
En Trve Selvironisk Black Metal Sæbeopera
i 

TÆSKworld, en Verden af Lave
Skrevet i Dype Skogen af

Milton Felice Brambati Lund
Lord Benjamin S. Jørgensen

2010-2019



Information til spillederen
Black Metal Live 2: Froztbitten Thunder Edition er et reboot af 
TÆSKs Black Metal Live fra 2010. Scenariet blev dengang kørt på 
HyggeCon, og vi havde det ret sjovt med det. Vi har gode 
erfaringer med at tage eet af vores gamle scenarier og køre det 
gennem Større-Vildere-Dummere-Maskinen - det gjorde vi med 
NaziSatanKirkeKrig 2: Unholy Raptor Edition. Og nu gør vi det med 
Black Metal Live.

Her 9 år efter synes vi stadig at livet er ret sjovt, og vi har 
længe haft lyst til at køre det igen. Samtidig har vi også ønsket 
at skrive scenarier til Fastaval igen - og derfor har vi slået to 
fluer med eet smæk ved at reboote Black Metal Live!

Scenariet er sat i vores fiktive univers, TÆSKworld, hvor black 
metal er lige så normalt som P3 og hvor alle folk er lidt mere 
ekstreme og lidt dummere at høre på. Handlingen udspiller sig på 
en skummel bar i Hobro ved navn “Kælderen”. For to måneder blev en 
stamgæst, trommeslageren fra vikingebandet Valismaal, fundet død 
og parteret i Hobro downtown. Vales morder er ikke fundet, og 
politiet har haft meget lidt at gå efter. De har syltet sagen 
officielt, men har en undercover-efterforsker i eet af bandsne, 
som fortsat snuser.

Mordet har rykket på magtbalancen i Kælderen. I aften samles alle 
bands og drikkelag for en gangs skyld, da påskebryggen er kommet 
ud. Flere forventer opgør. Ingen vil tage det første skridt.

OM KARAKTERER:
Der er 15 roller, og de er alle primært delt op i fem bands 
(foruden tre bandløse karakterer) og i tre “drikkelag”, der er 
grupperinger på tværs af bandsne baseret på ideologi.
Vi har med vilje ikke skrevet karaktertræk ind i rollerne. I vores 
erfaring kan de fleste spillere godt lide at spille deres 
“tolkede” udgave af vores oplæg. Flere af karakterernes 
personlighed er hintet i vores sprogbrug i beskrivelsen af rollen 
og i deres handlinger - men vi har bestræbt os på ikke at 
kommandere vores deltagere til at spille deres rolle på en bestemt 
måde. Vi håber, at det vil give mere frihed, en bedre oplevelse og 
et mindre “railroadet” scenarie, hvor udfaldet for den enkelte 
rolle er lige så afhængigt af spillerens tolkning som af vores 
forfatterskab.

OM MEKANIKKER:
Bag kulissen sker der en hel, hel masse ting. Både det oprindelige 
live og det nærværende er “Black Metal Sæbeoperaer”. Det er 
Horton-sagaen med Darkthrone i baggrunden.



Alle har hemmeligheder, alle har dagsordener og alle har skjulte 
fjender og beundrere.
Da scenariets drivkraft er intriger, har vi valgt at “ryste 
posen”, bytte rundt på hemmeligheder, skyld og alt muligt andet. 
For 8 år siden var det Nazferatos, som slog Vale ihjel. I år er 
han undercover-efterforsker, som optrævler mordet. Den gamle 
undercover-betjent, Stoltzheit, er stadig forsanger i SS 
Schwarzmetall Division, men er nu en sociopat, der savede liget i 
stykker. Count Faahl, der før var en småborgerlig, mørkeræd 
satanterrorist er nu Kælderens grå eminence, og Anti-Kristian har 
valgt at spille trommer i stedet for guitar, da det ændrer på 
relationerne til de bands der mangler medlemmer. Og det gør de 
alle sammen!

OM BANDS:
Bands er rygraden i black metal-rollespilsgenren og er at 
sammenligne med et “party” i fantasy. De fleste af karaktererne i 
scenariet spiller i et fiktivt black metal band fra TÆSKworld. 

Bandet er karakterens primære tilhørsforhold. Man kan tænke bandet 
som et forhold - det er stationært og veldefineret. Der er en vis 
grad af loyalitet, men utroskab forekommer. Hvis et medlem føler 
sig ignoreret eller misforstået falder investeringen. Medlemmerne 
er ikke altid enige, men ønsker heller ikke at udenforstående skal 
se gnidningerne. Musikere som nærmer sig 30 og endnu ikke har 
udgivet albums har en tendens til at blive desperate for at komme 
i et band.

Hvert band har en “alignment”, som består af 1-2 symboler, der 
repræsenterer forskellige aspekter af Black Metal;

SS Schwarzmetall Division: NAZI
SSSD er et standard NSBM-band. Folk er skaldede og 
heiler. Ingen er helt enige om om der er et “t” i 
Schwartzmetall. I TÆSKworld er det rappere, nazisterne 
hader. Rappere er en fællesbetegnelse for alle og 
ingen, men en typisk rapper har stjålet en bil som han 
kører rundt i og ryger hash og hører hip-hop og 
tilbeder en non-germansk gud. Han kalder sig ting som 
Pimpmaster og Big T og den slags. Han rapper oftest 
ikke selv.

Ancient Malice: OKKULT / ASTRO
AM er okkulte i den forstand, at de tilbeder Satan og 
brænder røgelse og den slags. Astro-delen er en 
fællesbetegnelse for fascination af det tomme rum, tro 
på rumvæsener og great old ones og at have 
konspirationsteorier om alt muligt mærkeligt. Ancient 
Malice har aftalt aldrig at have sølvpapirshatte på til 
koncert.



Mors: UNHOLY
Mors (det betyjer dø’ på latin) er unholy - deres 
eksistensgrundlag er negativ identifikation med 
kristendommen. De har også en fascination af 
retsmedicin, og deres fire albums er opkaldt efter de 
sene, sikre dødstegn. Navnet betyder “Død” på latin, og 
Mors er trætte af at folk spørger hvad deres band har 
med øen at gøre. Hvorfor deres cover er et kort over 
Mors og et par kranier er der ingen der ved.

Sledgehammer Surgery: VOLD / GORE
SS er de mest rock’n’rollede i Kælderen. Vold og gore 
skal ikke tages som personlige tilbøjeligheder, men 
mere som at SS synes at kødhakkere og motorsave og ting 
der slutter på “-grinder” er ret fede. SS synes 
blodpølse og kokain går godt sammen.

VALISMAAL: VIKING / FROST
Valismaal er det originale vikingeband. De kan godt 
lide ringbrynjer og synger sange om Niflheim og det 
kolde nord og har et pladeselskab der handler om samme. 
De er ret kede af, at Vale er blevet slået ihjel. 
Valismaal synes det kunne være fedt med en Holmgang for 
at hævne Vale. Gerne i bar overkrop i en snestorm. 

Hvert band har to allierede bands (som de sidder ved siden af), og 
to “mindre god stemning”-bands (som de er overfor). Konceptet er 
tyvstjålet fra Magic: The Gathering og ser sådan her ud:

Fig. 1 - Idioter og deres tvister. Det er med vilje at det lidt 
ligner et pentagram. Det er ikke med vilje at det vender forkert.

Gode venner

Mindre gode venner

N.B. Der er ikke decideret 
fjendskab mellem “mindre 
god stemning”-bands. Det er 
mere en slags øget mistro 
og rivalisering.

Der er naturligvis ingen 
der rigtigt kan lide nogen.



OM DRIKKELAG:
Ud over bandsne er der også tre drikkelag, som er opdelt efter 
karakterernes alignment. Drikkelagene er i Hobro opstået sporadisk 
baseret på, hvad man kan lide at drikke sin øl over, hvem man ikke 
hader som pesten og hvem man bor i nærheden af. Drikkelagene er 
ikke officielle, og vi har kun givet spillerne alignments og 
drikkelagene navne af spiltekniske årsager.

DE ARISKE:
ZORN - STOLZHEIT - NAZFERATOS - KATATONIA - MILTON
De ariske nyder at drikke sig fordærvede i gode tyske øl og 
patruljere Hobro efter rappere de kan banke. De ariskes 
uofficielle leder er Zorn, som er den største badass og fordi han 
kan nikke en skalle der rammer to rappere på een gang.

DE ANTIKRISTNE:
COUNT FAAHL - SKADE - ANTI-KRISTIAN - SOD - CRIMSONTEAR
De antikristne synes at en god aften involverer påkaldelse af 
Cthulhu og barberbladsstrip og bytten kropsvæsker i rødt lys. De 
antikristnes uofficielle leder er Count Faahl, som er den 
dygtigste okkultist og fordi han ligesom kender alles 
hemmeligheder.

DE ASATRUE
DRAAK - THUNDERSTORM - SIGRUN - BENJAMIN - ZOMBRITA
De asatrue drikker god, hjemmebrygget mjød, hylder de nordiske 
guder og føler at det er herrefedt at sidde ude i en kold skov med 
corpse paint og ringbrynje og høvle Odin pilsnere af et 
drikkehorn. De asatrues uofficielle leder er Draak fordi han er 
den mest ædleste stærkeste vikingedude i hele byen.

Drikkelagene bruges mest i starten af spillet og til at skabe 
relationer udenfor bandet. De tre alfaer (Zorn, Faahl og Draak) er 
opmærksomme på magtbalancen. Det er ikke sikkert nogen andre er 
det. Men skulle der ske noget, som gjorde band-tilhørsforhold 
ugyldige, ville man vende sig mod sit drikkelag.

Hvis nu de sagde i nyhederne at Zombieapokalypsen startede i 
morgen, ville alle forvente at Zorn ville bliver leder af 
blackmetallerne fordi han er alfa-han. Ret hurtigt ville det vise 
sig, at Draak er en langt bedre leder, da han kærer sig om 
principper og ikke bare sin egen ret. Ingen mistænkte at det 
faktisk var Count Faahl der satte dem begge på tronen i den nævnte 
rækkefølge.

OM INTRIGER, KLEMMER OG HEMMELIGHEDER:
Det, der har været det vigtigste for os, er at hver person føler 
sig som hovedperson i scenariet. Vi har begge spillet alt for 
mange lives, hvor det er tydeligt, at ens rolle har været en 
biperson. Vi har derfor forsøgt at få alle karakterer til at have 
noget på spil og noget at spille på ved hjælp af et intrigenet. 



For at få alle intrigerne til at gå op, har vi organiseret hver 
forhistorie efter følgende principper:
- Hver karakter har en dyb hemmelighed.
- Hver karakter kender en anden karakters dybe hemmelighed (en 
“klemme”)
- Hver karakter har et horn i siden på en anden karakter (et 
“push”).
- Hver karakter har en karakter, som de enormt godt kan lide (et 
“pull”).

Hver persons hemmelighed er derfor med sikkerhed kendt af en anden 
person (en “hård klemme”). Det kan virke forvirrende, men det hele 
er opsummeret i Det Store Intrigeskema!

KARAKTER ALIGNMENT Mål Pull mod Push mod Klemme på Hemmelighed
Skade Okkult / Unholy Lave Femisatanband Sigrun Anti-Kristian Crimsontear PRÆTENTIØS
Angus Zorn Nazi / Vold Ødelægge Faahl, flere nazier Nazferatos (naziband)Count Faahl (magt) Katatona SVAGDRIKKER
Karla Stoltzheit Nazi / Gore Slippe væk Milton (gore-ven) Sigrun Sod MEDSKYLDIG

Thunderstorm Okkult / Frost Starte nyt band Faahl Nazferatos Sigrun RIPOFF
Morten Sod Unholy / Vold Skyde skylden på nogen Zorn Skade Anti-Kristian MORDER

Count Faahl Astro / Okkult Bygge et imperie eller nå’et Zombrita Draak Skadi EXRAPPER 2
Nazferatos Nazi / Okkult Finde morderen Thunderstorm Katatonia Milton POLITIMAND
Anti-Kristian Unholy / Astro Være sikker hos Draak Draak Stoltzheit Thunderstorm LIGFJERNER

Benjamin Astro / Viking Finde en Trannosaurus Anti-Kristian Crimsontear Zombrita TS666
Milton Gore / Vold Starte T-Records igen Katatonia Thunderstorm Faahl EXRAPPER 1

Sigrun Viking / Frost Samle snavs på D+F+Z Skade Sod Benjamin AGENT
Torben Draak Viking / Våben Reclaim Nordic Icons Crimsontear Zorn Nazferatos FORELSKET

Katja Katatonia Frost / Astro Skrive sin artikel Benjamin Zombrita Stoltzheit +++ JOURNALIST
Juliane Zombrita Vold / Viking Komme i band eller i Sod Sod Benjamin Draak +++ MY LITL PONY
Crimsontear Astro / Våben Få oprejsning (høhøhø) Stoltzheit Milton Angus +++ KRISTEN

Fig. 2 - Det Store Intrigeskema

Desuden har nogle karakterer mistanker eller spor (“bløde 
klemmer”), som vi har delt op i tre typer;
- Type 1: En mistanke til, at der er noget lusket ved en given 
person.
- Type 2: Viden om at der er noget i gære, men ikke om hvem der er 
involveret. Der er til gengæld viden om hvem man kan spørge. 
Sporet peger således ikke på personen med hemmeligheden, men på 
den som har den hårde klemme på personen.
- Type 3: En klar mistanke om en navngiven person, samt viden om 
hvem der kender hemmeligheden. I type 3-spor har 
hemmelighedskenderen altid modvilje mod at tale.

De tre karakterer som står uden for at band har fået tre bløde 
klemmer for at kompensere for at de ikke har naturlige allierede 
når scenariet starter. De øvrige 6 bløde klemmer (15 fratrukket 
3x3) er fordelt til de øvrige 12 karakterer, således at de 



karakterer som har mindst at spille på i sig selv vil have lidt 
mere at gå efter.

Resultatet af alle vores krumspring om Bands, Drikkelag og 
Intriger er forhåbentlig, at man ved scenariets start har mindst 
tre personer man kan opsøge uden at det virker underligt, en god 
fornemmelse af godt en tredjedel af kælderens befolkning og mindst 
tre veje at gå så snart scenariet starter.

RAMMER FOR SCENARIET:
Kælderen drives af to blackmetallere ved navn Raptor og 
Flamethrower. Disse spilles af GM’erne, der fra baren kan have et 
godt overblik over hændelserne og altid vil være nemme at finde 
for spillerne.

Scenariet starter med et “Lær hinanden at kende”-værksted på ca. 
30 minutter. Vi ønsker at undgå at spillerne skal trækkes gennem 
en timelang orienteringsfase, hvor de ved hjælp af 
udelukkelsesmetoden skal sætte ansigt på de karakterer der er 
beskrevet i deres forhistorie.

Derfor starter vi med at stille spillerne op i bands og holde en 
navnerunde, hvor både bands og medlemmer præsenterer sig.
Herefter snakker vi kort om settingen for scenariet, og hvordan 
black metallere går i vildt små sko og elsker hvisken i krogene og 
har fuldsændigt rigide moralske overbevisninger. Og at alle 
rollerne har et kæmpe ego, som de beskytter for enhver pris.
Endelig deler vi folk op i drikkelag, hvor de skal vælge en 
drikkemakker eller to, som de holder en 3-8 minutters Trav & Tal 
med inden de vender tilbage til spilområdet. Når de ankommer, er 
de in-game, og spillet begynder.

SLUT PÅ SCENARIET, OG HVEM HAR SÅ VUNDET?
Bag på hvert karakterark har vi lavet hakbokse hvor man kan vinge 
af, når man har gennemført et mål. Når målet er i hus, får man 
nogle points. Vinderen er den med flest points. Vi håber, at denne 
fuldstændigt arbitrære motivationsfaktor kan sætte yderligere fut 
i fejemøget. Mennesker er kendt for at lade sig motivere af 
tilfældigt blækbefængt papir.

Scenariet slutter efter 4-5 timer når intrigerne ligesom er 
trævlet op. Erfaringsmæssigt går tingene stærkere og 
stærkere i sådan et live, så vi vurderer hen ad 
vejen hvornår det er et godt tidspunkt at stoppe.

Vi håber det bliver et fedt scenarie, og vi 
glæder os vildt meget til at køre det på 
Fastaval 2019!

Venlig hilsen TÆSK



Alexandra "Skade” Ingemann
”Better to reign in hell, than serve in heaven.”

Alder: 23
Ideologi: Femisatanist
Instrument: Trommer
Band: SS Schwarzmetall Division
        Guitar og Vokal - Karla ”Stoltzheit” Rasmussen
        Bas - Angus ”Zorn” McMulligan Jensen: Bas
        Trommer - Alexandra ”Skade” Ingemann

Du voksede op i en sønderjysk flække, hvor du aldrig havde meget 
til fælles med dine ”kammerater”. Du delte ingen af deres 
fascinationer for knallerter, disko-dasko eller silikonebryster, 
og blev behandlet som et udskud det meste af din opvækst. 
Efterhånden som du voksede op, indså du at det sådan set ikke 
gjorde noget. Du havde black metal, og kunne tage dine 
frustrationer ud på trommerne i dine forældres kælder.

Da du blev ældre ændrede dit oprør karakter fra musikalsk til 
intellektuelt. Selvom ond musik og nitter på jakken provokerede de 
indfødte, var det intet imod ramaskriget da du begyndte at tænke 
selv. Sartre. Jopnik. Aristoteles. Feministiske idealer og 
uigendrivelig logik. Det skulle bønderne ikke nyde noget af.

Du havde hjerne. Og bryster. Det kunne bønderne ikke håndtere. Du 
flyttede til hovedstaden, men i Aarhus følte du dig heller ikke 
hjemme. For mange dronninger. For meget jantelov. Du færdiggjorde 
din bachelor i religionsvidenskab og kønsstudier, og har i Hobro 
fundet hvad du søgte. Anerkendelse og disciple. En lille afgud i 
et lille rige.

