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Rollespilsklubben Moonlords – de første år   

Oliver, som gik i 6. kl. på Kalbyrisskolen, var begyndt at spille warhammer, fantasy- bræt og 

computerspil. Han ville også gerne prøve liverollespil. Der var vist en lille vennegruppe i Næstved som 

dyrkede det, men ikke som en klub åben for alle. Erik kørte Oliver til et stort rollespilsarrangement som 

foregik i Brøndbyskoven. En dragt og et våben skulle skaffes. Oliver lånte sin mor Dorothys kappe, som 

hun havde lavet i 1971, bare med foret vendt udad, for det stribede stof var lidt for meget. Erik hjalp 

Oliver med at lave et sværd. Men sværdet blev kasseret i våbenkontrollen og udklædningen var vist 

heller ikke så sej. Der var meget at lære om liverollespil! Men lysten var der.  

 Oliver til rollespil 1998 

Biblioteket havde ”Skattekisten”, hvorfra børn kunne søge penge til at lave et arrangement der havde 

med krop og bevægelse at gøre. Der stod også at ”kun fantasien sætter grænsen” så Oliver søgte 500 

kr. til at lave et rollespilsarrangement med sine klassekammerater i Næstved. Det blev afholdt den 2. 

oktober 1998 ved politiets hundeøveplads ved Ganges Bro. Det blev en succes som gav ”blod på 

tanden” til mere. Oliver skrev en artikel i skolebladet ”På talefod” beskrivende det afholdte 

arrangement, og med info om, at vi ville starte en klub i det nye år. 
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Fra januar 1999 stod vi, med hjælp fra et par andre forældre, for rollespilsklubben under 

ungdomsklubben Moonlight på Kalbyrisskolen. Man skulle gå i mindst fjerde klasse, og det kostede 20 

kr. om året i medlemskab. Der blev afholdt en ugentlig klubaften, tirsdagsaftener i lige uger og onsdage 

i ulige, så dem der havde andre interesser, f.eks. fodbold om tirsdagen, stadig kunne være med på 

onsdage. Der blev spillet med brætspil, malet warhammerfigurer, bygget scenarier og der blev lavet 

våben og dragter til liverollespil. I marts afholdt vi den første af de månedlige liverollespil, som foregik 

den 3. søndag i måneden, i Pinet ved Herlufsholm. Udstyrsmæssigt en lidt primitiv start, men vi skulle 

prøve konceptet af. 
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 Dorothy og Erik stod for det praktiske til rollespilsarrangementerne. Kapperne som Dorothy havde 

lavet til det allerførste rollespil, blev suppleret med andre ”flotte” dragter til at låne, og Erik sørgede for 

at alle rollespilsvåben var i orden. Et par havepavilloner blev købt, som blev brugt til bl.a. kroen. 

Dorothy sørgede for den lidt basic menu, som passede i de deltagendes smag, og var med i de 20 kr.  

det kostede at deltage. Der var frugt, ”rollespilsbrød1” og spaghetti med ketchup og saftevand at 

drikke. Vi havde ansigtsfarve med til sminkning hvis man f.eks. skulle være sortelver. Men ellers var det 

de deltagende børn og unge mennesker der skabte deres eget univers i skoven.  

  

Olivers søstre Kirsten, Elisabeth og Alice var alle med i opstartsfasen af live-rollespilarrangementerne. 

Den yngste Alice startede som 5-årig, og var efterfølgende altid med i skoven. Hun havde sin egen bod 

hvor hun solgte ”smykker”, og ellers hyggede hun sig med at følge med i hvad de ældre børn fandt på. 

Da hun gik i børnehaveklasse i 2000, var læreren med på ideen, at hele klassen skulle opleve et rollespil 

i skoven. Oliver og et par af 

hans klassekammerater 

forberedte et scenarie, og 

fordi det skulle forgå i 

skoletiden, fik de af deres 

lærer fri til at være med. De 

andre søstre ville også være 

med, og Elisabeth som gik i 

5. kl. fik fri af sin lærer, 

medens Kirsten på 24 tog fri 

fra sit arbejde! Det blev en 

sjov oplevelse for alle. 

                                                             
1 Fantastisk brødopskrift med maltøl.  
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Af andre særarrangementer i 2000 kan 

nævnes at vi fik besøg i Hvide Villa af Non 

Nomen. Middelaldergruppen viste deres 

historisk korrekte udstyr frem og 

demonstrerede kampteknik. 

Rollespilsforeningen havde fået 1,500 kr. 

fra Storstrøms Amts Forvaltningen for 

Uddannelse, Kultur og Arbejdsmarked til 

arrangementet.  

 

 

Inspireret af det, var vi med til en kulturdag i Markkvarteret, og fik god reklame for rollespilsklubben i 

avisen. 

    

Der var også fællesudflugter, f.eks. til Warhammer-arrangementer. 
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Erik lavede en hjemmeside med bl.a. billeder fra arrangementerne, og klubben ændrede navn til 

Moonlords. På et tidspunkt blev klubaftenerne flyttet til Stenlængegården, og vi måtte også flytte os 

lidt, der hvor vi holdt til i skoven, da hundeskoven blev etableret. Ellers forgik både klubaftenerne og 

livearrangementerne på fornøjelig vis, både for de unge deltagere og de frivillige voksne. 

Da Oliver var færdig med 9. kl. i 2002 sluttede 

vores ”rolle” i rollespilsklubben. Men som familie 

opgav vi ikke at lege, for vi blev involveret i 

middelaldermarkederne, som i en årrække blev 

afholdt i Karrebæksminde. Nu syede Dorothy 

historisk korrekte dragter og Dorothy og Erik 

”sprang ud” som Birgitte Gøye og Herluf Trolle. Da 

det var Renæssanceår i 2006 samledes flere af de 

unge mennesker fra rollespilsårene til et 

arrangement på Rønnebæksholm.  

Alle i vores familie mindes de gode oplevelser vi fik i rollespilsårene med glæde.  Og tilbage til 

udgangspunktet, det er helt sikkert at et rollespilsarrangement i skoven er en fantastisk måde at få 

aktiveret børnene på, samtidig med 

at de er udenfor i vores skønne 

natur.  Fantastisk er det også, at 

rollespilsklubben nu 20 år senere 

stadig fungerer og giver fysisk 

udfoldelse og gode oplevelser til 

mange børn.  

 

Oliver til rollespil i 2003 med 

ordentlig dragt og udstyr😊 


