
Nr. 01
D. 31/03/10

Der nok at glæde sig til på Fastaval 
hvis man kommer for at spille 
rollespil. Ifølge de 
scenarieansvarlige, har feltet aldrig 
været stærkere.

Af Kristian Bach Petersen

Selv om der er nok at tage sig til i 
Skæring, er rollespillet stadig den 
vigtigste ting på Fastaval. I år er der 31 
premierescenarier på Fastaval og der er 
masser af fede oplevelser at se frem til. 
Men tag ikke bare Fasta Morgens ord 
for det:
  ”Feltet er sindssygt stærkt. Jeg plejer 
at få læst næsten alle scenarier hvert år 

og det her er måske det stærkeste felt 
nogensinde. Det er særligt stærkt i 
bunden, for der er ingen decideret 
svage scenarier i år. Der er flere af 
debutanterne der virkelig har leveret 
varen og som må betragtes både som 
seriøse bud på Otto-vindere og på at 
blive dem, der tegner miljøet de næste 
år,” fortæller den ene del af den 
scenarieansvarlige duo, Klaus Meier 
Olsen. 
  Klaus har i sin rolle som 
scenarieansvarlig selvfølgelig været 
igennem alle 31 scenarier, og adspurgt 
om der er en trend eller tendens i årets 
scenariefelt fortæller han:

   ”I forhold til udviklingen, så er der 
kommet et større fokus på fortællingen 
efter et par år, hvor det var 
virkemidlerne, der var i fokus. Mange 
forfattere rammer en rigtig fed balance 
mellem at have en historie de gerne 
vil½fortælle og bruge rollespillet til at 
lade spillerne være med til at skabe den 
historie.”
  Så der skulle være masser at glæde 
sig til. De kommende dage vil du i 
Fasta Morgen kunne læse portrætter af 
interessante forfattere, anmeldelser af 
alle scenarierne på kongressen og høre 
mere om de scenarieansvarliges rolle 
og visioner for scenarierne på Fastaval. 

Scenarier på Fastaval 
har aldrig været bedre!

Der er 
Drage
i maden
...Og det giver XP

Årets opsættere fik 
et ekstra boost i 
from af det sjældne 
men kraftfulde 
krydderi knust og 
tørret drage. Både 
chili con carne og 
lasagnen blev til 
sat solide mængder 
Dragon. Især 
vegetar udgaven 
fik ekstra.
  ”Vegetar er jo en 
prestige class, så 
de har brug for de 
ekstra xp,” udtalte 
kokken.”
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Absurth er gæster i kiosken hvor vi 
laver luksustoast til rimelige priser. 
Kom forbi og prøv en Odin, en 
Thor eller en Idun, eller måske den 
særlige feature: Vinland, med lækre 
importvarer fra vest.
Så hvis du har sovet fra 
morgenmaden, har brug for frokost 
eller bare savner en snack, så kom 

forbi og prøv det 
spændende udvalg. 
Thomas Munkholt siger 
om Toasthalla: ”Jeg skal 
ikke spille eller 
arrangere noget - jeg 
kommer KUN for 
Toasthalla.”
Toasthalla er at finde i 
kiosken torsdag fra kl. 
10 til kl. 14

Der kommer knald på 
disse på torsdag.

Det bliver regn fyldt grådt og 
kedeligt.
Ja, som I kan se byder vejret jo ikke 
rigtigt på så meget andet end druk, 
hor og GDS! Men synes du vejret er 
træls, så tænk på hvordan det bliver 
for Krigslive. FastaMorgen vil 
selvfrølgelig finde og holde den 
vejransvarlige ansvalig.

Og nu til vejret

Toasthalla 
på Fastaval

Der sker mange ting i caféen i år. Vi 
har æren af at præsentere dem her i 
avisen.

Af Simon James Pettitt

Caféen er i 2010 meget mere end blot 
elitens latte befængte tilholdssted, 
(selvom det nu stadig også er det, 
selvfølgelig.) Her kan man fordøje 
gårsdagens rollespilsoplevelser, møde 
gæstebartendere fra nær og fjern og 
endda høre kinesiske eventyr.