Du spiller nu trommer i black metal bandet SS Schwarzmetall 
Division - du kærer dig ikke meget om deres nazigøgl, men de 
manglede en trommeslager og du manglede et netværk. Det var en nem 
løsning.

Her i Hobro nyder du stor anerkendelse for dit intellekt og din 
fandenivoldskhed. For tiden prøver du at bevise for de lokale 
sortmetallere at Satan er feministisk som bare fanden. Det burde 
være evident for enhver, Det er Eva der plukker æblet og spiser af 
det af egen fri vilje, mens Adam blot følger efter. Uden tvang 
eller bedrag befrier Eva sig selv og kvinden fra guds, Jesus og 
præsters patriarki. Satan og feminismens mål er desuden tætte, det 
er det frit tænkende individs frigøren sig fra flokken. Hvor meget 
tydeligere er det, at Satan er en kvinde? Og dette uden at nævne 
kristendommens undertrykkelse af frie kvinder - hekseafbrænding 
var et kapitel for sig.



Anti-Kristian Schmanti-Schmistian
Du nyder overordnet stor respekt for din viden og dine holdninger, 
men enkelte lokaltosser falder stadig tilbage på at mansplaine 
åbenlysheder til dig. Særligt Kristian “Anti-Kristian”, 
trommeslager i Mors (Det betyjer dø’ på latin) har du set dig sur 
på - ikke alene er han en opreklameret respektløs tølper, han 
fastholder formentlig også at både Satan og Anti-Krist er mænd. 
Den idiotiske appropriering sætter dig af. Der er dog håb i de 
lokale kvinder i miljøet.

Valkyrier i Front!
Særligt Jannike “Sigrun” fra Valismaal har du et godt øje til, hun 
er karismatisk og en af drivkræfterne i Fimbulgaldr Productions. 
Hvis bare du og SSSD kunne have et bedre forhold til vikingerne. 
Det virker dog til at deres primære irritation er jeres kobling af 
vikingekultur og nazisme, og du så egentlig hellere at bandet 
brugte tid på Satan end på tyske ørne og panzer-dit og panzer-dat.
Måske er det muligt at brænde to kirker med en fakkel. Din 
bassist, Angus “Zorn” bliver nok besværlig på den front, men kan 
du overbevise din forsanger, Karla “Stoltzheit” er i som kvinder 
for en gangs skyld i overtal. Og hvis han stadig er på tværs kan I 
bare starte noget nyt.

Naar Sandheden Skal Frem...
I sandhed er det godt at være Alexandra ”Skade”. Der er bare en 
mindre brist… Inderst inde ved du godt, at meget af dit 
omnisciente image er bygget op af dig selv. Noget af det er 
faktisk decideret usandt. Måske har du præsenteret din bachelor-
grad som en PhD, og du er også forfalden til at opfinde 
statistikker til at understøtte din pointe. Skulle nogen henlede 
opmærksomhed på din falske cerebrale overlegenhed og afsløre at du 
måske ikke er så stort et neuron, ville det være yderst uheldigt. 
Du tillader det ikke, og vil gå langt for at beskytte din 
hemmelighed. Du har derfor brug for disciple (m/k), der vil 
beskytte dine udsagn og bistå dig i dine mål.

En lavt hængende frugt...
I din indledende research har du fundet noget smuds om Kasper 
”Crimsontear”, en ung, håbefuld aktør i Kælderen. Det viser sig at 
han kommer fra en kristen familie og faktisk slet ikke er særligt 
ond. Kommer det frem, vil hans karriere i black metal være for 
evigt ødelagt. Og den information kan du bruge til din fordel.

For at føje Spot til Skade (høhø), må du hellere...
[ ] Spille trommer i et ægte satanisk black metal band - 3 points
 (uanset om du ændrer SSSD eller starter noget nyt...)
[ ] Bevare dit image som den skarpeste hjerne i byen - 2 point
[ ] Gøre Anti-Kristian til skamme - 1 points
[ ] Rekruttere Sigrun (som musiker eller allieret) - 1 point
[ ] Rekruttere Crimsontear (som discipel) - 1 point
[ ] Rekruttere øvrig allieret (m/k) - 1 point
[ ] Rekruttere øvrig discipel (m/k) - 1 point



Angus "Zorn" McMulligan Jensen
”Sagde du nederdel!?” [KLASK!]

Alder: 24
Ideologi: Nazist 
Instrument: Bas
Band: SS Schwartzmetall Division
        Guitar og Vokal - Karla ”Stoltzheit” Rasmussen
        Bas - Angus ”Zorn” McMulligan Jensen: Bas
        Trommer - Alexandra ”Skade” Ingemann

Stolt, hvid, nationalsocialist – med skotsk blod i årerne.

Efter din opväkst i Gellerupparken har din politiske orientering 
taget et skarpt höjresving. Du er 50% dansk, 50% skotsk og 666% 
fädrelandskärlig. Med en stor tysk örn tatoveret mellem 
skulderbladene og et hagekors på läderjakken lägger du på ingen 
måde skjul på dette. Du er stolt af dine overbevisninger og klar 
til at täve enhver der tillader sig at väre uenig. Du er ikke dum 
og kan sagtens argumentere for dit og dat, men det er nu engang 
sjovere at give folk nogle täsk. Grundet din skotske afstamning er 
du nästen altid ifört en kilt og er parat til at ommöblere fjäset 
på enhver der kalder det en nederdel. 

Din nazistiske overbevisning ligger dig höjt på sinde og dit 
primäre formål i black metal er at få fans og andre musikere over 
på din ideologiske side, så nazismen igen kan blomstre op og dette 
land kan reddes fra den flod af rap-musik og multikulturelle 
tendenser det har väret udsat for. Du er Alfa i Kælderen. Og du 
ved det.

Du möder imidlertid modstand fra dit bagland, endda dit eget band, 
i form af Alexandra “Skade” -  din trommeslager, der mener bandet 
bör styres i en mere satanisk retning. ”Mere Satan, mindre Hitler” 
vovede hun endda at sige. Men det må hun jo sådan set også selv 
om. Det skulle väre en varm dag i Auschwitz för hun får nogen 
rigtig indflydelse.

Flere Uniformer i Räkkerne!
Du kunne dog godt bruge en ekstra nationalsocialist i bandet. 
Heildigvis er der er også gode muligheder på denne front; Peter 
“Nazferatos” er een af dine tätte venner i miljöet. Han er 
erkläret nazisatanist, og er et oplagt rekrutteringsmål til SSSD - 
hvem ved, måske kan han endda bygge bro til jeres fandenfikserede 
trommeslager?

Jödesmovs i Flödesovs
Den eneste flue i din sauerhaggis er Frederik “Faahl”, bedre kendt 
som Skorpionen. Faahl er en fed, fedtet opkomling, som sidder på 



alt for meget magt for en fyr hvis eneste claim to fame er en 
bunke penge han har arvet fra sin bedstemor og de fjolser han 
signer til sit label.
Faahl spiller med musklerne, synes du. Flere og flere flokkes om 
hans trone i Kælderen, og du frygter at han vil få så meget magt 
at han kan true dig som den ubesejrede Kälderalfa.

Heildigvis er en mands omdömme let forgängeligt i Hobro og det 
burde väre muligt at vippe den arbejdssky fejlfödsel af pinden.

Paa Bunden af Flasken ...
Grundet en ukendt leversygdom, som stadig er under udreding, 
metaboliserer du nu alkohol meget, meget dårligt. Man kunne nästen 
sige du er blevet... svagdrikker. I lyset af dit rygte som en 
menneskelig öltönde er dette selvfölgelig et problem og du er nödt 
til at fortynde dine öl med vand for at ingen fatter mistanke. 
Heldigvis er du gode venner med Kælderens personale og de forstår 
at servere en “Zorn special” der lader dig tömme dine vanlige 
rammer öl uden nogen fatter mistanke. Desvärre er Alkohol uden for 
Kælderen uden for din kontrol, og du er gået kold til i hvert fald 
en enkelt Angelgrinder-koncert. Du vågnede med dillere og kors i 
hele ansigtet, uden erindring om gerningsmanden. Indtil videre 
virker det ikke til andre end dig og gerningsmanden ved det, hvem 
det end er. Forhåbentlig kan du holde din sygdom hemmeligt.

... Taler Ingen Over Sig
Du ved fra nazimiljöerne i andre dele af landet at den nysankomne 
Katja “Katatonia” tidligere har lavet Gonzo-reportager om dine 
venner der. Du ved derfor at hun er journalist, og formentlig er 
ankommet til Kælderen for at efterforske eet eller andet - 
muligvis et mord, muligvis Kælderens politiske dispositioner. 
Sortmetalmiljöet ser själdent positivt på nysgerrige typer der 
stikker näsen i deres affärer og det ville väre uheldigt for hende 
hvis hendes sande identitet kommer ud.

Umiddelbart får du intet ud af at afslöre hende, men det er jo 
altid godt at have en klemme på nogen fra medierne.

Zorns Totalt Herre-Ariske Mission Öbjectives:
[ ] Få Count Faahl ned med nakken - 3 points
[ ] Hold hemmeligheden om dit svagdrikkeri skjult - 2 points
[ ] Få Nazferatos ind i SSSD - 2 points
[ ] Få Skade til at kalde sig nazist - 1 points
[ ] Drik nogen “under” (det er tilladt at snyde) - 1 point
[ ] Brug Katatonia til at opnå mindst eet af dine mål - 1 point



Benjamin "Fyrst Isar" Jørgensen
”Hvis du kalder mig Fyrst Fisar får du tæsk! Eller hvis du glemmer 

at sige Fyrst…”

Alder: 24
Ideologi: Asatrue
Instrument: Vokal
Band: Sledgehammer Surgery
        Vokal – Benjamin ”Fyrst Isar” Jørgensen
        Vokal – Milton ”Ligkværn” Brambati Lund
        Guitar (session) – To be announced!
        Bas (session) – To be announced!
        Trommer (session) – To be announced!

Som den ene halvdel af Sledgehammer Surgery repræsenterer du 
sammen med Milton “Ligkværn” det hotteste inden for black metal. 
Hele miljøet spår at i får enorm success så snart jeres næste 
album udkommer. For at dette kan lykkes skal i dog have skaffet 
lidt session-musikere først. Bandet har egentlig kørt meget godt 
indtil videre (deraf den store succes), men over de seneste 
måneder har I mistet jeres tidligere session-musikere til druk, 
indlæggelse og ubetinget strafudmåling. Så I står lidt på bar 
bund.

Call of the Anti-Christ:
I mørket af den musiker-løse situation i nu står i, har du 
bemærket at Kristian “Anti-Kristian”, trommeslagter i Mors (det 
betyjer dø’ på latin), virker til at sidde på endnu flere stilke 
end normalt. Nu er manden ikke synderligt ligevægtig, selv på en 
ond dag, men det her slår dig alligevel som værende 
ekstraordinært. Du er ikke helt klar over årsagen til det. Men 
hvis det er betinget af dårlige musiske arbejdsforhold i Mors, er 
Anti-Kristian et oplagt rekrutteringsemne til jeres næste tourné.

Dawn of the Dick Chicks:
Gennemsnitslige kvinder har aldrig sagt dig noget. Det har 
gennemsnitslige mænd for den sags skyld heller ikke. Næ, kristne 
kønsnormer er faktisk et turnoff. I virkeligheden længes du efter 
damer med ekstra vedhæng - bedre kendt som T-kvinder. Desværre er 
black metal miljøet nogle hetero-normative røvhuller der 
insisterer på traditionelt ægteskab mens de kalder sig satanister 
og du kæmper en brav kamp for at skjule din seksualitet. Du 
skammer dig ikke, men du er bekendt med hvor meget fnidder små 
indspiste miljøer holder sig. Og du vil jo gerne have fans i 
morgen, ik’? Du ved ikke hvor meget Milton kan huske fra sidste 
tourné, men han har aldrig nævnt noget om den groupie (m/k) der 
startede det hele. Og du ser helst at det forbliver sådan.



Som Ulve Blandt Får har vi Vandret...
Sidst du og Milton tømte en flaske whiskey hjemme hos ham, gik han 
ud på toilettet for at knække sig. I din egen ti hestes brandert 
ville du sætte noget Sisters of Sekhmet på, og kiggede hans 
pladesamling igennem. Du fandt pladen du ledte efter, men du har 
en svag erindring om at se albumcovers med tykke rappere og 
burgere og pimpede biler deriblandt.
Du har ikke tænkt nærmere over dette, før du overhørte Peter 
“Nazferatos”, bassisten i Mors omtale Milton som en “rapmetaller” 
for en lille uges tid siden.
Hændelsen startede en nagende frygt for at Milton - din bedste ven 
og medsammensvorne - i virkeligheden er til... rapmusik.
Du vil ikke spørge Milton direkte - for hvis bevismaterialet var 
plantet, har du fornærmet ham grusomt! Men din frygt nager dig...

The Ace of Gays:
Apropos pressede situationer, er du ved at nå bristepunktet for 
Kasper “Crimsontear”s tilstedeværelse i Kælderen. Han har måske 
ikke gjort dig noget personligt, men du synes hans håndled er for 
løse, han drikker for få øl og han går for meget ad vejen for at 
deltage i mosh pitten. Nu gør det dig sådan set overhovedet ikke 
usikker på dig selv at være i nærheden af homoseksuelle, men 
Crimsontear er dælme bøs’. Og det er ikke okay, nå!

Snydt igen!
Du har et fantastisk es i ærmet i form af en seriøs omgang 
kompromitterende viden på Juliane ”Zombrita”. Du troede engang 
fejlagtigt hun var skide lækker og præsterede at skrue nok op for 
charmen til at score kælderens isdronning, men ak og ve - da I 
nåede hjem viste det sig hendes nosser udelukkende var 
metaforiske. Du følte dig lidt dum over ikke at kunne få den op at 
stå. Men nu er der imidlertid ikke noget der er så godt, at det 
ikke er ondt for nogen; På vej ud af døren, mumlende en forklaring 
om for meget rom, åbnede du Zombritas vitrineskab og så hele 
hendes samling af “My Little Horsie figurer”.

My Little Horsie er fandeme ikke særligt black! Kommer det ud, 
ryger hendes omdømme som kælderens feisty alfakælling nok en lille 
tur I blenderen. Og det kan du nok godt finde en måde at udnytte 
på.

Ting, der er Vigtigere end at Slette din Søgehistorik:
[ ] Skaf et fuldt line-up til jeres tourné - 2 points
[ ] Find en dillerdulle og få en dillerdulledate - 2 points
[ ] Gør det på en måde så din hemmelighed bevares - 2 points
[ ] Find sandheden om din Milton -  2 points
[ ] Nik Crimsontear en skalle eller noget - 1 point
[ ] Brug din viden om Zombrita til din fordel - 1 point



Frederik "Count Faahl" Bech
alias Skorpionen

Alder: 26
Ideologi: Antikristen
Instrument: Vokal
Band: Mors (Det betyjer dø’ på latin)
        Vokal - Frederik ”Count Faahl” Bech
        Bas - Peter ”Nazferatos” Gramm
        Guitar  - Kristian ”Anti-Kristian” Harritslev
        Trommer – To be announced!

Du voksede op i en ghetto i Hobro, og så dig fra barnsben sur på 
alt. Som ung hang du med grafittimalere, hashmisbrugere og andet 
kulturelt tvivlsomt pak, men efter et par år i rappermiljøet fik 
du nok og skiftede kurs. Du var stadig vred. Rapperne var bare 
ikke vrede nok til dig.

Disse dage skriver du onde tekster for black metal bandet Mors 
(Det betyjer dø’ på latin). For at promovere bandet stiftede du i 
sin tid pladeselskabet Sonore Necromanticae (Det betyjer dø' ly' 
på latin) som efterhånden er blevet en magtfuld spiller i 
skandinavisk black metal. På dit label tæller du foruden Mors 
Angelgrinder, Chainsaw Fisting og R’Lyeh Reverends - og som det 
sidste skud på stammen har du valgt at signe Ancient Malice her 
fra Hobro.

Dit nyeste band i folden har du dog dine tanker omkring. Det er 
lidt et sats, da Ancient Malice har bånd til Angus “Zorn”, der 
tidligere spillede bas for dem. Han har før truet din suverænitet 
og stillet spørgsmålstegn ved din magt. Disse dage styres bandet 
af Gregers “Thunderstorm”, som har lige så mange bånd til Anti-
Kristian fra dit eget band som han har til Zorn.
A propos Zorn har SS Schwarzmetall Division har faktisk for nyligt 
søgt om kontrakt, men det har du selvfølgelig afvist blankt. Det 
har de heilende kvajpander taget overraskende pænt...

Hip Hop Gangsta Mastamind
Du har altid set dig selv som en grå eminence - i gamle dage, i de 
tider hvor Count Faahl var kendt som MC Scorpio, søgte du at få 
bander og pushere i Hobros rappermiljøer spillet ud mod hinanden. 
Med stor succes, din lille sociopat!
Efterhånden som du blev træt af at spille skak med de simple 
bønder i bandanaer og bukser der var spild af tekstil, søgte du 
over i et andet miljø - black metal. Rappere havde cash og drugs. 
Blackmetallere har visioner og ideologi.



Du har for længst lagt MC Scorpio ind bagerst i dit klædeskab. Du 
savner på ingen måde rappernes ligegyldige tvister og sjakal-ære, 
men du ved at din hemmelighed ikke er sikrere end munden på de, 
som kender den.

Not a Dark Lord but a Queeeeeen
Der er ensomt på toppen. Du er derfor begyndt at se dig om efter 
en dronning at kurtisere. Ikke hvem som helst med bryster (m/k) er 
værdige til at dele din trone, men du har udset dig Juliane 
“Zombrita” som dit mål. Zombrita har ondoleret halvdelen af 
kælderens mænd og bibeholder sin magtposition som alfadominatrix. 
Der er ingen over hende. Og hun skal blive din.
Det kommer nok til at involvere at finde noget snavs på hende og 
sende nogle roser og en pisk eller sådan noget. You’ll figure it 
out.

