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Foromtalen aka. hvad fa’n er det her for noget… 

I ”Under et gymnasium i Jylland…” spiller du en gymnasielærer, der sammen med sine kollegaer er 

blevet lukket inde i gymnasiets kælder. Gennem alverdens kaffecravings, okkulte ritualer, bitre 

bemærkninger og forsøg på at samarbejde skal gymnasielærerne finde en vildfaren kollega og 

drikkevarerne til lærernes sommerfest – helst uden at gymnasiet bliver opslugt i intetheden. 

 

”Under et gymnasium i Jylland…” er båret af spillernes karakterspil og opfindsomhed i et point-

and-click-adventurespil på rollespilsform, der minder dig om alle de fordomme du har om lærere; 

De kan ikke slås. Al problemløsning sker ved hjælp af (uendelig) dialog. Alle lærere har valgt deres 

job, fordi de gerne selv vil bestemme. Ingen af dem fungerer uden en kop kaffe. 

 

Så, hvis du leder efter et nemt tilgængeligt og kort rollespil uden terninger, så er ”Under et 

gymnasium i Jylland…” dit spil.  

 

Spillertype: Skal kunne lide at gå på opdagelse, improvisere og løse alle opgaver ved hjælp af dialog.  

Du får ikke en meget kort introtekst til din karakter, så du skal være klar på karakterspil, der trækker 

på alle dine gamle minder om dine yndlingslærere og dine hadelærere. 

 

Spilledertype: Du er typen, der har overblik og er parat til at gå med på spillernes ideer. Timing og 

lyst til karakterspil er et must. Det er dig, der sætter stemningen og tempoet i historien undervejs.  

 

Infoboks: 

Antal spillere og spilledere: 3-5 spillere + 1 spilleder 

Samlet tidsforbrug: 2 timer (ingen pauser undervejs) 

Sprog: Spilles på både dansk og engelsk. Spilledertekst dog kun tilgængelig på dansk. 

Aldersgrænse: Ingen 

Læsemængde: 2 sider pr. spiller (karakterark + handout)  

Print: Bilag skal printes enkeltsidet 

Kan også spilles online 
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Kære Spilleder 

Du står lige nu med et novellescenarie i hånden, som handler om en gruppe af (mere eller mindre 

sympatiske) helte, der skal redde deres tilværelse fra en (mere eller mindre ondskabsfuld) skæbne. 

Det lyder jo på mange måder som noget man har spillet før – og det er det også. 

Nedenfor følger en masse lange forklaringer og detaljer om spillet, men i bilagene kan du finde en 

tjekliste med alt den vigtigste info. 

 

Spillets struktur 

Overordnet er dette scenarie ret rummeligt, og har plads til masser af improvisation fra både spilleder 

og spillere. Der er dog en rammefortælling, der følger en bestemt struktur. 

 

1) Lærermødet/intro 

2) Udforskning af gymnasiets kælder 

3) Den hemmelige kælder/afslutning 

 

Gennemgang af indholdet og rollen af hver del af strukturen: 

 

1) Lærermødet 

Lærermødet er bundet op på at Spilleder fortæller ud fra den introduktion til scenen, som kan 

findes i bilagene. Undervejs er der kommentarer i kursiv, hvor det forklares hvad man som 

Spilleder sætter spillerne i gang med. Formålet med lærermødet er både at sætte gang i 

rammefortællingen og introducere karaktererne for hinanden ved hjælp af spillernes reaktion 

på det, der sker til mødet. 

 

 

2) Udforskning af gymnasiets kælder 

Herfra skal spillerne udforske gymnasiets kælder på eget initiativ. Det vil sige, at spillerne 

selv bestemmer, hvilke rum de vil udforske og i hvilken rækkefølge. De kender rummene fra 

de udleverede kort. 

Til hvert rum er der lavet et kort over indretningen. Rundt om i rummene er der placeret ting 

og sager, hints og redskaber, som måske kan bruges til at finde ud af, hvad der foregår og 
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hvordan man undgår at gymnasiet bliver opslugt af en dæmon. Der er dog ikke nogen bestemte 

ting, som man skal have fat i. Der er derfor ikke som sådan noget bestemt, som det er 

meningen at man skal finde eller gøre for at kunne undgå gymnasiets undergang.  

