




Danmarks billigste læder
Forparter 14-16 kvf. natur
tykkelse 3/3,5 mm kr. 23,-
Single culatas 14-16 kvf. natur 
tykkelse 3/3,5 mm kr. 25,-
Sider 20-25 kvf. sort, brun m.m. 
tykkelse 2/3,5 mm kr. 20,-
Møbelhuder, bløde anilin farvede
uden overflade finish, med småfejl 
1-1,5 mm tykkelse kr. 15,-
Derudover landets største udvalg af værktøj, spænder, tilbehør m.m.

Ring og spørg efter vort store katalog
Et godt sted at handle

- Det er også her man køber latex, narvsværte
Priserne er excl. moms, gældende fra den 1. april 2005 og så længe lager haves.

Læderiet ApS
Mossøvej 11 • 8240 Risskov

Tlf. 8617 2008 • Fax 8617 2068
www.laederiet.dk

Det er her
man køber
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Indcheckningshelvedet!
Alle, som har deltaget i et større rollespilsarrangement bør 
nikke genkendende til overskriften. Mange arrangementer 
har komplicerede indcheckningsprocedurer, som skal til for at 
deltagerne kan få en prima rollespilsoplevelse. Din rolle skal 
udleveres, dine evner checkes igennem, din rustning vurderes, 
og du bliver tæsket lidt med dine egne våben. Hvis du ikke har 
betalt, bliver der råbt ad dig, indtil du har betalt. Eller rettere, 
det sker jo ikke for dig, men for ham der står foran dig. Du har 
dit på det tørre, og kunne smutte lige igennem indchecknin-
gen på fem minutter. Men det sker ikke, og rollespillet bliver 
forsinket i flere timer. 

Inden du når så langt, kan du hente inspiration til din 
rolle, dine våben og din kampteknik her i bladet. Vores guide i 
denne omgang er en fuldstændig lovlig armbrøst. Politiet har 
sagt god for den måde at lave armbrøste på, som vi beskriver, 
og det er store sager. Mange rollespil savner gode skjalde, og 
i artiklen ‘Skal du spille skjald’ kan du læse om, hvordan du 
får mest ud af den rolle. Jesper Ejsing og Thomas Greve er 
på banen med en ny bog om rollespil, og vi bringer i dette 
nummer et uddrag om kampteknik, så du kan øve dig på at 
slås til rollespil. 

På den mere alvorlige front har vi sat fokus på den nye 
pædofili-lovgivning, som regeringen vil have gennemført. 
Juniorrollespil er på vej frem med stormskridt, og forenings-
strukturerne begynder mere og mere at ligne noget, vi kender 
fra spejder- og idrætsforeninger. Disse er inkluderet i den 
kommende lovgivning, så hvorfor ikke juniorforeninger? 
Rollespil og pædofili har ikke og kommer forhåbentligt aldrig 
til at have noget med hinanden at gøre. Men det kan du jo 
snakke med ham, der står bag dig i køen om. Så kan det være 
at de mange timer ikke virker så uoverkommelige. 

Jesper Bruun • Ham der bestemmer



En tur i det grønne ..........................6
Inspiration til et alternativt rollespil. Tag 
tilbage til det 19. århundrede og hold en 
picnic på en dejlig dansk sommerdag. 

Til kamp for den gode kamp .........10
Forfatterne Ejsing og Greve er efterhånden 
velkendte for deres bøger om, hvordan 
man spiller levende rollespil. Læs her om 
deres felttog for den gode rollespilskamp. 

En verden af stoffer ......................16
Ingen narko her. Kun bløde stoffer. Og en 
saks.

Med politiet velsignelse ................18
Armbrøste er ulovlige. Bare ikke denne. 
Forfatteren og pædagogen Lars Andersen 
har i samarbejde med Rigspolitiet lavet en 
lovlig armbrøst. 

Man kan altid bruge en skjald ......26
Læs om skjalden Nina og hendes instru-
menter. Bliv inspireret til at blive en god 
skjald. Læse også om CDen skjaldesang og 
nogle af dansk rollespils ”landeplager”.

Til gudstjeneste med elverører .....32
I en by i Sverige bruger præsten rollespil 
i konfirmationsforberedelserne. Vi har 
været ovre og se, hvordan sådan et rollespil 
ser ud. 

Børnesikring og rollespil ..............35
Juniorarrangementernes struktur begyn-
der at ligne idræts- og spejderklubber-
nes. Dermed kommer de til at høre ind 
under den kommende pædofililovgivning. 
Hvordan skal rollespilsmiljøet tackle det?

Et scenarie på stand-by .................38
I sidste nummer var Ida Bigum på jagt efter 
‘scenariets hemmelighed’. I dette nummer 
finder hun ud af én af hemmelighederne. 

Kalender ........................................42
Læs om, hvor du kan spille rollespil.  

Scenariespot: Danmarc .................44
Man behøver ikke et sværd for at spillerol-
lespil og det kan godt være for alvor.

Kom tilbage Kong Vinter ..............46
Brian Mørk kan ikke lide sommeren med 
alle dens farlige insekter. Læs hans survi-
valguide til sommerens rollespil!
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Hurra! Så blev det endelig sommer. Skolerne har lukket, 
og det er højsæson for live. Men hvordan skal man 

nu vælge? Der er så meget at tage sig til. Man kunne for 
eksempel hoppe i Jane Austen-inspirerede kjoler, og holde 
picnic-scenarie i Frederiksberg Have – ligesom Maria og 
Helene.

En tur i det gronne
Året er 1800. Solen skinner, fuglene synger, og det er tid til en tur i Frederiksberg Have.

Foto: Anders Trolle 
Modeller: Maria Elf og Helene Willer Piironen

En tur i det gronne
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Kjolerne er af Jane D. Marco, som har specialiseret sig i 
at lave live-kostumer på bestilling. Henvendelse på email: 
janedmarco@hotmail.com.
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Ny bog om kamp i Rollespil. Det er endnu 

en bog i serien om rollespil for begynderen. 

Vi har interviewet forfatterne.
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D et er ikke så længe siden, at der slet ikke fandtes bøger om liverollespil, men det 
har forandret sig på de sidste par år. Der findes bøger med vejledning i, hvordan 
man bygger grej og syr kostumer. Man kan læse om, hvordan man spiller rollespil, 

hvordan man arrangerer, og hvordan det kan bruges på pædagogisk vis. Er man mere 
erfaren,  kan man kaste sig over Knudepunkt bøgerne, som behandler rollespil på et højt 
teoretisk plan.

Der har dog, indtil videre, ikke eksisteret en vejledning i hvordan man kæmper, og 
kamp har været en kombination af selvlært klaskeri og erfaring fra f.eks. kampsport. 
Liverollespil handler jo ikke kun om at slås, men det er væsentlig del af mange rollespil, 
for eksempel de klassiske skovkampagner og sommerens talrige middelalder- og fantasy-
scenarier. Mange af disse kampe som foregår i kongeriget, er tilfældige og lettere kaotisk 
anlagt. Det er med dette i tankerne, at Jesper Ejsing og Thomas Greve, har valgt at lade 
over en tredjedel af deres nye bog, ”Liverollespil – kostumer og kampteknik”, handle om, 
hvordan man slås.

Fra konflikt til den gode historie.
Den nye bog tager fat hvor den forrige, ”Liverollespil for begyndere”, slap. Her blev 
læseren introduceret for, hvad rollespil i det hele taget er, hvordan man laver sit basis-
grej og kommer igang med at lege. I den nye bog handler det om at gøre sin rolle mere 
spændende, og man lærer, hvordan man skaber spil for andre, ud fra et koncept som 
forfatterne  kalder mer-spil. Der er nye vejledninger til lækkert grej, primært for krigere, 
bl.a.hjelme med hestedusk, og en ny og bedre sværdguide. Til sidst kommer den udførlige 
trin-for-trin vejledning i kampteknik.

Selv om man kan spille sig til meget i liverollespil, er det svært at være den mægtige og 
overbevisende ridder, hvis man tæsker rundt med sit sværd, som var man en fluesmæk-

”Man kan ikke komme 

uden om at kamp er 

vigtigt i liverollespil”, 

fortæller Ejsing og Greve. 

”Rollespil handler jo i bund 

og grund om konflikt, 

og der er kamp ofte den 

naturlige kulmination.”
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Jesper Ejsing og Thomas Greves bog, 

”Liverollespil – kostumer og kampteknik” 

udkommer sidst i juni fra forlaget Aschehoug. 

”Er du gammel og garvet i 

gårde, er det måske ikke 

bogen for dig,” fortæller 

de to. ”Det vi helst vil se, 

er faktisk en flok 13-årige, 

som bliver så hårde til at 

slås, at de kan tæske de 

gamle ud af skoven. Det 

kunne være mægtigt.”

ker på speed. For så kommer fokuset til at ligge på at vinde, snarere end at rollespille 
den fede og episke kamp. Det er netop sådan en episk kamp, som giver materiale til at 
fortælle storslåede historier ved lejrbålet. Med få og relativt simple øvelser, og derudover 
den helt uundværlige træning, mener forfatterne Jesper og Thomas, at man kan lære 
grundprincipperne for kamp, og derved overleve meget længere, men også skabe givende 
og flot spil for sig selv og andre.

Fra viking til skum
Baggrunden for afsnittet om kamp er den kampstil, som bliver brugt i vikingekampgrup-
per. Selvom blankvåbenene er skiftet ud med skum, er denne stil meget anvendelig i 
liverollespil, da man faktisk bruger de samme våbentyper. For at skrive dette afsnit, har 
Thomas Greve trukket på sin flereårige erfaring med at træne viking-aspiranter i kamp-
gruppen Ask. Teknikgennemgangen er udførlig, overskuelig og letlæselig, og den holder 
altid nødvendigheden af praksis og træning med kammeraterne i fokus. Teksten er 
akkompagneret af masser af Jespers tegninger, som med simpel og præcis streg illustre-
rer hvordan man skal stå, hvordan hænderne skal holdes, og hvordan man udfører slag 
og teknikker, sådan at den fysiske udførsel er let at gennemskue. 

Har man lært grundteknikkerne, kan man gå videre til afsnittet med helte-tricks. Det 
er flotte og lækre teknikker, der både kan vende en kamp og give noget spektakulært at 
kigge på for andre spillere. Det kunne for eksempel være at løbe forbi de fem vagter uden 
at dø, så man kan redde prinsessen. Igen er det værd at huske på, at man selv skaber 
stoffet til legenderne. Kampafsnittet handler om sværdkamp, men teknikkerne er så 
grundlæggende, at de kan overføres til stort set alle andre nærkampsvåben. Der er yder-
lige et afsnit om hvad man især skal tænke på, når man bruger disse andre våben, f.eks. 
økse, tohåndssværd og spyd, og et afsnit om  kamp i formationer.

”Liverollespil – kostumer og kampteknik” er hovedsagelig, med sit fokus på kamp og 
krigergrej, en drengerøvsbog - ”skrevet af drengerøve!” jubler 
Jesper og Thomas. Med det sagt, er det en bog til drenger-
øve af begge køn, og alle der vil være bedre til at slås. 
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SPECIAL EFFEKTER TIL LIVE ROLLESPIL 

 

af Janus Vinther
162 sider, gennemillustr. i farver, format 17,5 x 23,2 cm, kr. 248,-   ISBN 87-7865-451-3 

 

En håndbog i fremstilling af sminkeeffekter og rekvisitter
til brug ved live rollespil og andre eventyrlige events.

