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Krigslive erfaringer
et Krigslive VIII evalueringsdokument af Anders Berner & Claus Raasted 
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Stemningen var fantastisk, og selv fra sidelinjen 
blev man revet med af den episke intensitet. At 
stå på en bakketop og se de to hære marchere mod 
hinanden akkompagneret af trommer og tilråb 
var en vildere oplevelse end man ville finde den 
i en millionbetalt hollywoodfilm. 

- louise amalie juul sønderskov



33

“I lørdags slog 400 mænd og kvinder hinanden til plukfisk… 
og det endda på et ellers fredeligt bakkedrag ved Lejre på 
Midtsjælland. Det er der sådan set ikke noget kuriøst i. 
Rollespil for voksne er et kulturfænomen i vækst.”

Det stod der på forsiden af Politikens kultursektion mandagen 
efter Krigslive VIII, og det var vi som arrangører glade for. Et 
af vores mål havde nemlig været at få god pressedækning og 
det lykkedes til fulde.

Men hvordan var det ellers gået? Hvad havde vi lært og hvad 
ville vi gerne give videre af erfaringer til fremtidige Krigslive-
arrangører? Krigslive har efterhånden kørt otte gange siden 
2006 og hver gang bliver der eksperimenteret. Nogle ting virker 
og bliver genbrugt. Andre ting går i glemmebogen.

Eftersom vi begge er en del af dokumentationsbølgen, der 
(især) raser i det nordiske rollespilsmiljø for tiden, så ville vi 
gerne dokumentere Krigslive også. Men hvordan? En masse 
forum-posts? Et par blog-indlæg? En bog?

I sidste ende valgte vi at lave denne her 62-siders PDF. I den 
har vi samlet vores tanker om en masse forskellige ting, som 
vi har tænkt om det at lave Krigslive VIII. Vi har også samlet 
en masse udtalelser fra spillere og hjælpere, så man også kan 
få en lille smule indblik i hvordan oplevelsen har været. Og så 
har vi krydret det med nogle af rollespilsfotografen Christina 
Molbechs billeder for at gøre det hele lidt mere appetitligt.

Om du er Krigslive-entusiast, kommende Krigslive-arrangør 
eller bare nysgerrig... vi byder dig i hvert fald god læselyst.

- Anders Berner & Claus Raasted, maj 2012

introduktion
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“Det faste program for slagene, 
som alle havde på skrift fjernede 
det meste af ventetiden for spill-
erne og gjorde koordineringen 
meget nemmere for stabene.”

- søren ebbehøj
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Til Krigslive VIII var vi kun to arrangører. Det havde nogle 
fordele og nogle ulemper. En af de klare fordele var, at 
kommunikationen mellem arrangørerne ikke var et problem 
- især ikke fordi vi til hverdag sidder på kontor sammen og ser 
hinanden stort set hver dag. Havde vi haft en eller flere ekstra 
arrangører med på vognen var de nemt blevet hægtet af.

Det gav også den fordel, at ansvarsfordelingen var meget klar. 
Hvis den ene ikke havde ansvaret for en opgave, så lå det 
ansvar næsten pr. definition hos den anden.

Som en tredje fordel, så betød det at beslutningsprocessen 
var enormt effektiv. Det var meget sjældent vi diskuterede 
ting, og fordi vi begge to havde autoriteten til at tage store 
beslutninger, som den anden så bakkede op, betød det, at vi 
sjældent sad fast i “Jeg skal lige tale med de andre” fælden.

Til gengæld gav det nogle problemer under selve afviklingen, 
hvor vi i praksis endte med at være fire arrangører - de to 
hovedarrangører og vores uundværlige medarrangører Sofie 
Støvelbæk og René Bokær, der blev kaldt ind i sidste øjeblik. 

Vi havde også en gruppe hjælpere (se Hjælpere) som hjalp 
med alt fra indtjek (se Indtjek) til kamparena for besøgende 
børn (se Tilskuere), og dem var vi rigtig glade for. Ligeledes 
havde vi vores uundværlige generaler Ann Eriksen (Freja) og 
Søren Ebbehøj (Absalon), som også trak et stort læs, men som 
ikke blandede sig i den praktiske side af arrangementet.

Skulle vi lave et Krigslive igen ville vi nok gøre det bare os to igen, 
men til gengæld ville vi hive nogle flere “afviklingsarrangører” 
ind over - dvs. folk, der kun er arrangører til selve afviklingen.

arrangørgruppe
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“Den mytiske middelalder var en 
awesome setting med masser af 
lækker beskidthed.”

- Simon Steen Hansen
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Bueskytter har altid været en problematisk størrelse til 
Krigslive, fordi de lidt kan opfattes som tropper, der stopper 
andre i at gøre hvad de er kommet for - nemlig slås i nærkamp.

Vi havde til Krigslive VIII valgt at eksperimentere med 
buereglerne, og brugte inspiration fra både Krigslive VIIs 
bueregler (hvor bueskytter lidt mere virkede som en spileffekt 
fremfor egentlige våben) og fra bueskytternes egne ideer.

Resultatet blev et regelsæt som gjorde, at vores eneste 
bueskytte-regiment (for vi havde kun et) havde en rigtig god 
oplevelse, mens nogle af de andre spillere havde en blandet 
en.

Uden at gå for meget i detaljer med hvordan vi gjore og 
hvordan det blev i praksis, så vil vi gerne videregive et par 
erfaringer om buer fra Krigslive VIII.

For det første, så er det vigtigt at vurdere om man gerne vil 
have en given våbentype/kampstil med til sit scenarie. Nogle 
Krigslive-deltagere synes buer forringer deres oplevelse, mens 
andre elsker dem. Andre har det på samme måde med spyd, 
tohåndsvåben, kanoner og andre “eksotiske” våbentyper.

Det er essentielt at man gør op med sig selv som arrangør 
hvor vigtigt det er for en at have disse elementer med. Vi 
valgte både buer og spyd til (på trods af, at vi ser problemer 
ved begge våbentyper) fordi vi vidste, at der var spillere som 
ville ærgre sig hvis de ikke var der.

Et par ting står klart her efter Krigslive. Ligegyldigt hvad man 
gør, er der nogle der er tilfredse og nogle der er utilfredse. Og 
man skal eksperimentere sig frem - ellers stagnerer Krigslive.

bueskytter
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“Klart det bedst balancerede 
krigslive de senere år”

- thomas aagaard
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Der er efterhånden blevet lavet otte Krigslives og kun en gang 
har der været Krigslive uden efterfest efter scenariet. Selvom 
det giver nogle fordele at sløjfe efterfesten for at give plads 
til mere spiltid valgte vi at have den, fordi vi mener det er en 
vigtig del af Krigslives samlende ånd, at folk får lov til at møde 
hinanden efter scenariet og nyde en øl og en røverhistorie.

Omkring vores efterfest er der et par interessante ting at sige 
som vi tror fremtidige arrangører vil kunne få gavn af. 

Først og fremmest, så valgte vi ikke at stå for vores egen 
efterfest. I stedet havde vi indkaldt et hold udefra som skulle 
stå for festen - i dette tilfælde Sebastian Boiken, Marc Clemens 
og John Peter Kjær Joyce fra scenariet City of Cities. Det gav 
den kæmpe fordel, at vi ikke behøvede bekymre os om festen 
og ikke behøvede være ædru og ansvarlige til den, men kunne 
drikke os fulde med deltagerne og høre på war stories.

