
Soldat 327 
Et novelle chamberlarp om venskab og afmagt af Rasmus Lyngkjær 

    
Svend Aage Rasmussen Bjarne Christian Poulsen (billede brugt med tilladelse af Middelfart Byarkiv)



Introduktion til scenariet 
Velkommen til Soldat 327. Hvis det er 

første gang du møder scenariet, er det 

vigtigt at du læser det første stykke her, så 

du får den bedste spiloplevelse. 

Soldat 327 er et novellescenarie om to 

soldaterkammerater, der sidder på et høloft 

aftenen op til den 9. april 1940 og taler om 

håbet, frygten og livet. De ved dybt inde at 

en invasion er uundgåelig og at den 

sandsynligvis vil koste dem begge livet, og 

forsøger derfor at få mest muligt ud af 

denne deres måske sidste aften. 

Scenariet er bygget op, så spillerne ikke 

har noget læsning forud for scenariet. Hvis 

du er en spiller og introduktionen har 

fanget din interesse, kan du altså stoppe 

  

  

SCENARIEFAKTA 

Spillere: 2 

Læsemængde for spillere: 4 breve på 
omtrent en side hver. Mulighed for lydfil 
med brevene på, så de kan blive læst op 
for dig under scenariet 

Spilletid: 2 timer 

Materialekrav: 8 printede breve, 1 øl, 2 

rugbrødsmadder, madpapir 

Andre krav: En person til at agere 

workshopholder før scenariet. Ved flere 

samtidige scenarier, kan samme 

workshopholder køre workshoppen for 

alle spillergrupper 
  

læsningen her og finde dig en medspiller, samt en workshopholder til at køre 

scenariet. Har du svært ved at finde en person interesseret i at holde workshoppen, 

kan du kontakte scenarieforfatteren Rasmus Lyngkjær på hans mail 

Rasmuslyngkjaerægmail.com; han hjælper gerne. 

Hvis du er en workshopholder, der skal ud og køre spillet, vil dokumentet her lede 

dig igennem alt hvad du skal forberede for at give spillerne scenariets fulde 

oplevelse. Dokumentet er delt op i to segmenter, der kort er skitseret herunder. 

Rekvisitterne 

| dette kapitel finder du informationen om alt det du fysisk skal forberede for at være 

klar til at starte scenariet for spillerne. 

Tjeklisten er som følger: 

- 8 forskellige breve, pakket sammen og markeret tydeligt på ydersiden med tal 

1-4 + karakternavn. 

-… 1 madpakke lavet til at kunne bæres af en spiller, bestående af 

1 hvidtøl 

Oplukker til øllen 

2 Rugbrødsmadder med hummus 

1 papkrus, hvis en global pandemi kræver ekstra forsigtighed. 

 



Workshoppen 

I dette kapitel finder du informationen om hvordan du møder dine spillere, kører 

workshoppen og får givet dem deres rekvisitter med videre ind til selve spillet.



Rekvisitter 
Der er 2 primære rekvisitter der bliver brugt i løbet af Soldat 327. Brevene og 

Madpakken. Som workshopholderen, kommer du til at være den der printer brevene, 

for at undgå at spillerne ser dem før tiden kommer ingame. Til gengæld kan du 

sagtens sætte spillerne til at hjælpe med at købe ind til madpakken og smøre den. 

Madpakken 

Kun Svend Åge havde en madpakke med på høloftet i 1940. En del af scenariets 

dynamik kommer fra den ulighed i forholdet mellem de to soldaterkammerater. 

Madpakken der blev spist den 8. April 1940 bestod af 2 leverpostejsmadder på 

rugbrød og en øl, så hvis du på forhånd kender dine spilleres præferencer og ønsker 

den mest autentiske oplevelse, er det vejen du skal gå. Hvis du ikke kender dine 

spilleres præferencer på forhånd er det i stedet foreslået at du køber ind til 2 

hummusmadder og en hvidtøl. 

Pak madderne ind i madpapir og læg en elastik omkring, for at sikre det. Dette er 

den mest autentiske opbevaringsform. 

Køb eventuelt øllen fra Kongens 

Bryghus, for historisk autenticitet. Husk 

at have en oplukker til øllen, hvis den 

ikke har skruelåg og køb eventuelt 

også et papkrus, så spillerne ikke skal 

drikke af samme flaske, hvis de 

beslutter at dele øllen. Til slut skal du 

bruge en frysepose eller lignende til at 

have hele madpakken i, så din Svend 

Åge-spiller nemmest muligt kan bære 

rundt på det under workshoppen. 