De forskellige teknikker gennemgås grundigt trin for trin
med mange detaljerede fotos.

 

Bogen viser hvordan man arbejder med:
• Sminkeeffekter, f.eks. sværdhug, monsterbid, pile 

gennem maven, vorter osv. 
• Proteser, f.eks. spidse ører, troldemaver, haler og 

næser osv. 
• Rekvisitter, f.eks. afhugget hoved, magiske bøger,

gnaveknogle osv. 
• Og endelig beskrives hvordan man laver en række

rollespilskarakterer som f.eks. elvere, orker, trolde og
hekse. 

SPECIAL EFFEKTER TIL FILM OG TEATER af Janus Vinther
160 sider, gennemillustr. i farver, format 17,5 x 23,2 cm,
kr. 248,-   ISBN 87-7865-323-1

Bogen henvender sig først og fremmest til film- og teater-
verdenen, men den vil også være af interesse for folk, der
tilrettelægger katastrofeøvelser eller for de unge, der hver
weekend opfører live rollespil. 
“Anbefales på det styggeste” fra anmeldelse i Børnetea-
teravisen
Bogen viser hvordan man arbejder med:

• Voksarbejde, f.eks. blodige sår, brækket næse, skud-
huller, overskåret hals.

• Kunstige dele f.eks. knogler, gebis og falske tænder,
næser, ører, indvolde.

• Andre effekter f.eks. blå mærker og skrammer,
choksminke, lig-sminke.

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

 

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

www.dramashop.dk
Bestilling og postordre:
Forlaget 

Nygade 15 • 6300 Gråsten
Daglig åbningstid: 
Mandag til fredag 8 - 16
Tlf. 70 25 11 41 • Fax 74 65 20 93
drama@drama.dk
www.drama.dk
www.dramashop.dk

Udstilling og butik:

Vesterbrogade 175
1800 Frederiksberg C
Åbningstider: 
Mandag-tirsdag-torsdag-fredag
10 - 17.30
Onsdag lukket
Lørdag 10 - 14 (Lørdage i juli 
lukket)
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D et er en god ide at sætte en dag af til at købe stof og tilbehør ind. Det er, når du giver 
dig tid og shopper rundt, at du gør de gode fund. Det er værd at stoppe ved 2. sorterin-

gerne, for du kan være heldig, at fejlen kun drejer sig om en vævning eller et mindre hul, 
som man enten ikke kan se eller uden problemer kan arbejde udenom.

Gode valg af materialer er hør, silke, naturbomuld, uld – hvor der er mange forskellige 
vævninger at vælge imellem, og blandinger af disse. Så er der velour, visse møbelstoffer 
kan bruges (men vær opmærksom på, at de kan være ret stive i det), bomuldsgaze, chiffon 

, katia, voile, brokade, flonel, linned. Pas på med at købe stof med polyester-blanding. Ja, 
de kan være flotte, men for din egen sikkerheds skyld – polyester smelter ved varme – og 
der er jo en del bål til de hersens sommerscenarier. Derfor er naturlige stoffer en god ide.

Hvilke stoffer og farver, du vælger, kommer an på kostumet – hvad det skal symbo-
lisere. Hør, bomuld og andre bløde stoffer er gode til de klædninger, der skal ind mod 
kroppen – underkjoler, skjorter, braies (underbenklæder). Hvor de tunge stoffer er gode 
til kjoler, tunikaer og kapper – der alle har volume. Uld er godt til kapper og hoser, det er 
slidstærkt, og er det en god uld, er den også tempereret.

Sommeren er over os, og sommer-

scenarierne står for døren, og med 

dem en masse forberedelser. En af 

de store poster i scenarieforbere-

delserne er kostumet – fra ide og 

til indkøb, så du kan få praktiseret 

dine ideer.

Tekst: Jane D. Marco • Billeder: Line Thorup
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Balsgrotten
Gl. Frederiksborgvej 14
3400 Hillerød
Uld og hør, og god velour i 
stærke farver.

City Stoffer
Par Allé 9
8000 Århus C
Hør og andre lette stoffer. 
Noget tilbehør.

I.W. Hvidberg
Løngangstræde 25, st.
1468 København K
Uld og tweed – tunge, 
solide stoffer.

Jysk Skum
Jægergårdsgade 77
8000 Århus C
Uld, velour.

Skumhuset
Badstuegade 1
8000 Århus C
Stoffer med mønstre 
o.m.a., fx til adelstøj.

Stofdillen 
Jagtvej 1
2200 København N
Lidt forskelligt – Her kan 
du være heldig at gøre et 
fund!

Skipperstoffer
Gammel Mønt 19, st.
1117 København K
Hør og silke

Textilhuset
Frederiksborggade 39, st.
1360 København K
Lidt dyr – har specielle 
stoffer.

Up To Date
Silkeborgvej 257
8230 Åbyhøj
Uld, hør, tunge stoffer, 
silke, god velour i støvede 
farver – og så kender de 
rollespillerne.

Handler
Vingårdstræde 19, kl. tv.
1070 København K
Alt (næsten) i bånd, 
knapper, snører, stivere 
og andet godt tilbehør til 
kostumet.

Grønborg
Ryesgade 31
8000 Århus C
Tilbehør – bånd og andre 
sager

Du kan også gøre fund i de 
indvandrerbutikker, der 
handler med stof.
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I Danmark er armbrøste generelt forbudt. Du må kun eje 
en armbrøst, hvis du har våbentilladelse til armbrøste, 

og det er næsten umuligt at få. Dette har medført store 
diskussioner blandt rollespillere, og til de fl este arrange-
menter har man helt forbudt brugen af armbrøste. Ifølge 
våbenloven kan du straff es med en bøde på minimum 
5000 kr., og det vil stå i din straff eattest, at du har været 
i besiddelse af et ulovligt våben. Men hvis du bruger 
Rollespillerens vejledning i dette nummer korrekt, er din 
armbrøst lovlig. 

Det er forfatteren og rollespilleren Lars Andersen 
(Rollespil for Børn og Voksne) der står bag konstruktionen 
af sådan en lovlig armbrøst. Han syntes,  at det var synd, 
at man ikke havde armbrøste til danske scenarier. De var 
populære engang, men da det blev klart at de var inklude-
ret i våbenloven, gik de af mode. Men Lars havde en plan, 
og han henvendte sig til kriminalpolitiets våbensektion 
under Rigspolitiet. Han ville have afklaret, om det var 
muligt at fremstille en armbrøst til rollespilsbrug, som 
var lovlig at bruge.  Politiet var fra starten skeptiske, men 
sammen fandt de frem til en  mulig konstruktion, som 
ikke faldt ind under våbenloven. Derefter fremstillede 
Lars en prototype, som blev testet og godkendt i politiets 
skydeanlæg. 

Selve rollespilsarmbrøst guiden er blevet godkendt af 
Rigspolitiet, som også har godkendt at den bringes i 
Rollespilleren. Hvis du følger vejledningen, får du en lovlig 
armbrøst i legetøjskategorien. Den er dermed ikke omfat-
tet af våbenloven. 

Det er ikke en begynderkonstruktion. Du skal kunne 
save, bore og lime på et rimeligt plan, så er du under 18 
år, anbefaler vi, at du får hjælp af en voksen. Det betaler 
sig at være omhyggelig. Jo mere præcist aff yringsmekanis-
men er lavet, desto bedre fungerer armbrøsten.

Du vil bemærke, at armbrøsten ikke har en fast aftrækker. 
En armbrøst uden fast aftrækker har selvfølgelig en række 
ulemper, men den er blevet brugt af børn og voksne i det 
sidste halve år med gode resultater. Det kræver dog noget 
øvelse at bruge den.

For at armbrøsten skal være lovlig, må den grundlæg-
gende konstruktion ikke ændres. Men den kan sagtens 
gøres væsentligt fl ottere.Fastgørelsen af bolten kan også 
nemt forbedres. Der er fl ere muligheder – for eksempel en 
� eder som holder bolten bedre fast.

Derudover er det en god ide at polstre bagsiden af 
armbrøsten. Den mest oplagte måde at aff yre armbrøsten 
på er at presse den hårdt tilbage mod skulderen. Efter at 
have gjort det i en hel dag, får du nemt ømme skuldre. 

Hvis du har uddybende spørgsmål eller gerne vil lave 
armbrøsten pænere, kan du skrive til redaktionen på 
redaktion@rollespil.dk. Alternativt kan du prøve at spørge 
på LiveForum.dk

Og lad os så give armbrøsten sit tiltrængte come-back i 
dansk rollespil. Nu er den både forsvarlig og lovlig. God 
fornøjelse.

Tekst: Jesper Bruun

Lav din armbrøst efter Rollespillerens 
opskrift, og spar 5000 kr. i bøde. Men følg 

vejledningen til punkt og prikke.

 

Med  politiets velsignelse
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muligt at fremstille en armbrøst til rollespilsbrug, som 
var lovlig at bruge.  Politiet var fra starten skeptiske, men 
sammen fandt de frem til en  mulig konstruktion, som 
ikke faldt ind under våbenloven. Derefter fremstillede 
Lars en prototype, som blev testet og godkendt i politiets 
skydeanlæg. 

Selve rollespilsarmbrøst guiden er blevet godkendt af 
Rigspolitiet, som også har godkendt at den bringes i 
Rollespilleren. Hvis du følger vejledningen, får du en lovlig 
armbrøst i legetøjskategorien. Den er dermed ikke omfat-
tet af våbenloven. 

Det er ikke en begynderkonstruktion. Du skal kunne 
save, bore og lime på et rimeligt plan, så er du under 18 
år, anbefaler vi, at du får hjælp af en voksen. Det betaler 
sig at være omhyggelig. Jo mere præcist aff yringsmekanis-
men er lavet, desto bedre fungerer armbrøsten.

Du vil bemærke, at armbrøsten ikke har en fast aftrækker. 
En armbrøst uden fast aftrækker har selvfølgelig en række 
ulemper, men den er blevet brugt af børn og voksne i det 
sidste halve år med gode resultater. Det kræver dog noget 
øvelse at bruge den.

For at armbrøsten skal være lovlig, må den grundlæg-
gende konstruktion ikke ændres. Men den kan sagtens 
gøres væsentligt fl ottere.Fastgørelsen af bolten kan også 
nemt forbedres. Der er fl ere muligheder – for eksempel en 
� eder som holder bolten bedre fast.

Derudover er det en god ide at polstre bagsiden af 
armbrøsten. Den mest oplagte måde at aff yre armbrøsten 
på er at presse den hårdt tilbage mod skulderen. Efter at 
have gjort det i en hel dag, får du nemt ømme skuldre. 

Hvis du har uddybende spørgsmål eller gerne vil lave 
armbrøsten pænere, kan du skrive til redaktionen på 
redaktion@rollespil.dk. Alternativt kan du prøve at spørge 
på LiveForum.dk

Og lad os så give armbrøsten sit tiltrængte come-back i 
dansk rollespil. Nu er den både forsvarlig og lovlig. God 
fornøjelse.

Tekst: Jesper Bruun

Lav din armbrøst efter Rollespillerens 
opskrift, og spar 5000 kr. i bøde. Men følg 

vejledningen til punkt og prikke.