Det betød også, at oprydningen efter festen - som i vores 
tilfælde var ret solid, da det lidt lignede Roskilde Festival om 
morgenen - blev ledt af friske kræfter. Det var fantastisk.

For vores efterfest-hold var det også en god oplevelse, da de 
fik lov til at snuse lidt til Krigslive-stemningen selvom de ikke 
havde været med og det, at  det var friske og veludhvilede og 
ikke lige havde kæmpet hele dagen gjorde, at de havde masser 
af overskud - også selv når ting gik galt.

Den anden spændende ting ved vores efterfest var, at vi kort 
før festen skulle starte fandt ud af, at vi ikke kunne bruge vores 
efterfest location - et hus med plads til 50 gæster indenfor. 
Det andet råd er derfor: hav altid et par festtelte i baghånden.

efterfest
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“Det er sindsygt svært at skulle 
skyde en pil hvert 4. sekund.”

- adam lau ovesen
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Søndag havde vi planlagt at der skulle være “For-Sjov-Slag” med 
ting som Københavnere vs. Jyder, 1-hit-1-kill og formationsløs 
kamp. Vi havde fået frivillige fra stabene - Morten Lahrmann 
og Anders Rasmussen - til at stå for løjerne og havde selv travlt 
med nedpilning og oprydningskoordinering da de skulle løbe 
af stabelen.

Vi lærte dog en vigtig ting. For-Sjov-Slag dagen efter festen 
virker kun hvis folk er motiverede, og det var de så absolut 
ikke der. Der var kun et par halve regimenter som meldte sig 
til kampene og i sidste ende blev de ikke til noget.

Skulle vi komme med en anbefaling til fremtidige Krigslive-
arrangører må den være at gøre det på den måde som blev 
gjort til Krigslive III i stedet - efter det sidste slag bliver et 
stort anlæg kørt ud på slagmarken og der tages et par slag for 
sjov med alle der gider, mens folk stadig har deres udstyr på.

Der er også muligheden for at gøre det samme dag som der er 
oprydning, men eftersom mange har langt hjem og det ikke 
frister så meget at trække i ringbrynjen og kostumerne endnu 
en gang, så vil vi på ingen måde anbefale det.

Et alternativ, som vi overvejede, men forkastede var at have 
simple uniformer og våben med til at deltagerne som de kunne 
bruge til For-Sjov-Slagene, så folk ikke behøvede at tage alt 
udstyret på endnu en gang, men bare kunne slås i t-shirts, 
cowboybukser og en uniform over hovedet. 

Det droppede vi dog, men måske havde det virket bedre end 
den plan vi valgte. En ting er sikkert. Der var ikke slag om 
søndagen overhovedet, for folk ville hellere pakke sammen.

for-sjov-slag søndag
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“det var fedt at stå til et stabsmøde der 
foregik på engelsk, hvor man rigtigt følte at 
man var med i ‘kingdom of heaven’.”

- Michael Lauenborg
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Krigslive har efterhånden kørt i nok år til at have et 
internetforum med mange dedikerede brugere, som deltager 
i debatter op til (og især efter) hvert Krigslive.

Hvor meget man vil bruge forum’et som kommunikations-
platform er selvfølgelig op til en selv, men vi vil anbefale at 
man har en arrangør eller en hjælper, hvis primære ansvar op 
til scenariet er at tjekke forum og svare på spørgsmål.

Er der spørgsmål vedkommende ikke kan svare på, så kan der 
refereres videre til en som kan, men mange spørgsmål kan let 
klares af en dedikeret “forumhjælper”.

Til Krigslive VIII fik vi bl.a. hjælp fra Thomas Aagaard, som 
selv har arrangeret et par Krigslives (bl.a. det første) og der 
var mange småspørgsmål af både regelmæssig og historisk 
karakter, som han hurtigt og effektivt svarede på.

Det virkede i og for sig udmærket, men eftersom det ikke var 
en formel aftale vi havde med Thomas, men bare ham der var 
venlig, så var det langtfra 100% optimalt. Især ikke fordi vi ikke 
prioriterede forum-kommunikationen højt nok og efterlod en 
del spillere med ubesvarede spørgsmål og frustration over, at 
føle, at de ikke blev hørt.

Vores råd til kommende arrangører er derfor at have en 
dedikeret forum-person, der er aktiv på forum’et og som kan 
hive fat i de andre arrangører hvis det er nødvendigt. For 
hvis man ikke aktivt vælger at være forum-aktiv, så bliver det 
hurtigt noget som bliver syltet til fordel for andre ting.

Folk vil nemlig ofte have svar på de særeste ting. J 

forum
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“det at kunne se dannebrog på den anden side af 
slag marken, høre trommer i baggrunden og føle 
vinden fik en til og glemme både tid og sted.” 

- Mick rosenkrantz bundgaard
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fotografer

Hver gang man arrangerer et rollespil - især et rollespil med 
voksne som målgruppe - så bliver man nødt til at lave nogle 
afvejninger. Der er et ideal om en 360o illusion, hvor alting 
ligner det det skal ligne, og hvor forstyrrende elementer som 
Godik-toiletter, elmaster og fotografer ikke skæmmer det 
visuelle indtryk.

Toiletterne kan man dog ofte gemme væk, elmasterne er svære 
at gøre noget ved om man vil det eller ej, men fotograferne er 
noget man skal tage stilling til.

For det første, så er det selvfølgelig fantastisk at have lækre 
billeder af scenariet bagefter, men det koster noget af 
deltagernes indlevelse at have fotografer rendende rundt. 
Dette er især rigtigt, hvis de løber rundt midt i kampene og 
skal tages hensyn til. Omvendt giver det bedre billeder.

Desuden er det der hensyn at tage, at ikke alle deltagere ønsker 
at optræde på billedmateriale, og jo mere man kan gøre det 
tydeligt overfor dem hvor man står mht. brug af billeder, jo 
bedre. 

Til Krigslive VIII havde vi truffet et valg om, at vi gerne ville 
have pressedækning (se Presse), og det betød at der var både 
fotografer og journalister som til tider generede spillerne.

Det er selvfølgelig et spørgsmål om prioritering, og vi valgte 
som arrangører at prioritere lækkert billedmateriale og 
forholdsvis stor pressedækning højt. Krigslive gør sig nemlig 
utroligt godt på billeder og derfor mener vi, at det er det værd, 
at spillernes indlevelse lider lidt for dokumentations skyld.
Andre er måske uenige. Det vigtige er, at man tager stilling.
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“Det lød skæmmende da man kunne 
høre de kristne råbe i kor til 
mønstringen oppe hos vikingerne som 
om der var flere tusinde af dem.” 

- Filip dalsgård jensen
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Til vores Krigslive havde vi kun meget kort spiltid. Spillet 
startede fredag kl 20.15 og fortsatte til de spillere, der 
stadig spillede rollespil gik i seng, og lørdag varede det fra 
morgenstunden til omtrent kl 18.30, hvor det sidste slag 
sluttede.

Det betød, at vi havde lavet en ret skarp opdeling i spillets 
fokus. Fredagen havde en kamp ude i en skov (som ikke 
fulgte Krigslives formationsregler) og havde til gengæld et 
vikingeritual og en masse lejrspil på den kristne side.

Mange deltagere havde nogle virkeligt gode rollespilsoplevelser 
om fredagen - en del af dem har siden sagt, at deres fredag 
bød på noget af det bedste rollespil de har haft til Krigslive 
nogensinde. 

Omvendt var lørdagen noget mindre præget af spil (se 
Lørdag), men havde kamp i fokus.

