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erik jensen

ERIK JENSEN:
Født 10. oktober 1969

Gik på Allerød Amtsgymnasium samtidigt
med Markus Frey, og kom - på grund af
sin store interesse for rollespil af enhver

slags hurtigt med i Markus’ legendariske klike.
Efter gymnasiet, som han afsluttede i ‘91 med
en planmæssig - men ikke sensationel - studen-
tereksamen, begyndte Erik en blandet
universitetskariere, hvorunder han bl. a. har
studeret datalogi, arkæologi, historie, matematik
og geologi. Ingen af studierne har dog
beskæftiget ham i mere end 5 - 7 måneder, og
han er som regel gået i stå lige før eller efter den
første eksamen på det pågældende fag. Den
særprægede uddannelsesplan har givet ham
den særlige udmærkelse, at han ved temmelig
lidt om forholdsvis meget. 

På det tidspunkt, hvor han begiver sig ud på
den senere så berømte rejse til Sydfrankrig
arbejder han på et beskæftigelsesprojekt for
unge arbejdsløse, hvor han bl. a. lærer at bruge
en plæneklipper. Han har ingen konkrete
fremtidsplaner, men han vil gerne holde op med
at slå plæne, inden han bliver 30.

Erik var i to år fast medlem af Markus’
rollespilsgruppe, hvor hans mest mindeværdige
karakter var rollen som den uheldige med
principfaste ridder Arnold Van Mecklenburg. 

Ligesom de øvrige karakter har Erik fået et
brev fra Markus i forbindelse med rejsen. Det
er dog blevet væk for ham.

Han har ikke holdt kontakten til de andre
medlemmer i Markus’ klike særligt godt ved
lige. Men har dog hjulpet Markus nogen gange
siden han sluttede gymnasiet. Han har bl. a.
været medforfatter på nogen af de scenarier,
som Markus har leveret til forskellige con’er, og
har også været med til at hjælpe, da Markus
skulle flytte til Frankrig. Han er den eneste, af
de seks rejsende, der tidligere har set vingården
“Lasacrerenne”. Han synes at Henriette er sød,
men lidt dum, at Ivan er en oplæst nar, at Maria
er en spændende kvinde, at Thomas en

temmeligt intetsigende fyr, som gerne vil virke
flink. Desuden mener Erik, at Toke er en
komplet tåbe, der ikke vil blive til noget som
helst her i livet. 

Han er altså ikke en person med en særlig
positiv opfattelse af sine medmennesker. Men
da han for det første er rimeligt god til at holde
dette skjult, og for det andet heller ikke er særligt
glad for sig selv, er han ikke fuldstændig umulig
at være sammen med. Den eneste person, som
han respekterer 100 % er (bortset fra
Schwarzenegger, Arnold (f.: 1947), U.S. actor
and former bodybuilding champion) Markus.

Erik er intelligent og han virker meget flink
overfor sine medmennesker. Hans generelle
verdenssyn præges dog af en manglende lyst
til at tage – og fuldføre – vigtige beslutninger.

Markus Frey

Markus er  født d. 11/8. 1969 i Frankrig.
Faderen var fransk og moderen dansk.
Begge blev i midlertid dræbt ved en

bilulykke i '72, hvorefter Markus er blevet
passet og opdraget af sine danske bedsteforældre
og til dels af sin moster. Hun har selv et par
børn, som ikke kommer historien ved.

Han har gået på Allerød Amtsgymnasium,
hvor han mødte karaktererne og blev midtpunkt
i en klike af rollespils-entusiaster. Den unge
Markus er særdeles intelligent og besidder en
personlighed, som gør indtryk på næsten alle,
han møder. Som scenarieforfatter og
gamemaster har han gang på gang været i stand
til at overraske og underholde grupper af
tryllebundne spillere, og hans fortællinger har
sat deres varige præg på vores karakterer, der
har været blandt hans mest brugte spillere. 
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HENRIETTE MERTZ
Født d. 3. februar 1970

Efter gymnasiet søgte Henriette optagelse
på sygeplejeskolen i Allerød, fordi hun
“gerne ville gøre noget for sine

medmennesker”. Det gik dog forholdsvis hurtigt
op for hende, at så meget gad hun altså ikke
gøre for dem. Efter de obligatoriske år på en
eller anden handelsskole kom hun i lære i
Henningsens DameMagasin i Allerød, hvor hun
er kommet til at betyde meget for byens damer,
som hun med sit venlige og åbne væsen har et
ret godt tag på. Hun har ikke gjort sig store
tanker om sin fremtid, men hvis der dukker en
hvid ridder op i hendes liv, vil hun følge ham
til Verdens Ende. I mellemtiden har hun en
meget hemmelig og ikke særligt romantisk
affære med Henningsen (junior), som er meget
sød men ikke særligt spændende...

