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42 ... og HvAd Så?
Som enhver med den rette nørd-skoling ved, så er 42 sva-
ret på universets gåde. I hvert fald ifølge Douglas Adams’ 
bog Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. For mig er 42 dog 
et andet tal. Og nej, det er ikke min alder, selvom nogle 
tror det. Møgunger!

Næh, forklaringen er en helt anden. Mit sidste weekend-
scenarie (gymnasiekomedien Hjerte rimer på Smerte 4) 
var nemlig nummer 42 i rækken af scenarier jeg har la-
vet. Ok, det er selvfølgelig en stor fed løgn, for jeg har i 
årenes løb arrangeret langt flere end 42 scenarier – men 
det her var nr. 42 i rækken af rollespilscenarier af mindst 
en weekends varighed, som jeg har arrangeret på frivil-
lig basis.

Det første weekendscenarie jeg var med til at arrangere 
hed DEFCON41! (det syntes vi var sejt dengang) og fore-
gik helt tilbage i 1995. Det var foreningen DEF42 (gæt 
selv om vi var nogle fæle geeks) der stod bag. Jeg var 16. 
Det er et halvt liv siden. Siden er det blevet til en sjat for-
skellige scenarier. Intrigescenarier. Sommerscenarier. 
Alternativ historie. Pirater. Teen comedy. Mafia. Der har 
været lidt af hvert. Jeg har været med til at lave rollespil, 
der satte nye standarder for hvad der var muligt og jeg 
har været med til at lave rollespil, der satte nye standar-
der for hvad man burde have holdt sig fra.

Men jeg har aldrig tænkt ”Nu er det slut. Det her var mit 
sidste scenarie.”. Og jeg håber, at der går mange år før jeg 
når dertil. På samme måde håber jeg, at der går mange 
år får jeg tænker ”Nu er det slut. Det var det sidste blad.”. 

Men som Aragorn siger: That day... is not today.
Velkommen til 3. år med ROLLE|SPIL

Claus Raasted
Chefredaktør
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Nyheder
ROLLE|SPIL

Bog om rollespil 
kan hentes 
gratis på nettet

Den norske rollespiller Ole Peder Giæver har 
skrevet en fin lille bog med titlen Den lille 
boka om rollespill, der (surprise!) handler om 
rollespil. I dette tilfælde betyder ”rollespill” 
bordrollespil, og Ole Peder har endda været 
så flink, at lægge bogen online som gratis 
PDF. Så kan man kigge nærmere på den in-
den man beslutter sig for om man vil købe 
den på lulu.com.

imagonem.org/den-lille-boka-om-rollespill/

Du har chancen for at vinde et signeret ek-
semplar af fantasyromanen Natdværgen, hvis 
du kan svare på følgende spørgsmål: “Hvad er 
navnet på den kvindelige hovedperson i bo-
gen?” Send dit svar til info@traia.dk inden d. 
31. marts. Vinderen får direkte besked.

Du kan finde svaret på www.traia.dk.

Knudepunkt 2012 
åbner for tilmel-
ding
Den fællesnordiske rollespilskongres Knu-
depunkt foregår i år i Finland, og løber af 
stabelen 12.-15. april. På finsk hedder det 
dog ikke Knudepunkt, men Solmukohta. 
Det beviser dog ikke andet end, at finnerne 
er gale, men det vidste vi jo i forvejen. Har 
du ikke hørt om Knudepunkt før (eller læst 
ROLLE|SPIL #1, #4 og #5), så er det på høje 
tid. Det er et samlingssted for rollespillere 
fra hele verden, som i 4 dage mødes og dis-
kuterer rollespil, fester og bliver klogere på 
hvad det egentligt er vi render og laver. 

www.solmukohta.org 

Bliv klogere på bordrollespil 
med norsk bog

Gollum goes 
LEGO!
LEGO-koncernen er kendt for at lave  
LEGO-serier i samarbejde med populære 
film-franchises. Der har været Star Wars 
LEGO, Batman LEGO og Harry Potter 
LEGO. Nu kommer turen til Ringenes Her-
re, som fra sommeren 2012 også kan findes i 
LEGO-form. Nogle er måske ligeglade med 
denne nyhed, men for os LEGO-entusiaster 
på ROLLE|SPILs kontor er det ren klods-
glæde. Spørgsmålet er så bare hvordan vi 
skal få plads til både Minas Tirith, Isengard 
og vores Super Star Destroyer samtidigt.
www.lego.com

Anders Berner 
er blevet klippet!
I ROLLE|SPIL #8 lovede vi, at Anders Ber-
ner ville blive klippet hvis vi fik 20 abonnen-
ter. Vi fik 26, og det betød, at Anders’ lange 
fehår måtte lade livet. Men midt i al julebegej-
stringen glemte vi at skrive det. 

Nu er det rettet op på. 

Konkurrence
Vind et eksemplar af den 
nye fantasyroman Natdværgen

FØR

NU!

Danmarks 
hyggeligste 
scenarie
Det kalder de det sgu', arrangø-
rerne af scenariet Skovly! Det 
er et hobbit-scenarie uden hob-
bitter. Ja, det lyder lidt sært, 
men også ret sejt. Det løber af 
stabelen 16.-21. juli i Brøndby 
Middelalderlandsby, og det 
handler godt nok ikke om hob-
bitter, men om ”hobbitagtig” 
stemning. ”Hvor man til andre 
scenarier har varulve, fyrste-
mordere eller skatteopkrævere 
fra kongen, har vi breve fra fæ-
tre, der inviterer sig selv på fro-
kost, eller unge lømler, der 
stjæler ens tærte.” skriver de på 
hjemmesiden. Thumbs up fra 
os af for at lave noget anderle-
des og med en klar vision.

danmarkshyggeligstescenarie.dk

Forkert fotograf krediteret i ROLLE|SPIL #10
Coverfoto’et til ROLLE’SPIL #10 er taget 
af Juliane Mikkelsen - og ikke af Peter 
Munthe-Kaas, som vi fejlagtigt skrev. Ups!



Nyheder
ROLLE|SPIL
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Rollespilsmagasin får nyt liv
Det internationale magasin Playground stod foran lukning, 
men bliver nu overtaget af kræfterne bag ROLLE|SPIL

Det internationale rollespilsmagasin Play-
ground (se ROLLE|SPIL #8) har efter sit før-
ste leveår fået ny redaktion. Og det synes vi er 
helt fantastisk, for det er nemlig os! Til april 
kommer det første nummer af Playground 
som vi står bag – og ”vi” er i dette tilfælde Kas-
per Friis, som skriver artikler til ROLLE|SPIL, 
Lars ”Kaos” Andresen, som layouter 
ROLLE|SPIL og så Claus Raasted, som er 
head honcho på ROLLE|SPIL. Nu skal vi så 
også til at lave Playground. Woohoo!

www.playgroundmagazine.net

Anden Verdenskrig for børn

Rollespilsfabrikken har i løbet af de sid-
ste par år holdt fem scenarier i 'Østfron-
tens Helte' serien, der handler om kam-
pene på østfronten mellem kommunister 
og nazister. Og det er for børn. Nu er for-
eningen klar med et nyt WWII-scenarie 
til de unge deltagere – denne gang hand-
ler det om amerikanske faldsskærmssol-
dater og deres kamp for at indtage et af 
Hitlers ”sommerhuse”, Kehlsteinhaus – 
bedre kendt som The Eagle's Nest.  Og 
der skulle efter sigende komme en tank!

rollespilsfabrikken.dk/eaglesnest

2. Verdenskrig er langt væk 
for unge mennesker i dag, 
men Rollespilsfabrikken 
bringer den tæt på 



“It’s not just a sword... it’s a lifestyle!”

Ny hjemmeside!
www.palnatoke.com

Nyheder
ROLLE|SPIL
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Den utrættelige Joachim Dittman, som har skabt karakter-
basen.dk (se ROLLE|SPIL #10) har nu ændret navnet på 
hjemmesiden til rollespilsbasen.dk og tilføjet endnu mere 
funktionalitet. Kort fortalt, så er rollespilsbasen.dk et online 
værktøj der gør det nemt for arrangører at oprette tilmeldin-
ger til deres scenarier og arrangementer. Og det er gratis!

www.rollespilsbasen.dk 

Karakterbasen.dk
bliver til  
rollespilsbasen.dk

”Asteria er et socialt spil for 2-7 deltagere, opbygget som et bordrollespil.”. Sådan 
står der på hjemmesiden for det nye danske rollespil Asteria, som er skrevet af 
den bornholmske rollespiller Jesper Finne Nielsen. Jesper underviser i rollespil 
på Bornholms Ungdomsskole og er også aktiv i den bornholmske rollespilsfor-
ening Aria. Asteria er skrevet til systemløst rollespil, men kan også bruges som 
inspirations katalog til kampagner og scenarier hvis du bruger andre regelsæt.

Bogen er på 276 sider, paperback, 17*24 cm. og koster 249,- 
www.asteria.dk

Rollespilsbog fra 
Bornholm

14. december 2012 kan du godt sætte kryds i kalenderen. Der har The Hobbit 
nemlig verdenspremiere. Og vi kan ligeså afsløre nu, at vi her på 
ROLLE|SPILs redaktion har tænkt os at gøre så meget som vi kan for at få 
fingrene i nogle forpremiere-billetter, VIP-billetter, Gollum-billetter eller et 
eller andet ”speshul deel”-agtigt. Måske bare nogle blomster fra Viggo Mor-
tensens forældres have. Eller i det mindste nogle, der siger de er hans foræl-
dre. Eller har hørt om dem.
www.thehobbitblog.com

Rollespilsbasen
dit værktøj til deltagelse i rollespil

Opret din egen karakter
Gør din karakter personlig med billede, 
evner og baggrundshistorie.

Brug din Facebook 
Login og inviter dine venner via 
Facebook.

Tilmeld dig begivenheder
Tilmeld dig med dine karakterer og 
betal direkte på siden.

Debatter på forum
Bliv klogere og få hjælp på vores forum.

www.rollespilsbasen.dk

Baggins! Baggins!



eg sætter mig op i sengen og gni-
der knoerne rundt i øjnene. Klok-
ken er kvart over syv, og jeg har 
kun lagt en tvivlsom mængde af 
søvn bag mig, som flere gange er 

blevet afbrudt af Emilys forsøg på at overtage 
herredømmet over dynen. Aftenen forinden 
er blevet brugt på at sy kostumer og forvandle 
en skumplade-madras til tre kampvåben (to 
økser og en emballeret fluesmækker!) – Basa-
le forberedelser, når man sådan kaster sig 
ud The Real World of Warcraft - I dag skal vi 
spille rollespil!

eventyret E N  T R AG I S K  F Ø L J E T O N  O M  R O L L E S P I L L E R E

en fØLjteton i teKSt og biLLeder

I dette og de næste 5 numre af 
ROLLE|SPIL kan du følge Simone 
Ejstrup og hendes to veninder på deres 
færd ind i fantasien og latex-våbnenes 
verden – og det er både hylende morsomt, 
enormt lærerigt og til tider også lidt 
pinligt. Så læn dig tilbage og læs historien 
om de tre heltinder Little Mud Slayer, 
Dirt Rider og Green Mist!
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Personligt har jeg aldrig spillet WOW, og 
det er mange år siden, at jeg læste Ringenes 
Herre (det er noget med elvere og orker, 
right?) - Derfor er optakten også blevet brugt 
på at nærlæse et fyrre siders langt regelsæt, 
som jeg har printet ud fra rollespilsforenin-
gens hjemmeside. Og her kan jeg godt afsløre: 
Rollespil er IKKE for dummies – Er I klar 
over hvor mange ting, man skal sætte sig ind 
i? Eksempelvis må man hverken gå til angreb 
på hovedet eller skridtet (øv), og man kan kun 
købe mad for penge, som man har tjent i spil-
let og ikke for sine danske kroner eller ører 

i rollespillere er gode til at føle, 
at verden er ond ved os. Lige 
siden de første danske rolle-
spillere begyndte at rulle ter-
ninger og slå hinanden med 

(u)polstrede køller har vi været gode til at føle 
os misforståede og latterliggjorte. Men nogle 
gange er vi ikke alt for gode til at tage imod 
nye selv, og selvom viljen tit er der, så er vi 
nogle gange så hjemmevante med alle vores 
sære skikke, normer og uskrevne regler, at vi 
glemmer hvor uigennemskueligt rollespil 
kan virke på udefrakommende. 

At se os selv udefra
Heldigvis bliver vi en gang imellem mindet 
om, at vi har godt af at kigge os selv i spejlet og 
grine lidt af os selv – for ligegyldigt hvordan vi 
vender og drejer det, så er Rollespilsdanmark  
al sin tolerance og varme til trods et sted med 
sære regler, bizarre traditioner og en enorm 
indspisthed. Det fik tre unge kvinder at føle i 
slutningen af 2011, da de besøgte en dansk rol-

lespilskampagne og hurtigt kom på dybt 
vand. Den ene af dem var bloggeren Simone 
Ejstrup, som har været så venlig at lade os 
låne hendes fantastiske historie fra mødet 
med rollespillet.

På jagt efter det  
episke eventyr

Tre piger på en til tider sørgerlig og ynkelig, men alligevel altid opløftende 
jagt efter det ægte eventyr i en til tider hård og realistisk verden
Af Claus Raasted

V

Simone før 
mødet med 
rollespil

Simone efter 
en dag med 
rollespil

Første del:
VI SPILLER ...

eventyretÉ N  F A N TA S T I S K  R E J S E  I  F A N TA S I E N S  B L A  B L A  B L A

Hvor Little Mud Slayer, Dirt Rider og Green Mist (aka  
Simone, Regine og Emily) lærer en ting eller to om, hvor-
dan orkere og elverfolk ser ud og hvor nemt grøn ansigts-
maling i grunden kan vaskes af   Af Simone Ejstrup

ROLLESPIL!
(det er dog tilladt at stjæle, så længe man er 
afklaret med konsekvenserne!) - desuden skal 
al seksuel omgang foregives med nakkemas-
sage(?!) - Så fik vi også lige dét på plads.