Undervejs i udforskningen af kælderen, så kan du som Spilleder sørge for at spillerne støder 

ind i forskellige næsten-random encounters. Der er udarbejdet en liste med forslag til 

forskellige dyr/væsner/elever og andet, som passer ind i scenariets univers, og derfor kan 

tilsættes efter behov og lyst. Det kan dog anbefales at man undervejs krydrer historien med 2-

3 encounters. 

Det er i den her del, spillerne skal i gang med at tale med hinanden og spille rollerne. Som 

Spilleder skal du have kommunikeret til spillerne, at samtalerne gerne må være lidt kejtede. 

Det må gerne være akavet og famlende. For det her er en flok lærere, der ikke plejer at tale 

med hinanden. De underviser i forskellige fag og har forskellige klasser, så det er ikke altid 

man lige har noget spændende smalltalk til at håndtere en kælder fyldt med underlige 

hændelser og okkulte ritualer. Hvis spillerne har brug for et hint til noget at samtale om, så 

har der lige været et lærermøde med et dramatisk optrin, som måske kan sætte gang i snakken. 

Man kan også gøre brug af nogle af de ”neutrale” samtaleemner, som er angivet i 

introduktionen ”Velkommen til Stranderup Gymnasium” (bilag). Kaffeautomatens kvalitet er 

altid et godt samtaleemne. 

 

3) Den hemmelige kælder/afslutning 

På det rette tidspunkt (se afsnittet om timing nedenfor) åbnes døren til den hemmelige kælder 

under kælderen, hvor kemilæreren Kjeld har stillet an til et okkult ritual, der skal tilkalde en 

dæmon, der skal opsluge skolen. Alt sammen som hævn for at Kjeld ikke er blevet valgt til at 

være skolens sikkerhedsrepræsentant. Her er det nu spillernes opgave enten at få overtalt 

Kjeld til at lade være eller distrahere Kjeld og pedellen imens gruppen spolerer ritualet fysisk. 

Eller måske begge dele. Det er altid godt at tilbyde Kjeld en kop kaffe. 

Efter at have forhindret gymnasiets undergang åbnes endnu en skjult trappe, der fører alle op 

til et forladt teknikskab på stueetagen, hvor spillerne finder en kasse gamle juleøl og adskillige 

kasser med god papvin… ”Og alle levede lykkeligt lige indtil næste skoleår”. 
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Vejledning og timing 

”Under et gymnasium i Jylland…” er ment som et ret frit eventyr, der tager udgangspunkt i en 

rammehistorie, men som bliver levende ved hjælp af Spilleder og spilleres kreativitet. 

Rammehistorien og karaktererne er ment som et udgangspunkt, der sætter gang i fantasien og i 

associationerne til mange års skolegang, uhyggelige standardtroper og nogle ret stereotype 

lærerkarakterer. For det er i samspillet mellem spilleder og spilleres input, at dette scenarie for alvor 

kan blive sjovt og spændende. 

Som spilleder er du derfor ansvarlig for at skulle føre spillerne igennem rammehistorien, 

udforskningen af kælderen og afslutningen i den hemmelige kælder. Det betyder også, at du har 

friheden til at ændre på småting og selv udvælge de næsten-random encounters, der er mest relevante 

for den måde spillerne agerer og spiller op ad historien. 

Der er en overordnet struktur for rammefortællingen, men i udforskningsdelen bestemmer spillerne 

selv, hvilke rum de vil udforske og i hvilken rækkefølge. Der er ikke nogen bestemte ruter eller 

bestemte mysterier, der skal løses eller følges for at man kan komme videre. I princippet er det, der 

sker i løbet af tiden med udforskning af kælderen mest at skabe en mystisk stemning, og forsyne 

spillerne med ledetråde til at kunne bruge deres karakterer og deres egenskaber undervejs. En slags 

sandkasse-escape room – bare uden egentlige puzzles. 

Samtidig er det også dit ansvar at holde øje med tiden og timingen. Nogen grupper er hurtigere 

igennem udforskningen af kælderen end andre, så timingen af den afsluttende scene afhænger af, hvor 

hurtigt det går. For langsomme grupper, så er det mest ideelt at åbne for den hemmelige kældertrappe 

efter en times spilletid. For de grupper, der er hurtigt færdige med at udforske, så åbnes den 

hemmelige kældertrappe til den afsluttende scene, når spillerne er på vej ud af det sidste rum. 