Dette var et bevidst valg fra vores side af, men skal vi give 
nogle erfaringer videre til andre Krigslive-arrangører må det 
være, at rollespil med karakterene i fokus godt kan lade sig 
gøre, men er svært at forene med massive mængder af kamp.

Hos os gav det udslag i, at fredagen - som havde meget 
lidt kamp - var stort set alle deltagernes rollespilsmæssige 
højdepunkt. Nogle af vores tyske deltagere, som havde håbet 
på at Krigslive ville være mere indlevelsespræget, sagde, at de 
fik præcis hvad de håbede fredag, mens lørdag for dem var 
lidt tam rent rollespilsmæssigt.

Vi er derfor godt tilfredse med vores fredag. 

fredag
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“Endnu en gang viste 
det sig at mobilitet og 
antallet af regimenter 
var det klart afgørende 
for udfaldet af slagene.”

- Troels Palm
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Langt de fleste Krigslives er blevet lavet med to generaler, som 
er blevet udvalgt af arrangørerne, men som ikke selv fungerer 
som arrangører og Krigslive VIII var ingen undtagelse.

Vi havde dog truffet et valg på forhånd - vi ville have to 
generaler, der kendte hinanden rigtig godt uden for spillet, 
og deres respektive officerer (se Stabsfunktioner) skulle også 
kende hinanden.

Vores to generaler var Krigslive-veteranerne Ann Eriksen 
og Søren Ebbehøj som begge er aktive i vores forening 
Rollespilsfabrikken, og som derfor er mennesker vi ser tit.

Det gav den fordel, at vi kunne overlade utroligt meget til dem, 
da vi på forhånd havde en ret god idé om hvor de stod, og 
det betød også, at de kørte spillet uden synderlig indblanding 
fra vores side af. De to generaler havde også en masse intern 
kommunikation - bl.a. havde de korte møder efter hvert slag 
for at løse problemer og havde flere regulære møder under 
selve Krigslive, hvor de fik talt om hvordan tingene skulle køre.

Vi er utroligt glade for vores valg af generaler, og selvom man 
selvfølgelig på ingen måde altid bør vælge venner til at spille 
bærende roller, så giver det den fordel, at man ved hvad man 
får. Desuden er det utroligt praktisk at have to generaler, som 
er gode venner med hinanden og som er enige om stilen.

Et råd til fremtidige arrangører:
Få jeres generaler på plads så tidligt som muligt og aftal med 
dem hvad I regner med, at de står for - og hvad I står for, hvis 
I da ikke gør dem til regulære arrangører. Gode generaler gør 
bare Krigslive bedre - og Søren og Ann leverede varen.

generaler
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“Jeg kom kun for at drikke mig 
fuld og slå på folk i hvide kofter, 
men endte med at spille rollespil - 
og det var faktisk ret fedt.”

- Hans feilberg
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Der har været otte Krigslive hjemmesider til dato, og de 
har været ret forskellige - både i forhold til grafisk stil, 
informationsniveau og opbygning.

Vi havde valgt en forholdsvist minimalistisk hjemmeside, hvor 
mange informationer ikke var ekspliciteret, men hvor det til 
gengæld var utroligt nemt at finde frem til den information 
der var - og det var nemt at finde ud af hvem man skulle spørge 
for at få mere at vide.

Vores webdesigner Thomas Kerff havde det princip, at så 
meget som muligt kun skulle være et klik væk og at intet måtte 
være mere end to klik væk. Det betød, at vi arbejdede med 
kortfattede tekster, begrænset information om scenariets 
ingame-historie og hurtigt læste beskrivelser af hærene.

Der er selvfølgelig mange måder, at designe hjemmesider på 
og der er ligeledes mange forskellige tanker for hvor meget 
information er nødvendig for at lave et Krigslive, men vi tog 
det bevidste valg, at det skulle være så nemt som muligt at 
få en idé om hvad scenariet gik ud på og få tilmeldt sig (se 
Tilmelding).

Et råd til fremtidige arrangører fra os af. Find en dygtig 
webdesigner. Betal vedkommende om nødvendigt. Krigslive 
er et projekt hvor visuel lækkerhed er i fokus og hvor billederne 
altid ligner en million.

Hvis hjemmesiden så til gengæld ligner noget som er lavet 
af en entusiastisk amatør, så er det desværre sværere at 
sælge ideen om Krigslive - især til nye deltagere. En lækker 
Krigslive-hjemmeside virker og er penge værd. Trust us.

hjemmeside
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“Det er en speciel udfordring, at 
få et regiment udisciplinerede 
rollespillere til at spille et 
regiment disciplinerede soldater.”

- steven poulsen
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Krigslive skabes primært af deltagerne og langt det meste 
arbejde udføres af dem - både før og under scenariet. 
Alligevel er det svært at afvikle et Krigslive uden at have et par 
hjælpende hænder med - nogen skal tjekke spillerne ind, sikre 
sig at toiletterne står det rigtige sted og koordinere lejrene.

Vi var så heldige at have et hold af dejlige hjælpere, som vi ikke 
kunne have undværet. Foruden vores to afviklingsarrangører 
(se Arrangørgruppe) René Bokær og Sofie Støvelbæk havde 
vi  syv dedikerede hjælpere, samt et par spillere/madfolk/
sminkører som vi trak lidt på undervejs. Nogle af hjælperne 
var der allerede fredag, mens andre kom lørdag.

Vi havde selvfølgelig også slået et lidt stort brød op, med 
guidede ture i lejrene og børneunderholdning (se Tilskuere), 
men vi vil gerne råde fremtidige arrangører til at sikre sig, at 
de har rigeligt med ekstra hænder - især under opsætningen.

Det kræver ikke det store at tjekke folk ind ved en computer 
eller stå ved et kryds og guide folk den rigtige vej, men hver 
gang man mangler en person, så må man løbe hurtigere som 
arrangør. Vi klarede det igennem med det team vi havde, men 
havde det været meget mindre havde der været steder, hvor vi 
var løbet ind i problemer.

En ting som vi anbefaler, men som vi ikke selv magtede at 
gøre, var at hive 1-2 gamle, erfarne arrangører ind som 
“bagstoppere” til selve afviklingen. Det har virket fænomenalt 
til andre projekter, og her følte vi virkelig at det manglede.

Værdien af, at have erfarne hjælpere som man bare kan pege 
mod et problem og vide, at de løser det kan ikke overvurderes.

hjælpere
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“jeg syntes det var rigtig fedt 
at få mikset re-enactment og 
rollespil mere. Jeg syntes det 
kunne være fedt hvis man kunne 
få det mere blandet, så rollespile 
også kunne rumme flere historiske 
ting.”

- frederik elmquist clausen
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Til et scenarie med 400 deltagere er der en masse småting 
som lige pludselig bliver til store ting. Indtjek og det at byde 
spillere velkommen til sit scenarie er sjældent noget man 
behøver at tænke igennem hvis man har 30-40 spillere, men 
har man 400 bliver man nødt til at have en plan for det.

Skulle vi bruge bare et minut på at tjekke hver spiller ind ville 
det tage intet mindre end 6 1/2 time, og at bruge et minut på 
at sige “Hej, velkommen til. Her er den information du skal 
bruge. Lad os lige få skrevet i databasen, at du er kommet. 
Har du spørgsmål?” kan nemt tage mere end et minut.

