
 

Version 0.2 1

+ Totenschlæger +

Version 0.2 - 28. januar 2023

Status: 0.2 

Pyh, en masse oprydning, totalt revideret 
grundsystem og udkast til mere knas. Varsler skal 
stadig konkretiseres betydeligt (fokus for 0.3), men 
der er et skelet. 

Mangler: Hvordan skaber og udvikler man en 
karakter, plus dramatisk hverdagsspil. 

Leveveje opdateres i tabel, så det arbejder jeg på 
separat fra dette dokument. Vil gerne have 6-8 
færdige til 0.3. 

Tema/setting etc. er uændret smidt om bagerst. 

Indhold 

Side 2: Grundsystem 
Side 7: Vigtige egenskaber 
Side 9: Forviklinger 
Side 11: Varsel, tegn & ulykke 
Side 15: Karakterskabelse 
Side 19: »Schaffengemetzel« 
Side 23: Leveveje 
Side 29: Introduktion



Totenschlæger er en variant af rollespillet 
Warhammer. Spillet handler om tapre småfolk 
på samfundets skyggeside der kæmper mod det 
krybende kaos og for håbet om en bedre 
morgendag. 

Men først de grundlæggende mekanikker. De 
nævnte, kursiverede egenskaber forklarer jeg i 
detaljer senere, men de er ikke vigtige ift. at 
forstå det basale.  

Terninger 
Terninger i Totenschlæger er sekssidet, 
medmindre andet er angivet (fx en tabel). 
Spilleren skal bruge terninger i to farver. Jeg 
bruger selv Fate Dice. 

Når man ruller for vilje, regnes 5 eller mere for 
en succes (‘plus’ på en Fate-terning, skrevet [+]). 

Når man ruller for natur, regnes 3 eller mere for 
en succes (både ‘minus’ og ‘plus’ på en Fate-
terning, skrevet [±]). 

Spilmester ruller sine egne terninger kaldet tegn, 
og hendes succeser (på [±]) kaldes ulykke.  

Vilje og natur 
Spillerens pulje starter altid med karakterens 
vilje der beskriver hvad de vil. Tag en terning for 
hvert point. Vilje kan suppleres af talenter. Vilje 
har én farve og succes på [+]. 

Dernæst tilføjes terninger i en anden farve for 
karakterens natur, én terning for hvert point. 
Natur udtrykker ens indre styrke og naturlige 
anlæg. Spilleren kan spendere trods for at øge 
denne pulje. Natur har succes på [±]  

Man skelner ikke mellem succeser fra vilje eller 
natur. Men er der succeser i overskud (kaldet 
effekt), kan de forbedre eller forsvare udfaldet af 
handlingen indenfor beskrivelsen af den natur 
man har brugt. 

Har karakteren 0 vilje (inklusive bonus), 
reduceres naturterninger til [+]. Har hen heller 
ikke natur, må de håbe på et lykketræf. 

Tilpas puljen 
Talenter kan give flere viljeterninger. Men også 
hjælp fra andre, egnet udstyr eller fordelagtige 
omstændigheder kan bidrage. Natur forbedres 
primært af trods. 

Omvendt kan der fjernes terninger ved højere 
sværhedsgrad, kaldet tærskel (forkortet T#). For 
hver tærskel fratrækkes en viljeterning, ned til 0. 
Tærskel påvirker ikke direkte natur (men 
indirekte, fordi 0 vilje forringer terningerne). 

Hvis karakteren har relevant erfaring, kan de 
sænke tærsklen med én (ned til 0). 

Hvis en karakter har brug for et lykketræf (0 
terninger), ruller hen et tegn. En nitte tæller i 
spillerens favør. En succes regnes som ekstra 
ulykke (se senere om varsler). 

Aflæs terninger 
Tæl spillerens succeser. 

• 0: fejlet 
• 1: klaret 
• 2 eller mere: +effekt per ekstra succes 

Konsekvens 
De fleste tjek er forbundet med risiko. Hvis et 
tjek fejler, meddeler spilmester hvad 
konsekvensen er. Ofte er der en oplagt risko 
forbundet med en handling, men ellers er disse 
generelt brugbare: 

• svie: skade, smerte, ydmygelse, frygt, stress 
• afsløring: nu eller senere 
• besvær: bøvlet, langsomt, dårligt, beskidt 

Juster for effekt 
Hvis spilleren rullede +effekt, bestemmer hen  
hvordan de vil bruge det: til at modgå en 
konsekvens eller til at forbedre et klaret resultat. 
Man må gøre begge dele hvis man har nok 
effekt. 

Bruges effekt til at modstå konsekvenser, bør det 
afspejle den natur der lå bag. Brugte man fx 
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skygge, kan man undgå at efterlade sig spor. 

Effekt kan også bruges til at forbedre kvaliteten 
af en handling: øget udbytte, hurtigere klaret, 
mere diskret, større skade osv. Også her bør 
fiktionen afspejle den valgte natur. For hver 
effekt kan spilleren vælge en forbedring (eller 
den samme flere gange hvis det giver mening). 

Beskriv udfaldet 
Det er spilleren der beskriver hvordan udfaldet 
ser ud, men spilmester kan bidrage.  

Man bør ikke blive for konkret inden tjekket, 
men blot beskrive hvad intentionen er. Så er der 
bedre plads til at lade terningerne bidrage. Sørg 
også for at få effekt med, for det er ofte der 
karakterens væsen kommer til udtryk. 

Varsel 
Hvis der er mere på spil, tager spilmester et 
varsel. Det er et udtryk for hvordan skæbnen på 
uforudsigelig vis griber ind i heltenes verden.  

Varsler har sit eget afsnit senere. Lige nu er det 
nok at vide at varsler ikke er afhængige af 
spillerens rul – det er noget spilmester 
bestemmer over, og det kan fx bruges når 
heltene går ind til et farligt møde, hvis skurkenes 
egen agenda har nået et vist punkt, eller 
karakterernes handlinger skaber dønninger. 
Spilmester kan også varsle for at lodde en 
stemning eller søge inspiration. 

Varslet foretages ved at rulle et passende antal 
tegn – jo værre omstændigheder, jo flere. Hver 
succes udgør en ulykke. 

Ulykke kan medføre modtræk fra skurke/verden/
plot, ramme karakterens egne svagheder eller 
forblive i spil som trusler. Det er konsekvenser 
der er defineret på forhånd, og det kommer der 
mere om senere. 

Det gælder som med andre konsekvenser at 
spilleren kan annulere ulykke med +effekt. Hen 
kan også spendere 1 lykke for at få spilmester til 
at rulle hele varslet om – hun må have læst 
knoglerne forkert. 

Vilje & natur: hvad & hvordan 
Vilje udtrykker handling og kompetencer, natur 
er det karaktertræk der bedst understøtter det 
ønskede resultat. De to optræder normalt i 
sammenhæng, men natur kan bruges alene. 

Vilje 
Vilje er noget heltene vil og gør. Det kan 
modificeres af talenter og fordele i situationen. 

Vilje fordeler sig over ti konkrete handlinger. 
Spilleren fordeler 12 point, fra 0-3 i hver. De kan 
max hæves til 5 point. 

• skabe: et produkt eller en optræden 
• tvinge: tage noget mod andres vilje 
• krydse: en forhindring eller et aflukke 
• relatere: indgå i relation med andre 
• jage: som bytte eller jæger, tilbagelægge afstand 
• kæmpe: mod aktiv fysisk modstander 
• indlede: komme godt i gang 
• finde: efterforske eller undersøge 
• hele: komme sig eller helbrede andre 
• yde: arbejdsindsats, håndtere noget 

Natur 
Natur er den tilgang til problemløsning der 
falder karakteren mest lige for. Det er også deres 
instinktive forsvarsmekanisme. Stærk KRAFT 
giver fx fysisk sejhed, mens HJERTE indgyder 
mod. 

Spilleren markerer én natur som sit beskrivende 
træk. Det siger noget om hvordan andre opfatter 
dem: Udtalt KRAFT tolkes som styrke, mens en 
person med meget HJERTE virker troværdig. 

Fordel 4 point med 0-2 i hver. Sæt +1 point i det 
beskrivende træk (op til 3, men det behøver ikke 
være det bedste). 

• KRAFT: fysik, styrke, udholdenhed 
• FINESSE: smidighed, bevægelse, teknik 
• SKYGGE: diskretion, afstand, vildledning 
• INDSIGT: intellekt, sanser, lærdom 
• HJERTE: intuition, kreativitet, mod 

KRAFT og FINESSE er overvejende fysiske, INDSIGT 
og HJERTE er mere sociale/mentale, og SKYGGE 
ligger i en gråzone derimellem. 
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Udfald: om konsekvenser 
Om man fejler eller lykkes, er ligetil at se på 
terningerne, men konsekvenser kan være sværere. 

Sørg først for at der er nok på spil til at tjekket 
indebærer en reel risiko. Det kan godt være en 
ligetil, ja/nej-opgave der skal løses, men så byg en 
scene og faremomenter op omkring det, eller 
overvej om svaret er givet i fiktionen: Er det her 
noget karakteren kan hvis hen ellers ikke bliver 
forstyrret? Så kan tjekket bare droppes. Særligt 
hvis det ligger indenfor en erfaring. 

En konsekvens må gerne være den mest oplagte. 
Det kan fint bare være den naturlige konklusion 
på det der ikke lykkes. Hvis en karakter fx ikke 
når over floden, er de nok faldet i vandet. 

Sørg for at konsekvenserne føles tilpas hårde. 
Det motiverer til at bruge +effekt defensivt eller 
spendere lykke og afspejler en barsk verden. 

Her er lidt mere om de oplagte konsekvenser: 

• Svie: Svie er spillets skade, og i denne verden 
er det helt naturligt ofte at gribe til denne 
løsning. Det kan godt være det ikke gør ondt 
på kroppen, men det kan stadig være 
stressende eller ydmygende. Det er også svie. 
Medmindre særlig risiko er etableret i fiktionen 
(fx brug af våben eller overklasse) eller 
gennem tegn, gives bare en enkelt svie. 

• Afsløring: Nogen opdager det det er gang i. 
Den kan tit bruges uanset om tjekket lykkes 
eller ej. Afhængig af situationen kan det føre til 
en alarm eller umiddelbar fare (fx vagter). 
Spilmester kan også vælge at udsætte 
afsløringen, så nogen kan opspore dem senere. 

• Besvær: En fleksibel kategori, men tænk det 
som klassisk Warhammer grim & gritty: 
Opgaven tager længere tid end forventet. 
Udstyr slides, går i stykker eller tabes. 
Virkningen er mindre end håbet. Nogen går i 
vejen. Du bliver syg af det eller i hvert fald 
møgbeskidt. Det begynder at øsregne. 

Både for dramaets og nemhedens skyld bør 
konsekvensen af et fejlet tjek være noget 
umiddelbart eller overhængende: 

• Prompte: Straffen falder med det samme. Hvis 
der er en direkte modstander, bør det her altid 
være første go-to. Det kan enten være i form af 
skade, som reduktion af spillerens succesgrad 
(hvor effektiv hun er), eller at modstanderen 
overtager initiativet. 

• Indirekte: Konsekvensen udløses (eller 
påbegyndes) inden for scenen, men rammer 
ikke direkte. Det kan være i form af en trussel 
eller en eskalering. Noget går i stykker eller 
tabes. Nogen siger “Hov, stop!” Vagten kommer 
nærmere. Nogen hvisker en advarsel i 
rådmandens øre. Måske manifesterer det sig 
som en prompte konsekvens ved næste forsøg: 
Hæv øksen, og se om det bliver oplagt at lade 
den falde, eller om det løser sig selv. 

Karaktertræk som naturligt forsvar 
Normalt vil handlinger og konsekvens være 
forbundet med spillernes valg og tjek. Men 
sommetider vil skæbnen at det går dem ilde 
uden at de har gjort noget (hvis fx spilmester har 
taget et ondt varsel). I det tilfælde går man 
direkte til at fastsætte konsekvens, og spilleren 
kan kun forsvare sig. Til det bruger hen den mest 
oplagte natur: 

• KRAFT: modstå fysisk skade, udholde smerte, 
udmattelse, tømmermænd, tåle sygdom 
(jernhelbred) 

• FINESSE: undvige, flygte, udvise forsigtighed, 
gode reflekser, afbøde fald, begrænse smitte 
(god form og immunforsvar mod milde 
sygdomme) 

• SKYGGE: forblive uset, aflede opmærksomhed, 
lugte en løgn, gå fri af smitte (særligt pest og 
lignende) 

• INDSIGT: undgå at blive snydt, aflæse faretegn, 
klarsynet, årvågen, fokuseret, have en plan på 
forhånd, præventiv behandling 

• HJERTE: fornemme fare, sjette sans, stålsætte sig 
mod frygt og kaos (fordærv), bevare roen, 
begrænse unaturlige sygdomme (en sund sjæl) 

Hvis karakteren ikke har point i en natur (husk 
at man kan spendere trods til at få +1), ruller de 
en enkelt reduceret terning [+]. 
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Handlinger i praksis 
Princippet for alle viljetjek er altid: handling 
(hvad vil du?) + natur (hvordan griber du det 
an?). Ud fra det kan man bruge de generelle 
beskrivelser af karakteregenskaberne og sund 
fornuft til at udelukke nogle og finde på andre. 
Det er ikke alle kombinationer der er lige 
oplagte, men vær åben. 