Formiddags kaffe
Hver dag undtagen onsdag er der 
formiddagskaffe og rollespilssnak fra 
11 til 12. Her mødes spillere, spilledere 
og forfattere til en snak om de 
rollespil, der blev spillet dagen før. Det 
er en mulighed for endnu en gang at 
snakke sine oplevelser igennem, og 
høre om andres.

Cafespil i caféen
Brætspilscaféen præsenterer kl. 12-16 
torsdag og fredag en række spil som 
egner sig til at spille i, ja du gættede 
det, en cafe. Spillene er udvalgt ud fra 
at være hurtige at spille og lette at 
sætte sig ind i.
   ”Og så er de alle velegnede at lave 
drukregler til,” udtaler brætspilscaféen. 
Blandt spillene kan nævnes titler som: 
”Cash and guns”, ”Red dragon inn” 
samt ”Drago an co”.

Lounge a lá Fantasia
Kom i det totalt fede kostume du 

lavede til et live og aldrig har fået brug 
igen. Kom og flot dig i det sejeste din 
garderobe kan præstere. Kom og hyg 
med andre vel udklædte. (flot dig evt. i 
din maske fra Stjernetegn red.)

Kinesisk lørdag
Caféen beskriver det selv som: ”En hel 
lørdag med afslappende kinesisk musik 
og stemning, eller så lang tid vi orker 
det. Drik en kop traditionel kinesisk te 
og se de mærkelige europæere spille 
mahjong.” Desuden er der mulighed 
for at vågne op til kinesiske eventyr fra 
11 til 12.

Og alt det andet…
Der er meget andet at finde i caféen. Se 
avisens program for flere events. 
Blandt andet kan du opleve: Dry 
Martini event, gæstebartendere fra 
Bifrost og Hyggecon, dommernes 
reception for scenarieforfatterne, 
bartender jonglering og meget meget 
mere.

Nyheder i caféen
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Mulig 
nominering

Sikker 
nominering

Mulig 
Vinder

Sikker
Vinder

I førersædet

Solid 
placering Her første dag har der jo ikke været så 

meget sladder endnu, så det er ene og 
alene baseret på den hype, der har 
været forud for Fastaval. Blandt andet 
fra en tråd på RPGforum.dk. Her kom 
folk med deres bud på vindere og 
nominerede i Ottoræset.

   Ud fra dette kunne man se at 
Dungon, af Lars Kaos Andresen, blev 
spået nomineret fire gange og sat som 
vinder to gange, en topscore. At 
forfatteren er en solid veteran hjælper 
også på det.
   På en delt andenplads har vi Vasen, 
af Mikkel Bækgaard, med en lille 
føring over Salvation, af Simon Steen 
Hansen.
   De blev begge spået til nominering 
tre gange og vinder en. Men selvom 
Simon har vist han kan dreje et godt 
scenarie, har Mikkel dog noget mere 
erfaring, det tror vi kan være afgørende
   Previous Occupants, af Frederik 
Berg Østergaard og Tobias Wrigstad, 
fik en nominering og en 
vinderplacering (pudsigt nok af samme 
person.) Det er nok til at komme på 
listen, synes vi.
   Men tæt i hælene på den er Som 
sendt fra Himlen, Andreas Liberoth og 
Rasmus Boldt, det blev ikke spået som 
vinder, men blev sat som nomineret 
hele tre gang.

Baggrund for
dagens placeringer

Dagens Ottometer Hvad er et Ottometer?
Metrologerne har deres barometer vi 
har ottometeret. Med det vil vi 
forsøge forudsige vinderen af 
pingvinen over dem alle, Ottoen for 
bedste scenarie. På baggrund af hype 
på bloggene, sladder på gangene, 
tilbagemeldinger fra spillere, en 
overhørt samtale mellem dommere i 
caféen forsøger vi at forudsige det 
endelige udfald. Dagligt bringer vi en 
opdatering af situationen, som vi ser 
den. Har du et godt tip, så kom 
endelig med det.

