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SPECIAL EFFEKTER TIL LIVE ROLLESPIL af sanus vinther 
162 sider, gennemillustr. i farver, format 17,5 x 23,2 cm, kr. 248, ISBN 87-7865-451-3 

  

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

    

      

   

De forskellige teknikker gennemgås grundigt trin for trin 
med mange detaljerede fotos. 
Bogen viser hvordan man arbejder med: 
;minkeeffekter, f.eks. sværdhug, monsterbid, pile 
gennem maven, vorter osv. 

» Proteser, f.eks. spidse ører, troldemaver, haler og 

visitter, 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.cks. blå mærker og skrammer, 
choksminke, lig-sminke 

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

  

  

  

   

Tjek vores store udvalg i rekvisitter, special effekter, 

bøger og sminke m.v. på 

www.dramashop.dk 

Bestilling og postordre: Udstilling og butik: 
Forlaget FYSJÆRIN ES — TEATERHJØRNET 

Vesterbrogade 175 
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Br ra 
(SE sart beregn ask 

daler aktiviteten blandt rollespillere ikke 
dagene bliver kortere og koldere. Nu begynder; 
gen af næste års sommerscenarier så småt — ib 
du som arrangør har ambitioner om at lave noget: 
spektakulært. Det kani være, at dine planer er så) 

ende, at du får brug for en del sponsorater og for 
for at få din drøtmmelokation. I så fald bør du ki 
Rollespillerens guide til, hvordan du laver en 

Det eri det hele taget fedt, når folk har ambitioner 
eksperimentere, og af samme grund har vi vendt: 
fonefi mød Norge og Finland, hvor girlpower for: 

"én helt ny betydning. I Finland har de ligefrem over 
kvinder, og det er jo ganske andre forhold end 

" hvor det er sjældent, at der er over 25% piger til et: 
Det er for dårligt, mener flere - ger skal være ere ker 

i dansk rollespil! Men skal der trækkes flere! 
ner til scenarierne, så skal der arbejdes mere med | 

i spillet, og i den forbindelse stiller i skarpt på, 
ligestilling oftest ikke virker sit rollespil, og hvad der! 
konsekvenser for kvinderollernes 

Rollespil er blevet kommercielt gennem de senere: 
wåbenproducenterne står i kø for at få en andel idet 
gende salg af latexvåben. Kvaliteten svinger dog: 
del, og derfor bringer Rollespilleren denne gang em' 
test af en lang række af de våben, deri øjeblikket: 
på et danske marked. Får synet af de mange sværd! 
at lærige efter næste Krigslive, så fortvivi ikke, men! 
straks om til guden i kamptaktik, hvor der er en: 
(ag Bf til: hvordan du bedst narrer fjenden ude på: 
en. Du vinder helt sikkert — hvis ikke 

læser Rollespilleren! 
Herfra ønsker vi under alle omstændigheder god 

med bladet. 

Andrea Jørgensen 
= dsekendsktøren for dette murer 

Rollespilsklubben Vølven. 
ESSENSEN 

SENESTE 
REESE ESS 
SE SEERE SEES RER 

Den norske superkvinde…... 5. af 
Norsk live har ry for at være spændende, 
ekstraordinært og med en fantastisk setting, 
byder omdømme kan nordmændene Blant 

SUE NOEL 
EET SEERE 
barsk soldat, og rollespilet ender atter i 
FERNNS PRESSES IEEE DEERE 
FYENS SEG 

Passer det, at kvinderne ofte er i overtal 
finske scenarier? 

Et eksotisk touch. [LA 
HUSE SENSE 
SEES ENS 

For enden af regnbuen. 

Hvad er 'dramatisme”? Du får forklaringen i 
ELLEN 

[PEUSASUEESEEEEEER 
ESS EEN 
vind over fjenden næste gang! 

Levende kvinder om levende 
rollespil. 

Hvad skal der til for at lokke piger med til 
rollespil? 

Mørke tanker... 
Læs Brians lovprisning iv køn.  



NINGEN in 
SEES SES SEERE 
EA EKS E 

EESTI ES 
danske klubber, hvis ikke den engstør 

  

FESD EGLDGLESES 
REESE 

URNE DEDE SE 
"er startet af.… kvinder! 2 
2:                         

    

   



Ideerne og lysten            

    

   må Anden Verdenskrigs histori søgning og 
ganske godt, så jeg kan altid komme på et sce yt rende rundt på et 
ilden sammenhæng, Ellers er det ikke sjældent, at — noget, man skal lære 

  

    

  

    
   

       

  

ile ønske, at nogen andre lavedt Men det er ikke kun den prakt É: 

år rd 
"eat du er fær 
ed! = 

X ib Ak [Tag der dog også at lave rollespil, og 
Be REE 3 færre her på det sidste. m — Nordiskblanding . i 

Al afisk perfektio argrete deltager jævnligt i arrangementer i de 

SS nergien. I stede igi ka: nordiske de. Du vil ofte ku møde hende til       
       

  

      
      

              

   

               

     

  

              

  

      

  

          
      
    

   

      

SA vd fe gi 

rsk ; en keen er ele 
Den norske SUpEe/k vinde SEES SEES 

- portræt af Margrete Raaum Faktisk har Margrete Raaum erklæret. at hun har — ubåde pil U-359: "Det var et godt k 