Not a Viking Lord but a Faaaaaahl
Desværre har du konkurrence i lokalmiljøet fra Jannike “Sigrun” og 
Thorbjørn “Draak”, ejerne af det belortede label Fimbulgaldr 
Productions. Vikingerne præsterede at signe Sledgehammer Surgery 
lige foran næsen på dig, og det er du godt træt af. En sådan 
fornærmelse kræver et modsvar, men du har indtil videre været 
tilfreds med at vente på den rigtige mulighed for at få vikingerne 
ned med nakken. I lyset af Vales død står Valismaal svagere - og 
tiden sig nærmer, hvor Hobro får at se hvorfor man ikke fornærmer 
Skorpionen.

Draak har for meget magt, og du frygter at han vil samle vikinger 
og vikingetyper i kælderen (læs: folk der drikker øl i en 
ringbrynje) omkring sig og true din position. Det bør du 
forhindre.

Et Spind af Løgne og Fordærv
En naturlig konsekvens af at være så intelligent er at du også kan 
gennemskue en fake når du ser en. Du ved også godt at meget af 
Alexandra “Skade” image udelukkende er et image. Skade, 
trommeslageren i SS Schwarzmetall Division går for at være den 
intellektuelle elite i Kælderen, men du kan se igennem det fis.
Skade påstår at have en PhD i religionsvidenskab og kønsstudier. 
Det er muligt at hun selv synes hun burde honoreres med en 
akademisk titel, men hendes argumentation er usaglig og hendes 
referencer er delt mellem blogosfæren og wikipedia. Der er 
formentlig ikke andre der har gennemskuet det. I en samtale eller 
forhandlings-situation med Skade vil det klart give det dig en 
fordel at nævne det for hende.

Count Faahls Mest Presserende Mål i Tilværelsen:
[ ] Få Draak og Fimulgaldr Productions lukket ned - 3 points
[ ] Hold Zorns magtposition nede - 2 points
[ ] Hold din fortid som rapper fortsat hemmelig! - 2 points
[ ] Overtal Zombrita til en kødelig alliance - 2 points
[ ] Brug din viden om Skade til at opnå dine mål - 1 point



Gregers "Thunderstorm" Møller
”Skål! ...eller, glas eller flaske eller hvad du nu har…”

Alder: 22
Ideologi: Satanist
Instrument: Bas
Band: Ancient Malice
        Vokal: Lasse ”Lord Azag-Thoth” Clausen (I fængsel)
        Guitar: Morten ”Sod” Nørregaard
        Bas: Gregers ”Thunderstorm” Møller
        Trommer: Troels ”Satan” Davidsen (Psykiatrisk indlæggelse)      

Du blev inkarneret i Hvide Sande, hvor du dyrkede dine egne mørke 
guder og din egen sortmetalliske kreativitet i bandet Boatthrower.
Da Hvide Sande blev overrendt af zombier i starten af 00’erne 
(hvilket du totalt meget ikke havde noget med at gøre) pådrog du 
dig en god gang PTSD. Du flyttede til Hammel i Østjylland for at 
komme væk fra saltvand og udøde, og flyttede ind hos Lord Azag-
Thoth. Nu da Azag-Thoth sidder i fængsel for en kirkeafbrænding er 
du flyttet til Hobro og forsøger at få Ancient Malice op at køre 
igen.

Gregers hin Langfingrede
Qva dit tidligere medlemsskab i kultbandet Boatthrower har du haft 
megen succes i senere foretagender. Der er dog en mindre detalje - 
Den succes Boatthrower havde er baseret på musik du skrev sammen 
med Anti-Kristian fra Mors (Det betyjer dø’ på latin) i jeres 
fælles projekt “Combine Abbatoir” – du narrede bare Anti-Kristian 
for hans andel, og nu står alt det udgivne materiale i dit navn.
Du har høstet al den berømthed som retmæssigt tilfaldt jer begge – 
og Anti-Kristian fik bare et bøjet søm at trutte i. Det er han 
jævnt sur over.

Sagen kompliceres yderligere af, at du netop er blevet signet til 
Sonore Necromanticae, et label som ejes af Count Faahl aka. 
Skorpionen - ingen anden end forsangeren fra Anti-Kristians 
nuværende band! Skorpionen har signet Ancient Malice til en 2-
album deal, men hvis han får nys om dit rip-off af Anti-Kristian 
risikerer du ikke bare jeres pladekontrakt - du risikerer også dit 
onde navn og rygte! 

Skorpionens Søde Gift
Du ved at Count Faahl ser skævt til dig, fordi Angus “Zorn”, der 
nu spiller bas i SS Schwarzmetall Division, engang var medlem af 
Ancient Malice. Faahl har et horn i siden på Zorn (et eller andet 
med magtrelationer), og derfor føler du dig nødsaget til at fedte 
endnu mere for Faahl for at blive i hans favør. Ud over at Faahl 
har magten til at gøre Ancient Malice stort igen med et massivt 
pladesalg, er han jo også en rimeligt habil forsanger. Hvem ved, 



måske kunne han overtales til at lade resten af Mors sejle deres 
egne søer og bliver den nye frontfigur i Ancient Malice? Man kan 
jo håbe…

NaziSatanKirkeKlaptorsk
Peter “Nazferatos” er i øvrigt det tredje medlem i Mors. Han har 
aldrig gjort dig noget aktivt - ud over at være en mistænksom 
strukturnazist, der altid vil have styr på alt og alle. Og det er 
du altså ikke nede med, nå!
Dit problem med Nazferatos er, at han spiller i band med Faahl. 
Jalousi er ikke det rigtige ord, men så længe Nazferatos og Mors 
er en realitet, bliver Faahl ikke forsanger i Ancient Malice. Og 
med “ikke nede med” mener vi “irrationelt had”. Nå!

Indtil videre holder den spinkle ligevægt vand, men du bør finde 
en måde at få Anti-Kristian til at holde kæft og få Nazferatos ned 
med nakken.

Som et Faar Blandt Ulve Har Hun Vandret
Du har ikke meget at gå efter, men du har lidt. Før Vales død sås 
I en del, og du forsøgte at smøre ham med godtøl og brændevin til 
at komme og spille trommer i Ancient Malice. Han havde *næsten* 
sagt ja, da han blev fundet i og omkring en række 
affaldscontainere i downtown Hobro. Men han havde også givet dig 
en særdeles værdifuld information i een af hans mange branderter;

Vales kæreste (enke?), Jannike “Sigrun”, er ikke hvem hun udgiver 
sig for. Et par år inde i deres forhold blev Sigrun kontaktet af 
et agentur indenfor regeringen. De ville have hende til at 
infiltrere sortmetalmiljøet i Hobro og afdække magtbalancerne til 
ordensmagtens fordel. Hun sagde ja, og indviede kun Vale i sin 
hemmelighed - han bifaldt den, da det ville have været farligere 
for Valismaal hvis han havde sagt nej. Ikke engang Thorbjørn 
“Draak”, det tredje medlem i Valismaal vidste besked.

Nu hvor Vale ikke er længere, er du muligvis den eneste i Kælderen 
der kender til Sigruns hemmelighed. Det er nok til din egen fordel 
at holde dette for dig selv til du har brug for at presse hende.

Ting som Thunderstorm Pønser på:
[ ] Genskabe Ancient Malice - 3 points
[ ] Holde det hemmeligt at du er et stort rip-off - 2 points, hvis
    det stadig er tys-tys når scenariet slutter
[ ] Få Nazferatos ned med nakken - 2 points
[ ] Få i øvrigt Faahl som forsanger! - 1 point
[ ] Bruge Sigruns hemmelighed konstruktivt (1 point)
[ ] Find noget andet at bruge dit liv på end Mors - 1 point



Jannike "Sigrun" Graae Sjørensen
”Navnet er Run - Sigrun”

Alder: 29
Ideologi: Asatrue
Instrument: Guitar
Band: Valismaal
        Guitar - Jannike ”Sigrun” Graae Sjørensen
        Bas og Vokal – Thorbjørn ”Draak” Dalsgaard
        Trommer – Vale (Rest In Pieces)

Jannike “Sigrun” er i sandhed en sammensat person. 29 år, 
guitarist i et asatrue black metal band, nylig enke med smerte i 
sjælen - og hemmelig agent for regeringen.
For 2 måneder siden blev din trommeslager, Vale, fundet myrdet i 
Hobro downtown. I indtil flere containere. 
Du og Vale havde været kærester siden gymnasiet, og du var ikke 
sen til at blive rekrutteret som guitarist i hans hjertebarn, 
Valismaal. Vales bedste ven, Draak, spillede bas og sang, og 
sammen dannede i et band, hvis musik var så ond, at ingen 
pladeselskaber ville udgive det. Livet var godt.

I starten var Valismaal et naziprojekt, men både du, frontmanden 
Thorbjørn “Draak” og Vale selv gled længere og længere væk fra den 
nynazistiske ideologi og over i ægte vikingeromantik. Norden er 
for de ædle og modige - ikke for tølpere der gasser forsvarsløse 
og driver folkemord! Nu om dage, og fremt til mordet, var 
Valismaal et rent vikingeband. Vale hang stadig med sine gamle 
venner fra SS Schwartzmetall Division, men han havde ikke heilet i 
årevis.

For år tilbage blev du kontaktet af regeringens specialstyrke, 
SORT - Satanic Occurence Response Team. SORT er den gren af PET 
som efterforsker black metal-relaterede hændelser (f.eks. når 
Hvide Sande bliver brændt af at et kæmpe tentakelmonster midt i en 
zombieapokalypse). De havde set din profil og var imponerede. 
Højeste gennemsnit i gymnasiet, værnepligt i søværnet, sort bælte 
i Krav Maga og karate. Og et succesfuldt cyberangreb på politiets 
server. Bare fordi du kunne.

Som medlem af black metal miljøet var du idéel som en sovende 
agent. Du er dybt undercover, og den eneste som kendte til din 
hemmelighed var Vale. Du er fuldt loyal overfor dit band og din 
ideologi - men du har også et job at udføre i Kælderen i aften.

1 LØV3N5 BUL3
Jeres agenter i andre celler har opsnappet kommunikation, der 
tyder på store magtforskydninger i kølvandet på din kærestes død. 
Din opgave er at bruge kontakterne i Kælderen til at vurdere 



trusselsniveau og organisationsgrad af miljøet i Kælderen – og 
selvfølgelig rapportere dette til SORTs overkommando.

Din primære opgave er at identificere magtfigurerne i Kælderen 
efter forskydningen og fremgrave så meget snavs som muligt på hver 
af dem - og din mission er så vigtig at du er sanktioneret til at 
foretage lovbrud hvis det er påkrævet for at holde dig undercover.

BLOD37 P44 H4N5 H43ND3R
I kraft af din arbejdsgiver, ved du mere end de fleste lokale 
omkring Vales mord. Derfor ved du også at det var Morten ”Sod” fra 
Mors (Det betyjer dø’ på latin), der gjorde det. Du higer efter at 
få knivene i den prætentiøse, lille maddike. Din vrede er kold som 
nordens tundra, og det ville ikke i sig selv være et problem for 
dig at gå efter hævn for Vales død - det ville om noget styrke 
både dit og Valismals omdømme. Men du har ingen måde at bevise 
Sods skyld, uden at afsløre dig selv, og selvom du har lyst til at 
konfrontere Sod og planere hans fjæs, kan du ikke gøre det uden at 
kompromittere dit eget dække.

V1K1N939L4D V1K1N9394LD3R
I forhold til din black metal karriere har du stadig 
pladeselskabet Fimbulgaldr Records sammen med Draak. Folk vil have 
pladekontrakter – gerne på dit label - og du har et mesterværk af 
en udgivelse på vej: albummet ”TÆSK” fra Sledgehammer Surgery - et 
album der ifølge rygtet skulle bulldoze al konkurrence!

7R4N5666U3L P4R4F1L1
For nyligt afleverede Benjamin “Fyrst Isar” en harddisk med 
demoversioner af nyt materiale fra Sledgehammer Surgery for at 
vise dig næste albums retning. Desværre for Benjamin lå der på den 
harddisk desuden en masse krypteret transporno. Intet match for 
dine evner. Sandsynligvis sidder Benjamin på en masse brugbar 
information. Og hvis han ved at du ved hvad du ved... så er det 
væsentligt mindre sandsynligt at han forlader kontrakten når 
Sledgehammer Surgery for alvor får succes.

5P07 71L 5K4D3
Med Vales død mangler Valismal nu en trommeslager og umiddelbart 
virker Alexandra ”Skade” som et godt bud. Med et fuldt line-up er 
dit dække meget mere effektivt, da du let kan komme rundt i hele 
landet og observere dansk sortmetals gøren og laden. Med hendes 
farlige intellekt og naturlige autoritet i Kælderen, vil det 
desuden være en fordel at have hende tæt på, hvor du kan holde øje 
med hende.

N3CR0 7RV3 H3MM3L193 493N7M44L:
[ ] Få Sod slået ihjel uden at bryde dit dække - 4 points
[ ] Kortlæg 3 magtfigurer og find snavs på dem - 3 points
[ ] Få Skade som trommeslager i Valismaal - 2 points
[ ] Udnyt din klemme på Benjamin - 1 point



 Juliane "Zombrita" Hildebrandt
”Hvis ikke dit sexliv involverer flyveskaller og kvælertag på 
regelmæssig basis, så er du per definition en flødebolle.”

Alder: 22
Ideologi: Odin, Satan og Cirkelspark
Instrument: Guitar
Band: Intet

Modsat de fleste andre kvinder i black metal miljøet er du ikke 
bare tre omvandrende glory holes iført corpsepaint. Du har talent, 
mere end de fleste af mændene i miljøet og kan samtidig både vinde 
over dem i armlægning og drikke dem under. Kort sagt, enhver 
popsmart fyrs mareridt.

Du er ikke aktuelt i noget band, for hver gang du søger ind i eet, 
bliver fjolserne intimiderede af dig og smider dig ud igen. Skvat.
Desværre spiller du ikke trommer - ellers havde det været en snild 
sag at komme i et band, men guitarister hænger på træerne, og du 
er desværre een af dem. Så du må finde andre metoder at snige dig 
ind i et djævleorkester på end bare at spørge pænt.

Det har dog sine fordele at være bandløs bastardynje. Når nu du 
ikke behøver bruge tid i studiet, har du haft tid til at samle en 
hel del god snavs siden Vales død for 2 måneder siden.

Underjordiske Intriger (Altså i Kælderen, ikk’ å?)
Du har bemærket at Karla “Stolztheit”, sangeren i SS 
Schwartzmetall Division holdt op med at skrive om død og mord. Var 
der noget mellem hende og Vale, eller har hun bare fået 
virkeligheden ukomfortabelt tæt på?

Kristian “Anti-Kristian” Kristiansen, der for tiden bestyrer 
Mors’ (Det betyjer dø’ på latin) pladeselskab, Sonore 
Necromanticae (det betyjer dø’ ly’ på latin) har været gnaven på 
det sidste. Han påstår at have fået stjålet en masse materiale, 
som nogen har udgivet i eget navn. Men han siger ikke hvem der 
skulle have gjort det. Det er et muligt motiv for at slå folk 
ihjel, men hvis han virkelig ikke ved hvem gerningsmanden er, 
burde du finde ud af det. Med den viden burde det ikke være svært 
at forhandle plads I et band.

Ellers har Gregers “Thunderstorm” Møller fra Ancient Malice 
fortalt dig at Jannike “Sigrun” fra SS Schwarzmetall Division ikke 
er hvad hun giver sig ud for; tvetydigt som bare fanden men hvis 
du kan finde ud af hvad der er tale og om og enten afpresse eller 
alliere dig med Sigrun står du straks bedre. Med hendes 
pladeselskab I ryggen ville bandet komme til dig.



Legendary Creature - Zombie Wurm
Og så er der i øvrigt også noget snavs på dig selv. Hos Benjamin 
”Fyrst Isar” fra Sledgehammer Surgery. Manden har potentiale til 
at ødelægge dit image fuldstændigt nu. Det var ikke så heldigt, 
men du syntes egentlig han var relativt mystisk og fascinerende i 
sin tid, og for et par måneder siden mødtes I til en fest i Hobro. 
En ting førte til en anden, og i endte hjemme hos dig. Det er i 
sig selv ikke slemt - dit soveværelse er i forvejen en slags black 
metal banegård, men Benjamin så noget de andre ikke har set. Efter 
du kom tilbage fra altanen, hvor du havde undret dig over hans 
flaccide penis på bunden af en flaske Jäger, så du til din 
forfærdelse, at han havde åbnet dit tildækkede vitrineskab - og 
haft frit udsyn til My Little Horsie-samlingen!

Du har stadig ikke tilgivet hans døde snegl af en diller at den 
ikke kunne komme på højkant for dig. Og hvad værre er, at han 
kender din hemmelighed. Kommer det ud, at nederdrægtige, 
malevolente Zombrita er en MLP-pige er det sket med dit onde ry og 
rygte. Det er du godt knotten over, og hvis Impotent 
McSpasservokalist antyder noget kan du altid give ham en dragt 
lammetæv!

Det kan du sådan set alligevel. Narrøv.

Oldnordisk Elskov
En yngre, dummere Zombrita hev i øvrigt Torben “Draak”, 
forsangeren fra Valismaal, forbi til en reenactment af “Rigs 
Vandring” i fire akter. Det er et halvt år siden, men skvatmiklen 
sender stadig lange, lange pladdersøde lyserøde papirlapper med 
oldnordiske ægtekvad og andet vikingefis.. Mildt irriterende, men 
fin trumf at have I baghånden hvis du får brug for en tjeneste - 
for det er jo ikke fanden til norsk hedensk svartmetall at skrive 
små forgabte kærlighedsruner på papirlapper. Vel, Draak?