Ægte orkfarvet
Vores færdige kostumer ligger nydeligt sam-
menlagt på gulvet og venter på at blive påført 
sammen med en bøtte grøn ansigtsmaling, 
som jeg købte i Legekæden til dagens formål 
(der var et billede af en ork-lignende skabning 
med skæve tænder på emballagen, så jeg an-
tog, at sådan noget stads formentlig var almen 
brug i rollespilsverdenen). Oh yes! Al træthed 
er overvundet, og jeg er på alle mulige måder 
klar til at indtage slagmarken!

”Vågn op, vi skal til rollespil!” Jeg hamrer 
løs på dynen med min skumgummiøkse, så 
Regine og Emily modvilligt rører på sig. 
”Come on! Vi skal køre om en time, og vi skal 

Desværre var den 
barske mand ved 
Check-In ikke 
imponeret af  orkerne

ROLLESPIL!
J



gennem skaren af riddere, der ganske afslap-
pet er i færd med at påklæde deres korpusser 
forskelige former for (utroligt virkeligheds-
nære) rustninger. Vi spotter en ledig plads 
halvvejs ud over en grøft, hvor vi får lavet en 
parkeringsmanøvre uden at beskadige no-
gens afkom eller køretøjer. Her bliver vi sid-
dende et øjeblik med slukket motor, mens vi 
iagttager strabadserne gennem ruderne - Tø-
vende, som er vi ikke helt sikre på, hvordan 
situationen videre bør gribes an… ”Men de er 
jo alle sammen børn!” gentager Regine fra 
bagsædet. Varsomt møder vi hinandens blik-

ke og spørgsmålet; ”hvad 
fanden er det egentlig, vi 
er gået ind til?” farer gen-
nem vores konfuse hove-
der. Det er som om, vi 
ikke rigtigt har tænkt tan-
ken længere end hertil.

Men det er for sent at 
bakke ud af situationen 
med værdigheden i be-

hold - Og sad vi oppe det halve af natten og 
klistrede kampvåben sammen af en gammel 
skumplade-madras for så at stikke halerne 
mellem? No fucking way. Der lyder en dyb 
vejrtrækning, en hånd føres ned til våbenet, 
som er fastgjort i bæltet. Et tyggegumme 
spyttes ud i en gammel kvittering og kyles ind 
i handskerummet. This is it.

LITTLE MUD SLAYER, DIRT RIDER 
and GREEN MIST. Let the game begin!

Munkekåbe for the win
Vi smækker dørene op på slaget ti og lader 
med overlegen selvbevidsthed vores lærreds-
beklædte kondisko betræde det endnu dug-
våde græs, som smattes under vægten af vo-
res kroppe. Det kræver særlige superkræfter 
at stå ud af en bil med elegance (synderligt en 
Skoda), og superkræfter – dét besidder vi. 
Skulder mod skulder bevæger vi os med gli-
dende lethed gennem mængden af måbende 
forældre og ærefrygtige børn. En mor griber 
fat i sin søn og hiver ham med nød og næppe 

også sminkes…” fortsætter jeg, hvilket får Re-
gine til at sætte sig op i sengen med et grynt. 
Hun ligner en, der er på randen til fortrydelse. 
Emily ligner en, der forsøger at sove sig fra 
situationen.

Børn over det hele
En time og tyve minutter (samt en opkvik-
kende koffeinfyldt kaffe) senere er speederen 
trådt i bund, og vi har kurs mod en destinati-
on et par kilometer syd for Aalborg. Jeg sid-
der bag rettet og Emily og Regine er allerede 
begyndt at klikke løs med engangskameraet. 

Jeg tror ikke, at nogen af os er klar over, hvad 
vi kan forvente af dagens kommende aktivi-
tet, men der er dyb enighed om at ”det bli’r for 
viiildt!” og til tonerne af ANR Hit, får vi kastet 
et rundstykke i halsen - Alle store dage bør jo 
startes med et morgenmåltid, jeg mener; uden 
mad og drikke…En modkørende bilist drejer 
halsen ethundredeogfirs grader, da vi ruller 
forbi med ethundredeogfirs kilometer i ti-
men. Var de virkelig grønne i hovederne?!

”Seeee!” udbryder Emily og peger med en 
ustyrlig finger mod en samling af børn og for-
ældre blandt parkede biler på en græsplads i 
venstre side af vejbanen. Rundt om pladsen 
hviler en krans af  høje træer, som leder ind 
mod et mørkt skovland (AKA Nibelheim - 
skal vi senere erfare). ”De har udklædning på! 
De har udklædning på ligesom os!” Og så er 
der ellers excitement ud over hele bilen, mens 
en forbeholden stemme konstaterer fra bag-
sædet: ”Og de er alle sammen børn…”

Vi svinger bilen ind over pladsen og med 
næserne trykket mod ruderne, triller vi ned 

står jeg desuden hvorfor, man skal smøre fug-
tighedscreme i hovedet, inden man kommer 
ansigtsmalingen på!” tilføjer Emily, hvilket 
udløser endnu mere latter slash gråd.

Hudfarvet
Ti minutter se-
nere (med en 
hudfarve der 
aldrig helt for-
måede at blive 
normal) trasker 
vi ned ad jord-
stien til et sam-
lingspunkt læn-
gere inde i 
skoven, hvor 
deltagere bliver 
registreret og 
våben bliver testet for eventuel fare. Vi har in-
den dette ladet os fortælle, at der foreligger en 
risiko for, at våbnene bliver testet på os selv, 
såfremt deres sikkerhed betvivles. Heldigvis 
går vores økser igennem tjekket uden proble-
mer - og uden at nogen af os bliver slået med 
dem (hvilket inderst inde var en smule skuf-
fende). Der studses et øjeblik over den embal-
lerede fluesmækker (vi holder vejret), men 
også den passerer.

Derefter skal vi vælge vores karaktér, hvil-
ket forgår hos en ung nonnelignende kvinde, 
som sidder bag et højt bord, hvis ben står sta-
bilt placeret i skovbunden. Hun kilder sig le-
gesygt på kinden med en blækfjer, idet hun 
adspørger os; ”Og hvad vil I så gerne være?”

”Øh… Hvad MÅ man have lov til at 
være?” spørger jeg tøvende, (fordi obvious-
ly ikke en ork!). Den tidligere episode har 
gjort os en smule forbeholdne - og med god 
grund. Vi kan stadig høre børnene hviske i 
krogene og mærke deres blikke bore sig ind i 
vores rygge. De forventer tydeligvis, at der 
kommer flere dumheder fra vores side. Det er 
næsten som at være tilbage i folkeskolens sko-
legård – Hvis ikke værre.

”Tja… I kan ikke være elverfolk, for så skal 
man have spidse ører…” forklarer nonnen ef-
tertænksomt. ”I kan være…” Hun sutter på 

at det var Little Mud Slayer, der stod ved min side.
”I er slet ikke store nok til at være orker,” ly-

der det upædagogiske svar fra manden. ”Or-
ker skal være høje og robuste - ligesom mig, 
eksempelvis.”

Jeg lader nu blikket glide op ad hans fyldi-
ge mave og forbi hans tykke dobbelthage, 
hvorefter jeg møder hans udstående øjne cir-
ka et hoved over min egen højde. Måske var 
det ikke helt berettiget, da jeg tidligere beteg-
nede ham som ”lille og rund”, da han unægte-
lig måler en hel del mere end jeg selv - Jeg lod 
mig vist rive med af stemningen.

”Jamen hvad vil du have vi skal gøre?”  
spørger jeg – nu halvvejs i fortvivlelse.”Vaske 
det af?!”

Glimtet i mandens øjne afslører en vis mor-
skab på vores bekostning. ”Ja, det vil nok være 
bedst, hvis I kan vaske det af,” bekendtgør 
han i et kontrolleret toneleje, imens han over-
legent hæver brynet endnu en centimeter og 
betragter os på en måde, så man skulle tro, at 
vi var troppet op til bal på Amalienborg klædt 
ud som Elvis, The King of Rock’n’roll. Hvem 
tror vi egentlig vi er?! 

Grønne tårer flyder
Ydmygede. Latterliggjorte. Vanærede. Med 
tungt sindsmod, må vi erkende, at vores grøn-
ne hud er os uberettiget og vi ser os nødsaget 
til at dreje om på hælene og gå den nu ME-
GET lange vej tilbage til bilen – med bøjet 
nakke og betydelige egoforringelser. Pludse-
lig forstår vi den egentlige grund til de stir-
rende blikke fra folkeskaren. If you think 
you’ve tried the walk of shame - think twice!

”Vi er til grin blandt rollespillere – i forve-
jen socialt udstødte folk!” udbryder Emily, da 
vi atter sidder inde i bilen bag lukkede døre og 
gnubber os i hovederne med de håndklæder, 
som min far tvang os til at medbringe for at 
undgå grøn maling på bilsæderne. Ordene får 
os til at stoppe op, og vi deler et øjebliks stil-
hed - en sand realitetserkendelse, mens vores 
mundvige dirrer på randen af latter og gråd. 
Det hele kulminerer i en mellemting, og vi 
klukker, så vi ryster over hele kroppen, mens 
tårerne vælter op i øjenkrogene. ”Og NU for-

fjeren. ”Mennesker?”  Og så stikker hun os et 
par flade metalmønter og siger, at dem kan vi 
købe mad for. Fedest.

På vej væk overhører jeg en dreng trygle 
om beføjelsen af en elverkarakter – Den unge 

mand har på tragisk vis forglemt sine elver-
ører derhjemme. Der udvises ingen nåde. 
Dette er et barskt univers.

Startskuddet nærmer sig, og alle deltager-
ne samles i landsbyen, som forefindes i hjertet 
af Nibelheim - som i øvrigt er betegnelsen for 
skoven (der i daglig tale omtales Lundby Krat, 
men nogle har nok ment, at navnet ”Niebel-
heim” spænder bedre med Warhammer-ver-
denen). Landsbyen er ganske primitiv. Den 
består af én murstensbygning – en kro med 
betegnelsen ”Krathuset”, og her har man mu-
lighed for at få noget i skrutten, hvis man afle-
verer nogle af sine spillemønter. Nåh ja, og så 
rummer landsbyen også et fængsel bestående 
af en pindekonstruktion rundt om et gam-
melt bøgetræ og et medicin-telt, hvor man 
kan pleje sine krigssår med healende urter og 
mariekiks.

For unge eller for gamle
Jeg vil skyde på, at vi er et par hundreder rol-
lespillere, hvoraf størstedelen er børn fra ti-
årsalderen op til femtenårsalderen (Herefter 
er man gammel nok til sex, og hvem gider så 
at spille rollespil?). Derudover er der en grup-
pe på omtrent tredive voksne, men de fleste er 
ældre end os selv, hvilket får os til at føle, at vi 
er de eneste repræsentanter for vores eget al-
dersinterval. Dog er vi ikke helt alene…

”Se der,” hvisker Emily ud af mundvigen og 
gør et nik med hovedet. Regine og jeg kigger i 
den angivne retning. I mængden øjner vi to 
unge mænd, som falder ind i vores aldersin-
terval. ”De ligner ikke umiddelbart nogle, der 
går til rollespil…”fortsætter Emily med lav-
meldt stemme. ”Og dog… Se på deres udklæd-
ning. Mon de SELV har lavet den? Så går man 
satme meget op i det…!”

Jeg nikker entydigt, men er egentlig lidt i 
tvivl om hvor vidt hun snakker til sig selv. 
Hun tager ikke blikket bort, idet hun gnider 
sig i hænderne og mumler: ”Mon de kunne 
tænke sig noget nakkemassage…”
 
Opnår vi nogensinde respekt i Nibelheim? 
Finder Emily nogen at give nakkemassage? 
Læs fortsættelsen i næste nummer af 
ROLLE|SPIL.
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af banen, idét vi passerer. Alt foregår i slow-
motion. Jeg gør et kast med mit udslåede 
hår. Emily retter på bandanaen. Regine fjer-
ner en vildfaren fjer fra ærmet med et finger-
spark. Vi stopper brat op, da vi står overfor 
den ansvarlige rollespilsarrangør - en lille 
rund mand, indhyllet i en vamset bordeaux-
farvet munkekåbe. Han kigger forbavset op 
fra sit pergament.

”I er grønne,” konstaterer han.
”Ja, det stemmer,” svarer vi entydigt.
[Herefter følger en lang ukomfortabel pau-

se. Vi udveksler indbyrdes blikke]
 
Slet ikke ydmygende
Så rømmer jeg mig med dyb stemme. ”Kan 
man måske ikke være grøn i det her spil?” 
”Joooh…” Manden løfter øjenbrynet. ”Hvis 
man er en ork.”

Og hvad tror han vi skal forestille? Smølfer? 
”Jamen, vi tænkte nemlig, at vi kunne være 
sådan nogle… du ved… orker,” mumler Emi-
ly. Hendes stemme lyder overraskende spin-
kel, og vidste jeg ikke bedre, havde jeg ikke troet, 

“Men de er jo alle sammen 
børn!” gentager Regine fra  
bagsædet. Varsomt møder  
vi hinandens blikke”

”Vi er til grin blandt rollespil-
lere – i forvejen socialt ud-

stødte folk! udbryder Emily, da 
vi atter sidder inde i bilen bag 

lukkede døre og gnubber os i 
hovederne med håndklæder”

I bilens sikkerhed 
langt fra skovens 
mørke, var 
selvtilliden stadig høj

Forbipasserende 
bilister var dem, der 
blev mest imponeret 
over grønheden

Et spejl er et spejl, og 
hvor svært er det lige 
at lægge grøn makeup

Kan de tre heltinder 
tilkæmpe sig respekt 
og magt i rollespillets 
farlige verden? 
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SminKeguide P R I N S E S S E

Først starter jeg med at rense ansigtet 
for gammel sminke og andet skidt. 
Derefter tilføjer jeg en god fugtigheds-
creme, som er med til at give ansigtet 

en frisk glød. Det er især rigtigt godt her om vinteren 
hvor ansigtshuden godt kan blive lidt tør og bleg.

Derefter påfører jeg noget concealer, 
som kan fjerne de små skønhedsfejl og 
poser under øjnene de fleste af  os har 
– især efter at have siddet oppe hele 

natten og lagt sidste hånd på et kostume. Her er det 
en rigtig god ide at bruge en lidt grøn concealer til at 
ophæve de røde små knopper og bruge en orange 
tone til at dække de mørke rander man kan få under 
øjnene. Begge dele bliver påført med en lille pensel 
og bliver bagefter tonet ud med en sminkesvamp.