NM dstper ban trukket sig tilbaj enografien var naturligvis det bedste, jeg har 

N arrangere ret sc: irgrete og fortsætter: nariet med t; Vildt fe have en ubåd" 

oe en Ar arrangere st rollespil 
i scenariet 1944, der handlede om flugt erbåde, afblænding vs, jøder på loft "At arrangere liverollespil er so: d. Ent spil med Margrete Raaum i ar" 

nsen til Sverig efter blev det ti alt andet vi enes npge er du smaskforelsket og ka: lokket en del danskere nordpå: "Det 

-enarie, og i 2000 kom svendestykket 'toglagtetidk. Det var on vd kål ind i forholdet. Du finder et have danske spillere med, og. 
ariet 1 ræridet norske livemiljøs — nen k over 5 ne fn san bopæl, og lider då aerl Barbade åt. Je der nu en del da: 

    Margrete Raaum bor i Oslo. Hun er uddannet i 
informatik med speciale i digjtalteknik fra Uni- 
versitetet Oslo, og hun arbejder lige nu for de 
nationale sikkerhedsmyndigheder. Hun fyldte 
fyrre i år, har ingen børn og ingen midtvejskrise. 
"Tre meget omtalte liverollespil, som Margrete har 
produceret, er 1944, 1942 og Once Upon a Time. De tø første handlede om 2. verdenskrig, det sid- 
ste var et westernscenarie. 

iskerby minder for roll 

  

  

     mand og kon 
for eksempel br. 

sig og lagde et enor: 
amfund, hvor 
baggrund og 

en som kom på besøg automatisk 
sle sig udenfor. Samtidig forsøgte vi at vise, 

arrangører, svarer Margrete: 'Det er vigtigt at 
  

snakke med erfarne livearrangøre 
er den praktisk     ret, Konceptet er faring,n 

indre scenarier - bl 
hjemme: 

   

 



  Sådan ender det ofte i rollespil. Mand/ 
DSESE TERRE re NELS NNE SERENE RESENS 

FA ES 
materiale. Hovedårsagen er to ting: For det før: 

ESS 
maskuline/feminine arketyper. For det andet 

  

uanset om NERER 
  Fer Neereer   

SEE Ed 
FRE ENE EN ARE ERE RESEN TEN] 
FRR 

eee 
RUKREENLRR 

  

ere Ske REC La 
=: SEE 

psykoanalyse, især den jungianske. Men det er 
ARENSE ENE NSG 

FE SDS REDR SERENE FSR EDER 
KER persæer 
STEN SEER SSR SENESSET 

de to køns modstilling: Manden er knyttet til 
handlekraft, tænkning og kultur, mens kvinden er 

      

ældgamle størrelser, som   

    FSR ERE RANE NE URNE   

    

forbundet med intuition, bevarelse og natur. 
OSS 

Feer 
FRR ED SERNN EDER SEES ESES 
mens underbevidsthed og dermed præger vores: 
FREEMAN 
sådan, spilleregjerne er i det klassiske eventyr, 
FE ERNEST STA LEEREE 
es rD Er kultur er 
SAVES NERE E ESS ENES 

sene og arketyperne — der er grundlaget for den 

  

  

FRE REDRSNErE, 

  

     

  

FOSSER 
  

   
[Arte RENNES SEEST ES 
Kruse 

HERE 
FSKOSEPENNEN NERE SNEEN EG 

Er 
til matematik, end nogen kvinde du møder. Og 

  

     AN SEN   

  rige kan du have nok så klar en logisk sans og 
FREE NE NSSS 

AROS SESSESER OS 
    

være helt 
PBE RE SENE EET EET 
FEE. serer eller kor 
fortælling, hvad enten det er en verden til rollespi 

Nors   
  

     

LSE 
=   NSSS ES. 

ERE SES RE SEG 
ENA ELLE SENSE SES) S EN] 
FEDEnEre 
  

  opfattelse er feminin ligestillet 
med maskulin. 
gien, som er udgangspunktet for det hele: Den 

FREDEN EN 

LENE RESEE EEG 

  

liseres ofte med et sværd 
(RENEsEEsAr SENE EG 
ARSEN JESPER 

    
et kar. Tilsamm 
HORSES ERE NEDE 

arketypiske feminine krå 
det med fødslen, m 

   

    ræs 
FR nen anes   

Een 
forbandelser og dødens kvælende greb, som kan 
findes i det feminine univers. ES 
(EROS RENEE SES ES 
PEERS ERNE SEES EYE DSE 
[ERE NESS SE SEES 

æn 
EST SEE i 
ER SENE SEN DETS ESS 

ner    
  

rerdner og rollespillet selv 
  

     re konflikt og kor 

bliver de feminine og mere passive egenskaber 
automatisk mindre værd. 
Fee OSSE ER SEES 

er i sit spillermateriale, at der er total ligestillmg 1 
spilverdenen, hvis han/hun ikke samtidig ligestil- 
FF NNE RENEE TE ANSETE 
Hvis krigsguden nævnes tredive gange så ofte i 

  

    

  Ex FRR SSR EN ENES 
ligestillingen med garanti galt, eftersom spillernes 

Fre 
He 

  

FORENE NER ENNS   

  være på det maskulines side for at 
  

Les 
Det er i bund og grund også den tanke, 

arrangøren (sikkert igen ubevidst) har arbejdet ud 
kommende har bare lige husket at skrive 

"ligestilling" til sidst. Arrangøren har ikke tænkt 
SLUSE ET SECS 

givet sine spillere ordentlige redskaber til at spille 
på den. Tværtimod har han/hun skabt en verden, 
FERNSSSTESS EEN SSR 
niteten har magten, for sådan er vi vant til at se 
det i vores på mange måder stadig patriarkalske 
FREM PS DN 