Men du har travlt med alt muligt andet. For midt i alle skvat og 
futmælxvikinger i Hobro står et fyrtårn af intellekt og 
hensynsløshed; Sod fra Ancient Malice er det eneste rigtige (og 
for dig uspolerede) mål i Kælderen - han har aldrig rigtigt vist 
interesse i dig, og det er måske netop derfor du har lyst til at 
tage udfordringen op. Hvem ved, måske har det alligevel noget på 
sig at knalde sig til positioner? For Ancient Malice kan vel godt 
bruge endnu en guitarist?

Zombritas Minimumskrav til en God Blind Date:
[ ] Komme i et ordentligt band, for fanden! - 3 points
[ ] Bruge din klemme på Draak konstruktivt - 2 points
[ ] Udnytte sagen om Anti-Kristians store rip-off - 1 point
[ ] Finde ud af hvad der er los med Stoltzheit - 1 point
[ ] Afpresse Sigrun på een eller anden måde - 1 point
[ ] Få skovlen under Fyrst Isar - 1 point
[ ] Komme i bukserne på Sod - 1 points



Karla ”Stoltzheit” Rasmussen
Alder: 25
Ideologi: Nazist
Instrument: Guitar og vokal
Band: SS Schwartzmetall Division
        Guitar og Vokal - Karla ”Stoltzheit” Rasmussen
        Bas - Angus ”Zorn” McMulligan Jensen: Bas
        Trommer - Alexandra ”Skade” Ingemann

Du, Karla “Stoltzheit” er ankommet senere til Hobro end de fleste 
andre af Kælderens stamgæster. Derfor har du lidt en mission om at 
bevise overfor de andre at du er black nok til at hænge ud. Du har 
altid haft en drift imod splat og organer, men har aldrig rigtigt 
dyrket det. Hvis nu du kunne skrive sange om slagtehuse og gurgle 
blod på scenen kunne du jo slå to fluer med eet smæk.

For Meget af det Onde:
For 2 måneder siden var du ude at drikke finsprit med Vale fra 
Valismaal og Morten “Sod” fra Ancient Malice. Det endte... 
Blodigt. Fra din side var det en fejl. Du ville sådan set bare 
pande ham en - hvilket du også gjorde. Men Sod blev overivrig og 
stabbede ham 7-8 gange med en brødkniv.
Både du og Sod panikkede, og med lidt let snilde og og lidt let 
fukssvans fik du straks delt problemet op i mindre bidder. 
Herefter var det blot at fylde et par Netto-poser der blev hentet 
af en af Sods skumle kontakter. Hvad han siden hen gjorde med 
resterne af Vale ved du ikke, men det er egentlig også mindre 
vigtigt i kraft af at liget er blevet fundet for længst. Heldigvis 
virker politiet indtil videre ikke specielt interesserede i dig.

Selve mordet og parteringen af Vale har du det kunnet forsegle i 
et dystert hjørne af din bevidsthed, men angsten for at blive 
opdaget, fængslet og gjort til genstand for bandfejde er en daglig 
følgesvend.
Derfor har du sidenhen holdt dig fra at skrive tekster om død og 
drab, i håb om ikke at tiltrække dig uønsket opmærksomhed. Du 
opretholder af samme årsag en facade af ikke at være ret 
interesseret i efterforskningen.

Eftersom du var til stede, ved du også det herremeget var Sod der 
slog Vale ihjel, der er selvfølgelig ikke den vilde idé i at 
afsløre den eneste der ved du også var involveret – lige nu. Hvis 
du selv ender i politiets søgelys er situationen straks en anden. 
Desuden er der måske måder at udnytte din viden på, uden at 
afsløre dig selv. Sod efterlod mordvåbnet hos dig, og det er nu i 
din besiddelse - komplet med fingeraftryk. Det er ikke sikkert han 
husker det. Ellers havde han nok sagt noget.



To Fugle på Taget er Bedre end Nul i Haanden:
Du har selvfølgelig også et soloprojekt - det skal man jo have som 
tæsketrve sortmetaller. Indtil du finder et bedre navn kalder du 
det bare Ku Klux Karla. Hehe.

Du har et helt album klar, men desværre er der lidt slinger i 
dødsvalsen. Du havde fået et tilbud fra Frederik “Count Faahl”s 
label, Sonorae Necromanticae (det betyjer dø' ly' på latin) men 
Jannike “Sigrun” fra Fimbulgjaldr Productions overtalte dig til at 
afvise dem og lovede et bedre tilbud. Det tilbud materialiserede 
bare aldrig så nu står du med pikken i postkassen og uden label. 
Det må have været Sigruns plan fra starten - mon ikke hun er sur 
over dit talent? - og det kræver selvfølgelig hævn. Nu vil gode 
tunger måske påstå at du har hævnet dig ved at deltage i mordet på 
hendes kæreste og bandmakker Vale, men situationen er nu altså 
sådan at nogen skal lide, og den person er Sigrun... Yeah!

Dillerdulledystopi:
Nåh ja - pikken i postkassen... heh, heh. Det bør nok nævnes at du 
indtil for 7 år siden hed Karl og havde sparet en masse penge op 
til et par falske babser på en privatklinik. Du har stadig dit 
nedre vedhæng, men resten af dig er billedskøn amazonekvinde.

Du har ingen personlige kvaler med dit køn eller din seksualitet 
(som i øvrigt er mod cis-mænd), men du ved at blackmetallere er 
nogle rigide, heteronormative kvajpander. Så du udbasunerer det 
ikke, men bliver bister hvis du er vidne til trans- homo- eller 
lignende fobi.

Kadaverkammerater:
Din hang til blod og gore lader til at være en nichehobby i Hobro, 
næsten som om folk er bange for man tror de spiller dødsmetal. Du 
kan dog stadig ret godt lide blodige b-film og gore-lyrik og ville 
elske at finde en ligesindet. Heldigvis virker Milton ”Ligkværn” 
fra Sledgehammer Surgery som en mulig legekammerat, i hvert fald 
hvis band navnet er en indikator. Han er vidst i øvrigt ved at 
starte et label op - så måske skal du bare overtale ham til at 
smide hagekors på alting og kalde det en dag? Der mangler i hvert 
fald et nationalsocialistisk label i denne her biks!

Stoltzheits Necro True Heileren Dagsorden:
[ ] Undgå at blive identificeret som medskyldig - 3 points
[ ] Få signet Ku Klux Karla - evt. til et nyt label - 2 points
[ ] Overtale Milton til at gøre sit label nazi - 2 point
[ ] Få Sigrun til at fortryde det! - 2 points
[ ] Også Faahl! Faen heller! - 1 point



Kasper "Crimsontear" Sinding
”Nej, jeg kender ikke Immortal, jeg hører kun black metal!”

Alder: 19
Ideologi: Kristen
Instrument: Alt! (siger han)
Band: Ikke noget - endnu!!

Efter en trist og grå opvækst hos en kristen familie var det på 
tide at få andre venner end dine kammerater fra katolsk 
sommerlejr. De der black metal dudes virkede ret seje, så du 
besluttede dig for et års tid siden for at blive SATANIST!!!

Eller... i hvert fald siger du er det, så kan de nok bedre lide 
dig. Du kan ikke rigtig spille på noget, men hævder at kunne 
spille på alt for at få et band, det skal man nemlig have for at 
være sej i det her miljø. Folk er lidt hårde ved dig, men det er 
nok bare fordi du er ny, ellers er de jo ganske cool, det er tit 
bare lidt jokes om din Codroe-trøje og sådan noget. 

Ezekiels Bog 35:4 - “Så skal du forstå, at jeg er Herren”
Du tror egentlig stadig på Gud, men nogle gange tager din indre 
slemmedreng over – man behøver vel heller ikke være en Helgen hele 
tiden? Du går dog stadig i kirke og beder ..Forhåbentlig er der 
ikke nogen i Hobro der er bekendte med det eller med din fortid i 
kirkekoret. Det virker ikke sådan indtil videre, de er vist bare 
nogle indspiste narrøve her i Hobro. De skal nok komme til at 
respektere dig en dag.

Peters Første Brev 5:8 - “Vær årvågne og på vagt!”
Ingen tager Crimsontear alvorligt, derfor fortæller de ham alt 
muligt shit hele tiden og går ikke super meget op i hvad han ser 
eller hører.

Derfor ved du også at flere stamgæster mistænker Skade for at have 
gang i nogle ekstra slemme dobbelt-lyssky aktiviteter. Det skulle 
ikke komme bag på dig. Skade påstår i øvrigt at hun har en PhD i 
religionshistorie og kønsstudier. Det virker lidt som om du er den 
eneste der har opdaget at hun kun er 23 og derfor højst kan have 
nået en bachelor.

Hvad angår mordet, drak du faktisk med Vale, Sod og Stoltzheit til 
sent på aftenen den aften Vale døde. Du gik hjem før de andre 
gjorde, men du er ret sikker på de to er de sidste der så Vale i 
live. Nu er det godt nok ikke super trve at stikke næsen i andres 
sager, men du er ret sikker på måske at kunne komme med i 
Valismaal hvis du finder den skyldige. Draak og Sigrun er rasende 
over at politiet ikke har nogen mistænkte endnu og det kunne være 
lidt fedt at bruge din viden til at blive dagens antihelt!



Ordsprogenes Bog 23:21: ”Drankere og frådsere forarmes, og søvnen 
klæder dem i pjalter.”
Til sidste Angelgrinder koncert præsterede du - til din egen store 
overraskelse - at drikke Angus ”Zorn” fra SS Schwartzmetall 
Division under og du har stadig et billede på din mobil af Zorn 
med masser af dillere og kors malet i ansigtet. Han mumlede noget 
om en leversygdom og at vente på udredring, så du er ret sikker på 
at hans svagdrikkeri er permanent. Omend du måske får brug for en 
ny identitet hvis han ved det er dig der står bag, har du 
muligheden for at ødelægge hans ry som menneskelig øltønde. Hvis 
du nogensinde får brug for en tjeneste eller en voldsmand eller 
noget tredje kan du afpresse Zorn - hvis du tør.

Det forlyder sig derudover fra Zorn, at der er en undercover 
journalist et sted i Kælderen. Han eller hun er vidst ved at 
skrive en dybdegående artikel om jeres lille miljø. Du har i hvert 
fald hørt ham udtale sig om det i sine branderter. Du skal helst 
ikke ende med at blive nævnt for direkte i produktet - hvem ved om 
mor og far læser det? - men omvendt er det her måske en chance, 
for at få et omdømmme der er noget værd. Hvis journalisten nu bare 
skriver om hvor sej ”Crimsontear” er, men ikke nævner dit navn... 
Så kunne der måske komme skred i din musikerkarriere?

2. Mosebog 20:15 - “Milton er en forpulet narrøv”
Der er mange i miljøet der er fra tid til anden er efter dig, men 
den værste er nu Milton “Ligkværn” fra Sledgehammer Surgery. Han 
er dominerende og træls og for nyligt stjal han endda dit 
yndlings-nittearmbånd. Du har endelig fået nok, det er slut med at 
vende den anden kind til bare for at få endnu en lussing. Milton 
skal ned med nakken og du skal nok finde en eller anden måde at 
gøre livet surt for ham. Så kan det være at han holder op med at 
tage dine ting!

Johannes’ Åbenbaring 21:7 - “Den, der sejrer, skal arve dette”
Karla “Stoltzheit” fra SS Schwarztmetall Division har ikke været i 
Hobro specielt længe, men de andre synes allerede hun er en badass 
panzer-valkyrie og hun kom straks med i et band. Nu kunne du 
selvfølgelig blive bitter af jalousi, men måske er hun ikke så 
indspist som de andre endnu. Hvis du nu kan blive venner med 
Stoltzheit, kan hun måske lære dig hvordan man gør og måske endda 
sige god for at du er ond. Du gad ret godt være ond.

Ønsker, som Crimsontear har med i sin Aftenbøn:
[ ] Blive medlem af et band! - 3 points
[ ] Få skovlen under Milton - 2 points
[ ] Udnytte hans viden om Vales sidste timer - 2 points
[ ] Udnytte hans viden om Skades løgne - 1 point
[ ] Få Zorn til at gøre hvad han siger - 1 point
[ ] Blive venner med Stoltzheit - 1 points



Katja “Katatonia” Bjørnsdal
”Heil Satan og øh… andre onde ting... ja!”

Alder: 28
Ideologi: Ateist
Instrument: Guitar, Bas
Band: Intet

Som ung og lovende journalist troede du det hele kørte for dig og at 
du var på vej til drømmekarrieren. Lidt uheldige lån hos de forkerte 
typer satte dog en effektiv stopper for din kometkarriere, og 
pludselig var du i hænderne på Jehovas Mafia.
De kristne møgdyr har indvilliget i at eftergive din gæld på én 
betingelse; som undercover-journalist skal du lave en dybdegående 
reportage om black metal miljøet i Hobro. 

Dit undercover-arbejde går fremragende indtil videre. Det meste af 
din tid går under dit cover som Katja ”Katatonia”, en ond, ond 
musiker der er flyttet til Hobro for tre måneder siden.

Den Enes Rod, Den Andens Blod
Bølgerne går disse dage højere end normalt i miljøet. Kort efter din 
ankomst i miljøet blev Vale fra Valismal dræbt og mordet er stadigvæk 
ikke løst. Så snart nyheden kom ud i miljøet gik du i gang. Ved hjælp 
af journalistisk snilde, senaftensluskeri og lidt godt, gammeldags 
roden i folks skraldespande har du fundet spor som peger på at Karla 
”Stoltzheit” fra SS Schwarzmetall Division er involveret i mordet. Du 
fandt i hvert fald en afklippet halskæde med Odins maske, samt nogle 
knoglestumper og en blodig Valismaal-t-shirt i Karlas 
skraldecontainer inden politiets efterforskning nåede at tage fart.

Hvis Karla ikke er morderen er hun i hvert fald medskyldig. Men du er 
forsigtig med at bralre ud med din viden før du har sikret dig 
beskyttelse hos anden side.

Lovens Lange... Arm.
Det kunne jo være hos politiet. Man er en dårlig gonzo-journalist 
hvis man ikke får noget på den dumme. Og så taler folk nemmere over 
sig under en gang pudesnak. Thorbjørn “Draak” fra Valismaal, som i 
øvrigt går for at være forelsket til anden side, var rimeligt nem at 
indfange. Han nævnte, at der var en en strømer under dække et sted i 
miljøet, men kom ikke ind på hvem. Det er værd at undersøge nærmere, 
men han skal nok presses for at tale. Sidst kom han i hvert fald med 
en lang... søforklaring.

Notationer på Tværs. Relationer på Trods.
Det lader til at Anti-Kristian, der er guitarist i Mors (Det betyjer 
dø’ på latin) på det seneste er blevet mindre prominent i det lokale 
miljø. Du har noteret at han er meget tilbageholdende og mere 
paranoid end normalt, men ingen andre end dig synes at have bemærket 
det. Hmm.



Hvad angår een af kælderens nye stjerner er du selv blevet lidt... 
Star struck. Benjamin “Fyrst Isar” fra Sledgehammer Surgery burde 
kårets til årets mest sexede blackmetaller.
Du startede egentlig med at udspionere ham som led i din 
efterforskning, men efterhånden som du har brugt dagevis på at sidde 
i en varevogn og drikke kold kaffe, er din kognitive dissonans slået 
ind - og du er nu i en tilstand der er at sidestille med obsessiv-
impulsiv. Du er infatueret med hans intellekt, hans skæg og hans 
stærke, stille type - og med rygterne om hans lagengymnastiske 
overlegenhed og sømandsfacon!

Benjamin er ikke nødvendigvis vidende om din kærlighed på afstand, og 
du har ikke lyst til at virke alt for skubbende. Find en god 
undskyldning for at tilfredsstille din brændende nedre sult. Hurtigt!

Ingen rose uden torne; Så glad som du er for Benjamin, så styg finder 
du hans bandmakker, Milton “Ligkværn”. Han er en ildelugtende 
knoldesparker, som begramser, mansplainer og ikke respekterer 
ejendomsret eller kropslige grænser. Det er formentlig hans 
neanderthale opfattelse af at bryde isen, for han snakker samtidig om 
at ville have dig til at lave PR for et label han er ved at starte.
Havde han luret din hemmelighed, havde hans homo ergaster-mund nok 
løbet over med indholdet af hans homo habilis-hjerne, så du er ikke 
nervøs på den front. Og PR for hans dumme label ville være et godt 
udgangspunkt for research. Men sgu kun hvis al korrespondence kan 
være gennem en hermetisk forseglet e-mailklient. Uden mulighed for at 
sende dig billeder, vel at mærke!!!

Kvindekamp og Lammebank
Desværre har du også skabt dig fjender i Kælderen. Dine undersøgelser 
har flere gange fået stukket en kæp i hjulet af Juliane “Zombrita”, 
en vredladen valkyrie med for meget magt og for mange bejlere. Du er 
ikke sikker på årsagen, men du føler at hun systematisk arbejder imod 
enhver form for social progression på din side. Hvorfor Zombrita 
kommanderer så meget respekt er du ikke klar over - hun er jo kun en 
promiskuøs kælderskøge? Uanset hvad, ville du elske at få hende ned 
med nakken.

I aften er en aften som de fleste andre, bortset fra at Kælderen 
forventer et stort opløb. Din opgave ligger dig højt på sinde og du 
er villig til at gå virkelig langt for at gå i dybden med at afklare 
magtrelationerne. Det ville være katastrofalt hvis du enten blev 
afsløret eller hvis du ikke klarer opgaven, hverken jehovas vidner 
eller sortmetalmiljøet er tilgivende når det gælder stakater eller 
snushaner.