Indkøbsliste 

-… Leverpostej eller Hummus 

-… Rugbrød (bagerkvalitet N 4, VØRKT S 

anbefalet) kone 

- 2 elastikker 

- 1 øl eller hvidtøl. (Kongens 

Bryghus glasflaske anbefalet) 

- 1 oplukker 

- 1 papkrus 

 



Brevene 

Den primære mekanik spillerne kommer til at opleve spillet igennem, er 8 breve 

rollerne får udleveret af dig, lige før de går ind i spillokalet. Der er 4 breve til hver 

rolle. Brev 1-2 er samtalestartere med metatekst til mekanisk forklaring og ingame 

tekst udformet som et brev hjemmefra. Brev 3 indeholder metatekst om hvordan 

scenariet skal afrundes, samt en fortælling om hver rolles liv efter den 9. april, til 

oplæsning mellem spillerne. Brev 4 indeholder en outro til spilleren efter scenariet er 

slut, hvor de kan læse den historiske kontekst for spillet og hvilke valg der er blevet 

taget, når fortællingen fra en gammel soldat og de fakta der er fundet gennem 

research om virkeligheden ikke har passet helt sammen. 

De følgende 8 sider vil indeholde spillets 8 breve. De vil være delt ud, så hver side 

indeholder præcist 1 brev. 

Rækkefølgen er først Svend Åges 4 breve. Derefter Bjarne Christians 4 breve. 

Dette er gjort for at du, hvis du printer scenariet her, blot kan folde hver side sammen 

og skrive tal og soldatens navn på den, eller putte den i en konvolut og skrive tal og 

navn der udenpå. Hver side vil også indeholde navnet og brevets tal i nederste højre 

hjørne, så de er nemmere at genkende.



(Når du læser disse breve, er der to dele til teksten. Den første del er denne her i 

parenteser. Det er meta-tekst der forklarer hvordan du kommer videre i scenariet. 

Husk at læse alt i parenteserne. Indtil tredje brev vil instruktionerne være identiske i 

dine og din medspillers breve. Dette brev er kommet fra dine kære derhjemme. Den 

følgende tekst er ingame, indtil næste parentes-paragraf der forklarer 

retningslinjerne for den efterfølgende samtale.) 

Kære Svend Åge 

Herhjemme på Fyn går det godt. Jorden er blevet tjenlig. Din far og dine søskende 

arbejder på at få havren sået. Det tager alle hænder, og vi håber du får mulighed for 

at kigge forbi inden længe. Forhåbentlig bliver krigen på afstand, trods de 

bekymringer vi hører i radioen hos købmanden. Købmandsfruen spørger efter dig. 

Jeg tror de bekymrer sig lige så meget som os. Din søster Erna insisterer på, at vi 

går i kirke hver søndag og beder for dig, mens du er væk. Jeg tror det skaber en ro 

at vi gør hvad vi kan fra vores ende. 

Kom hjem i et stykke. Ikke kun for min skyld, men for din faders også. Han siger det 

ikke så direkte, men jeg ved at han er stolt af dig. 

Må gud være med dig. 

Din Moder 

Sara Charlotte 

(Denne del introducerer virkemidlerne i første akt. Det består af en lille række emner 

du kan tage op med din medspiller. Tal om emnerne et af gangen. Når det naturligt 

dør ud, læs det næste. Når det sidste emne falder hen til stilhed, åbn da det næste 

brev) 

Emner: 

-… Hvem var dit brev fra? 

-… Glæder du dig til at se dem igen, når vi kommer hjem herfra? 

-… Kommer Tysken virkelig til at medbringe Kampvogne? 

(Svend Åge brev 1)



(Dette brev er kommet fra en karl på nabogården. Den følgende tekst er ingame, 

indtil næste paragraf der forklarer retningslinjerne for den efterfølgende samtale.) 

Svend Åge Rasmussen 

Jeg håber det går godt i Sønderjylland. Jeg skriver fordi Esther Herz, som du flirtede 

med til halballet før du tog af sted, stadig spørger efter dig. Du har gjort et indtryk, 

det er helt sikkert. Har du fået smag for soldaterlivet, eller kommer du tilbage til 

landlivet? Jeg har lige fået tilbud som karl på Larsens gård og er dermed skridtet 

nærmere på at vinde vores væddemål om hvem der først får egen gård. 