 

Karaktererne  

Der er 5 gymnasielærertyper at vælge imellem. Ingen af karaktererne er altafgørende for plottet, men 

det kan anbefales, at man spiller med mindst 3 karakterer. Det forventes at spillerne har læst deres 

eget karakterark og ”Velkommen til Stranderup Gymnasium” før spillet går i gang. Derudover er det 

op til Spilleder om man vil benytte sig af muligheden for at spillerne i fællesskab tilføjer endnu et 

”netutralt” samtaleemne til listen.  
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Alle karakterer har forskellige evner og formål med at redde gymnasiet. Det er ret praktisk at rollerne 

som Marit og Tanja altid udfyldes, da der så er en negativt og en positivt ladet personlighed med i 

scenariet. Derudover er deres forhold til det okkulte og til kaffe noget, der gør spillet lidt sjovere. 

Gør gerne spillerne opmærksomme på at karaktererne er rammer for deres egne fortolkninger af 

karakteren, så de er meget velkomne til at tilføje træk fra deres egne yndlings-/hadelærere. Det er den 

personlige tolkning, der skaber liv i dette spil, så det ikke kun bliver et ”find fra A til B”-rollespil. 

Der er en enkelt meget vigtig begrænsning for en flok gymnasielærere – de kan ikke slås. 

Overhovedet! Det her er akademikere, der er eksperter i at styre 30 teens ved hjælp af stemme, 

kropssprog og en kop kaffe. Derfor falder det slet ikke en gymnasielærer ind, at en konflikt eller et 

møde med et væsen eller person kan løses på andre måder end ved dialog. Sagt på en anden måde der 

er ikke noget kampsystem. Overhovedet! Og det er som dig som Spilleder, der skal sørge for at 

spillerne ikke får underlige ideer om, hvor fysisk aktiv en gennemsnitlig gymnasielærer er.  

Derudover har gymnasielærere ingen interesse i at ødelægge, destruere eller sætte ild til skolen. Det 

er altså ikke helt nemt at finde et nyt job som akademiker på den jyske hede. 

 

Kort 

I bilagene er der en række oversigtskort og tingoversigter. Navnene og funktioner af kælderens rum 

er angivet på oversigtskortene. Det er meningen, at spillerne skal kunne se og orientere sig ved hjælp 

af oversigtskortene. Gymnasielærerne kender trods alt de fleste rum og funktioner i kælderen på 

forhånd, da de alle har arbejdet på gymnasiet i minimum et år.  

Numrene på kortet refererer til ting fra tingoversigtslisterne, som Spilleder holder for sig selv, indtil 

spillerne kigger nærmere på tingene og udforsker området. Det vil sige, at man kun kan udforske et 

nummer ved at lade karakteren gå hen til det fysiske sted på kortet. Herefter beskriver Spilleder, hvad 

man kan finde på stedet. På den måde minder spillet om et ældre computerspil af point-and-click 

genren. Man ”klikker” på et nummer på kortet, og så afsløres det, hvad der ligger gemt på stedet, hvor 

nummeret befinder sig.  

På den måde får spillerne en fornemmelse af at have udforsket de vigtigste ting i rummet. Der findes 

altså heller ikke andre ting, som spillerne kan interagere med end de ting, der er angivet med numre. 

Når der dukker noget nyt op på kortet (døre, pentagrammer o.lign.) tegner/skitserer Spilleder objektet 

på kortet. Det er med til at give spillerne overblik og indlevelse. 
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Næsten-random encounters 

Som Spilleder har du mulighed for at lægge forhindringer, udfordringer, distraktioner og skumle 

elementer ind i spillet, når det passer dig og spillernes interaktion bedst muligt. Det kan for eksempel 

være, at spillerne skal distraheres fra en virkelig dum idé (…som at sætte ild til ting i kælderen). Eller 

det kan være at spillerne har brugt rigeligt tid i et af kælderrummene, og nu skal puffes ud i at udforske 

kælderen endnu mere. Her kommer de næsten-random encounters ind, som et redskab som du kan 

bruge under spillet.  

De næsten-random encounters har også den fordel, at de kan forsvinde ud i den blå luft. Det kræver 

lidt timing, men det kan give en ret god stemning af uhygge. For eksempel kan det være ret effektfuldt 

at lade personer/ting forsvinde imens spillerne er inde i et rum eller vender ryggen til et øjeblik. Man 

skal være opmærksom på, at hvis spillerne begynder at følge efter den næsten-random karakter, så 

kan det være en fordel at lade karakteren forsvinde før den bliver en alt for fast del af 

gruppen/udforskningen. 

