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Nogle gange glemmer vi hvor vildt et land Danmark er, 
når det handler om rollespil. Vi har det klart største antal 
rollespillere i forhold til befolkningsantal. Vi er ledende 
på børnerollespilsområdet og laver kickass internationale 
scenarier sammen med vores nordiske kusiner og fætre.

Vi har Fastaval, hvor rollespillets svar på Oscar’en, den 
gyldne Otto, bliver delt ud. Og i Hobro ligger verdens første 
rollespilsefterskole.

Men nu er den ikke længere den eneste. Rollespilsefterskolen 
Epos åbner nemlig, og det er intet mindre end fucking 
awesome. Vi har derfor en artikel om Epos med i bladet, og 
vi glæder os til at høre langt mere fra dem i fremtiden.

Der er dog andre ting, der er awesome. En af dem er, at 
rollespil - eller noget der ligner - har været til stede i Danmark 
længe. I 1964 lavede spejderne f.eks. et kæmpe arrangement, 
som virkeligt minder om rollespil. Vi har fundet et af deres 
gamle blade frem (tak til Anders Berner), og det kan du læse 
mere om indeni bladet.

Den skrappe læser vil i øvrgt lægge mærke til, at vi har 
lidt færre sider i bladet. Det er fordi vi gerne vil kunne gå 
helt amok i december, når der både kommer interview 
med forfateren Josefine Ottesen, reportage fra College of 
Wizardry i Polen og spotlight på Knudepunkt 2015. 

Så I får lidt mindre nu, men meget mere snart. Woohoo!

Claus Raasted
Som også er fucking awesome!

leDeR
Fucking awesome!
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Knudepunkt 2015 er nu åbent for tilmeldinger
Den nordiske rollespilskonference Knudepunkt kommer til Danmark næste år. Og vi skal selvfølgelig med! Det håber vi også du 
skal, og derfor har vi en stor artikel om Knudepunkt i næste nummer. Der kommer rollespillere fra mere end 20 lande, og der er 
allerede solgt omkring 250 billetter til arrangementet, som løber af stabelen 12.-15. februar 2015. Du kan læse mere på:

knudepunkt.org

Formanden takker af
Han blev valgt som formand for landsforeningen i efteåret 2011, efter et år som næstformand. Nu takker Anders Berner af som 
Bifrost-formand, efter tre år ved roret. Under Anders er der kommet flere foreninger med i folden, aktiviteten er steget både i indland 
og udland og bladet her er også kommet under Bifrosts vinger. På redaktionen kommer vi til at savne ham - ikke mindst fordi hans 
arbejdsbord er mindre end tre meter væk fra chefredaktørens!

90 min dokumentarfilm om 
rollespil endeligt færdig!
Film-holdet fra Cosmic Joke har leveret dokumentar-videoer til 
rollespilsmiljøet før. De har lavet en film om Østerskov Efterskole 
og en om Panopticorp. Men nu er deres hovedværk endelig klar. 
Filmen Treasure Trapped viser deres rejse ind i rollespillets verden, 
og har optagelser fra både engelske fantasy-scenarier, post-apoc 
scenarier, det svenske rollespil Monitor Celstra og altså Panopticorp 
og Østerskov herhjemme fra. Her på redaktionen har vi fået lov til 
at se filmen lidt før tid, og vi er positive. 

https://www.youtube.com/watch?v=pz_1p1wfDOI
Søg på “treasure trapped” på youtube

Dokumentationsbog 
om 70’er rollespil
Rollespillet Morgenrøde blev spillet på Sjælland i midten af august, 
og Rollespilsakademiet har nu lavet en dokumentationsbog om 
scenariet. Det er den femte bog i dokumentationsserien ”The Book 
of ...”. Denne hedder dog ”Bogen om Morgenrøde” og er henvendt 
til et dansk publikum, og kan findes gratis på Rollespilsakademiets 
hjemmeside.

www.rollespilsakademiet.dk/webshop/morgenrode.pdf

Helvede på hjul
Skinner er måske mere rigtigt! I Tjekkiet laver de nemlig Hell on 
Wheels til foråret, og der er en international udgave, som man kan 
melde sig til. Det bliver vildt!

howlarp.cz/about/
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Ny sci-fi kampagne
Den Tabte Koloni er navnet på Rollespilsfabrikkens nye 12-18 års kampagne. Handlingen foregår på en fjern koloniplanet, hvor 
koloniskibet er styrtet til jorden og ingenting er gået som det skulle. Mere jordnært foregår det ved en gammel bunker ved 
Vestvolden i Husum/Brønshøj-området. Der er løfter om NERF guns, politisk magtkamp, mutanter og et regelsæt baseret på evner

rollespilsfabrikken.dk/koloni

NoRmale PRISeR

Dobbeltside

Enkeltside

Halv side

1/3 side 

1/4 side 

1/6 side 

Køb af annoncer hele året (4 numre)
-25% rabat pr. annonce

Alle priser er INKLUSIV moms

BIFRoST loKalFoReNINgeR

Dobbeltside 

Enkeltside 

Halv side 

1/3 side  

1/4 side    

1/6 side  

Alle priser er INKLUSIV moms

Vil du have en annonce i bladet, 
så kontakt Claus på claus.raasted@gmail.com

Priser for
annoncer

6.000 kr.

4.000 kr.

2.250 kr

1.500 kr

1.250 kr

900 kr.

1.200 kr.

800 kr.

450 kr.

300 kr.

250 kr.

180 kr.

Freddy Miltons 
banebrydende 
romaner om

Avatarer
og deres
samspil

med
andre

mennesker

Josefine ottesen 
og rollespillerne
Hendes nye bog hedder Helgi Daner, og den er 
udkommet her tidligere på efteråret. Hvad har det 
med os og rollespil at gøre, tænker du måske? Ikke 
alene er den en spændende historisk roman om 
Holger Danske - der er også blevet lavet rollespil om 
den af både Østerskov Efterskole, Rollespilsakademiet 
og flere andre.

Og hvis det kan bane vejen for mere forfatter/
rollespiller-samarbejde, så jubler vi hele vejen!

helgidaner.dk
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Danmarks næste  
rollespilsefterskoleåbner i 2015

kolens hjem bliver på Danebod på Als i Sønderjyl-
land i flotte og stemningsfyldte bygninger med 
udsigt over Fynshav. Som en fan på Facebook 
spontant udbrød ved nyheden: “WAAAAUUUU! 

Der kan man lave noget fedt rollespil.”
Det virker til at bygningerne, som tidligere har huset en 

højskole og en specialefterskole, virkelig kommer til sin ret 
med Epos.

Mathias Halgrener Granum, manden bag og skolens kom-
mende forstander, ser i hvert fald allerede mange muligheder 
i skolens faciliteter: 

“Skolen har syværksted, keramikværksted, træværksted og 
endda en gammeldags smedje. Det åbner jo op for håndværk 
og design som valgfag på Epos, og ved at give gode rammer 

for at arbejde med kostumer vil vi også appellere til unge 
fra cosplay miljøet,” fortæller han begejstret, og fortsætter i 
samme åndedrag med at beskrive mulighederne udenfor:

“Skolens store udendørs arealer kunne være perfekte til 
en live-rollespils kampagne. Måske en søster kampagne til 
Østerskov Efterskoles populære Fladlandssaga. Så kunne elev-
erne fra de to rollespilsefterskoler af og til mødes til et større 
træf i det samme univers, og derigennem give hinandens 
historier ekstra dybde.”
  
Bitre konkurrenter eller samarbejde?
Når nu talen falder på verdens første rollespilsefterskole, 
Østerskov Efterskole i Hobro, så melder spørgsmålet sig: 
om denne nye skole ikke bliver konkurrent til Østerskov, 

hvis niende årgang netop er startet. Men Mathias Halgrener 
Granum er hurtig til at gyde olie på de oprørte vande der 
skulle være.

