
ROLLE|SPIL #13
Gratis PDF udgave

Tryk her hvis du vil abonnere og hjælpe os med at holde bladet kørende.

TRYK



“Jeg har jo altid haft en drøm om at være våbenhandler...”

- Claus Raasted

Det har været under opsejling længe, og nu er det officielt. 
Rollespilsakademiet og Palnatoke fusionerer.

Vi skriver selvfølgelig en artikel om det i næste nummer, 
men indtil videre må du nøjes med at få nyheden i kort form.

I den forbindelse holder vi en stor udsalgsaften, hvor vi 
drikker champagne, sælger sværd til lavpris og lægger planer 
for at overtage verdensherredømmet. Og holder taler!

Fusionsaftenen bliver 3. maj kl. 19.00 i Rollespilsfabrikken 
(Glentevej 70, 2400 Kbh NV). Vi håber på at se dig.

Det bliver nemlig intet mindre end skidegodt!

- Anders, Rene, Mads, Sofie, Kristoffer & Claus

ROLLE|SPIL
#12

HVOR FORNUFTEN GIVER OP BEGYNDER EVENTYRET
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BLACKBOX CPH
oplev rollespil på en ny måde
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de sådan?
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DYBERE end kapo!
Større end mythodea!
flere våben end krigslive!

150 betalende 5 måneder før scenariet

24.-29. juli 2012
www.cityofcities.dk

http://www.cityofcities.dk
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DET GØR EN FORSKEL
Nogle gange er verden frustrerende og nederen. 

Det er den ligegyldigt om man beskæftiger sig med 
rollespil, nødhjælpsarbejde eller banjo-parkour (som jeg 
er sikker på eksisterer). Nogle gange føles det som om at 
det ikke gør en forskel ligegyldigt hvad man gør.

Den følelse har jeg haft mange gange. Rigtig mange 
gange. Og selvom jeg selvfølgelig nogle gange tænker, at 
det er fordi jeg er uduelig og uproduktiv, så ved jeg jo godt 
med mig selv, at det ikke altid er derfor det føles som om 
der ikke sker en skid.

Virkeligheden er den, at det rent faktisk gør en forskel 
når vi gør ting. I det første nummer af ROLLE|SPIL 
skrev jeg en artikel om hvordan liverollespilsmiljøet var 
“dengang i ‘98, hvor alting var bedre”.

Og for hvert år der går bliver det længere og længere tid 
siden, at tingene var som i ‘98 - og det bliver nemmere og 
nemmere at glemme, at vi har rykket os helt absurd 
meget på de knapt 15 år der er gået.

Men derfor er det stadig sandt. Jeg vil på ingen måde 
tage credit for, at have ændret Rollespilsdanmark - nok 
har jeg nogle gange storhedsvanvid, men ikke så meget! 
Men jeg har været med til at gøre ting, og nogle af de ting 
har gjort en forskel. For det gør en forskel at gøre ting.

Så derfor sender jeg lige lidt love ud i universet. Og jeg 
håber på, at næste gang du sidder og overvejer om det er 
det værd, at lave et scenarie, skrive en forum-post eller 
tage endnu snak om rollespil med din mistroiske ven, så 
gør du det. Også selvom det kan virke frustrerende.

For det gør det en forskel.

Claus Raasted
Som gør en forskel
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Nyheder
ROLLE|SPIL

Knudepunkt udsolgt 
på under 12 timer
Længere tid tog det ikke at få udfyldt de 250 
pladser, som de finske Knudepunktsarrangører 
havde stillet til rådighed. Heidi Westerlund, der er 
hovedarrangør på årets Knudepunkt (der på finsk 
hedder Solmukohta) udtaler: ”Det havde vi aldrig 
set komme. Det er jo helt crazy.” Siden er det 
lykkedes Solmukohta-arrangørerne at få fingrene 
i et ekstra hotel i nærheden, så der er plads til alle 
de gale Knudepunktsgængere. Og det er vi glade 
for, for redaktionen skal selvfølgelig derop!

www.solmukohta.org

Krater kører hele 2012
Den nordjykse postapokalyptiske kampagne Krater, som vi er store fans af her på 
ROLLE|SPIL, kører hele året ud – og så må vi se hvad fremtiden bringer. Det er i hvert 
fald godt nyt for alle, der kan lide noget andet end Vampire og Fantasy, at TRoA kører 
det videre. Hurra for Krater!

Læs mere om Krater her: 
troa.dk/index.php?page=krater

Forum2012  
på Fyn?
Rygterne siger, at Bifrosts årlige kongres for liverollespillere, Forum, i år bliver 
helt anderledes! Der bliver åbnet op for brætspillere, bordrollespillere, cosplayere 
og reenactment-folk. Og det bliver på Fyn. Ja, det siger de rygter vi har hørt i hvert 
fald, men Forum2012-gruppen har ikke meldt noget officielt ud endnu. Vi følger 
spændt med i kulissen og glæder os til at se hvad det betyder for det traditionsrige 
Forum – og for Bifrostpuljen, som hvert år bliver fyldt op ved den utroligt festlige 
Forum-auktion (der sidste år indbragte 77.400 kr til puljen!).

www.landsforeningenbifrost.dk/forum2012 (?)

Krigen bliver 
hvid i år
16. - 19. august står den på politisk rollespil i stor stil. Scenariet hedder ”Den Hvide 
Krig” og er inspireret af begivenheder og problemstillinger fra den seneste Irak-
krig,  Det kommer dog ikke til at foregå i 00’ernes Irak, men i en hjemmebrygget 
verden, der er lavet til formålet. Scenariets hjemmeside giver følgende teaser-
tekst:

“Den Hvide Krig er et rollespil om besættelsen af et land. Scenariet er et møde 
mellem to kulturer, under de sværest tænkelige forhold. På den ene side prøver 
soldater at genopbygge et såret samfund, og finder sig fanget mellem pligten og 
idealerne i mødet med de mennesker, de er udsendt for at hjælpe. For hvordan 
hjælper man dem, som ikke vil hjælpes?”

www.denhvidekrig.dk

hviS Du iKKE aLLEREDE KENDER ‘cOmmuNiTy’
Sjældent har en tv-serie så direkte taget emnet rollespil - i dette tilfælde Dungeons & 
Dragons op. Og endnu mere sjældent er det set, at tv-serien behandler rollespil på dets 
egne præmisser i stedet for bare at gøre grin med det. Den intelligente og meme-fyldte 
serie ‘Community’ har helliget et helt afsnit til D&D - og det er værd at se. 
Community, sæson 2, afsnit 14 

Fastaval indfører 
Otto til brætspil
Siden 1992 har kongressen Fastaval belønnet de bedste rolle-
spilsscenarier på Fastaval med en Otto - en gylden pingvin, og 
nu er turen kommet til at give brætspil opmærksomhed. 

Der bliver designet flere og flere interessante brætspil her-
hjemme i Danmark. På Fastaval har mange scenarier de sidste 
par år indeholdt elementer af  brætspil, men nu er der otte 
unikke brætspil designet til Fastaval på kongressen - og disse 
scenarier konkurrerer om Ottoen for Bedste Brætspil 2012. 
Læs mere på fastaval.dk

Ages of the World, af  Nikolaj Wendt
Genre: Civilisationsspil/Eurogame
Keeper of the Seals, af  Peter S. Wille & Marie Krause
Genre: Fantasy/Eurogame
Gods – a Game of Righteous Smiting, af  Mads L. 
Brynnum
Genre: Humor 
Hospital Rush, af  Thomas Laursen, Kåre Storgaard & 
Steen Thomsen
Genre: Humor / Medical
Siege Perilous, af  Martin Bødker Enghoff
Genre: Semi-historisk / Stemningsspil (light)
TPS (Third Person Shooter), af  Morten Lund & Mads 
Havshøj
Genre: Humor / Dyst
[Mental] – FODBOLD, Asger Sams Granerud
Genre: Sport / Tænkespil
Trench War, af  Morten Brøsted
Genre: Dyst / historisk

Der findes kun ét 
eksemplar af  det 
realistiske WW1-
flyspil In Clouds of  
Glory



Arrangørtips
Råd til rollespilsarrangører

Søren Lyng Ebbehøj
Kåre Murmann Kjær

Claus Raasted

Nyheder
ROLLE|SPIL
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”KAPO – documenting a larp experience” samler 
historier, digte, billeder og oplevelser fra mere end 20 
spillere, arrangører og tilskuere fra scenariet 
KAPO, der løb af stabelen i efterået 2011. Så hvis 
du ikke allerede ved alt hvad du har lyst til at 
vide om KAPO, så er den et must-have.

Bogen udgives af Rollespilsakademiet og  kan 
købes (eller læses gratis som PDF) på: 

rollespilsakademiet.dk/webshop

Ny bog går ind og bag om 
KAPO

Fastaval 2012

Læs mere på

FASTAVAL.DK
og følg os på facebook.com/fastaval

4.-8. april i HOBRO

Fá Fastaval  
pá mobilen

OTTO IS 
WATCHING

YOU

A4 annonce Rollespil 2012 CS4 SP.indd   1 28-02-2012   15:56:05

”Arrangørtips – råd til rollespilsarrangører” giver dig 20 helt-nede-på-jor-
den-råd fra tre erfarne arrangører, der har vidt forskellige holdninger til en 
masse ting. Bogen, der er skrevet af Søren Ebbehøj, Kåre M Kjær og Claus 
Raasted og er blevet til pga. støtte fra Bifrost, giver dig 228 siders konkrete 
tips til hvordan du bedre får ført dine ideer ud i livet.

Der er nogle, der ikke helt forstår hvorfor der er en lyserød pegasus på 
forsiden. Sådan er livet. 

Bogen udgives af Rollespilsakademiet og kan kan købes på: 

rollespilsakademiet.dk/webshop

Ny bog om at 
blive en bedre 
arrangør

http://www.fastaval.dk


12    ( ROLLE | SPIL )

yder det langhåret? Ok, det lyder 
måske en anelse langhåret med 
den slags, men faktisk er det me-
get mere jorndnært end det 
umiddelbart lyder til at være.

Men lad os begynde for lidt tid siden! 
I foreningen Tempus Vivo har vi de sidste 1 1/2 
år arbejdet ud fra en ide om, at vi ved at gøre 
nogle tiltag i bestyrelsen har kunnet skabe en 
bedre forening. Til det er der blevet udviklet 
nogle værktøjer og nogle metoder som vi ar-
bejder ud fra. Dette har gjort at vi i Tempus 
har været i stand til at måle og analysere vores 
forening for at få et bedre indblik i hvordan 
foreningen kunne køre bedre. Samtidig gav 
det også vores medlemmer en bedre forståelse 
for hvad det vil sige at skabe et projekt og det 
har øget antallet af projekter betydeligt.

Foreninger og ledelse
Med den bagage har Lauge Granerud og jeg 
de sidste fire måneder rejst rundt i landet for 
at fortælle om hvad vi har gjort (og gør i) for-
eningen, når vi arbejder med værdibaseret 
ledelse. Ikke fordi vi har en forventning om at 
alle vil eller skal kopiere Tempus Vivos struk-
tur, men for at starte en debat i Bifrosts lokal-
foreninger om hvorfor og hvordan man skal 
tænke ledelse, samt hvilke værdier der ligger 
til grund for foreningernes ledelse struktur.

Vi har indtil videre besøgt ThyRF og 
TRoA, Dragonfactory, repræsentantskabet og  
sidste års Bifrost-generalforsamling, som re-
sulterede i nogle gode debatter som vi tror har 
inspireret.

Godt indblik i forskellige foreninger
Udover nogle spændene debatter i de forskel-
lige foreninger har det også givet os et indblik 
i hvor forskellige foreningerne er, men også 
hvor mange fællestræk vi har - noget man en 
gang imellem godt kan glemme når man sid-
der til et forretningsudvalgs møde. Det er dog  
en vigtig pointe når vi snakker fælles værdi-
politik i Bifrosts Danmark. 

På længere sigt håber vi på at foreningerne 
igennem deres arbejde med værdibaseret le-
delse kan være med til at andre også bliver 
interesserede i det og selv starte ligne projek-
ter. Så hvis din forening har lyst til at bruge en 
dag eller en aften, på at høre et foredrag om 
det, så send os mail. Så kontakter vi jer. 

L
Denne gang bliver Bifrosts faste plads brugt til at tale om noget så tungt som
“værdibaseret ledelse af frivillige foreninger”. Og det er for fedt!
Af Jens Rasmussen

Værdibaseret ledelse?
JA, TAK!

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

Weekenden d. 13. - 15. april afholder Bifrost for-
eningskursus i Aalborg. TRoA lægger lokaler til 
og der vil være mulighed for overnatning.

