Hvilken slags artikler synes du selv er mest 
spændende? 
Jeg kan bedst lide artikler der lærer mig noget - på    

  

Vi har en kæmpe Warhammer- 

og Live Rollespils afdeling (over 200 kvm). 

Samt et kvalitetsudvalg af Rollespil, 

Kortspil og alt andet tilbehør . 

  

den ene eller den a 
ikke kun skrives for underholdningens skyld, men 
for at tilføre viden og perspektiv til de danske live 
rollespillere. Når man har læst et nummer af 
Rollespilleren skal man føle sig inspireret og 

n måde. Rollespilleren skal 

          
     

   

        

informeret. 

- Hvad er Rollespillerens største udfordringer, i 
forhold til at nå de mål, du kunne tænke dig? 
Vi skal have en masse abonnenter - uden abonnenter Butikker 

København 
Klosterstræde 22 

Skindergade 27 

intet blad! Selv om de fleste danske livere støtter op 
let, er det kun en brøkdel af dem der 

abonnerer på bladet. 
Det bliver vores store udfordring - at skaffe 
abonnenter! 

  

  

   
Jernbanepladsen 63    



 