Finn Pedersen 

(Denne del introducerer virkemidlerne i anden akt. Du har fået en madpakke i starten 

af scenariet. I løbet af denne akt, bliver du sulten og åbner den. Du har derudover 

følgende emner at tale om. Når det sidste emne falder hen i stilhed, find da 'Det var 

på isted hede' på Youtube (Foreslået, den korte udgave af den kongelige livgardes 

musikkorps: https://www.youtube.com/watch?v=STYKNAUSY;jO0) og læg jer til rette. 

Lad den spille. Når den slutter, åbn da det næste brev.) 

Emner: 

- Hvad er dine planer efter krigen? 

-…. Hvordan skal vi bekæmpe kampvogne, med rifler? 

-. Hvad tror du tyskens invasion vil betyde for vores hverdag, hvis de vinder? 

(Svend Åge brev 2)



(Dette er ikke et brev, men en fortælling. Fortællingen om hvordan Bjarne Christians 

liv vil forløbe fra den 9. april. Bjarne Christian har et lignende brev om dit fortsatte liv. 

| sætter jer overfor hinanden og ser på hinanden, mens I læser fortællingerne op for 

hinanden. Fortællingen om dit liv bliver læst af Bjarne Christian først, derefter læser 

du din fortælling om Bjarne Christian. Alternativt kan I vælge at få brevene læst op 

for jer fra jeres telefoner, mens I kigger hinanden i øjnene. Når I har læst begge 

breve kan I tage den tid | ønsker til at hvile i situationen. Når | er klar, rejser I jer og 

forlader roligt lokalet. Når I har lukket døren bag jer, er scenariet slut. Det 4. brev er 

ikke en del af selve scenariet, men indeholder viden til jer spillere om den historiske 

kontekst for scenariet, samt feedback-sedlen for scenariet.) 

Den 9. April er vi på vores positioner. Du skal løbe før mig mellem dækninger. Jeg 

tager dig på skulderen og vi deler et nik. Soldaten før dig løber og du løber efter. 

Men du løber for tidligt og skuddene fra en bestrygning finder dig. Du giver ikke op, 

men kravler med dine sår mod nærmeste skovdækning. Derfra ser du hvordan vi 

andre bevæger os videre under de hårde bestrygninger. Du ved instinktivt at der vil 

være længe til vi kan komme efter dig. Med Tyskens fremrykke, kravler du videre ind 

under træerne. Der ligger du og venter. Dybt i håbet om at vi finder dig først og i 

frygten for at Tysken gør. Du kigger op mod øst, hvor solen kryber over horisonten 

og farver himlen i en rødlig glød. Du mærker din bevidsthed svinde hen og lukker 

øjnene i. Du bliver fundet dagen efter, 300 meter inde i Bjergskov, omkommet af dine 

sår. Du er en af de 16 danskere der døde i forsvaret af Danmark den dag. Du bliver 

lagt til hvile i Middelfart. Du bliver husket, selv længe efter din død. Dine 

soldaterkammerater mødes om din gravsten årligt for at mindes, og opretholder den 

tradition indtil den sidste af dem dør af alderdom. Der bliver lagt krans på din grav af 

officerer fra din gamle bataljon, den 4. fynske, på jubilæer for dit heltemodige offer. 

Sådan fortsætter din fortælling. 

(Svend Åge brev 3)



Den historiske baggrund for Svend Åge og Bjarne Christian 

Scenariet Soldat 327 er baseret på fortællinger Svend Åge 

Rasmussen fortalte hans børnebørn om hans minder den 9. 

April 1940. Han fortalte om en soldaterkammerat han aldrig 

omtalte som andet end 'Soldat 3277. Hvordan de delte hans 

madpakke og en øl aftenen før invasionen, fordi Soldat 327 

havde glemt sin. Han fortalte om at se solen stå op den 9. April, 

med hans riffel i hånden og cykel i nærheden og tænke at dette 

ville blive hans sidste dag, når tyskerne kom med deres 

kampvogne. Han fortalte om at se Soldat 327 falde, da hanløb FS 

for tidligt mellem dækninger. 

Den fortælling har siddet dybt i mig, siden dengang og jeg har 

altid tænkt at den har haft potentiale for at blive til en film, et 

teaterstykke eller et rollespil, der kunne give følelserne og 

fornemmelsen for tiden og situationen Danmark befandt sig i 

under invasionen. 