Fredag kl. 19 - 23
Budgetplanlægning (ca. kl. 20)
Lørdag kl. 10 - 18
Kurser - Foreningskultur, Bestyrelsens funktio-
ner, Arrangements økonomi, Frivillige kræfter
Lørdag aften vil der være let fest ;)
Søndag
TRoA afholder Krater 

Forplejning lørdag + morgenmad søndag koster 
100 kr.

Tilmelding og yderligere kontakt
Uffe V. Jensen på uffe@troa.dk

NB: Husk at kurset er tilskudsberretiget, så kon-
takt Uffe og hør nærmere om hvordan I kommer 
(næsten) gratis afsted.

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

Ny BOG FRa BiFROST

Bifrost har netop fået lavet endnu en bog. Titlen 
er “Arrangørtips - råd til rollespilsarrangører” og  
den indeholder netop det - råd til rollespilsar-
rangører. Den er skrevet af  Søren Ebbehøj, Kåre 
M Kjær og Claus Raasted og illustreret af  David 
Jensen. Hvis du vil vide mere om hvordan DIN 
forening får fingrene i et eksemplar eller to, så 
skriv til os på; 

info@landsforeningenbifrost.dk

FORENiNGSKuRSuS 13-15. aPRiL

http://www.osterskov.dk


om vilde væsner spredes rollespil-
lerne i alle vindens retninger. Hy-
ler som bavianer, idét de forsvin-
der i grupper ind mellem træerne 
og opsluges af mørket. Nogle bli-

ver tilbage i landsbyen. Spillet er i gang, og det 
lader til, at alle kender deres roller undtagen 
os. Lidt ubekvemt sætter vi os ned i græsset 
foran Krathuset for at observere og forsøge at 
gennemskue, hvad det hele går ud på. Hvem 
sidder på magten, og hvem er de gode, og 
hvem er de onde? Og hvilken side er vi på?

Det går op for os, at vi sidder i vejen, da en 
ung dreng brutalt bliver slæbt ud af Krathu-
set af tre store vagter. Han slår fra sig med alle 
legemsdele, mens han sprutter; ”Slip mig, I 
hundehoveder!” og trods vagternes hovmodi-
ge overtal har de problemer med at holde 
ham.

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 ROLLE|SPIL #11 startede vi føljetonen 
med Simone Ejstrup og hendes veninder, 
som har været på besøg til et rollespil. Vi 
fortsætter selvfølgelig historien i dette 
nummer og i de næste tre numre af 
ROLLE|SPIL. 

Det er hylende sjovt, enormt lærerigt og til 
tider også lidt pinligt. Så læn dig tilbage og 
læs historien om Little Mud Slayer, Dirt 
Rider og Green Mist!
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”Det er hvad man får ud af at stjæle fra 
kromutter!” siger den ene, idet de får bakset 
ham fra Krathuset og over til fængslet, som 
består i nogle grene stablet op om et bøgetræ.

”Jamen det var ikke mig!”
”Hold mund!” råber 

den anden vagt.
Drengen sender en 

hvid spytklat ud mellem 
grenene. ”Jeg holder 
hvad jeg vil, og det bliver 
IKKE min mund!”

”Nice replik,” fniser 
Emily, og jeg griner med. 
Dette lader alligevel til at 
blive underholdende, og vi beslutter os for at 
udforske et større areal af Nibelheim. Netop 
har vi rejst os, da en mindre karavane af ade-
lige gør sin entré i landsbyen. Disse skabnin-

ollespil er en mærkelig stør-
relse. Det ved vi der dyrker 
hobbyen godt, men nogle gan-
ge er vi slemme til at glemme 
(ordspil!) hvor sære vores 

egne traditioner egentligt er.
   Derfor er det heldigt for os, at der nogle 
gange kommer nogle udefra som gør os op-
mærksomme på det. Bloggeren Simone Ej-
strup og to af hendes veninder tog i efteråret 
2011 ud til et rollespil i det nordjyske, og Si-
mone har siden skrevet om det.

Indspiste? Os?
Det er vi her på ROLLE|SPIL redaktionen 
selvfølgelig enormt glade for, for hvis der er 
noget vi godt kan lide, så er det når vi får 
prikket lidt til nogle af vores egne dogmer og 
normer og bliver lidt klogere på hvor indspi-
ste vi rollespillere til tider kan være.

Det giver os en fantastisk mulighed for at 
blive lidt klogere på hvad andre synes virker 
letforståeligt og hvad de ryster på hovedet 
over. Selvfølgelig er Simone, Regine og Emi-
ly på ingen måder repræsentanter for resten 
af Danmark - de er jo bare sig selv! - men Si-

mones historie giver alligevel nogle spæn-
dende tanker om hvad vi nogle gange kunne 
blive lidt bedre til.

Måske ville nogle flere rollespilskampag-
ner have godt af fra tid til anden at blive be-
søgt af nogle udenforstående, der skulle rap-
portere om deres oplevelser. Det tror jeg ikke 
nogen ville tage skade af. 

Og vigtigst af alt, så er det pissesjovt at læse! 

Det tragiske eventyr 
fortsætter Anden del af føljetonen om tre pigers 

møde med rollespil i den mørke skov
Af Claus Raasted

R

Simone før 
mødet med 
rollespil

Simone efter 
en dag med 
rollespil

Anden del

MØDET MED ...

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

Eventyret fortsætter for Little Mud Slayer, Dirt Rider og 
Green Mist (aka Simone, Regine og Emily) hvor de tre 
modige eventyrere lærer, at det heller ikke er sjovt at blive 
ignoreret i en verden fyldt med orker og eventyr   
Af Simone Ejstrup

LarsianerNe
ger må være betydningsfulde, for pludselig 
begynder folk omkring os at knæle. Vi iagtta-
ger hele optrinet med måbende mine, indtil 
det går op for os, at vi er de eneste stående. 
”Jeg tror måske vi skal sætte os ned igen,” hvi-
sker Regine.

Lovens lange arm
Frem fra karavanen træder en mand klædt i 
blåt. Han proklamerer med skinger røst: 
”Ærede borgere! Det er på tide, at vi bringer 
lov og orden tilbage i denne by,” Bag ham står 
en sortklædt bøddel med en økse hvilende 

over skulderen, samt en præst med bare tæer. 
”Så, sig mig… Hvor er denne tyv?”

Drengen føres frem i lyset, og denne gang 
siger han ikke noget. Uden at skænke ham et 

S

LarsianerNe

“Hvem sidder på magten, og 
hvem er de gode, og hvem 
er de onde? Og hvilken side 
er vi egentlig på?”



til at de hygger sig. Vi beslutter os for at gå 
nærmere…
”STOP!” beordrer en bebumset teenagedreng 
og afspærrer os vejen med sin overopfedede 
drengekrop. Han har et spyd i højre hånd. 
”Hvad gør I her?”
Jeg bliver straks nervøs: ”Øh… Vi… Vi ville 
bare lige se, hvad I er for nogle…” og så prøver 
jeg at smile imødekommende.
”Vi kommer med fred!” indsky-
der Emily hurtigt. 
Jeg nikker overbevisende. ”Øh, 
såå… Hvad er I for et folk?” 
”ET FJENTLIGT FOLK.”
Min underlæbe bævrer, da jeg 
fremstammer: ”O.K… Øh… Så 
smutter vi bare igen,” Vi ven-
der os tøvende om og begynder 
at gå. Først langsomt men så 
hurtigere og hurtigere, indtil vi 
stikker i rend. På vej ud af leje-
ren øjner vi et skilt, hvorpå der 
står: LARSIANERNE
”Hvilket latterligt navn…” deklarerer Regine.

Den virkelige verden lokker
Efter tre timer i skoven har vi stadig ikke fun-
det vores kald i denne verden, og vi har ikke 
flere metalmønter, for dem har vi opbrugt på 
rullepølsemadder i Krathuset, da vi ikke kun-
ne finde andre måder at integrere os i legen 
på. Det er som om, at der ikke er nogen, der 
tager os seriøst. Selv kromutter kiggede un-
derligt på os, da vi fremstrakte mønterne og 
sagde, at vi gerne ville købe rullepølsemad-
der. Og her stod vi ellers og var klar på det 
hele! – fra blodige slåskampe til snedig spio-
nage til nakkemassage. Og vi har endnu ikke 
set så meget som én eneste ork – Men så har 
vi til gengæld oplevet den ypperste form for 
psykisk mobning: Ignorancen. Rollespil 
sucks.

Førend vi går ud af vores gode skind for an-
den gang i dag (første gang var da vi måtte 
smide vores grønne ham), beslutter vi os for at 
gøre noget så drastisk som at forlade spillet. 
Vi har simpelthen behov for et øjebliks di-
stance, så vi kan gendanne overblikket og 
lægge ny strategi.  Derfor sniger vi os usete 
tilbage af skovstien og op til pladsen, hvor 
Skodaen holder parkeret.

Vi finder en Føtex mindre end to minutters 
kørsel fra Nibelheim (hvilket siger noget om 
kædens udbredelse i Midgård). I fuld udklæd-
ning og med gennemvædede fødder vader vi 
alle tre ind i butikken under skævende blikke 
fra Her og Fru Danmark. Vi kunne ikke være 
mere ligeglade. En af os griber en indkøbs-
kurv i forbifarten, og straks begynder vi at 
hive ned fra hylderne; kakao, bananer, mæl-
kesnitter… Vi har ikke nogen indkøbsliste, vi 
er udelukkende drevet af vores lyster. På mid-
tertorvet falder jeg over et kagemarked, hvor 
diverse herligheder kan købes for en femmer 
stykket, og beslutter mig for at drukne neder-
laget i kagespisning; hindbærsnitter, æbleka-
ger og chokolademuffins bliver tilføjet til ind-
købskurven. Jeg køber endda et par ekstra 
kager med, som jeg har tænkt mig at videre-
sælge i Nibelheim til overpris. 

Farvel til Nibelheim?
Ude på parkeringspladsen finder vi et afsides 
hjørne, hvor vi uforstyrret kan fråde vores 
mælkesnitter og bearbejde de sidste timers 
ydmygelser. Der var nok ikke nogen, der hav-
de forudset, at rollespil rummer en verden så 
barsk, jeg mener; er det ikke ment som et 
sted, hvor outsidere kan samles og søge den 
anerkendelse, de ikke finder i den virkelige 

verden? Well, i så fald må vi se i øjne-
ne, at ikke engang outsiderne vil have 
os. Dette er dårligt nyt for vores selv-
opfattelse.

”Men vi kan jo heller ikke bare 
vade ind i spillet og tro, at vi ejer det 
hele,” siger Regine. ”Nogle af de rolle-
spillere har sikkert kæmpet flere år 
for at opnå den status, de har den dag 
idag.” 

Emily nikker, og jeg er ved at kvæ-
les i min mælkesnitte ”Nogen der vil 
have resten?” spørger jeg kvalmt og 
rækker stumpen over mod de to an-

dre. Begge ryster afstandstagende på hovedet.
”Måske vi bare skulle køre hjem,” sukker 

jeg. ”Vi kan lave popcorn og se Role Models på 
dvd’en?”

Jeg får intet svar. Vi sidder bare et øjeblik i 
tavshed og stirrer tomt ud i luften, mens vi lyt-
ter til lyden af mine smask, da jeg alligevel 
fortærer resterne af mælkesnitten.
”Nej,” siger Emily så med beslutsomhed i 
stemmen. ”Nu kører vi tilbage til Nibelheim, 
og så giver vi det sgu en sidste chance.”

Og det gør vi så.

Findes lykkes i Nibelheim? Finder pigerne lykken 
i Nibelheim, en spændende prins ... eller bare en 
lille ork, der vil masseres i nakken? 
Læs fortsættelsen i næste nummer af 
ROLLE|SPIL.

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
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øjekast råber den blå adelsmand til forsam-
lingen; ”Denne langfingrede tyv blev denne 
morgen grebet i at stjæle en flaske brændevin 
fra kromutter,” og da drengen skal til at prote-
stere, indskyder han: ”Ja, vi har adskillige 
vidner, har jeg ladet mig fortælle!” 
Så vender han sig om og udveksler et par di-
skrete ord med bødlen, førend han fortsætter: 
”Nuvel, vi har i Rådet netop vedtaget en straf, 
der skal sikre, at denne unge mand ikke be-
sudler vores samfund i fremtiden.” Dette er et 
stikord til bødlen, og før vi ved af det, er vi vid-
ner til en simuleret fingerlemlæstelse.

Vær hilset!
Skoven virker gigantisk, nærmest uendelig, 
da vi senere betræder en vilkårlig sti, som le-
der os væk fra landsbyen. Over vores hoveder 
strækker træerne sig op mod himlen, hvor de 
udfolder sig som store parasoller, der afskær-
mer solstrålerne. Et sted i det fjerne kan vi 
høre støj og råb, men lige her er der ikke me-
get action.