  

  

Fr 

    

    

ENTEN 
De faste forestillinger om magt og køn resul 
SERENE STEEN 
FREDE RENEE SES 

    
  

  

saskulin" er så indgroet i os, at vi automatisk 
Fever SET LENS SS 

skal hæve hende fra de ligegyldige bolle-elveres 
FT SE SENDES NNE SERENTN 

    

virker det håbløst: Kropigen står og vifter med 
Poe RENE RENS TESS SEP AFSF IE; 
intet i hendes attitude eller rolle, der signalerer 
kamp-power. Det varer ikke længe, før hun går 
Fer tven Fr 

ESSENS ORE NS SES 
arketypiske scenarie. Hellere den respons end slet 

  

trækker ned i blu: 
  

  



  KEE SE nere 
ESTER DES EE SSESS SEERE TESS 
FAR EReSESS NREN MENES SND SAE SEERE 
PERS NOSNRRDRESEEEEEE ESSENS 
FREE FN SEE SDS SEE DT SNSEEN 

Pets PENSENEFSSESERMES STERN REE 
Free 

FEER SOS 
FREE NERE ST SNERRE SEES 
havde penge nok og ti stk. karle og piger som 
middelalderlig mafiafamnilie - så ville hun have 
ERNE SNE NED SENERE USLE EE 

[Er srnee, 
FE errense re 

    

   

  

  

  

  forvirret med en anden 

LESS 
Liverollespillets forvirrede kvinderoller kan trøste 
FESTE SEES SEERE 
FESTER FREE SRESERTSSSSET SE 

ESSENS ED NS 
Femte Elements" funky frelserfigur Leeloo, og 
Indiana Jones" forskellige kvindelige sidekicks: 
FUEN TREEREN VEF EP ENES 
men som må reddes af helten tilsidst. Et fantasy- 
FEEDS SDS NE SEERE 
sons film "Lord øf the Rings". I Tolkiens roman- 
forlæg. som på mange måder er struktureret over 

  

    

SELEN 
er alligevel en konstant drivkraft for handlingen 
FEE SATS DENE ESEENEEESRES 
med det feminines arketypiske kraft. Det giver 
dog ikke en særlig spændende leading lady for 
ren 

Ene 
SENSE SS] 

SE EDEN OSSE SSR 
FEE SEERNE NES ARE NERE) 
Jackson udtaler i ekstramaterialet til "Lord of the 
Rings", at: ”. Hun har en meget lille rolle at spille 
i bøgerne. og for at gøre hende til en karakter 
med noget vægt, måtte vi skabe mere materiale til 
pæne 

REESE STENET 
sværdsvingeri, sensuelle sygeleje-scener og den 
Hee EST NESS RSS 
BEDRE NEE NR SEERNE JE VE RENE MES 
at få gjort Arwen til klichéen om den moderne 
SEERE SEERE ESSEE 

FEBER SE VSEL SODE SED 
og tilbedes. Det er almindeligt accepteret, at 
EDEN NS DERES SERENE 

ERR: ERE HENNE SENDES SES 

  

      

on   
  

  

  

  

  REN 

SEE EEN 
ESPEN SEER EDEDES 

LENE] 
LSESEDER AES     SE] 
planken helt ud og lade heltinden beholde sin 
maskuline magtposition hele fortællingen 

  Eee treere trreg 
FLEET DST ANDERSEN 

FERASEENEEENENEN 
EET SA NERE RER NEL SER 
mafroditter. Det burdø give dom problemer, 
men de har fået redskaberne til at være det af 
deres filminstruktører, og derfor fungerer det 
FEER SNE 
SE ESE RS SETE ene 
SPEER SES SESE SE SE SENERSE 
LE 

Men i et rollespil er der intet 
SE ES EENETART Sr 

LE SO YESSEE ERR ENS PEERS ENNS 
SES ESE ERR DNK MENER 
BEER SEE SEE DES s vennen 
bevidste mandlige spillere. Hvis arrangører vil 
FS ESA SSR EDER ESSEN ENREEN 
kræver de ikke, at kvinderne skal være stærke 
på maskuline præmisser. I stedet skaber de 
scenarier og v 

  

    Cr 

ksten, 

  

DRS RENE TERRE SENER   

  

    

FREE NUET SNEEN)   

  ES SEE SSL ESEENOE RR 
Som hos Tolkien, hvor harmonien mellem ar: 
[EN SNEeER ESSEN SS 

EN ERE 
ESSEN vener 

  

  

   

  

Free 
FE en 

  

   
 



  

' 
inder == 

n løsning på proble 

rollespil kan tilby       
  

   

kvinder. H SENG å primært hat SK BEGNSlRR Ng ikke min "Vi her big Ser Mere miks 60 ske fø le stemning, når du 
På ler med n Es 

;der som og hgte 
gerne en psykolog Kvinderne opdage rralende for mar es DA 

moden be ener Om vinteren sner det til visse k 

  

  

    

ESS needs SKEDE i du mel inder sperimenterende rollespil, der ofte handler i omsex. 

  

lemer, hun h SE ERE Helsinki og har produceret fem iverollspil SEES ger rer en ka er kirke tre år, Hun er: med iowfantasy-kam- Pagnen Varien Maa,         



…. Erery DVarriar Needs Mi Blade. 