 

Med  politiets velsignelse
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Såfremt der ikke afviges fra konstruktionen, er denne armbrøst ikke omfattet af våben-
loven, ifølge Våbensektionen ved Kriminalteknisk Afdeling og Rejsehold, Rigspolitiet. 

Du kan stille spørgsmål om konstruktionen på LiveForum.dk (webportal om rollespil 
– red.) eller på redaktion@rollespil.dk.

Materialer:
�Træliste: 27 x 8 mm 2 stk. à 51 cm og 2 stk. à 39 cm
�Træliste: 6 x 6 mm 2 stk. à 10 cm
�Træliste: 5 x 16 mm 2 stk. à 6 cm
�2 stk. træplader, ca. 6 mm tykke, 46 x 100 mm
(fx: fi nér plade)
�1 stk. træplade, 10 mm tyk, 28 x 100 mm

Bue:
�Tynd kulfi berstang à 4-5 mm, 50 cm lang. (Det skal være en stang, ikke et rør. Kan 

købes i forretninger, der sælger drageudstyr.)
Isolering af bue:
�Bostik baggrundsprofi l rund à 16 mm, med et hul, så den kan trækkes ud over kulfi ber-

stangen.
Andet:
�Trælim
�Søm: 1 mm x 15 mm
�Skruer 
�Gaff atape
�Snor

Pile:
�16 mm elektrikerrør, 25 cm lang.
�Liggeunderlag
�1 stk. sodavandskapsel
�Dobbeltklæbede tape

Værktøj:
�Sav (en geringssav er bedst)
�Boremaskine (en søjleboremaskine er bedst)
�Skruetvinger 
�Limpistol

Der er tale om en mekanisme uden fast aftrækker. Armbrøsten spændes og aff yres, ved at håndtaget med snoren i rillen 
trækkes tilbage, så snoren bliver løftet op af rillen og derpå sender bolten af sted.

De træstykker, som skal bruges til en armbrøst. De 4 lange lister limes samen med  trælim. Det er bedst, at de er spændt 
fast med skruetvinger, mens de tørrer. 

Håndtaget skal monteres ret præcist, da det skal kunne glide frem og tilbage uden modstand.
Man monterer først de to 6 x 6 mm lister på side-stykkerne (som skal være af træ, som ikke fl ækker. Du kan  for eksem-
pel bruge 6 mm fi nér) med lim og et par søm, der så bliver bukket om.
Derefter anbringes siderne på armbrøsten, mens man limer og skruer dem sammen om det nederste stykke træ. 
Rillerne i sidestykkerne, der er beregnet til snoren, skal være nøjagtigt over for hinanden.

 Vejledning til fremstilling af ”legetøjs” rollespil-armbrøst.

Med  politiets velsignelse
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Såfremt der ikke afviges fra konstruktionen, er denne armbrøst ikke omfattet af våben-
loven, ifølge Våbensektionen ved Kriminalteknisk Afdeling og Rejsehold, Rigspolitiet. 

Du kan stille spørgsmål om konstruktionen på LiveForum.dk (webportal om rollespil 
– red.) eller på redaktion@rollespil.dk.

Materialer:
�Træliste: 27 x 8 mm 2 stk. à 51 cm og 2 stk. à 39 cm
�Træliste: 6 x 6 mm 2 stk. à 10 cm
�Træliste: 5 x 16 mm 2 stk. à 6 cm
�2 stk. træplader, ca. 6 mm tykke, 46 x 100 mm
(fx: fi nér plade)
�1 stk. træplade, 10 mm tyk, 28 x 100 mm

Bue:
�Tynd kulfi berstang à 4-5 mm, 50 cm lang. (Det skal være en stang, ikke et rør. Kan 

købes i forretninger, der sælger drageudstyr.)
Isolering af bue:
�Bostik baggrundsprofi l rund à 16 mm, med et hul, så den kan trækkes ud over kulfi ber-

stangen.
Andet:
�Trælim
�Søm: 1 mm x 15 mm
�Skruer 
�Gaff atape
�Snor

Pile:
�16 mm elektrikerrør, 25 cm lang.
�Liggeunderlag
�1 stk. sodavandskapsel
�Dobbeltklæbede tape

Værktøj:
�Sav (en geringssav er bedst)
�Boremaskine (en søjleboremaskine er bedst)
�Skruetvinger 
�Limpistol

Der er tale om en mekanisme uden fast aftrækker. Armbrøsten spændes og aff yres, ved at håndtaget med snoren i rillen 
trækkes tilbage, så snoren bliver løftet op af rillen og derpå sender bolten af sted.

De træstykker, som skal bruges til en armbrøst. De 4 lange lister limes samen med  trælim. Det er bedst, at de er spændt 
fast med skruetvinger, mens de tørrer. 

Håndtaget skal monteres ret præcist, da det skal kunne glide frem og tilbage uden modstand.
Man monterer først de to 6 x 6 mm lister på side-stykkerne (som skal være af træ, som ikke fl ækker. Du kan  for eksem-
pel bruge 6 mm fi nér) med lim og et par søm, der så bliver bukket om.
Derefter anbringes siderne på armbrøsten, mens man limer og skruer dem sammen om det nederste stykke træ. 
Rillerne i sidestykkerne, der er beregnet til snoren, skal være nøjagtigt over for hinanden.

 Vejledning til fremstilling af ”legetøjs” rollespil-armbrøst.
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De to trekanter på 16x60 mm limes på. Igen er det meget vigtigt, at de ligger lige over for hinanden, således at snoren 
bliver løftet op på samme tid, ellers skyder armbrøsten skævt.
Det er en god idé at have et stykke elektriker-rør liggende mellem trekanterne mens de limes på, så afstanden kommer til 
at passe og bolten sidder fast.
Der limes en lille træklods som stop, der forhindrer, at bolten skubbes tilbage af snoren.

Der bores et lige hul gennem spidsen af armbrøsten (her skal helst bruges en søjleboremaskine)
Kulfi berstangen monteres fast med gaff atape.
Klip gaff atapen ud i strimler på ca. 1,5 cm og brug disse strimler til at montere stangen på midten.
Klip 2 stykker á 21 cm. Bostik baggrundsprofi len anbringes på buen. Derefter anbringes to strimler 
gaff atape i hver sin ende af stangen, som buesnoren så bindes fast i mellem.

Bolt til armbrøst
Materialer til en pil: elektriker-rør, liggeunderlag, og en ½ liters sodavandskapsel. 

Der saves to snit i elektriker-røret. Det er her buesnoren tager fat, når den bliver udløst fra håndtaget. Målene skal følges 
ret præcist og bagefter skal graterne slibes af.

Boff er hovedet fremstilles ved at montere kapslen på elektriker-røret - enten med dobbeltklæbende tape eller med en 
limpistol. Der anbringes liggeunderlag rundt om og foran som dæmpning og til sidst dækkes hele hovedet med et lag 
gaff a tape.

Til sidst limes styrefi nnen fast med lim pistol.
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De to trekanter på 16x60 mm limes på. Igen er det meget vigtigt, at de ligger lige over for hinanden, således at snoren 
bliver løftet op på samme tid, ellers skyder armbrøsten skævt.
Det er en god idé at have et stykke elektriker-rør liggende mellem trekanterne mens de limes på, så afstanden kommer til 
at passe og bolten sidder fast.
Der limes en lille træklods som stop, der forhindrer, at bolten skubbes tilbage af snoren.

Der bores et lige hul gennem spidsen af armbrøsten (her skal helst bruges en søjleboremaskine)
Kulfi berstangen monteres fast med gaff atape.
Klip gaff atapen ud i strimler på ca. 1,5 cm og brug disse strimler til at montere stangen på midten.
Klip 2 stykker á 21 cm. Bostik baggrundsprofi len anbringes på buen. Derefter anbringes to strimler 
gaff atape i hver sin ende af stangen, som buesnoren så bindes fast i mellem.

Bolt til armbrøst
Materialer til en pil: elektriker-rør, liggeunderlag, og en ½ liters sodavandskapsel. 

Der saves to snit i elektriker-røret. Det er her buesnoren tager fat, når den bliver udløst fra håndtaget. Målene skal følges 
ret præcist og bagefter skal graterne slibes af.

Boff er hovedet fremstilles ved at montere kapslen på elektriker-røret - enten med dobbeltklæbende tape eller med en 
limpistol. Der anbringes liggeunderlag rundt om og foran som dæmpning og til sidst dækkes hele hovedet med et lag 
gaff a tape.

Til sidst limes styrefi nnen fast med lim pistol.
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Rokada-ButikkenRokada-ButikkenRokada-ButikkenRokada-Butikken
Uds tyr  og  Mater i a l e r  t i l  L ive-Ro l l e s p i lUds tyr  o g  Mater i a l e r  t i l  L ive-Ro l l e s p i l

P a l n a t o k e  -  F o r g o t t e n  D r e a m s  -  S k i a n  M h o r

Latexvåben

Rustninger

Smedevare

Rekvisitter

Sminke

Latex dele

Kostumer

Rokada-Butikken
Bagsværd Hovedgade 116 C
2880 Bagsværd
Tlf: 4444 4748

Åbningstider
Hverdage 10-18
Lørdage: 10-17

www.Rokadabu t i k ken . dk

Latex- og Lædervarer laves også på bestilling.Latex- og Lædervarer laves også på bestilling.
Går du med en idé til et sværd, en økse, en rustning 
eller måske noget helt andet, som du bare må have. Så 
kan vi hjælpe dig! Vi laver latex- og lædervarer på 
bestilling, efter ønske. Kom ned i butikken eller ring og 
hør mere.
Alle vores bestillingsvare udføres naturligvis i kvalitets 
materialer og til overkommelige priser.

Rokada-Butikken Åbningstider

P a l n a t o k e  -  F o r g o t t e n  D r e a m s  -  S k i a n  M h o r

Latex dele

Kostumer





MP3-spillere og ghettoblastere hører ikke hjemme i et fantasy-scenarie. Her 
kommer skjalden ind i billedet. I middelalderen var skjaldene omrejsende musi-

kere, der bragte nyheder med sig fra sted til sted, i form af sange. Samtidig optrådte 
de ved bryllupper, høstfester, byfester og andre glædelige begivenheder. Skjaldene 
pustede liv i middelalderens samfund. De kan gøre det samme for et fantasyscena-
rie: En god skjald er simpelthen uvurderlig.

Akustisk rockstjerne
Nina Clausen, der til daglig er studerende ved musikkonservatoriet i Odense, 
spiller ofte skjald i rollespil. Det har givet hende nogle uforglemmelige oplevelser. 
I sommeren 2004 spillede hun divaen Lulu til sommerscenariet ”Legendernes 
Tid”. Inden scenariet sørgede hun for, at en masse rygter om Lulu blev sat i omløb, 
sådan at byboerne var klar over, at der var kommet en stor stjerne til byen. Det 
viste sig at give pote, og der blev hurtigt bud efter hende. En aften blev hun 
tilkaldt helt fra den anden ende af byen for at spille ved en banket.