Vi havde valgt at lave en info-seddel (se Info-materiale) 
som alle spillere fik udleveret ved ankomsten. De fik også et 
eksemplar af magasinet ROLLE|SPIL, men det kan vi kun 
tillade os at gøre fordi vi selv udgiver det. Vi håber selvfølgelig, 
at alle fremtidige Krigslive-arrangører vil sørge for et gratis 
blad til deltagerne, men det er ikke noget vi regner med. J

En ting man som Krigslive arrangør skal overveje er dog, hvor 
vigtigt det er, at spillerne tjekker ind. Til Krigslive VIII var der 
omkring 80 deltagere, der aldrig tjekkede ind. Det gav ikke 
nogle synderlige problemer her, fordi information spreder 
sig naturligt i grupperne, men man kan nemt forestille sig en 
situation, hvor det er strengt nødvendigt, at alle tjekker ind.

Det er som Krigslive-arrangør vigtigt at finde ud af om indtjek 
egentligt er nødvendigt og i så fald hvorfor. Og det er mindst 
ligeså vigtigt at gøre sig klart, at ikke alle tjekker ind med 
mindre man virkeligt gør noget for at de skal. Vi havde trods alt 
kun en indgang og alligevel var der 80 som ikke tog beskeden 
“Læs grej af og kom ned og tjek ind” alvorligt. Heldigvis var 
det ikke et problem, men det kunne det have været.

indtjek
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“Det var en fantastisk oplevelse, 
selvom man kun stod bagerst i 
regimentet og spillede tromme.”

- frederik nissen
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I løbet af Krigslive VIII brugte vi forskellige former for info-
materiale. Vi havde en intro-PDF, nogle kostumeguides og 
deltagerbreve både før og til selve scenariet.

Den første erfaring vi gjorde os var, at vores intro-PDF var en 
stor succes. I den beskrev vi kort visionen for Krigslive VIII, 
samt nogle tanker for hvordan dette Krigslive adskilte sig fra 
tidligere Krigslives. Der var desuden nogle stemningsfyldte 
billeder og lidt praktisk info. 

Det kan anbefales at gøre noget der ligner, for selvom der var 
meget mindre info i PDF’en end på vores hjemmeside (som 
kom op senere), så var den god til at give især gamle Krigslive-
spillere et førstehåndsindtryk af hvad vi ville med scenariet.

En anden ting vi havde var kostumeguider, som blev udviklet i 
samarbejde med Sagnlandet Lejre for at sikre et vist niveau af 
historisk korrekthed. Laver man det i en ikke-historisk setting 
kan dette være mindre vigtigt, men stadig et rart redskab 
for spillere, der gerne vil vide lidt om hvad og hvordan. Vi 
anbefaler dog ikke at man bruger så megen energi på det selv, 
men kan man outsource opgaven til entusiaster er det værd at 
have med.

Sidst, men absolut ikke mindst havde vi deltagerbreve før 
scenariet og info-breve til selve scenariet. Deltagerbrevet 
før scenariet formåede vi ikke at få ud til alle vores spillere 
pga. dårlig tilmeldingsfunktion (se Tilmelding), men det 
lykkedes alligevel mange at læse det før scenariet. 

Det endelige info-brev, som alle fik udleveret til scenariet 
gjorde mest, at alle kendte tidsplanen og havde den på sig. 
Hvilket var et plus, så der var lige præcis 0% tvivl om tiden.

info-materiale
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“Det var fedt, at efterfesten 
også var prioriteret, så man 
kunne få god tid til at 
snakke med folk som man 
ellers ikke ser. Det skaber 
flere projekter.”

- Nynne søs Rasmussen
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ingame/offgame LEJRE

Som noget nyt og anderledes til Krigslive VIII havde vi besluttet 
os for, at hver side havde en ingamelejr og en offgamelejr. 
Dette valgte vi at gøre fordi vi til tidligere Krigslive har oplevet 
konflikter mellem spillere, der gerne ville spille lejrspil og 
opleve soldaterlivet og spillere, der mest af alt gerne ville 
slappe af mellem kampene og hygge med vennerne.

For at komme den konflikt i møde valgte vi, at man kunne vælge 
at bo enten i ingamelejren (hvor der var middelalder/vikinge-
telte og hvor det blev forventet at man spillede rollespil) eller 
i offgamelejren (med iglo-telte, festivalstemning og chill).

Kravet var, at når man opholdt sig i ingamelejren skulle man 
være ingame - og fik man brug for en pause kunne man gå til 
offgamelejren. 

På den ene af siderne valgte kun meget få at bruge offgamelejren, 
men det at den mulighed var til stede var der mange der 
opfattede positivt. På den anden side (vikingehæren) valgte 
adskillige grupper at bo i offgamelejren.

En af grupperne gjorde det fordi de ikke havde nogen synderlig 
interesse i lejrspil, men godt ville spille rollespil når kampen 
var igang og de havde en fantastisk oplevelse.

En anden gruppe valgte at bo der fordi de spillede jætter og 
derfor følte, at det ville virke mærkeligt hvis de sad og hyggede 
og drak øl sammen med vikingekrigerne mellem slagene. 

For begge disse grupper virkede offgame-alternativet godt, og 
selvom kun få benyttede sig af det vil vi klart anbefale nye 
arrangører at have et offgamelejr-alternativ med. Det giver i 
hvert fald flere muligheder når det kommer til spillertyper.



3030

“det var en fornøjelse at opleve 
alle de vikinger, der kom forbi 
for at drikke og bryde med os 
jætter i løbet af fredag aften.”

- peter munthe-kaas
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location

At vælge (og finde) en location til Krigslive er altid noget af en 
opgave. Hvad skal den kunne? Hvad skal den koste? Hvilke 
krav bliver man nødt til at gå på kompromis med?

I stedet for at tale om hvad vores location havde af fordele 
og ulemper vil vi godt give fremtidige Krigslive-arrangører et 
par tanker med på vejen om et par af grundene til, at vi valgte 
Sagnlandet Lejre som location til Krigslive VIII.

Korte afstande - Nogle Krigslive-deltagere kan godt lide 
at marchere 3,5 km i bakket terræn før de kommer frem til 
fjendens hær. Den gruppe tilhører vi ikke. En af fordelene ved 
Sagnlandet Lejre var, at de to lejre kun lå 700 m fra hinanden 
(i fugleflugt), men pga. bakker og andre terrænelementer fik 
man alligevel gået lidt før man kom i kamp. 

Toiletter/Bade - Man kan nemt holde Krigslive uden 
badfaciliteter, men det er bare federe at have dem. Ligeledes 
med rigtige toiletter. Den ene side måtte til Krigslive VIII 
nøjes med Godik-toiletter, mens den anden side havde rigtige 
toiletter. Og begge sider havde adgang til bade - noget der 
især skabte lykke både før og under efterfesten.

Køkkenfaciliteter - Vi ville gerne give vores spillere 
muligheden for ikke at skulle lave deres egen mad (se 
Madordning). Det kunne være gjort uden køkkenfaciliteter, 
men var meget nemmere med. Og Sagnlandet har et par 
udmærkede industrikøkkener.

Tæt på - En fjerde grund til, at vælge Sagnlandet var, at det 
lå på Sjælland. Krigslive kan selvfølgelig afholdes hvor som 
helst, men for os som arrangører var det vigtigt, at det ikke lå 
for langt væk. Ca. 40 km vurderede vi var helt fint.
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“Mængden af arbejdstimer og 
hjerteblod lagt i grej var dybt, 
dybt imponerende.”