   



DEAL 
”hristian Kuczynski 

(ST løbe af stablen og så gå i ga   
med at fundraise - det er spild af tid! regnskab. Til ger i: 

  

adst 3 måneder før. rigtig mange peng' 

    

    
   
    

  

   

      

  

stykke tid. Der er over 10.000 fonde, 5 Andre folks penge 
wsortere ud fra. Når du beslutter dig for at søge fonde, skal 

huske på, at det er andre folks penge, du gerne 
mesider m.m. for pro have fat. Det er få fonde, hvis de findes overho 

dit. Der står ofte hver, de har m giver penge ud for deres blå øjnes 
    

  

ite fra, 0 har en tanke bag — en   vendsysligheden for, at: d 

    

     

  

    

     

    

     amlet 
støtter f.eks. ungdon iem, som planlægger projektet, elle 
kan også gå på bibliote fond: ager. Det kan være at det skal være på frivillig 

     

    

nemmere. baggrund, der deltager 

legater på op t 
tænde private fonde 

  

      

  

den danske kulturarv”. I pral red proje 
kun støtter det formål. Brug ik    een igennem ud fra de for: 

        

   

  

     
     

      

  

  

som har on fond, kan vær res pecfel 3. Der kan vær 
sej mee vi ale al bor en den kreative, den nyt 

grønne fond og! e: Jvervej nøje, om I kan eller har lat opfylde dem Nogen ging a 
De halvoffentlige og kommunale fonde g 2 re pg LL føle ar ice pæn sst penge. og ders mider res BRET? 

gnskab end ved de private, ogder — ber Pt me 

  

ingsfrister pr. år. Beha: 

  

rank Den gøde projektbeskrivelse 
Måske synes dine venner, at din idé. 

Fælles for de arntslige, ministerielle og LSE ER dne 
    sekretæren eller den fuld     > zz mellem 40 og 60 år. D 

igt, at I tænker over, hvem det er, I skal for    
 



   
projektbeskrivelse. Fordelen ves 

er, at den kan vedlægges tild et 
  

    ærlig grund: 

  

aspekter ved projektet. 

  

relse 
"Samfundet trænger ind alle vegne i vores 

liv og bevidsthed med budskaber om hvordan livet 
bør leves. (..)Vores forestilling er et forsvarende ifest for ungdommens oprør, de forstærkede følelser og retten tilat prøve grænser af, drømme og 
leve 100%. Vi mener, at ungdommen i dag har be. 

for deres subkulturer, der eksisterer uafhængigt 

  

   

  

    's krav og de kommercielle int: 

SES 
LSE: 

[USERS 

SLET 
ENNS 
EET 
UDSET 

enes 
BER 

     

    

  Det er her nye ideer formes, og fremtiden skabes. V 
ønsker med denne forestilling at inspirere unge, 

urde stå ved deres egne drømme, turde være i 

  

  

  

  

  

tvivl og værdsætte poesien ved livet.” 

E. nd bare endnu et teater 

wandring, Det giver pot 
st læse mere om, hv    on forskel.   

semikolon.dk 
w frivilighed.dk 

tjek også din kommu 

  

jektet skal beskrives, så man 

     
istilbud i vores område, hvor 

aktiv del af planlægningen og 
inemførelsen. Med vor 

    

  

    

     
  

ker vi netop at give unge m ” 
mulighed for at være aktive meds 
proces igennem sel røve 
kræft ærksætte ) ce 
nok med, at I har overskud og! noget 
for andre, så rækker det også ud i at 

  

ikke kun jer, men også nye unge får kompetencer 

  

  

og engagement. Ryk fire felter frem mod klin 
gende mønt — og slå en gang til! 

god projektbeskrivelse hører også et budget 
Folk siger ofte "jarnen vi ved jo ikke, hvad det     

  

koster endnu”, ter netop et gæt pi 
hvad omkostning å kvali 

muligt. Af budgettet skal det frem 
sdgifter I forve 

dtægter I regner med at 

         
  

  

         

    

ak æ og indtægter skal være det samme beløb. 

Alle har deres særheder 
Nogen fonde har ansøgningsskerna og andre har     

55386000000500000600e 
Sådan opstiller du et budget     

       

Se g e indtægter E + Deltagerbetaling xxkr. 8 & Egenbetaling xx kr. k nen e Hustrupfonden ansøgt xxkr & mr veed oemale & Phillipfonden — bevilget xxkr. 8 rsonen i telefonen. Determed — 8 Øvrige fonde — ansøgt xx kr. - 
  

  

ialt yy kr. 
  nem ogindstile g 

morstol tsk — g Udgifter 
   
      

  

    
     

  

         
  

    
   
         

      

  

    
    

pusterum mene ne S Leje af lokaler ok 
falturndt på snntelen, så de les Transport xxkr. 
og! og stammer. + Props ale 

Udfyld ansøgningsskernaet, tag k 2 Kostumer xx kr. 
armegning ti Jer sc, husk korekt pet g Sminke xekr 
og adresse. re an og! re de e Kontorartikler xx kr. 

postkassen - også er det barea vente — & I! alt vykr. & 

Er det en kiste af guid, du har brug for? 

  

      

      

    
r, som du af den dag, 
irkelig har omisk ind 

'g forat din rkelighed.     
ærmer 

ESS SE SE NRA LOUNGE 
FREE ER TENNESSEE EST 

FENSERSSSERE RESENS ESSEN ESEE SETS 
FESTEN 
BEDRE NESS



    

Af Jesper Heebøll 
Ilustrationer: Jan Farberov 

Hvad er det bedste rollespil? 
Trevejsmodellen giver et svar 
- men det er ikke det svar, man 

skulle tro. 