I starten sneg vi os afsted og forventede an-
greb fra enhver anden, vi mødte på vores vej, 
men langsomt begynder det at gå op for os, at 

rollespil går ud på andet end at gå løs på hin-
anden med skumplade-våben. Til sidst er vi 
endda blevet så tamme, at vi nikker høfligt og 
siger ”Vær hilset!” når vi passerer medspille-
re. Nogle gange svarer de os, andre gange gør 
de ikke. I det hele taget lader det ikke til, at de 
andre spillere under os meget opmærksom-
hed, og det meste af tiden går vi bare rundt for 
os selv. - ”Jeg tror, jeg har fundet ud af hvis 
side vi er på,” meddeler Regine.

”Hvis?” spørger jeg nysgerrigt.
”Vores egen…”

Sagde han Larsianere??
Igennem længere tid har vi bevæget os igen-
nem ingenmandsland eller i hvert fald ingen-
mand-i-sigte-land. Vores ben er begyndt at 
blive trætte, og det mudrede underlag er sivet 
op igennem lærredet, som vi har beklædt vo-
res gummisko med, og det siger svurp svurp, 
når vi flytter fødderne. Derfor er vi på sin vis 
lettede, da vi pludselig befinder os i en større 
skovåbning, som rummer en resideret lejr. 
Fire hytter kredser om en stor bålplads, som 
også er samlingspunkt for en flok rollespille-
re. Snakken går i et roligt tempo, og det ser ud 

Nogle ‘bastard 
vagter’ er godt i gang 
med at fange en 
stakkels tyveknægt

Jeps - selv i 
Nibelheim er 
alle cops nogle 
bastards

“Og vi har endnu ikke set så 
meget som én eneste ork – 
Men så har vi til gengæld op-
levet den ypperste form for 
psykisk mobning: Ignorancen. 
Rollespil sucks.”

Strabadserne - eller 
mangel på samme - har 
fået kampgejsten ned 
på laveste blus



ET PaR ORD FRa EN aF DE FRiviLLiGE

Rollespilsforeningen GERF har et godt 
samarbejde med butikskæden Faraos Ci-
gar, så da Faraos skulle fejre sin 20 års fød-
selsdag trådte GERF til for at holde en dag 
der sent bliver glemt. Vi troppede op flere 
udklædte rollespillere og en trold til at lave 
eventyrlig stemning og fortælle alle de nys-
gerrige forældre om rollespil.

Speciel-effekt mageren Anders Lerche 
(som også leverer sminkeguides til 
ROLLE|SPIL - red.) var med og malede en 
af rollespillerne til en sej ork der sammen 
med trolden gav både gamle som unge et 
gys og en sjov oplevelse.

Dagen var et godt eksempel på hvordan de 
frivillige foreninger kan samarbejde med 
forretningerne. Både GERF og Faraos Ci-
gar har fået mange gode ting ud af at samar-
bejde, i særdeleshed i form af reklame. 

Skulle nogle have interesse for at høre mere 
om hvordan man kan gøre, kan man enten 
kontakte Daniel Larsen fra GERF eller 
Brian Holte fra Faraos Cigarer.

- Daniel Larsen
Næstformand i Bifrost & GERF-aktiv

daniel.larsen88@gmail.com

Faraos Cigarer
20 år!
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ROLLE|SPIL får nogle gange 
bestillingsopgaver til betalte 
artikler. At dække en fødselsdag 
er absolut en af de sjovere!
Af Claus Raasted   Foto Daniel Larsen

araos Cigarer er et navn som 
mange rollespillere kender til. 
Men hvad de færreste nok ved 
er, at Faraos Cigarer faktisk 
har eksisteret i 20 år!

ROLLE|SPIL ved med 18. februar, da bu-
tikken med det Tintin-inspirerede navn holdt 
fødselsdagsfest og samtidigt holdt officiel åb-
ning i den nye liverollespilsafdeling i kælder-
lokalerne på Klosterstræde 22 i København.

140 m2 kun med liverollespil!
Faraos Cigarer har efterhånden solgt udstyr 
til liverollespil i mange år, men der har aldrig 
helt været plads til alle latex-sværdene, rust-
ningerne og de lækre kostumer. Sådan er det 
ikke længere. Butikken i Klosterstræde er de-
dikeret til liverollespil og her er der over 140 
m2 fyldt med lækkerier til både den kræsne 
sværdsvingerinde og den elegante troldmand.

Epic Armoury, anyone?
Eftersom den ene af Faraos Cigarer-bagmæn-
dene, Jonas Cleeman, også er en del af det 
danske firma Ironfortress, der bl.a. produce-
rer Epic Armoury udstyret og Epic Effects 
sminken, kan det ikke undre nogen, at Faraos 
Cigarers nye butik er et sandt showroom af 
Epic Armoury produkter.

Men der er også ting fra tyske producenter 
som Forgotten Dreams og Fantastic Artworks, 
sværd og læder fra danske Palnatoke og flotte 
luksus-rustninger fra det polske firma Faun 
Forge. Kort sagt - kan det fås, kan det fås her.

Brian Holte, der er butiksbestyrer i den nye 
butik, er også rigtig godt tilfreds med sin nye 
hule.
“Jeg synes især det er lækkert, at vi har fået 
udsmykket butikken så det passer sammen 
med varene. Folk bliver vildt begejstrede når 
de ser dragehovedet der stikker ned fra loftet 
og dværgeportalen nede ved rustningerne. 
Det er svært ikke at smile lidt når et par børn, 
der ikke har været i butikken før, får sådan et 
Årrrh-hvor-sejt udtryk på.”

20 år - 20 procent
Der er også godt gang i butikken til fødselsda-
gen, for Faraos Cigarer har valgt at give 20% 
rabat på alle varer hele dagen, og det trækker 
kunderne ud af deres hjem.
   Desuden er en gruppe frivillige fra forenin-
gen GERF troppet op for at være levende re-
klamesøjler og sminkeguruen Anders Lerche 
er også til stede. En forholdsvis uskyldigt ud-
seende rollespiller bliver på kort tid forvand-
let til en high-class ork, som også lige er ude 
på gaden for at vise sig.

Udklædte kunder
“Det er cool at folk gider troppe op og give en 
hånd med. Nu har vi jo en aftale med bl.a 
GERF om rabat i butikken til medlemmerne, 
og så er det fedt, at de har lyst til at komme 
udklædt og skabe ekstra opmærksomhed. Det 
er lidt fedt det med, at foreningerne og butik-
kerne kan hjælpe hinanden på den måde.” si-
ger Brian, der også selv er aktiv i GERF.



Hvis man er af  en lysere natur er det en god ide at 
bruge en brun øjenblyant i stedet for en sort, for at få 
et mere naturligt look.

Vipperne skal også sminkes. Til det bru-
ger man en mascara og igen skal man 
være opmærksom på, om man er enten 
mørk eller lys. Hvis man er lys, er det en 

god ide at bruge en brun mascara, og hvis man er lidt 
mørkere bruger man en sort.

Læberne skal også ordnes, ellers er 
der ingen ungmøer der vil kysse med 
helten! Først tegner man læberne op 
med en læbeblyant så lipgglossen ikke 

flyder ud. Den skal helst være meget lig 
din egen farve, men må godt være en lille smule mere 
rosa. For at få noget liv tilbage i heltens ansigt, som 
man har dækket med foundation og pudder, lægger 
man nu omgang rouge på kindbenene. Og så er vores 
helt klar til aktion.

SmiNKEGuiDE H E LT

Først starter man med at rense ansigtet 
for gammel sminke og andet skidt. Der  
er ofte mere at fjerne end man tror.

Derefter tilføjer man en dejlig god fug-
tighedscreme, som er med til at give 
ansigtet en frisk glød. Det er især rigtig 
vigtigt om vinteren hvor ansigtshuden 

godt kan blive lidt tør og bleg.

Når huden er ren og fugtig, putter man 
concealer på for at skjule alle de små 
skønhedsfejl som rigtige helte (og helt-
inder) jo er foruden. Her er det en rigtig 

god ide at bruge en grønlig concealer til at ophæve 
små røde knopper og bruge en orange tone til at 
dække de mørke rande, man kan få under øjnene. 
Begge dele bliver påført med en lille pensel og bliver 
bagefter tonet ud med en sminkesvamp.  

Når de mørke rande og røde knopper 
er dækket putter man foundation på. 
Det gør man for at give huden et mere 
ensartet udtryk og fjerne forskellige to-

ner i huden. Vi påfører concealeren med en stor pen-
sel og sørger også for at komme godt ind i ørerne og 
ned på halsen, så det ikke ligner at man bare har dyp-
pet hovedet i en spand maling. Sørg også for at finde 
en concealer der matcher din hudfarve, så du ikke 
ender som Sidney Lee. For det har ingen lyst til.

Uanset om det er til rollespil eller til et kostume-
bal, er din karakters udseende vigtigt. Hvis du 
spiller en adelig karakter, kan din makeup 
skabe eller bryde din overordnede rolle. 
Her er nogle tips til at få den sidste prik 
over i’et når du spiler helt, og som vil 
få andre til at sige: ”Wow, du ligner en 
ægte helt!” når de ser dig. 
Af Juliane Mikkelsen 

Bliv den 
lækre helt!

Hmm, røde pletter på huden hører 
ikke en helt til! Der skal gøres 
noget. 

Kom concealer på den rengjorte hud 
med en pensel, og ton concealeren 
ud med en makeup-svamp bagefter.2

Helten skal have pudder i hele hove-
det for at blive lækker - men pas på, 
der ikke kommer noget i skægget. 6 Eyelineren er med til at give helten 

karakter. 8

Kronen på værket er flotte 
læber til prinsesserne!10

1
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DET SKaL Du BRuGE

•  Makeup pensler: fin 
spids og flad bredere 
spids

•  Makeupsvampe
•  Eye- og brow-liner
•  Concealer
•  Foundation
•  Transparent pudder
•  Vådservietter
•  Fugtighedscreme

Når man har puttet concealer på, er det 
rigtig vigtigt at man hurtigt skynder sig at 
lægge pudder under øjnene med en lille 
pensel. Den kloge makeup-artist fortæl-

ler os, at det er vigtigt at putte pudder på lige efter, 
fordi ellers vil concealeren sætte sig i de små rynker 
under øjnene og få dig til at se gammel og rynket ud. 

Når rynkerne er blevet sminket væk 
under øjne, putter man pudderet i re-
sten af  hovedet for at få et mere blidt 
og helte-agtigt look. Her er det vigtigt at 

man holder sine fede sminkefingre væk fra skægget! 
Hvis der kommer pudder eller concealer i skægget 
bliver det klumpet og misfarvet, hvilket ingen helt 
kan ha’.

Nu er det på tide at få fikset øjenbry-
nene. Siden det er en mandlig helt, vi er 
ved at sminke, er det vigtigt at fremhæ-
ve de maskuline træk. Derfor tegner 

man øjenbrynene op med en brynblyant og børster 
det en smule ud bagefter, så brynene bliver pæne, ens 
og helteagtige.

Øjnene skal også sminkes. Man starter 
med at lægge en halv streg med en øjen-
blyant på det øverste af  øjenlåget. Og 
bagefter på den nederste vippekant. 

Det gør man for at helten kan få store flotte øjne, der 
kan få enhver prinsesse (eller heltinde) til at falde i svime. 

2
3

4

5

6

7
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GuEST STaR maKEuPaRTiST

Vi har her på ROLLE|SPIL atter fået hjælp af  
Juliane Mikkelsen, der udover at være en 
garvet rollespiller, også studere Art of  styles på 
makeup artist linjen.

10

8
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de to foregående udgaver af 
ROLLE|SPIL har man kunne læse 
om rollespillene STEEDS og Once 
Upon a Castle. Aaron var arrangør 
på begge dele, og han er også en af 

de få amerikanere, som ved noget om rollespil 
her i norden. 

Desuden er Aaron så nørdet, at han har styr 
på alt hvad der foregår af rollespil på den ame-
rikanske vestkyst. Tæt på i hvert fald. Derfor 
satte ROLLE|SPIL ham i stævne. Måske kun-
ne han svare på om amerikanerne virkelig 
var længere bagude i deres såkaldte rollespils-
evolution end os skandinaver.

Det skulle vise sig, at hans svar var “ja”.