“Epos og Østerskov er kollegaer, og vi havde ikke haft 
modet til at kaste os ud i arbejdet med Epos, hvis det ikke 
havde været for god støtte fra Østerskov Efterskole. Lige 
siden ideen til Epos blev undfanget, har vi været i dialog med 
Mads Lunau og Jakob Bavnshøj – forstander og viceforstand-
er på Østerskov Efterskole. De har bidraget med uvurderlig 
ekspertviden indenfor det ret specialiserede felt ’hvordan man 
starter en rollespilsefterskole’”.

Det startede med en drøm; og rollespilscamps
Spiren til Epos blev lagt en sen nytårsaften, fortæller Mathias 

S

ePoS

En enkelt underskrift markerede et vigtigt kapitel på en lang 
og intens rejse for Efterskolen Epos, og sikrede samtidig en 
af de vigtigste ingredienser for den kommende efterskole: 
de perfekte bygninger til den nye skole. Dermed er scenen 
sat for at verdens anden rollespilsefterskole starter sit 
første hold den 9. august 2015.

“Én skole, der benytter 
spilbaseret læring, kan være 

et tilfælde - en oase i en alt for 
stor ørken. Men når der kom-

mer flere skoler er det begyn-
delsen på en ny epoke for det at 
gå i skole i Danmark. Østerskov 

Efterskoles læringsrollespil 
er normalt baseret på venlig 

kappestrid. Vi er klar til venlig 
kappestrid med Epos. Og til 

at fortsætte det gode samar-
bejde. Der er landstævner for 

idrætsefterskoler. Hvorfor ikke 
for rollespilsefterskoler?”

 Mads Lunau, forstander på Østerskov  
Efterskole, om en ny rollespilsefterskole.”

Skolen råder over mange gode 
faciliteter, så som denne teatersal, 
mange værksteder og ligefrem en 

gammeldags smedje.
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Halgrener Granum: 
“Til nytårsaften for et par år siden talte min kæreste og 

jeg om, hvilke drømme vi havde for vores liv. En af mine 
drømme var en dag at være med til at starte en efterskole. 
Jeg har en stor kærlighed til den skoleform, jeg har selv gået 
på to gode teaterefterskoler, og har været lærer på Vester 
Thorup Efterskole,” fortæller han, men der var også en anden 
indgangsvinkel til projektet:

“Efterskolen Epos voksede også i høj grad ud af mit arbejde 
med Fantasmos Rollespilscamps, som jeg afholder i skolernes 
ferier. Det er et arbejde jeg elsker, og jeg har spurgt mig selv: 
Hvordan kan hele mit arbejdsliv komme til at minde mere 
om en Fantasmos camp?. Efterskolen Epos er det bedste svar 
jeg har kunnet finde på det spørgsmål.”

For dem, der ikke ved, de er rollespillere
Mathias Halgrener Granum kan beskrive de elever, han laver 
skolen for, i en sætning: 

“Vi vil gerne være en skole for rollespillere OG for unge, 
der endnu ikke ved, at de er rollespillere,” men han uddyber 
dog:

“Vi vil gerne nå unge, der har en hobby, der grænser op til 
rollespil, som for eksempel cosplay eller skuespil. Vi vil også 
gerne være en skole for ’bogslugerne’ – de unge, der læser 
den ene fantasy eller science fiction roman efter den anden, 
og måske har en drøm om selv at arbejde med at skabe 
fortællinger.”

Endelig vil skolen prøve at nå dem, der har afvist rollespil 

på grund af misforståelser om, hvad denne brede hobby er:
“Der findes stadig unge, der afviser rollespil, fordi de har 

et for snævert billede af, hvad det er. Dem vil vi gerne kunne 
appellere til, så vi får mulighed for at vise dem den bredde af 
muligheder, som rollespil rummer.”
  
Vejen frem mod 2015
Efterskolen Epos har nu købt Danebod Højskoles bygninger 
med hjælp fra Sønderborg kommune, som har stillet med 
en kommunegaranti. Skolen har allerede fået de første 23 
forhåndsindskrevne elever, og ambitionen er at have over 40 
elever til det første skoleår.

“Vi har sendt vores ansøgning om forhåndsgodkendelse 
til undervisningsministeriet, og regner med at have den fær-
digbehandlet i løbet af September,” kan Mathias Halgrener 
Granum berette. 

Næste store skridt er Efterskolernes dag d. 28 September, 
hvor skolen holder åbent hus i deres nye lokaler. 

“Derudover vil vi tage bygningerne i brug til Fantasmos 
rollespilscamps i de fleste af skolernes ferier. Den næste bliver 
efterårsferien, og derefter kommer vores nytårscamp,” afslut-
ter Mathias Halgrener Granum.

Hvis man overvejer et år på skolen, eller bare vil opleve 
god stemning og godt rollespil, er det allerede nu muligt at 
tilmelde sig efterårets Fantasmos camp på fantasmos.dk, som 
kommer til at foregå i skolens nye bygninger. n

Mathias Halgrener Granum
Mathias er oprindeligt musiker, og har gået på Det Jyske 
Musikkonservatorium med saxofon og sammenspilsle-
delse som hovedfag. 

“Jeg bruger stadig musik ret aktivt, også som en del af 
rollespil, hvor jeg ser det som et fremragende redskab til at 
skabe billeder på nethinden.”

Senere skiftede han til musikterapistudiet på Aalborg 
universitet, hvor han tog sin kandidatgrad. De sidste par år 
har han arbejdet som projektleder i Dansk Flygtningehjælp, 
hvor han blandt andet har undervist pædagoger i, hvordan 
de kan bruge rollespil, musik og leg til at styrke integra-
tionen hos tosprogede indskolingsbørn.

“Derudover arrangerer jeg kurser i spontan historie-
fortælling, og holder foredrag og workshops om samarbe-
jde og kommunikation.”

Mathias er 33 år, og bor på en 4-generationers fami-
liebondegård syd for Århus med sin kæreste Alea, deres 
søn Lucas samt Aleas forældre og bedsteforældre.

“Hvorfor vil jeg gerne på Epos? Jeg 
deltager på Fantasmos camps. Jeg 
tror at Epos, ligesom Fantasmos, 

bliver et sted hvor leg, kreativ-
itet, selvstændighed og venskab 

bliver vægtet højt, og et sted hvor 
man kan udfolde sig og gøre sig 

bekendtskaber for livet. Og det er 
noget, som jeg personligt finder 

vigtigt. Både fordi det giver et 
sundt læringsmiljø, men også fordi 
det vil være med til at udvikle elev-

erne, og der iblandt mig selv, som 
mennesker.”

 Maya Hindsberg, forhåndsopskrevet til  
Epos årgang 2015-2016

Fakta om Epos
•  Der er åbent hus den 28. september i forbindelse med 

Efterskolernes Dag
•  Den næste Fantasmos camp afholdes i efterårsferien og er 

for unge der går i 7 til 9 klasse, læs mere på fantasmos.dk
•  Hvis man overvejer at søge en stilling på Epos, og har 

lyst til at snuse til den nye skole, er man velkommen til 
at melde sig som frivillig medarrangør af en Fantasmos 
camp.

•  Skolen starter sit første hold i skoleåret 2015-2016
•  Skolen har plads til 90 elever, men satser på at årgang 1. 

bliver mindst 40 elever.
•  Læs mere om skolen på efterskolen-epos.dk.

Forventningsfulde unge ankommer 
til Fantasmos camp, der altid ligger 
i skolernes ferie og er arrangeret af 

Mathias Halgrener Granum
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Jyllands nyeste rollespilscon:

Den 6. til 8. februar 2015 kommer black box rollespil til jylland i stor stil, når Black Box Hors-ens slår dørene op på Komediehuset i Horsens til tre dage med meget forskellige scenarier.Af Simon James-Pettit

Det bliver dog black box rollespil med et særligt 
horsensiansk twist, da nogle af scenarierne bliver 
afholdt oppe på det gamle Horsens Statsfængsel, 
der nu er indrettet som museum.