Det er ikke tænkt som en udtømmende liste – 
det er i princippet også muligt at finde på nye. 
Man kan fx let sætte mere fokus på sociale spil 
eller kamp. Jeg har tilføjet et eksempel, anråbe, 
der åbner for mystik, magi og mirakler. 

Hvis en handling ikke står på listen? Det her er 
dem jeg synes dækker Totenschlæger som jeg ser 
det. Brug de eksisterende kreativt eller diskuter 
om I som gruppe skal skifte en eller flere ud. Der 
bør aldrig være over 12 handlinger. Det skal være 
meningsfuldt at have point i en vilje. Husk at 
man godt kan prøve noget med 0 i vilje. 

(Overvejer at give leveveje unik handling.) 

Skabe + 
Brug skabe til at bygge eller kreere noget.

• kraft: bygge (noget tungt eller stort) 
• finesse: konstruere (noget detaljeret, 

finmekanisk) 
• skygge: forklædning, falske papirer, gemmested 
• indsigt: formulere sig klart, lægge plan 
• hjerte: kunst, udtrykke sig 

Tvinge + 
Brug tvinge til at få din vilje eller tage noget med 
magt.

• kraft: true, skubbe, skræmme, tage med magt 
• finesse: armlås, overraske, kropsfinte, hapse 

(hurtigt) 
• skygge: manipulere, vildlede, franarre, rapse 

(uset) 
• indsigt: argumentere, føre bevis, finde svagt 

punkt 
• hjerte: såre, overbevise med patos, påkalde 

guderne 

Krydse + 
Brug krydse til komme over en forhindring eller 
ind et sted der er forbudt.

• kraft: bryde op, rive ned, den direkte vej, mase 
sig forbi 

• finesse: dirke, klatretyv, afvente åbning 
• skygge: snige sig ind, bluffe, bedrage, bestikke, 

bagvejen, krybe, forklæde sig, udnytte 
hemmelig viden, afledningsmanøvre 

• indsigt: overtale, forklare, analysere/udnytte 
svagt punkt, lægge en plan 

• hjerte: charmere, lade som om man er hjemme, 
spørge om lov 

Relatere + 
Brug relatere til at skabe en relation eller 
socialisere.

• kraft: imponere, kropslig tiltrækning, evt. på 
afstand 

• finesse: kærtegne, sexuel udstråling, i 
nærkontakt 

• skygge: lyve, udgive sig for en anden, holde lav 
profil, virke mystisk 

• indsigt: intellektuel kommunikation, holde tale, 
diskutere 

• hjerte: karisma, ærlighed, hengive sig, hygge, 
snakke, optræde 

Jage + 
Brug jage til at forfølge et bytte eller undgå at 
ende som et.

• kraft: kort spurt, løbe langt og tungt, takle, 
flygte, mosle 

• finesse: løbe stærkt og ubesværet, springe, 
klatre, håndtere noget imens, reflekser 

• skygge: skygge nogen, forsvinde, overraske, 
fastholde færten, bevæge sig uset, blodhund, 
skyde 

• indsigt: finde/følge spor, tage sig god tid, tænke 
og forudse 

• hjerte: følge sjette sans, tavs forbindelse 
mellem jæger og bytte 
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Kæmpe + 
Brug kæmpe til at slås. 

• kraft: slå, hamre, angribe, offensiv, gå forrest, 
bokse, bryde, nærkamp 

• finesse: stikke, fægte, undvige, manøvrere, 
indøvet detalje, kampteknik, mellemdistance 

• skygge: på afstand, skyde, rygstikke, forråde, 
beskidte trick 

• indsigt: taktik, rådgive, overskue, følge plan 
• hjerte: “last stand”, følelsesdrevet duel, 

desperation, støtte andre 

Indlede + 
Brug indlede til at starte ud eller gå ind på et nyt 
område.

• kraft: fyndigt, spontant, “murbrækker”, tage fat, 
gøre indtryk, tage initiativet 

• finesse: reaktivt, positionere ift. noget, 
paraderne oppe, afmålt, se an, stå rigtigt 

• skygge: skabe afstand, finde skygge, observere 
passivt, spotte svaghed/outsider, afspejle 
adfærd 

• indsigt: analysere, studere, planlægge, diskutere, 
koncentrere sig 

• hjerte: indgå ærligt, fornemme/følge stemning, 
behage, tage mod til sig, gåpåmod 

Finde + 
Brug finde til at granske et sted eller en situation. 

• kraft: gennemrode, fremprovokere respons, 
grave dybt 

• finesse: taktil undersøgelse, kropsvisitere, 
forbinde spor, finkæmme 

• skygge: afkode, finde bevidst skjulte spor, 
kontakter i underverden, kriminel erfaring, 
aflæse et gerningssted 

• indsigt: nærstudere, finde, bemærke, kloge 
kontakter, læse, se sammenhænge, logik 

• hjerte: få hul igennem til vidner, 
mavefornemmelse, hvad mangler? 

Yde + 
Brug yde til at håndtere noget eller klare en 
praktisk opgave.

• kraft: med magt, lægge kræfter i, slæbe, ro/
stage, konstant/bestemt indsats, udholde slid, 
bruge redskab, hjælpe til (tage en tørn) 

• finesse: med teknik, præcist, ride, styre, udføre 
korrekt, benytte instrument, koordinere indsats 

• skygge: foregive mestring, gøre det forkert, 
udføre ubemærket, sætte fælder/snarer, 
minimal indsats 

• indsigt: gætte løsningen, forstå med intellekt, 
dirigere andre, mental anstrengelse, sortere, 
grundigt og tålmodigt 

• hjerte: intuitiv forståelse, føle sig frem, berolige 
dyr, samarbejde, indgå i arbejdsflow 

Hele + 
Brug hele til at komme dig over skade, sygdom 
og stress eller til at hjælpe andre med det.

• kraft: udholde smerte, heler hurtigt, komme sig 
efter brud, sår og chok 

• finesse: sætte brud, kirurgi, veltrænet, 
immunforsvar, kur, komme sig over træthed og 
småskrammer 

• skygge: leve med sygdom, klynke men klare sig, 
ryste afsløring/ydmygelse af sig 

• indsigt: lægehjælp, medicinere, diagnosticere, 
komme sig over dumhed, fejl og mental 
træthed 

• hjerte: meditere, en sund sjæl, bede for andre, 
pleje, koble af, komme sig over magiske angreb, 
frygt og stress 

Anråbe + 
Brug anråbe for at åbne sig for det overnaturlige. 
NB: Koster lykke at bruge, og anråbe starter altid 
med 0 point i karakterskabelsen.

• kraft: vedholdende, kropsligt, legemet som 
tempel, besættelse, naturkraft, huse daimon 

• finesse: kropslig tilstedeværelse, gestus, 
bevægmønstre, rituel handling 

• skygge: bruge sin skyggeside, blod, genkende 
mørke, forbande, undgå daimon 

• indsigt: udenadslære, udføre ritual, forstå svære 
tekster, okkult/hellig kundskab, se/forstå/tale 
med daimon 

• hjerte: bøn, mirakler, henkastelse, afvise det 
onde, mærke energi, påtage sig smerte, 
velsigne, finde indre styrke, tiltrække daimon 
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I dette afsnit gennemgår jeg andre vigtige 
karakteristika, forskellige typer af tjek (fx 
samarbejde) og ser lidt på udfald og 
konsekvenser.  

Først: Totenschlæger opererer med perioder af 
fejde (“eventyret”, “scenariet”, længere periode 
med spænding og efterforskning), træfning (høj 
risiko, direkte social eller fysisk konflikt, 
umiddelbare stakes, kamp eller diskussion) og 
hverdag (“downtime”, passe sit arbejde, hele, 
efterforske, yde passiv modstand). 

Skæbne: trods vs. lykke 
Trods og lykke afspejler kampen mellem 
karakterens tro på egne evner og skæbnens 
bestemmelse. 

De to egenskaber giver forskellige fordele, men 
det er en begrænset ressource der bliver opbrugt 
undervejs og skal genoplades mellem eventyr. 
Samtidig begrænser de hinanden. Der er kun 
plads til enten trods eller skæbne i det røde 
midterfelt: 

trods » OOO|OOO|OOO « lykke 

Trods 
Trods er den kerne af stædighed der driver en 
karakter til at kæmpe imod. Brug trods til at: 

• få +1 på karaktertræk [±] 
• bruge særligt krævende talenter 
• handle når nedbrud ellers ville gøre det umuligt 
• forbedre udfaldet hvis slænget samarbejder 
• gennemtrumfe sin vilje overfor andre 

karakterer 

Lykke 
Lykke er karakterens evne til at påvirke sin 
ukendte skæbne. Lykke virker på spilmesters 
domæne, fx varsler: 

• få spilmester til at omgøre et varsel 
• prøve igen efter at have fejlet én gang 
• håndtere kaos/magi (“magipoint”) 

• gøre sig til herre over andres lykke (tortur; 
overlagt drab; konflikt i slænget) 

• modstå kaldet fra ens dødsvarsel 

Svie: de smertelige følger 
Den mest målbare konsekvens i Totenschlæger 
er svie. Afhængig af modstandens styrke eller 
alvor, tager karakteren et eller flere point i svie. 
Der er plads til at markere svie på karakterarket:  

OOO (-) OOO (T1) OOO (T2) -> nedbrud 

Hvor meget svie bestemmes af fiktionen. En 
almindelig røver med de bare næver giver 1 svie 
og 2 med en pigkølle. En svidende bemærkning 
er 1, men hvis alle på torvet hører den, måske 3. 
Bemærk at man ikke skelner mellem fysisk og 
mental skade. Det handler om hvor meget 
kampgejst man har tilbage i en fejde. 

Først når svie når til nedbrud, har det en målbar 
effekt på karakteren, men tallet i parentes 
angiver at spilmester kan vælge at øge tærsklen. 

Når der ikke er flere felter at markere, og man 
tager mere svie, er karakteren nedbrudt. Det kan 
være en svidende ydmygelse, overvældende frygt 
eller et alvorligt sår. Karakteren kan spille 
træfningen færdig ved at betale for det med et 
trodspoint, ellers er man ude. Men det kan man 
gøre flere gange. 

I den efterfølgende hverdag rulles et tegn for 
hvert point i svie. Jo mere ulykke, jo mere 
alvorlig permanent skade, kaldet skavanker. 
+tegn til dette tjek for hver gang spilleren brugte 
trods på at kæmpe sig videre. 

Skavanker 
Langsigtet skade kaldes skavanker der er en form 
for svaghed.  

Mere om svagheder under hhv. varsler og 
karakterudvikling, men det er kort fortalt en 
negativ effekt der kan udløses af ulykke. Jo mere 
alvorlig svagheden er, jo mere ulykke kræves der, 
men til gengæld er konsekvenserne værre. 
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Fordærv 
Kaos fører til ødelæggelse, og heltene vil som en 
naturlig del af deres modstandskamp komme i 
berøring med det. Det fører til fordærv der i den 
sidste ende kan risikere at knække en karakter. 

Levevej: kompetencer og vilkår 
Karakterens levevej giver spilleren væsentlige 
bonusser ift. viljetjek og andre fordele (men også 
svære vilkår). De mekanisk vigtigste er talenter 
og erfaringer.  

Karakterskabelse (karsk) har sit eget afsnit 
senere. 

Talenter 
Hver levevej kommer med mindst tre talenter 
hvoraf man starter med en. Talenter giver en 
bonus indenfor et område og specificerer 
samtidig noget kun du er i stand til i kraft af dit 
virke. Det er det sejeste ved jobbet.  

Det er fx rottefængerens Hjemvant i mørket der 
giver bonus under jorden, eller kropigens 
Ærindeløber der giver adgang til husholdninger 
og bonus til at smugle varer og information. 

Der vil normalt være en +1 viljebonus, men det 
kan også være +effekt eller muligheden for at 
gøre noget ellers umuligt ved at betale med 
trods. Flere talenter kan være relevante samtidig. 

Kneb er kamporienterede talenter, og man kan 
også vælge et enkelt naturtalent der ikke er 
knyttet til levevejen. 

Erfaringer 
Hver levevej opremser cirka ti erfaringer,  noget 
du ved noget om eller ofte kommer i berøring 
med gennem dit virke. Man starter med fem.  

De er snævre, men skal være brugbare i spil, fx 
rottefængerens rode i skarn eller tjenestepigens 
blive hørt over larmen.  

Med en relevant erfaring kan man sænke 
tærsklen for et tjek med én. Men ikke under 0, 
dvs. man kan undgå at miste en terning, men 
ikke få ekstra. 