Ting, som du Hellere må se at få Lidt Skred i:
[ ] Bevise Stoltzheits skyld. Eller uskyld - 3 points
[ ] Identificere de tre største magthavere i kælderen - 3 points
[ ] Finde ud af hvad der egentlig er los med Anti-Kristian - 1 point
[ ] “Inteviewe” Fyrst Isar - 1 points
[ ] Finde en måde at undgå Ligkværn på - 1 point
[ ] Få Zombrita til at blande sig uden om - 1 point



Kristian "Anti-Kristian" Kristiansen
”Løb. Der er zombier derinde.”

Alder: 27
Ideologi: Antikristen
Instrument: Trommer
Band: Mors (Det betyder dø’ på latin!)
 Vokal - Frederik ”Count Faahl” Bech
 Bas - Peter ”Nazferatos” Gramm
 Guitar  - To Be Announced
 Trommer – Kristian "Anti-Kristian" Kristiansen

Du voksede op i Vestjylland, som en dygtig elev og en god dreng. 
Din stigende kedsomhed gav dig dog en inklination mod rollespil, 
mod black metal og mod dine egne dæmoner.
Efter massakren i Hvide Sande, hvor byen brændte ned og de fleste 
indbyggere blev ædt af zombier, ændrede dit liv sig markant. Du 
blev indlagt på Religionshospitalet Silkeborg, blev tungt sederet 
og blev sat strøm til på daglig basis, inden du blev frigivet til 
din egen skæbne.

Du er først for nyligt vendt tilbage til black metal miljøet, da 
du på det sidste har fundet det mere angstprovokerende at være 
alene end at være sammen med en masse mennesker sminket som lig. 
Du spiller trommer i Mors (Det betyjer dø’ på latin), og forsøger 
at have en nogenlunde stabil tilværelse.

Ufrivilligt Udsat
En af de ting der kunne give problemer er desværre lidt 
presserende... For 2 måneder tilbage blev du ringet op af nogen 
der ville have dig til at fjerne et lig. Umiddelbart sagde du nej, 
men da den forvrængede stemme i telefonen fortalte at liget 
allerede var parteret, gjort uigenkendeligt og anbragt i din 
lejlighed havde du intet valg - makkede du ikke ret, ville du 
blive hængt op på mordet.

Natten igennem sjoskede du med blodige sportstasker gennem 
downtown Hobro og deponerede reservedele hvor du kunne. Solen 
gryede, rød som dine hænder, og disen maskerede din paniske sved. 
Du var sikker igen.

Først et par dage efter lærte du, at liget måtte have været Vale, 
trommeslageren i Valismaal. Siden da er dit pilleforbrug 
eskaleret, men du har ikke hørt den forvrængede stemme igen, og 
politet har opgivet efterforskningen af mordet. Du har kunnet 
holde masken i månedsvis. Du er sikker igen. 

Lyv, Når Hver Mand Stjæler
Derfor kan du igen fokusere på mere mundane problemer.



Gregers “Thunderstorm”, der spiller i Ancent Malice, var også i 
Hvide Sande da zombierne kom. Dengang spillede han i Boatthrower, 
et særdeles succesfuldt black metal band. Selvom bandet ikke 
længere eksisterer, var musikken så godt skrevet at den originale 
komponist, Thunderstorm, stadig nyder stor anerkendelse.

Det var bare ikke ham der var komponisten. Det var dig. Du og 
Thunderstorm havde tilsammen mejetærskerblack-bandet “Combine 
Abbatoir”. Musikken blev aldrig udgivet under dette navn, men til 
gengæld har du næsten skrevet alt Boatthrowers materiale uden at 
få andet end et bøjet søm at trutte i.

Frederik “Count Faahl”, din egen forsanger, har et label ved navn 
Sonore Necromanticae. Han har bedt dig om at bestyre labelet mens 
han fokuserer på at skrive musik til Mors. For at gøre ondt værre 
har han  netop signet Ancient Malice, og har bedt dig om at holde 
styr på produktionen af deres nye album.

Det gør dig bitter. Men du vil ikke afsløre Thunderstorm. Ikke 
endnu. Det er bedre at vente til du skal bruge ham til noget...

Antropomorfisk Animositet ...
Det kunne for eksempel være at få Stolzheit udmanøvreret. Karla 
“Stolzheit” er forsanger i nazibandet SS Schwarzmetall Division. 
Hun er formentlig også en dinosaurus i menneskeskind. Du er sikker 
på, at hun følger dig med sine gule reptiløjne som aldrig blinker, 
og at du kan se skæl i hendes hårgrænse og under hendes store 
mængder af make-up. Stolzheit er ikke hvad hun udgiver sig for.

Eller også er hun på sporet af dig?!? Måske ved hun at det var dig 
der fjernede liget!?! Eller også vil hun have hængt dig op på 
mordet? Den øgle skal ned. Find hendes svaghed! Eksponer hendes 
hemmeligheder!

... eller Antagonistisk Alliance
I mellemtiden må du skaffe alliancer. Stoltzheit er ingen Fafner, 
så du føler dig sikker på at Thorbjørn “Draak” fra Valismaal vil 
kunne mestre hende i tvekamp.  Draak er en sej viking-bad ass, og 
hvis nogen kan beskytte dig mod efterforskende dragekvinder er det 
ham. Vale, som du selv fjernede resterne af, spillede godt nok 
trommer i Valismaal. Men hvis du kunne komme ind som kedelslagter 
ville du være i sikkerhed, selv for Stolzheit. Og nu har du holdt 
masken om liget i to måneder. Du er ikke i tvivl om at du vil 
kunne gå under Draaks radar.

Anti-Kristian vil Eddergerne:
[ ] Holde sin hemmelighed! - 3 points, hvis det ikke kommer frem!
[ ] Skafge to loyale bodyguards - 2 points
[ ] Eliminere truslen fra Øglekvinden Stoltzheit - 2 points
[ ] Blive trommeslager i Valismaal - 2 points
[ ] Få Thunderstorm til at fortryde sit rip-off - 1 point



Milton "Ligkværn" Lund
”Teach me the tongue of fire, so that i may set the world ablaze!”

Alder: 20
Ideologi: Nazisplatter
Instrument: Vokal
Band: Sledgehammer Surgery
 Vokal – Benjamin ”Fyrst Isar” Jørgensen
 Vokal – Milton ”Ligkværn” Brambati Lund
 Guitar – To be announced!
 Bas – To be announced!
 Trommer – Vale (Rest in Pieces)

Sammen med Benjamin “Fyrst Isar” Jørgensen udgør du det nye sort i 
black metal miljøet. Jeres band, Sledgehammer Surgery, forventes 
at blive en kolonorm succes, og det er i begge to udemærket klar 
over. Du er altså alle slags awesome for tiden og meget lidt ser 
ud til at kunne stoppe dig. Det eneste der ikke kører på skinner 
er dit hobbylabel Tyrannosaurus Records der står mere i stampe end 
svensk melodød. Faktisk har du ikke et eneste band, og så har du 
har simpelthen haft for travlt med at slæbe Fyrsten på druk og 
knalde groupier. Og dit eget band er i kontrakt med Sonore 
Necromanticae alligevel... Men det skal der rettes op på! Som det 
bæst dit label er opkaldt efter, skal det rejse sig højt over de 
andre labels og æde dem. Der skal dog en del arbejde til hvis det 
skal lykkes; der skal i hvert fald signes en røvfuld bands, men 
Sledgehammer ville i så fald skulle ud af sin nuværende kontrakt 
først og du skal nok regne med stridigheder hvis du negler de 
andre pladeselskabers stjerner. Folk brokker sig tit når man tager 
deres ting... har du hørt.

Beholding The Throne of Tage Folks Ting
Apropos at tage folks ting; den elendige, langfingrede, kampidiot 
til Gregers “Thunderstorm” fra Ancient Malice bad i sin tid om at 
se tablaturen til den demo du havde skrevet til dit soloprojekt 
Hacksaw Cesarian. Naiv som du var viste du dem til ham, men før du 
så dig om havde han selv indspillet materialet og udgivet det som 
sit eget. Tør for originalt materiale og med folk i den tro at 
Hacksaw Cesarian bare var et coverband tog det årevis før du brød 
igennem med din musik - det skete først da du sammen med Fyrst 
Isar startede Sledgehammer Surgery. Ganske rigtigt har du succes 
nu, men intet er glemt og Thunderstorm skal nok få hvad han 
fortjener så snart du øjner en mulighed. Hvis tyveriet ikke var 
slemt nok i sig selv, er Hacksaw Cesarian et genialt bandnavn og 
du er bitter over ikke at have brugt det til noget fedt. Måske den 
tid kommer når du har hævnet dig på Thunderstorm. Hævn har 
førsteprioritet.



Night of The Endless Hordes of Skvatmikler
Du bryder dig virkelig, virkelig ikke om Kasper “Crimsontear”, han 
er kælderens hvide får, ond som en forårsbrise og ca. lige så 
trve. Du ynder derfor at pointere hans latterlige valg af 
bandshirts der tit er en gang nu-metal fis. Han har ikke ret meget 
anseelse i kælderen og står det til dig bør det forblive sådan. 
Nymetallere og deres skjorter og deres pæne skæg. Føj!

Dark Secrets of The Rapocalypse
Endelig har du en mørk hemmelighed, som på ingen måde må slippe 
ud: Inden du blev necro true frontvokalist var du mega sej hip hop 
gangsta yo og var med i rapgruppen D-mob Powah. Så vidt du ved har 
du fået fjernet alle spor af dette, men måske er der nogen der 
kender din hemmelighed. I så fald, skal vedkommendes loyalitet 
sikres eller han skal gøres tavs. Det ville ruinere dig 
fuldstændigt hvis det kom ud.

Der er dog et mørkt punkt i dette ækle, blændende lys fra 
fortiden; fra din tid som real hep hop gangsta yo i Köbenhavn kan 
du huske Skorpionen, bedre kendt som Count Faahl fra Mors (Det 
betyjer dø' på latin). Og at han var en del af dette. Jeps, den 
store stygge Skorpion har været rapperen ”MC Scorpio” i 
bramsejlsbukser og bling bling. Og endnu bedre; Så vidt du ved kan 
han ikke huske at du også var med dengang.

Hvis det ikke er saftig sladder, så er der ikke noget der er.

Nu vi taler om saftigt...
Fuck, hvis du bare kendte nogen som Cement Kjærsgård fra 
Betontimen eller en anden radiovært ville PR være så meget 
nemmere. Hvis Tyrannosaurus Records skal have en chance får du 
brug for PR, men du har ikke en skid forstand på presse, medier 
eller grafisk design. Katja “Katatonia”, nyankommet til Hobro, 
virker til at have talent for den slags, hun har i hvert fald 
skrevet et par fede annonceringer af udgivelser for andre bands. 
Desuden må du ærligt indrømme at hun giver dig spyfluer i maven, 
med sit ligblege ansigt, foragtende blik og generelle verdenshad 
har hun en tændt en flamme i dit hjertes krematorium du ikke kan 
slukke eller tæmme. Det gør det også svært at koncentrere sig om 
PR-sammenhænge, for det får dig altid til at tænke på Katatonia og 
pludselig er det slet ikke PR du tænker på længere. 

Småting, Milton Rent Faktisk Ville Have Tid til, hvis ikke
det var Fordi han Skulle Besvare al den Fan-mail:
[ ] Skaffe 2 andre bands til T-Records - 2 points
[ ] Få Thunderstorm ned med nakken - 2 points
[ ] Ansætte/besudle Katatonia - 2 points
[ ] Få fuldt line-up af session-musikere - 2 points
[ ] Bruge din viden om MC Scorpio fornuftigt - 1 point
[ ] Tage folks ting - 1 point



Morten ”Sod” Nørregaard
”Jeg betragter min neo-sataniske overbevisnining.... bla bla...... 
filosofiske spekulationer...bla bla...kristne verdenssyn...blabla”

Alder: 26
Ideologi: Prætentiøs Ateistisk Anti-Kristen
Instrument: Guitar
Band: Ancient Malice
        Vokal: Lasse ”Lord Azag-Thoth” Clausen (I fængsel)
        Guitar: Morten ”Sod” Nørregaard
        Bas: Gregers ”Thunderstorm” Møller
        Trommer: Troels ”Satan” Davidsen (Psykiatrisk indlæggelse)

Du er klog. Sammenlignet med dit band, er du MEGET klog. Det ved 
du godt og du ynder at påpege det hver enhver lejlighed. I din 
skoletid blev du mobbet og følte dig udenfor. Black metal var et 
fristed for dig og gav dig sidenhen muligheden for at blive 
respekteret og blive til noget.

Morten “Sod” Nørregaard, black metal geni og kynisk neosatanist, 
har altid sine følelser under kontrol, synes du selv. Så længe man 
ikke anfægter dit intellekt får han nemlig ikke et ustyrligt 
raserianfald. Sod er sygt Zen.

Sammen med din nye bassist, Gregers ”Thunderstorm” forsøger du nu 
at genskabe Ancient Malice efter resten af bandet røg under lås og 
slå for kirkeafbrændinger. I sin tid spillede Angus ”Zorn” bas for 
dig, men han fandt nogle andre nazister at lave musik med i bandet 
SS Schwarzmetall Division.

Gladius Calamo Fortior
For 2 måneder siden slog var du og din veninde Karla “Stoltzheit” 
fra SS Schwarzmetall Division hjemme at drikke hos Vale fra 
Valismaal. Det havde egentlig været ganske hyggeligt, men Vale 
ville pludselig diskutere politik - han har aldrig været så meget 
for “det der satantrip I kører”, og begyndte at splaine en masse 
ting om filosofi og guitar til Karla.

Splaining er et no-go i black metal. Og ingen fladpandet skaldebøv 
skal tro han er klogere end geniet Sod! Karla var satans beruset 
og ville egentlig bare pande ham en ham, men nu havde han anfægtet 
din intelligens. Din stolthed var rørt og din fornuft i ruiner.

En blodrus senere kom du til dig selv med hænderne sølet til. 
Karla var målløs og chokeret. Vale var blødt ud med stiksår i 
flere store blodkar. Du og Karla panikkede. Du skaffede en bil 
mens hun parterede liget med en kædesav. Sammen læssede i det i 
bagagerummet. Du satte Karla af hos sig selv og kørte ud i natten.



De Kloge Narrer de Mindre Kloge
Liget skilte du dig af med på en måde som var dit intellekt 
værdigt. Kristian “Anti-Kristian”, trommeslager i Mors (det 
betyjer i øvrigt dø’ på latin) og lokal paranoid landsbytosse, 
boede ikke langt fra Vale. Du brød ind i lejligheden, læssede 
liget af og ringede til ham med privat nummer og stemmeforvrænger. 
“Du skal skaffe dig af med liget. Ingen vil tro dig hvis du går 
til politiet.”

Og så behøvede du ikke tænke mere over det.

Anti-Kristian ved fortsat ikke noget om hvem der forsøgte at 
klynge ham op på mordet. Det er en effektiv klemme, skulle du 
nogensinde få brug for det. Han behøver jo ikke at vide at det var 
dig der ringede, så længe han bare ved at du kender hans skyld.

Sapientia non potentia inseparabiliter est
Der har været nogenlunde ro på de sidste to måneder. Politiet 
igangsatte en kursorisk efterforskning, men de synes at have 
forladt emnet fuldstændigt. I blev alle afhørt ad flere omgange, 
men ingen talte over sig. 
Du er dog stadig ikke 100% overbevist om at du er i sikkerhed. 
Derfor har du overvejet at søge beskyttelse hos Zorn, din egen 
gamle bassist. Han er kendt vidt og bredt som en styg gladiator, 
og du ved at der har været gnidninger mellem nazisterne og 
vikingerne i et stykke tid - og det kunne da være at SS 
Schwarzmetall Division mangler en ekstra guitarist?

Hvis nogen skulle afsløre dig, ville det være bedst at Zorn stod 
imellem dig og vikingerne. Og sådan en neanderthal kan da ikke 
være så svær at manipulere.

Naar Hovmod Staar For Fald
Så kan du også få tid til at fokusere på vigtigere ting - for 
eksempel dit ego. Alexandra “Skade” er en prætentiøs, 
selvforherligende heks, som prøver at bilde resten af kælderen ind 
at hun er smart, bare fordi hun har været på universitet og læse 
religionsfilosofi. Bah! Hvad pokker kan sådan en ungtøs lære nogen 
om noget? Og da slet ikke Sod?

Det er ikke sådan at du føler dig intimideret af Skade, slet ikke 
- hun skal bare ikke tro at hun er noget. Og vigtigst af alt, er 
der ingen andre der skal tro det heller! Så hvis du een gang for 
alle kunne vinde over hende i en diskussion…

Ønsker, Som Sod Pønser på at Formulere Flottere:
[ ] Slippe godt fra at have myrdet Vale - 3 points
[ ] Få skovlen under Skade - 2 points
[ ] Komme under Zorns beskyttelse - 2 points
[ ] ... som guitarist i SS Schwarzmetall Division - 1 point
[ ] Få et fuldt line-up i dit eget band samtidig - 1 point
[ ] Bruge alt, alt for mange fremmedord hele aftenen - 1 point



Peter "Nazferatos" Gramm
”Ordensmacht muss sein!”

Alder: 29
Ideologi: Nazisatanist
Instrument: Bas
Band: Mors (Det betyder dø’ på latin!)
  Vokal - Frederik ”Count Faahl” Bech
  Bas / Vokal - Peter ”Nazferatos” Gramm
  Guitar  - Kristian ”Anti-Kristian” Harritslev
  Trommer – To be announced!

Du spiller bas i black metal bandet Mors (Det betyder dø’ på 
latin), og har gjort det i flere år. Du gurgler blod på scenen, 
kaster sataniske symboler mod publikum, og du er kendt for at 
heile og gå i SS-uniform i weekenderne.

Og så er du i øvrigt undercover politimand. Den ultimative bad 
cop. Yeah!