“De har været utroligt imødekommende på 
Fængslet, så selvom det er lidt dyrt at leje, er det en fantastisk 
mulighed, vi bare ikke kunne sige nej til. Derfor vi har fun-
det nogle scenarier, som virkelig kan gavne af denne ramme, 
og de bliver sat op i den gamle arrest, en del af Fængslet, man 
ikke ser på det normale museumsbesøg,” fortæller Black Box 
Horsens’ hovedarrangør Simon Pettitt. Men størstedelen af 
scenarierne afvikles på improvisation, komedie og dramasko-
len: Komediehuset. 

“Præcis som Fængslet, har Komediehuset modtaget os med 
åbne arme og generelt sagt: ‘hvad skal I bruge?’ Faktisk var 
det Komediehuset, der opfordrede os til at opsøge Fængslet. 
Generelt er Horsens meget modtagelig overfor nye og sære 
events af denne type, så er den opfordring givet videre,” 
fortsætter Simon Pettitt.

Komediehuset er særligt velegnet til en black box festival, 
da det råder over fire såkaldte black box sale. Det er fra denne 
type teatersal, at black box rollespil har fået sit navn. En 
black box er et mørklagt rum, med sorte vægge og loft, med 
teaterlamper og lydudstyr installeret. Men i modsætning til 
en normal teatersal, er der ikke en fast scene eller publi-

kumspladser, disse sættes ind efter behov. Det giver meget 
mere fleksibilitet, og det er netop det, der gør en black box 
så velegnet til rollespil, fordi så kan den indrettes efter det 
enkelte scenaries behov.

Hvad er black box rollespil?
Ordet black box rollespil er meget oppe i tiden i visse kredse, 
og har allerede fået tillagt en masse betydninger. Men i bund 
og grund dækker begrebet blot over rollespil spillet i en black 
box. Derudover kan det være lige så mange forskellige ting, 
som ethvert andet liverollespil.

Der har været afholdt store black box scenarier såsom Kapo 
og Delirium med op mod 100 deltagerer, og man har sat selv 
små firemands Fastaval scenarier op i en black box. 

Dog er der enkelte ting, der går igen i scenarierne på 
en black box con: de starter alle med en workshop, hvor 
deltagerne har mulighed for at afprøve de virkemidler og 
teknikker, der bruges i det enkelte scenarie. I nogle af dem 
skabes rollerne også via workshops inden spilstart.

Derudover har alle scenarierne en instruktør, en slags GM. 
Men i modsætning til bordrollespil afbryder denne ikke spil-
let for at give instrukser og sætte scener. Dette klares via lyd 
og lys, der viser, hvad der sker i scenariet. For eksempel kan 
en bestemt lyd vise, at nu skifter man til en anden scene, som 
det gøres i scenariet “White Death,” hvor en ringende klokke 

viser, at nu skifter man scene. Eller en bestemt slags lys kan 
bruges til at vise, hvilken spillestil man skal bruge, som i “The 
Boy and the Milk”, hvor lyset bruges til at vise, om man er i 
fantasiens eller virkelighedens verden.

Selvfølgelig bruges lyd og lys ikke kun til dette. Black box-
ens styrke er naturligvis at lyd og lys kan skabe nogle virkelig 
kraftige stemninger og sanseindtryk.

“Jeg oplever at spillet bliver meget mere koncentreret i en 
black box. Der er bogstavelig talt ingen distraktioner, kun 
spillet og de andre roller. Det er i virkeligheden black boxens 
absolutte styrke. Det betyder at selv simple lyd- og lyseffekter 
har en meget stor effekt på stemningen i rummet,” beskriver 
Simon Pettitt.

Rollespil for alle
Det simple format, ofte er der ingen kostume krav, og hvis 
der er rekvisitter, er det instruktøren, der står for at skaffe 
dem, og workshoppen inden, gør at black box scenarier kan 
spilles af alle. Der er ingen regler, der skal læres først, og 
ingen krav til kostumer. Det vigtigste er blot, at man kaster 
sig ud i det med åbent sind. 
 Af samme grund er black box utroligt velegnet til at intro-
ducere nye til rollespil, da der ikke kræves nogen forudgående 
viden eller erfaring.

Workshops bruges både 
til at sætte deltagerne 

ind i, hvordan det enkelte 
scenarier fungerer og til at 

skabe rolle og relationer.

Især lys kan bruges til at 
skabe en stærk stemning 

til rollespillet. Her fra black 
box scenariet Sakrofæ.B
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Hvad er der på programmet?
Da dette er den første black box con i Jylland er der både nye 
og gamle scenarier på programmet. Der er scenarier fra Black 
Box Horsens søstercon Black Box CPH, som afholdes for 
fjerde gang i november 2014.

 Fra København kommer blandt andet det surrealistiske 
men dybt poetiske “White Death,” et rollespil, som spilles 
helt uden ord, samt det legende barnlige fortællescenarie 
“The Boy and the Milk,” om det eventyr det kan være for en 
femårig knægt at hente mælk.

  Der er tidligere Fastaval scenarier såsom det musikalske 
“Sarabande,” hvor man følger livet i boheme miljøet i 1900 
tallets Paris, og det tragiske “Scrapbook,” begge scenarier har 
vundet de eftertragtede Ottoer.

  Der er også scenarier fra udlandet såsom det svenske 
“Huntsville”, hvor man følger de sidste timer for en indsat på 
death row i USA. Dette er et af de scenarier, som foregår på 
Fængslet. Derudover er der også “I know you are but what 
am I?” af den engelske kunstner Adam James, der handler om 
mobning. Endelig er der selvfølgelig også helt nye scenarier 
som “For Danmark og Fædreland”, et scenarie der foregår i 
verden fra computerspillet Fallout. n

Fakta om Blackbox Horsens
Hvor: Komediehuset i Horsens
Hvornår: 6. til 8. februar 2015
Pris: Adgang 150 kr. Hvert scenarie: 50 kr. Dog kan man fra den 20. 
oktober til den 1. december købe en tidlig adgangsbillet, der kun koster 
100 kr.
Program: Se det foreløbige program på pettitt.dk/blackboxhorsens
Billetter: Kan købes via rollespil.dk, se mere på hjemmesiden. Billetter 
til scenarier kan købes fra december af.

Spil i foreningerne, så nye 
spillere kan kigge på og få 

lyst til at være med. 
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Spejderne lavede 
rollespil for 50 år 
siden

Landsforeningens formand Anders Berner havde et familie-medlem, der var med dengang 
spejderne i 1964 lavede et kæmpe arrangement, som nok i dag var blevet kaldt rollespil. 
Det blev det ikke dengang, men historier derfra er stadig spændende. I anledningen af, at 
det er 50 år siden bringer vi derfor denne artikel.

Af Rasmus Wichmann
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asmus Wichmann: Fortæl om dig selv, og om 
hvordan du kom ind i rollespilsmiljøet. 
Sebastian Flamant: Jeg er 39 år gammel. Jeg er 
far til en søn på fem og et halvt år. Jeg har spillet 

rollespil siden slutningen af 80’erne, og startede ikke, som 
så mange andre, med at spille D&D, men med at spille Star 
Frontiers. 
Jeg har været meget aktiv i det danske kongres-miljø. Jeg har 
skrevet 12 eller 13 scenarier, til Fastaval og Viking-con og til 
mindre kongresser.
Jeg har været med-arrangør af Viking-con, jeg har været 
næst-formand i rollespilsforeningen Erebor, inden den blev 
til Avalon, hvor jeg derefter sad som bestyrelsesmedlem i 
mange år.
Jeg har været med til at lave Fønix og andre rollespilsblade, 
foreningsblade, og har som sådan haft berøring med stort set 
alle dele af det danske bordrollespilsmiljø.
Rasmus: Hvilke blade har du været involveret i?
Sebastian: Det første blad jeg lavede var Erebors nyhedsbrev, 
som var en lille pamflet der udkom i begyndelsen 90’erne. Så 
var der et rigtigt blad der udkom hver tredje måned, som hed 
Monokeros, som jeg også var med til at lave. 

Da vi lavede Monokeros, så var der også noget der hed 
Saga, som eksisterede sideløbende, og på alle måder havde et 
mere professionelt udtryk.