   

  

Under skriveprocessen, har jeg måtte indse at Svend Åges 

fortælling ikke stemmer helt overens med virkelighedens 

dokumenterede hændelser. Soldat 327, eller Bjarne Christian 

Poulsen som han hed, døde af en bestrygning fra de tyske fly, 

ikke nødvendigvis til at løbe for tidligt mellem dækninger, og han . (Billede af svend Age Rasmussen 1939) 

døde ikke i øjeblikket, men først efter at have kravlet ind i den nærliggende skov. Jeg har 

forsøgt at tage en historicistisk vinkel på scenariet, hvor fortællingen får førsteret over den 

historiske fakta, men hvor så meget fakta som muligt får indtræde i fortællingen. 

Bjarne Christian som virkelig person, har jeg ingen viden om udover Svend Åges 

fortællinger. Det har ikke været muligt at opspore hans slægt, da det ikke er noget der frit 

kan gives adgang til af persondata. Jeg har vurderet at denne behandling af Bjarne Christian 

som person er legitim, da han har været død i mere end 75 år, og dermed i Arkiv-loven er 

blevet en offentligt tilgængelig person. Jeg har gjort mit bedste for at fremstille ham som en 

dyb og elskværdig person og har den højeste respekt for at han gav sit liv for sit land i 

kampen mod fascismen. 

Den sidste 9. April veteran fra den fynske bataljon døde i 2018, og dermed døde en tradition 

om at tage ud til mindestenen og ære deres faldne soldaterkammerater hvert år. Jeg håber 

at dette scenarie kan hjælpe med at holde fortællingen om de modige soldater i live, som en 

sidste honnør til dem der faldt og dem der blev tilbage. 

Tak fordi du ville spille med og sætte dit præg på den aften for så mange år siden. 

(Svend Åge brev 4)



(Når du læser disse breve, er der to dele til teksten. Den første del er denne her i 

parenteser. Det er meta-tekst der forklarer hvordan du kommer videre i scenariet. 

Husk at læse alt i parenteserne. Indtil tredje brev vil instruktionerne være identiske i 

dine og din medspillers breve. Dette brev er kommet fra dine kære derhjemme. Den 

følgende tekst er ingame, indtil næste parentes-paragraf der forklarer 

retningslinjerne for den efterfølgende samtale.) 

Kære Bjarne Christian 

Jeg håber det går godt ovre i Sønderjylland. Mor og Far er så bekymrede for dig, at 

de er ved at gå ud af deres gode skind. Jeg bliver ved med at love dem, at det hele 

nok skal gå og at du kommer sikkert tilbage. Mor leder os i bordbøn for dig ved hvert 

måltid og du kender din lillesøster. Dorthe har altid en lille bøn at tilføje, når Mor er 

ved at være færdig. Alting går stadig godt herhjemme på Fyn. Folk kommer altid til at 

have brug for sko, som Far siger. 

Jeg er gået i gang med at strikke en varm trøje til dig i en dejlig grøn farve. Jeg 

håber du kommer hjem snart, så jeg kan se om størrelsen passer. 

Din storesøster 

Kathrine 

(Denne del introducerer virkemidlerne i første akt. Det består af en lille række emner 

du kan tage op med din medspiller. Tal om emnerne et af gangen. Når det naturligt 

dør ud, læs det næste. Når det sidste emne falder hen til stilhed, åbn da det næste 

brev) 

Emner: 

-… Hvem var dit brev fra? 

-… Tror du Gud våger over os soldater? 

- Hvordan ser din familie krigen? 

(Bjarne Christian brev 1)



(Dette brev er kommet fra en karl på nabogården. Den følgende tekst er ingame, 

indtil næste paragraf der forklarer retningslinjerne for den efterfølgende samtale.) 

Bjarne Christian Poulsen 

Tænker du stadig at overtage din faders hverv en dag? Jeg har tænkt lidt over 

fremtiden for min skrædderbutik. Jeg tror der er en fremtid i uniformer til hæren, 

politiet, brandvæsenet. Alle de hverv. Jeg kan fremstille selve tøjet, men mangler en 

dygtig person til at stå for støvlerne. Forretningen ville skulle flyttes til København, så 

du ville ikke overtage din fars biks. Til gengæld ville pengene være gode og 

København byder på mange nye muligheder for unge mænd som os. 