Spilleren kan brænde en relevant erfaring. Streg 
den ud indtil næste hverdagsperiode til gengæld 
for at omrulle fejlede viljeterninger i et tjek. Det 
gøres inden varslet.  

En brændt erfaring kan ikke sænke tærskel. 

Version 0.2 8



For det meste vil en enkelt spiller foretage et tjek 
for sin karakters handling, og det er ret ligetil. 
Men hvad nu hvis flere arbejder sammen? Eller 
parallelt? Eller mod hinanden? 

(Afsnittet har ikke fulgt med revisioner siden 
0.1, og jeg tænker at vente indtil basen er mere 
solid.) 

Flere forsøg? 
Hvis en karakter har forsøgt at løse et problem, 
kan man ikke bare prøve igen eller lade en anden 
gøre det. Det var ikke meningen det skulle være. 
(men husk at man kan brænde en erfaring for at 
rulle nitter om som en del af det første forsøg). 

Hvis man alligevel vil modsætte sig udfaldet, 
koster det 1 lykke. Hvad enten det er den samme 
der prøver igen, eller en anden der træder til, er 
det den der prøver der betaler, og det kan kun 
gøres én gang.  

Spilleren beskriver det som om det første forsøg 
blev iværksat, men udfaldet ændrede sig uventet 
(hvis det gjorde det). 

Aktør og hjælper(e) 
En velkendt situation er at en karakter vil gøre 
noget, og andre spillere spørger om de kan 
hjælpe (hhv. kaldet aktør og hjælpere).  

Hvis det virker fornuftigt, er svaret ja. Det giver 
+1 vilje uanset hvor mange hjælper til.  

Hvis det giver mening at flere er bedre, kan 
spilmester give +effekt, forudsat aktøren klarer 
sit tjek. 

Hjælp kan normalt godt bruges sammen med 
aktørens talenter, men sommetider vil et talent 
specificere at det er noget man bedst gør alene. 

Aktøren beskriver udfaldet. Konsekvenser går 
først og fremmest ud over hende selv, men det 
kan give mening at hjælpere også rammes. 

Ved fælles hjælp / Den lange bane 
Når karakteren umuligt kan nå i mål med et 
enkelt tjek. 

Løsningen er at spilleren kæder flere tjek 
sammen, eller flere bidrager til samme resultat.  

[gruppe: en aktiv, mens de andre kan reducere /
fordele konsekvens ? indbyder til mere 
konsekvens: +skæbne for hvert ekstra tjek ?] 

[kan tærskel bruges som extended test?] 

[max tre tjek mod samme mål, ellers fejler 
(three, two, done!)] 

[noget med at fjerne tegn/ulykke over flere 
omgange?] 

I søgelyset 
Sommetider er en enkelt karakter tydeligt i 
fokus, men andre er stadig indirekte involveret i 
aktiviteten. Det kan være hvis en karakter er den 
eneste der har en evne, så de andre kun kan 
assistere ved at gøre noget andet imens, eller er 
så klart den bedste at hen må dirigere de andre 
der kun kan bidrage indirekte. 

Hjælpere laver først deres tjek. +effekt går til 
aktøren. I visse sammenhænge kan inaktivitet 
tælle som at have fejlet. 

Dernæst ruller aktøren der som den eneste kan 
spendere trods. Situationen udfoldes fra hens 
perspektiv, herunder alle konsekvenser. Det er op 
til hen at fordele den samlede +effekt – til at 
afhjælpe karakterer der har fejlet, eller bruge det 
på at opnå det de ville. 

Spilmester balancerer udfordringen med +tegn. 
Er der ulykke fra et varsel, bør det rettes særligt 
mod handlingen og aktøren.  

Aktøren genvinder derefter 1 lykke, uanset 
resultatet, for at have stået med risikoen. 

Slænget i hverdagen 
Sommetider er det fortællingen på et lidt højere 
plan det handler om, og det kan være 
meningsfuldt at se på heltenes fælles muligheder 
i verden. Heltene som gruppe udgør slænget.  

Slænget har nogle muligheder i hverdagen der 
afhænger af at de arbejder sammen. Det gør det 

Version 0.2 9

Forviklinger



muligt at fremskrive handlingen ved et enkelt 
tjek hvor alle bidrager. De kan fx: 

• Søge viden i nabolaget – bruge kontakter og 
rygter til at blive klogere på deres fjender (ikke 
noget konkret, bare mere info) 

• Skabe sig et liv – forbedre deres muligheder i 
kvarteret, fx ved at oprette et nyt mødested 

• Forberede en plan – gøre sig klar til en 
vanskelig, koordineret opgave 

• Forsvare deres hjem – hvis det kommer under 
pres (ikke direkte angreb) fra griske rigmænd 
eller mørke kulter 

Spillerne tjekker vilje+natur (eventuelt plus 
talenter, men ikke erfaring), og spilmester tager 
samtidig et varsel. 

Spillerne må derefter annulere tegn ved at betale 
med lykke 1:1. De kan fordele betalingen 
mellem sig, max 1 point per karakter. Det er en 
fordelagtig handel og kan kun gøres hvis alle i 
slænget deltager i aktiviteten. Til gengæld går 
spillet herefter automatisk fra hverdag over i 
fejde: Det repræsenterer et vindue hvor man kan 
bruge opsparede ressourcer, men så er de også 
væk indtil man kan bygge dem op igen. 

Et fejlet tjek kan stadig have konsekvenser for 
den enkelte karakter, men normalt vil det være 
ret risikofrit fx at indsamle viden, så 
konsekvenser vil primært ligge i fiktionen.  

Spenderet lykke viser hvor meget skæbnen 
modarbejder deres ellers værdige formål og 
fælles indsats. Er det fx info de er ude efter, kan 
de ende med at bruge 3 lykke og helt undgå 
ulykke – men det har stadig været ret bøvlet. 
Måske fik de ikke helt hvad de håbede på, men i 
det mindste var det uden at tiltrække sig uheld. 

+effekt kan bruges til at forbedre det narrative 
og konkrete udfald. 

Eventuelle tegn kan enten omsættes i modtræk 
eller trusler eller foldes dramatisk ind i skiftet fra 
hverdag til fejde. 

Slænget i træfninger 
En kamp vil man ofte køre ved at rette søgelyset 
mod karaktererne på skift fordi det er en 
dramatisk situation hvor man dels gerne vil have 
mulighed for at fokusere på det der er vigtigt for 
den enkelte karakter, og dels bidrager det med 
dynamik at omstændighederne hurtigt kan 
ændre sig inden det bliver en andens tur. 

Men andre gange er detaljerne sekundære ift. 
andre ting der er på spil.  

[metode til afklaring med et enkelt tjek; varsel 
vs. ? + brug af trods] 

Konflikt mellem helte 
Hvis to karakterer kommer op at slås eller 
konkurrer om noget, laver de begge et tjek som 
normalt. +effekt kan bruges til at bremse 
modstanderen eller forstærke egen handling. 

Uafgjort afgøres ved at sammenligne højest 
trods, men det koster vinderen 1 point. Vinderen 
betaler 1 lykke for at have gjort sig til herre over 
andres skæbne. 
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Totenschlæger er i sin kerne et spillervendt 
system: Spilleren foretager et tjek, og udfaldet 
bestemmer både succesgrad, modstanderens 
reaktion og konsekvenser. Når en spiller således 
ruller terninger for sin karakter, er det udtryk for 
at de handler og forsøger at påvirke deres 
omverden. Det er en anledning til at 
demonstrere deres natur og evner.  

Men som småfolk er der meget man ikke har 
kontrol over. Skæbnens vinde blæser 
uforudsigeligt, og ondskabens agenter har deres 
egen vilje. Spilteknisk vises det ved at spilmester 
tager et varsel. 

Et varsel afspejler mekanisk en fjendtlig verden. 
Både når tilfældet råder, og når ulykken rammer 
helt som forventeligt. Helt konkret ruller 
spilmester et antal terninger, eller tegn, og læser 
succeser [±]: jo flere, jo værre for karaktererne. 
Hvis plottet eller spillernes handlinger øger 
skæbnens eller de ondes rolle, får spilmester flere 
terninger (skrevet +tegn). 

Varsling: en augurs håndbog 
Når en spiller sætter sin vilje ind på at udføre en 
handling (skabe, relatere etc.), er det er i deres 
egne hænder. Tærskel og de etablerede 
konsekvenser kan justeres, men skæbnen spiller 
en begrænset rolle, og man ruller ikke varsel i 
direkte forbindelse med et viljetjek. Varslet 
repræsenterer netop noget der sker uafhængigt af 
karaktererne. 

• Det gør det muligt at instrumentalisere dele af 
fortællingen der ellers ville være rent narrative 
valg (gennem forskellige ulykker) 

• Det kan bruges som inspiration til hvor galt 
eller godt noget går som ikke, eller ikke kun, er 
afhængigt af heltene 

• Det gør det muligt at håndtere mere 
langsigtede konsekvenser 

• Det tydeliggør en tematisk forskel på skæbne 
og den enkeltes evne til at gøre en forskel 

Hvornår? 
Der er særligt fem tidspunkter hvor man med 
fordel kan inddrage skæbnen: 

• Nogen eller noget vigigt er i direkte opposition 
til heltene og involveret, synligt eller usynligt, i 
det spillerne forsøger, typisk i en træfning. 

• Heltene nærmer sig en konflikt, enten ved 
fysisk at bevæge sig ind i en lokation eller tage 
skridt til at udfordre nogen. 

• Plottet eller omstændigheder omkring heltene 
savner afklaring – det kan være for at få et klart 
svar eller bare til inspiration. Typisk i en 
periode med fejde eller i hverdagen. 

• Der er magi eller kaos på færde. Det medfører 
altid en risiko for uforudsigelige og 
skæbnesvangre følger. 

• En karakter risikerer livet. Er tiden omme? 
Eller er det en sjælden chance for at udføre en 
heltedåd? Hvad har deres dødsvarsel at sige? 

Alle eksempler kan komme i spil i samme 
sekvens: Heltene spørger ind til mystiske 
hændelser, og spilmester tager et varsel for at se 
om de påkalder sig opmærksomhed (afklaring af 
plot). Det inspirerer til en scene hvor de bryder 
ind på en forladt våbenfabrik, og spilmester 
tjekker som forberedelse til en træfning 
(kommende konflikt). Faktisk hviler en mørk 
kraft i smedjen (direkte opposition). Væsnet er 
kaotisk (spilmester tjekker for magiske 
følgevirkninger). Det fører til at en karakter må 
se døden i øjnene (dødsvarsel). 

Hvordan? 
Spilmester ruller et antal tegn der afspejler i 
hvor høj grad verden modarbejder karaktererne. 
Jeg kommer med retningslinjer, men både 
spillere og spilmester kan foreslå faktorer i 
fiktionen der kan påvirke antallet op eller ned. 
Lokationer og bipersoner kan automatisk 
medføre +tegn (se overmagt). 

• Hvis ikke andet gør sig gældende, starter 
spilmester med et enkelt tegn. 

• Tilføj altid +tegn for overmagt.  
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• Tilføj +tegn alt efter hvor tæt heltene er på 
ondskaben/klimaks (eskalering). 

• Alle succeser regnes for ulykke. Hver ulykke 
repræsenterer modstand for karaktererne – 
noget der besværliggør eller kan gå galt. 

• Spillerne kan forsvare sig mod følgerne af 
ulykke med natur, og i fbm. iscenesættelse af 
træfninger kan de bruge +effekt mod ulykke. 

• En spiller kan bruge 1 lykke til at fremtvinge et 
omrul. Spilmester må have set forkert i 
stjernerne og tester skæbnen igen (på samme 
præmisser som før). Kan kun forsøges én gang. 

Ulykke kan omsættes i modstand: modtræk, 
trusler og svagheder. Disse er beskrevet på 
forhånd og har en aktiveringspris skrevet som [x] 
hvor “x” tæller for én ulykke, dvs. at [xxx] koster 
3 ulykke. Ulykke ryddes af bordet når prisen er 
betalt, og ulykken sat i spil. 

Tegn og ulykke er en abstraktion, ikke en 
konkret sværhedsgrad. Uanset hvad spilmester 
spørger skæbnen om, gælder to regler: jo mere 
ulykke, jo værre for karaktererne. Og: Ulykke 
kommer altid udover (eller forværrer) hvad der i 
forvejen er etableret af konsekvenser. 

Ulykke som manifesteret modstand 
Plot, lokationer og bipersoner kan tildeles særlige 
evner der udløses af ulykke. Jo mere ulykke, jo 
mægtigere modstand bringes der i spil. Se det 
som en del af spilforberedelsen: Det giver flere 
strenge at spille på og letter improvisationen når 
det gør løs. Hvis der tages et varsel for en 
situation der ikke har forberedte modtræk eller 
trusler, er der tabeller at tage fra. 

Ulykkens alvor 
Modstanden har en pris bestemt af dens alvor, og 
der skal et tilsvarende antal ulykke på bordet før 
spilmester kan bringe den i spil. Hun fordeler 
ulykke som det passer hende, over lige så meget 
modstand som hun har råd til. 