Henriette har en forkærlighed for romantiske
film og har set “Nilens Juvel” flere gange.
Desuden har hun anskaffet en kopi af “Broerne
i Madison County”, som hun i hemmelighed
set igen og igen. 

Henriette er godt klar over, at ingen af hendes
venner betragter hende som noget stort geni,
men det synes hun er i orden. 

Hun har aldrig interesseret sig særligt meget
for rollespil, men var i sin tid voldsomt forelsket
i den lille mørkhårede Markus Frey fra parallel-
klassen. Så da hun fik chancen for at spille
rollespil i hans gruppe slog hun til, og hun var
i et års tid fast medlem af gruppen. Her spille
hun en listig tyv ved navn Allandro, der vidste
mere om magi end godt var, og som udviste et
forbløffende overlevelsestalent (ofte på andres
bekostning). Hun har holdt forbindelsen til
Markus ved lige, selvom det aldrig er blevet til
mere end breve og postkort, et par knus og en
enkelt varm dans en aften til en gymnasiefest. 

Henriette kan – generelt set – godt lide folk,
og efter som hun ikke er grim og virker sød og
venlig, kan de fleste godt lide hende. 

Hun synes, at Erik er en mærkelig fyr, og har
svært ved at sætte sig ind i hans problemer med

at finde ud af, hvad han vil. – Det skulle da ikke
være så svært. Hun mener han må være et fjols
og en kommende totaltaber. Hun tænker ikke
så tit på ham, men når det sker har hun nærmest
ondt af ham...

Hun har til gengæld en gang været i seng
med Ivan (tror hun nok), men det var under alle
omstændigheder ikke nogen uforglemmelig
begivenhed, som de begge lader som aldrig har
fundet sted. (Det var til studenterfesten, og de
var begge meget fulde). Hun bryder sig i øvrigt
ikke så meget om fyren, som hun synes
interesserer sig alt for meget for Ivan. Maria er
en af de få personer Henriette ikke kan lide, og
selvom Maria altid har været sød overfor hende,
kan hun ikke tilgive hende, at hun i en lang
periode havde et forhold til Markus, en position
Maria havde opnået ved hjælp af sit kønne
udseende og sin frembrusende optræden for
blot at nævne et par af de ufine midler damen
havde taget i brug....

Markus Frey

Markus er  født d. 11/8. 1969 i Frankrig.
Faderen var fransk og moderen dansk.
Begge blev i midlertid dræbt ved en

bilulykke i '72, hvorefter Markus er blevet
passet og opdraget af sine danske bedsteforældre
og til dels af sin moster. Hun har selv et par
børn, som ikke kommer historien ved.

Han har gået på Allerød Amtsgymnasium,
hvor han mødte karaktererne og blev midtpunkt
i en klike af rollespils-entusiaster. Den unge
Markus er særdeles intelligent og besidder en
personlighed, som gør indtryk på næsten alle,
han møder. Som scenarieforfatter og
gamemaster har han gang på gang været i stand
til at overraske og underholde grupper af
tryllebundne spillere, og hans fortællinger har
sat deres varige præg på vores karakterer, der
har været blandt hans mest brugte spillere. 
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IVAN BRØNSHOLM
Født d. 7. april 1970

Afdelingsleder i Superkram i Fredericia,
hvor han bruger sin energi på at sælge
ragelse til byens indbyggere og på at sikre

sig de bedste karieremuligheder indenfor
koncernen. 

I sin fritid er han næstformand i Fredericia-
afdelingen af Junior Chambers, samt legendarisk
arrangør af polterabends, pebersvende-
mobninger og ungkarlefødselsdage. 