En amerikaner taler ud

ROLLE|SPILs udsendte mødte Aaron Vanek til en snak 
om nordisk og amerikansk rollespil, rollespillernes svar 
på Oscar uddelingerne og hvordan det var at være ægte 
amerikansk rollespilsnørd i 80'erne
Af Kasper Friis Hansen

Hvordan oplever du levende rollespil i USA 
sammenlignet med det, vi laver i norden?
Det er svært at svare på. Jeg ved jo ikke, hvad 
der foregår over det hele. Desuden så er vi 
først nu ved at danne en slags miljø. Jeg var 
for eksempel overhovedet ikke klar over, 
hvor mange andre der dyrkede rollespil før 
LARPY awards i 2006. Og jeg har altså spil-
let levende rollespil siden 80'erne, og Dun-
geons and Dragons før det.

Hvad var LARPY awards?
Det var et forsøg på at lave en slags Oscar-
uddeling – bare for levende rollespil. Det var 
på mange måder ret absurd. Det blev holdt i 
Avalon Theater i Hollywood i 2006. Der var 
omkring 280 deltagere inklusiv pseudobe-

aaRON vaNEK 

Forskellige LARP-aktiviteter Aaron 
har stået bag

•  Call of  Cthulhu (1990)
•  Sandman: Season of  Mists (1993)
•  Silver & Sage (1999)
•  Hogwarts (2001)
•  Spirited Away (2003)
•  ChronoAgents (road rally)  (2004)
•  Limbo! (2005, and part II, 2007)
•  Space Cadets: Guardians of  the High 

Frontier (2006)
•  Gatsby & the Great Race (hybrid sit down 

RPG/larp) (2007)
•  Rock Band Murder Mystery (2010)
 •  The Road Not Taken (additional scenes for 

larp created by Mike Young – the combined 
scenario was runner-up in Larpwriter 2010 
challenge, and was played in Belarus with an 
NGO cultural exchange. One of  Aaron’s 
scenes was censored.)

•  Trail of  the Necronomicon (for West 
Hollywood Book Fair) (2010)

•  Harry Potter Family Fun Day (for Paul Biane 
Library in Rancho Cucamonga) (2010 and 
2011)

•  ChronoAgents Reloaded – Road Rally with 
light larp elements (2011)

 •  STEEDS (for Two Wyrd interactive theater 
convention) (2011)

•  Live Effects Messina fantasy campaign 
(2009-2011) – advisory GM/designer

•  The Magnificent Market of  Marvelous 
Curious and Miraculous Contraptions 
(pervasive larp with transmedia elements 
for first Steampunk Symposium aboard the 
Queen Mary) (photos) (2012)

•  The Game of  Sunken Places (game 
mechanics, pre-larp workshop/production 
assistance) (2012)

•  Seminar on LARP for the Girl Scouts of  
America – January, 2011

•  “Predictions for LARP” in Journeys to 
Another World, the Wyrd Con 2010 LARP 
Summit Companion Book

•  Blueprint for Rock Band Murder Mystery 
(with Morgan Joeck) in Do Knutepunkt 
2011 book

•  “The Non-United LARP States of  America” 
in Talk Knutepunkt 2011 book

•  Interview subject for a six-minute 
Loyola-Marymount student documentary 
project about larp directed by Jon Albaugh

rømtheder og pornoskuespillere. De nomi-
nerede var for øvrigt ikke tilladt adgang til 
VIP-området sammen med de fornævnte. 
    For de fleste var LARPY awards en fiasko 
men vi fra Enigma (Aarons rollespilsfor-
ening, red.) drak os fulde og vandt desuden 
fire priser – flere end nogen anden gruppe. 
De fleste syntes dengang at showet var en fia-
sko. Men på den positive side, så fik det mig 
til at indse, at der foregik en masse rundt 
omkring i verden. Vi kom i kontakt med an-
dre rollespillere, der havde været i gang i lige 
så lang tid som os. 

Det underlige var at vi dengang sad lidt 
med fornemmelsen af at have opfundet det 
her. Det var os selv der var begyndt at tage 
Dungeons and Dragons ud i baghaven. Det 
var os selv der havde fundet på at lave andre 
historier og vi kendte ikke til andre, der lave-
de det samme. Og jeg har talt med andre der 
havde det på samme måde. Jeg tror vi er ved 
at blive bedre og bedre til at samle os i et mil-
jø. Det var for øvrigt også LARPY awards der 
i sidste ende fik peget mig i retning at det nor-
diske miljø. Og det var det der fik mig til at 
skrive Cooler Than You Think (et essay om 
levende rollespil som kunst, red.).

Hvad synes du om STEEDS og Once Upon a 
Castle? Var det kunst?
Både og... Jeg mener det meste rollespil er 
kunst. Noget er bare mere spændende end 
andet. Med STEEDS fik jeg skabt en fisk 
med fjer – altså en lidt underlig blanding, der 
hverken helt var et rollespil eller et spil. Det 
var en ide jeg pludselig fik. Men nu har jeg 
fået prøvet det af. 

Once Upon a Castle var lidt anderledes. De-
vin og Amanda (de to andre arrangører, red.) 
bad mig om at arrangere en spilgang i deres 
kampagne der var baseret på Grimms Even-
tyr. Det, der var lidt specielt, var, at der var 
flest ganske almindelige kampagnespillere, 
som mest var meget Dungoens og Dragon in-
spireret og vant til at tænke på xp og regler. 
Men jeg inviterede også spillere fra det vi kal-
der ”teater-stil rollespil”, dvs. næsten ingen 
kamp og mere fokus på rollerne, historien osv. 
Så det var et forsøg på at lade de to spillerty-
per mødes.    

Hvad spiller du mest selv?
Jeg er selv mest til teaterstilen. Det har jeg 
næsten altid været. Jeg begyndte som så 
mange andre med Dungeons and Dragons. 
Første gang jeg spillede levende rollespil 
stod jeg ved siden af en jernbanestrækning 

“ Jeg var for eksempel overhovedet 
ikke klar over, hvor mange andre der 
dyrkede rollespil før LARPY awards i 
2006. Og jeg har altså spillet levende 
rollespil siden 80’erne, og Dungeons 
and Dragons før det.”

I

Aaron er mest til ‘tea-
terrollespil’, som er 
den type amerikansk 
live, der kommer 
tættest på den 
skandinaviske 
tradition
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med en pind i hånden og sagde: ”En ork springer frem 
fra sit skjul bag træet og angriber dig.” Og det meste 
amaerikanske rollespil er stadig meget inspireret af 
Dungeons and Dragons. Jeg er mest til det andet. 

Er I bagud i forhold til os skandinaver?
Ja, det synes jeg vi er. Jeg kender selvfølgelig ikke til 
alt, hvad der sker rundt omkring, men efter at have 
læst litteratur fra Knudepunkt konferencerne åbnede 
der sig lidt en ny verden for mig. For eksempel har vi 
jo ikke rigtigt et miljø på samme måde som jer, selv-
om jeg tror det er på vej. Og der er rigtig meget rolle-
spil herovre der handler om sværd, xp, slåskampe 
osv. Men jeg tror nok vi skal indhente jer. Der sker 
rigtig meget i øjeblikket. Jeg har for eksempel snak-
ket med en masse transmedia folk. Jeg prøver selvføl-
gelig at overbevise dem om at de skal arbejde mere 
med rollespil når de laver live events. Nogle af dem 
virker også interesserede. I det hele taget er der rigtig 
mange penge i Hollywood og rigtig mange dygtige 
mennesker, så jeg tror der er spændende ting på vej.

Men hvad har i så lavet af spændende ting herovre? 
Og du må ikke snyde og bruge filmbranchen!
Tjaa... Level Five blev afholdt i september 2010 på 
Hammer Museum her i Los Angeles. Kunstneren 
Brody Condon stod bag sammen med Bjarke Peder-
sen og Tobias Wrigstad (som er fra Skandinavien - 
red.). Det var selvfølgelig et par nordiske rollespillere 
der var med til at lave det, men det er da et bevis på at 
det også kan virke herovre. Et andet godt eksempel er 
rollespillene fra The H.P. Lovecraft Historical  Society. 
   De har lavet omkring 65 levende rollespil foruden 
også at have lavet teater og film. Og så kommer jeg til 
at være lidt selvpromoverende nu. Jeg vil nævne vo-
res spil Space Cadets: Guardians of the High Fron-
tier. Det var inspireret af 50'er sci-fi og en af de fede 
ting var at man lærte reglerne og verdenen at kende 
ved at spille spillet. Man gik på Rumakademiet og 
havde kurser i blandt andet xenobiologi, hvor man 
lærte hvordan forskellige rumvæsner lugtede, hvad de-
res svagheder var og hvor de forkellige racer boede. Det 
skulle man så bruge, når man senere blev sendt på 
missioner. Så man klarede sig bedre hvis man fulgte 
med i ”undervisningen” som så var en del af spillet. 

Men der bliver også lavet en masse andet. Vi har 
mordmysterie-spil, vi har en Deadwood-inspireret 
kampagne (ligesom HBO tv serien, red.) og vi har 
Starship Valkyrie kampagnen som en en blanding 
mellem levende rollespil, brætspil og kortspil.

hviS Du viL viDE mERE

Brody Condons Level Five
lvl5.org

Om Aaron og Cooler Than You Think 
livegamelabs.com/about/aaron-vanek/

H.P. Lovecraft Historical Society
cthulhulives.org

Starship Valkyrie
starshipvalkyrie.com/

Melodramatic Mysteries
melodramaticmysteries.com/

Jeps - LARPY Awards 
er for reals - og vi 
kunne lige så godt 
have vist et billede af  
en storbarmet 
blondine i stedet for 
en Star Wars-Elvis!

http://www.danibproductions.dk
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PROFIL: 
KIM ANDERSEN
Født  19. april 1974

Kim er en af dem, vi holder meget af her på 
ROLLE|SPIL redaktionen. Både fordi han er flink 
og rar og en sand fornøjelse at have med som spiller 
til sine scenarier, men mest af alt fordi han laver små 
eksperimenterende rollespil - og det kan vi godt lide!

Hvis du er nysgerrig, så lav en Google-søgning på 
“Kim Andersen rollespil”, så finder du nogle af de 
ting han har stået bag. Giv det et kig. It’s cool stuff!

O
f  

ciel ROLLE| SPIL fanposter
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rins Milo er kongen af Birklands 
yngste søn. Han er lille og svag, 
og ser meget op til sin store og 
stærke bror, prins Karna, der 
skal arve tronen efter deres far. 

Som nummer tre i rækken kommer brødre-
nes fætter prins Rufus, der langt fra har rent 
mel i posen. Og da Rufus og Milo kommer op 
og skændes, fører det til en blodig tvekamp, 
der starter en lang række af dramatiske og fa-
refulde eventyr.

Gode ‘karakterbeskrivelser’
”Tvekampen” er første bog i Mette Finderups 
serie om Sværdets Mester, og med et spæn-
dingsniveau der fra starten er højt, er bogen 
en lovende start på en eventyrlig og let læselig 
fantasyserie. På første side introduceres læse-
ren ved tegninger og små beskrivelser, for for-
tællingens karakterer, og gøres herved i stand 
til allerede fra starten at genkende personer-
ne og have en holdning til dem.

Flotte illustrationer
Hver eneste side er fuldt illustreret, og Niels 
Bach formoder at tegne levende så selv ældre læ-
sere finder bogen interessant – alt fra ansigts-
træk til bloddråber er gennemdetaljeret.  
Aldersmæssigt klassificerer Finderup selv bo-
gen som værende egnet til børn i alderen 8-12 år, 
men yngre børn med simple læsekundskaber 
kan også godt være med. Der er 6-8 linjers tekst 
på hver side, og sværhedsgraden rent teknisk er 
derfor ikke høj. Men hvad der udebliver af udfor-
dring mht læsningen, bliver i den grad ophøjet af 
fortællingens indhold. Man hører om kampe, 
blod, ja, sågar drab, og bliver i slutningen af bo-
gen udsat for en cliffhanger af en sådan art, at 
man føler sig nærmest nødsaget til at gribe bog to 
med det samme. 