”Så fik jeg en til at bære mine instrumenter og gik derover”, fortæller Nina.” Da 
jeg nærmede mig, kunne jeg høre, at der allerede var gang i nogle trommer. Der 
var nemlig nogle fra Hap Loku-kirken (en naturreligion i LT-verdenen, red.), der 
var i gang med noget shaman-agtig trommedans. Det var sådan lidt raveparty-
agtigt, og folk dansede helt vildt rundt. Da jeg nåede udkanten af kredsen, 
begyndte jeg så at dreje på min drejelire – og så kom der bare et kæmpe bifald, 
og hujen – ”Hold kæft, nu kommer hun!” Trommespillerne og jeg spillede så 
sammen, og vi gik fra den ene melodi til den anden. Det må være min suverænt 
fedeste oplevelse. Altså, hele det dér med at være en stjerne, men også fordi det 
rent musikalsk var så fedt.”

Der er intet så stemningsskabende som tonerne af en sang, der 

driver gennem tusmørket. Ved de fleste fantasy-scenarier indgår 

skjalde som en vigtig del af scenariets verden.

Tekst og fotos: Sanne Harder • Illustrationer: Brian Rasmussen
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Man skal kunne noget
Ud over at have spillet skjald til diverse scenarier, spiller Nina også i et middelalder-
band. 

”Jeg synes, at ens rolle skal kunne noget særligt”, siger hun, og forklarer, at i liverol-
lespil er det svært at spille en rolle med nogle bestemte evner, hvis man ikke selv er i 
besiddelse af dem. ”Man kan det, man kan. Men man kan dog også godt spille skjald, 
og være en lousy skjald – og så spille på dét, og så give den hele armen.”

Selv spiller Nina flere instrumenter. Hendes udgangspunkt var egentlig guitar, men 
hun har lært sig selv at spille blandt andet drejelire, lyre og epinette – altsammen 
klassiske middelalderinstrumenter. ”Det giver en særlig stemning”, siger hun om 
instrumenterne, og efter hendes mening er det i det hele taget en god idé selv at have 
et instrument med, når man spiller skjald.

Repertoire
Nina anbefaler nye skjalde, at de har i hvert fald fem sange med, første gang de skal 
ud og spille skjald. ”Vi har utroligt mange gode folkeviser i Danmark. Men der er 
nogle stykker man bare har hørt lidt for mange gange, som for eksempel ”Ramund” 
og ”Der stode tre skalke”. Så gå i gang med ”Folkehøjskolens Melodibog”, og den blå, 
røde og gule sangbog (fra Edition Wilhelm Hansen, red.). Der er mange gode, og de er 
nemme at gå til.” Nina holder sig som regel selv fra engelske sange, da hun mener at 
det falder uden for settingen at skifte sprog, medmindre man har en god grund til det. 
Til gengæld har hun et godt trick til, hvordan man slipper for at skulle lære alle sange 
udenad før scenariet: ”Jeg har min lille bog, en lidt fin én, der passer ind i settingen 

– det er en blank bog, hvor man selv kan skrive ind. Og så kan man jo lige slå op, og det 
ser stadig lidt live-agtigt ud, fordi man har skrevet det med sin blækpen. Efterhånden 
som scenariet går, lærer man også tingene udenad.”

Poet, sanger og rygtesmed
Mange rollespilsskjalde skriver selv deres sange, enten hjemmefra eller mens scena-
riet står på. Nina fortæller, at hun har fået utrolig god respons på det sidste. Derfor 
opfordrer hun sommerens arrangører til at huske at give skjaldene et par gode rygter 
inden scenariets begyndelse. Skjaldene kan nemlig skrive rygterne ind i en sang – på 
den måde er man sikker på, at sladderen kommer hele byen rundt. ”Man kan jo altid 
sætte en tekst på en god melodi. Og det er en god måde at cementere, at man er skjald, 
at man sætter sig ned og skriver en smædevise om baronen – eller måske en hyldest-
sang som man får penge for. Og man kan i øvrigt tjene rigtig gode penge som skjald!”
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Instrumenter
Selvom mange skjalde 
klarer sig fint med en 
guitar, giver det lidt 
ekstra, hvis man har 
mulighed for at spille på 
et middelalderinstru-
ment.

Andre historiske 
instrumenter: 
 • Dulcimer
 • violon
 • skalmeje
 • sækkepibe
 • lut
 • harpe

Nyttige links
www.ulvsborgen.dk: 
Ninas middelalderfor-
ening, i Asnæs tæt ved 
Lammefjorden. Den 
16. – 17. juli afholder 
foreningen middelalder-
marked.
www.folkfriends.com: 
Tysk hjemmeside, der 
sælger middelalderin-
strumenter.

Lyren
Ninas lyre (på billedet) 
er hjemmelavet, og 
har otte strenge. De 
oprindelige lyrer fra 
1100-tallet har nok 
nærmere haft seks 
strenge. Lyrens histo-
rie strækker sig helt 
tilbage til oldtiden, for 
eksempel Grækenland, 
hvor man trak strenge 
af naturtarm hen over 
et skildpaddeskjold. 
Lyren er velegnet til 
akkompagnement og 
akkorder.

Drejelire
Drejeliren (eller på 
engelsk: ”hurdygurdy”) 
er et helt orkester i sig 
selv. Den har et hånd-
sving, der giver den en 
meget karakteristisk 
grundtone eller ”drone”, 
samt en række tangen-
ter med halvtonetrin. 
Da den er stemt i C, 
kan man kun spille 
melodier i C-dur og 
C-mol, hvilket gør den 
mindre fleksibel end 
for eksempel lyren. Til 
gengæld er der meget 
lyd i den, så den egner 
sig til store forsam-
linger.

Fløjte
Fløjten findes selvsagt 
i mange forskellige 
udformninger – blandt 
andet pan-, piccolo- og 
blokfløjte. På blok-
fløjten skelner man 
mellem tysk greb, hvor 
der er samme tone-
intervaller mellem 
hullerne som på klave-
ret, og barokgreb, der 
for de fleste er lidt 
sværere at gå til. Den er 
en god begynderfløjte, 
som man hurtigt kan 
få noget lyd ud af, og 
den er det oplagte 
instrument, hvis man 
skal spille elverfolk.

Blokfløjten på bille-
det har fået slebet 
lakken af, så den passer 
bedre ind i en fantasy 
setting.
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Epinette
Det aflange instrument 
minder lidt om en sitar. 
Det lægges fladt hen 
over skødet.

Epinetten er god til 
akkorder og dermed 
også akkompagnement. 
Den kan stemmes i en 
bestemt yndlingsto-
neart, og er ret let at 
spille på – man flytter 
bare fingeren op og ned 
ad halsen.

Epinetten på billedet 
er lavet på et instru-
mentbyggerkursus, 
afholdt af middelalder-
foreningen Ulvsborg.

Trommen
Bæres i en strop om 
halsen. Der er skind på 
begge sider. De to sider 
er stemt forskelligt, og 
man bruger dem begge. 
Man kan eventuelt 
bruge forskellige køller, 
hvilket giver forskellig 
lyd. 

Trommen på billedet 
er købt på et middelal-
dermarked i Frankrig.

Bjælder
Bæres rundt om benet, 
og bruges som ekstra 
rytmeinstrument. Det 
kræver lidt øvelse at 
slå rytmen an med 
benet, samtidig med 
at man spiller et andet 
instrument. Bjælder 
er et must for ethvert 
middelalderband.

Man kan købe 
bjælder på et middel-
aldermarked eller i en 
musikforretning. De 
sys på et bånd, som så 
bindes om benet.

Jødeharpe
Det lille, simple 
instrument er lavet af 
jern. Det har kun én 
tone, og bruges derfor 
mest som en slags 
rytmeinstrument. De 
yderste stænger skal 
røre ved tænderne, 
mens den midsterste 
stang sættes i vibration. 
Munden bruges som 
resonansrum.

Man kan for eksem-
pel købe sin jødeharpe 
på Nationalmuseet.
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Du er Kvinden
Tekst og musik: Ole Steen Peinow

Når jeg lægger mig til hvile
mine øjne glider i
er du den stjerne jeg følger
i drømme

Du er lyset på min himmel
den der leder mine skridt
igennem nætternes kulde
og mørke

Du er kvinden som jeg elsker
du er dronning i mit liv
som du regerer så længe
jeg lever
Hele byen har fest!
Kom så dværge og småfolk og elvermænd
sammen har vi det bedst!

Ridder Svanes Dyst
Tekst: Rikke ”Munchkin” Sørensen
Mel.: “Den ulykkelige brudgom”

Svane red til ridderslag
- Et kvad, der her skal komme -
Og skjaldene gjalded’ fra bodernes tag:

“Han dåner før kampen er omme!”

Hans væbner snød, så vandet drev
- Et kvad, der her skal komme -
Men end ku’ Svane ej følge med,
Og han dåner før kampen er omme!

Da der blev til fodkamp kaldt
- Et kvad, der her skal komme -
Hr. Svane ned af gangeren faldt:
Han dåned’ før kampen var omme! 

Festen er lige begyndt
(Geistendorph-versionen)
Tekst og musik: Ole Steen Peinow

Nu er det vår,
hjerterne slår.
Festen er lige be-
gyndt og jeg vil 
synge og spil´.
Natten er lang.

Kom og vær glad, 
nu er der mad. 
Festen er lige be-
gyndt. Her er vin, 
fyldig og fin.
Bordet er fyldt.

Kom så karle og piger fra Geistendorf.

Skjaldesang.dk
Kristian Nielsen er manden bag hjemmesiden Skjaldesang.dk. Her har han og en gruppe 
andre entusiaster gjort en mængde sange tilgængelige, såvel gamle danske folkeviser, 
som sange skrevet til liverollespil. Kristian var med til sommerscenariet ”Søslottet II”, og 
her mødte han en skjald, som han udvekslede sange med. ”Og her slog det mig, at det 
kunne gøres bedre”, fortæller Kristian. Han besluttede at lave en hjemmeside, som skjalde 
kunne henvise til. Den gik i luften i februar 2001. Weekenden efter var Kristian med til 
at indspille en CD med sange fra livescenarier, som nu kan købes gennem hjemmesiden. 

”Idéen var, at folk skulle have mulighed for at lære sangene og synge med på omkvædet”, 
siger Kristian, der også opfordrer til, at folk bliver ved med at skrive nye sange. Alle har i 
øvrigt mulighed for at lægge deres sange ud på Skjaldesang.
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Til gudstjeneste 
med elverører

af Thomas Duus Henriksen

I slutningen af maj besøgte jeg et rollespil i foreningen 
’Grönna Dragen’, som holder til i 
Söderköping, lidt syd for Stockholm. Vel iført rolle-

spilskluns og nyt sværd vandrede jeg rundt i foreningens 
hjemmelavede verden og spillede handelsmand sammen 
med præsten Mikael Eriksson, som jeg mødet på dette års 
knudepunkt i Oslo.

Som henholdsvis 29- og 33- årige, udgjorde vi suverænt 
alderseliten i et fantasy scenarie rettet mod de lokale 14-
19 årige, og nogle ville måske mene, at vi var lidt malpla-
cerede. Men der var en mening med galskaben. Mikael 
er præst i Söderköping, og har sat alt ind på at skabe et 
ungdomsmiljø i byen. Hvor tilbuddet for bare fem år siden 
blot bestod af en musik- og en fodboldklub, huser kirken 
i dag et blomstrende rollespilsmiljø, som hvert år samler 
unge fra de omkringliggende menigheder.