-Dungon

-Vasen
-Salvation

-Previous Occupants

-Som sendt fra 
Himlen

Her i sommeren lavede jeg et 
væddemål med den kioskansvarlige, 
Astrid. Det var en varm sommerdag 
og jeg havde brug for øl. Astrid fra 
kiosken gav mig en øl i bytte for et 
væddemål

Af Jonas Rassing

Jeg skulle på næste fastaval lave 
minimum 20 GDS’er  (’Gør Det Selv’-
vagter. -red.). Jeg må lave lige den 
type GDS’er jeg vil, og for at bevise at 
jeg laver de tyve, vil der her i avisen 
være et nummer som fortæller hvor 
langt jeg er nået.
  Så nu er dag 1 gået i gang og jeg skal 
ud til min første GDS - tjans. Hvis du 
vil støtte mig, så kom og mød mig på 
de forskellige GDS’er…

Dag 1: Mandag opsætning
Dagens udfordring: Få Elias og Sofa-
Ole til at give mig alle mine GDS-

tjanser. Jeg fik en af de andre 
infonauter til at lave en A4 lang liste 
over de GDS’er jeg vil have, som 
Marie skal have i morgen, når hun en 
gang kommer. ”I got Quest for 
tomorrow!”
War stories? Jeg har arbejdet sammen 
med en masse, men det har mest været 
andre gamle Østerskov - elever, mens 
vi har preppet lokaler. Så der er ingen 
sjove warstories… Beklager.

Dag 2: Tirsdag opsætning
Dagens udfordring: At sørge for at 
Marie fik sedlen fra i går og at hjælpe 
med at preppe lokalerne færdig. Marie 
har fået sedlen, så der er alt godt, og vi 
er næsten færdige. Der kommer en 
gang i mellem noget tid, hvor man lige 
kan sidde og spille ”Family Business” 
(GENIALT SPIL) eller 4 på stribe (de 
kan begge lånes i brætspilscaféen).
Warstories: Jeg sad og spillede 
”Family Business” Jeg sidder i kontrol 
over hele spillet, da Jesper Lindhart 
siger: ”Om lidt kommer der en bil, som 

I skal tømme.”. Der går lidt, og jeg er 
stadig i fuld kontrol over spillet, og 
pludselig kommer en anden mand og 
siger: ”I skal tømme en bil nu.”. Så jeg 
stormer ud, hopper op til GDS-Marie i 
bilen og hjælper med at tippe/løfte 
sofaer ud, så andre kan bære dem ind. 
Jesper Lindhart må til sidst sige at jeg 
arbejder for hurtigt og skal slappe af. 
Det er nok det mest mindeværdige fra i 
dag.

GDS BOY – Til krig for ’vallen

GDS-
BOY 
skulle 
sove 
udenfor 
igår. Sig 
ikke vi 
ofre os 
for 
Fastaval
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Vi laver Fastaval 2010!
Info’en - epic I år (?!)

El-Mads; powering up

Rassing er klar til 
GDS

Info’ens..info!

Og DB’erne er her også

Breaking the law..lalalala

Fællessang?

Listen very carefully...I 
shall tell you this only once!

Årets første 
brætspil

En ny journalist 
på avisen

Kællinge øl!
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Lederen er at sted, hvor man 
udtrykker personlige og ofte 
kontroversielle holdninger, så lad os 
lægge hårdt ud: Jeg synes ikke 
Fastaval høre hjemme i Århus mere.

Af Simon James Pettitt

Lederen er udtryk for skribentens 

personlige holdning, og afspejler ikke 

nødvendigvis FastaMorgens eller 

Fastavals holdning.

Jeg er personlig træt af, at vi hvert år 
skal gå tiggergang hos nogen, som i 
bund og grund ikke gider os. Det er på 
tide vi ranker ryggen, vi er ikke blot 
den største af sin art i Danmark, vi er 
også en internationalt anerkendt 
begivenhed, folk fra USA kommer for 
pokker for at besøge os og høre om 
vores rollespilstil.
   Vi er simpelthen ikke tjent med den 
behandling vi får fra Århus Kommune 
og skoler. Det er på tide vi for alvor 
overvejer, om vores hjem fortsat skal 
være i Århus. Og hvis folk begynder at 
skrige op om, at det er her vi hører til, 
er mit svar: ”Nej!” Det vigtige i 
Fastaval er ikke hvor, men hvem. 