Så opstod Fønix ud af Sagas aske. Nogle af os fra Erebor 
lavede et blad kaldet X3M som en modreaktion på Fønix. 
Det gik så hurtigt i sig selv igen, at alle dem der havde lavet 
X3M, blev en del af Fønix-redaktionen derefter. 
På det tidspunkt var der en ånd mod store projekter. Der var 

mange breakout-grupper i rollespilsmiljøet på det tidspunkt, 
og mange kreative kræfter der stak i forskellige retninger. 
Rasmus: Hvad var det ved Fønix, der gjorde at du havde lyst 
til at lave et blad selv, i stedet for at bidrage til det eksister-
ende?
Sebastian: Jeg tror meget at det var et spørgsmål om klima. 
Vi ville gerne lave vores eget. Jeg kan ikke huske om der var 

Han er otto-vinder
noget ved Fønix vi decideret ikke kunne lide – der var nogle 
artikler som vi ikke kunne forstå, og i stedet for at søge et 
kompromis, så... ja, vi dæmoniserede dem ikke, men der var 
ikke noget der inspirerede os til at arbejde sammen med dem. 
Nogle af dem der lavede Fønix var lidt for cool, og en lille 
smule arrogante, og det brød jeg mig ikke om.
Rasmus: I følte jer ikke velkommen?
Sebastian: Nej. Men vi opsøgte dem heller ikke. 
Rasmus: Fik I noget respekt for at have lavet X3M, så I lettere 
kunne komme ind på Fønix-redaktionen?
Sebastian: Det tror jeg ikke. Jeg tror bare at alle ligesom 
besindede sig, i stedet for at blæse det op til en konkurrence-
situation. 
Jeg tror at mange af de forestillinger om konflikt kom sig af 
at vi alle sammen var meget unge.
Rasmus: Hvor unge var I da?
Sebastian: Jeg var 22-23-24. Det var bare ud over stepperne. 
Og der var en masse diskussion på det tidspunkt om at 
definere hvad rollespil var, og der skete sådan en opkvalifi-
cering af hvor fedt det kunne være, og af 
hele fantasy- og scifi-kulturen, der spirede 
igennem rollespil. 
Rasmus: Kan du forestille dig et 
rollespilsmiljø, som helt har lagt de fantas-
tiske genrer bag sig?
Sebastian: Nej, men jeg kan forestille mig 
at miljøet gradvist bliver opsplittet, også på 
tværs af aldersskel. 
Nogle vil have en bredere forståelse for 
rollespil, som omfatter flere genrer, men 
jeg tror stadigvæk at unge rollespillere er 
tiltrukket af rollespil ud fra et fantasy- og 
scifi-standpunkt. Det er dét som trækker 
dem ind i det. 
Rasmus: Giver genrerne noget til story-
telling?
Sebastian: Det gør de ikke. Jeg tror ikke at én 
genre giver noget, som en anden ikke gør.
Rasmus: Tror du at den massive tilst-
edeværelse af det fantastiske i popkulturen vil 
føre til en overmætning, og at det er derfor at 
man nu også ser socialrealistiske scenarier på 
Viking-con?
Sebastian: Nej. Jeg tror at det er fordi 
rollespillerne er blevet ældre. Den første gen-
eration af rollespillere er ikke død endnu. 

Der findes ikke nogen rollespillere i 
Danmark, som er over 80 år gamle.  Så er 
der ikke en aldersbalance. Men hvis man 
forestiller sig et miljø om 20 år, hvor der er 
lige så mange på 60 der spiller rollespill, som 
der er nogen på 20, så tror jeg også at der vil 
være en meget bredere spredning af genrer. 

Jeg tror ikke at den socialrealistiske bølge 
i rollespil har noget at gøre med at man er 

blevet træt af fantasy. Rollespillerne er blevet ældre, og de vil 
tage sig selv mere alvorligt. 
Rasmus: Tror du at de unge spillere stadig vil bruge institu-
tioner som Fastaval og Viking-con? 
Sebastian: Ja, til dels, men jeg tror ikke at de har den indslus-
ningsmekanisme som de havde før i tiden, fordi det i langt 
højere grad er liverollespilsmiljøet, som har den funktion.
Rollespil er jo blevet mere mainstream i dag. Så det er 
blevet mere naturligt at gå ind i en boghandel og finde 
rollespilsagtige ting. 
Rasmus: Suger de store con’er for mange kræfter til sig?
Sebastian: Når man har en institution som Fastaval – som er 
fantastisk, det skal der ikke være nogen tvivl om – så er det 
klart, at hvis man brænder for at lave en con i Svendborg, så 
vil man aldrig kunne matche det niveau af professionalisme 
som andre har bygget op igennem mange, mange år. 

På den måde kan institutionerne sidde lidt tungt på det 
hele. 

Men det sagt, så er de kreative kræfter bare andre steder 

Han står bag flere klassiske rollespilsblade

Han er efterkommer af D’artagnan
og han er først og fremmest far
Sebastian Flamant var i 1990’erne og op gennem 2000 en af de 
mest aktive i det danske rollespilsmiljø - men hvis du ikke har 
hørt hans navn, så er det fordi, at miljøet ikke har nydt godt af 
ham, siden han for lidt over fem år siden blev far. 
Af Rasmus Wichmann

Sebastian Flamants sce-
narie Forhøret, blev skrevet 
til Erebors kongres i 1996. 
Scenariet kan hentes på 
www.alexandria.dk

R
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henne i dag. Der har været en stor strømning om at lave 
fantastiske, kreative livescenarier. Og det har til dels overtaget 
noget af den kreative drivkraft som tidligere gik til fore-
ningerne. Mange af dem som eksisterede i 90’erne er døde 
nu, så kun de store står tilbage. Og selv de store er ikke så 
store. For con’ernes vedkommende er der reelt kun Fastaval 
og Viking-con tilbage. Men sidder der nogen i Næstved og 
tænker ”skal vi ikke lave en con?” så skal de da bare gøre det! 
Men noget af den skabelsesgejst der var i 90’erne, den kan jeg 
ikke få øje på, på samme måde i dag. Måske bevæger den sig 
andre steder hen. 

Jeg ser at folk har gode idéer, uanset publikums størrelse, og 
har vedholdenhed til at føre dem ud i livet. Men det kan være 
min bekymring at miljøet føles for konsolideret, at det er 
sværere for unge at komme til orde i det. Og af de af den ene 
eller anden grund ikke skaber noget selv. 
Rasmus: Er institutionerne opsøgende nok i forhold til de nye 
kræfter? Og er forfatterspirerne selv opsøgende nok?
Sebastian: Det ved jeg ikke, men jeg har en idé om at der bare 
ikke er så mange som der var før i tiden. Men det skyldes 
muligvis at jeg ikke var så meget med, som jeg var før. Det er 
fint hvis institutionerne kan finde folk, men jeg synes ikke at 
man kan bebrejde dem at de ikke gør.
Rasmus: Hvor meget har en owlbear i AC?
Sebastian: (griner) For min skyld kan en owlbear have den 
AC, som skaber den mest interessante scene. Det er nok 
stadig min holdning i dag, at man skal have skabt en god 
oplevelse, og så er det ret lige meget hvad der står på papiret. 