Den Grønne Drage
Sammen med rollespilleren Björn Nilsson lagde Mikael 
tilbage i 2000 grundstenen til rollespilsforeningen 
’Grönna Dragen’, og afholdte et arrangement om rollespil 
for menighedens konfirmander. Siden har arrangementet 
fået lov til at vokse, og indbefatter i dag også et 24-timers 
rollespil for nuværende og tidligere konfirmander. Og 
særlig de sidste er der mange af – Mikael kunne med 
stolthed i stemmen fortælle, at henved halvdelen af en 
konfirmandårgang dukkede op for at være med igen året 
efter. Tidligere havde han og Björn selv stået for hele 
arrangementet, men havde i år valgt at lægge hele arran-
gøropgaven ud på Therese Whass og Michaela Björklund, 
to tidligere konfirmander, som nu stod med ansvaret for 
et arrangement for godt 130 mennesker.

En af de ting, som havde pirret min nysgerrighed, da 
Mikael fortalte om projektet på dette års Knudepunkt 
(årligt tilbagevendende nordisk kongres om rollespil, red.), 
var hvilken indflydelse kirken havde på rollespillet. Man 

”I Sverige har en ung præst forsøgt at opdyrke et rollespils-

miljø for de unge i byen. Ikke for at forkynde, men for 

at skabe noget for de unge, som kunne være til gavn 

for dem i ungdomsårene. Her har man en tradition 

for at holde tingene adskilte – nok danner kirken 

rammen for spillet, og følger det nøje, men indhol-

det er fuldkommen renset for religiøse elementer. Og 

de unge – de er vilde med det.”

32 – Rollespilleren 04



kunne forestille sig, at kirken forsøgte at bruge rollespillet 
til at påvirke konfirmanderne i en kristen retning. Men 
Mikael forsikrede mig om, at religion nærmest var ikke-
eksisterende i selve rollespillet, og indbød mig til selv at 
komme og se. Så nu stod jeg der, i Sverige, udklædt som 
handelsmand, og uden at kunne et ord svensk.

Briefing og velkomstmesse
Der var arrangeret bus fra den by, hvor deltagerne 
mødtes. Efter en god times kørsel, ankom vi til stiftgården 
Stjärnholm, hvor spillet skulle finde sted. Stjärnholm er 
et enormt sted, solidt opført i kampesten tilbage i 1800-
tallet, men siden ombygget så forholdene er fulgt med 
tiden. Udover at rumme et moderne kapel med plads til 
mennesker har det også et velfungerende industrikøk-
ken, som i denne weekend hovedsageligt var bemandet af 
kirkens tyske frivillige. 

Efter ankomsten var der check in, og her handlede det 
hverken om uddeling af roller eller magiske evner. Det 
handlede om at gøre det klart for alle hvornår de skulle 
spise, og hvor deres seng stod. Alle skulle naturligvis sove 
på værelser og i ordentlige senge.

Efter check-in begyndte en noget langvarig instruk-
tion. Vi skulle både gennem en beskrivelse af den verden, 
som arrangørgruppen havde opbygget, samt en helt-fra-
bunden gennemgang af reglerne. Det gik der lang tid med, 

men så kom kirken også på banen. Det var blevet tid til 
en velkomstmesse – en gudstjeneste, som varede circa 
en halv time. Og jeg fattede ikke et ord, for det hele var 
på svensk. Herefter var der rundvisning og mere briefing 

– grupperne skulle instrueres, udstyr skulle godkendes, og 
der skulle deles spilpenge ud til deltagerne - og pludselig 
var det midnat.

Dæmoner frem for doktriner 
Næste morgen startede med et overdådigt morgenbord, 
efterfulgt af en nu-går-spillet-snart-i gang-messe – også 
på svensk, og ordene begyndte langsomt at give mening 
for mig. Efter messen sprang vi alle i vore kostumer. 
Vinteren igennem havde kirken holdt workshops for 
konfirmanderne, og jeg tror aldrig før at jeg har været til 
et scenarie, hvor alle havde gode kostumer. Det havde de 
her.

Man kunne forestille sig, at kirken 

forsøgte at bruge rollespillet til at 

påvirke konfirmanderne i en kristen 

retning. 
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Da spillet startede, løb det hurtigt derudaf, og der 
opstod mange sjove scener. Særligt husker jeg efter-

middagens kamplege, hvor den race, som kunne gøre 
sig usynlig, vandt tovtrækning for 4-mandshold. Eller 
den paranoide baron, som under lørdagsdæmonens 
hærgen havde barrikaderet sig i slottet, alt imens han 
forsøgte at dirigere vagter, mens han selv hængte ud af 
et vindue fra første sal. Hertil leverede lokationen en klar 

fuldmåne over en tåget bugt, og skabte en uforglemmelig 
stemning til et scenarie, som blev fyldt ud af en fantastisk 
masse godt rollespil. Scenariet var vellykket, og de to 
unge arrangører gjorde et fantastisk stykke arbejde, godt 
hjulpet på vej af en engageret deltagerskare og nogle faci-
liteter, som en dansk arrangør kun kan drømme om.

Adskillelsen af Kirke og Rollespil
Nok var det kirken, som stillede ressourcer og rammer til 
rådighed, men den var ikke til at få øje på i selve spillet. 
Det afspejlede en bevidst holdning hos Mikael, som ikke 
ønskede at indoktrinere de unge med det kristne budskab, 
men i stedet at give dem støtte til at komme igennem en 
svær periode i deres liv. Det handlede ikke kun om deres 
forhold til Gud, men i lige så høj grad om deres forhold 
til dem selv og til hinanden. Hverken spillet eller arran-
gementet som helhed var rettet mod at forkynde, men 
derimod at skabe tilhørsforhold, fællesskab og gensidig 
støtte i ungegruppen. Selvom jeg kun havde mulighed for 
at følge gruppens udvikling over tre døgn, oplevede jeg 
en vis grad af opblødning mellem de grupper, som delta-
gerne ankom med. 

Om spillet havde en indflydelse på deltagernes religiø-
sitet er sværere at sige noget om – det var i hvert fald ikke 
alle deltagerne, som foldede hænderne under den afslut-
tende messe. Mikael har efterfølgende anvendt situatio-
ner og indhold fra spillet til at skabe paralleller til vores 
samtid, og hvis jeg kender ham ret, er det nok sket inden-
for en kristen forståelsesramme. Derved har han formået, 
at opretholde en fin adskillelse mellem kirke og spil, nok 
var det kirken og dens ressourcer, som startede initiativet, 

og som i dag danner den overordnede ramme for 
spillet, men spillet og dets instruktion var renset 
for religiøse elementer. 

Mikael har med andre ord formået at bygge op 
til at rollespillet har kunne finde sted, både ved at 
udbrede dets budskab og ved at afholde workshops i 
kirkens lokaler, for derefter at lade kirken slippe sit tag 
i det, og blot tage en perifer rolle i spillet. Efter spillet 
er han igen trådt i karakter som præst, og har brugt 
spillets indhold til at diskutere aktuelle problemstil-
linger udfra et kristent perspektiv, men alt i alt på 
en sober facon, som ikke stillede krav til deltagerne 
om religiøsitet. Man kan dog hævde, at det har en 
vis indflydelse på deltagerne, at hovedparten af de 
tilstedeværende voksne er præster, men når de ikke 
taler om Gud, så lægger man rent faktisk ikke mærke 
til dem, før de igen træder i karakter. Og det gjorde 
Mikael.

Elverører
Søndag formiddag sluttede spillet, hvorefter alle gik til 
morgenmesse i kapellet. Der sad vi alle i vores udklæd-
ning – kun Mikael havde nået at skifte til sin hvide 
præstekåbe. Foran ham kom baronen og to vildmænd 
bærende på kors og stager – alt i alt et prægtigt syn, og 
stemningen fra spillet havde holdt ved. Mit svenske 
var blevet markant bedre, og jeg vil hævde at jeg 
næsten kunne følge Mikaels prædiken. 

Undervejs havde Mikael spillet racen támas, en 
langøret blandingsrace med hang til handel. Sammen 
havde vi snydt og bedraget mens vi havde handlet, og 
det var skægt at se ham i den rolle, som de unge var 
vant til at se ham i – som en ledende og samlende 
figur. Dog var der en ting, som lagde sit helt specielle 
præg på messen, for nok havde han forladt sin rolle, og 
havde klædt om til sin hvide præstekjortel. Men elve-
rørerne, dem havde han glemt at tage af.

Vinteren igennem havde kirken holdt 

workshops for konfirmanderne, og jeg 

tror aldrig før at jeg har været til et 

scenarie, hvor alle havde gode kostumer. 

Om spillet havde en indflydelse på 

deltagernes religiøsitet er sværere at 

sige noget om – det var i hvert fald ikke 

alle deltagerne, som foldede hænderne 

under den afsluttende messe.
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G ennem de seneste par år er debatten om seksuelle 
krænkelser i det danske foreningsliv blusset op, medi-

erne har været hurtige til at bringe historierne, og politi-
kerne har været endnu hurtigere til at gå i front. Særligt 
har kulturmister Brian Mikkelsen været fremme i debat-
ten. Han har gjort det til en mærkesag at dæmme op for 
de gentagne og tragiske tilfælde, hvor særligt idrætsledere 
har brugt deres foreninger til at begå overgreb mod  børn 
og unge. Børn og unge som de har haft ansvaret for.

Der er dog også tilfælde, hvor debatten har fået karak-
ter af heksejagt, hvor indsatsen for at skabe en præventiv 
indsats er endt i en mistænkeliggørelse af enhver mandlig 
idrætsinstruktør. Selv debatten har til tider været farlig 
at deltage i, hvis man har haft et synspunkt, som bare 
har været lidt mere nuanceret end kulturministerens. Det 
seneste skud på stammen er vedtagelsen af forslaget om 
at foretage et obligatorisk pædofilitjek via børneattesten 
(en særlig form for straffeattest, som viser, om man tidli-
gere er blevet straffet for seksuelle overgreb mod børn, 
distribution af børneporno og lignende – red. ). Forslaget 
blev  ikke gennemført i første omgang, men efter politisk 
pres fra kulturministerens side er forslaget nu gennemført 
og trådte i kraft 1. juli. Forslaget handler i al sin enkelthed 
om at forhindre pædofilidømte i at få adgang til børn og 
unge gennem foreningslivet. Undersøgelser viser nemlig, 
at mange pædofile bliver ved med at være det – også efter 
dom og udstået fængselsstraf. Forslaget er interessant, 
fordi det måske kan fjerne en del af den mistænkeliggø-
relse, som man i dag oplever som mandlig instruktør.

Tekst: Valdemar Kølle og Thomas Duus Henriksen
Illustrationer: Christian Maslak

Fotos: Line Thorup og Sofie Bjerring

Sig ordet 'pædofili', og du er sikker på at starte en debat. Det er et fyord, som vi helst 
ikke ser nævnt i samme sætning som rollespil. Men der er ikke noget at være bange for 

– vi skal bare blive bedre til at tale sammen om det. 

Thomas Duus Henriksen 
er uddannet erhvervs-
psykolog og i færd med 
et Ph.d. studie om spil og 
læring. Han har spillet 
rollespil siden 1992 og 
har skrevet artikler om 
blandt andet psykologisk 
sikkerhed i rollespil.

Valdemar Kølle er specia-
lestuderende i idræt, 
hvor han skriver om 
rollespil og livskvalitet. 
Valdemar har spillet 
rollespil siden 1993 
og har stor interesse i 
foreningslivets funktion.