Hvor vil du hen?
Jeg ved at andre faste begivenheder 
(alt fra liverollespil til skak) også har 
oplevet Århus som en tung 
dansepartner (det korte af det lange er 
vel at Århus ikke gider events, selvom 
den vil være kulturby 2018.)
   En af de løsninger jeg har hørt, var 
med jævne mellemrum at rykke ud af 
Århus, for at gøre det lidt lettere, når 
man kom tilbage nogle år efter, det er 
sådan set det jeg forslår. Og hvem ved, 
måske vi bliver så glade for det nye 
sted, at vi ikke vil hjem til Århus.
   Jeg synes dog ikke, at vi skal tage til 
København, som også er blevet 
forslået, de har rigeligt der over (ikke 
uforståeligt, når nu Århus er så 
besværlig, de ødelægger det virkeligt 
for dem selv.)

   Nej Fastaval hører til i Jylland, for 
ikke at sige Østjylland. Men det må 
være på tide, at vi undersøger, om der 
er en kommune i nærheden, der er 
mere venligt stemt over for en 
begivenhed som os, (forslag modtages 
gerne).

Hvorfor det ikke er helt let at flytte
Men vi skal samtidig ikke være naive. 
Det er ikke bare lige sådan at flytte, det 
er det jo aldrig. Mange nye 
udfordringer vil erstatte dem vi flytter 
væk fra. Vi kun kræve en skole af den 
kommune som foreningen Alea hører 
hjemme i, (som pt. er Århus) og det 
kræver en vedtægtsændringer at ændre 
placering, blot for at nævne et 
problem.
   Men lige meget om det kan lade sig 
gøre eller ej, så er på tide vi i hvert fald 
seriøst undersøger, alternativer til sure 
Århus. Jeg personligt føler mig ikke 
velkommen mere, og når jeg ikke gør 
det, plejer jeg at gå.
   Har du noget at sige i denne sag, tre 
grunde til, hvorfor jeg tager fejl, eller 
kan du trylle en løsning ud af ærmet, 
så sig det ikke til mig, men kom ned og 
luft din holdning på tekst, så bringer vi 
den i avisens debatsider.

Hvorfor er det så svært?
Vi vil i FastaMorgen gerne fortælle jer, 
hvorfor det er så svært at finde skole i 
Århus. Men de stakkels arrangører har 
løbet med 180 km i timen de sidste par 
måneder, blandt andet på grund af 
skoleproblemet, så de skal lige puste 
ud, før vi får en grundig forklaring. Vi 
håber på, at kunne bringe en i løbet af 
Fastaval.

Lederen: Fastaval bør forlade Århus

Scenarier
Onsdagsblokken
20-02 (dog med risiko for forsinkelser 

i forbindelse denne første spilstart.)

Dungeon
Villa Clichélla
Slavehandleren fra Ascakon
Hjertebrand
Epifani
Triskelen
Når Kineserne kommer

09-13 Første dagsblok torsdag
Hva’ er du værd? (Blok 1 + 2)
Ascalondynastiet (Blok 1 + 2)
The journey
Passion Fruit
Mod Nulpunktet
Hul
Imperiet 40k

Brætspil 
20-22 Aquaretto
22-24 Citadels

Brætspil torsdag formiddag
10-14 Morskab med Muyten
12-16 Cafe-spil

Cafe er onsdag åben fra 17-03
21-23 Bifrost er gæstebartendere i 
caféen og laver reklame for 
Kundepunkt 2011.

Cafe torsdag formiddag
11-12 Formiddagskaffe og 
scenariesnak
12-16 Cafe Spil

Andet
Torsdag middag: Absurd holder 
Toasthalla i kiosken (se omtale her i 
kiosken)

Dagens Program
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På nettet findes en ren overflod af 
info for den nysgerrige og læselystne 
rollespiller. Du kan læse 
anmeldelser, læse Fastavals 
forfatteres overvejelser om deres 
næste scenarie, kaste dig ud i lange 
debatter påind til flere rollespilsfora, 
samt finde råd og vejledning til godt 
og vel alt rollespil.