Skiftet kommer til at tage tid, så jeg forventer ikke at du skriver tilbage og svarer nu. 

Overvej det, mens du traver i uniform. Kunne vi ikke lave dem bedre? 

Din ven 

Karl Sander Martinsen 

(Denne del introducerer virkemidlerne i anden akt. Du har følgende emneudkast til at 

hjælpe samtalen. Når det sidste emne falder hen i stilhed, find da 'Det var på isted 

hede' på Youtube (Foreslået, den korte udgave af den kongelige livgardes 

musikkorps: https://www.youtube.com/watch?v=STYKNAUSYJO0) og læg jer til rette. 

Lad den spille. Når den slutter, åbn da det næste brev.) 

Emner: 

-… Er der nogen der venter dig derhjemme? 

-… Er du bange for tyskens strejferfly? 

-… Tror du krigen får en hurtig ende? 

(Bjarne Christian brev 2)



(Dette er ikke et brev, men en fortælling. Fortællingen om hvordan Svend Åges liv vil 

forløbe fra den 9. april. Svend Åge har et lignende brev om dit fortsatte liv. I sætter 

jer overfor hinanden og ser på hinanden, mens I læser fortællingerne op for 

hinanden. Du læser fortællingen her om Svend Åge først, derefter læser Svend Åge 

fortællingen om dig. Alternativt kan I vælge at få brevene læst op for jer fra jeres 

telefoner, mens I kigger hinanden i øjnene. Når I har læst begge breve, kan I tage 

den tid | ønsker til at hvile i situationen. Når I er klar, rejser I jer og forlader roligt 

lokalet. Når I har lukket døren bag jer, er scenariet slut. Det 4. brev er ikke en del af 

selve scenariet, men indeholder viden til jer spillere om den historiske kontekst for 

scenariet, samt feedback-sedlen for scenariet.) 

Klokken lidt i 6 om morgenen kommer vores ordrer. Vi skal som en del af reserven 

bygge en vejspærring ved Bjergskov. Arbejdet er hårdt og bliver forgæves, da tysken 

bryder igennem og en panservogn skubber vejspærringen til side. Vi falder tilbage, i 

det tyske jagerfly begynder at bestryge vores positioner. Du skal løbe før mig mellem 

dækninger. Jeg tager dig på skulderen og vi deler et nik. Jeg løber først og du løber 

efter. Du overlever dagen og tager hjem. Efter krigen gifter du dig med Esther Herz 

og I slår jer ned på et husmandssted i Jylland, hvor i har et par køer og nogle 

marker. I får 2 døtre, Solvejg og Kirsten, og gennem dem får I også børnebørn. 

Esther dør i en alder af 66, men du levere videre. Du fortæller dine børnebørn om 

dengang i krigen og om din modige soldaterkammerat 327. Du bliver 94 år, før du 

stille sover ind en nat i din ældste datters hus. Din familie sørger og mindes dig. De 

passer stadig gården du boede på og husker dine historier. 

Sådan fortsætter din fortælling. 

(Bjarne Christian brev 3)



Den historiske baggrund for Svend Åge og Bjarne Christian 

Scenariet Soldat 327 er baseret på fortællinger 

Svend Åge Rasmussen fortalte hans børnebørn om 

hans minder den 9. April 1940. Han fortalte om en 

soldaterkammerat han aldrig omtalte som andet 

end (Soldat 3277. Hvordan de delte hans madpakke 

og en øl aftenen før invasionen, fordi Soldat 327 

havde glemt sin. Han fortalte om at se solen stå op 

den 9. April, med hans riffel i hånden og cykel i 

nærheden og tænke at dette ville blive hans sidste 

dag, når tyskerne kom med deres kampvogne. Han 

fortalte om at se Soldat 327 falde, da han løb for 

tidligt mellem dækninger. 

Den fortælling har siddet dybt i mig, siden dengang 

og jeg har altid tænkt at den har haft potentiale for 

at blive til en film, et teaterstykke eller et rollespil, 

der kunne give følelserne og fornemmelsen for 

tiden og situationen Danmark befandt sig i under 

invasionen. 