Hvis du mangler noget at bruge terninger på, så skriv et tal ud for hver næsten-random encounter og 

rul en terning, for at gøre møderne en smule mere random. 

 

På Fastaval 

På Fastaval vil fordelingen af spillere på holdene/spillederne foregå ved at lave ”tællegrupper” i 

bedste gymnasiestil. En af Spillederne vil få ansvaret for bringe orden på spillerne ved hjælp af en 

simpel trillefløjte, råbe velkommen til flokken, og derefter fordele folk i tællegrupper. Hvis alt går 

efter planen, så vil den ansvarlige Spilleder være forfatteren selv. Hver spiller får udleveret deres 

velkomst handout ”Velkommen til Stranderup Gymnasium” og mundtligt blive bedt om at huske på 

det tal de får tildelt mellem 1 og 5 (ved 25 fremmødte spillere). Derefter får spillerne besked på at 

følge efter den Spilleder, der har ansvaret for netop deres talgruppe. 
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Online 

På mange måder er online udgaven af dette scenarie det samme som i offline udgaven. Man skal dog 

være opmærksom på at have karakterark, hand-outs og oversigtskort over kælderen til rådighed som 

enkeltfiler, der enten kan deles i chatten som billeder eller som filer. Enkeltfilerne kan fås ved at 

henvende sig til forfatteren. 

Vær altid opmærksom på, at deling af billeder og filer tager tid. Specielt online. Derfor skal man altid 

være opmærksom på om tidsplanen skrider, og tilpasse scenariet efter det. 
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Bilag 

Spilleders huskeliste 

 

Info til spillerne inden spilstart: 

 

o Hurtig gennemgang af ”Velkommen til Stranderup Gymnasium” kan være nødvendigt 

o Gymnasielærere kan ikke slås 

o Gymnasielærere er fornuftige mennesker, der ikke ødelægger deres arbejdsplads 

o Alt bliver bedre af en kop kaffe 

o Hver af karaktererne har forskellige fag, karakteristika og egenskaber – udnyt dem 

o Det er okay, hvis samtalerne mellem karaktererne er lidt akavede 

o Kort fungerer vha. ”point-and-click” 

o Der er ingen pauser undervejs i spillet 

o Evt. info om sluttidspunkt (max. 2 timer på Fastaval) 

 

 

Undervejs skal du huske: 

o Næsten-random encounters 

o Tegn nye objekter ind på kortet undervejs (HUSK en kuglepen eller blyant) 

o At spillerne ikke må gøre noget decideret dumt og urealistisk… som at sætte ild til skolen 

eller ødelægge alt omkring dem 

o Gymnasielærere kan (stadig) ikke slås 

o Handouts undervejs: den gamle bog på latin, vejledning til julekugleforsøg og nisselandskabet 

o Efter 1 times spiltid: døren til den nederste kælder åbnes 

 

 

Inden du lader spillerne gå, så husk: 

o På Fastaval: Opfordring til at udfylde evaluering af scenariet 

o Indsamling af karakterark 
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Velkommen til Stranderup Gymnasium 

Et gymnasium er på mange måder et lille mikrosamfund fyldt med alliancer og strategiske 

grupperinger. De fleste er på en eller anden måde fedtet ind intriger og forviklinger. Som regel kan 

man altid ane fjendskabet imellem de ”bløde fag” (dansk, sprogfag, samfundsfag, religion) og de 

”hårde fag” (matematik, fysik, kemi, naturgeografi). Samtidig er de fleste i tvivl om, hvad pedellen 

Bob egentlig går og laver. Og hvorfor er egentlig at kemilærerne altid vil være 

sikkerhedsrepræsentanter? 

 

Gymnasielærernes arbejde er først og fremmest at afvikle undervisning i gymnasiefagene. MEN der 

er også laboratorier, idrætsdage, festvagter, vejledning i større skriftlige opgaver og masser af 

elevopgaver, der skal passes og rettes. Derfor bruger lærerne på Stranderup Gymnasium også en del 

tid på at samarbejde på tværs. Det fører til at de fleste gymnasielærere på den ene eller den anden 

måde gerne vil have at gymnasiet bliver ved med at eksistere.  