   

  

jer at kategorisere 
forskellige typer af rollespil. Det handler om, 
hvordan rollespillet spilles, og hvad formålet med 
spillet er. En af ideerne i modellen er at beskrive 
alle rollespillere og alle scenarier ud fra tre kate- 
gorier - som det fremgår af navnet ”trevejsmodel- 
len", Tilsammen dækker de tre kategorier over det 

meste rollespil. 
Kategorierne er Immersionisme, Dramatisme: 
og Gamisme, Disse ord er måske ikke lige til at 
gennemskue, derfor er det nødvendigt at forklare 
dem en for en. 

  

Immersionisme 
Immersionisme oversættes tit fejlagtigt til dansk 
med ordet indlevelse". Det rigtige ord for Im- 
mersionisme er fordybelse, og dette er egentlig 
også et bedre ord. Immersionisme handler om at 
fordybe sig i rollespillet, om at fordybe sig i sin 
rolle, sin omverden eller måske i nogle af histo- 
rierne i rollespillet. Indlevelse, som man typisk 
kender det, handler derimod om at blive ét med 
sin rolle. 

  

  

orstå, hvad der menes. Derfor har Roll 

il er oftest meget akader 
edeligt. De fle: 

    
    

  

kere smider om sig med mærkvær 
   

    

rd fra deres respektive fagområder, 
ig jordbo ikke har en jordisk chance 

   

  

af de højtflyvende 
præsenteres 
vnet. 

klare nog       
or menige rollespillere. Hi 

el klassiker, som går under   

  =. Dramatisme fokuserer på, at rollespil 
er sammensat af 
scener, som skal 
spilles, og at disse 
ener skal kædes 
sammen til et han 
dlingsforløb. Der- 
for er det vigtigt 

  

    
bagvedliggende 
historie for hele 
rollespillet eller 
bare for den en-   
kelte karakter, og scenerne skal spilles for at skabe 
denne historie. 
Rollespillere, der hælder mod dramatisme, har 
ofte tendens til at skabe fantastiske plot og In- 
triger, som udmunder i mærkelige forviklinger og 
tragedier. prenerrER, 

Gamisme 
Gamisme handler 
om selve spillet 
irollespillet. Det 
tolkes tit som regel- 
nørderi. Det er 

rollespillere, som 
går efter at blive 
den, der ender med 
kongekronen og det 
halve kongerige, når     
    

spillet slutter. Dette er dog ikke hele sandheden 
(om Gamisme. 
Gamisme fokuserer på, at rollespil er et spil, som 
spilles. Det har regler, og det kan i nogen grad 
vindes, men frem for alt har det udfordringer, 
som kan overvindes, problemer, som kan knuses, 
og mysterier, som kan løses. Gamisme handler 
om udfordringen ved rollespillet, og som sådan 
kan det både være udfordringen ved at spille 
en svær rolle samt udfordringen ved at vinde” 

  

  

Man tilhører ikke nogen af de tre 
Det er ikke meningen med modellen at beskrive 
en person som udelukkende Gamist eller Drarna- 
tist. Alle rollespillere er en blanding af de tre 
typer, og det er alle scenarier også. Faktisk er der 
mange, der 

det ikke er 
muligt kun 
at tilhøre 
en enkelt af 
kategorierne. 
Trevejsmod- 
allen be: 
tragter disse 
tre typer af 
rollespil som 
hjørnerne i 
et trekantet 
koordinat- 
system. De 
tre kategorier 

  

  

danner tilsammen et rum, hvor man kan placere 
sig selv som rollespiller. Er man f.eks. lige dele 
Immersionist, Dramatist og Gamist, så vil man 
placere sig selv i midten af trekanten, men hvis 
man hælder lidt mere til Immersionisme, så vil 
man rykke sig længere mod det hjørne i trekanten. 
Trevejsmodellen fortæller, at der ikke er noget 
rollespil, som er bedre end noget andet. I virke- 
ligheden handler det blot om, at der er forskellige 

typer af rollespil, og nogle mennesker kan bedre 
lide noget frem for noget andet. 

Hvad er godt ved modellen 

Det gøde ved denne model er dens simplici 
Har du først forstået de tre typer og forstå: 
måde, de inddeler rollespillet, så er modellen I 
tilat bruge. Derfor bruges denne model tit tilat 
beskrive forskellige rollespil og til at indse hvilken 
type rollespil, man bedst selv kan lide. Når du. 
kender dig selv, ved du også hvilke rollespil, du 
kan lide at deltage på. 

  

  

Hvad er dårligt ved modellen 
Det dårlige ved denne model er, at det alligevel 
ikke er så ligetil at forstå, hvad de tre kategorier 
dækker over. Der opstår hit misforståelser, hvor 
folk fokuserer på enkelte dele af kategorierne 
— f.eks. når man betragter Gamisme som regelnør- 
deri. Så der er tit uoverensstemmelser omkring. 
hvad kategorierne omfatter, 
En anden ulempe: Siden modellen blev intro- 
duceret, har der været tendens til at rangordne 
kategorierne, således at en type af rollespil er 
finere end en anden. Dette har fra tid til anden 
skabt sure miner blandt forskellige rollespillere. 

   



KROBSSPROG 
af Møne Carsten Pedersen 
itustratoner: Lauge Drewes 
og Chnstan Kuczynsk. 