Selv de værste “almindelige” modstandere vil 
ikke komme over modtræk på [x5]. Det er 
forbeholdt dæmoner og samfundsrystende 
trusler. 

Bemærk: Totenschlæger ikke tænkt som et 

specielt dødeligt kampsystem. Dødsvold 
kommer derfor ind under ulykke, så det er kun i 
spil hvis skæbnen vil det. Nogle er voldsparate 
allerede ved [x] mens andre først overvejer det 
ved [xxx]. 

Solstrejf 
Hvis spilmester kaster tegn, har skæbnen ondt i 
sinde. Hvis udfaldet alligevel er fri for ulykke, 
bør det derfor komme heltene til gode i form af 
en uventet bonus eller bedre positionering i 
fiktionen, et uventet solstrejf. 

Tegn og eskalering 
Brugen af [±]-terninger betyder at et varsel har 
større chance for ulykke end nitter. Derfor er 
antallet af tegn i sig selv et signal om fare. Det 
kan spilmester bruge i sit design af fejden og 
fjender. Hvis spilmester finder fire tegn frem da 
spillerne beslutter sig for at bryde ind hos 
Johannes Teugen, ved de godt at nu er det alvor. 

Men når det kommer til ulykke, kan det typisk 
tage tre former: 

Modtræk 
Modtræk er noget der sker med det samme. 

Hos en skurk kan det være et særligt angreb, et 
råb på hjælp eller en flugtmanøvre. Men også 
lokationer kan have modtræk: Gulvet kollapser, 
en fælde udløses, uhyggen sætter sig som et 
panikanfald. Eller plottet: Spekulanten overtager 
stamkroen, dæmonen skifter udseende, kulten 
holder møde og ofrer en tigger, de onde finder 
frem til karakterernes kvarter og hævnchikanerer 
beboerne. 

Modtræk vil ofte give heltene en chance for at 
handle og gøre noget ved problemet. 

Trusler 
Trusler er langsigtede eller vedvarende. De 
noteres ned som et stikord og ligger fremme på 
bordet indtil handlingen bevæger sig videre, eller 
heltene aktivt gør noget ved det. Sommetider vil 
truslen kun være en reminder til spilmester indtil 
spillerne udløser den. 

Det kan være på en lokation hvor malerierne 
stirrer og udløser tjek for fordærv, i kloakkerne 
hvor noget i slammet forfølger heltene og udgør 
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en konstant risiko, på købmandsgården hvor 
vagterne er i øget beredskab. Det kan også være 
en skurk der fra nu af er villig til at dræbe eller 
aktivt rekrutterer følgere (og +tegn) indtil hun 
bliver stoppet. Det kan også oplagt bruges til at 
eskalere plottets alvor: Sorte fugle ses overalt 
(øger tærskel), vægterne er nu korrupte og har 
en risiko for uvidende at tjene kulten. 

Trusler kan føje nye konsekvenser til handlinger 
eller forværre de eksisterende. Hvis en karakter 
vil krydse floden, er der en umiddelbart risiko 
ved ikke at nå over, men derudover kan det fx 
være etableret at en voldelig bådbande lurer 
efter lette ofre, eller der er vågnet noget 
unaturligt i Bögenfloden. 

Man kan godt flygte hvis man føler sig 
overmatchet af trusler, og så har man undsluppet 
faren for nu, men der bør være et svirp med 
halen der svarer til den skæbne man flygter fra. 
Måske går man rystet derfra (mental svie) eller 
bliver senere udsat for hævn. 

Svagheder 
Endelig er der svagheder der er knyttet til 
karaktererne selv. Det kan være som følge af 
permanente skavanker: En skade eller et traume 
bryder op. Det kan være fordærv: Den konstante 
udsættelse for kaos har gjort karakteren sårbar 
overfor mørkets fristelser. Eller troldsplinten: Det 
der gør helten særlig, er samtidig en dyb 
karakterbrist. Det er antiheltens stærkeste og 
svageste punkt. 

Eksempler 
Forhåbentlig fremgår det at effekten af ulykke 
egentlig bare er en mekanisk tilgang til Der sker 
noget spændende eller farligt. Det er en sund og 
ikke specielt krævende øvelse at have gjort sig 
når man brainstormer over en ide til en fejde. 
Særligt med lokationer er det tit nok at have 
nogle generelle ideer, evt. fra en tabel. Og hos en 
vigtig biperson er det en meget håndgribelig 
måde at beskrive dem på. 

Johannes Teugen fra ‘Shadows over Bögenhafen’ 
kunne fx have flg. modtræk og trusler:  

• [x] Kalde på vagter (med T1), Nedgøre (svie), 
Gøre livet surt for småfok (trussel) 

• [xx] Hastemøde i Ordo Septenarius, Villig til 
at dræbe (trussel) 

• [xxx] Påkalde dæmonisk hjælper (med T2) 
• [xxxx] Overgive sit legeme til kaos 

(manifesterer kortvarigt mægtige kræfter, men 
er svækket i dage efter) 

Og byens kloakker: 

• [x] Skumle typer lusker rundt, Noget slimet 
under overfladen, Klæbende stank (alt sammen 
trusler) 

• [xx] Aggresiv rottesværm, Gaslomme, 
Fastklemning 

• [xxx] Den sorte hånd (træfning med onde 
tyve), Udsivning af giftige dunster (trussel) 

• [xxxx] Ingen vej ud (et unaturligt mørke 
fanger heltene indtil de har konfronteret 
dæmonisk kraft) 

Overmagt 
Overmagt (eller bare magt) bestemmer faren ved 
det man er oppe mod. Normalindstillingen er 0 
(dvs. overmagt er ikke en del af ligningen – livet i 
Totenschlæger er bare grundlæggende hårdt), 
men alle bipersoner, lokationer eller 
plotelementer der har konkrete forslag til ulykke, 
kan potentielt komme med sine egne tegn. De er 
simpelthen bare bad news. For hvert point i 
samlet overmagt, tager spilmester +1 tegn – dvs. 
både fra skurken og fra skurkens hemmelige 
tempel.  

Overmagt kan også påvirke tærskel, men 
behøver ikke gøre det. Teugen (magt 2) er ikke 
bedre til at slås fordi han er djævlepåkalder og 
kultleder, men konsekvenserne af at slå på ham 
er seriøse, og han har flere strenge at spille på 
end de fleste. 

Overmagt øger også svie, så Teugens livvagter gør 
mere skade. I praksis vil en magt 3-modstander 
ofte gøre skade nok til et direkte nedbrud. Hvis 
grevinde Emmanuelle von Liebwitz (magt 4) gør 
nar af en, er man bare færdig. På samme måde 
bør man undgå at tage livtag med dæmoniske 
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kræfter der altid vil være mindst magt 3. 

Hvis det er tydeligt at man bevæger sig ind i et 
vanskeligt område, fx ned i en donjon eller et 
indbrud hos dødspræsterne, medregner 
spilmester overmagt åbent og med det samme. 
Men det kan være en ide at gemme det: “I bryder 
ind hos Herr Udo, fair nok. Hov, et djævleskrin i 
kosteskabet? Nå ja, han står forresten i ledtog 
med Den lilla hånd” (rul +tegn for overmagt og 
læg ulykke oveni). 

Magt forkortes M#. 

Iscenesættelse og inspiration 
Totenschlæger har ikke noget initiativsystem, 
men det er en god anledning til at tage et varsel. 
Brug det til at etablere hvem der har kontrollen 
når heltene går ind til en træfning. 

Ulykke kan bruges som normalt til at købe 
modtræk og trusler der gør lokationen og skurke 
levende, men det kan også omsættes i fiktionen 
til at vanskeliggøre heltenes position. Jo mere 
ulykke der investeres, jo værre position. Lige fra 
[x]: “Der er helt stille …” til [xxx]: “I går direkte 
i et baghold” eller [x5]: “Du vågner alene på en 
blodig offersten, dit eget blod, med en kniv 
hævet over dig” (forsvar mod svie, fordærv 
m.m.).  

Lad evt. samtidig spillerne tjekke for at 
indlede+NATUR. Effekt kan bruges til at forbedre 
deres situation. 

Vejrvarsel 
Hvis spilmester varsler for at fornemme en 
stemning eller fx få input til om nogen vil hjælpe 
med det karaktererne spørger om, behøver hun 
ikke være specifik med at omsætte ulykke til 
noget konkret. Det er mere en indikator på om 
lykken tilsmiler eller undsiger heltene. 

Dette tjek kan bruges når som helst. Normalt vil 
det være udenfor en decideret træfning – 
spilmester kan altid smide nogle tegn for at lade 
sig inspirere, men det kan godt blive forvirrende 
hvis det sker midt i en intens konflikt hvor der i 
forvejen er meget andet i spil.  

Brug følgende oversigt som retningslinje. 

• Ophold (0 ulykke): Kommer der slet ingen 
ulykke, er alt vel, og lykken tilsmiler heltene – 
det bør komme positivt til udtryk. Et sjældent 
solstrejf. Et klart nej til det skæbnen (kaos) vil. 

• Gråt (1 ulykke): Et enkelt tegn er billigt 
sluppet, og spilmester bør dele sol og vind lige 
mellem slænget og dem der vil dem det ondt. 
Lidt støvregn er forventeligt i denne verden. 

• Uvejr (2-3 ulykke): Udfaldet favoriserer de 
onde, men karaktererne kan stadig opnå det de 
gerne vil, blot vil der være en pris, evt. et tjek 
for at komme videre. Onde planer fremskrives. 

• Storm (4-5 ulykke): Det er skidt – et ondt 
varsel. Det værste/uventede sker med det 
samme, eller spilmester sætter en scene med 
en ny konflikt. Ondskaben vinder frem. 

• Kaosstorm (6 eller mere ulykke): Som storm, 
men kaos manifesterer sig i verden – som onde 
gerninger, magi eller dæmoner. Ondskaben har 
vundet slaget for nu. Bagefter er noget ændret 
for evigt. 

Dødsvarsel: når tiden er inde 
[regler for at dø – hænger sammen med heltedåd 
som heller ikke er på plads, og lykke] 
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(Karakterskabelse (karsk) er ikke en del af v. 0.2, 
blot skitser. Evt. tilfældige udsving i startpoint?) 

Levevej 
Vælg eller rul tilfældigt for levevej. Der er 30 
mulige. De er alle lavt på den sociale rangstige, 
men ikke useje. Deres lave status er med til at 
gøre dem usynlige.  

Drømmen 
Inden du går videre, skal du lave et koncept for 
karakteren. Hvad er de for en type, og ikke 
mindst: Hvad drømmer de om? Konceptet kan 
være en hjælp til de følgende valg.  

Drømmen er en “avanceret karriere”: Hvordan 
ville deres liv (med udgangspunkt i levevejen) se 
ud hvis de kunne få det som de ville? 

Drømmen forbindes med et af 8 nøgleord eller 
drifter. De har en umiddelbar positiv klang, fx 
frihed, men kan tage en mørkere drejning hvis 
fordærvet får fat (for frihed fx selviskhed). 

I hverdagen forfølges konkrete projekter for at 
arbejde frem mod drømmen. 

Natur 
Fordel 4 point med 0-2 i hver. Sæt +1 point i det 
beskrivende træk (op til 3, men det behøver ikke 
være det bedste). 

Vilje 
Man starter med at fordele 12 point i de 
konkrete handlinger fra 0-3 i hver. De kan max 
hæves til 5 point. 

Talenter 
Vælg et talent, et kneb eller et naturtalent. 

Erfaringer 
Vælg mindst tre og højest fem erfaringer. Man 
kan vælge at vente med et par stykker til den 
første bytur. 

Vilkår 
Vilkår bruges når man tester for levevejen i 
hverdagsperioden. Hvad er det værste du kan 
forestille dig gå galt? 

Danner grundlag for en svaghed, og der er 
tabeller man kan rulle på. 

Trods og lykke 
Fordel 5 point mellem de to egenskaber, mindst 
1 point. 

Fordærv 
Starter i 0 (ender i hvad?) 

Troldsplinten 
På et tidspunkt så karakteren noget der ændrede 
deres perspektiv på verden. Det er den hændelse 
der gør dem villige til at kæmpe. 

Beskriv med et enkelt ord eller sætning. 
Troldsplinten gør dem specielle, men det er 
samtidig en brist (udtryk som en svaghed) der 
sommetider skaber forvirring i deres moralske 
kompas. 

Ejendele 
Du ejer ingenting på nær … (nævn en gestand 
der passer indenfor levevej eller koncept.) Det er 
dit grej. Derudover har du hvad der skal til for at 
passe dit arbejde. 

Du starter med 0 mønt. I hverdagen vil du rulle 
for din levevej for at se om du tjener nok til også 
at have lidt på lommen. Ellers antages det bare 
at du kun har til dagen og vejen. 

Du starter med 0 pant. Det betyder at du kan 
trække på en tjeneste for at få 1 mønt eller låne 
noget grej.  