Åben slutning giver lyst til mere
Denne efterfølger afslører med titlen “Den ud-
stødte prins” en pæn del af fortællingens videre 
forløb. I “Den udstødte prins” skal prins Milo 
rette op på de fejl han har begået, og bryder ind i 
kongens skatkammer for at finde penge så han 
kan redde sin brors sjæl, der er spærret inde i et 
magisk sværd. Men han bliver opdaget af kon-
gens vagter og må på flugt. Også denne anden 
bog i serien har en meget åben slutning, og efter-
lader læseren – stor som lille – med en forhåb-
ning om en snarlig efterfølger.    
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Sværdets Mester: 
Tvekampen
Mette Finderup har udgivet første del af en ny fantasy- serie 
på i alt 10 bøger om en prins, magi, hævn - og masser af 
sværdkamp - og anmelderen glæder sig til flere afsnit. 
Af Louise Amalie Sønderskov

l
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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

draGons Lair aaLBorG
www.dragonslair.dk
Algade 63-65
9000 Aalborg

draGons Lair ÅrHus
Skt. Knuds Torv 3
8000 Århus C

draGons Lair odense
Grøbrødre Passagen 9
5000 Odense C

færGe‘s KæLder
www.faergeskaelder.dk

Smallegade 12
7400 Herning

fanatic
www.fanatic.dk

Grønnegade 2
4000 Roskilde

faraos ciGarer
www.faraos.dk

Skinnergade 27
1159 København K

faraos ciGarer
Jernbanegade 63

2800 Kongens Lyngby

Historicum
www.historicum.dk
Fjordagervej 20
6100 Haderslev

LeGeKæden  frederiKsHavn
Hjørringvej 143 c

9900 Frederikshavn

ake your own 
medieval 
clothing

Literature aBout fantasy,  
tHe middLe aGes and Larp

LæS mERE Om mETTE FiNDERuP

Mette Finderup er næsten lige så kendt 
som rollespiller, som hun er kendt som 
forfatter. På www.finderup.dk kan du 
læse mere om serien Sværdets Mester, 
og om Mettes andre bøger, der blandt 
andet omfatter den rollespilsinspire-
rede duologi om en ung piges møde 
med selveste dødsguden. Bøgerne 
hedder Dødsgudens Løgne og Støvets 
Land. Du kan blandt andet finde 
Mettes bøger på www.saxo.com.

P

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

http://www.zauberfede-verlag.de
http://www.rollespilsbasen.dk
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Et sort rum på en scene, en række projektører, 
højttalere - og måske tilskuere. Rollespillet er flyt-
tet ind på teaterscenen, men det er ikke for at un-
derholde et publikum eller fordi, rollespil nu skal 
kaldes for totalteater. Det er for at give vildere, 
bedre og mere intense oplevelser med rollespil. 

Jesper Heebøll Arbjørn og Nina Runa Essen-
drop arrangerede først i marts en weekendkon-
gres på Huset i København - en kongres med nav-
net Blackbox CPH, hvor der blev spillet fem 
scenarier, der alle gjorde brug af scenerum, lys og 
lyd på hver sin måde. 

Jesper Heebøll Arbjørn tænker sig om, da han 
skal forklare, hvad ideen med blackbox er. 

”Princippet er at spille liverollespil i en mørk 
kasse, der er afsondret fra omverdenen. Den er 
sin egen verden, og hvad der er udenfor er fuld-
stændig ligegyldigt. Det handler kun om, hvad 
der er i kassen, og det forstærker vi ved at bruge 
lys og lyd,” siger han. 

Ideen til Blackbox CPH opstod for to år siden, 
da Jesper arrangerede Delirium sammen med 
blandt andre Kristoffer Thurøe og Peter Andrea-
sen. Delirium foregik i en koncertsal i Viborg, 
hvor lys og lyd blev brugt til at skabe effekter samt 
styre spillet og spillerne, og forbindelsen til tea-
terverdenen kom, da Jesper talte om ideen med 
Nina Runa Essendrop. 

i en sort kasse
I live
Bordrollespillets korte form 
med tre-fire timers spil mød-
tes med liverollespillets struk-
tur og med virkemidler fra 
teaterverdenen på Blackbox 
CPH - og det blev overra-
skende for både arrangører, 
spillere og forfattere

Af Lars Nøhr Andresen
Foto Bjarke Pedersen,  Peter Munthe-Kaas 
og Jacob Nielsen

”Det var da jeg spillede KAPO, at jeg fik 
lyst til at tage fat i virkemidlerne fra Delirium 
igen. KAPO var ikke rendyrket blackbox 
overhovedet, men de brugte lys, mørke og en 
ret minimalistisk scenografi, og sammen 
med Nina, fik vi lyst til at lave en con, hvor vi 
KUN brugte virkemidlerne fra blackbox,” 
forklarer Jesper Heebøll Arbjørn. 

Lys, lyd og action!
Jesper og Ninas idé med at hellige en hel lille 
con til blackbox var både at udforske, hvad 
man egentlig kan med blackbox og sætte fo-
kus på det. 

”Det er hverken 
Nina eller jeg, der 
har opfundet black-
box, der egentlig er 
en teatertradition, 
der går mange år til-
bage - og i rollespils-
verdenen eksisterer 
det også som begreb, 
selv om det dækker 
en del forskellige 
ting. Vi prøver nok 
lidt at sætte os på be-
grebet nu og skabe 
en enighed om, hvad 
vi forstår ved blackbox,” fortæller Jesper. 

Han nævner blandt andet scenarierne ‘Just 
a little lovin’ og ‘Mad about the boy’, som sce-
narier, der har gjort brug af blackbox som et 
redskab. Her har det fungeret som et black-
box-rum, hvor man kunne gå ud og spille bag-
grundshistorier eller lignende, og scenarier-
ne var ikke bygget op om det sorte rum. De 
benyttede heller ikke den grad af lys- og lydef-
fekter, som arrangementet i Huset gjorde 
brug af, og netop effekterne er noget af det, 
som Jesper synes var spændende at se udfor-
sket. 

Et overvældende himmelsk lys
Det samme synes Mike Ditlevsen, der deltog i 
tre af de fem scenarier på Blackbox CPH - 
hvilket var det maksimale antal scenarier, det 
var muligt at deltage i, da workshops og de-
briefings gjorde, at det kun var muligt at spille 
ét scenarie lørdag og søndag, selv om der kør-
te to om dagen. 

”Jeg oplevede, at jeg fokuserede mere på de 
andre spillere, og at det var naturligt, at vi 
kom meget tæt på hinanden, fordi der ikke er 
noget, der distraherer i blackbox. Der er intet 
udefrakommende, der forstyrrer og fiktionen 
blev mere levendegjort,” beskriver Mike. 

Især én effekt i et scenarie gjorde stort ind-
tryk på ham og gav ham en rollespilsoplevel-
se, som han ikke havde prøvet før. 

”Det var i scenariet ‘I dine hænder hviler 
jeg’, som handler om et religiøst baseret mas-
seselvmord. Når man som spiller har drukket 
giften og venter på at dø, står man sammen 
med en anden spiller - og pludselig bliver en 
af spillerne badet i et overvældende hvidt lys 
direkte ovenfra, mens den anden spiller for-
bliver i mørket. Lyset er så kraftigt, at det 

nærmest blænder. Den, som bliver lyst op, er 
kommet til himmels - den anden er ikke! Det 
virkede meget voldsomt - også for de spillere, 
der så på,” fortæller Mike. 

Jesper nævner også ‘I dine hænder hviler 
jeg’, når snakken falder på et bruge effekterne 
i blackbox, men han lægger større vægt på, at 
alle fem scenarier brugte udfordringerne i 
blackbox på vidt forskellige måder. 

”Fordi jeg tidligere har lavet Delirium, som 
i høj grad brugte lyset til at skifte mellem sce-
ner og vise, hvor der skulle spilles en ny scene, 
så havde jeg nok troet, at alle ville synes, at det 
var oplagt at bruge det på den måde, men så-
dan var det slet ikke. Alle brugte lys, lyd og 

rum vidt forskelligt. Et scenarie kunne have 
fungeret som et almindeligt conscenarie, og 
her blev lys og lyd mere brugt som effekter, 
hvor effekterne i andre scenarier var de bæ-
rende elementer,” siger Jesper. 

Han er selv især fascineret over mulighe-
derne i at bruge lys- og lydeffekter til at styre 
spillet - at bruge det som erstatning for spille-
deren. 

”Bang, nu er der lys herovre, og så skal vi 
spille en scene hjemme hos mor - bang, nu er 
der mørkt der, og lys et andet sted, så nu skif-
ter vi scene igen. Nu cutter vi lyset, scenen er 
slut. På den måde kan man bruge blackbox 
lidt på samme måde som en spilleder til et 
scenarie. Det var en af de ting, der fascinerede 
mig på Delirium, at det kan du gøre elegant 
for en langt større spillerskare med lys og lyd 
end du kan gøre med en spilleder på et cons-
cenarie,” siger han. 

Som eksempel på en spændende brug af 
lyset til Blackbox CPH nævner han scenariet 
Sort Sol, der havde skabt et lejrbål med en 
kraftig projektion på gulvet, og brugte en stor 
projektion af solens vandring på himmelen til 
at skifte mellem nat og dag. 

Dyreguder omkring bålet
Kristoffer Thurøe er sammen med Matias 
Kromann Rode forfattere til scenariet Sort 
Sol, der udspiller sig omkring en bålplads, 
hvor mennesker og dyreguder mødes i et spil 
om menneskelig overlevelse og guddommelig 
udødelighed. For Kristoffer var det at bruge 
virkemidler fra teatrets verden ikke nogen ny 
ting - og det var både en velsignelse og lidt af 
et kors at bære. 

”Mathias og jeg tog udgangspunkt i nogle 
tekniske ideer, vi ville udfordre os selv og spil-
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lerne med - og vi kom måske til at udfordre 
spillerne lidt for meget. Jeg var med til at lave 
Delirium, og der prøvede vi en del ting, men 
der var også en masse ting, vi ikke prøvede 
med lys og lyd, og det skulle afprøves nu med 
Sort Sol,” fortæller Kristoffer Thurøe, der 
havde spurgt sig selv:  

”’Kan man forstærke spillernes oplevelse 
ved at understøtte spillernes handlinger ved 
at justere på lys og lyd?’ Hvis spillerne for ek-
sempel er i gang med et vildt ritual, så bliver 
lyden og lyset også heftigt og voldsomt, men 
hvis det er et fesent ritual, som ikke rykker 
noget, så bliver lyset og lyden derefter,” siger 
Kristoffer. 

I starten af scenariet afspejlede lyset og ly-
den spillernes handlinger, men senere for-
søgte Kristoffer og Mads at påvirke spillerne 
med effekterne, men han synes ikke selv, at 
det rigtig kom til at fungere helt, som han 
havde forestillet sig, og tror selv at det skyldes, 
at der ikke var nok heftige lys- og lydeffekter, 
som de kunne spille på.  

Et af de virkemidler, som spillere, forfattere 
og tilskuere er enige om virkede imponerende 
i Sort Sol, var den projektion af et lejrbål, der 

dannede samlingspunkt for spillets deltagere. 
”Projektionen var en animation af et lejrbål 

ned på en hvid plade en meter i diameter, og 
det betød, at man kunne se bålet, når man kig-
gede på det, men der skinnede også et orange 
lys fra lejrbålet. Måske virkede lejrbålet næ-
sten lidt for godt, for det betød, at spillernes 
sad mere omkring det, end vi havde forven-

tet,” siger Kristoffer Thurøe. 

Ny kongresmodel
Mike Ditlevsen blev også 
overrasket over, at forfatterne 
havde fået så meget forskel-
ligt ud virkemidlerne i black-
box - og han synes, at alle 
brugte det på gode måder. 

”Jeg håber, at vi kommer 
til at se mere af det. Både 
fordi, at det var godt og 

spændende rollespil med nye oplevelser, men 
også fordi, at det var rigtig dejligt med en lille 
kongres, hvor det var muligt at spille flere for-
skellige korte lives,” siger han. 

Og en af Jesper og Ninas ideer var netop, at 
det skulle være muligt at dukke op som spiller 
uden nogen form for forberedelse, udstyr eller 
udklædning. 

”Før hvert scenarie var der en kort work-
shop, hvor spillerne blev briefet op på, hvor-
dan virkemidler, roller og så videre fungerede 
i scenariet, og efter hvert scenarie, var der en 
debriefing, hvor scenariet blev gennemgået af 
spillere, spilledere og forfattere - og så også en 
neutral observatør, der havde betragtet scena-
riet uden at være med i det, så han eller hun 
bagefter kan bidrage med observationer. Det 
hele fungerer inden for et tidsrum på om-
kring seks timer, så det var muligt at tage ud 

Hvordan brugte I bedst et af virkemid-
lerne i blackbox (rum, lys eller lyd)?
Strukturen og den røde tråd i vores scenarie 
var i høj grad lyd, hvilket også havde den øn-
skede effekt. Til evalueringen udtalte flere af  
spillerne fra scenariet, at lyden havde bidraget 
til stemningen, sammenhæng og forståelse af  
scenariet. Caroline producerede flere lydfiler, 
som blev benyttet til hhv. setting, formidling af  
viden samt stemning.

Hvad var den bedste oplevelse ved at 
skrive et scenarie til Blackbox CPH?
Fornøjelsen ved ligefrem at være inviteret til at 
skabe noget nyt, og tilmed få så lækre rammer til 
rådighed. Det var motiverende, og gjorde nok 
også skriveprocessen friere, idet bekymringen 
om, at gøre noget "over the edge" eller at skabe 
noget nyt, var knap så bekymrende.