Da prinsesser har store fyldige læber, 
putter jeg noget læbepomade på, så 
de ikke sprækker ude i kulden. 
Derefter tegner jeg læben op, så jeg 

også kan rette evt. “skæve” læber. Det gør jeg fordi 
jeg sigter efter et så symetrisk ansigt som muligt. Til 
dette bruger jeg en lipliner. Derefter lægger jeg 
lipgloss, så prinsesse kan få en yndig kyssemund, når 
hun nu skal ud og kysse frøer i mosen. 

Foundation er det næste skridt. Jeg 
påfører foundation i hele ansigtet, for 
at ligge en base. Jeg bruger en svamp 
og pensel til at påføre foundationen. 

En pensel suger generelt mindre foundation. Jeg 
husker at lægge det ned på halsen og helt ud i 
hårgrænsen, så prinsessen ikke ligner en med maske 
på. Det betyder også, at jeg strækker huden ud 
omkring øjet og derefter lægger foundation på. Her 
er det vigtigt at man put- ter pudder på, inden 
man blinker. For ellers 
kommer man til at 
ligne en gammel 

Uanset om det er til rollespil eller til et kostumebal, er dit  
udseende vigtigt. Hvis du spiller en adelig eller høj-status 
karakter, kan din makeup skabe eller bryde din overord-
nede rolle. Her er nogle tips til at få din naturlige skønhed 
frem, og få andre til at sige: ”Wow, du ligner en ægte prin-
sesse!” når de ser dig. 
Af Juliane Mikkelsen  •  Model: Sille Olsson

Prinsesse for en dag

Hav udstyret i orden, når du skal 
skabe en prinsesse.0 Efter en god læbepomade, tegnes 

læberne op, så de bliver pæne og 
symmetriske.2

Øjenbryn tegnes op med en brun 
øjenskygge - øjenskyggen skal 
gerne matche håret.5 Eyelinerfarven bestemmes igen af 

hårfarven. 6

Til sidst flettes håret og kronen på 
værket ... ja - en prinsessekrone!8

1

 ( ROLLE | SPIL )    21

det SKAL du bruge

Pudder
Brun øjenskygge
Eyeliner
Foundation 
Mascaraer 
Læbe blyant
Læbepomade
Rouge
Fugtighedscreme 
Vådservietter
Lipliner
Lipgloss

heks i stedet for en yndig prinsesse, da foundationen 
ender nede i renderne. Derefter pudrer jeg resten af  
ansigtet, for at få et mere blidt og prinsesse-agtigt 
look. Har man lidt fedtet hud skal man bruge mere 
pudder og mindre foundation.

Jeg tegner dernæst øjenbrynene op 
med den brune øjenskygge (farven skal 
nogenlunde matche håret) for at give 
et mere majestætisk look. Dette gør at 

man nemmere kan se hendes mimik på længere 
afstand. Vi er jo ikke alle heldige nok til at komme 
tæt på hende, men alle skal ihvertfald kunne se 
hende. Jeg bruger en pensel da det giver et blødere 
look til vores prinsesse.

For at give illusionen af  bredere 
øjenvipper, lægger jeg eyeliner i 
vippekanten ovenpå øjenlåget halvt 
inde (startende udefra). Derefter 

lægger jeg eyeliner på den nederste 
vippekant – ca. en trejdedel inde. Jeg 
bruger en brun pensel, da prinsessen her 
har rødt hår, var det en sort håret 
prinsesse skulle jeg selvfølgelig bruge 
en sort eyeliner. Derefter lægger jeg 
mascaraen på. Husk at lægge på de 
nederste vipper først, da man ellers 
kan risikere at skabe klatter som er 
svære at få af, uden at tvære noget af  
det andet ud.

For at få noget liv tilbage 
i prinsessens ansigt som 
vi har dækket med 
foundation og pudder, 

lægger vi nu omgang rouge på kindbenene, 
for at give noget liv tilbage til ansigtet. 

En prinsesses hår må ikke bare 
ligne en fuglerede, derfor sætter vi 
hendes hår op (stilen er helt op til 
dig) men jeg vælger denne gang at 

lave en sildebens flet. Tilføj en krone og nogle 
smykker og voila, en yndig prinsesse.

2

3

4

5

6

7
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8
gueSt StAr mAKeupArtiSt

Da ROLLE|SPILs faste sminkør Anders Lerche er beskæftiget ude 
for landets grænser, har vi fået hjælp af  Juliane Mikkelsen, udover 
at være en garvet rollespiller, også studerer Art of  Styles på 
makeupartist-linien. Juliane spiller dog sjældent fantasy rollespil, 
og har derfor aldrig sminket en sortelver eller en goblin.

0



AnmeLdeLSe N AT DVÆ R G E N

or at tage det fra en ende af: Cove-
ret er virkelig lækkert. Jeg har ikke 
tjekket forlagets andre udgivelser 
endnu men det her har fået al den 
kærlighed det havde brug for.

Så snart man slår bogen op finder man et kort. 
Det borger lidt for kvalitet i fantasy for en traditi-
onalist som mig. Til gengæld har jeg en aversion 
mod navne der ikke kan udtales. Det er dog ikke 
noget problem ved det pågældende kort, som 
bare er lækkert. Historien starter med en præst, 
en troldmand og en kriger, der er venner. Gab! 
Man tænker, at det bliver rimelig kedeligt og at 
konceptet er set mange gange før. Men fortvivl 
ikke. Historien udvikler sig meget hurtigt i en 
brutal retning og da den fjerde hovedperson in-
troduceres, er det en karseklippet ung kvinde, 
der ikke (som ellers forventet) er en tyv.

Slap af med de navne
Settingen er veltænkt. Ikke at man når utroligt 
langt omkring i første bog, men der bliver sub-
tilt lagt op til andre konflikter i fremtidige bø-
ger. Her kommer vi så til navnene. Det er den 
eneste lillebitte finger jeg har at sætte på et el-
lers dejligt værk. Ørkenfolket bliver kaldt for et 
eller andet, der minder mig om arabisk. Det er 
fint. Bjergfolket hedder noget der lyder keltisk. 
Det er umuligt at udtale, men det er en fin kul-
turel sløjfe. Men kejserrigets folk har navne jeg 
ikke kan placere. Det kan selvfølgelig være mit 
ringe kendskab til navngivning rundt om i ver-
den. Men det gnider mig mod hårene.

Nåh, ja… Så er der magi og teknologi. I stor 
stil! Der er helt overvældende hændelser af 
teknologi drevet af forskellig slags magi der 
snildt erstatter moderne apparater. Det kan 
ikke kaldes steampunk eller cyberpunk men 
det er en slags høj-høj-magisk setting. Double-
high-fantasy så at sige. DET er fedt.

Afslutningsvis skal jeg nok lige nævne noget 
om aldersgrupper. ”Desværre” (kun fordi jeg 
foretrækker at alle læser så meget som muligt) 
kunne det godt ske at de yngste børn ikke skal 
læse den før de bliver ældre. Der er et meget 
højt niveau af brutalitet og seriøse tab for nogle 
af hovedpersonerne. Der er også (smagfuldt) 
grafiske sexscener. Men teenagere og voksne 
kan gå amok. Børn skal alt efter hvordan man 
ser på den slags måske vente lidt. Hvis man 
står og skal købe noget til en der har læst alt så 
er Natdværgen et udmærket valg af ny fantasy 
og så er den endda på dansk.
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Luftskibe, magi  
og heftige sex-scener
ROLLE|SPILs Troels Palm har været på besøg i Natdvær-
gens ”høj-høj-magiske” setting. Og han er glad, selvom 
han jamrer lidt over nogle af navnetraditionerne.  
Af Troels Palm
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Basic Garments  
for men

ISBN 978-3-938922-14-9

Basic Garments  
for Women

ISBN 978-3-938922-15-6

HeadWear for  
men and Women

ISBN 978-3-938922-17-0

a.B. LeGetøj
Trianglen 4
2100 København Ø

BeLLator
www.bellator.dk
Vestergade 15
4850 Stubbekøbing

BørnepLaneten
www.boerneplaneten.com
Høedvej 4
4450 Jyderup
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www.dragonslair.dk
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Grøbrødre Passagen 9
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færGe‘s KæLder
www.faergeskaelder.dk
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7400 Herning

fanatic
www.fanatic.dk

Grønnegade 2
4000 Roskilde
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www.faraos.dk
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Historicum
www.historicum.dk
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Hjørringvej 143 c

9900 Frederikshavn

ake your own 
medieval 
clothing

Literature aBout fantasy,  
tHe middLe aGes and Larp

LæS mere om nAtdværgen

På www.taria.dk skriver forfatteren 
Asbjørn Rune Bourgeat mere om sin 
serie og verdenen, den foregår i. 
Asbjørn Rune er selv mangeårig 
bordrollespiller med D&D, Call of 
Cthulhu, Warhammer, Vampire og 
mange andre klassiske spil bag sig. 
Bogen kan blandt andet købes på 
www.arnoldbusck.dk
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Rollespilsbasen
dit værktøj til deltagelse i rollespil

Opret din egen karakter
Gør din karakter personlig med billede, 
evner og baggrundshistorie.

Brug din Facebook 
Login og inviter dine venner via 
Facebook.

Tilmeld dig begivenheder
Tilmeld dig med dine karakterer og 
betal direkte på siden.

Debatter på forum
Bliv klogere og få hjælp på vores forum.

www.rollespilsbasen.dk
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eg har lige dræbt et tentakel-
monster! Eller... det er egentlig 
min STEED, der trykkede på 
aftrækkeren. Men det var mig, 
der gav ordren. En STEED er 

en slags cyborg, eller kunstig fremstillet men-
neske. Jeg selv er en ”RIDER”. 

Min opgave er at styre min STEED rundt 
på en katastroferamt forskingsstation et sted i 
det ydre rum og finde ud af, hvad der gik galt. 
Samtidigt skal jeg forhindre de tre andre 
STEED/RIDER hold i at gøre det samme. 

ROLLE|SPILs udsendte i USA beretter 
fra fronten: 1st person shooter  
møder rollespil, møder Blade  
Runner, møder grim scenografi. 
Og det var præcis ligeså sært og 
fantastisk, som det lyder.

Tekst Kasper Friis Hansen 

Forskningstationen minder mistænkeligt 
meget om et kontorlandskab et sted i Los An-
geles, og tentakelmonstret lever heller ikke 
helt op til mine forventninger. Eller jo – det 
gør det faktisk. Det bliver nemlig repræsente-
ret ved en lille asiatisk IT-nørd i hvid skjorte, 
der gemmer sig bag en lænestol. 

Et immobilt tentakelmonster
På lænestolen ligger en kasse, man gerne vil 
have fat på. Men hver gang man prøver, prik-
ker idioten til min STEED med sine koste-

skafter med grøn skumgummi på, så min 
STEED bliver såret og skal heles. Men så si-
ger jeg også til min STEED, at han skal hive 
sin store pistol frem og skyde på tentaklerne. 
Og det er pisse svært, også selvom monstret 
ikke flytter sig. 

Min STEED er nemlig akkurat lige så 
blind som en mulvarp med grå stær, og det 
gør det forbandet svært at ramme noget som 
helst. Jeg bliver nemlig nødt til at dirigere 
hans sigte gennem det webcam, han har i 
panden, og give ham ordrer gennem en mi-

krofon. Så da det endelig lykkes er det over-
drevet sejt og jubelen vil ingen ende tage. 

Rod i sanserne
Der er i det hele taget rod i sanserne, så måske 
er det bedst at starte fra en ende af. Jeg sidder 
foran en computer, fuldstændig afskåret fra 
min STEED, som for øvrigt er en flink film-
klipper, der hedder Kevin. Når han ikke lige 
leger blind robot, forstås. Jeg kan se, hvad Ke-
vin laver gennem det kamera, der er monteret 
på hans pande, men jeg kan ikke høre noget. 

J

I kommandocentra-
len sidder ‘Riders’ og 
styrer deres ‘Steeds’

‘Rideren’ ser gennem 
øjnene på sin ‘Steed’, 
som til gengæld selv 
er blind

Banen er bygget op i 
et almindeligt 
kontormiljø



andsforeningen er startet på et 
nyt år, med ny ledelse, større for-
retningsudvalg og vildere planer..
Der bliver bl.a. opstartet regions-
råd og som du kan se i kalederen, 

så er der planlagt to foreningskurser allerede.

Det har også betydet et nyt formandskab. Tid-
ligere næstformand Anders Berner er nu for-
mand for landsforeningen, og Daniel Larsen, 
som hidtil har siddet i forretningsudvalget, er 
blevet næstformand.

Værdibaseret ledelse
Den københavnske lokalforening Tempus 
Vivo har allerede i et år arbejdet med værdi-
baseret ledelse og har mere end tredoblet de-
res aktiviteter og øget deres medlemstal 
oveni!

Derfor bliver der startet pilotprojekter op fire 
steder i landet, hvor  man formulerer visioner 
og værdisæt og arbejder på baggrund af for-
eningens grundlæggende værdier fremfor på 
baggrund af vennegrupper.

Pilotprojekterne tager udgangspunkt i Bifrost 
værdigrundlag og der er afsat 20.000 kr. til det 
konkrete arbejde i foreningerne. Og hvis det 
giver bare tilnærmelsesvis samme resultat 
som i Tempus Vivo, er det penge givet godt ud.

Hvis du vil høre mere, så skriv eller ring
info@landsforeningenbifrost.dk
50 57 33 90 (Formand Anders Berner)
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Til gengæld kan han godt høre, hvad jeg siger. 
På den måde kan jeg styre ham rundt i 

rummet. Han kan kommunikere med mig 
gennem håndtegn. Fx. betyder en knyttet 
hånd foran kameraet ”Nej”. Kevin er en  
STEED af få ord.