Eksempler på grej: 

• grej 1: god kniv, klatregrej, tøj 
• grej 2: værktøj, bedre tøj 
• grej 3: sværd, ritualimplementer 
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Så hvis du vil have et sværd, må du betale 1 
mønt, trække på pant og bytte/sælge dit 
startgrej. Eller også må flere gå sammen. 

“XP” 
Og/eller milepæle. Udvikling = forvandling = 
kaos = potentiel forvanskning af drømme. 

Kvarteret: det skal starte et sted 
Når man laver en karakter i Totenschlæger, er en 
stor del af deres identitet bundet i deres levevej. 
Men det starter allerede inden det – og lidt 
undervejs – nemlig med hvor de bor. 

Som spilmester er det en anledning til at 
etablere en ramme for spillet: Hvis der er noget 
du vil have kontrol over ift. de historier der kan 
fortælles, kan du bruge lokalmiljøet. Er det et 
sted præget af vold eller lovløshed? Er de meget 
troende, med templer og sære skikke? Er her 
mange gennemrejsende og andre racer? Er det 
præget af håb eller håbløshed? Det er valg der vil 
sætte en tone for de fejder der skal udkæmpes, 
og hvad karaktererne har at leve og kæmpe for.  

Lad være med at overtænke kvarteret. Udover at 
det er kedelig læsning, skal der også være nogle 
lakuner som spillerne kan byde ind på: Hvilke 
guder tror man på, og er der måske helligskrin 
eller små templer for dem? Hvordan ser det ud 
med dværge og menschlinger? Hvilke pladser, 
vartegn, monumenter, broer osv. findes i 
bydelen? Hvilke beværtninger, kroer og knejper? 
Hvor er der hyggeligt, og hvor er der farligt? 

Disse input er en del af karakterskabelsen (og 
kampagnen) og kobles sammen med mødesteder, 
kontakter og ikke mindst leveveje. Sørg for ikke 
at besvare alting fra starten. Det er en proces der 
skal fortsætte og udvikle sig naturligt gennem 
flere fejder, så det er godt med lidt råderum. 

Hverdagen  
Arbejd sammen om at definere hvordan valgte 
leveveje ser ud i netop dette kvarter. Er der 
mange andre? Hvordan indgår de i gadebilledet? 

(Skab kontakter. Undgå familie?) 

Slænget 
Hvor kender karaktererne hinanden fra? I 
Totenschlæger kender de hinanden som 
“modstandsfolk”, men de lever hver deres liv 
indtil den første fejde eller bytur.  

Mødesteder 
For at være tro mod levevejene er hver karakter 
nødt til at kunne leve sit liv uden hele tiden at 
være sammen med slænget. Men vi har også brug 
for at de på en naturlig måde kan finde sammen 
og udveksle oplysninger, også i hverdagen.  

Når I er ved at have et billede af bydelen, tilføjer 
hver spiller et mødested: et knudepunkt hvor 
levevejene krydser hinanden. De andre spillere 
og spilmester kan derefter bidrage. 

Et mødested kan godt blive kompromitteret, 
men som udgangspunkt er det sikkert indtil 
historien siger noget andet. 

Det kan være et særligt eller hemmeligt sted, 
men kun et enkelt af dem bør være specielt (og 
det bliver ikke mere helle af det). Vælg nogle 
helt almindelige steder, men giv dem noget 
specifikt – ikke bare en kro eller et torv, men helt 
præcist hvor, og hvorfor det er blevet til noget 
særligt. 

Stenbroens sjæl 
Hvad kæmper I for? Hvad gør dette kvarter til 
mere end mørtel og mursten? Warhammer er 
skummelt, og Totenschlæger er lige så beskidt, 
men menneskeligheden skal med, og det er lige 
præcis det her punkt. 

Den første bytur 
Når karakteren er skabt, og bydelen begynder at 
have sit eget liv, er det på tide at tage på en 
bytur. Det er en anledning til at prøve sin 
karakter af i praksis, skabe forbindelser og føje de 
forløbig sidste detaljer til.  

Besøg et par af de lokaliteter der er bragt i spil, 
sæt en scene med en overskuelig konflikt: en 
uretfærdig handel, en irriterende kunde, en 
lommetyv, en uhyggelig profet. Prøvekør 
reglerne. 

Det kan også være en anledning til at vælge de 
sidste erfaringer 
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Spiel Meister 
Spilmester kommer med en løst skitseret setting 
som spillerne er med til at gøre levende og 
forbundet til deres karakterer. Men derefter er 
det en meget klassisk rollefordeling hvor 
spilmester er den der holder gryden i kog. 

Lidt mere om det: 

Fraktioner 
En del af Totenschlæger er sandkassespil. Der er 
nogle ret frie rammer indenfor hvilke spillerne 
kan forfølge deres interesser, og spilmester kan 
spille elementer ud mod hinanden og heltene. 
Det er med til at opbygge en levende setting og 
skabe ideer til fejder. 

Udover kultene er der også nødt til at være mere 
jævne fraktioner. Det kan være byvagter, bander, 
velhavende eller indflydelsesrige bipersoner. Det 
er også de almindelige mennesker der er 
nysgerrige omkring en kult og egne muligheder 
for at komme frem i verden.   

Tænk også i levevejene: Hvad bliver der arbejdet 
med, hvad bliver fragtet, hvem handler og 
skændes om ressourcer og gadehjørner? Hvem 
forsøger at udbytte andre, og hvem kæmper 
imod? 

Sæt nogle navne og steder på og bring dem ind i 
hverdagen. De kan være hjælpere eller 
hindringer under en tilspidset fejde. 

Fortællevinkel 
Det her er meget et spørgsmål om stil og smag, 
men jeg har tanker: 

Jeg har en ide om at Totenschlæger har sit 
fortælleperpsektiv lidt over karakterernes 
hovedhøjde. Beskriv: “Hvordan ser verden ud når 
X bevæger sig gennem den?” Snarere end: “Hvad 
gør du?” Ikke decideret filmisk, men en lille 
smule distanceret for lettere at inddrage 
baggrundskarakterer og bylivet. Det gør det også 
lettere at byde ind på en scene hvis alle omkring 
bordet benytter tredjeperson.  

Dialog kan stadig udspilles i førsteperson. Det er 
den letteste måde at gengive hvad nogen siger. 
Men man skal ikke være ked af at træde et skridt 
tilbage og beskrive situationen: “Det Liva 

forsøger at sige, er …” og så lade terninger og 
karakter komme i forgrunden, frem for spillerens 
improvisationstalent.  

Og i den forbindelse: Undgå at tale i munden på 
hinanden hvis to spillere (eller spilmester) 
diskuterer i førsteperson: Det kan være fristende 
at leve sig ind på den måde, men det tromler 
mindre udadvendte/frembrusende spillere, og for 
mig er relationen/konflikten/scenen vigtigere end 
den enkelte replik. 

Hannah & Liva 
Jeg har to demo-karakterer, Hannah og Liva. 
Deres spillere er /hannah og /liva. De udgør 
slænget. I næste kapitel følger ‘Schaffengemetzel’ 
der er et setup til en fejde, og frem mod de 
næste versioner er det planen at bruge kvinderne 
til at teste og konkretisere mekanik, fortælling og 
karakterer. 

Hannah: slagter 
Drøm: storbonde med lidt dyrehold og masser af 
afgrøder; storfamilie; altid mætte og gavmilde; 
æbletræer og god cider; stabilitet 

KRAFT 2, FINESSE, SKYGGE, INDSIGT 1, HJERTE 2 

skabe 1, tvinge 2, relatere 3, kæmpe 2, indlede 2, 
hele 1, yde 1 

• Trods 2, Lykke 3 
• Talent: Fræk som en slagterhund 
• Erfaringer: Slæbe dødvægt, Smide godbidder, 

Holde instrumenter skarpe, Håndtere en 
spræller, Rengøre slagtepladsen 

Liva: kropige 
Drøm: Restauratør i storbyen med private 
klublokaler for et laug eller tempelindviede; fine, 
mystiske og spændende gæster; kundskab 

KRAFT, FINESSE 1, SKYGGE 1, INDSIGT 2, HJERTE 1 

tvinge 1, krydse 2, relatere 2, jage 2, finde 3, hele 
1, yde 1 

• Trods 4, Lykke 1 
• Talent: Ærindeløber 
• Erfaringer: Spotte folks misbrug eller uvaner, 

Opsnappe rygter, Huske navne og anden info, 
Stikke en lussing, Blive hørt over larmen 
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Keinbrücke 
I mit eksempel holder slænget til i bydelen 
Keinbrücke, også kaldet Broflov, grundet flere 
strandede byggeprojekter der stadig sætter sine 
spor. Bydelen ligger på flodens højre bred i den 
nordlige del af Bögenhafen. Det er et fattigt 
kvarter med mange arbejderfamilier, små tusind 
sjæle. De fleste arbejder ufaglært, især på havnen, 
og i baggårdserhverv, dvs. som laugsløse 
amatørhåndværkere. Der er også enkelte større 
håndværk med lagerbygninger, vognstalde m.m. 
foruden en travl havefront og laugshaller for 
mindre betydende erhverv. 

Mødesteder 
/hannah foreslår først en torveplads hvor hun 
slagter, og Liva køber ind. Det virker lidt for 
oplagt, så i stedet bliver det til afløbet hvor 
arbejderne vasker sig. Liva sælger brændevin 
efter arbejdsdagen. 

/liva foreslår et af de få velhavende huse i 
kvarteret. Liva har ærinder der, og Hannah 
sælger sit bedste kød ved køkkendøren. Tilhører 
potentielt interessant biperson. 

Byens sjæl 
/hannah forbinder tætbefolkede Broflov med 
mange børn. Nogle hjælper med arbejde, andre 
passer søskende, men de er overalt, ikke mindst 
på gaden. De lever og leger, men bliver også 
hurtigt voksne og forhærdede. Det er en god 
dobbelthed der ikke kun gælder børn. 

/liva vil gerne udforske mystikken mere, men det 
virker ikke oplagt med en masse præster og 
påbud. I stedet foreslår hun en hemmelig (men 
ikke forbudt) tro der forener Ranalds 
tyvagtighed med Shallyas nåde – detaljerne er 
vage, der er ingen (kendte) templer, men der 
hersker en Robin Hood-mentalitet i kvarteret.  

Spilmester noterer ned: 

• Barndom, tab af uskyld, livsmod i modgang 
• Tro og selvretfærdiggørelse; “den gode tyv” 
• Børnehjem? Oplæring til (indviede) tyve?  
• Hemmeligt tempel under Sigmarkapel: 

apokryf fortælling om at Ranald forførte 
Sigmars mor og fik en anden, mindre selvfed 
datter, Sigrid  

• Muligt kaos: forhærdelse, selvretfærdig vantro, 
mangfoldighed og sult, fremmedfjendskhed 
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Totenschlæger vil ikke kunne alting, det er ikke 
et fantasyoverflødighedshorn. Det er en kortere 
eller længere kampagne bestående af en eller 
flere fejder med fokus på hverdagen undervejs 
og indimellem. Fejderne opstår fordi nogen eller 
noget trænger ind i karakterernes nærmiljø, deres 
kvarter. Karaktererne udgør sammen et slæng, og 
de er særlige i kraft af deres blik for kaos og vilje 
til at kæmpe imod i det skjulte, men ikke i så høj 
grad deres kampevner eller magi. 

Schaffengemetzel (fåreblodbadet) er et løst 
skitseret eksempel på en fejde (et “scenarie”). Jeg 
har ikke forsøgt at få tingene til at hænge 
sammen – det er mest for at have inspiration til 
at teste tjek og mekanismer. Men på sigt vil jeg 
bruge det til at eksemplificere hvordan man laver 
en Totenschlæger-kampagne. 

Det starter med en kult der er tæt og naturligt 
integreret i bylivet og har gang i en plan. Definer 
medlemmer, mål og begrænsninger. 

Kulter er en del af hverdagen – det er ikke 
nødvendigvis ondskab at karaktererne interagerer 
med dem. De kan endda på sigt indgå alliancer: 
Hvis rige de købmænd i Ordo Septenarius ellers 
holder sig fra at finde ofre i Keinbrücke, hvad 
rager deres magtkampe så småfolk? 

Det gælder for tilbedelse af kaos som for guder 
at det opstår af en grund. Hvilke menneskelige 
behov er der i nabolaget og i byen som helhed?  