Under skriveprocessen, har jeg måtte indse at 

Svend Åges fortælling ikke stemmer helt overens 

med virkelighedens dokumenterede hændelser. (Billede af Bjarne Christian Poulsen 1939 

Soldat 327, eller Bjarne Christian Poulsen som brugt med tilladelse fra Middelfart byarkiv.) 

han hed, døde af en bestrygning fra de tyske fly, ikke nødvendigvis til at løbe for tidligt 

mellem dækninger, og han døde ikke i øjeblikket, men først efter at have kravlet ind i den 

nærliggende skov. Jeg har forsøgt at tage en historicistisk vinkel på scenariet, hvor 

fortællingen får førsteret over den historiske fakta, men hvor så meget fakta som muligt får 

indtræde i fortællingen. 

    

Bjarne Christian som virkelig person, har jeg ingen viden om udover Svend Åges 

fortællinger. Det har ikke været muligt at opspore hans slægt, da det ikke er noget der frit 

kan gives adgang til af persondata. Jeg har vurderet at denne behandling af Bjarne Christian 

som person er legitim, da han har været død i mere end 75 år, og dermed i Arkiv-loven er 

blevet en offentligt tilgængelig person. Jeg har gjort mit bedste for at fremstille ham som en 

dyb og elskværdig person og har den højeste respekt for at han gav sit liv for sit land i 

kampen mod fascismen. 

Den sidste 9. April veteran fra den fynske bataljon døde i 2018, og dermed døde en tradition 

om at tage ud til mindestenen og ære deres faldne soldaterkammerater hvert år. Jeg håber 

at dette scenarie kan hjælpe med at holde fortællingen om de modige soldater i live, som en 

sidste honnør til dem der faldt og dem der blev tilbage. 

Tak fordi du ville spille med og sætte dit præg på den aften for så mange år siden. 

(Bjarne Christian brev 4)



Workshoppen 
Nu hvor du har en plan for at få alle rekvisitterne klar, er det tid til at forberede 

workshoppen du skal køre, for at hjælpe dine spillere ind i scenariet. Din opgave er 

at ruste spillerne til deres samtale inde i spillokalet med tre mål. 

-… Information 

-… Stemning 

- Rekvisitter 

I slutningen af dette kapitel vil der være en drejebog for workshoppen, der giver dig 

rammerne og videnen du skal bruge for at kunne formidle scenariet til spillerne, men 

før det gennemgår kapitlet de tre mål for workshoppen, så du har mulighed for at 

tage den rigtige intention med ind i din læsning af drejebogen. 

Workshoppen er designet til at blive udført i march. Hvis I har adgang til et udendørs 

område, er det optimalt. Historisk lå soldaterne i skovkanten, så en skov er anbefalet 

for autencitet. Men bevægelse igennem gange eller lignende fungerer udemærket. 

Workshoppen antager at du afslutter ude foran spillokalet, så en del af den skal 

foregå tilbage mod det. 

Information 

Den ene del af workshoppens formål er at give spillerne information om hvordan 

situationen så ud for de danske soldater den 9. april 1940. Informationen skal give 

spillerne emner og forståelse de kan trække på i deres samtaler, så de ikke behøver 

vide en masse om den 9. april for at føle sig rustede til at udtale sig omdet. 

Drejebogen kommer til at have en masse tung tekst, fyldt med viden. Alt efter hvad 

du er mest komfortabel med, kan du læse den ord for ord, eller give informationen 

mere ad hoc. Det er dog anbefalet at holde sig nogenlunde til rækkefølgen, da den 

er skrevet for at sikre en nogenlunde udvikling i informationen, der leder op til de 

givne workshops. Uanset om du følger teksten ord for ord eller er mere fri i din 

workshopsholderstil, er det vigtigt at du giver plads mellem sætninger, til at dine 

spillere kan fange informationen.



Stemning 
Den anden del af workshoppens formål er at give spillerne stemningen af at være 

soldaterkammerater op til krigen, så de ikke skal starte deres karakterer helt koldt 

ud, når de træder ind i spillokalet. Stemningen videregiver du gennem måden du 

fremfører ordene på og igennem to øvelser du skal udføre under workshoppen. 

her er 3 råd til at øge stemningen under workshoppen: 

1. Start spillerne på en march, ved at bede dem starte på venstre fod og 

gentage ”venstre, højre” i et konsistent tempo. Du kan fylde pauser mellem 

information, ved at falde tilbage på marchen. Råb ikke af spillerne for at falde 

ud af marchen, men hjælp dem af og til ind i den igen. 

2. Når du har givet en sætning med vigtig information, kan du spørge spillerne 

'er det forstået?!” og forvente at de svarer "Javel? før du fortsætter til den 

næste. Det fylder huller og giver spillerne tid til at absorbere informationen. 