Min graciøse ganger
Oven i alt det, er der ofte et par sekunders for-
sinkelse på billedsiden. Det er med andre ord 
ret svært at styre Kevin, og jeg bliver ret glad 
for, at han har hjelm på, da jeg på et tidspunkt 
kommer til at beordre ham ind i en jernstol-
pe, der står midt i rummet. Rodet med san-
serne fører også til en klassisk western duel i 
slowmotion. Kevin og den anden STEED 
cirkler rundt om hinanden, rammer ved si-
den af et par gange, og efter mange udråb 
som: ”Nej, længere til højre! Nej, duk dig! Nej, 
to skridt til venstre. Skyd! Nu!” lykkes det at 
ramme modstanderen. Men på trods af det 
langsomme tempo er stemningen intens. Ef-
ter Kevin har skudt den anden STEED ned, 
afsløres det, at jeg er et røvhul, for jeg beor-
drer min heltemodige STEED at stjæle mod-
standerens pistol, mens han ligger og er såret. 
Så kan han lære det. Det var jo ham, der skød 
først. He won't make that mistake again!

I det hele taget kommer jeg til at være en 
røv. Eller sagt lidt pænere: Jeg opfører mig, 
som om jeg spiller et computerspil, der hand-
ler om at skyde de andre. Min STEED og jeg 
går på opdagelse, men vi skyder først og spør-
ger bagefter og er for øvrigt fantastisk under-
holdt, på trods af den mildt sagt mangelfulde 
scenografi. Men Kevin kan jo heller ikke se, 
hvor tosset han ser ud, mens han iført hard-
hat, webcam og jeans prøver at ramme to for-
voksede, slatne, mugne ispinde med en pla-
stikpistol, der skyder med skumgummipile. 

Der var en masse gåder, man kunne løse. 
Man kunne skaffe strøm til forskningsstatio-
nen ved at finde brændstoffet, finde nøglen til 
kassen osv. Men det var sjovere at duellere 
med de andre. Også for mig. For når skuddra-
maet først var begyndt, var det ikke så vigtigt 
at min STEED var iført Byggemand Bob 
hjelm og Iron Maiden t-shirt. Det var spæn-
dende, det var fedt, det var sært, det var svært, 
det var nyt. Og det er noget amerikanere er 
gode til, som vi nogle gange lidt glemmer. De 
lader sig ikke begrænse af, at det kommer til 
at ligne lort, men afprøver nye, crazy ting med 
de midler, der er til rådighed. Men de er sta-
dig lidt for ligeglade med illusionen efter min 
smag.

i næSte nummer

I næste nummer af  ROLLE|SPIL kigger jeg 
tilbage på min snak med den amerikanske 
rollespiller Aaron Vanek, der stod bag de to 
rollespil jeg deltog i, Aaron er desuden er en af  
de første amerikanske rollespillere, der talte om 
rollespil som kunstform.

reportAge K A S P E R  F R I I S  I  U S A

Don’t open the box!!!

L
Landsforeningen Bifrost har investeret i fast spalteplads her i ROLLE|SPIL, så du hver 
anden måned kan læse om hvad der sker i landsforeningen. Og der sker en del...
Af Stinne Kirketerp og Anders Berner

Ny ledelse i Bifrost varsler 
om vilde planer og fremgang

bifroStN Y T  F R A  L A N D S F O R E N I N G E N

Et udpluk af  arrangementer arrangeret af  
Bifrost og Bifrosts lokalforeninger her til foråret.

11. februar: A:M:O:K con 
Gladsaxe (GERF/Helios/Tempus-Vivo)
17. - 19. februar: TroaCon
Aalborg (TRoA)
24. - 26. februar: Vintersol
Odense (Solhverv)
2. - 4. Marts: Blackbox Cph
København (Bifrost)
23. - 25. marts: Repræsentantskabsmøde
København (Bifrost)
29. - 31. marts: Foreningskursus
København (Bifrost)
4. - 8. april: Fastaval 
Jylland (ALEA)
13 . -15. april: Foreningskursus
Aalborg (Bifrost)
27. - 29. april: Krigslive VIII
Lejre (Rollespilsfabrikken)
16. juni: Elementernes Kamp 3
Haarby (Bifrost)

SØg bifroStpuLjen

Vil du have op til 5.000 kr. til din forening? Bi-
frostpuljen kan søges af  alle Bifrosts lokalforenin-
ger. Så hvis du står med en god idé, så hiv fat i os 
- vi kan nemlig hjælpe dig.

www.landsforeningenbifrost.dk

Lige nu er der er 
over 100.000 kr. 
i Bifrostpuljen!

De skal bruges 
af DIG! Søg dem.

roLLeSpiLSbASen.dK

GERF har i mange år brugt en internetbaseret 
database til karakterer, men har nu udvidet og 
giver andre foreninger mulighed for at bruge 
www.rollespilsbasen.dk til at registrere betaling, 
XP og meget, meget mere.  Og ikke mindst, så 
gør det livet lettere for din kasserer og for os når 
vi skal lave DUF-ansøgning til næste år.

www.rollespilsbasen.dk

bifroSt KALenderen
h

Bifrost 2012
Mod det uendelige univers!
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liverollespilsregi, bød august 2011 for 
mit vedkommende på Einherjernes 
Gloria Mundi; et high-fantasy mid-
delalderscenarie, sat under festda-
gene i et lille kongerige. At det sce-

narie blev specielt for mig, havde meget at 
gøre med mine legekammerater – alle sam-
men jyder, ingen af hvilke jeg kendte på for-
hånd. At tage af sted uden at kende andre 
spillere er der mange der har gode erfaringer 
med, men ikke desto mindre gav det stof til 
eftertanke. Den meget kontante tone og som-
metider lidt rå omgangsform formidlede et 
ideal om at give anerkendelse til dem der op-
fører sig fornuftigt, er gode legekammerater, 
og i øvrigt leverer.  Arbejder igennem. Gør 

Undertrykker vi gode  
legekammerater?
Edith Fabritius Tvede er manuskriptforfatter og film-
instruktør. I 2011 besøgte hun et jysk rollespil, der satte 
mange tanker i gang omkring de spilleregler, vi er under-
lagt, og hvornår det er relevant at tale om kvindeunder-
trykkelse i rollespil. Af Edith Fabritius Tvede

noget for spillet. Resultatet blev denne artikel 
som måske kan nuancere billedet af hvad jy-
derne (i hvert fald Einherjer-jyderne) her på 
Sjælland ellers har været bedst kendt for: kål, 
kvindeundertrykkelse og grej. Fedt grej. Den 
handler om de præmisser vi leger på – og be-
vidstheden om dem.

Spillereglerne 
Rollespilsmiljøet kan være den bedste og den 
værste af verdener. Det er fyldt med intriger, 
sladder og alle – ALLE – kender hinanden. 
Samtidig spiller vi med vidt forskellige forud-
sætninger. Det kan være alt fra en underhol-
dende hobby man vælger til og fra, sjov og bal-
lade, hængen ud med vennerne, personlig 

udvikling, faglig interesse, politiske state-
ments og kunstneriske ambitioner. 

Hvad er det så der holder os sammen? Vi 
samles for at fortælle, og vi holder sammen af 
en kærlighed til at fortælle historier. Det er 
vores fælles grund. I skarp kontrast til hvad 
jeg ellers beskæftiger mig med, er det histori-
er hvor ingen på forhånd har styr på hvad der 
kommer til at ske. Der er ingen instruktør, og 
historierne vi er fælles om at fortælle, forsvin-
der for aldrig at komme tilbage. Lidt som i det 
virkelige liv, hvor vi dog sjældent er ligeså op-
mærksomme. 

Tolerance, tabuer og fremtiden for fortiden
Arrangører leverer et stort arbejde, og det gør 
de som regel, fordi de har noget på hjerte. Des-
værre har mange arrangører oplevet at blive 
kritiseret hårdt for den historie de vil fortælle, 
og at arbejdet bliver tungt, surt og utaknem-
meligt, selvom man har de bedste intentioner. 
Det kan ende med at arrangørerne trækker i 
land eller ændrer deres vision, fordi den må-
ske ikke passer ind i enkeltes ønsker til et rol-

lespilscenarie. Andre bliver måske trodsige 
og hårde i tonen. Ingen af løsningerne er syn-
derligt holdbare. 

En af de store debatter indenfor liverolle-
spil for tiden, handler om ligestilling og dis-
krimination. Her er argumentet, at det ikke 

handler om at visionen ikke passer ind i indi-
videts ønsker til et rollespil, men at individet 
ikke passer ind i rollespillet. At individer ikke 

føler at der er plads til at de kan tilmelde sig, 
fordi de ikke kan få lov til at spille det de ger-
ne vil. 

Jeg ser et scenarie som et tilbud om at være 
med til at fortælle en historie. Så længe alle 
har mulighed for at tilmelde sig og deltage, få 

godt spil uanset hvad de spil-
ler, ligger beslutningerne for 
spildesignet udelukkende 
hos arrangørerne. Det er de-
res historie og vision indtil 
spillet starter. Ikke alle sce-
narier har til formål at være 
politisk korrekte, eller nød-
vendigvis give alle samme 
muligheder i rollespillets 
univers. Vi behandler en fik-
tion. 

Diskrimination i skak?
Især Krigslive og historiske 
(eller historisk inspirerede) 

scenarier har været oppe til debat. Uanset 
hvor meget man måske holder af universet, er 
man til Krigslive defineret ud fra, og indlevet 

i, sin funktion snarere end sin rolles karakter. 
Fokus ligger på træfningerne mellem hære-
ne, éns evner i en slåskamp og éns udstyr. 
Personlige relationer, baggrundshistorie og 
benspænd i karakteren træder gerne i bag-
grunden. Det er sjældent relevant for Krigsli-
ve præcis hvorfor vi slås. Rollespilsmæssigt 
kan det også være begrænset hvor dybt jeg 
indlever mig, når jeg og andre i min enhed 
flere gange dagligt bliver såret/dør, men sta-
dig kan drikke portvin og spise en god mid-
dag om aftenen. Man står ikke på slagmarken 
med tårer i øjnene over éns bedste ven der 
faldt i slaget, hvis man kan give ham en hånd 
og følges med ham hjem til lejren. Historien 
fortælles primært gennem resultaterne på 
slagmarken. 

Og her er det, at diskriminationssnakken 
er vigtig. For arrangørerne er som altid i deres 
fulde ret til at lave et scenarie som de vil, også 
at sige ”Der bliver set ned på kvinder”, men 
det er svært at gennemskue hvorfor det giver 
mening at gøre forskel på køn i en ramme, der 
primært er optaget af strategi/ekstrem-skak, 
snarere end rollespil. At bruge ordet ”rolle-
spil” om Krigslive, kan til tider være en meget 
gavmild brug af ordet.

Og netop på grund af det, forstår jeg godt at 
kritikken fra nogle kvindelige deltagende har 
været hård, fordi det man i den situation bli-
ver ramt på, er evnen til at varetage en funk-
tion - som er bestemt ud fra stats. At et men-
neske varetager en given funktion bedre end 
et andet i det virkelige liv, er ofte rigtigt, men i 
en fiktion hvor rollespillet fylder meget min-
dre end reglerne, er Birger og Gerdas stats tit 
er de samme, og det burde sikre dem samme 
rettigheder. Specielt hvis præmissen ”Alle 
skal have godt spil” skal holde, og spillet ude-
lukkende er kamporienteret. 

Historisk kvindeundertrykkelse
Krigslive er dog ikke det eneste sted, hvor 
kønsdebatten har været oppe at vende. Histo-
riske scenarier, der i nogle kredse helt bliver 
undgået, har naturligvis en ulempe i forhold 
til ligestilling, da mange af dem foregår under 
de tusind års mørke der dækkede de nordiske 
kvinders mangel på rettigheder. Arrangører-
ne ved selvfølgelig, at der fandtes stærke kvin-
der gennem middelalderen i hele Europa; 
enevældige regenter, riddere, læger mv., men 
spillerne ved også, at det var et særsyn og at 
den position tit (hvis ikke altid) kom på be-
kostning af noget andet.  Jeg forstår godt øn-
sket og idealet om en verden hvor alle er lige, 
men faktum er at forskellige grupper har do-
mineret gennem tiden, og spiller man et hi-
storisk scenarie, er en del af legen at portræt-
tere den ulighed. 

Einherjerne i Århus introducerede i slut-
ningen af 1990’erne en serie af “historiske” 
scenarier der hurtigt blev kendt for en meget 
høj standard indenfor både grej og setting. 
Rigtige læderstøvler, hør og uld i kostumerne, 
autentisk bestik, huse i stedet for telte. Præ-
missen for kritikken af disse og lignende sce-
narier lyder, at middelalderens ulige kønsrol-
ler  fra spillet kunne ”bleede” over i 

I

“Det er svært at gennem-
skue hvorfor det giver 
mening at gøre forskel på 
køn i en ramme, der  
primært er optaget af  
ekstrem-skak, snarere 
end rollespil.”

Hvorfor skal der 
gøres forskel på køn i 
et rollespil med fokus 
på kamp og strategi?

Edith ser ikke 
voldsomt undertrykt 
ud, men skindet kan 
jo bedrage
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virkeligheden, og ubevidst blive accepteret og 
genskabt i vores dagligdag. Og at vi som følge 
deraf bør undgå historiske scenarier helt. Jeg 
prøver at holde et andet eksempel op mod 
denne præmis: I Kapo, et dystopisk fængels-
scenarie afholdt i oktober 2011 i København, 
herskede jungleloven. 

Efterfølgende interviews med nogle af spil-
lerne har ikke tydet på at de nu praktiserer 
jungleloven i deres eget liv, men tværtimod, at 
de har prøvet nogle ting på egen krop der har 
gjort dem bevidste om at undgå det. 

Mærke det på egen krop
I Einherjernes sommerscenarie Anno Domi-
ni i 2003, spillede jeg grevedatter. Patriar-
kalsk feudalsk styreform, håbløst forældet og 

undertrykkende i nutidens vestlige optik. Mit 
liv var styret af faders, brødres og rådgiveres 
vilje og mening. Jeg måtte spørge om lov, hvis 
der var noget jeg ville, og gik aldrig nogen ste-
der alene. Jeg har efterfølgende ikke, hverken 
i mig selv eller andre spillere jeg har talt med, 
pludselig registreret accept af at blive under-
trykt eller talt ned til. Tværtimod, efter at bli-
ve manduceret i nogle dage, sætter man me-
get pris på at kunne tage sine beslutninger 
selv, og beder gerne folk rende og hoppe hvis 
de ikke kan tale ordentligt – som man jo er 
opdraget til i det 20. og 21. århundrede. 