Kultstruktur 
En typisk medlemsliste kan indeholde: 

• Følgere: støtter kulten uden at vide det fx med 
penge eller vildledt tro (beskriv hvordan); de 
kan bringes på ret køl igen (hvis de var 
karakterer, ville de teste for fordærv) 

• Kultister: menige medlemmer; i nogen grad 
vidende om formål, men ikke sandheden og 
kun begænset vilje til at dø for sagen; ikke 
nødvendigvis kaostilbedere, men selviske; kan 
angre, flygte, bryde sammen for at undgå en 
kaosskæbne, men går ikke bare fri 

• Fanatikere: kultens sande tjenere; ved ikke alt, 
men nok til at de har valgt kaos; kan være 
voldelige og er villige til at yde ofre 

• Indviede: inderkredsen; tjener kaos; måske 
troldmænd/præsteskab; i hvert fald forbudt 
viden; også: unaturlige væsner; bør beskrives 
med modtræk og trusler 

• Lederskab: den øverste ledelse; evt. ukendt/
uset; tæt forhold til kaos (måske magisk af 
natur); beskrives med hårde modtræk 

Kult: Lammets blod 
En kult der udnytter Bögenhafens Schaffenfest 
som dække: Uhellige slagteritualer og en giftig 
‘gimmerdrik’ baseret på fåremælk åbner for kaos, 
og festlighederne tager en mørk drejning. Alle 
der deltager i ritualet, også uvidende 
festivaldeltagere, oplever kortvarigt held i 
pengesager. 

Det dæmoniske ‘Lammet’ står bag. Kulten 
opstod ude på landet, men har infiltreret byen, 
særligt under Schaffenfest, dyrskuer og 
torvedage. 

Hvad tilbyder kulten? 
• Dele af kultens ydre virke tager udgangspunkt 

i Rhya-riter, så den har en (delvis legitim) rolle 
i renselse- og frugbarthedstraditioner. 

• Slagte-riter er almindeligt accepterede, og 
kultens er lige så gyldige som alle andre. 
- trusler: uhellig praksis vinder indpas (+tegn) 

• Beruselse i fordærvet fåremælk, grimmerdrik.  
- trusler: fjender gør +svie; større flokke af 

berusere (+magt) 
• Mens slagteriterne står på, oplever tilhængere 

øget held i sastsninger/spil. 
• Dyrker gammelt nid mellem land og by. 

Hvem er de? 
Lammets følgere er løst organiserede, men nogen 
må stå bag at koordinere Schaffenfest-ritualet.  

• Følgere: festdeltagere der bidrager til 
slagterusen eller hasardspil; lokale tilhængere 
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af Ranald og Handerich; vildledte bønder/
hyrder, typisk Rhya-troende 

• Kultister: kun få; har indset at gudetroen kun 
er en ham for den sande herre, Lammet; bitre 
bønder der hader byboerne; håndlangere for de 
indviede 

• Fanatikere: forhærdede, voldelige kultister; 
mælkeforgiftede (også blandt ellers uskyldige); 
vanskabte/gale fårehunde 

• Indviede: præsteskab der under dække af andre 
religioner slagter eller velsigner (fordærver) 
slagtningen; gimmerbryggere: brygger og 
uddeler giftig fåremælk; i alt en håndfuld (M1 
mod slutningen) 
- modtræk: selvmorderisk; giftblander; bade i 

bod; opildne 
• Lederskab: Lammet (M3 og M4 mod 

slutningen) er et blodigt, omvandrende, dyrisk 
kadaver der antager forskellige kroppe (alle 
halvdyriske) under en uformelig uldham; 
efterlader sig totter; har været rygtet længe – 
udødeligt? 
- modtræk: skifte ham; klagende skrig; 

fægtende klove; offerlammet (genopstår og 
fremskriver plot); lammets blod (fordærver/
forgifter); giftig glimmer (alle gevinster fra 
lammets velsignelse bruges imod en) 

Kultens begrænsninger 
• De gamle skikke er stærkere på landet end i 

Bögenhafen. Så obskure slagteritualer er 
sværere at opretholde gennem længere tid. 

• De fleste af Lammets menige tilhængere bor 
ligeledes udenfor murene, så deres indflydelse/
muligheder i byen er begrænset. 

• Der er masser af forårslam, men der er alligevel 
grænser for omfanget af slagterierne før de 
forekommer unaturlige for menigmand. 

• Lammet selv er en vanskabning og vil undgå at 
vise sig. 

De ovenstående punkter betyder at kulten kun 
for alvor kan arbejde frit under Schaffenfesten. 

• Desuden er der i forvejen flere aktive kulter i 
byen der ikke bryder sig om konkurrencen. Fx 
Ordo Septenarius der også søger dække bag 
Handerich, og Væverne. 

Kult: Ordo Septenarius 
Som kendt fra ‘Shadows over Bögenhafen’. Mest 
medtaget her som sammenligningsgrundlag – 
denne Schaffenfest er ikke en del af deres plan. 

Hvad tilbyder kulten? 
• Rigdom: Det er en velhavende kult der hele 

tiden bliver rigere, takket være en mørk pagt. 
• Almisser: Deres velgørende arbejde skaffer 

dem velvilje i templerne og blandt fattige (der 
dog ikke ved hvor pengene kommer fra). 

• Magt: For mere dedikerede medlemmer er det 
en vej ind i den kreds af udvalgte borgere der 
snart skal lede Bögenhafen. 

• Kaos: For Gideon og hans dæmoniske herre er 
kulten blot et redskab til at åbne en “port” til 
kaosriget midt i Bögenhafen (ikke så 
bogstaveligt som i ‘Shadows over Bögenhafen’, 
men et åbent sår der væsker fordærv). 

Hvem er de? 
Ordenen har en logestruktur der gradvist filtrerer 
trofaste støtter mod toppen. Alle er fra 
borgerskabet og ambitiøse og/eller rige. 

• Følgere: Borgere og organisationer der gladeligt 
tager imod deres penge, medvirker til at dække 
over forbrydelser og øge kultens magt – eller 
udgør potentielle ofre 

• Kultister: 7x7 logebrødre og -søstre. Det er 
mange i en by som Bögenhafen, men de fleste 
er kun optaget af fordomsfrit samvær og 
selviske ambitioner. Penge vejer tungere end 
tro. Indbilske, arrogante, selvgode. 

• Fanatikere: Ordenens inderkreds på 7. De ved 
at prisen for rigdom er en mørk pagt, men ikke 
alle at det indebærer mord og kaos. Flere af 
dem har trofaste, voldsparate folk der gør som 
de får besked på. 

• Indviede: En vogterdæmon (M2) der adlyder 
ledelsen. Etelka Hertzen, en troldkvinde (M3) 
der kender det sande formål, men ikke er med 
i kulten. Enkelte skruppelløse, kaostro 
medlemmer af inderkredsen der dog ikke 
kender sandheden (M1). 

• Lederskab: Købmanden Johannes Teugen (M2) 
er ordenens stormester og ond troldmand. Har 
indgået dæmonpagt. Rådgives (vildledes) af 
dæmonen Gideon (M3) der kan skifte 
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udseende og tjener den sande herre, en form- 
og navnløs dæmonfyrste (M6). 

Kultens begrænsninger 
• Ydre status og respekt er ekstremt vigtig for 

ordenen, og det begrænser brugen af beskidte 
metoder, i hvert fald synligt. 

• Få egentlige kaostilbedere. Meget 
hemmelighedsfuld, hvilket begrænser 
rækkevidde.  

• Kun en enkelt magiker og ingen krigere. (Men 
et par dæmoner.) 

• Baseret på dæmonisk løgn. Selv stormester 
Teugen kender ikke det sande formål. 

• Vil påkalde sig mistro og misundelse fra 
magtsyge kulter som Den lilla hånd hvis de 
lykkes med deres ambitioner. 

Kult: Væverne 
En tredje og sidste kult, kun løseligt skitseret her.  

De væver et blodig, kaotisk skæbnetæppe 
(langsigtet M5 plan). Inderkredsen består af en 
kunster, en væver og en skrædder, plus en adelig/
rigmand med dyr smag (ikke bosat i 
Bögenhafen). Skrædderen er også menigt 
(uvidende) medlem i Ordo Septenarius. 

Bliver viklet ind pga. ulden. I denne fejde er det 
kun muligt at finde spor til dem der senere kan 
forfølges. 

Historieskrivning uden plot 
En fejde handler mere om setup end om plot. 
Det er en fraktionsbaseret konflikt over territorie 
– hvor en del af territoriet er kampen mellem 
orden og kaos. Kulten trænger ind i heltenes 
hverdag, og deres tilstedeværelse vil gøre deres 
(og andres) liv værre. Ikke sådan at der går 
dæmoner rundt i gaderne, men udbytningen er 
lidt værre, snavset mere sygdomsbefængt, flere 
forsvinder, volden er grovere eller lignende. 

Du kan godt have et ritual som et vigtigt mål for 
kulten, men undgå at falde i at have det som et 
belejligt klimaks. Vælg i stedet efter noget 
heltene kan kæmpe for.  

Kvarteret og slænget 
På den måde er en fejde nært knyttet til 
karaktererne selv og deres kvarter.  

Find mulige ankerpunkter der forbinder fejden 
direkte til karaktererne og deres nærmiljø.  

Her er nogle mulige ankre for Hannah og Liva: 

• Vaskepladsen hvor slagtere kommer 
(mødested) 

• Viel Gut, en kro hvor mange bønder bor under 
Schaffenfesten (kendt af Liva) 

• Slagtehal (hvor Hannah har tjans under festen) 
• Blodige gadebørn (har særstatus grundet lokal 

Ranald-myte – nu med mørk twist: små lam) 
• Myten retfærdiggør også (kaotisk) forværret 

hasardspil og tyveri 
• Begge karakterer får chancen for at starte med 

+mønt hvis de vil (men tjener Lammet: +tegn) 

Mulige testtjek 
• udspionere hyrdelejr udenfor byen 
• skygge hyrder og rovhunde 
• optrevle mystisk spilleheld 
• passe sit job indimellem 
• falde i kløerne på beruset kultist (ond 

fåremælk) 
• undersøge magi omkring forårslam 
• jage Lammet – og blive den jagede 

Balance 
Uden kamp og død er der ikke behov for at 
tænke i balancerede træfninger. Skru bare op for 
tegn – hvis det når et punkt heltene ikke kan 
klare, må de tage den sejr de kan få (hvilket vil 
reducere puljen) og vende tilbage en anden dag.  

Lad spillerne opgøre sejre og nederlag. Derefter 
kan spilmester se hvilke tråde er interessante at 
gå videre med, mens andet muligvis er udtømt, 
selv hvis det ikke blev helt forløst. 

Men det skal også være sjovt at blive bedre. 
Typisk vil en karakter kun have et enkelt talent 
fra start og ingen kneb, så de har begrænsede 
terninger at gøre med. Giv dem udfordringer de 
kan brænde nallerne på og flygte fra, men undgå 
at fange dem i umulige konflikter i starten. Det 
handler også om at give verden og konflikter til 
til at gære og modnes. 

Version 0.2 21



Eskalering 
Som omtalt tidligere under varsel er +tegn en 
håndgribelig og mekanisk måde at demonstrere 
overfor spillerne at nu bliver det alvor. 

Men det kan også være spillerne der selv 
signallerer at de gerne vil bevæge sig frem mod 
en afgørelse: Det kan være hvis de stiller 
nærgående spørgsmål om en magtfuld fjende, 
eller de skaffer udstyr eller bevæbning til en 
dødelig kamp. Det er en invitation til at smide 
+tegn på bordet og gå ind i tredje akt. 

Et tip kan være at markere det dramatiske 
midtpunkt ved at introduce en timer eller 
nedtælling. Også her kan tegn bruges som 
indikator eller tæller. Rollespil er ikke som en 
film hvor man kan gøre det op i minutter, men 
det kan være effektivt at sige at nu er der ingen 
vej tilbage, og vi styrer mod en afgørelse. 

En ærlig chance 
Nu har jeg tidligere skrevet at det er okay ikke at 
tænke for meget i balance. Men små mennesker 
mod kaos er fra starten en meget ufair fight, så 
en fejde skal indholde noget der giver en reel 
chance for at karaktererne kan gøre en forskel.  

En del af det er at sætte begrænsninger for 
kulten (se Schaffengemetzel som eksempel). 

Karaktererne må også gøre en indsats selv for at 
navigere i farligt farvand:  Det er altid et vigtigt 
parameter om de er i stand til at løse 
udfordringerne uden at drage opmærksomhed på 
sig selv. En del af det handler om at søge tilbage i 
lokalmiljøet og bruge levevejen til at overleve. 

De er modstandsfolk der lever skjult blandt 
andre der ligesom dem er truet af en fjende 
udefra, men ikke har modet eller galskaben til at 
kæmpe. De er ikke rebeller der er gået under 
jorden, eller helte der går direkte op imod deres 
fjende – det kan de godt gøre undtagelsesvist, 
men så vil det gradvist bevæge sig væk fra at 
være Totenschlæger. 

For at blive i modstandskampen som billede, så 
er en af de ting du som spilmester kan give dem, 
åbninger til at sabotere kulten. Hvad kan de gøre 
uden våben? Infiltration vil ofte være et element, 
og her er det vigtigt at huske at mange af kultens 
følgere, selv en del af de menige kultister, også 
bare er mennesker. Det er ikke konstant max 
konflikt. 