Af Simon James Pettitt

Fastamorgen har i år besluttet at sætte 
fokus på denne mængde af online 

resurser for rollespillere. Vi bringer 
derfor en række ting i avisen fra 
internettets rollespilslager.
   Blandt andet vil vi bringe uddrag af 
en række blogindlæg, som vi finder så 
gode, at de egner sig til at blive læst af 
Fastavals deltagere.
   Vi er, i modsætning til Internettet, 
begrænset af plads, så vi bringer kun 
dele af nogle af indlæggene, men bare 
rolig, vi bringer også links til de fulde 
indlæg.
   Nogle bloggere har ligefrem lavet 
serier af indlæg, så vi bringer 

selvfølgelig også guiden til disse, så du 
kan fortsætte med at læse, selv når du 
kommer hjem fra Fastaval.
   Så er der også opstået en læsegruppe 
online. Disse friske sjæle anmelder 
løbende scenarier fra scenarie 
databasen ”Projekt R'lyeh.” Læs mere 
om disse to i dette nummer.
   Endelig sætter vi også fokus på 
udvalgte hjemmesider, som på hver 
deres måde behandler rollespil. Alt fra 
fora til store databaser, samt bringer 
portrætter af nogle af de mest aktive 
blogskribenter.
   God fornøjelse; Simon James Pettitt, 
onlineredaktør på FastaMorgen.

Rollespil online - en guldgruppe

Links
Til det fulde indlæg: sortforsyning.dk/2010/de-10-bedste-rollespilsblogindlæg
Til forfatterens blog: sortforsyning.dk

De ti indlæg gir et meget godt 
indblik, i hvad de danske 
rollespilsbloggere blandt andet 
skriver om. Derfor har vi valgt at 
dette indlæg skal åbne blogballet. 
Take it away Johs!

Af Johannes Busted

Dette er links til de ti bedste danske 
rollespilsblogindlæg, frit efter hvad 
min hukommelse nu kunne finde frem, 
i helt tilfældig rækkefølge:

Mortens D&D kampagne
mgreis.wordpress.com/kampagne
Er i virkeligheden en række indlæg om 
Mortens forskellige fortællergreb og 
interessante forsøg i og med en D&D 
kampagne sat på en troldmandsskole.

Uffes anmeldelse af How to host a 
dungeon
www.ivanho.dk/2008/09/23/how-to-
host-a-dungeon-karlsklippe
Uffe spiller enmandsrollespil ved 
Karlsklippe. Det er både meget nørdet 
og ret interessant.

Olivers Fra Scene til Situation
hjernespil.blogspot.com/2010/01/fra-
scene-til-situation.htm
Er en begrebsafklaring og beskrivelse 
af “situationen” som rollespilselement. 
Det er et virkelig godt og brugbart 
indlæg.

Anders’ fantasyverden Skov
pelk.dk/blog/2006/06/19/introduktion-
til-skov
Utrolig interessant idé. Læs indlægget.

Lars’ beskrive af arbejdet med 
scenariet Lichkongen fra Ascalon
larskaos.squarespace.com/udvikling-
af-lichkongen-fra-as
En serie af indlæg, der giver et godt 
indblik i kreative processer hos en af 
Danmarks bedste rollespilsforfattere.

Peters indlæg om Hello Kitty-
rollespil
molevitten.wordpress.com/2009/03/25/
197
Hvor Peter spiller rollespil med 
datteren. Det er sødt og godt tænkt. 
Alle med børn bør læse det.

Nis’ Persiske Pirater
www.ludofex.dk/blog/2009/12/05/
persiske-pirater
En efterspilsrapport fra første spilgang 
i Nis’ D&D kampagne.

Troels Leg med døden
mgreis.wordpress.com/2009/05/07/
gæsteindlæg-leg-med-døden
Gæsteindlæg på Mortens blog. En 
efterspilsrapport fra en Ars Magica 
kampagne.

Sannes Det store kønsrollespil
sanneharder.blogspot.com/2009/11/
det-store-knsrollespil.html
Hun har sgu haft i noget, (har siden 
hen skabt meget debat og andre indlæg 
i bloguniverset red.)

Manges Fastavalminder
Og her skulle Mettes indlæg med 
hendes Fastavalshistorie stå, men det 
kunne jeg ikke finde. (Men det 
næstbedste er vel en blog med links til 
en samling af Fastavalminder? Red.:
fastaval.blogspot.com

De 10 bedste rollespilsblogindlæg
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Internet-sektionen
På disse sider bringes ting og sager fra 
nettet. Samt omtale og anmeldelse af 
gode rollespilsting på nettet.