- peter fallesen
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lørdag

Krigslive VIII var et kort Krigslive. Spillet startede fredag 
aften kl 20.15 (se Fredag) og sluttede allerede ved halv-syv-
tiden lørdag aften.

Vi havde fra starten af valgt at fredag aften og lørdag dag skulle 
være helt forskellige spiloplevelser. Fredag var der kamp i 
skoven uden Krigslive-formationsregler og et vikingeritual og 
lørdag var der fem planlagte slag og en efterfest (se Efterfest).

Lørdagens program startede kl 10.00 med en mønstring (se 
Mønstringer), og derefter var der 1 1/2 time mellem hvert 
“programpunkt” (fem mønstringer og en frokost kl 13.00).

Helt grundlæggende så handlede lørdagen om kamp, men en 
af de uforudsete konsekvenser af, at have så relativt kort tid 
mellem kampene (1 1/2 time mellem hver mønstring) betød, 
at der var mange der slet ikke “nåede at spille rollespil” i lejren 
mellem slagene.

Det er selvfølgelig afhængigt af hvilket fokus man vil have, 
men nogle af vores deltagere sagde at de enten ville have haft 
endnu mere kamp - og dette til trods for, at Krigslive VIII’s 
lørdag bød på mere kamp end nogen Krigslive-dag hidtil - 
eller mindre. 

For som det var nu endte det for nogles vedkommende i 
for meget ventetid til ren kamp og for kort ventetid til mere 
meningsfyldt lejrspil.

Der var heldigvis mange, som var utroligt tilfredse med 
lørdagen netop pga. dens action-niveau, men det er vigtigt 
at tage med i overvejelserne at korte pauser mellem slagene 
stadig kan være “for lange” hvis man ikke når at spille lejrspil.
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“Det var fedt at være 
bueskytte der fik lov 
til at fyre en salve på 
30 skud afsted mod de 
kristne. Særligt fordi 
de havde fået ordrer 
på at holde linien.”

- Eli Thue Svensmark
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Til de forskellige Krigslives gennem årene er maden blevet 
tacklet på forskellig vis. Vi havde valgt en løsning som betød, 
at man kunne tilmelde sig med eller uden mad, og prisen for 
madordningen var 200 kr.

Ideen var, at de 200 kr. skulle finansiere madordningen fuldt 
ud, så den ikke belastede scenariet - noget som i det store hele 
lykkedes og kun fejlede fordi vi også indkøbt en del emballage 
som kan bruges til fremtidige projekter.

Tidligt i processen blev vi kontakt af vores fantastiske 
“køkkentøser” Betina og Gitte, som tilbød at lave maden mod 
et beskedent honorar. Det takkede vi ja til, og de leverede over 
al forventning.

Udover selvfølgelig at rose de to så kan vi også give et par tips 
videre omkring madordinger til scenarier som Krigslive.

Den første må være, at det er vigtigt at sætte ressourcer nok 
af - især når det ikke er alle der skal have mad. Selvom det er 
nemmere at lave mad til 80 end 400, så er det administrativt 
nemmere at alle får mad, end at nogle får mad. Det er meget 
nemmere at lave mad til 50 end mad til 7, 11, 13  og 19. Og til 
Krigslive var det netop det vi var ude i. 

En anden vigtig ting omkring mad er, at sikre sig, at madholdet 
er indforståede med at opvask også er en del af opgaven. I 
dette tilfælde var det intet problem, for vi havde været klare i 
vores kommunikation med hinanden (de klarede det løbende 
og vi tog køkkenerne til sidst), men vi kunne nemt have stået 
med et par trashede køkkener på sidstedagen hvis vi ikke 
havde tænkt os om. Vigtigst af alt er det dog, at man husker at 
rose sit madhold - for de gør en kæmpe forskel!

MADordning
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“manøvreringen rundt på det 
forholdsvist åbne terræn var 
sindssygt lækkert udført.”

- Rasmus Thorpstrup Bjerrum
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Et af de tilbagevende problemer, der har været ved tidligere 
Krigslives har været, at det tager tid at komme i (hær)tøjet og 
gøre sig klar til kamp. Derfor har det ofte taget både hele og 
halve timer for en hær at få alle sine soldater pansret op og 
klar til at marchere.

Til Krigslive VIII havde vi valgt en anden angrebsvinkel. Vi 
havde fra starten af meldt ud, at der var nogle faste tidspunkter 
hvor det forventedes, at man var klar til at drage i krig (se 
Tidsplan) og det blev gjort klart, at hæren ikke ventede.

Det betød selvfølgelig ikke, at slagene startede på 
præcise klokkeslet og det betød heller ikke at disse 
mønstringstidspunkter blev overholdt til punkt og prikke, 
men det gjorde, at der ved langt de fleste mønstringer kun var 
nogle minutters ventetid før hæren kunne bevæge sig.

Som deltagere, der til Krigslive IV kom for sent til et af slagene 
fordi det tog for lang tid at pansre op, var det os som arrangører 
magtpåliggende at sikre at ingen blev efterladt fordi de var for 
længe om at gøre sig klar.

De faste mønstringstidspunkter løste i høj grad det problem, 
og vi håber virkeligt at andre Krigslive-arrangører vil bruge en 
model der minder om den vi valgte.

Det kunne selvfølgelig have været klaret med mere 
koordinering, men der var nu noget befriende over, at 
lade ansvaret hvile hos alle spillerne fremfor hos nogle få 
stabsofficerer (se Stabsfunktioner).

I sidste ende vil alle jo gerne vide om der er tid til at smide 
ringbrynjen før næste slag. Det vidste de her.

mønstringer
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“At stå på slagmarken og råbe 
slagord som ‘GUD VIL DET’ og ‘DEUS 
VULT’ var monsterfedt!” 

- Patricia Pia Sejr Petersen
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Lige siden det første Krigslive har der været forskel på hvad 
folk gjorde efter slagene. Nogle har gået efter en “hardcore” 
oplevelse og har ligget på slagmarken og skreget i smerte for 
derefter at kravle tilbage mod egne linier. Andre har sat sig i 
græsset og hyggesludret med venner fra den anden side mens 
slaget stadig var igang. 

Til Krigslive VIII valgte vi en ny tilgang til “efter-slaget” 
fænomenet ved at melde helt klart ud, at man efter slagene 
gik offgame. Tanken var, at man kunne løse evt. problemer 
og konflikter med det samme, få sludret med sine venner fra 
nær og fjern som tilfældigvis var på den anden side og ikke 
behøvede at skamme sig over trangen til en “dødsrigecigaret”.

Dette initiativ blev selvfølgelig hilst velkommen med blandede 
følelser, men overordnet set er vi meget positive over hvordan 
det gik. Der var masser af ting, som der kunne strammes op 
på hvis fremtidige Krigslive-arrangører vælger at videreføre 
ideen - f.eks. var der mange regimenter, som ikke gik særligt 
langt væk fra slagmarken før de satte sig til at være døde, og 
der var regimenter hvor det var svært at se om de stadig var i 
live eller ej.

Men en af de ting, som der slet ikke hersker nogen tvivl om, 
var at det gjorde mængden af konflikter mellem spillerne 
mindre. For man skal ikke glemme, at vi til Krigslive samler 
hundredevis af mennesker fra forskellige rollespilskulturer og 
lader dem tørne sammen i store (og til tider voldsomme) slag.

Og det, at man med det samme kunne få bugt med 
uoverenstemmelser og få leveret kritik til rette vedkommende 
gjorde helt sikkert Krigslive VIII til en bedre oplevelse for alle.

offgame efter slagene
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alt i alt, et super godt scenarie, 
virkelig vellykket og syntes det 
var fedt at der blev taget hånd 
om alle de evt problemer der kom. 