Men viden er farlig. Det kan koste fordærv at 
researche kultens hemmeligheder. (Dette er også 
en belejlig mekanisme for at spilmester ikke 
behøver gå i detaljer med kultens dogmer og 
tekster – heltene her er ikke Lovecrafts nørdede 
bibliofiler.)  

Fjender og trusler 
(Helt afsnit om at skrive monstre og fjender og 
lokale trusler og modtræk. Tabeller.) 

NB: Ved mange tegn/kaos kan det koste 
+fordærv at undertrykke naturlig frygt. 
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Karakterens levevej danner grundlag for ens 
evner, rolle og plads i samfundet. Det er et helt 
centralt element i Totenschlæger. 

De tilgængelige jobs er koncentreret om livet i 
byen, men flere af dem kan godt tilpasses et 
landsbysamfund. De er alle fra den lave ende af 
den sociale rangstige. 

Der er nævnt flere håndværk, men det er en 
vigtig skelnen at karaktererne ikke har ansættelse 
inden for et laug. De er lærlinge, arbejder 
ulovligt eller gør det som en sidetjans, som fx 
gaderollinger der hjælper skorstensfejeren med 
det farlige arbejde. Adelsmand er på samme 
måde kun med som arveløs eller sort får, ligesom 
soldaten er en krigsinvalid. 

Jeg har valgt ikke at have en tyv, dels fordi det 
hurtigt kommer til at lugte af klassisk eventyrer, 
og dels fordi de som oftest vil være skadelige for 
det lokalmiljø karaktererne helst skulle forsvare. 

Levevej vs. vilje 
Levevejen er således en vigtig del af ens karakter, 
mekanisk og konceptuelt, men ikke det hele. Du 
er fri til at bestemme dine tilgange, og vigtige 
egenskaber som trods og skæbne er ligeledes en 
del af din kerne, ikke kun det der tilfældigvis er 
din beskæftigelse. 

Selvom Totenschlæger-karakterer har lav status 
og heller ikke er super kompetente ud fra en 
klassisk fantasymålestok, så er de stadig seje. De 
prøver nemlig alligevel. Jævne folk der forstår at 
de nok er små, men de eneste der kan gøre en 
forskel. Som modstandsfolk overfor overmagten. 

Manglen på magt og rigdom taler ikke imod 
karakterernes værdi som menneske, ligesom der 
ikke er nogen særlig hæder i at være fattig. 
Integritet og ære kan udspringe af meget andet. 

Drømme, drifter og fordærv 
Har man først valgt, eller arvet, sin levevej, må 
man følge den gennem hele kampagnen. Men 
man kan drømme om noget andet, noget bedre.  

Det formulerer spilleren som en fremtidsdrøm 
for karakteren. Drømmen kan ligge i forlængelse 
af levevejen – en avanceret karriere – men det 
kan også være et brud med den del af ens liv. 
Man kan ligefrem drømme om at realisere sig 
gennem helt andre ting som kærlighed eller 
kundskab.  

Drømmen er en vigtig del af konceptet for 
karakteren – det kan ligefrem være det der 
holder dem i live når det ser sortest ud. 

Men det har også en mørkere side, for drømmen 
vil for de fleste ende uforløst og bittert, og når 
du ser den glide dig af hænde, kan det betyde 
farvel til den gejst der driver en Totenschlæger-
karakter.  

Og endelig henter drømmene kraft fra drifter – 
en sult eller længsel der risikerer at gøre dig 
sårbar overfor kaos. Der er otte drifter: 

• Rigdom: Pengene i sig selv er vigtigere end 
hvordan de er tjent. Alt kan købes for penge. 
Klingende mønt eller luksus. Velgørenhed. 
(begær, gnier) 

• Stabilitet: Tryghed. Om det er ens forretning 
eller familie. Fred og fordragelighed. Sundhed 
og et langt liv. (magelighed) 

• Berømmelse: Ry og rygte, på godt og ondt. En 
der bliver genkendt. Frygtet eller hyldet. (ego, 
hovmod) 

• Beherskelse:  At mestre sit fag. Høste kollegial 
respekt. Faglig stolthed.(stolthed, fastgroet/
bedrevidende) 

• Kundskab: Målet er at samle viden, lære nyt, 
gøre opdagelser. Skabe kunst. Måske forny. 
(farlig viden) 

• Velsignelse: Gudernes velvilje. Et liv med lykke 
og mulige mirakler. En god død, et fromt 
eftermæle. (idolisering, selvgod) 

• Indflydelse: At kunne gøre en forskel. Politisk 
magt. At bære ansvaret, fra kulissen eller på 
tronen. Kontrol, urørlighed. (magtbegær) 

• Frihed: Ingen snærende bånd eller forpligtelser. 
En fantasiverden. Fri sex. (hedonisme, amoral) 
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Fagtricks. De mekaniske greb 
Alle leveveje beskrives i samme format: 

Talenter og kneb 
Talenter tillader enten en at gøre noget de ikke 
ellers ville være i stand til, eller giver karakteren 
en fordel i forhold til andre der prøver på det. 

Derudover har hver levevej mindst et mere eller 
mindre beskidt kneb der fungerer ligesom et 
talent, men gearet mod kamp. Til hvert kneb 
medfølger forslag til våbenbrug (i kursiv), og 
man skal bruge noget i den stil for at have glæde 
af knebet. 

Bemærk: Reglerne for at slås er omtrent ens om 
man bruger næverne eller har samlet et sværd op 
– den narrative formodning er at disse karakterer 
ikke er meget bevendte i avanceret kamp eller 
iklædt rustning. 

Hver levevej kommer med en lille håndfuld 
talenter og kneb. Man starter med et (eller to) og 
kan vælge flere ved passende milepæle. 

Erfaringer 
Erfaringer er opgaver, oplevelser eller viden 
karakteren ofte kommer i berøring med gennem 
sit virke og har øvelse i at håndtere. Det er altså 
ikke tale om en oplært evne – det er bare noget 
man ved eller kan. 

Jeg foreslår omkring 10 erfaringer til hver 
levevej, men det er helt legitimt at finde på nye 
eller låne fra andre leveveje hvis det giver 
mening, og måske viser der sig noget i spillet. De 
er primært deskriptive og lette at hacke, og jo 
mere du kan gøre dem til en del af 
karaktertegningen, jo bedre.  

Flere erfaringer kan tillæres gennem spillet (ved 
naturlige ophold eller mindre milepæle). 

Ressourcer 
Levevejen er ens primære indtægtskilde, ikke 
guldskatte eller dusører. Det betyder at 
karaktererne groft sagt er fattige, og de har ingen 
magtfulde venner. De kan ikke købe sig til 
udrustning, rejse væk og overnatte på kroer eller 
få nyttige hints af en venligsindet troldmand. 

Men indenfor denne ramme er der alligevel 
perioder hvor man kan have lidt ekstra mønt på 
lommen (ellers kan man altid skylde: pant).  

Hvis man passer sin levevej og hjælper i 
lokalmiljøet, vil der vise sig villige hjælpere (og 
sikkert også fjender, men sådan er det jo). 

Og selvom man ikke ejer meget, kan der stadig 
godt være nyttigt grej – eller måske kan man låne 
(for en mindre tjenesteydelse). 

Vilkår 
Vilkår sætter ord på de barske realiteter ved at 
passe en fattig levevej. Stikordene bruges i 
hverdagsperioder til at genopbygge trods, men 
med risiko for at blive nedslidt eller bitter. Et 
uheldigt skæbnetjek kan også udløse de negative 
vilkår når man vil forfølge sine drømme. 

Hver levevej foreslår tre vilkår. Spilleren må 
gerne argumentere for vilkår der ikke står 
opremset hvis det bedre matcher deres koncept, 
men der er kun de 12 vilkår der følger her: 

• Uhumsk: en rakkertjans, stinkende, klistret, 
afskyet 

• Farligt: risikabelt, indeklemt, bøvlet, risikerer 
fysisk skade (arbejdsskade) 

• Stressende: intenst, tidspres, uklar opgave, 
risikerer mental skade (sammenbrud) 

• Skummelt: på skyggesiden, helt eller delvist 
ulovligt, mistænkeliggjort, uhæderligt 

• Udmarvende: slidsomt, nedslidning af krop og 
sjæl på den lange bane 

• Forpligtende: tidskrævende eller bundet af 
arbejdsgiver/afbetalingsordning/krævende 
guddom 

• Barskt: hård konkurrence, presset branche, 
dårligt betalt 

• Sæsonbetonet: indtjening begrænset til 
bestemte perioder 

• Uinspirerende: hjernedødt, ingen ny læring, 
kedeligt, slavearbejde 

• Perspektivløst: umuligt at blive færdig, 
begrænset nytteværdi 

• Forrående: afslører skyggesiden, 
dehumaniserende, fornedrende, foragtet 

• Lavstatus: anses for ufint/uværdigt/uhelligt, 
bliver dårligt behandlet. 
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Lortejobs. En liste 
Jeg bruger kønnede fagtitler, men opfordrer til at 
man ikke lader sig begrænse af det. 

Hver levevej kommer med forslag til varianter. 
De tager udgangspunkt i samme skabelon, og 
man kan enten bare ændre konceptet af navn 
eller justere lidt på formulering af talenterne. 
Erfaringerne er lette at ændre og tilføje nye. 

Vælg eller rul tilfældigt: 

1. Ballademager: Lever af støttebidrag/
enkeltsager/opildning. Oplyst eller ildsjæl. 
Agitator (for en sag), anarkist (for hvad som 
helst). Også: revolutionær (farligere, men 
måske del af bevægelse).  
farligt, skummelt,  

2. Bartskær: Egentlig bare barber/frisør. 
Tandlæge (kun udrivning). Lægegerning er 
laugskontrolleret, så kun bebrænset 
behandling (grov kirurgi). Også: feltskær 
(pensioneret fra tjeneste, ikke soldat). NB: 
ikke en doktor/mediciner. 
stressende, skummelt, forrående 

3. Daglejer: Hårdt ufaglært arbejde fx på 
byggeprojekt. Ofte stærke/hærdede. Også: 
drager/stuver, bærer, vogndriver. 
farligt, barskt, lavstatus 

4. Graver: Officiel (og uofficiel) bortskaffelse af 
lig. Ofte tempeltilknyttet (Morrs have). Også: 
ligrøver, “Igor”-type. 
skummelt, lavstatus, udmarvende 

5. Gøgler: Underholder på gaden, kroer etc. Et 
eller to “simple” tricks. Jonglør, ildsluger, etc. 
Også: fidusmager (fupper folk med kopper 
eller kortspil), musikant. 
sæsonbetonet, stressende,  

6. Fangevogter: Lavstatus “betjent”. Får del af sin 
løn fra pårørende. Også: bøddel (simple 
straffe som gabestok, stokkeslag). NB: ikke 
skarpretter eller foged (bailli), der har højere 
status. 
forrående, lavstatus,  

7. Færgemand: Sejler folk over flod/rundt i havn 
i  jolle. Også: bådsmand (samme, for gods).  
farligt, perspektivløst,  

8. Landsbytosse: Accepteret særling. Lever nok 
af almisser. Men særinteresse (tænk: 
intelligent med diagnose). Også: spritter 
(særligt rendestensfællesskab), profet/

sandsiger (typisk om dommedag). 
lavstatus, barskt, uhumsk 

9. Lygtemand. Tænder/slukker lamper. Tjekker 
op på låse. En slags civil vægter. NB: ikke 
byvagt. Også: portner/portvagt (som portier, 
ikke kriger). 
farligt, uinpsirerende, forpligtende 

10. Lærling: Måske på dårlig kontrakt/mester. Får 
lortetjansen. Kan kun det basale, men mange 
mulige håndværk.  
barskt, uinspirerende,  

11. Løjser: Laver ikke dagens gerning, men lever 
på gæld/stipendie (den femte søn). Fx doven 
student eller ledig lærling. Også: adelsmand 
(arveløs, sort får), spillefugl (eller gambler). 
lavstatus, udmarvende, stressende 

12. Prostitueret: Sexarbejder, lever af sin krop. 
Også: eksotisk danser, bader 
(badstuearbejder), nøgenmodel, lejrledsager 
(partner for militærfolk). 
lavstatus, stressende, forrående 

13. Promoter: Sælger kunstneres ydelser. 
Indsamler betaling/væddemål. Også: ruffer 
(som manager, ikke den problematiske 
udbyttertype), kunstner (skriver fx materiale 
til en trup). 
stressende, forpligtende, barskt 

14. Rakker: Gadefejer, stoppede kloakker, fjerner 
kadavre, samler skarn/affald. Også: natmand, 
kloakrenser, krigskrage (plukker slagmark 
ren). 
uhumsk, skummelt, lavstatus 

15. Rottefænger: Fanger rotter og mus i kældre og 
kloakker. Snarer. Også: skadedyrsbekæmper 
(insekter m.m.). 
uhumsk, farligt, perspektivløst 

16. Scenekunstner: Skuespiller, recitator (digte 
eller nyheder), danser/sanger/musiker. Også: 
tryllekunstner, dukkefører. 
stressende,  