Efter at have spillet prinsesse i sommersce-
nariet det efterfølgende år, hvor hele min 
hverdag var lagt til rette efter bønner og det 
katolske dogmatiske regelsæt, har jeg heller 

ikke været mere troende eller positivt indstil-
let overfor hverken den katolske kirke eller 
andre etablere religioner. Tværtimod. Og der-
for mener jeg ikke at præmissen om at under-
trykkelse fra scenariet bleeder over i virkelig-
heden holder. 

Et forbehold for mine egne erfaringer og ar-
gumentationen ovenfor, er at min rollers leve-
vilkår og hverdag har været meget tydeligt an-
derledes end mine egne, og at den kontrast har 
bidraget til en stor bevidsthed om, hvad det var, 
jeg lavede. I grænselandet hvor man måske er 
kropige og varetager en dagligdags funktion 
der er close to home – let’s face it, opvasken ta-
ger desværre ikke sig selv - kan det være svæ-
rere at identificere mekanismer man ikke vil 
have med sig hjem. Fordi man ganske enkelt 

ikke er bevidst om hvad der foregår. 
Vi må dog blive skarpere til at analysere, 

hvad der foregår, når der er noget, der går 
skævt, i spillet. For når nogen vasker op i tre 
dage og ikke får spillet rollespil, som de andre 
på holdet, har det ikke nødvendigvis noget at 
gøre med vedkommendes køn. Det kan hand-
le om modenhed, erfaring nok til at identifi-
cere situationen man står i, bevidsthed om 
præferencer, ansvar for at drive historien med 
de andre spillere og evne til at sige fra overfor 
andres ubetænksomhed. Og så er det et andet 
sted indsatsen skal lægges. 

Alle har en mening
Konceptet er at livet er fyldt med udefrakom-
mende kræfter der er ligeså stærke eller stær-

kere end du selv, og spørgsmålet vil altid være 
præcis hvor meget (og hvem) du vil ofre, for at 
træffe dine egne valg. I rollespil som i det vir-
kelige liv.

Mellem mine eksempler, er der nogle tyde-
lige forskelle. Forud for Kapo var der 1-2 
workshops for alle, hvor spillerne blev meget 
bevidste om hvilke mekanismer, der ville 
komme i spil. F.eks. jungleloven. Den samme 
slags forarbejde forud for historiske scenarier, 
finder som oftest ikke sted.

En anden forskel er at der i Kapo blev argu-
menteret meget stærkt for elementerne i spil-
designet. At mænd har højere status i en mid-
delaldersetting, bliver der sjældent 
argumenteret for, på grund af scenariets na-
tur. Det HAVDE mænd nu en gang. Vi tilstræ-
ber den størst mulige indlevelse i og portræt-
tering af et historisk univers som muligt. Vi 
ændrer jo tit en masse når det er fiktion, er 
argumentet ofte, hvorfor ikke også det med 
kønnene? At noget ændres i nogle scenarier, 
betyder ikke at alt skal ændres i andre. 

Historie slår alt
At en arrangør har en historie at fortælle ve-
jer, i min optik, suverænt højest. Det hjælper 
naturligvis betydeligt hvis arrangøren har 
gjort sig klart præcis, hvad det er for en histo-
rie, og hvilke mekanismer der sættes i gang, 
fordi den bevidsthed kan gives videre til spil-
lerne. En arrangør bør have plads til at træffe 
lige præcis de valg vedkommende vil om-
kring spildesign i sit scenarie, diskrimineren-
de kønsroller eller andet, så længe der er 
tænkt på spændende spil til alle. 

Det positive aspekt af kønsdebatten er en 
bevidstliggørelse af en social mekanisme, og 
at vi får snakket sammen om det. Det negati-
ve aspekt er en, til tider, 
ukonstruktiv debat hvor 
folk på begge sider af kløf-
ten bliver trodsige og får 
svært ved at tale med hin-
anden. Og at det kommer 
til at overskygge scenariets 
visioner. Somme tider er 
det som om en optik der 
ikke har noget at gøre med 
scenariet, bliver trukket 
ned over det. 

Hvis frygten er, at vi 
ubevidst overfører sociale 
mekanismer mellem sce-
narierne og virkeligheden, 
er løsningen ikke at tabuisere en genre inden-
for rollespil, men tværtimod opsøge den og 
søge at blive bevidst om den. Hvis kvindeun-
dertrykkelse er noget, man mener eksisterer i 
Danmark, så synes jeg er det er en god idé at 
rollespille det, både som undertrykt og under-
trykker. For at føle det på egen krop så vi net-
op kan genkende det tydeligere når det fore-
kommer i virkeligheden og opnå bevidsthed. 
Ultimativt noget der kan resultere i at vi kom-
mer ud på den anden side som et mere oplyste 
og stærkere mennesker der måske endda er 
blevet godt underholdt. 

Mit råd er derfor: tag for guds skyld til de 

historiske scenarier, og spil kropigen eller 
prinsessen. Brug erfaringerne konstruktivt. 
Mærk hvordan settingen påvirker din rolle, 
hvordan du bliver begrænset, hvordan du må 
opføre dig og tilpasse din adfærd for at kom-
me igennem med det, du gerne vil. Udforsk 
det og opnå en bevidsthed omkring det, hvis 
dette her interesserer dig. 

Når jeg bruger så meget energi på at for-
svare de historiske scenarier som jeg opleve-
de i Jylland, er det ikke kun fordi jeg elsker at 
spille dem, men fordi de har været udskældte.
Der findes mange andre eksempler indenfor 
mange genrer af rollespil med mange andre 
problemer, men i øjeblikket er noget meget 
mere fundamentalt på spil. Rollespillets na-
tur, den åbenhed, den plads og det ”ja” vi skal 
give hinanden. Tolerancen og tilliden. 
 
Den gode legekammerat
Men hvad har alt dette at gøre med gode lege-
kammerater? Meget.

Vores overenskomst om at sige ja til hinan-
den, burde sikre et miljø af tillid og åbenhed. 
Fordybelsen i din rolle i dette her univers, på 
dette tidspunkt, på det punkt hvor du giver 
los, gør at du blotter dig, og ting i vores miljø 
kan være skadelige i den henseende. Hård 
tone, elitisme, gammelt nag, privat fnidder. 
Det kan skræmme spillere fra at give los, for-
hindre dem i at hjælpe med at fortælle histo-
rien, eller først give los når de er hærdede nok 
til at være ligeglade. 

Jeg ser de samme tendenser i mit fag (film), 
og det er nogle elementer hvis håndtering vi 
bør overveje meget nøje. Og passe bedre på 
hinanden. Vi deler et kollektivt ansvar for hi-
storien og for hinanden, når scenariet går i 
gang. Det, der gjorde Gloria Mundi så fedt for 

mig, var primært de legekammerater. Jeg fik 
set rollespil fungere på en måde jeg ikke hav-
de set før, fordi de mennesker jeg spillede tæt 
sammen med tog så meget ansvar for andres 
spil. Tænkte sig så godt om, var så bevidste. 
Fordi de forstod at rollespil ikke nødvendigvis 
handler om at jage sejren, men om at skabe 
en god historie. 

Gloria Mundi var en god reminder om hvor 
godt rollespil kan være. For hvad er det der 
gør et rollespil fedt? Det er at det får lov til at 
udvikle sig, eskalere, og at ingen ved hvor det 
ender. At man fortæller, at man forstår sit an-
svar for at gå ud og gøre noget for de andre 

“Hvis kvindeundertryk-
kelse er noget, man mener 

eksisterer i Danmark, så 
synes jeg er det er en god 
idé at rollespille det, både 

som undertrykt og  
undertrykker.”

“En arrangør bør have plads til at 
træffe lige præcis de valg ved-

kommende vil omkring spildesign 
i sit scenarie, diskriminerende 
kønsroller eller andet, så længe 

der er tænkt på spændende  
spil til alle.”
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spillere. Jeg håber på mange flere af den slags 
oplevelser i 2012, og at vi bliver bedre til at 
mødes på vores fælles legeplads.
   Som afsluttende bemærkning vil jeg gøre 
opmærksom på at den bevidste kok selvfølge-
lig vil vide, at kål på grund af sit høje fiberind-
hold er fremragende for fordøjelsen, og des-
uden indeholder en hel del kalk, hvilket kan 
være gavnligt hvis man f.eks. er mælkeallergi-
ker. Det kan med fordel anvendes som garni-
ture eller i salat, og smager ikke så ringe. 

Det store tabu
Jeg har valgt ikke at namedroppe så meget i 
denne artikel, men den tyske rollespilsjourna-
list Karsten Dombrowski bliver min eneste 
undtagelse. Knudepunkt 2011 i Danmark, bød 
nemlig på et meget spændende foredrag fra 
hans side: ”The Big Taboo”. 

”The Big Taboo” handlede om forbuddet i 
Tyskland mod at spille rollespilscenarier der 
involverer nazisme. Forbuddet gælder selvføl-
gelig ikke specifikt rollespilscenarier, men alt 
der indeholder svastikaer. Kunsteriske for-
mål som filmproduktioner (der søger tilladel-
se) og uddannelsesmæssige formål kan und-
tages. Det vil f.eks. sige at et spil som ”Axis & 
Allies” eller karikaturtegninger i avisen ikke 
kan bruge symbolet. Det er ”taboo” (tabu). Det 
vil sige at Karsten skal tage udenfor Tyskland 

for at spille russer der skyder tyskere. Som 
han selv sagde det, er det en absurd situation.

Selvfølgelig er der et rationale bag forbud-
det. Man er bange for nynazisme, der dog som 
vi kan se af den nynazistiske terrorcelle der 
blev afsløret i november 2011 og den generelt 
højresøgende tendens i politik, ikke 
er forsvundet. Og selvfølgelig skal 
rollespil ikke være et skalkeskjul for 
nynazister, hvor de kan skåle og fej-
re sig selv. Men et tabu har på den 
anden side ikke løst problemet. En 
vigtig pointe i hans foredrag var 
også, at man i Tyskland mangler en 
måde at bearbejde sin fortid på. 

Og ikke for, på nogen måde, at for-
mindske vigtigheden af behovet i 
Tyskland, så har det en del fælles-
træk med fobien for historiske og 
kvindeundertrykkende scenarier i 
Danmark. Diskrimination og kvindeunder-
trykkelse er en del af vores kulturs fortid, og til 
dels også af dens nutid. Men når der findes dæ-
moner og tabuer i éns liv, er den eneste vej 
frem, at låse deres blik fast og nedkæmpe dem, 
til de forsvinder. Først da tror jeg at man fuldt 
ud kan gøre noget ved dem. At erklære noget 
som dette for tabu, er en falliterklæring. Vi må 
kunne gøre det bedre.  

Derudover kan historiske scenarier vist 

næppe siges at fungere som skalkeskjul for 
landets population af mandschauvenister. Vi 
interesserer os for forskellige genrer og har 
lyst til at fortælle forskellige slags historier, 
men løsningen er ikke at ensrette alle scena-
rier. Den er at ændre optikken. Vi bliver al-

drig de samme mennesker med de samme 
ønsker, og løsningen er ikke at alle retter ind, 
men finder eller genfinder det fælles ståsted. 
Vi leger og fortæller historier. Hvis en historie 
ikke er interessant eller relevant for én, synes 
jeg at man skal holde sig væk. Finde et andet 
scenarie eller lave et selv. Det er den mest 
enkle måde at sikre at vi ikke spilder hinan-
dens tid, og samtidig får lov til at lege med det 
vi synes er mest spændende. 

debAt D I S K R I M I N AT I O N  I  R O L L E S P I L

“Men når der findes 
dæmoner og tabuer i 
éns liv, er den eneste 

vej frem, at låse deres 
blik fast og nedkæmpe 
dem, til de forsvinder.”