Det ville være en katastrofe for lærerne, hvis skolen forsvandt eller gik op i flammer. Fællesskabet 

mellem lærerne ville falde fra hinanden. Lærerfesterne ville ikke længere blive holdt. Og desuden er 

jobmulighederne i en jysk hedekommune ret begrænsede for en gymnasielærer. 

 

Dem, der holder Stranderup Gymnasium kørende: 

 

Ledelsen: 

- Rektor, Ditte: Skolens overhoved. Sætter en del studenterhuer på, og sørger for at alle har 

noget at rive i. 

- Uddannelseslederen, Hans: Sørger for at tingene rent faktisk sker, lægger skema og holder 

samtaler med elever, der ikke har afleveret opgaver de sidste 3 måneder. 

 

Sikkerhedsrepræsentanten: Valgt af lærerne. Sørger for at skolen opfylder basal sikkerhed i 

laboratorierne, på kontorerne, i gymnastiksalen og i kælderen. Det er en ret magtfuld position. 

 

Lærerne: Sørger for at alle elever bliver undervist efter instrukserne fra Undervisningsministeriet. 

Lærergruppen hader hinanden, men kan ikke undvære hinanden. Drikker rigtig meget kaffe og 

papvin. Holder gode (og løsslupne) fester. 
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Pedellen, Bob: Sørger for at alle de praktiske ting på gymnasiet fungerer som det skal. Konfiskerer 

med glæde fodbolde og løbehjul, der forvilder sig ind på gangene. Har et kontor i kælderen. 

 

 

Det man altid kan tale med kollegaerne om: 

- Hvorfor er det lige, at vi (igen!) først har fået emnet for den tværfaglige emneuge at vide, ugen 

inden den skal afvikles. 

- Hvorfor er det egentlig at vi aldrig ser noget til Bob? Laver han overhovedet noget? 

- Der er alt for få parkeringspladser på skolens område. Eleverne har også efterhånden større 

biler end lærerne… 

- Hvad er bedst? Kaffeautomaten eller den almindelige kaffemaskine på lærerværelset? 

- (udfyldes af spillerne i fællesskab…)____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Karaktererne 

Kaj (Regelrytteren):  

Denne person er lidt strid, og forholder sig til reglerne. Alle reglerne! Eleverne skal overholde alle 

ordensreglerne, lærerne skal overholde alle arbejdstidsregler og registrere al deres arbejdstid i de 

skemaer, som ledelsen har stukket ud. Selv tillidsrepræsentanten er lidt træt af Kajs måde at gå til 

hverdagen på.  

 

Underviser i historie og samfundsfag. 

 

Egenskaber: 

Stædig 

Ekstremt god hukommelse 

Kender ALLE regler (også dem for universet) 

Mistroisk overfor alle – specielt lærere med naturvidenskabelige fag 

Læser altid manualen før han skruer på noget 

Har altid brunt tøj på 

Ved at der ikke er fungerende brandalarmer i skolens kælder… 

 

 

Motto: 

Hvem har godkendt det her? 
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Tanja (Idealisten):  

Er positivt stemt overfor alt. Specielt overfor ting, som eleverne har lavet eller stået for selv. Det er 

svært at finde noget Tanja bliver i dårligt humør over. Der er altid timer nok i døgnet til tyve ekstra 

udviklingsarbejder for Tanja, som i sin fritid også ser danseteater, går til yoga og er vild med astrologi.  

 

Underviser i dansk og spansk. 

 

Egenskaber: 

Ser altid det positive i alt 

Ved overraskende meget om okkulte ritualer 

Går altid i leggins 

Overfortolker altid 

Udholdende 

Atletisk 

Hader såkaldt ”onkelhumor” 

 

Motto: 

Alle har en skjult diamant indeni  
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Marit (Den udbrændte):  

Prøver bare at overleve. Kigger på uret rigtig tit, og giiiider ikke engagere sig i noget som helst arbejde 

på skolen ud over den mest nødvendige undervisning. Denne person har ikke ændret på sin 

undervisning de sidste 20 år, og håber på at kunne gå på pension om et par år. Generelt hader denne 

lærer både elever og lærere – og specielt ledelsen.  

 

Underviser i geografi og fysik. 