Rasmus: Hvad kan vi lære at miljøet i 90’erne? 
Sebastian: Behovet for fjender. Internettet har bragt en masse 
forbrødring med sig. Det er oplagt at sige at det reducerer 
afstandene. Men det er ikke kun positivt. For fjendskaberne 
var også med til at give lidt kreativ kampgejst, at man ville 
vise at man fandeme var bedre end dem derovre, og vores con 
skulle være anderledes end deres.  Men dengang, så var jeg 
træt af at der ikke gik en måned, uden at der opstod en ny 
idé. Man var lidt ”hvorfor laver du ikke den til Fønix?” og de 
sagde bare ”nej, det er min idé, og jeg vil lave den selv.”
Det var bare så ærgerligt, fordi rigtigt mange kreative kræfter 
løb ud i sandet. Så på det tidspunkt følte jeg at det var bedre 
at folk fandt sammen og lavede nogle stærke projekter. Som 
miljøet er i dag, så hælder jeg til det modsatte. Der er brug 
for udbryderne, for I takt med at kulturen er blevet mere 
etableret, så er det blevet sværere at lave modstand. n

Rollespil er organiseret leg. Men noget af det teori, der ligger bag - ”legeteori” - går virke-
ligt langt tilbage. ROLLE|SPIL har fået Lars Konzack, der er lektor på Københavns Univer-
sitet, til at skrive noget om lege- og spilteori gennem tiderne. Så tag den akademiske hat 
på, og dyk ned i første del af en historisk gennemgang af hvordan spil og leg blev set på 
dengang sværd ikke var af latex.
Af Lars Konzack

ollespillere har vist stor interesse for, hvordan vi 
udnytter performance, dramateknikker og ikke 
mindst historiefortælling bedre. Men interessen 
for, hvordan spil fungerer, har været nedprioriteret, 

ja, måske ligefrem nedvurderet. Et eksempel er en term som 
’gamism’, der angiver, at der skulle være en type rollespillere, 
der alene spiller for at vinde ved at optimere deres rollespil-
skarakters karakteristika (Edwards, 2001). Imidlertid er spil 
mere end blot ’gamism’. Med spil og leg har vi grundlaget for, 
hvorfor rollespil er aktiv deltagelse og ikke blot højtlæsning 
af en historie eller at gå i teatret og se et teaterstykke eller en 
performance. Selv med totalteater tænkes der stadig i publi-
kum og ikke deltagere. Men lad os starte lidt længere tilbage.

Ludologi betyder ”læren om leg” og er et generelt fagom-
råde, der beskæftiger sig med, hvad spil og leg er for en stør-
relse. Den første registrerede brug af ordet ludologi stammer 
fra den danske historiker Per Maigaard i 1951. Han skriver: 
”Ludologi er videnskaben om spil og en del af sociologi og 
videnskaber derom” (Maigaard, 1951, s. 364). Men nu farer 

vi alt for hurtigt frem. Selve ludologien er nemlig ældre end 
begrebet.

Klassisk tid beskæftiger sig ikke synderligt med leg ud fra 
en teoretisk forståelse. Det blev taget for givet, hvad leg og 
spil var for en størrelse. Platon og Aristoteles beskæftiger sig 
med, hvilken rolle kunsten har, men legen diskuteres ikke 
direkte. Det er naturligvis muligt at forstå leg ud fra betragt-
ninger om mimesis, mythos og drama, men det er senere 
tilskrivninger (Rasmussen, 2002). Platon opfatter primært 
leg som en form for opdragelse, hvormed det er muligt at 
tilegne sig kundskaber (Platon, 1999 (opr. ca. 380 f. Kr.)). 
Noget vi også genkender fra forståelsen af rollespil, når denne 
interesse legitimeres ved, at man bliver bedre til engelsk eller 
andre færdigheder.

Legen dukker op i middelalderen
Det er først i middelalderen, at leg for alvor begynder at 
få en selvstændig betydning.  I højmiddelalderen (1000-
1350) begynder italienske Thomas Aquinas (1225-74) at 

middelalderens 
legeteori

“For min skyld kan en owlbear 
have den AC, som skaber den 
mest interessante scene. Det 

er nok stadig min holdning i dag, 
at man skal have skabt en god 
oplevelse, og så er det ret lige 

meget hvad der står på papiret.”

Læs flere af de gamle 
magasiner på rollespil.dk
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filosofere over meningen med livet og universet og alt det 
der – herunder leg. En af kongerne af Castilien, Alfonso 
X (1221-84), fremstiller et samlet værk om spil, baseret på 
blandt andet arabiske tekster, med titlen Libro de los Juegos, 
og den italienske dominikanermunk Jacobus de Cessolis 
brugte skak som udgangspunkt for prædikener om moralitet. 
Disse prædikener blev senere til bogen Liber de moribus 
hominum et officiis nobilium super ludo scacchorum (Bogen 
om Mænds Skikke og Adeliges Pligter eller Bogen om Skak). 
I senmiddelalderen (1350-1500) også kendt som italiensk 
renæssance bidrog Geoffroi de Charny (ca. 1300-1356) med, 
hvordan ridderen forholdt sig til spil og leg i sit værk Om 
Ridderlighed, og William Caxton (ca. 1415-1492), manden 
der introducerede trykkepressen til England, udgiver skakbo-
gen Game and Playe of the Chesse i 1474.

Er overdreven leg syndigt?
Thomas Aquinas udtaler sig om leg under spørgsmål 168, der 
omhandler mådehold, hvad angår kroppens udadvendte bev-
ægelse (Aquinas, 1947 (opr. 1274)). Det bringer ham nemlig 
frem til spørgsmålene om, hvorvidt leg kan være en dyd, 
hvorvidt overdreven leg kan være syndigt, og hvorvidt det er 
i orden at udøve morskab. Han når gennem sin skolastiske 

metode hvor han dialektisk taler for og imod og diskuterer 
kilder om emnet, frem til, at leg er gyldigt, fordi kroppen har 
brug for rekreation. 

Kroppen bør ikke lave det samme hele tiden, men bruges 
alsidigt. Men han når også frem til, at legen kan være en dyd, 
idet legen kan bruges til at have det rart. Det kaldes eutrape-
lia, hvilket groft kan oversættes til legesyge. Når det er sagt, så 
bør legen ikke tage overhånd; dvs. når legen kommer i vejen 
for fornuften. Overdreven leg bliver i sig selv et arbejde, og 
da arbejdet ikke fører noget fornuftigt med sig, er det ifølge 
Thomas Aquinas ude af proportion med glæden ved at lege, 
og det fungerer heller ikke som rekreation. I praksis betyder 
det, at Thomas Aquinas taler imod professionel sport, idet 
glæden forsvinder, og det heller ikke har noget kontemplativt 
formål. Endelig når Thomas Aquinas frem til, at glæde og 
morskab er et gode for mennesket. Med andre ord er leg et 
gode, når det fungerer som rekreation, kontemplation og 
glæde, men en dårligdom, hvis det tager overhånd.

Opdeling af leg 
Kong Alfonso X sætter et andet perspektiv for spil og leg (Al-
fonso X, 2008 (opr. 1283)). For det første er der en mængde 
praktiske eksempler på leg, hvilket betyder, at vi nærmere er 

ude i et empirisk studie end rendyrkede teoretiske overve-
jelser. Ikke desto mindre gør han også opmærksom på, at 
det er Guds vilje, at mennesket skal opleve glæde, og derfor 
eksisterer der, forskellige muligheder for at skabe glæde. 
Han opdeler i udendørsleg, det vil sige sport såsom jagt, 
hesteridning, fægtning etc.  og spil indendørs – almindeligvis 
siddende. Det er indendørsspil, han beskæftiger sig med. 

Derpå opdeler han dem i klogskab og held, hvilket betyder 
en generel inddeling i færdighedsspil og heldspil – og endelig 
de to i kombination. I den ene ende har vi skak og i den 
anden terningspil. Det bliver grundlaget for en diskussion 
om, hvad der er bedst klogskab eller held, hvor moralen synes 
at være, at en kombination er bedst. Men der er dog det 
hierarki, at klogskab regnes som mere ædelt end held.

Jacobus de Cessolis ligger i forlængelse af denne tradition, 
da han omkring år 1300 udgiver Liber de moribus hominum 
et officiis nobilium super ludo scacchorum. Værket om skak 
er samtidig en allegori over det ideelle middelalderby – og 
ligger dermed filosofisk i forlængelse af Augustin (354-430). 
I samtiden blev værket en stor succes og oversat til flere 
sprog: fransk, tysk, tjekkisk, italiensk, catalansk, hollandsk 
og svensk. Det bestod af fire bøger. Den første handlede 
om spillets oprindelse, den anden om officersbrikkerne, den 
tredje om bønderne, og den fjerde og sidste bog handler om, 
hvordan man kan forstå skak som en allegori fortolkning af 
brikkernes bevægelse (O’Sullivan, 2012). 