3. Spillerne kommer til at have hørt deres karakternavne første gang, når du 

giver dem ud i starten af workshoppen. Hvis du kan tiltale dem ved navn et 

par gange i løbet af workshoppen. Det kan eksempelvist være ved at pege på 

en spiller og sige ”Dig, Svend Åge. Fortæl mig, er det forstået?” 

Rekvisitter 

Rekvisitterne er de otte breve og madpakken, du har forberedt tidligere. Madpakken 

skal udleveres til spilleren der spiller Svend Åge i starten af workshoppen, med 

formålet at give spilleren et forhold til at 'eje' madpakken og have haft besværet af at 

slæbe på den. Brevene skal leveres til begge spillere lige før de går ind i spillokalet. 

En del af din opgave er at sikre, at de rigtige fire breve kommer til hver spiller. Hvis 

du har flere spilgrupper, går du blot fra lokale til lokale i march, og hilser hver af med 

deres breve det rette sted. 

Workshoppens Drejebog 

Workshoppen starter offgame, hvor du introducerer dine spillere til hvad der skal ske 

om lidt. Den er skrevet med udgangspunkt i, at du har flere spillergrupper, fordi 

scenariet originalt er skrevet til kongressen Fastaval, hvor det er tilfældet. 

Offgame: 

Du tjekker at du har de rigtige rekvisitter før du går igang med workshoppen. 

Tjeklisten per spilgruppe er: 

-… 1 madpakke til Svend Åge 
- fire breve til Svend Åge 
- fire breve til Bjarne Christian



Når du har styr på rekvisitterne kalder du alle scenariets spillere sammen og giver 

dem følgende besked: 

Velkommen til Soldat 327. Lige om lidt går vi i gang med en intro-workshop på cirka 

en halv time, hvor I vil få mulighed for at komme ind i stemning som soldater og få 

noget kontekst til at fylde jeres samtaler. Vi kommer sammen til at træde ind i dagen 

den 8. April 1940. Vi er den 4. Fynske bataljon, der mistede 5 af de 16 liv der gik tabt 

under tyskernes invasionen den 9. April. 

Jeg kommer til at agere en vagtkaptajn der gennemgår en række øvelser med jer. | 

skal kun deltage i øvelserne i det omfang I har mulighed. Øvelserne vil ikke være i 

centrum og jeg kommer ikke og råber af jer for måden hvorpå i udfører dem. 

Workshoppen vil organisk lede over i selve rollespillet. Når vi når til jeres spillokaler 

vil I få breve udleveret. Brevene vil indeholde både offgame og ingame elementer, 

der vil hjælpe jer igennem scenariet. Brevene er markerede med tal. Åben dem i den 

rækkefølge. Godt. Det var det praktiske. 

Jeg vil bede jer træde op i to rækker med fronten mod mig. 

Du arrangerer dem, så de står 2 personer ved siden af hinanden, på en linje. Alle 

dem der står til venstre for dig, giver du rollen Svend Åge Rasmussen og en 

madpakke. Alle dem der står til højre for dig, giver du rollen Bjarne Christian 

Poulsen. Når de har fået deres roller, så bed dem introducere sig for hinanden med 

karakterens navn. Formålet er at hjælpe dem til at huske navnet, ved at bruge det 

tidligt. 

Ingame: 

Du kalder dem fil opmærksomhed i karakter som en vagtkaptajn og beordrer en 

march i retning af den lokation du har udset dig til at lave øvelserne. Du tæller dem 

lidt ind i starten og går derefter over til at fortælle dem om det de skal opleve. Hold 

marchen kørende imens og ret blidt men bestemt spillere ind, hvis de bryder 

formation. 

Vi nærmer os Bjergskov, hvor I vil få tildelt positioner. Hvis signalet kommer i nat eller 

i morgen, skal | drage herned igen på jeres cykler og indtage positionerne vi 

gennemgår på denne march. Vores ordrer er at forberede os på det værste, men 

ikke foretage os aktiviteter der kan risikere at provokere Tysken. Vores Statsminister, 

Thorvald Stauning og vores Forsvarsminister Alsing Andersen håber på at vi kan 

undgå invasionen. Det vil sige at I slipper for at grave skyttegrave, trække pigtråd og 

slæbe kampvogns-stoppere. desværre betyder det også at har vi ringe kår, hvis 

Tysken kommer. Vores præcise ordrer, i tilfælde af en invasion lyder at kæmpe hårdt 

nok til at det bliver en utvetydig tilkendegivelse af viljen til forsvar - uanset 

styrkeforholdende.