Krostuen kan også 
befolkes af  krofatter 
og hans tjeneste-
drenge
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Location Organisation Kampagnenavn Tidspunkt   Aldersgruppe  Deltagere Hjemmeside  Kontaktmail   Kontaktperson
Bornholm (Rønne) Aria   Asteria   Hver søndag i lige uger Fra 8 år   ca. 20  www.rollespil-bornholm.dk rollespil-bornholm@hotmail.com Jesper F. Nielsen
Falster (Nykøbing F) LOFALI   LOFALI  Tredje weekend i hver måned Fra 15 år   Max. 100 www.lofali.weebly.com lofali@hotmail.com   Danny Diemer
Falster (Nykøbing F) ROG-Live  ROG-Live  Første søndag i hver måned Fra 10 år   50+  www.roglive.dk  nils@smidemann.dk   Nils Smidemann
Fyn (Davinde)  Husmandsstedet Gundia   Første lørdag i hver måned Fra 10 år   20-35  www.gundia.org  la_jensen@hotmail.com  Leif  A. Jensen
Fyn (Haarby)  Fantasiverden  Arnsted  Hver onsdag   Fra 11 år   ca. 100  www.fantasiverden.dk  info@fantasiverden.dk   Kate Kjær
Fyn (Haarby)  Fantasiverden  Trolderod  Første lørdag i hver måned 7 – 13 år   ca. 50  www.trolderod.dk  info@trolderod.dk   Jonas Kragegaard
Fyn (Odense)  Dragons Lair  Reya – Ezendo  2. sidste søndag hver måned Fra 10 år   180 – 350 www.reya.dk   odense@dragonslair.dk  Nikolai Elmer
Fyn (Odense)  Solhverv  Nomin Agarwaen Tredje lørdag i hver måned 15+ (yngre ok)  30-40  www.solhverv.org  nomin.agarwaen@gmail.com  Kristoffer Nyrup
Fyn (Svanninge) Faaborg Børnehus Stormbjergene  Første søndag i hver måned Fra 8 år   ca. 70  www.faaborg-bkh.dk  mygh-madsen@vip.cybercity.dk Anders Lindrup Madsen
Kbh (Amager)  Rollespilsfabrikken JRK Amager Fælled Søndage i lige uger  8 – 13 år   ca. 50  www.junior-rollespil.dk renebpedersen3@gmail.com  Rene Bokær Pedersen
Kbh (Bagsværd) GERF   GERF kampagnen Første lørdag i hver måned Fra 11 år   200-350 www.gerf.dk   kontakt@gerf.dk   Joachim Dittman
Kbh (Ballerup)  Hareskoven  Nordlenets Saga  Første søndag i hver måned Fra 13 år   ca. 150  www.nordlenet.dk  zasabina@hotmail.com  Marianne Bartholdy
Kbh (Glostrup) Tempus Vivo  Vestlenets Saga Anden søndag i hver måned Fra 10 år   ca. 200  www.tempus-vivo.dk  tjaeger@ruc.dk   Troels Ejlerskov Jæger
Kbh (Holte)  Helios   Helios Live  Fjerde lørdag i hver måned Fra 10 år   100-200 www.helioslive.dk  helioslive@gmail.com   Daniel Larsen
Kbh (Holte)  Lorania   Lorania   Tredje lørdag i hver måned Fra 15 år   50-100  www.lorania.dk  jannick@lorania.dk   Jannick Barrett
Kbh (Holte)  Rollespilsfabrikken JRK Rude Skov  Lørdage i lige uger   8 – 13 år   150 – 200 www.junior-rollespil.dk claus.raasted@gmail.com  Claus Raasted
Kbh (Valby)  VP/Zone2  VP-Live  Torsdag i ulige uger  10 – 16 år   80-120  www.vprollespil.weebly.com vp-@live.dk     Emil Kretzschmar
Midtjylland (Knebel) Legendernes Budbringere Legendernes Budbringere Anden lørdag i hver måned Fra 11 år,   30-70  legendernes-budbringere.dk bestyrelsen.lb@gmail.com  Mette Kirk
Midtjylland (Randers) Den Glemte Legion Skyggekrigene  Tredje søndag i hver måned Fra 12 år   30-100  www.denglemtelegion.dk  bestyrelsen@denglemtelegion.dk  Maya Andersen 
Midtjylland (Randers) Den Glemte Legion Mini-rol  Første lørdag i hver måned Under 14 år   10-60  www.denglemtelegion.dk  bestyrelsen@denglemtelegion.dk  Maya Andersen 
Midtjylland (Ribe) RIPEN   Stenmarken  20. aug – 17. sep – 8. okt Under 15 år   ca. 80  www.ripenliverollespil.dk ripen-bestyrelsen@ripenliverollespil.dk Bestyrelsen
Midtjylland (Silkeborg) Silkeborg LRF   Korsdalen  Tredje lørdag i hver måned Fra 10 år   40 – 60 www.korsdalen.dk  maja@albrekt.dk    Maja Albrekt
Midtjylland (Stilling) Urkrafterne  Shigar   Første lørdag i hver måned Fra 10 år   25-75  www.argana.dk  spillederne@argana.dk  Peter B. Pedersen
Midtjylland (Aarhus) Dragons Lair  Reya – Jetan  Sidste søndag i hver måned Fra 10 år   60 – 100 www.reya.dk   odense@dragonslair.dk  Nikolai Elmer
Midtjylland (Aarhus) Einherjerne  Første Søndag  Første søndag i hver måned Fra 11 år   100+  www.1sondag.dk   kaldmigkristian@hotmail.com  Kristian Østergaard
Nordjylland (Hobro) Østerskov Efterskole Fladlandssagaen Varierer (se hjemmesiden) Fra 11 år   100+  www.fladlandssagaen.dk morten@osterskov.dk   Morten K Tellefsen
Nordjylland (Thisted) ThyRF   Iritoss   Første lørdag i hver måned Fra 9 årca.    50  www.thyrf.dk/iritoss  iritoss@thyrf.dk   Troels Søe-Larsen
Nordjylland (Tornby) TroA   Yxenskovens Hem. Tredje søndag i hver måned Fra 12 år   100+  www.yxenskoven.dk  yxenskoven@troa.dk   Claus Gajhede
Nordjylland (Aalborg) TroA   Sidste Søndag  Sidste søndag i hver måned Fra 8 år   175 – 250 www.troa.dk   sidstesoendag@troa.dk  Steffen Kanstrup
Sjælland (Haslev) Forest Wizards Forest Wizards Lørdage i lige uger   Fra 1. klasse   60-70  www.forestwizards.dk  danielbenjamin@gerf.dk  Daniel B B Clausen
Sjælland (Roskilde) Fanatic   Fanatic Live  Tredje søndag i hver måned 8+ år    ca. 50  www.fanatic.dk  info@fanatic.dk   Daniel Steinaa
Sjælland (Ringsted) Midtsjællands RF MRF faste kampagne Tredje lørdag i hver måned Fra 9 år   50+  www.mrf-live.dk  mrf.live@gmail.com   Hans-Jakob Christensen
Sjælland (Roskilde) RosLive  Ros Live  Anden lørdag i hver måned Fra 10 år   ca. 100  www.roslive.dk  raadet@roslive.dk   Nicoline B Olsson
Sjælland (Vemmelev) Gondalar  Gondalars Krone Sidste lørdag i hver måned Fra 8 år   50+  www.gondalar.dk  m.s.schultze@sol.dk    Bjarne Carlsen
Vestjylland (Kibæk) RF Giants  Giants Rollespil Varierer (se hjemmesiden) Fra 12 år   Fra 30  www.giants-rollespil.dk henrik@fomsgaard.dk   Henrik Fomsgaard
Vestjylland (Tarm) Ølgod RF  Kanevala Krønikerne Tredje søndag i hver måned Fra 13 år,   50-80  www.oelgodrollespil.dk dennis@oelgodrollespil.dk,  Dennis Mejsedal

Få det komplette overblik over landets kampagner i 
ROLLE|SPIL! Hvor, hvornår, hvem og hvor mange.
Vi har lige nu 36 kampagner på listen. Kender du
til en der mangler? Skriv til redaktion@rollespil.org!
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ndskab er ikke bare noget man 
spiller. Der er altid en bevæg-
grund bag de slette handlinger, 
som andre mennesker ser. Den 
mest almindelige er selviskhed 

eller ligefrem ren narcissisme. Hvis du gør 
ting, som du selv har glæde af, selvom det går 
ud over andre, så er du godt på vej ned af ond-
skabens vej. Det er dog vigtigt at holde sig for 
øje, at den slags mennesker sjældent er sadi-
stiske. Det er en faldgrube at gå ud og pine 
andre mennesker, fordi man er ond. Den selv-
centrerede karakter ønsker ikke at såre no-
gen - andre mennesker er meget nyttige, de 
betyder bare ikke lige så meget.

Det dejlige had
En anden arketype er den hadske person. Be-
væggrunden er her lidt mere snørklet, men 
kan give grundlag for et meget dybt spil, hvis 
de andre karakterer er skrevet til det. De fle-
ste hadske personer er blevet såret tidligt i 
deres liv og underbevist holder de nu andre 
mennesker væk af frygt for at blive såret igen. 
Den nemmeste måde at holde folk væk på er 
at såre dem - så kommer de ikke igen. Denne 
type karakter er dog sjældent sjov, hvis ikke 
der er karakter, der er parat til at bryde pan-
seret omkring den hadske person. For nogle 
karakterer er hadet mere fokuseret på en be-
stemt person eller type personer. Her er det 
vigtig at finde ud af, hvad karakteren ellers 

Du skal ikke bare hoppe ind i rollen som ond, men finde 
bevæggrunde og motivation for ondskaben. Læs om  
arketyper og faldgruber i ondskabens nedrige tjeneste.
Af Troels Barkholt Spangsbo og Ryan Rohde Hansen

O

OND
Hvad vil det sige at være

roLLeSpiL S P I L  S K U R K

beskæftiger sig med - hvad den sy-
nes er spændende, ellers bliver ka-
rakteren meget flad (vi henleder op-
mærksomheden på Orkdræberen). 
Hadske personer er ofte svære at spille, 
da man skal brænde meget psykisk energi 
for at kunne være så hadefuld hele tiden. Det-
te giver ofte en knald eller fald oplevelse.

Det forstyrrede had
Endelig er der den mentalt forstyrrede karak-
ter. Det gælder både sadisten og personen, der 
er overbevist om, at han/hun skal bade i blod 
for at holde sig ung. Det bedste råd er at gå i 
gang tidligt med at komme ind i tankegangen, 
for hvis den type rolle skal holde, så skal det 
være gennemført. Igen er det almindelige for-
hold til andre mennesker vigtigt. Hvis de er 
klar over, at man er underlig, hvordan har 
man det så med det? Og hvis ikke, er det så et 
tilfælde, eller prøver man faktisk at holde det 
skjult. Husk også, at sindssygdom ikke er sta-
tisk. Vi snakker stadig om mennesker, der bli-
ver påvirket af de indtryk, som de får. Generelt 
er mennesker med psykiske defekter et uhel-
digt valg af karakter, da det er de færreste, der 
kan spille dem ordentligt (hvilket mange Mal-
kavians i Vampire live er et bevis på). Vælg en 
person, som bare er almindeligt pudseløjerlig, 
fordi hun ikke gider holde på almindelige nor-
mer i samfundet. Den underlige, gamle kone 
eller landsbytossen.

Sæsonen starter 10. marts
Rude Skov - Amager Fælled - Hver 14. dag

www.junior-rollespil.dk
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måder at bruge 
skurkerollen på5 

Vær åben - selvfølgelig kan du vinde, 
hvis du bare er hemmelig nok - men 
hvor sjovt er det for andre end dit eget 
ego?

Overdriv - der er sjældent tid til dybt 
psykologisk rollespil, overdriv hellere 
så folk forstår at du er ond og hvorfor du 
er det.

Dræb aldrig (næsten) - rollespil handler 
ofte om konflkter, en konflikt opstår 
imellem nogle aktører, og hvis den ene 
aktør dør, hvor er konflikten så?
 
Klicheer er ikke opstået ved et tilfælde - 
de findes fordi de virker! Brug dem, de er 
nemme at forstå og spille videre på, fordi 
man har set dem en milliard gange før.

Vær åben (igen) - aktiver andre istedet 
for at være hemmelig! Manipuler, af-
pres og tru dig til alt.

1
2
3
4
5

Det allervigtigste som skurk er, at du skal kunne tåle at tabe. Alle ved at Herskerringen 
bliver ødelagt til sidst og at de gode drager kommer tilbage. Vær bevidst om, at alle andre 
holder sammen til sidst for at vinde over dig og ødelægge dine fæle planer. Dernæst skal du 
acceptere nogle grundprincipper for at få spillet til at være mest underholdende:

“Hvem elsker og husker ikke 
de største skurke - og vi  
elsker dem især, fordi vi får 
muligheden for at  
bekæmpe dem!”



monStre P I S S E  U H YG G E L I G E

Arrangører stiller hinanden mange 
spørgsmål. ”Hvem var ansvarlig for at 
booke vores location?”, ”Tror du vi sagde 
den 16. til spillerne i stedet for den 15.?” og 
den slags vigtige ting. Men et spørgsmål 
er i en kategori for sig selv. Spørgsmålet 
er selvfølgelig: ”Hvor mange liv skal mon-
stret have?” 

Det rigtige svar vil jeg give dig her. Det 
er 28 (2/3 af 42). Ja, det havde ingen set 
komme. Oh, well. Jeg skal nok. Slut med 
pjat. Det rigtige svar er selvfølgelig, at der 
ikke er noget rigtigt svar (i liverollespil 
altså, da man i bordrollespil tit har tykke 
bøger med faste regler for hver enkelt 
monster). 
Jeg kan til gengæld fortælle dig hvordan 
du får dit monster til at virke bedst til lige 
netop DIT rollespil. Sådan noget kan jeg 
nemlig, for jeg er lidt af en 
slags selvbestaltet monster-
ekspert. 

Find rollespillets spillestil
Det afhænger alt sammen af hvilken 
stil dit rollespil har. Derfor bliver du først 
nødt til at klargøre det over for dig selv og 
evt. dine spillere, så de ikke bliver skuffet. 

Er det et rollespil, hvor det handler om 
at ”vinde”? Et scenarie der handler om at 
vinde kaldes også gerne for et ”gamei-
stisk” scenarie. Gameisme kommer fra 
Trevejsmodellen, som er en populær spil-
model. Er det et rollespil hvor det handler 
om at underholde dine spillere, også selv-
om de kvajer sig og gør dumme ting? Er 
det et rollespil hvor monstret ikke ses, 
men bare bliver talt om? 

Skulle du være i tvivl om hvilken slags 
rollespil dit rollespil er, så er et godt tip at 
kigge på rollespillets regelsæt. Er der 
mange regler opfordre det til gameisme. 
Er der få regler opfodrer det mere til at 
historien er i fokus frem for hvem der 

Hvor mange liv har dit 

Rene Bokær giver nogle tips til hvordan du bruger monstre 
til dit rollespil – uden, at gøre hverken dem indeni monstre-
ne eller dem, der banker dem, sure.
Af René Bokær

”vinder”. Begge dele kan være godt, men når 
man har med monstre at gøre er det rart at 
vide hvor man står.

Hvor mange livspoint?
Antallet af livspoint kan selvfølgelig variere 
fra rollespil til rollespil. Det  kommer an på 
hvad monsterets funktion er og hvor mange 
modstandere det skal slås mod ad gangen. Og 
om det skal vinde, prøve på at vinde eller tabe 
på en spektakulær måde.
Har du et gameistisk rollespil, så e r 
det vigtigt at dit monster 
har et forudbestemt  
antal livspoint. 

På den måde kan dine spillere diskutere hvil-
ken indsats, de vil lægge i at besejre monste-
ret, og de glæde sig over, at det er dem selv de 
har at takke for en evt. sejr.

Dette giver dig også muligheden for at 
skrue op og ned for sværhedsgraden, ved at 
ændre på dine monsters livspoint og evner. 
Bare husk at hvis du ændre på den samme 
type monster skal det være tydeligt at se at 
det ene er stærkere end det andet. F.eks. 
kan din normale minotaur have 20 
livspoint og din mere brutale blodmino-

taur kan have 40 livspoint. Et godt 
gameistisk monster virker 

hvis spillerne har muligheden for, at vinde, 
men også muligheden for at tabe. Det må godt 
være ligesom at spille bordfodbold mod den 
seje pædagogmedhjælper på fritidshjemmet 
– man ved, at hvis man vinder er det fordi 
man ER sejere, og ikke fordi hun vælger at 
tabe.