Brætspil fra 3500 før vor tidsregning
Det er dog ikke første gang, at et brætspil blev brugt som 
allegori. Allerede det ægyptiske spil Senet fra 3500 fvt. 
Handlede om, hvordan faraoen skulle foretage sin rejse til 
dødsriget. Men her blev det brugt som en allegori over stat-
ens opbygning. Hen mod slutningen af middelalderen blev 
Jacobus de Cessolis brugt som forlæg for William Caxtons 
egen bog om skak, som han selv trykte.

Det var lærde, der brugte tiden på at overveje spillets betyd-
ning. De gav stof til eftertanke og hyldede kontemplationen, 
men der var også en anden side af middelalderen, nemlig de 
emotionelle riddere, og de havde et andet syn på spil. Enhver 
der nogensinde vil spille ridder eller paladin i et rollespil bør 
læse Geoffroi de Charnys Livre de Chevalrie (Bogen om Rid-
derlighed) fra 1352. Den giver et godt indblik i, hvordan en 
ridder burde opføre sig med Geoffroi de Charnys gentagende 
slagord: ”Den der gør mere er mere værd.” 

Men husk, den er skrevet lige efter pesten har ramt Europa. 
Det er en farlig tid med krig og frygt. Bogen har ikke den 
samme optimistiske tone som i højmiddeladeren, men er 
i stedet belærende, om hvordan en god ridder skal opføre 
sig. Han har dog også tanker om spil og leg. Dysten og især 
turneringen kan eksempelvis bruges til at vinde hæder og ære. 
Men anden form for leg, var han skeptisk overfor. Geoffroi 
de Charny dikterer:

”Der er også et spil, som man kalder boldspil, hvor mange 
folk taber og har tabt deres ejendele og deres arv, og ved at 
spille sådanne spil, så vil man ikke møde nogle gode folk, så 
det var passende, at de opgav deres spil. Så man bør overlade 
terningspil for vindings skyld til svirrebrødre, ruffere og 
horkarle i værtshuse, og, hvis I vil spille dér, så gør ikke mere, 
hvordan det end griber jer, og sæt ikke mere ind af jeres eget, 
end at jeres spil ikke bliver til alvor. Heller ingen boldspil; thi 
det har gjort kvinderne stor skade, da spil med kugler plejer 
at være et spil og en leg for kvinder.” (de Charny, 1996 (opr. 
1352), s. 50-1)

Som vi kan se, så begyndte man i højmiddelalderen at 
spekulere over, hvilken betydning leg og spil havde. Det kan 
generelt deles op i fire synspunkter: 1) læring, 2) rekreation, 
3) kontemplation og 4) samfundsallegori. Læringsperspek-
tivet ligger allerede fra Platon, men også skak opfatte som et 
spil, man kan lære af. Ligeledes mener Geoffroi de Charny, 
at dyster og turneringer kan hjæpe til at udvikle ridderens 
våbengerning. Rekreation og kontemplation er Thomas 
Aquinas lærde tilgang tilgang til spil og leg. Og endelig blev 
spil brugt af Jacobus de Cessolis som en måde at forstå det 
middelalderens samfund på, hvilket vi genfinder i dag i spil 
som Civilization og SimCity. Højmiddelalderen var en nys-
gerrig tid, hvor man tænkte nyt og var åben overfor nye ideer, 
og det afspejler sig i deres spilforståelse.

Jeg vil gerne takke Ian Dall for uvurderlig hjælp med 
research. n

“Derpå opdeler han dem i klog-
skab og held, hvilket betyder 

en generel inddeling i fær-
dighedsspil og heldspil – og 

endelig de to i kombination. I 
den ene ende har vi skak og i 

den anden terningspil.”
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ræmis: Det er røvkedeligt at være god
Så. Nu er det sagt. Det er sgu’ ikke særligt spæn-
dende at være ”god” til rollespil. Som udgang-
spunkt så ville et scenarie fyldt med good guys 

(M/K) nok være pænt kedeligt, hvorimod et scenarie fyldt 
med ondskabsfulde skurke ville skabe sig selv. Det er fordi 
de gode følger reglerne, ikke gør nederen ting uden grund og 
generelt reagerer frem for at tage initiativ. 
Hvis Kejseren havde indført en slags oplyst enevælde med 
Peace, Love & Harmony til alle, så havde Luke Skywalker’s 
liv nok være noget mindre actionfyldt. Rimeligt mange 
rollespil handler om at kæmpe mod Hitler og hans minions, 

mens ret få rollespil beder en om at slås mod Dalai Lama! 

Undtagelse #1: Hvis der er nok af de onde
Der er selvfølgelig undtagelser, og den første er ret simpel. 
Hvis der er masser af ondskabsfulde børster derude, så er sagen 
naturligvis en anden. Det er fedt at være den renhjertede helt, 
der slås for retfærdighed og frihed, hvis der er fjender nok til at 
gøre det spændende. En af fordelene af nazisterne som fjende 
er, at der var pænt mange af dem. Selv retskafne politifolk har 
det sjovt, hvis der er kriminelle nok. Et scenarie med masser 
af bad girls (M/K) giver plads til nogle spændende helteroller, 
ligegyldigt hvor goodie-two-shoes-agtige de er!

Undtagelse #2: Hvis der er noget galt 
med helten(e)
Kigger man på ældre film er heltene gerne 
rimeligt meget helte, og skurkene er rimeligt 
meget skurke. Darth Vader fra 1977 var 
ikke bare lidt misforstået og udadreager-
ende. Han var all-out evil og lagde ikke 
ligefrem skjul på det. Luke Skywalker og 
Leia derimod var så gode som dagen var 
lang, selvom Leia til tider var lidt kæk. Og 
Han Solo? Ja, ham var der lidt mere kød på, 
men selv Han blev ret hurtigt en solid good 
guy, selvom der var lidt mere glimt i øjet og 
skeletter i skabet.

Moderne TV-serier og film er noget helt 
andet. I Game of Thrones er den mest 
retskafne og noble karakter vi finder Ned 
Stark, og hvad sker der med ham? Chop-
chop, little one. Selv Helte-Aria har nogle 
skarpe kanter og seer-favoritten Tyrion 
skyder sin far mens han skider! Der er 
selvfølgelig nogle i Game of Thrones som 
bare er onde og nogle som er rimeligt gode, 
men selv heltene har kant og de fleste af 
skurkene har også positive træk (Joffrey 
undtaget, men han var også en kæmpe lort)

Vil man have en helte-karakter der virker, 
så er det altid en mulighed at gøre den lidt 
skæv. Temperament, en sort fortid eller 
tendenser til tvivlsomme handlinger gør det 
meget sjovere at spille helte – både for en 
selv og for andre.

Undtagelse #3: Hvis godt og ondt 
er lidt mere relativt
I virkelighedens verden tror jeg de færreste 
står op om morgenen og tænker ”Jeg er sgu’ 
en skurk. Nu går jeg ud og gør skurkagtige 
ting.” De fleste af os synes jo selv vi er de 
gode i historien, og vores venner er gerne 
også ret meget de gode, selv når de objektivt 
set er nogle svin. Det er selvfølgelig en 
udviskning af helte-begrebet, men virke-
lighedens helte er nu engang ikke helte for 
alle. Jeg er sikker på, at for orksamfundet, så 
er Aragorn ikke så fed en fyr.

Det er lidt det samme som Undtagelse 
#2, men så alligevel ikke. Harry Potter 

er rimeligt meget en standup guy det meste af tiden, men 
hans fjender synes jo stadig han er en lort, og de er stadig 
mennesker. Begynder man at lege med fantasy eller sci-fi, så 
får man nogle helt andre muligheder. Jeg læste for nyligt en 
fin analyse af hvorfor klassiske Adventure Parties i Dungeons 
& Dragons stilen var nogle kæmpe lorte, som rev lokale 
økonomiske kredsløb midt over og skabte inflation hvorend 
de gik. Mange amerikanere så helt sikkert sig selv som helte 
i Vietnam-krigen (i hvert fald i starten), men de massive 
mængder bønder der bliver napalmet til, følte nok noget 
andet.