- Martin Alring
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oprydning

Typisk består et Krigslive af fire hovedfaser:
Opsætning, Spil, Efterfest, Oprydning.

En af de ting, som nærmest gik som en leg var oprydningen. 
Dette skyldes dedikerede spillere, der var opsat på at 
blive færdige og komme hjem, et team af seje hjælpere (se 
Hjælpere) som gav den en skalle, og godt vejr.

Det gode vejr kan man selvfølgelig ikke planlægge med, men 
der er et par andre ting man kan gøre for at lette oprydningen.

Det nemmeste er selvfølgelig at sørge for, at der ikke er særligt 
meget at rydde op og at de ting som skal ryddes op er noget 
som andre skal tage sig af. Vores toiletvogne og køletrailer 
blev afhentet af en Godik-lastbil, de telte vi havde lejet blev 
hentet af udlejeren fra firmaet Landstedet og fest-teamet stod 
for oprydningen efter festen (se Efterfest).

Der er selvfølgelig altid tusind småting der skal ordnes, men 
så længe man sørger for gode forhold til de Tordenskjolds 
soldater, der ender med at blive og tage det sidste, så kan det 
forløbe ganske hyggeligt og stressfrit.

Udtrykket “sovs” er almindeligt kendt i rollespilskredse, men 
det skal stadig understreges, at værdien af en betalt biograftur 
eller en god middag efter endt oprydning ikke kan opgøres i 
kroner og øre.

Udover, at sætte lidt ressourcer af til at pleje hjælpere og 
arrangører når de er trætte, så har vi kun et simpelt råd til 
fremtidige arrangører, som er dejligt konkret:

To varevogne er bare så meget federe end en.
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“Det er altid en fornøjelse at råbe 
eder og forbandelser som “ingen ære i 
en død gud”  efter en entusiastisk gut 
i 20’erne, mens man som voksen kvinde 
giver ham nogen tæv med sin økse. Ja, 
jeg nærmer mig de fyrre.”

- Stine Svensmark
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opsætning

Typisk består et Krigslive af fire hovedfaser:
Opsætning, Spil, Efterfest, Oprydning.

Til Krigslive VIII forløb  opsætningen ret smertefrit, men 
vi havde alligevel nogle oplevelser som er værd at dele med 
fremtidige arrangører, som forhåbentligt kan gøre deres liv 
nemmere.

Først og fremmest, så er det vigtigt at man er hurtig til at 
imødegå spillerkritik over ting der ikke kan laves om eller 
som er faktuelt forkerte. En af de ting som vi havde adskillige 
spillere, der klagede over - både til og efter scenariet - var 
reglen om, at man ikke måtte køre ind på græsset.

Her havde det været godt, hvis vi med det samme var skredet 
ind og havde sagt “Det kan vi ikke ændre på. Det er locationen 
der betinger det.”. At tre af de biler der brød reglerne og rent 
faktisk kørte ind på græsset endte med at køre fast gjorde det 
tydeligt, at reglen var der af en grund.

En anden ting, der er vigtig i forbindelse med opsætning 
er dedikerede opsætningsarrangører. Her havde vi det 
fantastiske makkerpar Rene Bokær og Sofie Støvelbæk (se 
Arrangørgruppe), som trådte til i sidste øjeblik og løftede 
opgaven med at koordinere transport af biler og lejropsætning.

Vi anbefaler, at man har sine opsætningsansvarlige klar noget 
før, da det ikke er alle der kan trække på deres ansatte til et 
frivilligt arrangement. J

Sidst, men ikke mindst: 
Jo tydeligere skiltning, jo bedre! Også selvom det aldrig bliver 
kedeligt at sige “Drej til højre ved vildsvinene.”.



4444

“Fantastisk sammensætning af 
nordisk mytologi, korsfarere og 
det klassiske Krigslive.”

- Magnus Schmidt Hansen
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Et af vores mål med at lave Krigslive VIII var at bruge det som 
et showcase for pressen, fordi vi synes Krigslive er enormt 
presse-egnet. Der er mange mennesker, det ser fantastisk godt 
ud og grundkonceptet er simpelt nok til, at den gennemsnitlige 
dansker nemt kan danne sig et indtryk af hvad der sker og 
hvorfor det er spændende.

God pressedækning ville desuden også have den fordel, at 
vores samarbejdspartner Sagnlandet Lejre ville blive glade, 
da de - som alle andre museer i landet - godt kan lide god 
omtale.

Spørgsmålet er selvfølgelig om man skal gå på kompromis 
med sine deltageres oplevelse for at gøre det nemmere for 
pressen. Det gives der naturligvis ikke noget entydigt svar 
på, men vi kan bringe et par argumenter for hvorfor det kan 
overvejes at bytte lidt deltageroplevelse for pressedækning.

For det første, så gør positiv pressedækning det nemmere for 
alle os rollespillere at få stablet arrangementer på benene i 
fremtiden. Alt fra fonde, locations og samarbejdspartnere til 
venner, familie og samlevere bliver nemmere at arbejde med 
når billedet af rollespil er positivt. Og medierne gør en forskel.

Til Krigslive VIII kom der en forside på kultursektionen i 
Politiken, en billedreportage på bt.dk, nævnelse i adskillige 
lokalmedier og et kort radio-spot. 

Det gjorde selvfølgelig ikke arrangementet bedre, men det gør 
det helt sikkert nemmere for fremtidige Krigslive-arrangører 
- og det synes vi absolut er værd at have med i overvejelserne.

For det vi laver ER faktisk ret sejt. Det kan vi være stolte af.

presse
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Min bedste oplevelse ved Krigslive 8, var hyggen 
mellem forskellige aldersgrupper omkring bålet 
med fælles sammenhold og med orderne “Gud vil 
det” som kristent sammenhold i lejren.

- Joachim Dittman Jepsen
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regeleksperimenter

Krigslive har nu kørt otte gange og selvom nogle har arrangeret 
Krigslive mere end en gang, så har det hver gang været en ny 
arrangørgruppe der har stået bag. 

Det betyder, at der konstant bliver pillet ved reglerne og 
eksperimenteret med tingene. Nogle gange er responsen på 
nye tiltag positiv og de bliver inkorporeret i den accepterede 
praksis, og andre gange viser det sig, at ideerne fungererde 
bedre på ide-stadiet end i praksis.

Til Krigslive VIII havde vi et par regeleksperimenter. Det mest 
omdiskuterede handlede om buer (se Bueskytter) og har fået 
sit eget afsnit i evalueringsdokumentet.

Et andet eksperiment vi lavede var at lade tohåndsvåben 
slå ihjel på et slag, hvis slaget ramte torso (“kroppen”). Om 
denne regel bliver bibeholdt er op til fremtidige arrangører, 
men ligegyldigt om den bliver det eller ej har vi et råd med på 
vejen.

Hvis man vil eksperimentere med regler er det vigtigt, at man 
uddyber for meget fremfor for lidt. Til dette Krigslive skete det 
f.eks., at de dødelige tohåndsvåben på den ene side ikke dræbte 
hvis de ramte skuldrene, mens de på den anden side gjorde. 
Kun på grund af manglende uddybning og misforståelser.