 

Egenskaber 

Utålmodig 

Prøver at effektivisere alting 

Afskyr alle 

Holder altid med Kaj og Pedellen 

Elsker kun kaffe 

Er meget svær at skræmme 

Går overraskende meget op i at eleverne får gode karakterer 

Ved at knaldvat brænder hurtigt og eksplosivt, hvis der sættes ild til det 

 

Motto: 

Tag dig sammen! 
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Anders (Den kreative):  

Har altid en kop kaffe på sig, som han sætter fra sig og glemmer alt om. Hvorefter han på forunderlig 

vis altid kan finde en ny kop et sted.  Altid super uorganiseret, men fyldt med gode intentioner. 

Snakker godt og længe med alt og alle. Giver tit sine elever tidligt fri, og har ingen overordnet plan 

for sin undervisning.  

 

Underviser i billedkunst og matematik. 

 

Egenskaber 

Kreativ 

Skaber sammenhængskraft 

Glemmer ting og sager, aftaler og kaffekopper 

Er god til at finde kaffe 

Er overraskende dårlig til IT 

Overraskende god til 3D printere 

Prøver altid at finde ud af den nyeste sladder 

Elsker ”onkelhumor”, men kalder det ”farjokes” 

 

Mottoer: 

Det skal nok gå. 
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Jette (Oldlæreren):  

Kan (mere eller mindre korrekt) citere alverdens klassiske værker. Har en hang til at dreje alle 

samtaler over i noget (mere eller mindre) filosofisk. Det er ikke altid, at denne lærer får sagt noget, 

der giver mening, men denne lærer ved altid hvor man kan finde oplysninger om alt.  

 

Underviser i oldtidskundskab, filosofi og religion. 

 

Egenskaber 

Kan finde rundt på bogdepotet 

Læser og forstår latin og oldgræsk 

Kan folde servietter 

Elsker vin – og kaffe 

Snakker med alle 

Diskuterer gerne om regler er etisk korrekte 

 

 

Motto: 

Latin og græsk kultur er grundstenen til vores samfund i dag.  

 

Mere eller mindre rigtige citater til alment brug: 

• Dum vita est spes est – hvor der er liv, er der håb 

• Vreden, Gudinde! besyng, som greb Peleiden Achilleus Rædsomt, og Qvaler i tusinde Tal 

Achaierne voldte (fra Illiaden) 
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Lærermødet (introscenen) 

I sidder i Aulaen på Stranderup Gymnasium. Det er dagen efter dimissionen, og solen skinner varmt 

og lovende udenfor. Men i har stadig afslutningen på den sidste pædagogiske dag med efterfølgende 

lærerfest, der skal overståes før i kan gå på sommerferie. 

 

Alle lærerne er samlede og sidder på rækker af stole i det store lokale. Nogen af jer keder jer måske. 

Nogen af jer sidder begejstret og tager noter imens rektor og uddannelseslederen gennemgår planerne 

for næste skoleår: deadlines for større skriftlige opgaver, grundforløbsprøver, elevfester, studieture 

og tværfaglige forløb. Det er en meget lang gennemgang, og da den er færdig er der tid til 

kommentarer, rettelser og der er også nogle lærere, der brokker sig over datoen for den større skriftlige 

opgave. Hvordan reagerer din karakter under mødet? (Spillerne beskriver, hvem de spiller og hvordan 

deres karakterer reagerer og opfører sig til mødet) 

 

Efter noget diskussion frem og tilbage tager uddannelseslederen igen ordet: 

”Før vi går videre til at arrangere festen, så skal vi også lige sige tillykke til Bodil, der er blevet valgt 

som medarbejdernes sikkerhedsrepræsentant. Vi ser frem til et godt samarbejde.” 

 

Så sker der det, at en af kemilærerne, kemi-Kjeld, rejser sig op. Han virker meget sur: ”Det er 

simpelthen noget pis det der! Det har altid været en af kemilærerne, der har været 

sikkerhedsrepræsentant. Man kan altså ikke sætte en dansklærer til at stå for sikkerhed i 

laboratorierne! I skulle have valgt mig!” Nogen af jer lærere er enige med Kjeld, mens andre synes 

det er lidt underligt at gå så meget op i det her med sikkerheden. 

 

Uddannelseslederen står lidt og famler efter ordene, og snakker om afstemningen og at alt er helt som 

det skal være.  

 

Kjeld råber højt, at hele gymnasiet kan rende ham noget så grundigt, hvorefter han stormer ud af 

lokalet med kitlen flagrende efter sig. 