     

  

      

      

   
     
   
    

     

  

uber 

ogben, kropshold: 
g og ansig kalder det "sprog 

É praktiske på der 
måde, at de. då hen eller løfte 

anikationsform, 

manden. K tet af underbevid 
hvad vi virkelig føl 
upplement tildet, 

an først er bevidst 
ens vidende, kan    

ændre! 
naturligvis! Vi har 

vs krop 

    

  

    

  

mi ubevidste plan! 

Overspil - lidt 

prog, begynder du at nær: 

  

  

     
    

  

       

=r samtidig dine medspillere en masse at spille 
Nogle heldige it Født 

men til at omstille er og We 
stråling til deres rolle. Vi andre må ofte være mere 

bevidste om, hvad vi gør med "oppe, 
ikke bare tager vores egne personlige fagter med 
ind i rollespi .n det er ikke hårdt og surt ar- 

isk mindst lige så sjovt som af     

   

  

     
    

    

  

  

kostume sammen, for du opda 
åvikler sig med lynets hast. 

ve til at forstå, h 
æontype, de står over for - og hr 
nespil, er det nemn 

g tilgang, hvis du haren 

Det bi 

        

r det ofte nødvendigt at overdrive det 
ignaler går fint til intime scenarier og si 

ationer på tomandshånd, men du skal ikke un 

den trækning, du har ved mundvigen, be 
jer inde med viden om et baghol 

Jo flere mennesker, du vil nå ud til, jo mere tyde 

  

     
    

dit kro; 

  

Kroppen - en spilmæssig schweizerkniv 
  

    

  

    
    

  

  

  

     
     

  

     

   

        

=æ re rent 
& Suess 

  

   bevis an for eksempel 
der har brug for at o] 

« =, og derfo 

og hvor let, ligeson 
andre spillere til at reagere på 

ighed. Hvis du sp 

  

ne i bagagen, kan du br. 

  

det din rolle 

    

   
   
        

  

ressive bevægelser og domin. 
få andre spiller 
len type manipulation er de 

idst om. Det kan for 
yge stodder har brug for at 

tilat frygte df 

goodwill hos byens spidser, og derfor. 
;n ydmyg og svag for at tækkes dem sele 

  

Sensuel og charmerende 

ig! Læg hovedet på 

  

    

intet, kropskontakt med 

Yamyg og/eller venlig 
lidt mindre 

ætte dig ned, når der tal 
kropsholdning. Se op på 

redet, når de taler til dig, og 
nd. Brug ikke for voldsom go 

helt stille - bevæg dig fx. f 

  

>ssprog passer til bestemte typer: 

må berringe 

   

på din krop ved at skyde hofter og bryste 
"ei siden - aldrig folde dem foran 

rå, giv dig sehr glimt føjnene. 
ud af øjenkrogen og smil med 

ænder. Lav meget, og gerne 
  

de 

md bukket 
men stå ikk 

  

x 

Du siger "tak”, kroppen siger ”fuck dig” 
En tredje måde at b 

   

    

    

det være "sladrehank 
h vil lade de 

for at få Kropssproget kan 
ges til alte inform 

er kke 

men der er masser af små b 
ægelser vi gør, hvis vi er usikre, 

      

re 
MSDS 
TES 
bra 
BEREES 

e— 
Fre 
skaber afstand, 

en 

  

ny 

RENE gør sig 

ndre opfatter, 

FUCKDIG 

    

FYRET 
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ne 
DONG] 

Heh 

EFA 
sonen, man retter 

en 
FLE TE (  



  Nogle typer kropssprog passer til bestemte typer: 

      
        

    
        

    

    

  

"8 ben iksempel fra listen over Sensuel og charmerende 
å din krop ved at skyde hofter og bryst. 

nei siden - aldrig folde dem foran 
glimt føjnene. 

  

  

  nesker, du kender e frem, sæt hæne 
på film eller teater. Hvis din onkel — eller / ff dig! Læg hovedet på skrå, giv dig: 
Chuck Norris — er den mest frygtind: Sy 
gyder 
die hv, så kopier et par af deres typiske 
bevægelser og attituder til din næste 
Barbarktiger-rolle. Det er dogs ikke 
meningen, at det skal blive en genke FA | 
endelig parodi = du skal gøre krops du er fx. ved ofte at 
proget til din egen re ER SR REE KR ' åig ned, når der tale: ind rollens personlighedstræk. VA å og have en hængende grundshistorie. & 

Ofte kommer din 
prog til dels af sig selve 

   
ved at kigge på folk ud af øjenkrogen og smil med. 

ider. Lav 
med små ber 

     reget, og gerne. 

   

  

    
    
        
          

     

  

kropsholdning. Se 0; 
på andre, nik mege 

    

mærkeligt - du harjo brugt møl borde, sås de 
taler til dig, og smil 

skrev rollen, og så bar? , mel klat mand 
       

    

   

  

skere ØRE PA Brug ke 
læg mærke Ul om dat | 
bestemt SS TAERE 
du ikke normalt selv ville; 

n stå ikke 

den har sit eget kropssprog, eller om den bare. 
har overtaget dit - og så giv.den lidt kul på krops” 
kommunikationen. Ikke bare i: dødsscenerne, 
men også mens din rolle er i live.    
     

  

    

              

   

deligt, gå (for) tær 
på den, du taler med, 
til at gestikul 

arme og hænder 

indelig samtale. 