Giv, alt efter stemningen, spillerne mulighed for at gentage den formulering et par 

gange, før du bevæger dig videre i workshoppen. 

Det er vigtigt at I holder jer i fuld alarmberedskab alle døgnets timer og kommer 

hurtigt ud til jeres positioner. Det kan betyde forskellen på jeres liv og død og 

forskellen på om vores linje holder. Og når vi taler om linjer. Her er vores første 

position. 

Du udpeger halvdelen af spiller-parrene, der får denne position at cykle ud til, hvis 

alarmen går. Du leder dem derefter igennem en kort workshop. De skal sætte sig i 

deres spiller-par og aftale hvem af dem der løber og hvem af dem der bliver, samt 

hvordan de vil opføre sig, hvis en tank kommer. Giv dem tre minutter til øvelsen, gør 

tiden tydelig. Informer dem når de har et enkelt minut tilbage og skær dem så af og 

befal dem op på rækker igen. Tæl marchen ind og gå mod den næste position, 

imens du får givet dem følgende information. 

I har måske hørt, at Tysken for et par måneder siden invaderede Polen og delte 

landet lige op med Sovjetunionen. Det tog dem ikke mere end en måneds tid at 

overtage det hele. Det kan de tilføje til Tjekkiet, der nu er et protektorat under 

Tysken. Vores information siger at Tysken ser os som en strategisk lokation, hvorfra 

de ville kunne ramme Sverige og Norge. Det er derfor vi er bekymrer os om, om 

ikke-angrebspagten vi underskrev sidste år vil blive brudt. Det er derfor Vi er klar, 

hvis de kommer. Klar til at kæmpe for Danmark. 

Og nu runder vi anden position. 

Du udpeger en den anden halvdel af spiller-parrene, der får denne nye position at 

cykle ud til, hvis alarmen går. Også her leder du en kort workshop. Denne gang 

handler workshoppen om, at bevæge sig mellem dækninger, i tilfælde af at fly 

bestryger positionerne. Du forklarer dem at de skal løbe én af gangen, og først når 

du sætter hver af dem i gang. Kør alle Svend Ågerne først, og derefter alle Bjarne 

Christianerne. Kald dem venstre og højre kolonne og gør det tydeligt med 

kropssprog hvilken du tiltaler. Husk at være opmærksom på, at du kan have spillere 

med meget forskellige fysiske muligheder. Undgå at holde workshoppen i terræn, 

hvor f.eks. en kørestol ikke ville kunne bevæge sig igennem. Hvis du opdager at 

nogle spillere står og keder sig ved at vente, så send dem på en kort løbetur mellem 

2-3 træer mens resten af rækken når igennem. Når alle har været igennem, befaler 

du dem tilbage på rækker, med deres partner. 

Jeg er stolt af jer. I er nogle af de bedste soldater jeg har haft nydelsen af at træne. 

Husk. I tjener ikke jeres land ved at være helte. I tjener Danmark ved at holde jer til 

protokollen, huske jeres oplæring og være forsigtige. Det vil selvfølgelig ikke altid 

være nok. Jeg vil være ærlig overfor jer. Hvis Tysken invaderer, er der en betydelig 

risiko for at vi ikke alle står her bagefter. Hvis I falder, så husk at vi har protokoller på



plads til at kontakte jeres familie med nyhederne. Vi vil bringe jer tilbage og begrave 

jer med stor hæder. Jeres offer vil være for Danmark og der er ingen større sag at 

give sit liv for. Men vi vil hellere se jer i live, så hav hinandens ryg derude, vær på 

vagt og klar til at parere ordrer. 

Nu nærmer vi os Stubbæk, hvor vi overnatter til i morgen. Ensted kirke og flere af 

gårdene i området har givet os husly i de kommende nætter. I vil blive delt ud 

efterhånden som vi når til dem i aften. 

Nu ankommer du til spillokalerne, der hver repræsenterer et spillerpars høloft. Ved 

hvert høloft giver du spillerparret deres breve hjemmefra og fortæller dem at de kan 

åbne det første når de er faldet til. Herfra er din oogave som workshopholder ovre. 

Selve scenariet kører spillederløst og der vil ikke være et behov for, at du tjekker ind 

når det er overstået.