Da du som ung knejt skulle beslutte dig for en levevej, var det 
naturligt at gå i din mors fodspor. Din mor er gadebetjent i 
Hammel, og selvom I, grundet politiske vanskeligheder, ikke 
længere talte sammen søgte du til Sverige for at gå på 
politiskolen. Efter 2 år og 4 måneder snakkede du stadig ikke 
Köbenhavnsk og hørte stadig den sorteste metal. Så een af 
efterforskningscheferne headhuntede dig til at infiltrere Hobros 
sortmetalmiljø. Du har siden da efterforsket adskillige 
småkriminelle foretagender og givet dine kolleger i blåt 
information nok til at fange de små fisk. Men det var ikke 
adrenalin nok for dig.

Mens du i årevis ventede på en opgave stødte du på drengene fra 
Mors. Du har altid helst villet være forsanger, men da de manglede 
en bassist støvede du din femstrengede af og fik på denne måde sat 
prikken over i’et på din dækhistorie. Du har allernådigst fået lov 
til at synge backing-vokal, men meget mere er det til din store 
ærgrelse ikke blevet til - en mand med dit talent for sceneshow 
burde ikke pakkes væk bag et tykstrenget bumletog.

Bestialske Problemer Kræver Bestialske Løsninger
Nuvel. Da trommeslageren i Valismaal, Vale, blev fundet i stumper 
og stykker for to måneder siden overgik sagen naturligvis til dig. 
Det var den opgave du havde ventet på. Det lokale politi satte en 
falsk efterforskning op for en god ordens skyld, og overlod siden 
sagen til dig. Du er førsteefterforsker på sagen, og det forventes 
at du klarer den på egen hånd. Men mellem hovedkvarteret, cyber-
enheden og din egen research har du følgende oplysninger:



- For 2 måneder siden blev Vale stukket 7 gange i halsregionen. 
Formentlig med en dolk, men mordvåbnet er ikke fundet.
- Liget blev fundet i parteret tilstand i containere i Downtown 
Hobro.
- Der er fundet blodspor nær Angus “Zorn”s bopæl der matcher Vale, 
men Zorns alibi holder stik. Han er en blindgyde, men han har 
formentlig bekendte der bor i nærheden. Kig på hans drikkelag.
- Vale var på druk samme aften som han døde. Øjenvidner har 
beskrevet 3 uidentificerede personer ud over ham.
- Valismaals øvrige medlemmer har svoret blodhævn, og vi formoder 
at de ikke kender morderens identitet.
- Det har vist sig håbløst at spore alibier for den aften, da 
black metallere enten husker dårligt eller holder kortene tæt.

Find Korskøteren. Find Morderen.
Da dine kolleger interviewede Vales forskellige drikkelag 
(herunder dig - undercover) kom det frem, at Vale ofte tog en ung, 
kristen mand med på druk. Vale skal have forsøgt at omvende ham 
til hedenskaben ved at hælde mjød i stride strømme på ham, men det 
er ikke nogen der har villet identificere sig som værende kristen 
endnu. Til gengæld er du jævnt sikker på at der kun er een af 
slagsen i Hobros sortmetalmiljø, så hvis du finder Jesusdyrkeren 
kommer du morderen et skridt nærmere.

“Things are never so bad they can’t be made worse”
Samtidig er det rapporteret at der huserer en undercoverjournalist 
i Kælderen. Ifølge dine kilder ved cyber-enheden er det den 
nysankomne Katja “Katatonia”, der er gået undercover for at skrive 
en artikel om mordet og om black metal-kulturen i Hobro. Hende vil 
du helst undgå, de åndssvage journalister har en tendens til at 
ruinere jeres efterforskninger - du kan dog ikke rigtigt tillade 
dig at afsløre hende da dine overordnede nok - trods alt - ville 
se lidt skævt på at du forårsager en civilists død eller 
lemlæstelse.

Der er Ensomt Paa Toppen
Der er kun få du kan stole på i kælderen, og du er meget på egen 
hånd. Men hvis nu du kunne afpresse nogen til at gøre dit beskidte 
arbejde behøver du slet ikke bekymre dig om at få jord under 
neglene. Det kunne for eksempel være Milton “Ligkværn” Lund, der 
er forsanger i Sledgehammer Surgery. Nu om dage er han en Karl 
Smart sortmetaller, men i sine unge dage boede han i Köbenhavn og 
var en streetwise hip hop drug dealer, som du og dine kolleger på 
politiskolen satte i detentionen mere end een gang. Han kan ikke 
huske dig, er du sikker på - men denne fortid er ikke just 
flatterende hvis man prøver at blive black metal superstar i 
Hobro.

Fra Bagmandspoliti...
På black metal siden er dine fingre for alvor begyndt at klø efter 
at smide bassen langt væk. Siden Vales død er det som om der ikke 



er sket så meget på med dit band (der betyjer dø’ på latin). Du 
spilder din tid.
Din forsanger, Frederik “Count Faahl” alias Skorpionen har haft 
alt, alt for travlt med at smede rænker og være politiker-agtig - 
og hvis der er noget du som politimand ikke kan snuppe - så er det 
en politiker. Svesken på desken, og lad der så falde straf!
Du har overvejet at presse din ham for oplysninger. Faahl ved alt 
hvad der rører sig i kælderen, men du vil ikke vække hans 
mistanke. Han er snu som en slange, og du tør ikke lade ham få 
mistanke til dig uden at have noget snavs på ham.

... Til Gadebetjent
Derfor er du begyndt at se andre veje. Du har hørt, at Gregers 
“Thunderstorm”, der for tiden spiller bas i Ancient Malice 
forsøger at genskabe sit band sammen med Sod. Da Thunderstorm selv 
er bassist bliver du nok ikke parkeret på den post, og der er en 
god sandsynlighed for at du vil kunne blive forsanger i det 
foretagende.

Hvis du kan overtale Thunderstorm, altså. Af ukendte årsager har 
han altid haft et horn i siden på dig. Måske skal Thunderstorm 
bare smøres med et par øl? Så længe der er stilstand i din 
efterforskning kan du i hvert fald arbejde i den retning. Og det 
er den eneste mulighed du ser for at blive forsanger i noget som 
helst lige nu!

Du er en smule splittet i din tilgang til sagen. På den ene side 
ønsker den del af dig, der er politimand at løse sagen som den 
skal løses, få den skyldige bag lås og slå og lade retfærdigheden 
ske fyldest. På den anden side har du været så længe i systemet at 
du snarere ser en fremtid her. Og hvis du opklarer sagen kan du 
afpresse morderen og fastcementere din magtposition i miljøet - 
hvem ved? Måske kan du vippe Faahl af pinden som infohersker og 
blive forsanger i Mors?

Der raser en kamp i dig for at finde ud af hvor din loyalitet i 
virkeligheden ligger mens begge sider hiver i dig. Men så længe du 
arbejder på sagen kan du skubbe beslutningerne væk og koncentrere 
dig om fakta. Uanset hvad du vælger, er der selvfølgelig ingen der 
må kende til din sande identitet.

En God Efterforskning Indebærer:
[ ] At finde Vales morder og eventuelle medskyldige - 4 points
[ ] At finde Vales drikkemakkere - 3 points (1 point for hver, der
    indrømmer de var med ham den aften)
[ ] At afsløre Katatonia som den trælse snushane hun er - 2 points
[ ] At blive forsanger i et band - 2 points
[ ] At finde og bruge snavs på Faahl (1 point)



Thorbjørn "Draak" Dalsgaard
”Viis til måde skal hver mand være – aldrig han være for viis.

Viis mands sind er sjældent glad, om end for viis han er.”

Alder: 24
Ideologi: Asatrue (Mest Odin)
Instrument: Bas og vokal
Band: Valismál
 Guitar - Jannike ”Sigrun” Graae Sjørensen
 Bas og Vokal – Thorbjørn ”Draak” Dalsgaard
 Trommer – Vale (Rest In Pieces)

Du er bassist/vokalist i black metal bandet Valismal, der har 
hjembase i Hobro. Bandet går rigtigt godt - bortset fra den lille 
detalje at jeres trommeslager, Vale, blev myrdet for 2 måneder 
siden. Tilbage i bandet er du selv og Vales kæreste (enke?), 
Jannike “Sigrun” på guitar. I står uden trommeslager, men det er 
dit mindste problem lige nu. Mordet blev meldt til politiet, men 
der er ikke fundet nogen mistænkte.

Þat er enn of þann er þú illa trúir
Som god Odinist er du ekspert i at lære hemmeligheder. Du ved 
derfor fra en af dine kontakter at der er en undercover-betjent i 
kælderen. Peter “Nazferatos” fra Mors (det betyjer dø’ på latin) 
er i virkeligheden politimand, og har været undercover i flere år. 
Netop for at kunne efterforske sager som denne

Hvis du falder over nogen spor til Vales morder, kan du jo lade 
lidt information sive til Nazferatos... Og udfordre morderen til 
Holmgang! Og skulle du få brug for det kan du altid afpresse 
Nazferatos ved at true med en afsløring!

Vesall maðr ok illa skapi
Men livet går videre, og du har også andre ting at tænke på. Du og 
Sigrun styrer Fimbulgaldr Productions, et pladeselskab som udgiver 
true nordisk black metal.
For tiden har I signet jer selv (duh) samt Sledgehammer Surgery, 
der skal udgive deres nyeste album, TÆSK. I princippet har I også 
haft SS Schwarzmetall division signet, men efter Vales død er 
forholdet til nazisterne som sagt blevet dårligere - og du har 
aldrig givet mange potter hesteblod for nazisternes auditive 
misbrug af den nordiske æt! Så måske er det på tide at afbryde 
kontrakten?

Angus “Zorn”, som er nazisternes uofficielle leder har i øvrigt 
spillet for meget med musklerne på det sidste. Nu hvor Vale er 
sendt på Ligfærd i Mariager Fjord er du færdig med at tolerere 
irrationel nationalsocialisme. 



At augabragði skala maðr anna hafa
Du har en vis sympati for Kasper “Crimsontear”, et lille skravl af 
en mandsling, som kommer fra en kristen familie og har lidt 
akavede karaktertræk. Du har været vidne til, at andre 
blackmetallere enten fornedrer eller direkte ignorerer ham. Som 
Loke i en flueham på væggen.

Vale havde også en slags sympati for Crimsontear, og tog ham tit 
med på druk. Selvom I for tusind år siden havde pandet Crimsontear 
een med daneøksen, har tiderne ændret sig. Der er ingen 
vikingeretfærd i at sparke til en mand der ligger ned. Derfor 
taler du nu hans sag når han ikke selv tør. Du ved, at han ikke er 
noget musikalsk lys, så du har ikke inviteret ham ind i Valismaal. 
Men han har altid en plads ved dit langbord. Det er god 
vikingestil.

Gefendr heilir gestr er inn kominn
Som god Odinist er du også ekspert i at bolle damer. Desværre er 
du ikke så god til at holde din store mund lukket på lagenerne, så 
du er under pudesnak for en uges tid siden kommet til at afsløre 
overfor Katja “Katatonia”, at der vidst nok løber en strømer rundt 
i kælderen. Hun lovede ikke at sige det videre. Men det var altså 
lidt dumt. Dårlig Draak.

Ölr ek varð, varð ofrölvi
For et halvt års tid siden stod du forrest i køen til Juliane 
”Zombrita”; en ilter skjoldmø og en eftertragtet mandeæder. 
Forstået på den måde at hun var begyndt at kede sig med hvad nu 
var i gang med og besluttede sig for at prøve dig i stedet for.
Du blev rykket rundt til en hed nats elskov og smidt på porten om 
morgenen - som Freja ville diktere det. Det er sådan set ikke 
noget problem - hvis ikke det var fordi du ikke længere kan tænke 
på Zombrita uden at få små, åndssvage sommerfugle i maven.

Du har endda - i dit svageste øjeblik - skrevet små, lyserøde 
kærestebreve i runer til hende og efterladt dem på hendes dør. 
Anonymt, selvfølgelig. Folk skal ikke vide at du skriver små 
elskovskvad på genbrugspapir! For det er jo ikke særligt black at 
være forelsket, vel?

Draaks Totalt Vikingeagtige Brageskaal:
[ ] Find Vales morder. Med eller uden Nazferatos’ hjælp - 3 points
[ ] Tvær ham (altså morderen) ud i en holmgang! - 2 points
[ ] Vær involveret i en holmgang i det hele taget - 1 point
[ ] Imponér Zombrita - 1 point
[ ] Skaf en ny trommeslager - 1 point
[ ] Afbryd kontrakten med SS Schwarzmetall Division - 1 point
[ ] Ydmyg Zorn. Offentligt. Gerne på en måde, så det er tydeligt 
at vikingeære er bedre end naziynk. (1 point)
[ ] Lad for helvede være med at bolle med damer og fortælle dem 
hemmeligheder - 0 point



Ancient Malice
ANCIENT MALICE stammer fra Hammel, men er nu 
blevet jaget ud af byen med fakler og høtyve og 
har bosat sig i Hobro. Den tidligere sanger, Lord 
Azag-thoth, og trommeslageren, Satan, brændte en 
kirke ned og er henholdsvist i fængsel og under 
behandlingsdom.
Den tidligere bassist, Angus “Zorn” forlod bandet 
for at spille naziblack i stedet, og ANCIENT 
MALICE består derfor nu af Gregers “Thunderstorm” 
Møller, der som navnet antyder ryster himmel og 
jord på bas og Morten “Sod” Nørregaard, et fyrtårn 
af misantropi og intellekt, som skærer dødeliges 
sjæle på sin 13-strengede guitar.

ANCIENT MALICE er derfor noget kuperet i forhold til deres 
habitualtilstand. Selvom resten af kælderen hylder og respekterer 
ANCIENT MALICE, er det gået noget sløvt med produktion nu hvor Sod og 
Thunderstorm står med hele forfatterskabet selv.

Det vil de gerne lave om på.

Trommeslageren i VALISMAAL, Vale, blev slået ihjel for 2 måneder siden. 
Sagen er endnu ikke opklaret, og der er ikke meget der tyder på det vil 
komme til at ske. ANCIENT MALICE havde ikke meget til overs for 
VALISMAALS vikingepjat, men det kunne jo ske at eet af medlemmerne var 
værd at rekruttere.
Alternativt kan ANCIENT MALICE kigge mod deres gamle venner i SS 
SCHWARZMETALL DIVISION, eller sågar hos de gudsbespottende sortmetallere 
i MORS (det betyjer dø’ på latin) for sessionmusikere. SLEDGEHAMMER 
SURGERY, et par selvfede troglodytter, er i hvert fald ikke værdige til 
at synge Cthulhus ære, nå.

Bandmål:
- Thunderstorm og Sod er jo ikke gift eller noget, og har hver deres 
dagsorden om nogle ting.
- De ønsker dog begge et komplet lineup - en forsanger, en guitarist og 
en trommeslager!

- Make Ancient Malice great again!

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label): 
2002 - Ja, Ja, Cthulhu For Fanden (demo, selvudgivet)
2004 - The Cvlt ov Nyog’ Sothep (Full-length, SHGb02+14a Prods.)
2005 - Eternities of Damnation (Full-length, Sonore Necromanticae)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Compelling Argument of Cthulhu
Hvert medlem kan én gang i scenariet give jeres argument ufejlbarlig 
gennemslagskraft. Dette gøres ved at tilføje ”Ia Ia Cthulhu Fhtagn” i 
samme sætning som argumentet. Herefter vil modparten være ude af stand 
til at skyde dette argument ned, og være nødsaget til at give jer ret.



Mors- Det betyjer dø’ på latin
Black metal bandet MORS spiller klassisk 
black om kadavre, helvede og døde kristne. 
Bandet består disse dage af Frederik “Count 
Faahl” Bech, også kaldet Skorpionen, som 
sanger og tekstskriver, Peter “Nazferatos” 
Gramm på bas og Kristian “Anti-Kristian” 
Kristiansen bag kedlerne.

Navnet MORS er valgt fordi det betyder død 
på latin - det har intet med den velkendte 
nordjyske ø at gøre, og MORS er faktisk godt 
trætte af at høre den joke.

MORS har haft forskellige guitarister på 
prøve siden deres gamle spadespiller 
Haemomancer tog til byen for at uddanne sig 
til blodlæge - føj! Selvom Skorpionen kan rigtigt mange ting kan han 
altså ikke spille guitar, og det er kritisk for MORS at få fyldt pladsen 
ud - gerne med nogen som vil prioritere MORS først - og også nogen som 
allerede har relevant erfaring.

Gode guitarister hænger på træerne. Det gør onde guitarister ikke.

Overordnet har MORS gode relationer til ANCIENT MALICE, der dyrker gamle 
obskure guder og spiller fee’ black. De ses også ofte med rockstjernerne 
fra SLEDGEHAMMER SURGERY, der deler deres passion for opsprættede lig og 
den slags. Anderledes er det med SS SCHWARZMETALL DIVISION, som MORS 
anser som nogle tomhjernede nazifjolser. MORS kondolerer naturligvis 
VALISMAAL for tabet af deres trommeslager, men bortset fra det tager de 
fritidsvikinger simpelt hen sig selv alt for seriøst.

Bandmål:
- Medlemmerne er ikke altid enige om alting - men de har dog nogle 
fælles mål;
- Skaffe en ny guitarist. Gerne een som kan sætte bandet allerforrest.
- Promovere deres nye album, Maceratio

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2003 - Rigor Mortis (demo, selvudgivet)
2004 - Cadaverositas (Split med Necrosis, Lovecraftian Features)
2005 - Livores (Full-length, Sonore Necromanticae)
2006 - Maceratio (Upcoming, Full-length Sonore Necromanticae)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Invoke Minor Illness
Hver af jer kan én gang i scenariet invoke en mindre sygdom på en anden 
spiller - f.eks heftig diarré, opkastninger, migræneanfald eller 
lignende. I bestemmer selv, men gå til en af GM’erne / bartenderne med 
det, så forklarer de ofret hvad der foregår.



Sledgehammer Surgery
Onde tunger vil påstå at SLEDGEHAMMER 
SURGERY tror de er sejere end de er. Men 
SLEDGEHAMMER SURGERY *ved* at de er sejere 
end de er.