    

Tænksom og/ eller tilbageholden« 
Giv dig    

  

    

    

Smil ikk 
elsers gestik til at 
ikke direkte på folk, når 
ansigt, når du tænker eller sf 
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S STORE ——————> VABENT ES 
Af Rune Lippert 

mange det vigtigste udstyr til — r—— 
    

  

             
            

              
                          
           

   

  

    

  

     

  

     
       
    

    

    
      
   
    

    
   
    

  

            

  

       

espil, og det er uden tvividenvare, 1 Ranger Sword - Semi rede n ” N Adventurer Sword mm 
Eiger bedsti ollesplisbutikkerne. Derfor | Kan købes i Dragons Lair nE ori Kan købes i Dragons Lair ' 

Pilsvåben. Denne artikel tester 1 BYS: 599,95 1 Pris: 649,95 | Pris: 399,95 i 
sværd fra forskellige butikker og producent 1 Produceret af Palnatoke |Produceret af Fantastic Artworke Produceret af Forgotten Dreams ; 
ER ERE ens i dscend i jen å 1 Sværdet håret simpelt design med fin Sammen I ere de hevet forat semglskr and i 
knpegerskabe 1 hæng mellem bladet og skæftet. Dog harsværd | 1 ganske udmærket i forhold til detaljerne. De i 
mein ert 1 hæfter en mær n. Farven er det ; sker dog mere fj Det er ikke til at ' 

z fe" 4 kritikpunkt; udenfor sollys er sværdet nærmest I ar ere eler er et forestile… il idenne test. Det er dog synd, at der er lagt som — 4 
ninger il våbnene D : «gi sollys har det lidt sølvglimt, men med — "knogler, sten eller noget tredje. sværdet er 11 rn sværdhæltet og klinge et i 

ken vas "glimmer i. Sværdet er meget simpelt "+; "or våbnet mærkeligt proportio- I! bør desuden it være det en L 
ERNE, SL IRGE a] lage E man efter noget, der ser seals Usk ud, Er | re med et stort sværdhæfte HL en mme farve sværdhætte og klinge, ' 

and og dere dk var 1 det aka i ål flet ske er dumme: På det kaiiske side er formen å 
sanne forbed tudser g Sunsued i i 

semerite: andet har i i 

ES, holdbarheden af sværdene Vanerne ST Lan Len ' 
enigt Enets brag mod ande våben. skjald el meget stabilt at slås Kampegensk i 

ar mande ed: Klingen bøjer ærdet er stabilt 
i hår kampogharen ud. I 

== Bree mærket længde. Hånd- |      væk i paraden. Hvor 
åre sværd normalt MM 

fl glide af, fang. un 
anderens sværd 14 

  

af takker! 

mp og og 
raskende      

Sikkerhed og holdbar 
hed: 
Sværdet havde gen 

kerhedsproble" 

kerhed og holdbar 

  

testen var skumm 
blevet en del blødere 

værdets spids v 
på vej til at knække. 

såvel som skummet 
ren er blevet 

ærkbart blød 

  

en der et 

            
              

    
                    

på, at våbn Derer ig ku 
arkper Keværdet, så spidsen 

ig. der stikk 

FF I Konklusion: hurtigt slidt ned 
en herre 1 Er meget troværdigt sværd = må kd 

1 God holdbarhed by bruges e s Konklusion 

É Man skal hvis man br.      
    

          



  

ae GE kerne 1 Sælges udv i Norden re ae | Produceret af Ronald A/S 

    

30cm sværd 
Sæilges i udvalgte butikker i Norden 
Pris: 249-299, 
Produceret af Ronald A/S 

       

    

   

  

    

Udstend: 
ærdet har en meget speciel form, som i sig 5 

er for nok. Udformningerne på sværdhæftet 
minder om noget, der burde sidde I Batmans 

11 bælte. Handtaget er beklædt med en brun farve 
11 hvilket står pænt til resten af sværdet. Klingen er. 
11 meget tyk, hvilket kan få det tilat virke Arlcant Farven på klingen minder om et forsøg, der er 

  

    
   

    

Sværdet er 
     

     
  ig lækker og langt den 

festen spsk skal 
> på at smykke sværd- 

     

    

    
   
   
   
   
   
   

     

   
   

    
   
     
   

      

    
   

    

  

   
     

    
æret komm 

Kampegenskaber: 
æret ep Fleng 

og derfor ikke nemt 
  

  

       

  

hovedtungt, hvilket at svinge. Kernen i 
gør det svært at styre sværdet er ikke stabil 
6 hårdt at slås med. "nok, og derfor svirper 
Desuden er kernen sværdet og er dårligt sværdet ikke stabil. så at parere med ligesom 
sværdet svirper og er 110 cm sværdet fra 

  

dårligt at parere med. 
Rystelserne fra en 
pårade går direkte 

armen, hvilket er 
meget ubehageligt 

samme producent, I 
det hele taget er våb- 
net af en sådan art, at 
man hurtig bliver træt 

  

   

  

Sikkerhed og holdbar Sikkerhed og holdbar- 
hed: rd: 
Sværde Våbnet haret tykt lag 

stålfarve v 
første, der 

latex, som på intet 
ispunkt gik i stykker    

hkken. der testen. Farven 
første" på våbnet kr 
farven at 8    gik skummet i stykke 

Sg spidsen knæk 
nemt af. De 

  

   ”r nærmest puh 
og man kommer tå 
at slå direkte med 

af bedre kval: 
mens det sidste kunne 
afværges ved at lave em 
bedre spidsarmering. 