Undtagelse #4: Kants kategoriske imperativ
Så bliver det lige lidt lommefilosofisk. Men den er god nok. 
Den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) er utroligt 
kendt (ikke kant – kendt) for udtrykket ”det kategoriske 
imperativ”. Uden at gå alt for meget ind i filosofien bag, så 
handler det om en leveregel, som man ALTID bør følge. 
Oversat til nutidigt sprog, ser den nogenlunde sådan her ud:

”Opfør dig sådan, at grundlaget for dine beslutninger også 
kan danne grundlag for en almengyldig lovgivning”

Det kræver ikke meget fortolkning at få det til at betyde, 
at der ikke findes special cases, tvivlstilfælde eller gråzoner. 
Enten må man lyve eller også må man IKKE. Og hvis man 
som helt opstiller en række af dem, så bliver ens liv ret 
hurtigt festligt – også til et rollespilsscenarie. En karakter der 
aldrig må lyve eller fortie sandheden bare en smule bliver 
rimeligt hurtigt en, der ender i problemer. Og der er rigeligt 
med muligheder for andre gode, men destruktive leveregler. 
De 10 bud virker meget godt som guideline, men det giver 
masser af bøvl hvis de ALDRIG må brydes.

Derfor: Kants kategoriske imperativ

Undtagelse #5: Steering!

Steering er et forholdsvist nyt begreb indenfor rollespil, men 
et vigtigt et som god. I bund og grund er ideen med steering, 
at nogle gange vil spilleren noget som rollen ikke vil. Så 
finder rollen på en undskyldning, der gør, at det kan passes 
ind i spillet uden at virke dumt. 

Måske skal spilleren indeni vampyren tisse selvom vampy-

Spil
I dette nummer af ROLLE|SPIL kigger vi 
på et par gode tips til dig, der absolut vil 
spille god frem for at være en skurk!
Af Claus Raasted

god!
P
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rer ikke tisser, og fortæller så de andre i Primogen-rådet, at 
hun skal tage et vigtigt telefonopkald fra en af sine minions 
og vælger at gøre det på toilettet for at få fred til at tale privat. 
Måske vil spilleren, der spiller Elverdronningen gerne flirte 
med en af ork-spillerne, og hun opfinder derfor en ny leg 
”Civilisér orken!”. Steering foregår hele tiden og er ikke noget 
at skamme sig over, men som god er det utroligt vigtigt at 
bruge det.  

Det er trods alt noget nemmere at lokke goblinerne ud 
af busken, hvis man som helt ”tilfældigvis” taber sit sværd. 
Det er nemmere, at få spændende spil med de tilfangetagne 
tyve, hvis man glemmer at låse døren til deres celle, og der 
kommer aldrig nogen paladsrevolution, hvis hoftroldmanden 
kaster Sandhedsformualerer på de genstridige adelige hele 
tiden.

Afslutning: Det er fedt at være god
Det kan blive enormt trættende at være sortelverdronning, 
der spiser rå ondskab til morgen, eller Nazi-doktor, der 
aldrig har nogle at snakke med, fordi han dræber alle sine 
underlings. Nogle gange er det bare fedt at være med de gode 
og føle sig som en helt. Nogle af mine bedste spiloplevelser 
har været som helt, men det har også været i helte-roller, hvor 
flere af undtagelserne har været i spil. 

Jeg håber du får det sjovt derude, dit godhjertede bløddyr! n

“Det er nemmere, at få spæn-
dende spil med de tilfange-

tagne tyve, hvis man glemmer 
at låse døren til deres celle, 
og der kommer aldrig nogen 
paladsrevolution, hvis hoftr-

oldmanden kaster sandheds-
formualerer på de genstridige 

adelige hele tiden.”

Jeg snyder altid, 
når jeg spiller rollespil

Lars Andersen afslører hvorfor 
rollespillere er nogle snydepelse – og 
hvorfor det er en god ting
Af Lars Andersen

or nyligt spillede jeg rollespil med nogle børn, og 
der var – som sædvanligt – nogle børn, der snød for 
vildt. Jeg hev fat i lederen af den børnegruppe, der 
snød mest og begyndte at fortælle om de regler, der 

blev brugt. Så sagde knægten desværre bare noget irriterende. 
Han sagde ”Men Lars, når du fortæller om voksenrollespil, så 
fortæller du altid om hvordan du snyder!”

Det kunne jeg desværre ikke løbe fra, for det var ikke længe 
siden jeg havde fortalt dem en fantastisk historie om hvordan 
jeg og Peter totalt snød og brød alle regler, da vi var ude og 
spille. Det var noget med at kuppe en borg og sælge den på 
auktion til andre hold. Vi brød kampregler, magiregler og 
genoplivningsregler og vi gik også offgame midt i spillet for at 
fortælle vores medspillere hvad der foregik. Alle var glade og 
det gav masser af fantastisk underholdende spil. Men snyd, 
det var det sgu'.

Og havde vi ikke snydt så det drev og ignoreret reglerne, så 
var det aldrig gået.

Desværre er det ikke det eneste eksempel, og mange af 
mine andre er knapt så ”gode”. Ofte snyder jeg af langt mere 
egoistiske årsager. Nogle gange er det med hvor mange Krop-
spoint jeg har eller hvor hurtigt jeg får dem tilbage. Mange af 
mine karakterer har en særlig indbygget magi, der gør, at jeg 
meget hurtigt efter en kamp får alle mine mistede Kropspoint 
tilbage, så jeg ikke skal tøffe rundt og være såret i lang tid. 
Den magi er der nu mange andre, der også har. 

En af erfaringerne fra at skyde med bue og pil er, at mod-

standere skal rammes med flere pile hurtigt efter hinanden, 
hvis det skal virke. Smækker man tre pile i en kriger med 
tre Kropspoint, så plejer hun at falde død om, men bliver 
pilene fordelt over et par minutter, så træder den indbyggede 
magi gerne i kraft. Det er faktisk en af grundene til, at jeg 
oprindeligt lærte mig selv at skyde hurtigt – for ellers døde 
folk ikke.

Snyd er dog en meget mere grundlæggende del af rollespil. 
Især til de faste rollespilskampagner.

Selv hvis en kampagnearrangør har gjort sig enormt umage 
med at lave en spilverden og et regelsæt for hvad man kan 
spille (hvilket sjældent sker!) og selv hvis alle spillerne faktisk 
har læst de tekster (hvilket er endnu mere usandsynligt) 
og hvis de så også kan huske det når de kommer i skoven 
(hvilket er langt ude på den anden side af ”Never gonna hap-
pen”), så er et liverollespil en utroligt kompleks ting. 

Det er derfor umuligt at lave regler for alting, selvom 
mange prøver.

Hvordan kan nogen forventes, at man på forhånd har lavet 
regler for hvordan man stjæler borge og sætter dem på auk-
tion, hvis ingen har tænkt på muligheden? Til rollespil er der 
igen og igen både små og store ting, der foregår, og mange af 
dem er umulige at regelsætte.

Når rollespil alligevel fungerer er det fordi alle deltagerne er 
indstillet på at snyd er ok og at reglerne kun skal følges når 
det giver mening. Et rollespil hvor ingen brød nogle regler 
ville nemt blive ufatteligt kedeligt og stillestående. Brugt på 
den rette måde er snyd den lim, der får rollespil til at fungere.