Bandet består af de to sangere og 
tekstforfattere Milton “Ligkværn” Lund og 
Benjamin “Fyrst Isar” Jørgensen - som er 
de eneste tilbageværende medlemmer efter 
bassisten “Zalvion” flyttede til 
Köbenhavn, trommeslageren “Whirlwind” blev 
sat i spjældet for kirkeafbrænding og 
guitaristen “Frostmourne” blev 
hjerneskadet efter at gå ind i en 
skinhead-pande.

Dette har dog ikke stoppet de to herrer, 
som ufortrødent fortsætter. SLEDGEHAMMER SURGERY spiller 
selvforherligende kirurgisk splatterblack med tekster om operationsstuer 
hvor strømmen går og medicinske procedurer udført med powertools. Når de 
ikke prøver at score (drinks fra) fans i Kælderen går de med solbriller 
inden døre, sniffer kokain og skriver sange om sig selv.

SLEDGEHAMMER SURGERY har gamle venskaber med nekrometallerne fra MORS 
(det betyjer dø’ på latin), som de har spillet flere koncerter med. Der 
er også bånd til VALISMAAL, hvis label skal udgive deres næste skive - 
Ligkværn og Fyrsten er derfor naturligvis noget indignerede over Vales 
død. Til gengæld er der ikke gået meget kærlighed tabt i forholdet til 
ANCIENT MALICE, som SLEDGEHAMMER SURGERY synes er nogle bøvede 
bondeokkultister.
Og SS SCHWARZMETALL DIVISION? Nazifjolser.

Bandet spåes stor succes med deres næste udgivelse, og der skal 
arrangeres en tourné. Ligkværn og Fyrsten vil disse dage derfor 
udelukkende session-musikere - de vil ikke have udenforstående til at få 
del i deres kage!

Bandmål:
-Skaffe session-musikere til næste tourné.
-Score og være rock’n’roll.
-Fortælle folk hvor seje de er. Og hvor fedt deres næste album bliver.

Diskografi (Årstal - Navn - (Type, Label):
2003 - Blodørn (Split med Valismaal - Fimbulgaldr Prods.)
2004 - Soldering Iron Sodomy (demo, Spinal [Re]cords)
2005 – Sex, Drugs and Black’n’Roll (full-length, Spinal [Re]cords)
2006 – TÆSK (upcoming full-length, Fimbulgaldr Prods.)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: One-liner of Trve Doom
Hver af jer kan én gang i løbet af scenariet benytte sætningen ”Ved du 
godt hvorfor sex rimer på TÆSK?” som en power med følgende resultat: I 
henleder opmærksomheden på jeres kommende album, samt jeres egen 
awesomeness. Det endelige resultat varierer efter graden af seksuel 
tension i interaktionen.



SS Schwartzmetal Division
SS SCHWARTZMETALL DIVISION spiller gedigen 
skandinavisk NSBM og skriger om religiøse 
konspirationer, Den Tyske Ørn, støvletramp og 
hvad der ellers hører den slags til til. Den 
ene guitarist er røget i fængsel for 
hatecrimes for nogle måneder siden, og bandet 
står aktuelt uden pladekontrakt - men SSSD er 
på vej tilbage;

Karla Stoltzheit er en stolt og arisk 
valkyrie, der messer raceoverlegenhed og filer 
heftige riffs af på sin syvstrengede guitar 
“Totenfaust”.

Karla bakkes op af Angus “Zorn” McMulligan Jensen, et halvskotsk 
muskelbjerg i militærstøvler og panzerkilt, som fylder øvekælderen med 
bastorden og publikum med ærefrygt - hvis han kan komme til det.

Endelig holdes marchtrommen af  Alexandra “Skade” Ingemann, bandets 
essentielle - men ofte oversete - musikalske og strategiske geni.

Relationer: Overordnet er SSSD gode venner med det okkulte black metal 
band, ANCIENT MALICE, hvor Zorn i øvrigt engang spillede bas. Desuden 
spiller de ofte koncerter med vikingerne fra VALISMAAL, selvom forholdet 
er blevet køligere, nu hvor Vale ikke længere kan invitere på 
nazivikingedruk, og kontrakten med vikingernes label, Fimbulgaldr 
Prodcutions er udløbet.

SSSD ser skævt til splatterblack-bandet SLEDGEHAMMER SURGERY, fordi de 
går for meget op i druk og hor, og de uhellige skrællingerne fra MORS 
bruger i øvrigt for meget tid på at brænde kirker og for lidt på at 
brænde bøger - og ikke nok med det, er SSSD netop blevet afvist til en 
pladekontrakt på Mors’ label, Sonore Necromanticae grundet “politiske 
vanskeligheder!

Bandmål:
- SSSD kan have interne uenigheder om bandets retning!
- Sonore Necromanticae og Fimbulgaldr Productions er hhv. nogle
  forbaskede nekrofilister og forstokkede hippivikinger og og skal
  ned med nakken!
- Det ville ikke skade med en ekstra guitarist, thöugh...

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2003 - Die Rapperhammer (Split med Aryanheim, Prop. Div. Skaane)
2004 - Ehre des Arischen Folk (Full-length, Fimbulgaldr Prods.)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Sieg Heil! Of conversational death
Hver af jer kan én gang i scenariet løfte højre arm og udbryde 
”SIEG HEIL!” i en samtale. De andre parter i samtalen bliver så 
forfjamskede af jeres impromptu heil at de glemmer samtale-emnet 
og herefter ikke nævner dette emne den næste times tid.



Valismaal
VALISMAAL er det lokale vikinge-black band, som 
startede som soloprojekt for den nu hedengangne 
Vale. Det siges at den første demo var så ond, at 
der ikke var nogen pladeselskaber der turde 
udgive det.
I gamle dage var bandets filosofiske fokus på 
lyshårede menneskers overlegenhed og den slags. 
Men efter Sigrun og Vale blev kærester, blev 
teksterne dog meget mere Hávamál og meget mindre 
Mein Kampf. 

Vale hang stadig med nazisterne i Hobro - men han 
selv, Draak og Sigrun havde efterhånden besluttet 
sig for at gå “all viking”.

Men nu er VALISMAAL er i knibe. Stifteren, Vale, blev slået i hjel for 
få måneder siden. Politiets lovniddinger foretager sig intet i sagen, og 
den myrdende tølper er stadig på fri fod!
Bandet er rasende over tabet af deres trommeslager og har på god hedensk 
maner sat sig for at der kun findes en rigtig løsning: Blodhævn. 
Valismaal (især Draak) er parat til at udfordre morderen til tvekamp! 
Hvis de kan finde ham / hende, altså.

Efter Vales død mangler bandet en trommeslager, og indtil de finder en 
ny består VALISMAAL af førstedrotning Jannike “Sigrun” Graae Sjørensen , 
som har ristet runeriffs i bandet i årevis, og frontvokalisten Thorbjørn 
“Draak” Dalsgaard, som på bas og vokal vækker oldnordens helte til live. 
Derudover driver Sigrun pladeselskabet Fimbulgaldr Productions som 
bandet selvfølgelig er signet til.

VALISMAAL er stadig rimelige venner med nazisterne fra SS SCHWARZMETALL 
DIVISION, selvom SSSD skulle holde sig fra at misbruge nordiske 
symboler. VALISMAAL har også ofte spillet koncert med splatterbandet 
SLEDGEHAMMER SURGERY, og har netop signet dem til deres næste album, 
“TÆSK”. Til gengæld synes VALISMAAL at ANCIENT MALICE tilbeder de 
forkerte guder - og at MORS (det betyjer dø’ på latin) alle dage har 
kæmpet for meget mod kristendommen og for lidt for Odin.

Bandmål:
- Blodhævn!!! Find Vales morder og slå ham ihjel i en holmgang!
- Få flere bands under Fimbulgaldr Productions.
- Nåh ja. Og en ny trommeslager!

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2001 - Naastrond (demo, selvudgivet)
2002 - Heldrasil (Full-length, Grimbitten Froztchants)
2003 - Blodørn (Split med Sledgehammer Surgery, Fimbulgaldr Prods.)
2005 – Nidhugs flugt (Full-length, Fimbulgaldr Productions)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Induce Rumour of Untrueness
I kan hver én gang i løbet af scenariet sprede et valgfrit rygte om en 
anden person/band. Kontakt bartenderne / GM’erne, så aftaler I rygtet 
nærmere, og de sørger for at det bliver spredt.



Ancient Malice
ANCIENT MALICE stammer fra Hammel, men er nu 
blevet jaget ud af byen med fakler og høtyve og 

har bosat sig i Hobro. Den tidligere sanger, Lord 

Azag-thoth, og trommeslageren, Satan, brændte en 

kirke ned og er henholdsvist i fængsel og under 

behandlingsdom.

Den tidligere bassist, Angus “Zorn” forlod bandet 

for at spille naziblack i stedet, og ANCIENT 

MALICE består derfor nu af Gregers “Thunderstorm” 
Møller, der som navnet antyder ryster himmel og 
jord på bas og Morten “Sod” Nørregaard, et fyrtårn 
af misantropi og intellekt, som skærer dødeliges 

sjæle på sin 13-strengede guitar.

ANCIENT MALICE er derfor noget kuperet i forhold til deres 

habitualtilstand. Selvom resten af kælderen hylder og respekterer 

ANCIENT MALICE, er det gået noget sløvt med produktion nu hvor Sod og 

Thunderstorm står med hele forfatterskabet selv.

Det vil de gerne lave om på.

Trommeslageren i VALISMAAL, Vale, blev slået ihjel for 2 måneder siden. 
Sagen er endnu ikke opklaret, og der er ikke meget der tyder på det vil 

komme til at ske. ANCIENT MALICE havde ikke meget til overs for 

VALISMAALS vikingepjat, men det kunne jo ske at eet af medlemmerne var 

værd at rekruttere.

Alternativt kan ANCIENT MALICE kigge mod deres gamle venner i SS 
SCHWARZMETALL DIVISION, eller sågar hos de gudsbespottende sortmetallere 
i MORS (det betyjer dø’ på latin) for sessionmusikere. SLEDGEHAMMER 
SURGERY, et par selvfede troglodytter, er i hvert fald ikke værdige til 
at synge Cthulhus ære, nå.

Bandmål:
- Thunderstorm og Sod er jo ikke gift eller noget, og har hver deres 

dagsorden om nogle ting.

- De ønsker dog begge et komplet lineup - en forsanger, en guitarist og 

en trommeslager!

- Make Ancient Malice great again!

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label): 
2002 - Ja, Ja, Cthulhu For Fanden (demo, selvudgivet)

2004 - The Cvlt ov Nyog’ Sothep (Full-length, SHGb02+14a Prods.)

2005 - Eternities of Damnation (Full-length, Sonore Necromanticae)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Compelling Argument of Cthulhu
Hvert medlem kan én gang i scenariet give jeres argument ufejlbarlig 

gennemslagskraft. Dette gøres ved at tilføje ”Ia Ia Cthulhu Fhtagn” i 

samme sætning som argumentet. Herefter vil modparten være ude af stand 

til at skyde dette argument ned, og være nødsaget til at give jer ret.



Mors- Det betyjer dø’ på latin
Black metal bandet MORS spiller klassisk 

black om kadavre, helvede og døde kristne. 

Bandet består disse dage af Frederik “Count 
Faahl” Bech, også kaldet Skorpionen, som 
sanger og tekstskriver, Peter “Nazferatos” 
Gramm på bas og Kristian “Anti-Kristian” 
Kristiansen bag kedlerne.

Navnet MORS er valgt fordi det betyder død 

på latin - det har intet med den velkendte 

nordjyske ø at gøre, og MORS er faktisk godt 

trætte af at høre den joke.

MORS har haft forskellige guitarister på 

prøve siden deres gamle spadespiller 

Haemomancer tog til byen for at uddanne sig 

til blodlæge - føj! Selvom Skorpionen kan rigtigt mange ting kan han 

altså ikke spille guitar, og det er kritisk for MORS at få fyldt pladsen 

ud - gerne med nogen som vil prioritere MORS først - og også nogen som 

allerede har relevant erfaring.

Gode guitarister hænger på træerne. Det gør onde guitarister ikke.

Overordnet har MORS gode relationer til ANCIENT MALICE, der dyrker gamle 
obskure guder og spiller fee’ black. De ses også ofte med rockstjernerne 

fra SLEDGEHAMMER SURGERY, der deler deres passion for opsprættede lig og 
den slags. Anderledes er det med SS SCHWARZMETALL DIVISION, som MORS 
anser som nogle tomhjernede nazifjolser. MORS kondolerer naturligvis 

VALISMAAL for tabet af deres trommeslager, men bortset fra det tager de 
fritidsvikinger simpelt hen sig selv alt for seriøst.

Bandmål:
- Medlemmerne er ikke altid enige om alting - men de har dog nogle 

fælles mål;

- Skaffe en ny guitarist. Gerne een som kan sætte bandet allerforrest.

- Promovere deres nye album, Maceratio

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2003 - Rigor Mortis (demo, selvudgivet)

2004 - Cadaverositas (Split med Necrosis, Lovecraftian Features)

2005 - Livores (Full-length, Sonore Necromanticae)

2006 - Maceratio (Upcoming, Full-length Sonore Necromanticae)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Invoke Minor Illness
Hver af jer kan én gang i scenariet invoke en mindre sygdom på en anden 

spiller - f.eks heftig diarré, opkastninger, migræneanfald eller 

lignende. I bestemmer selv, men gå til en af GM’erne / bartenderne med 

det, så forklarer de ofret hvad der foregår.



Sledgehammer Surgery
Onde tunger vil påstå at SLEDGEHAMMER 
SURGERY tror de er sejere end de er. Men 
SLEDGEHAMMER SURGERY *ved* at de er sejere 

end de er.

Bandet består af de to sangere og 

tekstforfattere Milton “Ligkværn” Lund og 
Benjamin “Fyrst Isar” Jørgensen - som er 
de eneste tilbageværende medlemmer efter 

bassisten “Zalvion” flyttede til 

Köbenhavn, trommeslageren “Whirlwind” blev 

sat i spjældet for kirkeafbrænding og 

guitaristen “Frostmourne” blev 

hjerneskadet efter at gå ind i en 

skinhead-pande.

Dette har dog ikke stoppet de to herrer, 

som ufortrødent fortsætter. SLEDGEHAMMER SURGERY spiller 

selvforherligende kirurgisk splatterblack med tekster om operationsstuer 

hvor strømmen går og medicinske procedurer udført med powertools. Når de 

ikke prøver at score (drinks fra) fans i Kælderen går de med solbriller 

inden døre, sniffer kokain og skriver sange om sig selv.

SLEDGEHAMMER SURGERY har gamle venskaber med nekrometallerne fra MORS 
(det betyjer dø’ på latin), som de har spillet flere koncerter med. Der 

er også bånd til VALISMAAL, hvis label skal udgive deres næste skive - 
Ligkværn og Fyrsten er derfor naturligvis noget indignerede over Vales 

død. Til gengæld er der ikke gået meget kærlighed tabt i forholdet til 

ANCIENT MALICE, som SLEDGEHAMMER SURGERY synes er nogle bøvede 
bondeokkultister.

Og SS SCHWARZMETALL DIVISION? Nazifjolser.

Bandet spåes stor succes med deres næste udgivelse, og der skal 

arrangeres en tourné. Ligkværn og Fyrsten vil disse dage derfor 

udelukkende session-musikere - de vil ikke have udenforstående til at få 

del i deres kage!

Bandmål:
-Skaffe session-musikere til næste tourné.

-Score og være rock’n’roll.

-Fortælle folk hvor seje de er. Og hvor fedt deres næste album bliver.

Diskografi (Årstal - Navn - (Type, Label):
2003 - Blodørn (Split med Valismaal - Fimbulgaldr Prods.)

2004 - Soldering Iron Sodomy (demo, Spinal [Re]cords)

2005 – Sex, Drugs and Black’n’Roll (full-length, Spinal [Re]cords)

2006 – TÆSK (upcoming full-length, Fimbulgaldr Prods.)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: One-liner of Trve Doom
Hver af jer kan én gang i løbet af scenariet benytte sætningen ”Ved du 

godt hvorfor sex rimer på TÆSK?” som en power med følgende resultat: I 

henleder opmærksomheden på jeres kommende album, samt jeres egen 

awesomeness. Det endelige resultat varierer efter graden af seksuel 

tension i interaktionen.



SS Schwartzmetal Division
SS SCHWARTZMETALL DIVISION spiller gedigen 
skandinavisk NSBM og skriger om religiøse 

konspirationer, Den Tyske Ørn, støvletramp og 

hvad der ellers hører den slags til til. Den 

ene guitarist er røget i fængsel for 

hatecrimes for nogle måneder siden, og bandet 

står aktuelt uden pladekontrakt - men SSSD er 

på vej tilbage;

Karla Stoltzheit er en stolt og arisk 
valkyrie, der messer raceoverlegenhed og filer 

heftige riffs af på sin syvstrengede guitar 

“Totenfaust”.

Karla bakkes op af Angus “Zorn” McMulligan Jensen, et halvskotsk 
muskelbjerg i militærstøvler og panzerkilt, som fylder øvekælderen med 

bastorden og publikum med ærefrygt - hvis han kan komme til det.

Endelig holdes marchtrommen af  Alexandra “Skade” Ingemann, bandets 
essentielle - men ofte oversete - musikalske og strategiske geni.

Relationer: Overordnet er SSSD gode venner med det okkulte black metal 
band, ANCIENT MALICE, hvor Zorn i øvrigt engang spillede bas. Desuden 
spiller de ofte koncerter med vikingerne fra VALISMAAL, selvom forholdet 
er blevet køligere, nu hvor Vale ikke længere kan invitere på 

nazivikingedruk, og kontrakten med vikingernes label, Fimbulgaldr 

Prodcutions er udløbet.