      
  

    

s dere som målgruppe. 
Jog kan man lide sværdets udseende, kan man. 

dt købe det. Det er dog svært og hårdt ar slås 
>g man skal være forsigtig, hvis man ønsker 

1 åt våbner skal overleve igennem længere tid. 

har potentiale, men det 
lets kampegenskaber er ikke 
"holdbarheden i spidsen, der 

idsen faldt 

  

  

  

    

impelther   af, og når 
des.        

    

  

  

i 
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FFootman 
Kan købes hos Gunzone 
Pris: 599,- 
Produceret af Palnatoke 

ærdet ser på mange punkter rigtig lækkert ud. 
et har en fin længde, en fot blodrille, og de 

I ser godt ud, at sværdet langsomt bliver tyndere å 
Hlængden. Købberfarven på sværdhæftet er også 
Urimelig god. På den negative side må man sige, 
far sværdhæftet er en smule stort i forhold til 

sværdets længde, og det ville være pænere 
mindre sværdhæfte. Stålfarven er som ved de 

yndre Palnato åben nærmest sort med set. 
”nug glimmer effekten 

ollys, hvilket vi ikke 
var videre begejstrede 

Kampegenskaber 
Sværdet har en 
længde, m 

hvilket betyder, 
ar stabilt, selv 

når det skal parere 
hårde slag, 
Sikkerh 
her 

ærdet 

med det, og det holdt 
Eneste 

at skummet lan 
gen blev mere blødt. 
Spidsen holdt fint og 

ri det hele taget 

  

Konklusion: 
ydet er pænt bortset fra den sorte stålfarve, 

1 Det har gode kampegenskaber uden at være 
f rigtigt fantastisk i kamp. Holdbarheden og sikke 
I heden er i top. 

  

if Medium Crusadersværd 

'er rigtig godt. Desværre passe 
ikke til sværdet, og håne 

>get særligt, men man holder godt 
11 Det værste ved sværdets udseer« deter 
11 malet tofarvet: klingen er delt i to på den lange 
1 led, den ene del er sort, og den anden 

vet. Vi kunne ikke rigtig finde ud af. hvorfor 
i man har valgt at gøre det på den måde, men pær 

W 'er det ikke. Sværdet 
WM ville have været lar 
" tere med ens 

stålfarve hele vejen 

Kampegenskaber: 
Der ér ingen af de an 

rd, vt 

”g giver store fordele 
p. Man bliver 

overhovedet ikke træt 

Sikkerhed og holdbar- 
rærdet gik ikke syn 

igt i stykker på noget 
tidspunkt, ligesom der 

heller ikke var nogen 

som den, der er 
71 | andre sværd. 

Det betyder, at slår 
man rigtig hårdt med 
sværdet, så giver det 

store blå mærker. 

1 ERE Une cRlE: eFaccEptabeh. m 
HA ves bedre Holdbarbeden er ok; om end man 
Mt dermed gav! ge En E  



  

F Ranger Sword Medium Squire Sword 
an købes i Hobby House Kan købes hos Den Sorte Ridder 
ris: 549, Pris: Busco sf Paiste & Hiv AD SKAL 

DU HUSKE 

VIL DEGEMBER? 

    K- 

HVEM ER DU? OG HVOR KOMMER DU FRA? 
Vi vil rigtig gerne vide noget mere om vores 
læsere. Ikke kun fordi vi er nysgerrige, men 
så vi også kan skrive om emner, der in- 
teresserer jer. Derfor har vi lavet et lille 
spørgeskema, som vi håber, at du vil bruge et 
par minutter på at udfylde. Du kan finde den 
p i = 
www.rollespil.dk/redaktion/skema, og 
Ben vil ligge online frem til d. 10. december 

Og husk — vi vil meget gerne høre din mening, så vi kan gøre 
bladet endnu bedrev Bee  



Hvad er konsekvensen? funktion. Vil spillerne ikke    
TIL KAMP MOD KONGEN OG SCENARIET! 

eden 
rese 

    
      

              
sg | øsningen på bondeoprør des både Et bondeoprør er de simple folks oprør mod de autoriserede magthavere, os me og hos spillerne. Arrangørerne men det er samtidig også spillernes oprør mod scenariet. Bondeoprør er, når Eno En ak ss pel ner - har spillernes utilfredshed fører til uacceptable handlinger, som i sidste ende kan mer my nær å, elvi: 

  

ødelægge et scenarie helt. 

       
  

     

     



SMÅSTYRKERS 
KAMP 
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ende Kvinder 
ma CRollespilleren 

wants Jil      

       
Agnete Kjær, face-to-face medarbejder i Folkekirkens Nødhjælp    

Har du lyst til at skrive for Rollespilleren? 

Eller tegne for bladet? Måske redigere nogle artikler og 
være med til at bestemme hvilke emner, som redaktionen 
skal tage op? 

Vi har løbende brug for flere flittige og kreative sjæle til 
bladet, og har du mod på at bidrage til Rollespillerens 
tilblivelse, så kontakt os gerne og fortæl lidt om, hvad 
du er god til, og hvad du har af ideer. Det er vigtigt, at du 
kan overholde deadlines, men ellers har vi ikke så mange 
formelle krav. 

       

            

     

    

  

Skriv til rollespillerenerollespil.dk 
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(TE 

Hvis du vil være en vinder! 

  

  julekalender.rollespil.dk K 
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