Efter hans egen mening er der kun få kvinder
der kan modstå hans uimodståelige charme.
Han foretrækker dog at have sin frihed, og det
er hans forklaring på, at hans længst varende
“faste” forhold holder et par uger. 

Ivan kan godt lide at spille rollespil, og har
spillet med i mange af Markus’ scenarier. Her
spillede oftest store stærke væsner/personer,
som kunne næsten alt, og som havde en mystisk
tendens til sjældent at overleve ret længe. 

Han har ellers mange stærke sider. Og det
må retfærdigvis siges, at han kan være rigtig
morsom, og at han er en virkelig god sælger,
der næsten kan sælge is på Grønland, og som
de fleste (mænd!) opfatter som en rigtig
guttermand. De fleste kvinder har derimod svært
ved at klare mandens åbentlyse savleri, og
holder derfor en passende afstand. 

Ivans verden er forholdsvis enkelt opbygget.
De fleste mennesker er ret tåbelige, dovne og
uvidende. De fortjener at blive narret – fx. til at
anskaffe sig noget billigt bras fra Superkram. En
mindre gruppe har ved hjælp af overlegen
intelligens, flid og dygtighed tilkæmpet sig
penge og/eller position i samfundet. – Det er
typer som Ivan nærer stor og åbenlys beundring
for. Selv mener han at alle andre opfatter ham
som en dygtig, charmerende, intelligent og
meget morsom Mand. Ivan ejer bl. a.en Nissan
Primera i mørk grå-metallic. (Den ligner næsten
en BMW!) samt en smart mobiltelefon. 

Han har ikke været i seng med Maria, selvom
han ofte har haft lyst til det. (Han forstår ikke
hvorfor)..  Til gengæld har han på et tidspunkt

været lige ved at komme i seng med Henriette.
Desværre skete der det forfærdeligt pinlige, at
han ikke kunne noget, da han skulle. – Han var
både nervøs og fuld, så resultatet var særdeles
pinligt. Siden har han undgået Henriette mest
muligt, selvom hun dog efter alt at dømme ikke
har afsløret hans pinlige hemmelighed for
nogen.

Ivan synes, at Erik er en taber, som hellere
skulle bruge sin tid på noget fornuftigt end at
lalle rundt på en masse universiteter, hvor man
alligevel ikke lærer noget. Thomas er efter Ivans
mening en fuldstændig ligegyldig person, som
dog – mærkeligt nok – har vist sig effektiv i
farefulde situationer i Markus’ scenarier. Toke
er efter Ivans mening også bare en taber, som
dog er ret flink.

Markus Frey

Markus er  født d. 11/8. 1969 i Frankrig.
Faderen var fransk og moderen dansk.
Begge blev i midlertid dræbt ved en

bilulykke i '72, hvorefter Markus er blevet
passet og opdraget af sine danske bedsteforældre
og til dels af sin moster. Hun har selv et par
børn, som ikke kommer historien ved.

Han har gået på Allerød Amtsgymnasium,
hvor han mødte karaktererne og blev midtpunkt
i en klike af rollespils-entusiaster. Den unge
Markus er særdeles intelligent og besidder en
personlighed, som gør indtryk på næsten alle,
han møder. Som scenarieforfatter og
gamemaster har han gang på gang været i stand
til at overraske og underholde grupper af
tryllebundne spillere, og hans fortællinger har
sat deres varige præg på vores karakterer, der
har været blandt hans mest brugte spillere. 
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MARIA 
EMBORG GREGERSEN 

Født d. 12 december 1968

Maria er mørkhåret og ved godt, at hun
er forholdsvis køn. Hun er glad for sit
job som teatermaler på Århus Teater

og ser gangske positivt på sine egne
fremtidsperspektiver. Til gengæld mener hun,
at de fleste andre mennesker er lettere
underbegavede, og er ikke god til at skjule
denne holdning. Hun véd godt, når hun har ret,
og har svært ved at acceptere, at folk, der ikke
véd bedre, siger hende imod. Hun er enebarn,
og er måske nok blevet en lille smule forkælet
af sine forældre. Faderen er i dag overlæge på
gerontologisk afdeling i Skejby, mens moderen
er forstander for en skole for ordblinde,
hørehæmmede og indvandrere i Århus. 