Hvad overraskede jer mest ved spiller-
nes reaktion på scenariet (og blackbox)?
Hvor uenige spillerne var om hvad der var fan-
tastisk, og hvad der var skuffende. Flere af  dem 
var utilfredse med noget som de andre spillere 
havde haft virkeligt gode oplevelser med. Det 
var svært at forholde sig til, da feedbacken der-
med var svær at agere ud fra, selv om det var 
konstruktivt.

Hvad ville I gøre anderledes i dag?
Forkorte scenariet. Generelt fik vi feed back på, 
og det var også vores eget indtryk, at konceptet 
var virkelig godt. Dog ville det have virket langt 
bedre, hvis det havde varet 2,5 time i stedet for 
4 timer. Altså var det længere end nødvendigt, 
hvilket kan være hårdt, når man som spiller til-
bringer al tiden i et lille rum.

og spille et rollespil og være tilbage til aftens-
mad,” siger Jesper. 

En spændende udvikling lige nu
Den korte tidsramme var en af de ting, som i 
høj grad udfordrede den ene af forfatterne bag 
Sort Sol Kristoffer Thurøe. 

”Jeg er vant til at arrangere og skrive store 
lives, hvor spillerne forbereder sig og udvikler 
deres roller over flere workshops, og med Sort 
Sol opdagede jeg, at der helt klart er et hånd-
værk ved at lave korte scenarier, som jeg ikke 
mestrer - og det er jo spændende! Vi tog en 
stor, løse ramme med Sort Sol og forsøgte at 
presse den ned i den her lille og korte skabe-
lon til Blackbox CPH-scenarierne, og det var 
ikke en udpræget succes,” siger Kristoffer 
Thurøe.

Han er dog på ingen måde ked af, at han 
deltog i Blackbox CPH, for det er netop i dette 
krydsfelt hvor liverollespil mødes med bor-
drollespil, at der sker en rigtig spændende ud-
vikling. 

”Bordrollespil har udviklet sig på en kon-
gres som Fastaval over årtier, og inden for de 
seneste 5-6 år er liverollespil også kommet 
med i den mere kunstneriske og eksperimen-
terende genrer, og jeg mener, at de to verde-
ner mødes og sammensmeltes på smukkeste 
vis på Blackbox CPH, og jeg håber, at der 
kommer meget mere af den slags,” fastslår 
Kristoffer Thurøe. 

“Måske virkede lejrbålet 
næsten lidt for godt, for 
det betød, at spillerne sad 
mere omkring det, end vi 
havde forventet,”

Sandhedens Timer
Et scenarie på Blackbox CPH af Caroline Kasten  
Koren, Peter Kongsbak og Ida Juul Farver, der  
her fortæller om scenariet. 

Et scenarie om fælleskab, tro og om at lægge sit 
liv i andres hænder af Ida Tjell, Bjarke Peder-
sen og Marie Holm-Andersen, der her fortæller 
om scenariet. 

Hvordan brugte I bedst et af virkemidlerne i 
blackbox (rum, lys eller lyd)?
Jeg synes, det var utrolig spændende at prøve at arbejde 
med livemusik til et rollespil. Til 'I dine hænder hviler jeg' 
havde vi en pianist (Monica Traxl) til at akkompagnere 
scenariet. Klaverspillet var primært tænk til at støtte spil-
lerne i at synge en bestemt sang, men pianisten kom 
også til at virke som stemningssætter og usynlig medspil-
ler undervejs i sangen. Efterfølgende har det ærgret mig 
at vi ikke bruge pianisten endnu mere og lod hende ak-
kompagnere hele scenariet, for den energi som blev 
skabt af  feedbacksløjfen mellem musik og spillere var 
helt særlig. Jeg mener vi havde fat i noget virkeligt inte-
ressant, som jeg meget gerne vil arbejde videre med.

Hvad var den bedste oplevelse ved at skrive et 
scenarie til Blackbox CPH?
Det var fantastisk at se hvor stort et impact virkemid-
lerne havde på trods af, at de var temmelig begrænsede. 
Jeg har tidligere oplevet blackbox-rollespil som spiller, 
og var derigennem klar over, hvor speciel og stemnings-
mættet en oplevelse det kan være. Alligevel var jeg 
overrasket over hvor stærkt en effekt særligt lyssætnin-
gen havde. Ved hjælp af  en meget enkel scenografi, og 
en simpel, men markant lyssætning, skabte vi et rum, 
der emmede af  stemning. Vores lystekniker (Karl Søren-
sen) forærede os scenariets stærkeste effekt, da han 
midt i al travlheden under lyssætningen fik en pludselig 
indskydelse og placerede en lille pinspot over en glasfla-
ske, vi brugte som rekvisit. Lyset tilførte flasken en iko-
nisk status - flasken skiftede status fra blot at være rekvi-
sit til at blive et symbol og en vigtig del af  hele den 
scenografiske oplevelse - takket være lyssætningen.

Hvad overraskede dig mest ved spillernes reak-
tion på blackbox?
Det overraskede både mig og vores lystekniker hvor 
dygtige spillerne var til at udnytte lyssætningen. Ikke nok 
med at de færdedes naturligt i den - de formåede også 
at stille sig de rigtige steder, så lyssætningen kom til sin 
ret og skabte smukke, smukke billeder med folk, der 
blev oplyst bagfra osv. Og det er også mit indtryk at 
spillerene oplevede lyssætningen som en form for med-
spiller.

Hvad ville du gøre anderledes i dag?
Ingen tvivl - jeg ville bruge mere teknik! Jeg ville arbejde 
mere med både lys og lyd som en aktiv medspiller og 
udnytte den synergi, der opstår gennem feedbacksløjfen 
mellem teknik og spillere. Mere teknik kræver mere ar-
bejde, og jeg var måske lidt teknikforskrækket og bange 
for miste overblikket og følingen med scenariet, idet jeg 
selv hverken er musiker, lyd- eller lysmand. Men i dag 
ved jeg, at det ekstra arbejde der ligger i at integrere 
teknik og teknikere i projektet kommer tusindfold igen, 
så næste gang vil jeg godt turde vove mig ud på lidt dy-
bere vand.

I DINE HÆNDER  
HVILER JEG

EKSPERimENT B L AC K B OX  C P H

LæS På DE NæSTE SiDER 
Om TRE aF ScENaRiERNE 
FRa BLacKBOx cPh. 

Fra scenariet ‘Sort 
Sol’ der blandt andet 
effektivt gjorde brug 
af  en lejrbålsprojek-
tion på en rund plade
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Vrøvl
Et scenarie til Blackbox 
CPH af Oliver Nøglebæk 
og Anne ‘Pixi’ Serup  
Grove, der her fortæller 
om scenariet. 

Hvordan brugte I bedst et af virkemidler-
ne i blackbox (rum, lys eller lyd)?
Vi syntes klart at rummet var et meget interes-
sant virkemiddel. Rummet modifcieret med lyset. 
Det at rummet var en lukket sort kasse åbnede 
op for kreativiteten. Det gjorde at spillerne frit 
kunne sætte præmisserne for scenen. De kunne 
uden problemer hive elementer ud af  deres fan-
tasi og ikke skulle betvivle dem grundet referen-
cepunkter til vores verden i rummet. 

Vi lagde i workshoppen op til at spillerne skulle 
bruge rummet. De fik mulighed for at afprøve 
rummet med lys inden de skulle spille. De udfor-
skede hvordan det var at stå i, udenfor og i græn-
sefladen af  spotlyset. Hvordan det var at løbe, 
hoppe, bevæge sig igennem det. Det gav en utro-
lig fokus på rummet og lyset som en skabende 
faktor og gjorde at spillerne bevidst brugte det i 
mere og mere udstrakt form, som spillet udvik-

viRKEmiDLER i BLacKBOx

Blackbox benytter sig af  tre primære virke-
midler, og så er der et eventuelt fjerde og 
sekundært virkemiddel. 

1. Rummet. Der er tale om et sort rum på 
en scene. Det vil sige, at der er intet i rum-
met ud over de ting, som forfatterne vælger 
at der skal være på scenen. Det kan være et 
bord. En sofa. Det hele er holdt minimali-
stisk, og det er ikke meningen, at man skal 
forsøge at efterligne virkeligheden på scenen. 
2. Lys. Teaterscenens lys kan bruges på 
mange måder. Det kan bruges til at vise spil-
lerne, hvor der skal spilles en scene. Det kan 
bruges til at skabe stemningerne. Svagt lys, 
stærkt lys, farvet lys, bevægeligt lys. 
3. Lyd. På samme måde som lyset, kan lyd 
bruges til at styre spillet og spillerne eller det 
kan bruges til at skabe en stemning. 
4. Tilskuere. Modsat almindeligt rollespil, 
giver det mening at have tilskuere til et black-
box-scenarie. Det foregår på en overskuelig 
scene, hvor tilskuerne kan følge med, og det 
har en begrænset varighed. Derudover kan 
tilskuerne også influere på spillerne og bru-
ges både passivt og aktivt i scenariet. 

lede sig og de blev mere fortrolige med det. Det 
betød at de brugte rummet, hele rummet og at 
de lod rum og lys katalysere bevægelsesmønstre-
ne rundt. 
 
Hvad var den bedste oplevelse ved at skri-
ve et scenarie til Blackbox CPH?
Det var helt klart at få mulighed for at lave et me-
get snævert teaterbaseret scenarie. Vi har længe 
gået med drømmen om et absurd teater-inspire-
ret scenarie, fordi det kunne udforske både brug 
af  rummet men også formen på rollespil. Vi var 
utroligt glade for at få mulighed for at afprøve en 
meget minimalistisk scenografi, at virkelig bruge 
den som virkemiddel til at fremhæve vores ud-
gangspunkt. Og til Blackbox CPH var det muligt 
og nemt at gå til. 
 
Hvad overraskede jer mest ved spillernes 
reaktion på scenariet (og blackbox)?
Det var helt klart spillernes energi og initiativ. Det 
var uden tvivl rollespillere frem for skuespillere vi 
havde med at gøre. De hoppede om bord som 
medskabere med det samme. Da de fandt ud af  i 
hvor stor udtrækning de faktisk var medbestem-
mende eksploderede det hele og løb længere end 
vi havde håbet på var muligt. Vi var også overra-
skede over spillernes store forståelse og indsigt i 
det absurde teater – og det viste sig til evaluerin-
gen at de også selv var lidt overraskede. 

Der var ingen tvivl om at de alle havde valgt sce-
nariet ud fra en kærlighed til det absurde. Det var 
utroligt givende og gjorde at vi kom rigtig langt 
med alle elementer vi ønskede at arbejde med. 
Det fokus som spillerne lagde for dagen faldt helt 
i hak med konceptet. Der var ingen tvivl om at de 
alle var lige så opsatte på at udnytte at det var et 
blackbox scenarie som vi var. Deres fokus på 
modspilleren og spillet, metaspillet i baghove-
det var også overraskende men igen præcist 
det vi gerne ville. Der blev den fulde fokus 
på spillet og spillerens oplevelse frem for 
rollens oplevelser.
 

Hvad ville i gøre anderledes i dag?  
Vi har fået mange erfaringer, som vi vil tage med 
os, mange elementer og teorier omkring rum og 
rollespil vi har fået bekræftiget. Rummets indvir-
ken på spillet er blevet os tydeligere og er noget 
vi begge vil bruge i endnu større grad fremover. 
At befrie spillerne fra frygten for dårligt rollespil 
er klart en erfaring der skal med videre, da det 
giver en endnu vildere indsats fra spillerne. Work-
shoppen inden scenariet er også en ting der skal 
med videre. At have mulighed for at bruge krop-
pen frem for taletøjet er meget givende. Det 
burde bruges oftere til mindre scenarier. Det fo-
kuserer spillet og gør spillerne mere klar når man 
så går på. Det forkorter den tid man bruger på at 
spille sig ind på hinanden og gør at oplevelsen fra 
starten af  er intens. 

Der er én ting vi skal gøre anderledes, skulle sce-
nariet køres igen, og det er rekvisitter. Der skal 
være flere rekvisitter. De skal være blanke, fx. alle 
hvide for at fjerne konteksten og give mulighed 
for at friheden i blackboxen består. Måske er hvid 
endda for voldsom fordi deres kontrast vil blive 
stor i et sort rum. Men princippet er at de skal 
være blanke. En sidste lille erfaring: Nina og Jesper 
havde opstillet et kostumekrav ’sort tøj’ hvilket 
burde bruges oftere. Ligesom blackboxens tom-
me rum giver det sorte tøj hos alle spillerne en 
klar abstraktionsfordel. Du kan fralægge din egen 
personlighed og påtage dig en anden hurtigere og 
nemmere. 