Det underholdende show monster
Har du et rollespil hvor fokus ligger på at un-
derholde, så er det nemmere at have et mon-
ster uden helt faste livspoint, men mere en 
instruks om, at lade sig besejre ”når det er 
fedt”. Måske er det en detaljeret instruks som 
”Når  du har såret halvdelen af elverne” eller 
”Når de svageste af orkerne har fået lov til at 
slå på dig”. Måske er det mere vagt. På denne 
måde sikrer du dig at flere får ”glæde” af dit 
monster. For intet er mere øv som arrangør 
end når ens dyre, lækre, monster der bliver 
slået ihjel af den første person det møder, for-
di hun altså var den sejeste kriger i skoven. 
Med mindre det er til et gameistisk rollespil 
selvfølgelig, hvor folk ved det er sådan spillet 
virker.

Han er udødelig, slå hårdere!
Der er dog et problem man ofte kommer ud 
for, når man bruger monstre. Har 

monstret en 
m a s k e 

på, så bliver personen indeni automatisk dår-
ligere til at slås og er dragten polstret og stor 
er det utroligt svært at holde styr på  hvor 
mange gange man bliver ramt. Det bliver ikke 
bedre af, at monstre ofte kæmper mod mange 
fjender på en gang. 

Så ender man måske med kommentaren 
”Han er udødelig, slå hårdere!”, hvilket bety-
der at ens spillere er blevet frustrerede over, 
at monstret ikke bliver splattet. Når det når 
dertil er personen indeni monstret også oftest 
blevet gnaven efter, at have fået 20-30 slag i 
hovedet af kampgale spillere. 

Nogle lavpraktiske måder man kan løse 
dette på, kan være: 

Man kan give monstret nogle magiske ev-
ner, så det ikke kun behøves at stole på sine 
kampevner og livspoint, men 
også kan påvirke sine 
fjender med magi, eller 
bruge det til at stikke 
af fra den vilde hor-
de.

Man kan også 
sige at ens mon-
ster kun kan blive 
slået ihjel af folk der 
har fået deres sværd 
velsignet hos tre forskel-
lige druider (eller noget i den 
stil). Her er det dog vigtigt at 
monstret gør det tydeligt, at 
det ikke kan blive slået 
ihjel af normale våben 
eller at der er nogle 
andre som hurtigt 
gør det tydeligt 
for spillerne. El-

lers ender man 
endnu nemmere 
med ”Han er udøde-

lig, slå hårdere!” pro-
blematikken.

Hvordan du end vælger at bruge dit mon-
ster, er selvfølgelig helt op til dig. Men måske 
giver det her dig nogle gode ideer. Jeg ved i 
hvert fald, at jeg ville have elsket at have fået 
de her råd da jeg var 16 og første gang satte en 
dæmon i spil til min kampagne. Og nogle 
gange behøver ”rollespilsteori” ikke være så 
frygteligt avanceret, men bare være et par 
gode råd, der er lige til at bruge ude i skoven.

Hvis du er uenig sender jeg mine monstre 
efter dig!monster ?
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ham i skoven som en af dem, der bestemmer 
og tager sig af børnene.

Alt i alt så har jeg og de andre ”store børn” dog 
haft en vildt fed weekend og fået en masse 
nye bekendtskaber, så det var bestemt det 
hele værd. Så mit råd til jer derude er:

”Når de voksne inviterer jer med til deres sce-
narier, så tag jer sammen og tag med! Især 
hvis det er Hjerte rimer på Smerte 5!”

AnmeLdeLSe H J E R T E  R I M E R  PÅ  S M E R T E
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En af de ting, der siden 90’erne er blevet diskute-
ret meget i rollespilsmiljøet er generationsskift. 
Efter at rollespil også blev en børnehobby i starten 
af 00’erne er det blevet endnu mere essentielt at vi 
får ”opgraderet” nogle af de rollespillende unger 
til voksne rollespillere. Men hvordan gør man 
det? For der er oftest milevid forskel på hvad 
8-årige synes er sjovt og på hvad 27-årige synes 
er sjovt. Især udenfor spillet. Derfor har 
ROLLE|SPIL bedt 15-årige Signe Harremoes 
Feldstein fra foreningen Rollespilsfabrikken om 
at skrive lidt om sine oplevelser til scenariet Hjer-
te rimer på Smerte 4 – et scenarie hvor hun og en 
flok venner havde fået aldersdispensation. 

Hjerte rimer på Smerte 4 – ”Sex, drugs and 
Rasmus Seebach” var et rollespil der blev 
spillet i weekenden 25.-27. november 2011. 
Det handlede om at være ung i 3.g, og om 
hvordan man håndterer verden som 3.g’er. 
Scenariet var en komedie med fokus på ting 
som sex, kærester, mobning og druk. Alders-

aka Hjerte 
Rimer På 
Smerte

grænsen til scenariet var 16, og vi var 6 perso-
ner i 14-15 års alderen, der havde fået dispen-
sation. Selvfølgelig var der forskel på os og 
dem, der var gamle nok, men udseendet sny-
der jo nogle gange – jeg gik f.eks. i klasse med 
en jeg ville have troet var 16-17 år, som jeg se-
nere fandt ud af var 20. Så det gik fint med at 
spille 3.g’ere. Det, at vi var til et rollespil gjor-
de det også nemmere at snakke med dem der 
var ældre end en selv udenfor spillet.

Scenariet havde 43 deltagere – 35 elever, syv 
lærere og en pedel. Der kunne nemt have væ-
ret flere spillere, men eftersom Hjerte rimer 
på Smerte ikke var et fantasy-scenarie var 
der mange der havde valgt det fra. De fleste af 
os spiller jo mest fantasy, og især scenarier for 
børn og unge (som mig!) er næsten altid fan-
tasy med orker, elvere og latex-sværd. Men 
det ville da være den dummeste grund til ikke 
at komme med, for ja, det er muligt det ikke er 
fantasy, men det betyder jo ikke at det er dår-

ligere eller kedeligere end et normalt rolle-
spil. Det er bare en anden måde at spille på. 
Selvfølgelig er der forskel på at det her og et 
fantasy-scenarie. Her er der ikke trolde, elve-
re og magi men derimod popduller, compu-
ternørder og mærkelige lærere. 

Det er selvfølgelig en markant forskel, men 
bestemt ikke noget man skal flygte fra. For at 
gøre det nemt for os spillere havde arrangø-
rerne lavet 80 ”roller”, som bare bestod af en 
meget kort beskrivelse – og så måtte man selv 
finde på resten. Jeg spillede “den usikre teen-
agemodel”, som var bedstevenner med ”den 
gay teaterfyr”. Der var også roller som ”den 
konfliktsøgende DF-frivillige” og ”den spee-
dede dansesmølf”, og det var ret sjovt at være 
en rolle som ikke er en elver, som er det jeg 
ellers oftest spiller. Det betød også, at min 
yndlingsscene til scenariet ikke handlede om 
en sværdkamp ved Livstræet eller et ritual i 
skoven, men i stedet var da vi skulle kåre sko-
leballets konge og dronning. 

En masse par stillede sig op på en række og så 
stillede man sig bag det par man ”stemte på”. 
Dem med færrest støtter måtte træde ud af 

Hvad sker der når man lader en 15-årig tage med til et  
”voksenscenarie” hvor der både er druk og upassende scener?
Af Signe Feldstein

Ungeren til TEEN 

rækken og på den måde fik vi det ned til to 
par til sidst. kunne lide. Så tog de alle de fra 
med mindst bag sig, så der kun var to par til-
bage. Det ene par bestod af Pølle og LuLu-Lou 
(”den ultimative Brøndby-fan” og ”den storry-
gende teenagemor”) og det andet par var de to 
teaterbøsser Daniel og Alexander. For at gøre 
det lidt mere spændende besluttede lærerne, 
at konkurrencen skulle afgøres med en lap-
dance, men hurtigt var der en der kom på 
ideen om en snave-konkurrence i stedet. Her 
blev det ret tydeligt, at teenagekomedien var 
et scenarie til voksne og ikke til børn, for selv-
om Lulu-Lou og Pølle ikke var et par i virke-
ligheden og hverken Daniel eller Alexander 
var homoseksuelle, så snavede begge par på 
livet løs for at vinde konkurrencen – og det ser 
man alligevel ikke så tit ude i skoven.

Heldigvis vandt Daniel og Alexander (som 
også var dem jeg holdt med) og selvom jeg 
først havde været nervøs for, at de ville synes 
at det var for grænseoverskridende at kysse, 
så var de så meget ingame at de var helt lige-

glade. Bagefter blev der grinet og skålet og de 
blev udråbt som ballets konge og dronning. 
Det var så godt! Heldigvis blev det optaget på 
video, så vi kan grine af det mange år endnu 
og for mange rollespillere er der også en god 
lektie gemt her: Når vi spiller rollespil, så le-
ger vi at vi er nogle andre og så må vi gøre ting 
vi ellers ikke kunne finde på. Og det er faktisk 
ikke vigtigt om det er at slås og råbe eller sna-
ve med andre drenge – så længe alle ved det er 
en leg, så gør det ikke noget bagefter.

Alligevel var der nogle lidt overaskende ting 
ved at komme i kontakt med ”voksenmiljøet” 
på denne måde. For selvom det er superfedt at 
møde de voksne fra skoven på en helt anden 
end normalt og være mere på lige fod med 
dem, så er det også lidt sært at opleve dem 
være fulde og vildt mærkelige i stedet for an-
svarlige og … voksne! Jeg snakkede bl.a. med 
en fyr, som var så fuld, at han kun kunne 
holde til at sidde og drikke fanta og var helt 
blank – det var vildt sjovt, men også lidt græn-
seoverskridende fordi jeg er vant til at opleve 

om Signe HArremoeS feLdtStein

Født 1. juli 1996
Har spillet i Rude Skov, Helios, GERF, 
Rollespilsfabrikkens Sommerlejr x 3, Ele-
menternes Kamp x 2. Har spillet elver, 
menneske, goblin (og sommerlejrting!)

Daniel og Alexander 
- unge og forelskede

WoW-nørden og 
den let retarderede 
film-freak

Signe og hendes ven 
Sebastian som smarte 
teenagere til skolefest
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intervieW N I E L S  F O R S B E R G

Niels Forsberg var engang die-hard action-
helt i Hareskoven, hvor han den første søndag 
i hver måned troligt troppede i ringbrynje, el-
verrustning eller andet episk. De sidste par år 
har rollespillet dog måttet vige for Niels' store 
passion – stand-up komikken. Men hvad har 
stand-up og rollespil med hinanden at gøre og 
hvad kan de to miljøer lære af hinanden?
    ”Noget af det fedeste ved stand-up miløjet 
er, at det er pokkers inkluderende. Hvis man 
først har vovet sig på scenen til et par Open 
Mike (aftener, hvor mikrofonen i princippet 
er åben for enhver der tør gå på scenen – red.) 
arrangementer og gået med på bar og drukket 
sig fuld sammen med de andre unge håbeful-
de... ja, så er man sgu' med! Stand-up er stadig 
meget småt og det er møghårdt, men det bety-
der også, at vi virkeligt gør meget for at hjælpe 
hinanden.”

Efterhånden har Niels hundredevis af sce-
neoptrædener bag sig, men i starten var det, 
at gå på scenen og være sjov ikke ligefrem no-
gen dans på roser. Langt de færreste komike-
re starter ud med at få publikum til at vælte af 
stolene af grin, og Niels' første par forsøg på 

Tiljublet af latter ...  
(for det meste da)
Han har lavet pirat-rap, drukket sig fuld med de tunge drenge og dræbt 
orker. ROLLE|SPIL får sig en snak med stand-up komikeren Niels Forsberg 
om hans fortid som rollespiller og om det har hjulpet ham som komiker
Af Claus Raasted

scenen var ikke nogen stor succes.  
”Det er benhårdt og utilgivende at skulle 

være sjov. Når vi spiller rollespil er der alle 
mulige forskellige ideer om hvad der er 'godt 
rollespil' og hvad 
der er en fed op-
levelse. Når man 
laver stand-up er 
det utroligt 
nemt. Leverer 
du varen griner 
publikum. Gør 
du ikke, så gør de 
ikke. Og selvom 
det kan være lidt 
pinligt, at spille 
overfor nogle, 
som ikke synes 
man er ligeså overbevisende som elverprins 
som man selv synes man er, så er det intet i 
forhold til at fyre en joke af og så bare høre 
den rungende tavshed når ingen griner.”

Ingen penge i venner
Heldigvis tog nogle af de andre, mere etable-

rede komikere imod ham med åbne arme, da 
han kom ind i stand-up miljøet, og han og 
nogle af de andre fra hans ”kuld” sparrer kon-
stant med hinanden for at blive bedre. De te-

ster tit deres ma-
teriale på 
hinanden og 
selvom feed-
back'en ofte er 
skarp og hudløst 
ærlig, så er der 
også et oprigtigt 
ønske om at 
hjælpe de andre 
up'n'coming hu-
mørsmede.

”Der er selv-
følgelig nogle 

ting, som minder om hinanden, men stand-
up er grundlæggende anderledes end rolle-
spil. Rollespil er noget vi leger i fællesskab, og 
selvom man godt kan inddrage publikum når 
man er på scenen, så er der stadig ingen tvivl 
om hvem der er på scenen og hvem der er til-
skuere. Det gør også, at man bliver nødt til at 

udvikle sig, for hvor man nemt kan spille rol-
lespil sammen med sine venner i årevis, så er 
det lidt kedeligt som stand-up'er kun at op-
træde for sine venner. Det er sgu’ også sjæl-
dent de gider betale for at høre dine jokes!”

I september 2011 optrådte Niels til Fo-
rum2011, hvor han i løbet af sit 20 minutters 
show, der var skrevet specfikt til ”nørder”, fik 
salen helt op at ringe og til sidst modtog stå-
ende applaus fra de omtrent 100 rollespillere, 
der var til stede. Selv kalder han Forum-op-
trædenen for sin bedste optræden hidtil.

”Det, at få lov til at komme med jokes som 
kun en lille snæver del af befolkningen for-
står, er en fed følelse. Jo, jo, det er sjovt at lave 
jokes om tykke mennesker og vejret, men det 
er sgu' federe at lave World of Warcraft jokes 
og så se folk knække sammen af grin. Jeg er 
jo selv en nørd og det er fedt at lave noget som 
'mine egne' synes om. Så jeg er super glad for, 
at de havde inviteret mig.”