Det sagde jeg selvfølgelig ikke til knægten der snød. I stedet 
fik jeg ham til at love, at han næste gang følger reglerne og 
ikke snyder. Men når han en dag kommer ud og spiller med 
de voksne, så skal de nok lære ham at snyde! n

F
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KamPagNe oVeRSIgT
  
Location  Organisation Kampagnenavn Tidspunkt  Aldersgruppe    Hjemmeside  Kontatkmail
Bornholm (Rønne) Aria  Asteria  Hver søndag i lige uger Fra 8 år     rollespil-bornholm.dk  rollespil-bornholm@hotmail.com 
Falster (Nykøbing F) LOFALI   LOFALI  Tredje weekend i hver måned Fra 15 år     lofali.weebly.com  lofali@hotmail.com 
Falster (Nykøbing F) ROG-Live  ROG-Live  Første søndag i hver måned Fra 10 år     roglive.dk   nils@smidemann.dk
Fyn (Davinde) Husmandsstedet Gundia  Første lørdag i hver måned Fra 10 år     gundia.org   la_jensen@hotmail.com
Fyn (Haarby) Fantasiverden Arnsted  Hver onsdag  Fra 11 år     fantasiverden.dk  info@fantasiverden.dk  
Fyn (Haarby) Fantasiverden Trolderod  Første lørdag i hver måned 7 – 13 år     trolderod.dk  info@trolderod.dk  
Fyn (Odense) Dragons Lair Agara  Sidste søndag hver måned Fra 8 år     agara.dk   odense@dragonslair.dk 
Fyn (Odense) Rottehullet  Det 7. Rige  Fjerde lørdag i hver måned Fra 12 år     d7r.dk   spilledelsen@d7r.dk  
Fyn (Odense) Solhverv  Nomin Agara Tredje lørdag i hver måned Fra 15 år (yngre ok)    solhverv.org  nomin.aga@gmail.com 
Fyn (Svanninge) Faaborg Børnehus Stormbjergene Første søndag i hver måned Fra 8 år     faaborg-bkh.dk  mygh-madsen@vip.cybercity.dk 
Kbh. (Amager) Rollespilsfabrikken JRK Amager Fælled Søndage i lige uger  8 – 13 år     junior-rollespil.dk  renebpedersen3@gmail.com 
Kbh. (Bagsværd) Babylon  GERF kampagnen Tredje weekend i hver måned Fra 11 år     gerf.dk   babylonrollespil@gmail.com 
Kbh. (Ballerup) Hareskoven Nordlenets Saga  Første søndag i hver måned Fra 13 år     nordlenet.dk  zasabina@hotmail.com 
Kbh. (Glostrup) Babylon  Vestlenets Saga Anden søndag i hver måned Fra 10 år     tempus-vivo.dk  tempuskontakt@gmail.com 
Kbh. (Holte) Babylon  Helios Live  Fjerde lørdag i hver måned Fra 10 år     helioslive.dk  helioslive@gmail.com  
Kbh. (Holte) Rollespilsfabrikken JRK Rude Skov Lørdage i lige uger   8 – 15 år     junior-rollespil.dk  hansfeilberg@yahoo.dk 
Kbh. (Husum) Rollespilsfabrikken Den Tabte Koloni Torsdage i lige uger  12-18 år     rollespilsfabrikken.dk/koloni appel.kasper@gmail.com
Kbh. (Valby) VP/Zone2  VP-Live  Torsdage i ulige uger  10 – 16 år     vprollespil.weebly.com vp-@live.dk   
Midtjylland (Fredericia) Utopia  Utopia  Anden lørdag i hver måned Fra 15 år     www.utopialive.dk  sl@utopialive.dk
Midtjylland (Randers) Den Glemte Legion Skyggekrigene Tredje søndag i hver måned Fra 12 år     denglemtelegion.dk   bestyrelsen@denglemtelegion.dk   
Midtjylland (Randers) Den Glemte Legion Mini-rol  Første lørdag i hver måned Under 14 år    denglemtelegion.dk   bestyrelsen@denglemtelegion.dk   
Midtjylland (Silkeborg) Silkeborg LRF  Korsdalen  Tredje lørdag i hver måned Fra 10 år     korsdalen.dk  maja@albrekt.dk   
Midtjylland (Stilling) Urkrafterne Shigar  Første lørdag i hver måned Fra 10 år     argana.dk   spillederne@argana.dk 
Midtjylland (Aarhus) Dragons Lair Remiir  Sidste søndag i hver måned Fra 8 år     reya.dk   odense@dragonslair.dk 
Midtjylland (Aarhus) Einherjerne Første Søndag Første søndag i hver måned Fra 11 år     1søndag.dk   kaldmigkristian@hotmail.com 
Nordjylland (Hobro) Østerskov Efterskole Fladlandssagaen Varierer (se hjemmesiden) Fra 11 år     fladlandssagaen.dk  morten@osterskov.dk  
Nordjylland (Thisted) ThyRF  Panatria  Varierer (se hjemmesiden) Fra 11 år      thyrf.dk   panatria@thyrf.dk 
Nordjylland (Thisted) ThyRF  Krongborgs Legende Varierer (se hjemmesiden) Fra 7 år     thyrf.dk   info@thyrf.dk 
Nordjylland (Tornby) TroA  Yxenskovens Hem. Tredje søndag i hver måned Fra 12 år     yxenskoven.dk  yxenskoven@troa.dk
Nordjylland (Aalborg) TroA  Sidste Søndag Sidste søndag i hver måned Fra 8 år     troa.dk   sidstesoendag@troa.dk 
Sjælland (Haslev) Forest Wizards Forest Wizards Lørdage i lige uger   Fra 1. klasse    forest-wizards.dk  danielbenjamin@gerf.dk 
Sjælland (Holbæk) Ravnsholt/Reopos Den Nye Verden Første lørdag i hver måned Fra 12 år     r-r.dk/dnv   dnv@r-r.dk  
Sjælland (Næstved) NRF  Kalbyrisskoven Anden lørdag i hver måned Fra 7 år     www.naestvedrollespilsforening.dk naestved.rollespilsforening@gmail.com
Sjælland (Ringsted) Midtsjællands RF MRF faste kampagne Tredje lørdag i hver måned Fra 9 år     mrf-live.dk   mrf.live@gmail.com  
Sjælland (Roskilde) Fanatic  Fanatic Live Tredje søndag i hver måned Fra 8 år     live.fanatic.dk  info@fanatic.dk  
Sjælland (Roskilde) RosLive  Ros Live  Anden lørdag i hver måned Fra 10 år     ros-live.dk   Kontaktformular på hjemmesiden 
Sjælland (Vemmelev) Gondalar  Gondalars Krone Sidste lørdag i hver måned Fra 8 år     gondalar.dk  m.s.schultze@sol.dk   
Vestjylland (Kibæk) RF Giants  Giants Rollespil Varierer (se hjemmesiden) Fra 12 år     giants-rollespil.dk  henrik@fomsgaard.dk  

Måske er det jer, Rejseholdet besøger næste gang!
(Og hvis din kampagne ikke er på listen, så skriv til os.)

ROLLE|SPIL 23// Kampagneoversigten

38 39



DU  er (måske) også 
medlem af Bifrost!

A New Hope 
ACW – Aalborg 
Alea 
Avalon   
Babylon 
Brimir 
Dansk Milsim Forening 
Den glemte Legion 
Dragonfactory 
Dværge med guld 
Eidolon 
Einherjerne 
Eternal Magic 
Eventtyr 
Fantasiverden 
Fenris 

FRAKS 
Giant Fanatic 
Gnist 
Grotten 
Hubris 
Høng Crewet 
J- Popkai 
Katastrofe kompagniet 
KRF 
LarpG 
Legendernes Budbringere 
NRF 
Ordnen 
Projekt Nexus 
Ravnsholt-Reopos 
Rollespilsfabrikken 

Rollespilsforeningen Guldborgssund 
Rollespilsforeningen Harreskoven 
Rollespilsforeningen Quendi 
Rottehullet 
Sejr 
Solhverv 
Tempus Vivo 
ThyRF 
TRoA 
TUB 
Tønder Live 
Utopia 
Østerskov skolekreds 
Aalborg Hardball Forening 
AARK

Landsforeningen Bifrost består af 47 lokalforeninger. Er du medlem af en lokalforening er du også medlem af Bifrost.

www.rollespil.dk