En tredje ting vi prøvede at gøre anderledes var at justere på 
mængden af “livspoint” (til Krigslive kaldet Morale Point). 
Desværre var vi gået lidt over gevind, og måtte nedjustere 
lørdag morgen. Men det var godt vi gjorde det, og her var 
erfaringen klar og entydig. Laver man fejl, så ret dem så snart 
det kan lade sig gøre! Også selvom det forvirrer, så hellere få 
det rettet med det samme, så næste slag bliver bedre.
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“Det var fedt at stå nede i ens egen 
lejr og høre den anden hær råbe ‘HIL 
ODIN’ og ‘hil freja’, Mens man hørte på 
biskop absalon prædike og gjorde sig 
klar til at dræbe kættere.”

- linus knoop
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stabsfunktioner

En af de ting, som har været forholdsvist fast til Krigslive har 
været tilstedeværelsen af en “stab” - en eller anden form for 
gruppe, som støttede generalerne (se Generaler) og gjorde 
deres arbejde nemmere.

Til nogle Krigslives har staben fungeret som igangsættere 
mellem kampene, nogle gange har de fungeret som ledere 
af dele af hæren under slagene og andre gange har de haft 
funktioner, som havde med logistik og planlægning at gøre.

Til Krigslive VIII havde vi givet vores generaler ret frit spil til 
at designe deres stabsfunktioner som de ville - så længe de var 
bevidst om, at en del af stabens funktion var at skabe spil for 
resten af hæren både på og udenfor slagmarken.

Hvordan dette blev grebet an var forskelligt for de to stabe. 
På den ene side (den kristne) blev der gjort en masse ud af 
at inddrage så mange spillere som muligt i taktik/strategi-
diskussioner før slagene og i kamp fungerede staben som en 
ekstra enhed, der blev anført af generalen.

På den anden side fungerede dele af staben som ledere af hver 
deres del af hæren og andre i staben stod for at skabe rollespil 
mellem slagene.

På begge sider havde stabene både ansvar i og udenfor spillet 
og på begge sider var der tæt koordinering med deres general. 

Hvordan man vil have sin stab til at fungere til Krigslive er 
selvfølgelig afhængigt af scenariet, men skal vi trække en 
erfaring med, så er det at man ikke skal undervurdere hvor 
meget af det spilmæssige læs som staben kommer til at trække 
- uanset om man vil det eller ej.



5050

Det var aldrig faldet mig ind, 
at fænomenet krigslive kunne 
være så sjovt og så komplekst, 
når det egentlig er en udvidet 
version af “røvere og soldater”. 

- Ida Juul Farver
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tidsplan

Til Krigslive er der næsten altid lang ventetid på skæve 
tidspunkter, fordi det at koordinere flere hundrede mennesker 
der skal slås på bestemte steder absolut ikke er nogen nem 
opgave. 

Oveni det kommer det, at vi ofte er ude steder med 
tvivlsom mobildækning (hvilket også var tilfældet her) og 
at rollespilsbeslutninger også spiller ind - til Krigslive III 
blev et 40-mands regiment f.eks. forsinket af en genstridig 
rottemand, som de jagtede og som gjorde, at de kom for sent 
til et slag - og at resten af hæren gik til grunde.

Derfor havde vi til Krigslive VIII besluttet at gøre tingene på 
en anden måde. Vi havde fra starten af lavet en tidsplan for 
hvornår hærene skulle være klar til afmarch (se Mønstringer) 
som alle spillere kendte og som de to hærledelsere (se 
Stabsfunktioner) gjorde hvad de kunne for at overholde.

Af tidsplanen fremgik det også hvornår der skulle spises, 
hvornår dem der var på madordningen (se Madordning) fik 
udleveret mad og hvornår der var tid til at slappe af.

Det, at vi havde en stram tidsplan betød også, at der var tid til, 
at de to generaler (se Generaler) kunne nå offgame-møder 
undervejs og få rettet ind efter hvad der var problemer med.

Alt i alt, så er tidsplanen en af de ting, vi er rigtigt glade 
for, og som vi håber at fremtidige arrangører vil tage til sig. 
Selvfølgelig går der lidt af rollespilsoplevelsen ved, at alle ved 
hvornår det næste slag er og at det ikke kun er lederne der 
ved det, men det man vinder ved at alle er klar til det rigtige 
tidspunkt synes vi kompenserer for det. Rigeligt, endda.
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“At frontalagribe en tungt 
bevæbnet vikingehær, mens 
pilene flyver om ørene på en 
er helt klart en af de mere 
intense rollespilsoplevelser.”

- pelle johansen
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tilskuere

Der har altid været tilskuere til Krigslive. Venner, fotografer, 
tilfældige forbipasserende i skoven. Til Krigslive VIII ville vi 
prøve at integrere tilskuerne på en anden måde - især fordi 
Sagnlandet Lejre normalt er åbent for besøgende og vi gerne 
ville give “gæsterne” en oplevelse udover det sædvanlige.

Derfor var tilskuere fra starten af indtænkt i dette Krigslive, 
og de endda af den betalende af slagsen. Det betød, at vi havde 
et børneområde hvor ungerne kunne slås med et par af vores 
instruktører, guidede ture til lejrene mens hærene var ude at 
slås og muligheden for at komme helt tæt på som tilskuer.

For at undgå, at tilskuerne var for meget til gene rent visuelt 
havde vi udstyret dem med brune munkekutter (fra et af vores 
andre projekter), så de ikke så alt for moderne ud. Denne effekt 
blev selvfølgelig forstyrret af, at en del af dem havde kameraer 
med, men overordnet set virkede kutterne suverænt.

En anden ting som gjorde det muligt at give tilskuerne en 
spændende oplevelse var, at vi havde valgt at have en ret stram 
tidsplan (se Tidsplan), sådan så de vidste hvor de kunne gå 
hen for at se noget spændende.

Vejret og manglende PR gjorde, at der desværre ikke kom 
mere end ca. 120 gæster på dagen, men mange af disse havde 
nogle rigtigt gode oplevelser. Især forældre til deltagere var 
der mange af, og de var glade for at få en chance for at se 
hvad deres mere eller mindre voksne børn egentligt rendte og 
lavede.

Alt i alt er vi rigtigt glade for, at vi havde tilskuere med. Det 
sparede os penge i forhold til location, gav os en chance for at 
vise rollespil frem og generede ikke deltagerne synderligt meget.
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“Det er ikke ofte, at man får 
lov til at sminke sig klam, 
iføre sig bandager i hele ho-
vedet, og rende rundt med et 
ægte kranie fra 1920’erne, en 
hel weekend, uden at nogen 
stiller spørgsmålstegn ved det.”

- allan eising
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toiletter / bade

Når man taler om de klassiske 3 S’er (Spise/Skide/Sove) er 
Krigslive ret nemt at arrangere. Spillerne tager sig gerne af 
at skaffe telte at sove i selv, mad sørger de fleste af dem også 
selv for (med mindre man selvfølgelig vælger at klare det fra 
arrangørside af) og tilbage er der kun at tage sig af skideriet.

Dette gøres klassisk ved store mængder toiletter af mere eller 
mindre Festival-karakter - ofte udlejet fra firmaet Godik. Til 
Krigslive VIII havde vi lagt den ene lejr sådan, at de havde 
adgang til rigtige toiletter, hvilket var rigtigt rart.

Den ene anden lejr måtte desværre “nøjes” med Godik-
toiletter, og her havde vi valgt at holde mængden af toiletter 
på et minimum af logistiske grunde. Indgangsvejen til den lejr 
som skulle bruge Godik-toiletterne (vikingelejren) var nemlig 
ikke egnet til lastbiler, og vi havde derfor valgt kun at have 
to toiletvogne, der kunne køres af en personbil med kraftig 
motor og anhængertræk.