Trusler fra publikum
Andre gange har Niels dog måttet bide i det 
sure æble og optrådt for folk, der måske hel-
lere havde været foruden. Den mest katastro-
fale gang var da han var blevet booket til at 
optræde i Nørrebroparken efter noget familie-
venlig underholdning. Før han gik på havde 
han en snak med arrangøren af arrangemen-
tet og gjorde det meget klart for ham, at en del 
af hans materiale nok ikke var velegnet til de 
små børn, der legede nedenfor scenen eller 
for pensionisterne der sad og nød solen lidt 
væk fra højttalerne. Niels fik dog besked på at 
gå på scenen og fyre den af, og udfra mottoet 
”Kunden har altid ret” gjorde han sit bedste. 
Det resulterede i udvandringer, hovedrysten 
og en decideret trussel bagefter fra en ung fyr, 
der ikke mente at det kunne være rigtigt.

”Det sker nogle gange, at man bliver sendt 
ud et sted, hvor man overhovedet ikke burde 
være. Jeg forestiller mig lidt at det kan sam-
menlignes med at blive hyret som NPC til et 
scenarie, for så at finde ud af at de har nogle 
helt andre forventninger og overhovedet ikke 
har nogen forståelse for hvad man kan spille. 

Selvfølgelig kan man lave stand-up som bag-
grundsunderholdning, mens folk spiser i et 
partytelt. Det er bare ikke særligt fedt for no-
gen, og sjældent nogen stor succes.”

Niels har dog ikke nogle planer om, at tage 
ud som NPC til rollespilsscenarier, selvom 
der er venner der fra tid til anden prøver at 
lokke ham. Det er simpelthen for tidskræven-
de, at forsøge at slå igennem som komiker, for 
selvom der er flere penge i stand-up end i rol-
lespil, så er der også mange andre håbefulde 
derude, som han skal konkurrere med. 

”Den slags rollespil jeg godt kan lide kræ-
ver forberedelse. Det har jeg sgu' ikke tid til. 
Hvis jeg satte mig ned og arbejdede på et ko-
stume til en rolle ville jeg 
hele tiden tænke 'Du 
burde skrive jokes 
i stedet for. Vil 
du det her Kender I den om  

orken, elverprinsessen 
og den trebenede  

goblin?

“Stand-up er stadig 
meget småt og det er 
møghårdt, men det be-
tyder også, at vi vir-

keligt gør meget for at 
hjælpe hinanden..”

nieLS forSberg

Fra ‘Nørderne kommer’ foromtalen: 

Under Niels’ tilforladelige ydre gemmer sig en 
nørd i sværvægtsklassen... Med en baggrund 
som formand for Hareskovens bestyrelse og 
utallige zombieliv på samvittigheden kan Niels 
levere et show baseret på de mørkeste afkroge 
af  nørdens sind. Med en charisma til at gøre dig 
glad, en dexterity til at snige uventede grin ind 
på dig og en constitution til at blive ved til du 
knækker sammen af  grin, står Niels klar til at 
dual-wielde jokes og stemning i din retning med 
en selvsikkerhed, der ville gøre selv Prinsesse 
Leia blød i knæene.
www.nielsforsberg.dk

stand-up alvorligt?'. Og svaret er, at det vil jeg. 
Jeg er utroligt glad for, at have spillet en mas-
se rollespil og glæder mig til den dag, hvor jeg 
får tid og penge til at spille rollespil igen, men 
lige nu så arbejder jeg på at få det her med ko-
mik til at ske. Og det er fedt. Hårdt, men fedt.”

Om du kommer til at opleve Niels til scena-
rier i fremtiden er altså en noget uvis størrel-
se. Men en ting er helt sikkert. Hvis du har 
brug for en stand-up komiker til et arrange-
ment for rollespillere, så er Niels et godt bud 
– især inden han får sit gennembrud og be-
gynder, at koste mange tusinde at booke. Og 
er du i nærheden af København den 4. febru-
ar, så kan du opleve ham live med 'Nørderne 

kommer', som er et show han har lavet 
sammen med tre andre komikere 

med nørde-baggrund, og som 
byder på rendyrket nørdehu-

mor.



KLumme L A R S  A N D E R S E N

Jeg ville egentligt have skrevet videre på min 
saga, men da jeg åbnede min computer lå der 
endnu en mail fra Pierre. Og den mail fik mig 
til at tænke lidt. Jeg kender nemlig ikke Pier-
re og vi har aldrig mødt hinanden i virkelig-
heden. Alligevel skal Pierre og jeg til Krigsli-
ve  sammen, og vi er endda ved at lave et hold 
med med gode bueskytter fra hele landet. 
Grunden til, at vi er ved at samle det her hold 
sammen med et par andre bue-entusiaster er 
fordi vi alle sammen gerne vil prøve at spille 
krigsbueskytter og ikke bare bønder med 
buer. Det betyder, at folk kun kommer med 
hvis de er gode bueskytter, men det betyder 
også, at vi ikke kommer til at spille sammen 
med dem vi normalt spiller med.

De fleste af dem jeg skal spille på hold med 
kender jeg slet ikke, og det er helt anderledes 
end normalt, for jeg når spiller rollespil i Ha-
reskoven (til Nordlenets Saga – red.), så er det 
næsten altid sammen med nogle jeg kender i 
forvejen og er venner med. Ham jeg mest spil-
ler sammen med er min gamle ven Peter, og 
er en af os forhindret i at komme en søndag, 
så bliver den anden oftest væk. Når jeg besø-
ger andre rollespil er historien lidt den sam-
me – jeg har f.eks. spillet ork til Helios, men 
det var nok mest fordi jeg kendte Jan som var 
orklederen.

Få 10 % rabat i Dragons Lair.
Hvis du er tilmeldt Krigslive VIII 
27. - 29. april 2012, får du 10 % rabat 
når du handler udstyr op til arrangementet. 

Dane Axe 
150 cm  
 849 ,-

Viking Skjold 
Ø69 cm  
 999 ,-

27. - 29. april 2012, får du 10 % rabat 
når du handler udstyr op til arrangementet. 

Viking Mask 
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long sleeves 
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Galdric
110 cm  
 449 ,-

Husk: Dragons Lair Sommer scenarie31/8 - 2/9 2012. For mere info, se www.dragonslair.dk

Gå ind på vores nye hjemmeside 
www.dragonslair.dk

og se vores store udvalg af 
produkter som egner sig netop 

til dette arrangement

King Sword
85 cm  
 449 ,-

Gå i Krig 
  og spar penge!

Dragons LAir A4.indd   1 13-01-2012   12:52:11

Vi spiller kun  
med vores venner !
Hvorfor spiller vi kun rollespil 
med vores venner? Og gør 
det noget? Lars Andersen har 
som sædvanligt et par kom-
mentarer til verden

Og de fleste rollespillere er ligesom mig. Vi 
spiller (næsten) kun med vores venner! Sådan 
har det nok været siden de første venner en-
gang gik ud i skoven og begyndte med rolle-
spil. Det er en grundlæggende social aktivitet, 
så derfor er det oplagt, at man spiller med 
nogle som man god kan lide. Og det er jo me-
get godt. Det giver bare nogle problemer også, 
for venskabsbaserede aktiviteter er også 
enormt skrøbelige.

Ikke alle fritidsaktiviteter er ligeså sociale 
som rollespil – også selv nogle af dem, hvor 
man selv er med og ikke bare er tilskuer til et 
eller andet. Jeg skyder bl.a. med bue i en bue-
klub, og når jeg skal derned tjekker jeg aldrig 
i forvejen op på hvem der ellers kommer. Jeg 
tager bare afsted, og ligegyldigt hvem der 
dukker op den dag, så er det godt. Jeg behøver 
ikke være venner med de andre bueskytter – 
aktiviteten er god at deltage i ligemeget hvad. 
Aktiviteten er så at sige mere funktionsbase-
ret end relationsbaseret.

Men skal jeg til rollespil så har jeg altid styr 
hvem der kommer. Og jeg er langtfra den ene-
ste. Ens rollespilsoplevelse er gerne så afhæn-
gigt af relationer til andre, at det er næsten 
skræmmende. Det er derfor heller ikke nogen 
overraskelse, at mange gamle spillere stopper 
”...fordi deres venner stopper.” Krigslive er 
mønstereksemplet på, at rollespil er en meget 
social størrelse. Folk taler sjældent om hvad 
de skal spille. De taler om hvad ”vi” skal spil-
le. Kun meget få regimenter til et så stort sce-
narie som Krigslive bliver skabt på baggrund 
af fælles interesse og ønsker. Stort set alle 

hold bliver lavet udfra hvem der er 
venner med hvem.

Dengang jeg spillede rulleskøjtehockey for 
mange år siden (jeg er jo en gammel sur 
mand, må man huske på), så var der en mål-
mand, som jeg virkeligt ikke brød mig om. 
Men det var i princippet ligemeget om jeg 
ikke kunne lide ham eller ej – bare han sør-
gede for, at der ikke gik mål ind og jeg sørgede 
for at score nogle, så havde vi begge to en god 
oplevelse. Sådan er det meget sjældent til rol-
lespil. Her spiller man sjældent på hold med 
nogle man ikke kan lide. Det er de færreste, 
der siger ”Jeg kan ikke lide hende, men hun 
er en dygtig rollespiller, så vi kan sagtens spil-
le på hold sammen selvom jeg synes hun er et 
kvaj”.

Selvfølgelig betyder det, at vi så får en masse 
gode oplevelser sammen med vores venner, 
som er med til at styrke det venskab, men det 
betyder også bare, at det gerne går rigtig galt 
når nogle bliver uvenner. Og det gør folk jo. 
Bliver uvenner, altså. Og fordi rollespil er så 
relationsstyret, så kan det let resultere i, at 
folk stopper med rollespil når de bliver uven-
ner med nogle i deres rollespilsgruppe. Og det 
er sgu' ærgerligt.

Lidt mindre ærgerligt, men stadig lidt trist, er 
det, at vi snyder os selv for en masse gode op-
levelser ved at insistere på, at spille sammen 
med vores venner hver gang. Bevares, jeg kan 
da godt forstå at man ikke hver måned vil ka-
ste sig ud i at spille sammen med nogle nye, 
men måske er det sundt (og sjovt!) at gøre en 
gang imellem. Nogle scenarier (KAPO f.eks.) 
lægger meget op til, at man tilmelder sig som 
individ og lærer nye mennesker at kende, 
men langt de fleste scenarier er gearet til ven-
negrupper.

Personligt ser jeg frem til at skulle til Krigsli-
ve med en gruppe mennesker jeg ikke ken-
der. Jeg glæder mig til (endelig) at møde Pier-
re. Måske synes jeg han er en flink fyr, og 
måske synes jeg han er en arrogant nar. Men 
ligemeget hvad, så får vi begge to en fed rolle-
spilsoplevelse sammen som vikingekrigsbue-
skytter. Hvis vi begge to sørger for, at skyde på 
de kristne som Freja peger på, så bliver det 
godt – også selvom det måske viser sig, at vi 
ikke kan fordrage hinanden udenfor spillet. 
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Monstre
HVOR HURTIGT  

SKAL DE DØ?

5 TIPS TIL AT
VÆRE SKURK

BESKRIVELSE
ROLLE|SPIL er Danmarks eneste 
blad om rollespil. Bladet har artikler 
skrevet af  rollespillere fra hele 
landet. Indholdsmæssigt dækker 
ROLLE|SPIL over alt fra tema-
artikler og interviews til anmeldelser, 
guides og relevante nyheder som har 
interesse for rollespillere landet over.

REDAKTIONELT MÅL
Målet med ROLLE|SPIL er, at fremme 
forståelsen for rollespil som hobby 
og give værktøjer til at gøre rollespil 
mere spændende for både børn og 
voksne i alle aldre. Desuden er målet, 
at være en samlende instans, der giver 
rollespillere fra hele landet en fælles 
forståelse for rollespil i Danmark.

NUMRE i 2012
Jan/Feb (udkom 1. februar)
Mar/Apr (udkommer 1. april)
Maj/Jun (udkommer 1. juni)
Jul/Aug (udkommer 1. august)
Sep/Okt (udkommer 1. oktober)
Nov/Dec (udkommer 1. dec)

LÆSERE
ROLLE|SPIL bliver læst af  børn, 
unge, voksne og gamle. Hvert nummer 
læses af  tusindvis af  rollespillere fra 
hele landet af. De primære læsere af  
bladet er unge i alderen 13-18, hvoraf  
ca. 75% er drenge. 
Og de er rollespillere...

RABATTER PÅ ANNONCER
Foreninger (får ikke ekstra rabat ved binding eller flere annoncer)
 Foreningsrabat for frivillige foreninger  -50% på annoncerne
 Foreningsrabat for lokalforeninger af  Bifrost -70% på annoncerne
Flere annoncer i samme blad
 2 annoncer i samme blad:    -15% på annoncerne
 3 annoncer i samme blad:   -25% på annoncerne
Binding over tid
 Halvårsbinding (køb af  annoncer i 3 numre) -15% på annoncerne
 Helårsbinding (køb af  annoncer i 6 numre) -25% på annoncerne

TEKNISKE DETALJER
- 48 sider, A4, fuldfarve tryk (4+4), 115 g papir, omslag 170 g
- Kan downloades som interaktiv PDF fra hjemmesiden www.rollespil.org
- ROLLE|SPIL udgives af  Rollespilsakademiet

DISTRIBUTIONSINFO
ROLLE|SPIL kan købes både i rollespilsbutikker og hos rollespilsforeninger. Bladet 
findes også på biblioteker og i visse skoler og institutioner. Spørg efter det hvor du er!

www.rollespil.org - redaktion@rollespil.org - 22 34 24 80

ROLLE|SPIL

www.rollespil.org

1/2 år: 180 kr. for 3 numre
1/1 år: 300 kr. for 6 numre
Institution: 600 kr. (6 numre)

“ Tegn abonnement!  
Vi holder øje  
med om du 
gør det!”
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New NewNewNew
 Latex Prosthetics

Buck Horns Devil Horns

Goblin NoseElven Ears

Orc Ears 

Orc Nose

Dark Elf Ears 

Troll Nose Small elven 
ears

Small  Dark 
Elf ears

At your local Epic Armoury dealer 
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