SSSD ser skævt til splatterblack-bandet SLEDGEHAMMER SURGERY, fordi de 
går for meget op i druk og hor, og de uhellige skrællingerne fra MORS 
bruger i øvrigt for meget tid på at brænde kirker og for lidt på at 

brænde bøger - og ikke nok med det, er SSSD netop blevet afvist til en 

pladekontrakt på Mors’ label, Sonore Necromanticae grundet “politiske 

vanskeligheder!

Bandmål:
- SSSD kan have interne uenigheder om bandets retning!

- Sonore Necromanticae og Fimbulgaldr Productions er hhv. nogle

  forbaskede nekrofilister og forstokkede hippivikinger og og skal

  ned med nakken!

- Det ville ikke skade med en ekstra guitarist, thöugh...

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2003 - Die Rapperhammer (Split med Aryanheim, Prop. Div. Skaane)

2004 - Ehre des Arischen Folk (Full-length, Fimbulgaldr Prods.)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Sieg Heil! Of conversational death
Hver af jer kan én gang i scenariet løfte højre arm og udbryde 

”SIEG HEIL!” i en samtale. De andre parter i samtalen bliver så 

forfjamskede af jeres impromptu heil at de glemmer samtale-emnet 

og herefter ikke nævner dette emne den næste times tid.



Valismaal
VALISMAAL er det lokale vikinge-black band, som 
startede som soloprojekt for den nu hedengangne 

Vale. Det siges at den første demo var så ond, at 

der ikke var nogen pladeselskaber der turde 

udgive det.

I gamle dage var bandets filosofiske fokus på 

lyshårede menneskers overlegenhed og den slags. 

Men efter Sigrun og Vale blev kærester, blev 

teksterne dog meget mere Hávamál og meget mindre 

Mein Kampf. 

Vale hang stadig med nazisterne i Hobro - men han 

selv, Draak og Sigrun havde efterhånden besluttet 

sig for at gå “all viking”.

Men nu er VALISMAAL er i knibe. Stifteren, Vale, blev slået i hjel for 
få måneder siden. Politiets lovniddinger foretager sig intet i sagen, og 

den myrdende tølper er stadig på fri fod!

Bandet er rasende over tabet af deres trommeslager og har på god hedensk 

maner sat sig for at der kun findes en rigtig løsning: Blodhævn. 

Valismaal (især Draak) er parat til at udfordre morderen til tvekamp! 

Hvis de kan finde ham / hende, altså.

Efter Vales død mangler bandet en trommeslager, og indtil de finder en 

ny består VALISMAAL af førstedrotning Jannike “Sigrun” Graae Sjørensen , 
som har ristet runeriffs i bandet i årevis, og frontvokalisten Thorbjørn 
“Draak” Dalsgaard, som på bas og vokal vækker oldnordens helte til live. 
Derudover driver Sigrun pladeselskabet Fimbulgaldr Productions som 

bandet selvfølgelig er signet til.

VALISMAAL er stadig rimelige venner med nazisterne fra SS SCHWARZMETALL 
DIVISION, selvom SSSD skulle holde sig fra at misbruge nordiske 
symboler. VALISMAAL har også ofte spillet koncert med splatterbandet 

SLEDGEHAMMER SURGERY, og har netop signet dem til deres næste album, 
“TÆSK”. Til gengæld synes VALISMAAL at ANCIENT MALICE tilbeder de 
forkerte guder - og at MORS (det betyjer dø’ på latin) alle dage har 
kæmpet for meget mod kristendommen og for lidt for Odin.

Bandmål:
- Blodhævn!!! Find Vales morder og slå ham ihjel i en holmgang!

- Få flere bands under Fimbulgaldr Productions.

- Nåh ja. Og en ny trommeslager!

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2001 - Naastrond (demo, selvudgivet)

2002 - Heldrasil (Full-length, Grimbitten Froztchants)

2003 - Blodørn (Split med Sledgehammer Surgery, Fimbulgaldr Prods.)

2005 – Nidhugs flugt (Full-length, Fimbulgaldr Productions)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Induce Rumour of Untrueness
I kan hver én gang i løbet af scenariet sprede et valgfrit rygte om en 

anden person/band. Kontakt bartenderne / GM’erne, så aftaler I rygtet 

nærmere, og de sørger for at det bliver spredt.



Ancient Malice
ANCIENT MALICE stammer fra Hammel, men er nu 
blevet jaget ud af byen med fakler og høtyve og 

har bosat sig i Hobro. Den tidligere sanger, Lord 

Azag-thoth, og trommeslageren, Satan, brændte en 

kirke ned og er henholdsvist i fængsel og under 

behandlingsdom.

Den tidligere bassist, Angus “Zorn” forlod bandet 

for at spille naziblack i stedet, og ANCIENT 

MALICE består derfor nu af Gregers “Thunderstorm” 
Møller, der som navnet antyder ryster himmel og 
jord på bas og Morten “Sod” Nørregaard, et fyrtårn 
af misantropi og intellekt, som skærer dødeliges 

sjæle på sin 13-strengede guitar.

ANCIENT MALICE er derfor noget kuperet i forhold til deres 

habitualtilstand. Selvom resten af kælderen hylder og respekterer 

ANCIENT MALICE, er det gået noget sløvt med produktion nu hvor Sod og 

Thunderstorm står med hele forfatterskabet selv.

Det vil de gerne lave om på.

Trommeslageren i VALISMAAL, Vale, blev slået ihjel for 2 måneder siden. 
Sagen er endnu ikke opklaret, og der er ikke meget der tyder på det vil 

komme til at ske. ANCIENT MALICE havde ikke meget til overs for 

VALISMAALS vikingepjat, men det kunne jo ske at eet af medlemmerne var 

værd at rekruttere.

Alternativt kan ANCIENT MALICE kigge mod deres gamle venner i SS 
SCHWARZMETALL DIVISION, eller sågar hos de gudsbespottende sortmetallere 
i MORS (det betyjer dø’ på latin) for sessionmusikere. SLEDGEHAMMER 
SURGERY, et par selvfede troglodytter, er i hvert fald ikke værdige til 
at synge Cthulhus ære, nå.

Bandmål:
- Thunderstorm og Sod er jo ikke gift eller noget, og har hver deres 

dagsorden om nogle ting.

- De ønsker dog begge et komplet lineup - en forsanger, en guitarist og 

en trommeslager!

- Make Ancient Malice great again!

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label): 
2002 - Ja, Ja, Cthulhu For Fanden (demo, selvudgivet)

2004 - The Cvlt ov Nyog’ Sothep (Full-length, SHGb02+14a Prods.)

2005 - Eternities of Damnation (Full-length, Sonore Necromanticae)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Compelling Argument of Cthulhu
Hvert medlem kan én gang i scenariet give jeres argument ufejlbarlig 

gennemslagskraft. Dette gøres ved at tilføje ”Ia Ia Cthulhu Fhtagn” i 

samme sætning som argumentet. Herefter vil modparten være ude af stand 

til at skyde dette argument ned, og være nødsaget til at give jer ret.



Mors- Det betyjer dø’ på latin
Black metal bandet MORS spiller klassisk 

black om kadavre, helvede og døde kristne. 

Bandet består disse dage af Frederik “Count 
Faahl” Bech, også kaldet Skorpionen, som 
sanger og tekstskriver, Peter “Nazferatos” 
Gramm på bas og Kristian “Anti-Kristian” 
Kristiansen bag kedlerne.

Navnet MORS er valgt fordi det betyder død 

på latin - det har intet med den velkendte 

nordjyske ø at gøre, og MORS er faktisk godt 

trætte af at høre den joke.

MORS har haft forskellige guitarister på 

prøve siden deres gamle spadespiller 

Haemomancer tog til byen for at uddanne sig 

til blodlæge - føj! Selvom Skorpionen kan rigtigt mange ting kan han 

altså ikke spille guitar, og det er kritisk for MORS at få fyldt pladsen 

ud - gerne med nogen som vil prioritere MORS først - og også nogen som 

allerede har relevant erfaring.

Gode guitarister hænger på træerne. Det gør onde guitarister ikke.

Overordnet har MORS gode relationer til ANCIENT MALICE, der dyrker gamle 
obskure guder og spiller fee’ black. De ses også ofte med rockstjernerne 

fra SLEDGEHAMMER SURGERY, der deler deres passion for opsprættede lig og 
den slags. Anderledes er det med SS SCHWARZMETALL DIVISION, som MORS 
anser som nogle tomhjernede nazifjolser. MORS kondolerer naturligvis 

VALISMAAL for tabet af deres trommeslager, men bortset fra det tager de 
fritidsvikinger simpelt hen sig selv alt for seriøst.

Bandmål:
- Medlemmerne er ikke altid enige om alting - men de har dog nogle 

fælles mål;

- Skaffe en ny guitarist. Gerne een som kan sætte bandet allerforrest.

- Promovere deres nye album, Maceratio

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2003 - Rigor Mortis (demo, selvudgivet)

2004 - Cadaverositas (Split med Necrosis, Lovecraftian Features)

2005 - Livores (Full-length, Sonore Necromanticae)

2006 - Maceratio (Upcoming, Full-length Sonore Necromanticae)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Invoke Minor Illness
Hver af jer kan én gang i scenariet invoke en mindre sygdom på en anden 

spiller - f.eks heftig diarré, opkastninger, migræneanfald eller 

lignende. I bestemmer selv, men gå til en af GM’erne / bartenderne med 

det, så forklarer de ofret hvad der foregår.



Sledgehammer Surgery
Onde tunger vil påstå at SLEDGEHAMMER 
SURGERY tror de er sejere end de er. Men 
SLEDGEHAMMER SURGERY *ved* at de er sejere 

end de er.

Bandet består af de to sangere og 

tekstforfattere Milton “Ligkværn” Lund og 
Benjamin “Fyrst Isar” Jørgensen - som er 
de eneste tilbageværende medlemmer efter 

bassisten “Zalvion” flyttede til 

Köbenhavn, trommeslageren “Whirlwind” blev 

sat i spjældet for kirkeafbrænding og 

guitaristen “Frostmourne” blev 

hjerneskadet efter at gå ind i en 

skinhead-pande.

Dette har dog ikke stoppet de to herrer, 

som ufortrødent fortsætter. SLEDGEHAMMER SURGERY spiller 

selvforherligende kirurgisk splatterblack med tekster om operationsstuer 

hvor strømmen går og medicinske procedurer udført med powertools. Når de 

ikke prøver at score (drinks fra) fans i Kælderen går de med solbriller 

inden døre, sniffer kokain og skriver sange om sig selv.

SLEDGEHAMMER SURGERY har gamle venskaber med nekrometallerne fra MORS 
(det betyjer dø’ på latin), som de har spillet flere koncerter med. Der 

er også bånd til VALISMAAL, hvis label skal udgive deres næste skive - 
Ligkværn og Fyrsten er derfor naturligvis noget indignerede over Vales 

død. Til gengæld er der ikke gået meget kærlighed tabt i forholdet til 

ANCIENT MALICE, som SLEDGEHAMMER SURGERY synes er nogle bøvede 
bondeokkultister.

Og SS SCHWARZMETALL DIVISION? Nazifjolser.

Bandet spåes stor succes med deres næste udgivelse, og der skal 

arrangeres en tourné. Ligkværn og Fyrsten vil disse dage derfor 

udelukkende session-musikere - de vil ikke have udenforstående til at få 

del i deres kage!

Bandmål:
-Skaffe session-musikere til næste tourné.

-Score og være rock’n’roll.

-Fortælle folk hvor seje de er. Og hvor fedt deres næste album bliver.

Diskografi (Årstal - Navn - (Type, Label):
2003 - Blodørn (Split med Valismaal - Fimbulgaldr Prods.)

2004 - Soldering Iron Sodomy (demo, Spinal [Re]cords)

2005 – Sex, Drugs and Black’n’Roll (full-length, Spinal [Re]cords)

2006 – TÆSK (upcoming full-length, Fimbulgaldr Prods.)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: One-liner of Trve Doom
Hver af jer kan én gang i løbet af scenariet benytte sætningen ”Ved du 

godt hvorfor sex rimer på TÆSK?” som en power med følgende resultat: I 

henleder opmærksomheden på jeres kommende album, samt jeres egen 

awesomeness. Det endelige resultat varierer efter graden af seksuel 

tension i interaktionen.



SS Schwartzmetal Division
SS SCHWARTZMETALL DIVISION spiller gedigen 
skandinavisk NSBM og skriger om religiøse 

konspirationer, Den Tyske Ørn, støvletramp og 

hvad der ellers hører den slags til til. Den 

ene guitarist er røget i fængsel for 

hatecrimes for nogle måneder siden, og bandet 

står aktuelt uden pladekontrakt - men SSSD er 

på vej tilbage;

Karla Stoltzheit er en stolt og arisk 
valkyrie, der messer raceoverlegenhed og filer 

heftige riffs af på sin syvstrengede guitar 

“Totenfaust”.

Karla bakkes op af Angus “Zorn” McMulligan Jensen, et halvskotsk 
muskelbjerg i militærstøvler og panzerkilt, som fylder øvekælderen med 

bastorden og publikum med ærefrygt - hvis han kan komme til det.

Endelig holdes marchtrommen af  Alexandra “Skade” Ingemann, bandets 
essentielle - men ofte oversete - musikalske og strategiske geni.

Relationer: Overordnet er SSSD gode venner med det okkulte black metal 
band, ANCIENT MALICE, hvor Zorn i øvrigt engang spillede bas. Desuden 
spiller de ofte koncerter med vikingerne fra VALISMAAL, selvom forholdet 
er blevet køligere, nu hvor Vale ikke længere kan invitere på 

nazivikingedruk, og kontrakten med vikingernes label, Fimbulgaldr 

Prodcutions er udløbet.

SSSD ser skævt til splatterblack-bandet SLEDGEHAMMER SURGERY, fordi de 
går for meget op i druk og hor, og de uhellige skrællingerne fra MORS 
bruger i øvrigt for meget tid på at brænde kirker og for lidt på at 

brænde bøger - og ikke nok med det, er SSSD netop blevet afvist til en 

pladekontrakt på Mors’ label, Sonore Necromanticae grundet “politiske 

vanskeligheder!

Bandmål:
- SSSD kan have interne uenigheder om bandets retning!

- Sonore Necromanticae og Fimbulgaldr Productions er hhv. nogle

  forbaskede nekrofilister og forstokkede hippivikinger og og skal

  ned med nakken!

- Det ville ikke skade med en ekstra guitarist, thöugh...

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2003 - Die Rapperhammer (Split med Aryanheim, Prop. Div. Skaane)

2004 - Ehre des Arischen Folk (Full-length, Fimbulgaldr Prods.)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Sieg Heil! Of conversational death
Hver af jer kan én gang i scenariet løfte højre arm og udbryde 

”SIEG HEIL!” i en samtale. De andre parter i samtalen bliver så 

forfjamskede af jeres impromptu heil at de glemmer samtale-emnet 

og herefter ikke nævner dette emne den næste times tid.



Valismaal
VALISMAAL er det lokale vikinge-black band, som 
startede som soloprojekt for den nu hedengangne 

Vale. Det siges at den første demo var så ond, at 

der ikke var nogen pladeselskaber der turde 

udgive det.

I gamle dage var bandets filosofiske fokus på 

lyshårede menneskers overlegenhed og den slags. 

Men efter Sigrun og Vale blev kærester, blev 

teksterne dog meget mere Hávamál og meget mindre 

Mein Kampf. 

Vale hang stadig med nazisterne i Hobro - men han 

selv, Draak og Sigrun havde efterhånden besluttet 

sig for at gå “all viking”.

Men nu er VALISMAAL er i knibe. Stifteren, Vale, blev slået i hjel for 
få måneder siden. Politiets lovniddinger foretager sig intet i sagen, og 

den myrdende tølper er stadig på fri fod!

Bandet er rasende over tabet af deres trommeslager og har på god hedensk 

maner sat sig for at der kun findes en rigtig løsning: Blodhævn. 

Valismaal (især Draak) er parat til at udfordre morderen til tvekamp! 

Hvis de kan finde ham / hende, altså.

Efter Vales død mangler bandet en trommeslager, og indtil de finder en 

ny består VALISMAAL af førstedrotning Jannike “Sigrun” Graae Sjørensen , 
som har ristet runeriffs i bandet i årevis, og frontvokalisten Thorbjørn 
“Draak” Dalsgaard, som på bas og vokal vækker oldnordens helte til live. 
Derudover driver Sigrun pladeselskabet Fimbulgaldr Productions som 

bandet selvfølgelig er signet til.

VALISMAAL er stadig rimelige venner med nazisterne fra SS SCHWARZMETALL 
DIVISION, selvom SSSD skulle holde sig fra at misbruge nordiske 
symboler. VALISMAAL har også ofte spillet koncert med splatterbandet 

SLEDGEHAMMER SURGERY, og har netop signet dem til deres næste album, 
“TÆSK”. Til gengæld synes VALISMAAL at ANCIENT MALICE tilbeder de 
forkerte guder - og at MORS (det betyjer dø’ på latin) alle dage har 
kæmpet for meget mod kristendommen og for lidt for Odin.

Bandmål:
- Blodhævn!!! Find Vales morder og slå ham ihjel i en holmgang!

- Få flere bands under Fimbulgaldr Productions.

- Nåh ja. Og en ny trommeslager!

Diskografi (Årstal - Navn (Type, Label):
2001 - Naastrond (demo, selvudgivet)

2002 - Heldrasil (Full-length, Grimbitten Froztchants)

2003 - Blodørn (Split med Sledgehammer Surgery, Fimbulgaldr Prods.)

2005 – Nidhugs flugt (Full-length, Fimbulgaldr Productions)

- - - - - - - KLIP HER OG VIS SEDLEN VED TVIVL - - - - - - -

Bandpower: Induce Rumour of Untrueness
I kan hver én gang i løbet af scenariet sprede et valgfrit rygte om en 

anden person/band. Kontakt bartenderne / GM’erne, så aftaler I rygtet 

nærmere, og de sørger for at det bliver spredt.