Foto: Line Thorup Foto: Sofie Bjerring

Kronik:

Børnesikring og 
Rollespil

Rollespilleren 04 – 35



at miljøet og foreningerne tager emnet op. Der skal skabes 
klare linier om, hvad der er tilladt, sådan at miljøet ikke 
bliver udnævnt til et 'slaraffenland for krænkere'. Det 
hører man ofte om idrætslivet, og det kunne også ske for 
junior- og andre rollespil.

Der skal altså laves klare linier for, hvad der er hysteri, 
og hvad der ikke er tilladt. Det er et emne som hurtigt kan 
få folk op af stolene og bringe sindene i kog - blandt andet 
fordi folk ikke er enige om, hvad der er en krænkelse, og 
hvad der ikke er. Så reglerne skal helt på plads. Til junior- 
og ungdomsrollespil skal der skabes plads til, at barnet 
eller den unge kan komme til de voksne og fortælle om 

eventuelle krænkende oplevelser. Samtidig bør der være 
plads til, at den potentielle krænker kan komme ud 

af busken, og kan søge hjælp uden frygt for black-
listing, stempling eller vold. Det er vigtigt at der 
skabes grundlag for en sund dialog i forenin-
gerne, så situationerne kan blive talt igennem. 
Så misforståelser og krænkelser kan blive skilt ad.

Der skal være plads til dialog i vores miljø, for 
balancen mellem spil og krænkelse kan i visse 
tilfælde være hårfin. Rollespil handler i høj grad 
om at forme dine meddeltageres oplevelse. Det 
handler om at prøve at rive de andre med, at få 

deres rolle med på din rolles ideer og hold-
ninger i spillet. Sådan er vores hverdag 

også (se bare politik), og rollespillere 
kan blive rigtig gode til det. Vi har alle  

forskellige grænser. Når vi prøver at 
få en anden med på vores idé eller 
holdning,  kan der opstå situatio-

ner, hvor vi i spillet overtræder den 
andens grænser. Det kan ske, når vi 
river den anden med i noget, som 
han måske ikke vil, og vedkom-
mende ikke når at sige fra. 

Tager vi de hysteriske briller 
på og sætter det på spidsen, 

kan det ligne det pædofile 
mønster. Her er der en 
krænker, som opbygger 
en relation til sit offer 
og får vedkommende 
med på sine ideer. 
Derpå forfører kræn-
keren sit offer seksuelt 
og overskrider dermed 
offerets grænser. Men 

der er en vigtig forskel 
mellem at man i et rollespil 

kommer til at overtræde en 
andens grænse, og at man 
er krænker. Forskellen er, 
om man gjorde det med 
vilje eller ej. Til et rollespil 

kan der ske misforståelser 
og uheld, men når en pædofil 

Ingen pædofili i rollespil
Men en ting er idrætslivet – en anden er rollespilsmiljøet. 
Det forhold mellem instruktøren (træneren) og eleven 
(spilleren), som vi kender fra idrætslivet, eksisterer 
endnu ikke til levende rollespil. I idrætssammenhæng 
er træneren altid ledende, og det er nødvendigt, at spil-
leren gør, som der bliver sagt, hvis det hele skal fungere. 
Instruktøren har altså magt over eleven, og en pædofil 
kan bruge dette til at opnå seksuelt samkvem med børn 
og unge. 

I forhold til idrætsmiljøet, har miljøet omkring levende 
rollespil hidtil været uorganiseret. Der har ikke eksiste-
ret egentlige instruktører og egentlige instruerede. Som 
deltager i et rollespil, skal du overholde spillets 
regler, men der er stor frihed til at spille din 
rolle, som du har lyst. Arrangørerne af et 
rollespil har ikke samme grad af magt 
som en træner af et fodboldhold, fordi 
selve spillet ikke handler om at være den 
bedste. Dette magtforhold er vigtigt, hvis 
en ældre instruktør vil udnytte sin 
position til at tvinge sine yngre elever 
til seksuelle aktiviteter.

Miljøet er dog under udvikling, og 
særligt begynder de foreninger, 
som laver juniorarrangementer, 
at minde mere og mere om 
traditionelle spejder- eller 
idrætsforeninger. Her er der 
gerne voksne, som fortæl-
ler børnene, hvad de 
skal gøre, og hvornår 
de skal gøre det. Der 
er en fin linie mellem det 
at være på forkant og 
det at være hysterisk, 
men vi må forvente, at 
disse foreninger bliver 
omfattet af lovkravet om 
indsamling af børneat-
tester.

'Men den slags 
sker da ikke til rolle-
spil?!'
Men hvorfor egentlig beskæftige sig 
med noget, som ikke finder sted i 
rollespilsmiljøet? Sagen er den, 
at for outsidere er rollespil 
noget mystisk, som foregår bag 
lukkede døre. Det kan 
være svært at gennem-
skue. Beretninger om 
bekymrede forældre er 
ikke ualmindelige, og 
det er derfor vigtigt, 
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krænker sit offer, er det overlagt. Misforståelser og uheld 
kan undgås til rollespil, hvor man gerne indfører stopord. 
Hvis en meddeltager siger stopordet, skal man nedtone/
stoppe rollespillet og give vedkommende mere ro. 

Rollespillet har samtidig den force, at man efter spillet 
har tradition for en debriefende dialog, hvor deltagerne 
får talt om deres oplevelse under spillet. For mange rolle-
spillere handler det om at få et kick ud af at overskride 
sine egne grænser, og det kan godt gå lidt voldsomt for 
sig. Særligt hvis man inddrager sine medspillere, uden at 
tage hensyn til dem og deres grænser. Det handler derfor 
i høj grad om at skabe plads for at lade medspilleren få 
ro til at sige fra. Man skal ikke blot køre på, og det er her, 
hvor rollespillerens og krænkerens adfærd adskiller sig 
markant. 

'Men hvad er så reglerne?'
Pædofili, hvor en ældre voksen forgriber sig på et lille barn, 
er meget sjældent. Langt de fleste overgreb i statistikken 
repræsenterer kærestepar, hvor den ene er under den 
seksuelle lavalder på 15 år, og hvor den anden er over. Der 
findes en 5 årsregel, som skaber formildende omstæn-
digheder for sådanne par. Dog forbyder skolelærerpara-
graffen (straffelovens § 223) samleje eller anden kønslig 
omgang med personer under 18, som ”… er den skyldiges 
adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den 
pågældende til undervisning eller opdragelse …” , og det 
på trods af en eventuel gensidig accept af forholdet. Særlig 
kan skolelærerparagraffen blive problematisk for unge 
arrangører, der bliver kærester med yngre deltagere, hvis 
rollespilsmiljøet formaliseres yderligere. Den gør det tyde-
ligt, hvor grænsen går mellem deltager og instruktør, og 
den skaber strengere regler for, hvem der må hvad med 
hvem.

Formålet med pædofilitjekket har et ædelt mål; at 
forebygge at den pædofile får adgang til at være sammen 
med børn, og til at krænke dem - hvad enten der er tale 
om fysisk, seksuel, verbal eller anden form for krænkelse. 
Men pædofilitjekket er ikke problemfrit. Vi håber at 
indførelsen af børneattester bliver et nyttigt redskab til at 
undgå krænkelser, og at det ikke blot skaber endnu mere 
heksejagt efter formodede potentielle krænkere. Målet må 
aldrig være at mistænkeliggøre, men derimod at rollespils-
miljøet fortsat er et sikkert og trygt sted for børn og unge 
at færdes og få nogle gode oplevelser.

Ingen uskyldige i fedtefadet
Når man beskæftiger sig med pædofili, handler det om 
voksnes overgreb på børn eller unge. Mange rollespil 
arrangeres af voksne til voksne eller af unge til unge. Det 
giver kun mening overhovedet at snakke om pædofili, 
hvis der er tale om junior- eller ungdomsrollespil. Her 
har arrangørerne nemlig rollen som instruktører over for 
nogle elever. Der kan i princippet også ske krænkelser, når 
voksne og unge arrangerer for hinanden, men disse har 

en helt anden karakter. Voksne er ikke på samme måde 
forsvarsløse over for andre voksne, som børn er over for 
voksne. 

Unge over for andre unge er også en helt anden snak. 
Når unge mennesker mødes, vil der altid være flirt og 
kæresteri i luften. Dette skal ikke ødelægges af nogle 
få, der ikke forstår spillets regler og overskrider andre 
menneskers grænser. Det skal heller ikke ødelægges af 
dem, der forsøger at bruge spillets regler til at få uskyldige 
i fedtefadet. Derfor bør alle være klar over hvor linjen går, 
så der ikke opstår ubehagelige situationer.
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I denne omgang følger vi den praktiske fase, hvor loka-
tionen er det vigtigste at få på plads. Det er ikke en 

nem ting at sørge for – i det hele taget rummer den prak-
tiske fase en masse udfordringer. Selvom du har et godt 
idégrundlag, skal du som arrangør også have en masse 
andre ting i orden: Scenografi, transportmuligheder, check-
in, parkering, lejrpladser, bålpladser, sanitære forhold, 
tilladelser og meget andet. Det er et stort arbejde at få alt 
dette til at passe sammen, men det er vigtigt for scenari-
ets kvalitet, at det bliver gjort. 

Der mange ting, som kan forringe en deltagers ople-
velse. Hvis det er svært at komme frem til mødestedet, 
hvis du skal gå langt med alt dit grej fra check-in til spil-
stedet, hvis du er ude af spil i næsten en time, fordi der er 
langt til toilettet, hvis du skal lave bål og mad et sted, men 
have din teltplads et andet. Det er alle sammen eksempler 
på forhold, der kan gøre den samlede spiloplevelse dårli-
gere, og derfor er der rigtig god grund til at arbejde hårdt 
for at få de ting til at fungere.

Spildt arbejde
Nicolai og Nicolaj har oprettet et firma, og gennem det 
producerer de rollespilsscenariet. Det har den fordel, at 
der bliver større råderum økonomisk, fordi de kan trække 
moms fra. Samtidig kan de også lave en form for kvalitets-
sikring for spillerne. Du køber nemlig din deltagelse fra 
firmaet, der dermed er underlagt købeloven og er forpliget 
til at betale pengene tilbage, hvis varen (i dette tilfælde 
scenariet) ikke lever op til det, der er blevet lovet. Af den 
grund mener de to arrangører også, at det er endnu mere 
vigtigt at kvaliteten af scenariet er i top – ikke kun spil-
mæssigt, men også praktisk. Det kræver et stort stykke 
arbejde, at lave et rollespil. 

Alt det arbejde har de faktisk lavet – næsten. De er 
nemlig løbet ind i nogle ganske alvorlige problemer. Det 
lykkedes dem nemlig ikke at komme til enighed om loka-
tionen med den forening, der spiller fast i Hareskoven, og 
det er her scenariet skulle afholdes. Som sagerne står lige 
nu, er alt forarbejdet spildt, alene fordi lokationen ikke 
blev sikret. De står på bar bund hvad angår lokationen, og 
scenariet er derfor indtil videre udskudt på ubestemt tid 
til et uvist sted. 

I Rollespilleren 03 fortalte jeg om arrangørerne Nicolai Hiorth og Nicolaj Groths kreative 

idéfase, som med deres egne ord ”fungerer bedst mens de spiser pizza, drikker øl og kaster 

Erdnuss-flips efter hinanden”. Idefasen er én ting – udførelsen af de kreative tanker er en 

ganske anden, skulle det vise sig.