Hun havde spillet rollespil, også inden hun
kom i kontakt med Markus’ klike på gymnasiet.
Hendes foretrukne karakter, var en langlemmet,
velbegavet kvindelig magiker, som meget
konsekvent foretrak at holde sig selv uden for
fare, for i sikkerhed at kunne høste frugten af
de andres anstrengelser. 

Hun har i dag et lidt blandet forhold til
Markus, som hun i “sine unge dage” på
AllerødAmtsgymnasium var voldsomt forelsket
i. En forelskelse der førte til et kort forhold, som
blev afbrudt efter et fjollet skænderi.

Markus har dog altid været både venlig og
naturlig overfor hende. og det har været helt
naturligt for hende at sige ja tak til Markus’
invitation om at komme til hans fødselsdag. 

I sin fritid dyrker Maria forskellige
anstrengende sportsgrene primært airobics, løb
og karate. 

Maria mener at Erik er en køn, dum fyr helt
uden rygmarv, at Henriette er en dum gås, som
det er lidt synd for, at hun ikke ser bedre ud, og
som hun i øvrigt er ret ligeglad med. At Ivan er
forholdsvis utålelig, selvom hun må indrømme,
at han kan være ret sjov.  Thomas Markdahl er
underlig og Toke er nuttet, og kunne være

interessant at “udforske nærmere”... 

Markus Frey

Markus er  født d. 11/8. 1969 i Frankrig.
Faderen var fransk og moderen dansk.
Begge blev i midlertid dræbt ved en

bilulykke i '72, hvorefter Markus er blevet
passet og opdraget af sine danske bedsteforældre
og til dels af sin moster. Hun har selv et par
børn, som ikke kommer historien ved.

Han har gået på Allerød Amtsgymnasium,
hvor han mødte karaktererne og blev midtpunkt
i en klike af rollespils-entusiaster. Den unge
Markus er særdeles intelligent og besidder en
personlighed, som gør indtryk på næsten alle,
han møder. Som scenarieforfatter og
gamemaster har han gang på gang været i stand
til at overraske og underholde grupper af
tryllebundne spillere, og hans fortællinger har
sat deres varige præg på vores karakterer, der
har været blandt hans mest brugte spillere. 
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THOMAS MARKDAHL
Født d. 10 januar 1970

Thomas har kendt Markus fra før de
begyndte i skolen, og har været med i
kliken længere end nogen af de andre.

Inspireret af nogen af Markus’ scenarier, er han
begyndt at interesserer sig for emner som
astrologi, Tarot og gamle religioner. Han har
lånt bøger på biblioteket om emnet og har
desuden abbonnement på bog-serien “Alt om
det Ukendte”. Han har opnået en dyb tiltro til
forskellige mineralers, krystallers og stenarters
virkning, og han er en af de få, der benytter
rosenkvarzt mod skadelig skærmstråling, – både
fra TV og fra den elskede computer.

Thomas er Informatik-medarbejder i en dansk
banks Århusafdeling, og har naturligvis
computer derhjemme, hvor han  bl. a. sammen
med vennen Fritz bruger meget af fritiden på at
surfe på nettet, hente mærkelige filer hjem, og
lave programmer, der fx kan bestille pizaer via
fax.

Han er intelligent og kan godt lide at lide at
iagtage sine medmennesker i ubemærkethed.
Selvom, han ikke er den dominerende type,
kan han dog godt lide  at brilliere med sin viden
og sine færdigheder.

– Et sted har han dog en lidt uklar
fornemmelse af, at andre nogen gange synes
han er kedelig, når han taler om sine
yndlingsemner. Megabyte, ram, rom og baud
eller karma, aura og vibrationer.

Det kan han dog godt leve med, især hvis
han kunne kombinere det med en større
popularitet hos det modsatte køn...

Thomas mener, at Erik er en begavet fyr, som
kan være sjov og underholdende, selvom det
ofte er på andres bekostning. At Ivan er en
forholdsvis flink fyr, der kan være meget
morsom, og som måske nok har kvinder på
hjernen, at Henriette er en sød pige, som det
ku’ være sjovt at lære nærmere at kende, at
Maria er en spændende kvinde, som det kunne
være sjovt at lære nærmere at kende, og at Toke
er en tiltalende fyr med et interessant liv.