EKSPERimENT B L AC K B OX  C P H

WWW.LIVE.FANATIC.DK

http://www.live.fanatic.dk
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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   50-100  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 (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   Tor Torp
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 (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) Fanatic   Fanatic Live  Tredje søndag i hver måned 8 – 13 år   50 - 100 www.live.fanatic.dk  info@fanatic.dk   Daniel Steinaa
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
Østjylland (Knebel) Legendernes Budbringere Legendernes Budbringere Anden lørdag i hver måned Fra 11 år,   30-70  legendernes-budbringere.dk bestyrelsen.lb@gmail.com  Mette Kirk

Få det komplette overblik over landets kampagner i 
ROLLE|SPIL! Hvor, hvornår, hvem og hvor mange.

Og mangler DIN kampagne, på listen, så skriv til os!
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ROLLESPiL S P I L  P O S TA P O K A LY P T I S K

I denne udgave af ”Spil” kigger vi ikke på en 
bestemt rolletype, men på en genre. Postapo-
kalyptiske rollespil har nemlig gerne nogle 
fællestræk og derfor har rollerne det også. 
Først og fremmest er det næsten altid utroligt 
nemt at lave kostumer til postapokalyptiske 
scenarier – tit kan man bruge alt fra smadret 
tøj og dele af gamle vejskilte til tørklæder, pla-
sticposer og læderstropper. Men udover at ko-
stumerne tit er fede, hvad er der så at sige om 
postapokalyptiske roller? Vi giver dig her et 
par tips til hvordan du gør din postapokalypti-
ske oplevelse lidt mere spændende.

Stort set alle postapokalyptiske verdener 
handler om samfund, der er opstået efter at 
det hele er eksploderet. Måske har der været 
atomkrig. Måske har der været miljøkatastro-
fe. Måske er der ingen der ved hvad der er 

postapokalyptisk
Postapokalyptiske scenarier er der 
ikke mange af i Danmark, men de er 
der dog! Derfor har vi i dette nummer 
af ROLLE|SPIL kigget lidt på hvad der 
kendetegner postapokalyptiske roller.
Af Claus Raasted

af Claus Raasted

Spil 

sket. Det vigtigste er, at stort set alle i en pos-
tapokalyptisk verden typisk har en idé om 
hvordan verden er gået hen og blevet som den 
er. Forklaringer kan være alt fra genfortalte 
sandheder fra øjenvidner til nyreligiøse skrif-
ter og sære beretninger om ”grunden”. 

Ofte ligger der ikke nogen 100% færdigtud-
viklet forklaring på hvad der skete, og det er 
derfor næsten altid spændende at komme 
med nogle bud på hvorfor verden er gået af 
lave. 

Som med alt andet, så er det en god idé at 
spørge arrangørerne af scenariet om det er ok 
med den slags hjemmebryggede fortællinger 
– hvis der findes en officiel sandhed, så skal 
man selvfølgelig kende den. Men oftest er det 
sådan, at der er meget sjov i at finde på grunde 
til, at verden er fucked.

Hvad laver man så når det hele er slut?
På trods af, at vi mennesker er komplicerede 
størrelser med både jobs, fritidsinteresserer, 
holdninger, vaner og relationer, så definerer 
vi gerne os selv ud fra hvad vi laver til hver-
dag. Når man møder nye mennesker, spørger 
man tit ”hvad de laver”, hvilket jo betyder 
”hvad de arbejder med”. I en postapokalyptisk 
verden er det et lidt svært spørgsmål, som det 
kan være svært at svare på.

Men netop det er noget af det fede. For hvis 
man finder på noget spændende at lave som 
man rent faktisk kan lave til scenariet, så får 
man helt sikkert en bedre oplevelse. Jo, beva-
res, det er da fedt at være undervandsdykker, 
der dykker i radioaktive søer for at finde gam-
le stålbjælker til at bygge huse af. Det er bare 
de færreste scenarier, hvor man kan gøre det.. 

Kedsomhed er et dårligt rolletræk
Så er det noget federe, at være Skralder – en 
skraldesælger, der traver rundt med sin vogn 
og samler småting op fra jorden og prøver at 
sælge dem videre. Det er nok også sjovere at 
være Lapper – en der bevæbnet med nål, tråd 
og tilfældige stofstykker kan reparere andres 
kostumer undervejs. Eller måske er man en 
Pudser – en entusiast, der har en sæk med 
gamle rengøringsmidler og kan købes til at 
pudse rustninger, våben og kostumer op.

Det forhindrer jo ikke en i at dræbe mutan-
ter med motorsave, at man har noget at lave 
når der ikke er nogen mutanter – der gør bare 
spillet sjovere, når der ikke lige er action eller 
sker noget andet.

Google var det første der blev nuked!
Til hverdag er vi vant til at bruge virkeligt me-
get af vores tid på at læse ting. Vi bruger også 
masser af tid på at se ting på skærme, høre 
ting fra højttalere og på anden vis indtage in-
formation fra ”døde” genstande. I den typiske 
postapokalyptiske verden findes der intet in-
ternet, intet TV og kun ganske lidt af både 
bøger og radio. Så information overleveres fra 
mund til mund og det betyder, at information 
hurtigt bliver fordrejet. Det er til gengæld 
utroligt spændende for et rollespilsscenarie, 
fordi selv simple diskussioner nemt bliver for-
skruede og konflikter kan opstå over småting. 
Og hvor man til hverdag ikke kan bruge lang 
tid på at diskutere fakta før nogen hiver en 
Smartphone frem, så kan det være sjovt til 
postapokalyptiske scenarier at skændes om 
alt muligt. Ligesom vi gjorde før vi fik inter-
net, dengang i ‘98 hvor alting var bedre.

Mobilen er død. Vær mobil i stedet
Selvfølgelig findes postapokalyptiske scenari-
er i forskellige størrelser og settings, men til 
de fleste af dem er det utroligt praktisk at 
kunne bevæge sig rundt i terrænet. Tanken 
om nomadelivet er fælles for de fleste af disse 
dystre fremtidsverdener og om det er en lille 
vogn, en stor rygsæk eller en smadret og om-
bygget cykel spiller ikke nogen rolle – bare 
man har en eller anden form for transport-
hjælpemiddel, så er det fedt.

Selvfølgelig kan man også spille hårdkogt 
fremtidsgangster eller dræbermutant (hvis 
settingen er til det), men jo mere sært habend-
gut man kan slæbe med, jo flere strenge har 
man at spille på. Det gør sig selvfølgelig gæl-
dende for alle scenarier, men få steder er det 
så nemt at finde sjove ting at tage med som til 
postapokalyptiske scenarier. 

Og det skal da udnyttes!

Hvem ved, hvad der 
lurer på den anden 
side af  bakken i en 
ødelagt verden!

Goggles er 
uundværlige i en 
verden, hvor støvet 
er radioaktivt!

Et harem er sgu også 
rimeligt uundværligt i en 
verden, hvor der ikke 
er internet(porno)
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ampagnespillere spiller med i 
den samme kampagne måned 
efter måned, i samme rolle, og 
fortsætter hvor de slap.
De vil helst ikke have noget gi-

vet på forhånd, og de tager sig god tid med at 
spille alting ud. 

Dette skyldes at kampagner ikke behøver 
klimaks. Kampagnespillere spiller på varige 
relationer som tager lang tid at bygge op. Gode 
oplevelser for kampagnespillere er den løben-
de udvikling af nye subkulturer og alliancer.

Først og fremmest har kampagnespillere 
brug for at spilverdenen har en indre logik og 
sammenhæng, og det betyder at alle de spon-
tane idéer (”Lad os slå orken til ridder!”) bag-
efter skal indpasses i baggrundshistorien. 

Der bliver tit udviklet intrige-spil i kampag-
ner, hvor viden om spilverdenen, NPC’er og 
plotgenstande bliver til informationer man 
kan handle med. 

Der findes mange slags rollespillere. Rullespillere. Showspillere. 
Hyggespillere. Men lige præcis to typer går ind i spillet med så 
forskellige forventninger, at det kan ødelægge spillet for begge.
Af Rasmus Wichmann   Foto Bjørn Næs 

K

Kampagnespillere

Kampagnespillere kan ikke give informa-
tioner fra sig uden selv at få noget til gengæld. 
Når de giver deres ord – eller lover noget til 
anden kampagnespiller – har det nemlig kon-
sekvenser for magtbalancen.

Lejlighedsspilleren vil have mord
En lejlighedsspiller har vænnet sig til scena-
rier med indlagt spændingskurve, og hvor op-
gaverne skal løses inden for scenariets varig-
hed. 

Lejlighedsspillere turer enten rundt imel-
lem kampagner og scenarier for sjov, eller har 
kun tid til at tage i skoven en gang i mellem. 
Det fører til en følelse af at tiden i spil skal ud-
nyttes maksimalt.  

En lejlighedsspiller spiller på en 
høj intensitet, og får sit ”kick” af 
at udrette noget – helst i min-
deværdige scener som kan 
genfortælles. 

Det perfekte spil for lej-
lighedsspillere, er et 
mord-mysterium. Selv-
følgelig er det fedest at 
være dén der løser 
gåden, men det 
vigtigste er blot 
at man går ud af 
spillet med vis-
heden om ”hvem” 
og ”hvorfor.”

OBS: de leger ikke godt sammen!!

lejlighedspillere og

De to typer spillere er ikke modsætninger 
– de vil bare gerne have forskellige ting ud af 
spillet.

Når verdner kolliderer
Lejlighedsspillere giver typisk kampagnespil-
lere en dårlig oplevelse ved spontant at skifte 
side. 

Da en ny spiller pludselig forrådte mit 
gamle hold til min kampagne, kunne han 
ikke svare på om han havde kedet sig eller 
havde følt sig dårligt behandlet – han havde 
bare lyst. Vi kunne ikke straffe hans rolle, for 
næste måned var han taget videre. 

Kampagnespillere kan give lejligheds-
spillere en dårlig oplevelse, ved enten 

at ignorere dem, eller ved at stille 
opgaver der ikke kan løses in-

den for en spilgang. 
Lejlighedsspillerne vil 

måske have smedet et ma-
gisk våben så de også kan 

deltage i kampen mod 
et monster, men bliver 

mødt med krav 
om at engagere 
sig i kampag-
nen før de kan 
få lov til det. 

TRUT
!!

”Lejlighedsspiller som  
kampagnespillere ser dem.”

http://www.tempusvivo.dk/myctofobia
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Det dårlige spil opstår, når man “skader” 
hinanden. Hvis kampagnespillere konstant 
får deres herskere væltet af tilfældige eventy-
rere, så begynder de at spille for lukkede 
døre/telte. 

Hvis lejlighedsspillere føler sig udenfor, er 
de selv nødt til at skabe spil, men fordi de ikke 
er blevet sat ind i kampagnens uskrevne reg-
ler, virker det som om de bare vil ”lave rav i 
den.”  

Lørdagsdæmonen
Selv når arrangører gør deres bedste for at 
tækkes alle typer spillere, kan der stadig op-
stå problemer når spillerne bliver forvænt. 

Spillerne skal selvfølgelig selv tage sig i det, 
men i sidste ende er det dog arrangørens an-
svar – han eller hun er nemlig den eneste 
neutrale person der kan ændre på det. 

Når kampagnespillere bliver forvænte, 
spiller de på bestemte begivenheder der kan 
ligge flere år tilbage i kampagnen. Det er en 
ond cirkel, for hvis kun udvalgte spillere er 
med til det store ritual, så skaber det endnu 
flere indforståede begivenheder. De spillere 
der får besked på at vente udenfor, ser man 
sjældent igen. 

En arrangør skal opfordre til at 
undgå internt spil, men det er 
kun symptomet – sygdom-
men er at der mangler 
konsekvens i kampag-
nen, at for mange har 
fået lov til at vælte spil-
let og løbe igen, sådan 
at de faste spillere kun 
tør give plots til ”sikre” 
spillere. 

Forvænte lejligheds-
spillere ender ironisk 
nok med at brokke sig 
over de indlagte events 
– det de plejede at lede 
efter! Det sker typisk 
hvis klimaks er for-
udsigeligt. 

Ofte vil arrangø-
rer sætte et monster i 
spil på et bestemt 
tidspunkt – blot 
for at høre 

nogen udbryde ”Der har vi lørdagsdæmonen!” 
Det skal de selvfølgelig holde op med, for 

det ødelægger spillet for de nye. Men igen er 
sådanne udbrud bare et symptom. 

Sygdommen består i at et ”event” bliver 
smidt ind efter en tidsplan, i stedet for efter 
behov, og/eller at det overhovedet er genken-
deligt som et ”event.”