Et scenarie sat på stand-by
Tekst: Ida Bigum • Illustration: Sanne Harder

Distancerede foreninger
På denne baggrund har jeg interviewet Nicolaj Groth, som 
siger: ”Jeg ser gerne, at det i højere grad var rollespillet, 
dets kvalitet og spillernes oplevelser, der var i højsæ-
det i det danske liverollespilsmiljø. Men jeg oplever det 
nærmere som om, at de mange enkelte foreninger lukker 
sig om sig selv og ikke har interesse i at dele erfaringer 
og ideer med hinanden. Det  er en skam,” siger han, og 
fortsætter: ”Ikke mindst fordi det betyder, at kvaliteten af 
scenarierne bliver dårligere end nødvendigt.” 

Groth fortæller, at han og Hiorth har forsøgt at opbygge 
et scenarie med plads til alle typer af spillere. Der er både 
plads til indlevelse, kamp og intriger (tre typer af rollespil, 
red.), og det eneste formål er, at skabe en god oplevelse 
for deltagerne. Ikke at skabe et storslået scenarie, der skal 
give genlyd i hele landet. ”Jeg oplever, at mange foreninger 
i takt med, at de i mine øjne bliver mere og mere distance-
rede fra hinanden, forsøger at skabe noget større, vildere 
og bedre end de andre. Men fordi de vil gøre det hele selv, 
ender det med, at de ikke har kapaciteten til det, og så 
bliver kvaliteten dårligere.” Hvis foreningerne selv vil lave 
det hele, skal den dybe tallerken nogle gange opfindes 
igen. I stedet for at bruge eksisterende metoder og erfa-
ringer, vælger man at opfinde sine egne. Det koster tid, og 
den tid kunne være blevet brugt anderledes. 

Nøgleordet, hvis den udvikling skal standses, er videns-
deling. Hvis man brugte hinanden og hinandens erfarin-
ger, så ville man undgå at lave alle de samme fejl hver gang. 
Man ville hurtigt kunne komme videre, hvis man løb ind 
i en blindgyde eller et tilsyneladende uløseligt problem. 
Arrangører af scenarier rundt omkring i landet ville have 
tid og overskud til at lave alle de ting, der gør et scenarie 
endnu bedre, hvis de ikke skulle bruge størstedelen af 
deres tid på at løse uforudsete problemer. Vel at mærke 
uforudsete problemer, som man kunne forudse, hvis man 
havde erfaringen. 

Del din viden
”Jeg ser gerne, at LLR (Landsforeningen for Levende 
Rollespil, red.) dedikerer størstedelen af sit virke til at 
fremme samarbejde og vidensdeling mellem rollespil-
lere. Ikke kun databaser, foldere eller nyhedsbreve, men 
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også aktivt forsøge at 
samle folk. Hvad med at 
lave en ryste-sammen-tur 
for alle bestyrelserne i de 
danske foreninger?” foreslår 
Nicolaj Groth og begrunder det 
med, at bare det at have et ansigt, 
en kontakt og en god historie fra en 
hyggelig weekend kan gøre det oplagt 
at ringe eller skrive og bede om hjælp eller 
gode råd til et konkret projekt.

”Dette gælder også som et råd til alle, der 
måtte sidde og være i gang med at arrangere et 
scenarie: Brug alle dem, I kan komme i tanker om! 
Træk på de erfaringer, andre har gjort! Lån, byt og 
køb udstyr fra tidligere scenarier, sørg for at stable en 
arrangørgruppe på benene, hvor I kender jeres begrænsnin-
ger og supplerer hinanden. Sørg for ikke at tage munden for 
fuld – det skal være sjovt at lave rollespil, både før under og efter 
scenariet. Men selvom man er en drengerøv, der bare godt kan lide 
at lege, så kan man godt have styr på tingene alligevel,” konkluderer 
Nicolaj. 

Med ønsket om, at Nicolaj og Nicolai finder en skov at være i, og med 
ønsket om et mere åbent og dynamisk liverollespilsmiljø lakker denne 
artikel mod enden. Denne historie har en morale: På papiret fylder lokationen 
ikke så meget. Som rollespillere forventer vi, at det sted vi spiller bare er der. 
Men praktisk set, er det den vigtigste ting i et scenarie. Det er den der afgør, om vi 
overhovedet kan spille. Så vær helt sikker på din lokation, når du arrangerer. 
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SORTIMENT 2005
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Slagkofter 
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- UDSTYR TIL LIVEROLLESPIL - 

Vores Nye Sortiment af 
hjelme og brynjer til både 

voksne og børn er klar til salg 
fra 1. Februar 2005 

 

	Ja, jeg vil gerne redde kaninen, blive medlem af Landsforeningen 
for Levende Rollespil og tegne abonnement på Rollespilleren.

Sådan gør du:
• Indbetal kr. 100,- for et år til BG Bank, reg 1199 konto 106-0198.
• Udfyld og indsend denne blanket til:

LLR, Rentemestervej 80, 2400 København NV

Navn ................................... Adresse ......................................................
Postnummer ....................... By...............................................................
Telefon ................................ Mobil .........................................................
Email ................................... Fødselsdato ...............................................

dato underskrift 



Gøgleren Af Lauge Drewes

Rollespilleren udlover masser grej i 
denne omgang. Der er blandt andet 
latexsværd, flere latexsværd, en hjelm, 
elverører, skrumpehoveder og en super-
fed maske at vinde. Alt sammen fra 
kvalitetsproducenterne Palnatoke, Den 
Sorte Ridder og Jotunheim. 

For at deltage i konkurrencen, skal du 
indsende noget, som fortæller en histo-
rie fra et scenarie, du har været til her 
til sommer. Det kan være på skrift, et 
fedt billede, et videoklip eller noget helt 
fjerde. Vi udvælger vinderne i slutnin-
gen af september, så der er rigeligt med 
tid. 

Dine bidrag sendes til:

LLR 
att: Rollespilleren
c/o Junior Rollespil København
Rentemestervej 80
2400 Købenvhavn NV

Du kan også sende til jb@rollespil.dk. 

Disclaimer: Du må selvfølgelig ikke 
indsende andres grej, historier eller 
billeder uden deres tilladelse. Vi vil 
i øvrigt også gerne have os frabedt 
historier af seksuel karakter. Udstyr 
der vindes i denne konkurrence må 
ikke sælges videre.
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Byen Ved Grænsen – fantasy
3. søndag/måned, gamle militære øveområde v. Randers 
flyveplads
www.denglemtelegion.dk

Talansar–kampagne i Flrol – fantasy
2. lørdag/måned, i Randalskoven, Fredericia
www.flrol.dk

Tåge over Lothvik – fantasy
2. søndag/måned i Knivholtskoven, Frederikshavn
krymmel.dk

Nidhug Kampagne – fantasy
3. weekend/måned, Frederikshåbs Plantage, Billund
www.ygmardalen.dk

Sidste søndag – TroA/AKLR – Warhammer insp.
Sidste søndag/måned. Lundby Krat, Aalborg 
www.aklr.dk

Ripen – Woltheimkampagnen – fantasy
1. lørdag/måned Tange Skov, Ribe
www.ripen.dk

Einherjerne Fantasy – middelalder fantasy
1. søndag/måned, Vestereng, Århus
www.einherjerne.dk

Legendernes budbringer  – middelalderlive
2. lørdag/måned, Knebel på Mols
www.legendernes–budbringere.dk/

Andromeda 42 – Star Trek DS9 insp.
Hver 2. måned. Herning
www.newhope.dk

Virus 7Q  – science fiction/fantasy/incrowd
9–11. sept., Ribe
virus7q.ripen.dk

Cairo by Night – fantasy
3. lørdag/måned, Stationen i Nørresundby (Aalborg)
http://www.vampirelive.dk

Danmark ved Nattetide – fantasy
3. weekend/måned, fre/lør København og Århus.
www.vampirekbh.dk

Kieros Arv – fantasy
Tid ukendt, Hjørring
www.rollespilsklubben.dk

Anduien Scenarie – fantasy
Hver måned, Tved Skov, Thy
www.thyrf.dk/Anduien

Tilverton – D&D inspireret fantasy 
Første gang: 24. juli. Herning
www.tilverton.dk

Fyn

De Forviste – fantasy
3. lørdag/måned, Holufgård, Odense SØ
DeForviste.ambrona.dk

Kampen om Ambrona – middelalder intrige fantasy
Sidste søndag/måned, Langesøskoven, Odense
KampenOmAmbrona.ambrona.dk

af Vibeke Pagh Schulz
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Danmark ved Nattetide – vampire
3. weekend/måned, fre/lør København og Århus.
www.vampirekbh.dk

Veritas Distorta – nutids incrowd fantasy
23–25. sep., Herlev ungdomsskole
www.veritas.distorta.dk

Hamillmark – fantasy
sidste lørdag/måned, Valby Hegn, Helsinge
www.hamillmark.dk

GERF kampagnen – Søslottet insp.fantasy
1. lørdag/måned, Radiomarken, Bagsværd Sø
www.gerf.dk/mintaria

3. Weekend i Danstrup – fantasy
16.–17 juli Danstrup Hegn Skov
www.lorania.dk

Nordlenets Saga. 1. Søndag i Hareskoven – fantasy
1. weekend/måneden i Hareskoven v. København
www.nordlenet.dk

Tempus Vivo junior/Vestlens sagaen – fantasy
2. søndag/måned i Vestskoven, København
www.tempus–vivo.dk

Live Lørdag – eventyret starter – fantasy
Sidste lørdag/måned, Knudskoven, Holbæk.
www.r–r.dk/LL/

Midgård Junior – fantasy
Sidste weekend/måned, Geel Skov, Holte
www.junior.mev.dk/index.asp

Arakskoven – high fantasy
5. juli, Krogenberg Hegn, Helsingnør
www.arakskoven.dk

Junior Rollespil KBH – junior fantasy
Lige uger, Lørdag: Rude Skov, Søndag: Amager Fælled
www.junior–rollespil.dk

Liverollespil i Hedeland – junior fantasy
Søndag ulige uger, Hedeland, Hedehusene
www.landstedsraadet.dk

Liverollespil i Næstved – junior fantasy
Lørdag ulige uger, Kalbyris anlægget, Næstved
www.landstedsraadet.dk

GnomLive – fantasy
Tid ukendt, ”Den grønne kile” 
Vest–Amager
gnom.dk/kongelund

Myten om Fatamorgana – fantasy
Første lørdag/måned, Grøndalssletten, 
Charlottenlundskov, Gentofte
Fataonline.dk/index.html

Ros Live – junior/senior fantasy
2. lørdag/måned, Hyrdehøj Skov, Roskilde
www.ros–live.dk

Magtens cirkel – middelalder fantasy
Start 12–14 aug. Humlebæk/Helsingnør.
ridderrune.dk/magten.html

Sjælland

NYT!

NYT!
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Hvis man spørger Peter Andreasen, instruktør på scena-
riet System Danmarc, så skal det!

System Danmarc er både et nærfremtids-scenarie, et 
politisk skrækbillede og et indlæg i debatten om demo-
krati. Selve scenariet foregår d. 7.-9. oktober 2005, hvor 
Toftegårdsplads i Valby er omdannet til en bydel af contai-
nere og futuristiske installationer.