Markus Frey

Markus er  født d. 11/8. 1969 i Frankrig.
Faderen var fransk og moderen dansk.
Begge blev i midlertid dræbt ved en

bilulykke i '72, hvorefter Markus er blevet
passet og opdraget af sine danske bedsteforældre
og til dels af sin moster. Hun har selv et par
børn, som ikke kommer historien ved.

Han har gået på Allerød Amtsgymnasium,
hvor han mødte karaktererne og blev midtpunkt
i en klike af rollespils-entusiaster. Den unge
Markus er særdeles intelligent og besidder en
personlighed, som gør indtryk på næsten alle,
han møder. Som scenarieforfatter og
gamemaster har han gang på gang været i stand
til at overraske og underholde grupper af
tryllebundne spillere, og hans fortællinger har
sat deres varige præg på vores karakterer, der
har været blandt hans mest brugte spillere. 
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TOKE LAURITZEN
Født d. 23 maj 1969

Toke er trommeslager i et fynsk rockorkester
på vej mod succes. Det hele begyndte
med at han slog på tromme for spejderne

i den lille by Ølsted. Det synes han far var fint.
Og han kunne også accepterer det, da de første
dele af et stadigt større trommesæt fandt vej til
Tokes værelse. Efterhånden begyndte
forældrene dog at betragte hans venner med
stigende forundring og bekymring. 

Da Toke senere flyttede hjemmefra, købte
bil (Saab 900, meget brugt, 10.000 kr.) uden at
have kørekort og til sidst flyttede ind i en
campingvogn i et af de andre bandmedlemmers
baghave, hvor han nu bor, blev det dog for
meget for forældrene.

På Allerød Amtsgymnasium havde han et lidt
specielt ry, som den der altid kom i søgelyset,
hvis der var noget (elektronisk) der var gået i
stykker. I Hans campingvogn, kan man se
resultaterne af hans tilbøjlligheder i retning af
at skille ting ad, der ikke virker, sætte dem
sammen med andre ting, der helle ikke virker,
for at opnå noget, der til dels virker. Vognen
har således et stereoanlæg med to forskellige
højttalere en båndoptagermotor, der driver en
grammofon med en næsten konstant og næsten
korrekt hastighed og en radio, der ikke kan tage
FM, men til gengæld fungerer som lyddel for
det TV, som ikke (længere) har nogen højttaler.

Som rollespiller var Toke altid den, der
leverede de mest overraskende forslag og
foretog sig de mest uventede ting. Hans
karakterer betragtede det som en naturlig ting
at forsøge at lokke skrækindjagende uhyrer på
afvej ved hjælp af spegepølse og gammel ost,
at hoppe ud fra høje steder, eller at smide øl på
rasende orker.

Toke er ikke særlig høj, og ser ud til at være
yngre end han er. Han ser nogenlunde godt ud,
og virker tiltrækkende på medlemmer af det
modsatte køn. – Det er dog ikke noget han selv
tænker særligt meget over. I det hele taget er
det ikke unødig tankevirksomhed, der optager

hans tid, som mest bruges til at spille rock og
holde campingvognen tæt.

Han synes, at de andre medlemmer i gruppen
er OK, selvom de ikke spiller musik.   

Markus Frey

Markus er  født d. 11/8. 1969 i Frankrig.
Faderen var fransk og moderen dansk.
Begge blev i midlertid dræbt ved en

bilulykke i '72, hvorefter Markus er blevet
passet og opdraget af sine danske bedsteforældre
og til dels af sin moster. Hun har selv et par
børn, som ikke kommer historien ved.

Han har gået på Allerød Amtsgymnasium,
hvor han mødte karaktererne og blev midtpunkt
i en klike af rollespils-entusiaster. Den unge
Markus er særdeles intelligent og besidder en
personlighed, som gør indtryk på næsten alle,
han møder. Som scenarieforfatter og
gamemaster har han gang på gang været i stand
til at overraske og underholde grupper af
tryllebundne spillere, og hans fortællinger har
sat deres varige præg på vores karakterer, der
har været blandt hans mest brugte spillere. 