 

Der er helt stille i salen. Rigtig akavet stilhed…..og så siger uddannelseslederen endelig noget: ”Men 

øh… tillykke til Bodil. Og…øh… vi skal have nogen tænde grillen før lærerfesten, nogen skal stille 

borde op herinde, nogen skal sørge for at tallerkner og bestik nede fra frokoststuen. Og så vil jeg 
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gerne have at det er *spillernes navne*, der tager sig af at elevernes fadølsanlæg, servietterne og 

lageret af papvin kommer herop fra kælderen. Jeg er ret sikker på at Marit ved præcis, hvor det hele 

står nede på lageret? Gør du ikke? Og så kunne i måske lige tage kemi-Kjeld med op fra kemilageret 

i kælderen, nu i er i gang. Det er altid der han gemmer sig, når han bliver…utilfreds. Og det er nok 

ikke så godt at jeg snakker med ham lige nu. Det kunne være hyggeligt, hvis han også kom op til 

festen.” 

 

Herefter går gruppen af udpegede lærere ned ad trappen (trappeopgangen er vist på kortet over 

kælderen). Men i samme øjeblik som de går ind på gangen smækker døren til trappeopgangen bag 

dem, og nu er anden del af spillet i gang. Herfra skal lærerne klare sig selv i udforskningen af 

kælderen. 
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Lokaler og lister 

 

Lageret 

Aflåst. På væggen ved siden af døren sidder en kodelås, som plejer at virke fint. 

Døren lyser dog underligt grønt i et par sekunder, der man begynder at rode med kodelåsen på 

væggen. Hvis man prøver igen begynder låsen at lave gnister og blive meget varm. 

 

Elevatoren 

Elevatoren plejer at virke fint, men der hænger et skilt hen over dørene, om at elevatoren er ude af 

drift.  

Ved forsøg på at tilkalde elevatoren på knapperne på væggen, blinker lyset i kælderen og knapperne 

begynder at blive meget varme og smelte. 

 

Cykelkælderen:  

Skummel og mørk cykelkælder med masser af søjler og flagermus. Her overraskes lærerne af elever, 

der fyrer hjemmelavede heksehyl af for sjov efter skoletid. Eleverne påstår at de er medlemmer af 

skolens Science Show, og derfor har lov til at fyre heksehylene af. 

 

 

1) Masser af gammelt spindelvæv, der gemmer en papvin bag det 

2) Porten til cykelkælderen med et styresystem. Der hænger et sæt instruktioner på væggen. 

Når porten forsøges åbnet, skinner den lysende grønt og styreboksen på væggen ryger og 

siger puf, da den laver nogle gnister. 

3) En forladt termokande og nogle ødelagte kædelåse. Hvis man undersøger termokanden, 

så er den tom. 

4) Et oversize nisselandskab med vat under og på tagene. Alle husene er keramik, og der 

sidder nisser af vat og piberensere med små strikkede sweatre over det hele. I midten står 

et flot mini-juletræ.  

HANDOUT: Advarsel, knaldvat! 
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Pedellens kontor:  

Pedellen er ikke til stede. Måske er han i gang med at få gang i grillen til lærerfesten? Pedellens 

kontor er hans eget lille kongerige, og er proppet med ting og sager.  

Da i kommer ind i rummet ser i en elev, der er ved at tage en af fodboldene fra den kæmpe bunke af 

fodbolde på reolen. Eleven bliver forskrækket, da i kommer ind, og løber ud gennem døren, så hurtigt 

at i ikke kan nå at fange ham. 

1) Kaffemaskine med en frisk kande kaffe på. Det dufter fantastisk! 

2) Underlig sort krystalkugle 

3) Fejebakkesæt (lille kost med tilhørende fejebakke) 

4) Plastickopper 

5) Reol fyldt med fodbolde. Der er et skilt på en af hylderne: ”Konfiskerede fodbolde”. 

6) Glemmekassen: Indeholder sorte stearinlys, gamle hættetrøjer, gammel flettet kurv med 

servietter og papkrus. 

 

Bogdepotet:  

Fyldt med reoler til bøger og meget små og snævre gange imellem reolerne og stablerne med bøger. 

Her finder lærerne en hel masse gamle bøger, der er slået op på underlige ritualer.  