Hvem arrangerer System Danmarc?
Scenariet arrangeres af projektgruppen Opus, med hjælp 
fra folk fra alle dele af rollespilsmiljøet. Det er et sammen-
surium af kreative mennesker og dygtige håndværkere. 
Det er en kaotisk gruppe, men alle lever op til den fælles 
vision.

Den fælles vision?
Det er mit håb at dette her scenarie vil give spillerne stof 
til eftertanke. Den politiske situation, som deres karak-
terer befinder sig i, er så uholdbar og destruktiv, at de er 
så godt som fortabte. Derudover er det et gennemgående 
emne, at det er karakterens egen skyld, at han eller hun 
er havnet i den situation. Forhåbentligt vil det få folk til 
at tænke over deres eget liv, samtidigt med at de vil sætte 
spørgsmål ved den politiske dagsorden i dag. Hvis ikke vi 
værner om vores demokrati, kan vi pludselig risikere at 
blive sat uden for indflydelse..

Det lyder meget venstreorienteret – hvad har du imod den 
politiske dagsorden i dag?
Det er ikke ment venstreorienteret – i projektgruppen 
har vi måske nok en rimeligt fælles politisk overbevis-

Kan rollespil 
virkelig handle 
om andet 
end at 
more sig?

Scenariespot: System Danmarc
Interview med Peter Andreasen, Instruktør

Af Jonas Hedegaard
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ning, men det er ikke den vi vil have frem til scenariet. 
Skræmmebilledet vi portrætterer, er en total højre-
drejning, men det er ikke den politiske holdning der er 
problemet – det er indifferencen, der lader ekstremisterne 
herske. Jeg vil blot ønske, at spillerne vil overveje de valg, 
de tager, og tænke over den politik der føres i dag. Man 
behøver ikke være enig – så længe man er oplyst. Hvis 
bare én deltager tænker over sine valg pga. det her scena-
rie – så er jeg en tilfreds instruktør.

Det lyder meget ambitiøst, men hvad handler scenariet om?
På Toftegårds plads i Valby konstruerer vi en kunstig 
bydel: Sektor 8 – et lavprioritetsområde i København år 
2043. Den skal fungere som en ”midlertidig” genhusning, 
som er gået hen og blevet mere eller mindre permanent 
for nogle af samfundets dårligst stillede borgere – C-
borgerne.

Deltagerne vil under scenariet leve som borgere i et 
muligt fremtidens Danmark, hvor demokratiet har svigtet. 
Udover den demokratiske afmagt man vil føle overfor 
sin situation og i sin interaktion med Systemet og dets 
medarbejdere, vil man som deltager opleve hvordan de 
dårligst stillede altid hakker på sig selv og hinanden – og 
hvordan der altid er én, der er længere nede i skidtet, end 
én selv. 

Hvorfor System Danmarc med C?
For at vise at det er en alternativ virkelighed. Danmarc er 
identisk med Danmark lige nu, men i de næste 40 år vil 

”de” tage alle de forkerte valg. Spillerne får lov til at hoppe 
40 år ud i fremtiden og lære af ”deres” fejl.

Hvad synes du er det bedste ved dette scenarie?
Der er tre ting. Et: At det ligger midt i byen, og det medfø-
rer synlighed – bl.a. pga. den fede og omfangsrige setting. 
To: At der er en stærk og klar politisk mening med scena-
riet. Og tre: Den måde holdene og rollerne udvikles på – vi 

skabte de overordnede rammer, holdlederne blev taget ind 
og skabte rammerne for holdene og scenariedynamikken, 
og til slut vil spillerne udfylde disse oplæg på deres egne 
workshops i samarbejde med både holdledere og instruk-
tører. Det skaber en gennemsigtighed og fremmer både 
den kollektive forståelse af scenariet og spilleransvaret 

Hvad kan man forvente at opleve til scenariet? 
Frustration og forløsning. Og forhåbentligt stemning og 
action. Frustration er hverdagens kamp mod systemets 
bureaukrati. Forløsning er de vilde udskejelser – til scena-
riet vil der være muligheder for vilde fester, der vil være 
indtil flere in-game koncerter, og der vil være bandekrige 
og territoriekampe.

Forhåbentlig vil det ikke ende i et orgie af vold, da det 
bestemt ikke er det vi lægger op til – men vi håber på 
at få en adrenalinombrust weekend, med et ordentligt 
skud feststemning oveni – alt sammen med den-vildeste-
weekend-i-dit-liv som alle scenarier – på godt og ondt 

– bygger på, med en konfrontation og evt. forløsning på de 
nærliggende og alvorlige problemer alle karaktererne er 
bygget over.

Hvad er vigtigst for et scenarie efter din mening? 
Ansvarsfulde spillere. Når en spiller er velforberedt og 
slippes løs i en setting/verden hun forstår, så behøver man 
næsten ikke mere. Der er selvfølgelig flere faktorer, men 
det vigtigste for os er, at spillerne er velforberedte – bl.a. 
ved at have deltaget i deres holds workshop.

Den rigtige stemning er til stede, og vi mener – og håber 
på – at vi har et gennemarbejdet produkt. Jeg vil opfordre 
alle til at læse materialet på hjemmesiden, især visionen i 
projektbeskrivelsen, der ligger til download, og til at se og 
føle stemningen i traileren, der også er at finde på 
www.systemdanmarc.dk.
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D ødsstjernen har endnu en gang valgt at nedsende sine 
giftige stråler mod vores nordlige verdensdel. Det er 

igen bleven sommer med hvad deraf følger af undertøj 
gennemblødt med mennesketran, hud der falder af som 
nåle fra et gammelt juletræ og blindhed af at stirre ublin-
kende direkte mod solen i timevis. Disse farer er dog 
intet at regne imod de utallige risici der er at finde ved 
et sommerscenarie. Og med det mener jeg ikke faren for 
at få en sortalfs gummipil i øret eller at få knækket sine 
briller af en ork. Jeg mener de rigtig farlige ting.

En vejledning i overlevelse
Myggen (Swarming death): Ækelt sumpvæsen der med sin 
sylespidse snabel udsuger et menneske til det kun er en 
tom hudpose halvfuld af knogler tilbage. En menneske-
rasle om man vil. I de få tilfælde hvor offeret overlever 
er ens overlevelse alligevel tvivlsom da den summende 

dræber inficerer ens væskende sår med Beri Beri, malaria, 
AIDS og syfillis. Dens angreb er altid varslet med en lav 
hvinen i luften nær ens krop. Når denne lyd bemærkes har 
man ikke mere end fire sekunder til at overdynge sig selv 
med tændvæske og med en lighter, tændstik eller magi 
forvandle ens legeme til en skrigende kugle af ild. Man 
overlever ikke, men man slipper for kløen.

Hugormen: Dette er dyret der fik smidt Adam og Eva på 
porten af deres ellers så flinke udlejer.

Men udover at være en lumsk frugtpusher så er den 
også dødsensfarlig. Især hvis man er en tre-årig brystsvag 
dværg med blodmangel. Eller faktisk kun hvis man er en 
tre-årig brystsvag dværg med blodmangel. Og med dværg 
mener jeg ikke Dværg men bare dværg. Så skulle det være 
klart.

Flåten (The Float): Af mange kaldet Tægen, hvilket er 
forkert da det ikke kunne falde en tæge ind at angribe 
troende kristne (eller andre for den sags skyld). Flåten 
er det farligste af alle mørkets skabninger i de danske 
urskove. Den sniger sig mere uset end en ninja mod sit 
intetanende bytte, og hurtigere end en musling overman-
der den det stakkels offer. Når den først har angrebet er 

den svær at få has på da den som regel har 
skjult sig ved scrotum, anus eller andre latin-
ske steder. Der sidder den varmt og trygt og 
dræner de livgivende væsker og sjælen ud af 
ens røv altmens den overfører sot og pest. 
Den kan kun fjernes ved at brænde den væk 
med napalm velsignet af en bisp.

Malhjørningen: En slags ond dødsenhjørning 
der æder ufødte børn og voldtager unge 
mænd.Den findes ikke i virkeligheden, men 
hvis den gjorde – WHOA MAMA!

Pas på derude!

Når myggen hersker, vinder ingen

Fast klumme af stand-up komikeren Brian Mørk

Faraos Cigarers spilbutik er på 350 Kvm. og ligger midt i Københavns centrum 
Adresse : Skindergade 27 - 1159 København K - Lige ved Jorks passage
Vi har et bredt udvalg af rollespil, brædtspil, kortspil, warhammer samt fantasy bøger.
Vores live rollespilsafdeling er forretnings største sektion. Vi bliver ved med at udvikle afdelingen 
og prøver konstant at skaffe nyt og spændende udstyr. Vores faste sortiment består blandt andet af :  

Latex Våben. : Sværd, Økser, Hammere, Skjolde, Stave, Spyd, Bue & Pil, Kastevåben & Daggers...
Gør Det Selv.: Latex Maling, Glasfiber Stænger, Våben Skum, Flydende Latex, Våben Lim...
Rustninger....: Ringbrynjer, Læder & Metal Rustninger, Metal Hjelme, Arm- & Benbeskyttere...
Special Effekt. : Sminke, Masker, Kontakt Linser, Afhuggede Ører På Snor, Elver & Ork Ører...
Props......... : Drikkeskind, Læder & Stof Punge, Eliksir Holdere, Lædertasker, Våbenholdere...
For Juniorer. : Junior Kapper, Junior Læder Rustninger, Mørkelver Hætter, Væbner Våben...

Alle varer kan du også finde
på vores hjemmeside :
wwwwww..ffaarraaooss..ddkk

Vores On-Line butik er åben
24 timer i døgnet

Vi sender fragt- og gebyr
frit ud, hved køb over 250,-

kr. og samtidig brug af

Du kan også altid 
ringe til os på 

TTeelleeffoonn::  333333  222222  1111
direkte til butikken !
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Faraos Cigarers spilbutik er på 350 Kvm. og ligger midt i Københavns centrum 
Adresse : Skindergade 27 - 1159 København K - Lige ved Jorks passage
Vi har et bredt udvalg af rollespil, brædtspil, kortspil, warhammer samt fantasy bøger.
Vores live rollespilsafdeling er forretnings største sektion. Vi bliver ved med at udvikle afdelingen 
og prøver konstant at skaffe nyt og spændende udstyr. Vores faste sortiment består blandt andet af :  

Latex Våben. : Sværd, Økser, Hammere, Skjolde, Stave, Spyd, Bue & Pil, Kastevåben & Daggers...
Gør Det Selv.: Latex Maling, Glasfiber Stænger, Våben Skum, Flydende Latex, Våben Lim...
Rustninger....: Ringbrynjer, Læder & Metal Rustninger, Metal Hjelme, Arm- & Benbeskyttere...
Special Effekt. : Sminke, Masker, Kontakt Linser, Afhuggede Ører På Snor, Elver & Ork Ører...
Props......... : Drikkeskind, Læder & Stof Punge, Eliksir Holdere, Lædertasker, Våbenholdere...
For Juniorer. : Junior Kapper, Junior Læder Rustninger, Mørkelver Hætter, Væbner Våben...

Alle varer kan du også finde
på vores hjemmeside :
wwwwww..ffaarraaooss..ddkk

Vores On-Line butik er åben
24 timer i døgnet

Vi sender fragt- og gebyr
frit ud, hved køb over 250,-

kr. og samtidig brug af

Du kan også altid 
ringe til os på 

TTeelleeffoonn::  333333  222222  1111
direkte til butikken !