Præsenteres i samarbejde med 
scenariet ’Stjernetegn’ Onsdag d. 31/3

Af Kulsoen

 Vandmanden (20 jan.-18 feb.) 
 I dag vil du tage på Fastaval. Venus 
står i opadgående for din astrologiske 
energi, og derfor vil i dag være en 
særlig god dag at putte sukker i kaffen 
på.

 Fiskene (19 feb. – 19 mar.) 
I dag bør du undgå at blive ramt af 
hurtigt accelererende objekter som 
biler og riffelskud. Koralgrøn læbestift 
vil klæde dig særlig godt i dag.

 Vædderen (20 mar. – 19 apr.) 
I dag er din sociale energi i topform. 
Måske er i dag den rigtige dag at købe 
mælk? Stjernerne er dine venner i dag.

 Tyren (20 apr. – 20 maj) 
I dag bør du undgå kombinationen 
sandaler, jeans, boksehandsker og 

klovnenæse. Dette handler ikke så 
meget om astrologi som at det bare vil 
se dumt ud.

 Tvillingerne (21 maj – 21 jun.) 
Din kærlighedsstjerne er i 
nedadgående. Du bør derfor undgå at 
overhælde dit hjertes udkårne med 
syre, chili con carne eller smeltet ost, 
da det kan give skår i kærligheden.

 Krebsen (22 jun. – 22 jul.) 
I dag er en dødssyg dag rent 
astrologisk; dine stjerner er blevet 
hjemme i sengen, og der er ikke noget 
at fortælle.

 Løven (22 jul. – 22 aug.) 
 Hold dig fra dværge! Hende den 
rødhårede prøver at stjæle din pung.

 Jomfruen (23 aug. – 22 sep.) 
I dag har du en sindssyg trang til løg. 
En høj mand i bussen vil smile 
forelsket til dig, og det vil give dig en 
mild følelse af kvalme.

 Vægten (23 sep. – 22 okt.) 

Dine stjerner gør dig sporty. I dag er 
en god dag til at prøve noget nyt, gerne 
strikning eller skak. Er det for vildt, 
kan pudestramaj redde din dag.

 Skorpionen (23 okt. – 21 nov.) 
Hvis du har briller på i dag, skal du 
huske at pudse dem jævnligt. I dag vil 
du have styrken til at kvitte smøgerne. 
Er du ikke-ryger, bør du begynde at 
ryge før du prøver.

 Skytten (22 nov. – 20 dec.) 
I dag vil din største bekymring være 
om du har husket at tørre dig ordentligt 
efter du var på toilettet. Det har du 
ikke. Husk også at vaske hænder næste 
gang. 

Stenbukken (21 dec. – 19 jan.) 
Venus er i sin 3. fase i dag, og dette 
betyder med sikkerhed kærlighed og 
vild sex for både din kæreste og ham 
dér hendes ven, du ikke har helt fidus 
til. Overrask kæresten med en kædesav 
eller et boldtræ, og din dag vil helt 
sikkert blive spændende.

Dagens fastahoroskop

SMS FastaMorgen
I år har avisen at nummer du kan 
skrive sms’er til, og fortæller om 
din Fastaval. Vi vil gerne hører om 
oplevelser med scenarier, tips om 
ting vi bør skrive om, brok, hyldest, 
dagens fedeste citat eller spontane 
events vi bør dække. Skriv til os, vi 
er til for dig.

Nummeret er:

50 57 35 59

Husk at skrive dit fulde navn i 
SMS’en

De bedste SMS’er bliver bragt i 
avisen.

Som til primære aften på Ringenes Herre var der kø fra det sekund chek-in 
åbnede. De tumult lignende scener, der truede med at bryde ud, blev dog hurtigt 
afværget af en dreven og sikker Info. ”Til næste år begynder folk nok at ligge 
sig i kø en uge før,” udtaler en overrasket infonaut.
”Slige så godt hjælpe med at sætte op,” svarer Jesper Lindhart.