1) Hylde med kemibøger 

2) Hylde med meget gamle bøger 

3) Hylde, hvor der står en rundbundet kolbe (evt. billede) med en lidt grumset blanding. Da i 

kigger ordentligt efter, kan i se, at det er som om siderne af kolben er lavet af sølv. Den ligner 

faktisk lidt en julekugle. Ved siden af ligger en kemisk vejledning til ”Julekugle/sølvspejl”. 

Sikkerhedsoplysningerne er meget fremhævet, og der står at hvis man lader blandingen stå i 

kolben længe, så kan der dannes eksplosive stoffer. Blandingen skal altid neutraliseres med 

en syre for at forhindre dannelsen af farlige stoffer. 

HANDOUT: Øvelsesvejledning til sølvspejl aka. julekuglen findes i bilag 

4) På bordet ligger en meget gammel bog på latin. 

HANDOUT: Hvis Jette forsøger at oversætte fra bogen, så er der en (usammenhængende) 

oversættelse i bilag 

5) Den Døde Lektor, Svend-Åge Christiansen: Han sidder og drikker skyggebajere i hjørnet. Han 

har meget formelt tøj på, men har løsnet slipset. Og så ser han meget bleg og lidt gennemsigtig 

ud. Han har ikke helt opdaget, at han for længst er død. Alligevel synes han da godt nok, at 
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der er lidt meget uro hernede i kælderen. Han har ikke mange oplysninger, men klager over 

ham i den hvide kittel, der rodede rundt i bøgerne og stødte ind i Lektoren. 

 

Lokalet med 3D-printerne:  

Skolens to 3D-printere kører underligt nok, og er i gang med at producere pentagrammer.  

1) De to 3D-printere kører ret dårligt. Hvis man forsøger at pille ved dem, så kan de måske 

repareres og tunes lidt af en, der har forstand på den slags printere (Anders). Og så kan man 

jo fint med 3D printe en kaffemaskine. 

2) To kissemissende elever, der fniser og kysser og åbenlyst ikke har opdaget at de ikke er alene 

i rummet. Måske har de set noget – måske har de egentlig ikke set det helt store… 

3) En stor papkasse med skrivekridt til tavlerne 
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Næsten-random encounters 

- Den irriterende elev: Eleven dukker pludselig op ud af den (tilsyneladende) blå luft, og 

insisterer på at tale med en bestemt lærer omkring ”den der opgave vi har for til på onsdag”. 

Elevens formål er at få opgaven udsat. Helst på ubestemt tid. 

- Stræberen: Elev, der dukker uventet op, og forlanger en samtale med en bestemt lærer, og 

bliver ved med at spørge ind til, hvorfor hen ikke har fået 12 i årskarakter. 

- Fragtmanden: God åbningsreplik kunne være ”Er der nogen, der kan tage imod den her 

halvpalle med saftevand?” ”Hvor skal jeg stille de her kasser med mælk til kantinen?” Ingen 

ved hvordan fragtmanden er kommet ind eller hvor han forsvinder hen. Til gengæld er han 

meget insisterende på at få en kvittering på, at han altså har afleveret det han skulle komme 

med. 

- Et plastikpentagram placeret midt på kældergangen: Måske ikke vildt uhyggeligt. Og så 

alligevel. 

- Den vildfarne onkel: Det var meningen, at han skulle have været med til dimissionen for sin 

niece… for 3 dage siden… 

- Flagermus: flagrer ned igennem gangen i en stor og tæt flok. 

- Glimt at en person i hvid kittel, der løber rundt om et hjørne: Vil gruppen følge efter? 

- Duften af kaffe: Kan føre spillerne videre i udforskningen… kan også få dem til at falde i 

trance… 

- Et blåt ringbind: Fyldt med eksamensspørgsmål til mundtlig eksamen i kemi på A-niveau. 

Indeholder ingen brugbar viden til at blive lukket ud af kælderen. 

- En boks på væggen med en blinkende rød diode. Der står ”udsug” på den med et dymo-label: 

Den kan pilles fra hinanden eller bare betragtes. Den har ingen reel funktion… 

- En kælen sort kat: Den er virkelig sød. 
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Oversættelsen af latin fra den gamle bog 

 

Hidkaldelse af Dæmonen Risus.  

Ritualet laves på et stille og mørkt sted. 

Ingredienser: Pentagrammer. Masser af røg.  

Tegn symboler op med kridt.  

Dæmonen vil rette op på uretfærdigheder. Eller opsluge dem.  

Rituelle lys.  

 

Sorte drikke…. 

… ulykke!  

 

Hil! 
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