Det er ikke fordi arrangøren ikke har gjort 
sig umage. Han eller hun har sikkert brugt 
mange timer på den fede monsterdragt. Men 
det er bedre at bruge spillere til at sætte spor i 
omløb, sådan at ingen kan gætte hvem der er 
NPC’er. Når monstret så endelig sættes ind, 
skal det aldrig bare være for at slås. Det skal 
have en betydning– ligesom at morderen 
helst skal have et godt motiv. 

De fastboende og de fremmede 
Nu spørger du måske dig selv om hvorfor de 
forskellige spillere så ikke bare holder sig til 
enten kampagner eller scenarier.
Svaret er at det ikke kan lade sig gøre. Kam-
pagner er afhængige af at nye spillere bliver 
hængende. 

Omvendt har langt de fleste lejlighedsspil-
lere brug for steder at ”overvintre” imellem 

scenarie-sæsonerne.
Vi har altså brug for hinan-
den af offgame årsager. 

Men hvad med ingame?
Der kan man (især 

som arrangør) bruge 
kampagneverdenens 
egen logik. Typisk 
er der fastboende 
og omrejsende fol-
kefærd. 

De fastboende 
(kampagnespillere) 
har et forhold til de 

lokale magtstruk-
turer, hvad en-
ten det er 
byen, ridder-

o r d e n e n , 
templet, el-
ler andet. 

De omrejsende kan ikke bare uden videre 
indgå i dem, da slet ikke bestemme – så gæ-
ster de ikke kampagnen, men invaderer den! 

Til gengæld er de ikke bare velkomne, men 
livsnødvendige som gæster på kroen, eller 
som et festligt indslag på slagmarken, når 
spillet ellers er kørt fast. 

Som kampagnespiller kan du opfatte lejlig-
hedsspillere som en næsten uudtømmelig 
kilde til arbejdskraft. 

Hvorfor? Fordi de ikke er en del af magtba-
lancen. Hvis man giver alle dé der ”adventu-
ring parties” opgaver så kan og vil de udføre 
dem, uden at der først skal smedes alliancer. 
Herved mener jeg ikke ”nemme” eller ”ufar-
lige” opgaver – blot opgaver som det kan lade 
sig gøre at løse inden for en spilgang. 

Vogt dig for at manipulere med lejligheds-
spillere, ved f.eks. at lade dem finde spilgen-
stande til dig, uden at forklare hvad de skal 
bruges til. Det skader kampagnens ry. 

Det er vigtigt at spillere kan aktivere sig 
selv, men dette er faktisk en lektion for grøn-
ne kampagnespillere – ikke for lejlighedsspil-
lere. Overlader man sidstnævnte til sig selv, er 
man selv ude om sig hvis de stjæler scenen!

Som kampagnespiller bør du have et næ-
sten ubegrænset valg af roller – du kan jo altid 
justere med din arrangør – men du bør allige-
vel overlade visse typer roller til lejlighedspil-
lerne. 

Som lejlighedsspiller kan du opfatte kam-
pagnespillere som spilledere – men de er fak-
tisk endnu bedre, fordi de trives med sponta-
ne idéer. Du er bare nødt til at slå dig til tåls 
med to ting: 

For det første er opgaven en belønning i sig 
selv. Det eneste du har krav på, er at få at vide 
hvad der foregår.  

For det andet er du nødt til at spille på kam-
pagnespillerens præmisser. Du kan ikke fore-
tage dig noget der ændrer på magtbalancen, 
medmindre en kampagnespiller hyrer dig til 
det. 

Du er jo gæst i kampagnen, og du ikke ville 
fortælle nogen hvordan de skulle opføre sig i 
deres eget hus.

Kampagnespillere skal vide hvor de har 
dig. Hold dig derfor til roller som vandrende 
handelsmand, lejesoldat, monster eller røver, 
så det er tydeligt at du er fri til at tjene.

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

Dane Axe 
150 cm  
 849 ,-

når du handler udstyr til arrangementet. når du handler udstyr til arrangementet. når du handler udstyr til arrangementet. 
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Dane AxeDane AxeDane Axe
150 cm    150 cm  150 cm

849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-849 ,-

Norman
110 cm  
 549 ,-

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

Gå ind på vores nye hjemmeside 
www.dragonslair.dk

og se vores store udvalg af 
produkter som egner sig netop 

til dette arrangement

Gå i Krig 
  og spar penge!

Norman

549 ,-549 ,-549 ,-549 ,-

og spar penge!og spar penge!

Templar 
Red/white   
 499 ,-

Dragons LAir A4.indd   1 14-03-2012   12:03:24

”Kampagnespiller som 
lejlighedsspillere 

ser dem.” 

http://www.dragonslair.dk


TAG DINE FORÆLDRE MED

GRATIS!

16.-20. juli 2012
5 dage med rollespil
Der er kun 44 pladser tilbage
www.rollespilslejr.com

Sommerlejr
med rollespil?

http://www.rollespilslejr.com
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Det hele startede egentligt med, at jeg talte i 
telefon med Claus (det er mig – red.) og så 
sagde han noget i stil med: ”Lars, hvorfor skal 
du ikke på Forum?”. Måske prøvede Claus at 
få smuglet noget Forum-reklame ind i min 
klumme, eller også hader han Forum så me-
get, at han tænker at det kun kan gå galt hvis 
man sætter Lars og Forum sammen. Jeg er 
stadig ikke sikker på hvad der lå bag.

Jeg svarede selvfølgelig Claus, at jeg ville 
komme til Forum hvis nogen betalte mig. 
Hvorfor skulle jeg ellers komme? Men efter 
nogle overvejelser besluttede jeg alligevel at 
skrive lidt om Forum. Mest fordi jeg jo sjæl-
dent siger nej når jeg får en chance for at 
brokke mig over noget.

Men i stedet for at være negativ på forhånd 
(ok, meget negativ – er i så tilfredse?), så tænk-
te jeg, at det her Forum, det må jeg da snakke 
med min rollespilsven Peter om. Peter har al-
ligevel sådan et lallegladt forhold til andre 
mennesker, så jeg tænkte at han var den rig-
tigte at spørge om Forum.

Lars: Hej Peter, skal vi ikke med til Forum?

Peter: Hvad er det der Forum? Er det den hal 
på Frederiksberg? Skal vi høre musik?

Lars: Det er et sted rollespillere mødes en 
gang om året...

Peter: Det har jeg aldrig hørt om, men det 
med at mødes og spille rollespil, det lyder me-
get godt. Det kan vi da godt tage med til.

Lars: Desværre, Peter. Det er bare en masse 
rollespillere med dårlige powerpoint-shows, 
der mødes og skiftes til at fortælle hinanden 
om noget teori de selv har fundet på. De spiller 
slet ikke rollespil – de snakker bare om det. Jeg 
tror faktisk rollespil er forbudt til Forum.

Forum according  
to Lars Andersen
Det er en offentlig kendt hemmelighed, at Lars Andersen er rimelig vred 
- eller i hvert fald sur - på dansk rollespil, og så skulle man jo tro, at han 
ville elske en rollespilskongres, hvor der slet ikke bliver spillet rollespil. 
Men kan man nu vide sig helt sikker på det?
Af Lars Andersen

Peter: Hvad!? Hvorfor kommer der så overho-
vedet nogen mennesker? Det lyder meget my-
stisk, Lars. Er du sikker på, at det ikke bare er 
en røver? Det lyder som noget du bare finder 
på. Det lyder mest som en joke.

Lars: Det er helt rigtig. Jeg har engang selv 
oplevet Forum. Selvfølgelig kun en gang. Men 
den er god nok.

Peter: Hmm... noget sjov må der da være. 
Hvis der kommer folk, så må der da ske noget. 
Er der masser af piger?

Lars: Det ved jeg ikke. Men højdepunktet er 
lørdag aften hvor de holder en auktion.

Peter. Hvor usselt. Rollespillere burde kunne 
gøre det bedre end det.

Lars: Tror du? Men Claus siger, at der er nog-
le nye der står for de i år, og at de prøver at få 
alle mulige andre med også. Er det ikke noget 
med, at du er med i sådan en bordrollespils-
klub hvor I mødes hver mandag og drikker øl 
og fortæller jeres koner, at I spiller rollespil?

Peter: Der er da ingen bordrollespillere der 
gider møde op hvis der ikke bliver spillet! 
Hvorfor skulle de dog det? Og vi er i øvrigt 
utroligt seriøse om mandagen.

Lars: Men tror du så ikke der bliver bordrol-
lespil også? 

Peter: Ellers gider ingen da komme!

Lars: Ja, ja... det er jo ikke mig der arrangerer 
Forum. Men måske tør de her nye lave om på 
det hele, så folk rent faktisk gider komme til det.

Peter: Tror du?

Lars: Nej, da! Jeg tror det bliver det samme 
powerpoint-show som sædvanligt!

Peter: Skal vi så tage ud og høre musik i ste-
det?

Lars: Der er ingen der snakker om musik! Vi 
ses til 1. søndag, din øgle.

Virkeligheden er jo selvfølgelig, at hvis jeg be-
stemte, så skulle man mixe teori og rollespil, 
så man kunne vælge begge dele. For der er jo 
ikke noget galt med folk, der snakker om rol-
lespil. Det gør jeg jo selv en gang imellem. Jeg 
ville bare finde nogle interessante personer til 
at sige noget om rollespil i stedet for at lade 
gud og hver mand kommer og spilde folks tid. 

Næh, nogle gode oplæg, nogle rollespil hvor 
man fik prøvet det af i praksis og så ville jeg 
også bruge nogle af pengene på at skaffe nogle 
enkelte rigtig gode og underholdende fore-
dragsholdere. Hvis Forum var sådan gad jeg 
godt komme! Og hvis man skal lokke Peter til 
at komme skal der bare være nogle søde elver-
piger, som han kan snakke med om sit 
mandagsdruk(rollespil).

FORUM
Forum  2012

Fredag
• Peter Munthe-Kaas fortæller om KAPO
• Et seriøst mini rollespil med ”lidt ” KAPO-ting
• Jesper Kristiansen fortæller om vampyrer
• Mad
• Mini vampyr-rollespil (gerne useriøst)

Lørdag
• Piger i Panser fortæller om Køn og rollespil
• Et kønsproblematiserende mini rollespil 
• Niels Sangill fortæller om Factory 33
•  Et mini rollepil opbygget omkring Factory 33 

konceptet (og selvfølgeligt med de der Nerf  guns!)
•  Käte Kjær fortæller om brug af  elektronisk 

spillerregistrering og alle de andre smarte logistiske 
ting de bruger på fyn

•  Morten Greis Petersen fortæller noget om 
bordrollespil

•  Et seriøst mini-bordrollespil (måske et fra 
Scenariebogen, som Bifrost har udgivet)

•  Thomas Aagaard fortæller sine vildeste hemmelige 
tanker om hvor krigslive skal hen i fremtiden. 

•  Et mini kamprollespil hvor man i formationer bliver 
kommanderet rundt af  Thomas Aagaard (og får 
lov at banke nogle jyder/sjællændere!)

•  Mad
•  Fest om aften (smid den der auktion ud)
•  Lørdag nat: et alkoholrollespil af  Claus Raasted på 

total slap line: (”Zombier mod stive grønlændere”) 

Søndag formiddag
•  Panel diskussion om rollespil og alkohol 
  (uden Claus Raasted)

FORUM og BIFROST 
Forum er en årlig rollespilskongres, der arrangeres af  landsforeningen Bifrost. På 
Forum bliver der ikke spillet en masse rollespil - på Forum handler det om at blive 
klogere på rollespil - både som deltager og som arrangør. Rollespillet lever i 
foreningerne, hvor kampagner og scenarier skabes og spilles. Man ikke rigtig 
uddanne sig til ”rollespil” eller ”arrangør”, for forskellige typer spil kræver 
forskellige ting af  dem der designer og afvikler spillet. Alligevel kan man lære 
ufatteligt meget af  at tale med andre om deres erfaringer, med emner der har rigtig 
mange fællestræk med dem man selv arbejder med. Kom til Forum og hør hvorfor 
det er fedt at spille i Helios og opdag at de faktisk er smadderflinke i Einherjerne.

FORUM

ifølge Lars Andersen!
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Hvorfor spiller 
de sådan?

FOKUS PÅ TO ROLLESPILSTYPER, DER 
 BARE IKKE HAR DET SJOVT SAMMEN

www.rollespil.org
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BESKRIVELSE
ROLLE|SPIL er Danmarks eneste 
blad om rollespil. Bladet har artikler 
skrevet af  rollespillere fra hele 
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ROLLE|SPIL over alt fra tema-
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interesse for rollespillere landet over.
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forståelsen for rollespil som hobby 
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“ Tegn abonnement!  
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  på Festival”

http://www.rollespil.org


www.junior-rollespil.dk

Fordi seje børn 
tæver deres venner

http://www.junior-rollespil.dk