Dette var lige i underkanten - 4 toiletter til 200 mennesker er 
knebent også selvom det kun drejer sig om 1 1/2 døgn, hvor de 
er i brug. Og det, at vi ikke havde tænkt over lys til toiletterne 
gjorde ikke sagen bedre.

Set i bagklogskabens lys havde en ekstra toiletvogn gjort 
underværker, og endnu bedre havde det været hvis vi havde 
sørget for fornuftig  belysning til toiletterne deroppe.

Omkring bade er der kun en ting at sige. De er utroligt lækre 
at have - især efter scenariet når folk skal feste. Men er de ikke 
på området, så anbefales det ikke at leje dem.

I Sagnlandet Lejre var der dog bade, og det var vi glade for.
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“Mit første krigslive var 
eksemplarisk på en ting jeg godt 
vidste i forvejen , men som jeg 
stadig kan forundres over: 

Hvor gode rollespillere er til at 
tage historiske elementer og gøre 
dem levende gennem deres egen 
fortolkning. 

En ting er at vide, at der har 
eksisteret en Lazerus-orden, en 
anden ting er, selv at skulle 
spille spedalsk ridder der kæmper 
for en plads i paradis.” 

- jakob givskud
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tilmelding

Et af de steder hvor vi til Krigslive VIII virkeligt brændte 
nallerne var på vores tilmeldingssystem. Det gav ikke de store 
konsekvenser for scenariet i sidste ende, men det skyldes 
mere at rollespilsnetværket i Danmark er stærkt og at folk er 
gode til at videreformidle information.

Vi havde nemlig valgt at gøre det så nemt som muligt for folk 
at tilmelde sig. Hjemmesiden www.billetto.dk tilbyder en nem 
og overskuelig dankort-løsning, som inkluderer tilmelding og 
som fungerer upåklageligt for kun nogle få penge (ca. 2% af 
vores budget gik til denne betalingsløsning).

Der var dog det problem, at Billetto-løsningen ikke automatisk 
inkluderer, at man får deltagernes mail-adresser. Vi fik derfor 
navne på alle vores deltagere og samtidig deres penge, men vi 
havde ingen kontaktinfo på dem - og vidste heller ikke hvad 
de skulle spille.

Det gik først for alvor op for os at problemet var der, da vi havde 
rundt de første 200 spillere og ville til at sende information 
ud. Og selvom vi vidste hvem der ville dukke op, vidste vi ikke 
hvordan vi kom i kontakt med dem eller hvilke grupper de 
havde planlagt at være med i.

Gennem vores mange personlige kontakter lykkedes det at få 
minimeret problemet i sidste ende, men er der en ting vi vil 
anbefale andre Krigslive-arrangører at gøre anderledes så er 
det tilmeldingen. Billetto er fantastisk, men man skal sikre 
sig, at man får kontaktinformation med på folk - og allerhelst 
også, at man får dem til at tilkendegive hvad de skal spille.

Det gjorde vi ikke. Og det kunne have skabt store problemer. 
Så sørg for at få e-mails som minimum!
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“Det er hele pakken der tæller 
til Krigslive. Forberedelserne, 
opsætningen, spillet, efterfesten. 
Jeg ville ikke undvære noget.”

- ann eriksen



5959

unødvendige udgifter

Nogle udgifter til Krigslive er svære at løbe fra. Koster location 
penge, skal disse selvfølgelig findes i budgettet. Selvom 
spillerne godt kan grave huller i jorden til at skide i, så er det 
rarest hvis der bliver kastet nogle penge efter toiletter.

Ting som brænde, udgifter til oprydningsteams og andre 
“nødvendige” udgifter er der derfor ikke den store grund til at 
komme ind på. Det koster penge at lave Krigslive.

Til gengæld vil vi gerne sige et par ord om unødvendige 
udgifter, og dem havde vi alligevel et par af til Krigslive 
VIII. Heldigvis kunne vores budget bære det, men kan vores 
erfaringer spare fremtidige arrangører for nogle kroner, så 
mener vi det er værd at fortælle hvad vi brugte for meget på.

Begge sider til Krigslive har gerne et stabstelt, som bruges 
til spilmæssige formål, og det havde vi selvfølgelig også til 
Krigslive VIII. Det var sådan set også fint. Mindre smart var 
det, at vi havde bibeholdt en anden tradition - “kroteltet” - 
uden at have indtænkt nogle til at bemande det. 

Det betød, at vi havde lejet to lækre 8x8 middelaldertelte til 
den nette sum af 12.000 kr. uden at have nogle til at sikre, at 
de blev brugt - hvilket de heller ikke rigtigt blev. Don’t do this.

En anden ting vi brugte penge på var en køletrailer til den 
side, som ikke var i nærheden af køkkenet og som derfor ikke 
havde kølefaciliteter til madvarer. Det havde vi bare ikke 
fortalte spillerne, som derfor ikke havde købt ind med henblik 
på, at der var kølefaciliteter til rådighed.

Lektien? Hvis man bruger penge på noget er det smart at 
fortælle folk om det på forhånd, så de kan planlægge efter det!
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“At sende 200 brølende vikinger 
imod fjenden, er vildt berusende.”

- kasper sjøgren
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ØL

For nogle handler Krigslive om indlevelsesrollespil og 
soldaterliv. For andre handler det mest om at drikke guldøl 
og dase i solen mellem slagene og nyde en tur med vennerne.

Ligegyldigt om man vil tækkes den ene eller den anden type 
spiller - eller begge - så bliver man nødt til at tage stilling til 
alkohol når man arrangerer Krigslive.

Vi havde det udgangspunkt, at vi ikke havde noget imod, at 
spillerne drak, så længe de ikke var fulde under kampene og 
så længe de overholdt Sagnlandets regler om at der ikke blev 
drukket alkohol mellem 10-17 lørdag, hvor der var tilskuere.

Det kan virke lidt grotesk, at man bliver nødt til at være enten 
meget specifik eller meget tolerant i sin udmelding omkring 
alkohol, men virkeligheden er den, at vi bor i Danmark, hvor 
alkohol fylder en hel del i kulturen, og rollespillere stadig 
primært er unge mennesker, der godt kan lide at feste.

En af måderne vi løste “the alcohol issue” på til Krigslive VIII 
var ved at have en offgamelejr (se Ingame/Offgame lejre), 
hvor de der mest var til dåsebajer og afslapning kunne husere.

Det betød ikke at der ikke blev drukket i ingamelejrene, men 
de betød, at mængden af hyggedrikkeri med vennerne som 
forstyrrede de andre spillere blev begrænset betydeligt. 

Krigslive samler mange mennesker med mange forskellige 
tilgange til verden - deriblandt også til alkohol, og selvom det 
ikke er nødvendigt som arrangør at have en skarpt defineret 
alkoholpolitik, er det en fordel at have en. Og især er det en 
fordel at være villig til at snakke med folk om deres drikkeri.
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tid & sted
27.-29. april 2012. sagnlandet lejre

antal deltagere: 
411

budget: 
ca. 100.000 kr.

deltagerpris:
250 - 450 kr. (med eller uden mad)

arrangørforening: 
rollespilsfabrikken 

hovedarrangører: 
anders berner & Claus raasted

kontakt:
agberner@gmail.com
claus.raasted@gmail.com

krigslive VIII
“ragnarok på jord”