17. Serveringspige: Oppasser på kro. Måltider og 
servicering. Indkøb. Også: bartender (knejpe, 
mere bag disken). 
stressende, lavstatus, forpligtende 

18. Skallesmækker: Ofte en hyret bølle. 
Væddemål om styrketest. Også: nævekæmper 
(bokser/bryder, evt. omrejsende), 
bandemedlem (beskyttelsespenge), bersærk 
(optræder som freak/stærk mand). 
forrående, farligt, skummelt, udmarvende 
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19. Skarnsunge: Lever på gaden, ofte forældreløs. 
Tager småjobs for skorstensfejre og andet 
børnearbejde. Også: trick-/lommetyvebande. 
udmarvende, farligt, lavstatus 

20. Skriver: Kan læse/skrive og tager småjobs eller 
lavt rangerende klerk. Ingen uddannelse/
kundskab. Også: skitsetegner. 
stressende, uinspirerende, forpligtende 

21. Slagter: Hjælper slagtermestre, træder til ved 
dyreskuer. Også: garver (tilvirke skind og 
huder). 
sæsonbetonet, barskt, farligt 

22. Smugler: Transporterer/forhandler illegalt/
sjældent gods. Adgang til ruter/transport. 
Også: urtesælger (sort lotus, rygeurt etc.). 
skummelt, barskt,  

23. Stikirenddreng: Løbe ærinder, opvarte person 
eller firma. Også: lakaj (i “finere” husholdning: 
natpottetømmer).  
stressende, uinspirerende, forpligtende 

24. Tempeltjener: Laveste hjælper tilknyttet 
tempel/tro. Mix af pedel og akolyt (tænder 
lys, fejer etc.). Også: pilgrim, fanatiker, munk/
nonne. 
uinspirerende, forpligtende,  

25. Tigger: Knyttet til et område, lovlig undskyldt 
(“fast arbejde”). Også: krigsinvalid, spedalsk, 
blomstersælger, spåkone. 
udmarvende, barskt, lavstatus, perspektivløst 

26. Tyende: Praktisk arbejde i husholdning. 
Køkken, husdyr, vedligehold. Også: 
tjenestepige, karl, køkkenhjælp, vaskekone. 
lavstatus, uinspirerende,  

27. Urtekyndig: Lokalkendt klog person. Også: 
jordemoder, mystiker (mere fokus på varsler 
og årets gang). NB: ikke heks eller troldkarl. 
lavvstatus, skummelt, stressende 

28. Vagabond: Vejfarende med simpelt virke + 
betleri. Hjemløs. Også: loppecirkus/
gademusikant, skærslipper, hosekræmmer. 
udmarvende, sæsonbetonet, perspektivløst 

29. Vågekone: Sidder ved døende. Vasker liget. 
Ikke læge, men måske trøst/pleje. Også: sørger 
(hyres af Sørgerlauget til begravelser). 
forrående, uinspirerende, forpligtende 

30. Ålestanger: Fisker på lavt vand. Med ruser/
spyd (også krabber, fisk). Mudret tjans. Også: 
perledykning (efter tabt gods) eller 
strandhugst. 
farligt, uhumsk, udmarvende 

Rottefænger 
Rotterne kom krybende et efterår og åd sig federe 
som vinteren skred frem 

de gnaved under gulve og gav aldrig byen ro, for 
bag panelerne i pæne hjem 

ku’ man høre rotterne der åd og skreg 
næste gang så bider de i dig og mig 

Lars Lilholt, Rottefængeren 

Variant 
• Skadedyrsbekæmper: Mere fokuseret på kryb 

og insekter, men også bekendt med smittefare 
og snævre passager; har måske en kat eller mår 
som hjælper). 

Talenter 
Hjemvant under jorden: Sænker overmagt 
med -1 i underjordiske, kloaklignende miljøer. 
Omfatter hele slænget hvis rottefængeren 
guider. Bonus på at manøvrere i kloakken (fx 
forhindringer, finde vej, søge skjul osv.). 
Lille, men bidsk: Du har et grimt gadekryds. 
Det er ikke en kamphund, den er hidsig, 
stædig og uopdragen, og den tænker mest på 
at jage rotter. Men den er trofast. Bonus til at 
forvirre/irritere. Den kan Opsnuse rotter 
hvilket tæller som en ekstra erfaring. 
Byens indvolde: Hvis helbreddet afsløres i 
afføringen, har rottefængeren indgående 
indsigt i byens kollektive plager. Bonus til at 
finde snaskede levninger fra de riges bord (og 
kasserede spor). 
Fløjtespillerens kald: En næsten unaturlig 
evne til at lokke og lede rotter. Balanceres 
med dårlige people skills. (Kan ikke vælges fra 
start.) 

Kneb 
Terrier: Kæmper i vildskab mod overmagten,  
lige dele frygtløs og gal. Bonus til at holde 
fjenden i skak ved at true, fægte med armene 
og svinge med døde rotter. Kan én gang i 
kamp lave et uventet udfald og trække sig 
væk uden at blive ramt. Kæp/kølle, tung sæk. 
Rottelist: Bonus til ét forsøg på at slippe væk 
når det bliver farligt, derefter bonus til at 
kæmpe med ryggen mod muren. 
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Skræmmende i ubevæbnet kamp: bide og 
kratte. Ethvert våben der er dårligere end 
modstanderens, eller ubevæbnet. 

Erfaringer 
Rode i skarn, Sætte små fælder, Lugte gasser, 
Følge strømmen, Manøvrere i trange rum, Flå 
gnavere, Tolke rotteadfærd, Prange om prisen, 
Spille fløjte, Skræmme godtfolk væk, Kloge sig 
på de fæle rottefolk, Nappe den inden den 
smutter, … 

Vilkår 
Uhumsk, Farligt, Perspektivløst 

Serveringspige 
Attråen kælent sig klæber | om Barpigens 
Lænder. TomKrist.F.45. [ODS] 

Varianter 
• Bartender: Bruger mere tid bag bardisken (og 

vi snakker knejper, ikke fine kroer) og har mere 
viden om forskellig alkohol.  

• Lakaj: Servicerer en bestemt mester fremfor 
mange. Er her mere en stikirenddreng end en 
velklædt livrist eller hejduk. 

Talenter 
Overhøre snak: Stå godt og diskret placeret 
til at høre vigtige/skumle folk snakke. Bonus 
til at spotte rænkesmede på din hjemmebane.
(Vægtigere end opsnappe rygter-erfaringen der 
ikke skelner fra sladder.) 
Ærindeløber: Kan nå meget på en dag, også 
eventyrrelateret (uden at det straffer levevej). 
Bonus til at finde undskyldninger til at besøge 
større husholdninger, kroer og lignende (+1 
succes én gang per eventyr). 
Kunden har altid ret: Du udnytter dine evner 
til at smigre (eller om nødvendigt, sleske). 
Bonus til at dæmpe gemytterne/afvæbne 
konflikt. Bonus til at få venner/kontakter/
tjenester i fbm. arbejdet. Ekstra bonus overfor 
snobber, pralhalse, braldrerøve etc. (Virker én 
til én.) 
Stimmung: Skaber god stemning eller gang i 
festen med svingom, drinks, jokes, kærtegn 
(bonus til sociale tjek). Lodde stemningen/

fornemme hvor noget interessant sker i en 
folkemængde. (Virker overfor større flok) 

Kneb 
Røg i køkkenet: Stort drama overdriver den 
reelle effektivitet. Bonus til at demoralisere 
modstander. Kan være heldig at tiltrække sig 
hjælp. Spiller på ikke at fremstå farlig, ikke 
som en rigtig kriger (reducer modstanders 
skade/konsekvens). Køkkenimplementer 
(krukke, krus, stegepande, slev, kulskovl …). 
Schnipmesser: Forsøger at stoppe aggression 
med hurtig, uventet trussel/handling. Bonus 
til at tilføje hurtig stik/flænge og efterlade ar. 
Fremstå modig (genvind 1 trodspoint). Lille og 
skarpt eller spidst (fx lommekniv, stegegaffel, 
brevkniv, søm). 

Erfaringer 
Ekstra drikkepenge, Spotte folks misbrug eller 
uvaner, Undgå skumle typer, Opsnappe rygter, 
Balancere tunge ting, Huske navne og anden 
info, Multitaske, Stikke en lussing, Blive hørt 
over larmen, Synge eller danse, … 

Vilkår 
Stressende, Lavstatus, Forpligtende 

Slagter 
(man havde) tilpligtet Slagterne, at lade Hovedet 
sidde ved visse Dyr, som de havde ophængt til 
Fals i deres Boder. ErlKrist. DH.155. talem. 
(spøg.): det gaar ikke saa nøje til for en slagter i 
pølsetiden [ODS] 

Varianter 
• Garver: paa at være Garver indbefattes tillige 

Feldberederi samt Saffian- og Carduanberederi. 
Lov29/12 1857.§18. [ODS] 

Talenter 
Blod til albuerne: kender kroppen indefra; 
stoppe blødning; finde sygdom på indvolde; 
lugte køds friskhed 
Fræk som en slagterhund: Slagteren er stor i 
kæften og sender gerne nogle svinere efter 
kunderne, for kun de færreste svarer igen til 
en mand med en kødøkse; populær og forhadt 
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for sin flabethed; slippe afsted med grovheder; 
braldre op (social/status bonus) 
Dødens højre hånd: intimidere; håndtere død, 
effektivt og respektfuldt; skarpretter; 
fornemme usund levned hos dyr og 
mennesker; nærer ikke andres naturlige 
mishag ved død 

Kneb 
Flænseren: Horribel adfærd – gør ekstra 
blodig skade og virker skræmmende 
(konsekvens: ondt ry). Parterkniv, kødkrog, 
kødhammer. 
Slå for panden: Afventende, med et enkelt 
effektivt “dødstød”. Gøre det “af med” sårede. 
(Slår kun bevidstløs medmindre mindst 
[xxx].) Totenschlæger, kølle, hammer. 

Erfaringer 
Tåle synet af blod, Håndtere kadavere, Se farlig 
ud, Tørre, ryge og salte, Slæbe dødvægt, Makaber 
humor, Smide godbidder, Holde instrumenter 
skarpe, Håndtere en spræller, Sjusse vægten, Vant 
til kulden, Rengøre slagtepladsen 

Vilkår 
Sæsonbetonet, Barskt, Farligt 
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Intro: Warhammer-heartbreaker 
Warhammer Fantasy Roleplay (WFRP, 1986) er 
en righoldig fantasyverden der har gennemgået 
en stemningsmæssig udvikling der spænder fra 
beskidte antihelte i grimdark britpunk til episk 
high fantasy med steampunk-elementer og 
mægtige, uironiske superhelte. Dette brede 
spænd sætter sit præg på tema, spilsystem og 
karakterudvikling. Med Totenschlæger ønsker jeg 
at indsnævre rammen for det man spiller, og 
tilpasse reglerne dertil. 

Lad mig begynde med navnet, Totenschlæger. 
Det er selvfølgelig en hilsen til Warhammer, men 
noget der kendetegner våbnet, er at det trods 
navnet er mindre dødeligt end stridshammeren. 
Det er en kort knippel, ofte med et tungt hoved 
og eventuelt et fleksibelt skaft for ekstra 
schwung. Det bruges både af politi og røvere og 
blev benyttet af danske modstandsfolk. I 
Totenschlæger spiller man nemlig ikke tungt 
bevæbnede eventyrere, men jævne folk der dels 
aldrig ville have råd til et sværd, og dels ville 
blive gennempryglet af ordensmagten hvis de 
vovede at gå rundt med et. 

Af inspiration i Warhammer-kanon har jeg særlig 
skelet til novellen ‘The Reckoning’ (insert fra 
White Dwarf #82, 1986). Det er et grumt take 
på universet der bærer præg af den oprindelige 
inspiration fra Call of Cthulhu og kosmiske 
rædsler. Novellen beskriver hvordan kaos skaber 
verden og uvægerligt vil æde den igen. 
Heksejægeren Gotter er under sin jagt på en kult 
endt i spjældet, og han ser til sidst at selve 
dommeren skjuler en hale og er (modvilligt?) 
allieret med rottefolk. Jeg henviser også til Jack 
Yeovil (Kim Newmans) romaner (fx 
‘Drachenfels’, 1989) og dele af WFRP i 
førsteudgaven, herunder ‘The Enemy Within’, 
ikke mindst ‘Shadows over Bögenhafen’. 

Remix: farvel til våbnene 
Jeg har efterhånden udviklet en masse 

holdninger til Warhammer og min egen head 
canon. Det udelukker ikke at den store, officielle 
pakke stadig findes, men Totenschlæger har sit 
eget filter eller fokus, og her følger de væsentlige 
ændringer fra vanilla-udgaven. 

• Spillet beskæftiger sig ikke med klassiske 
fantasymonstre som drager og orker. 

• Spøgelser, vampyrer, mutanter, rottefolk osv. 
findes, men som motiverede væsner, ikke som 
kanonføde for murder hobos. Det overnaturlige 
vil næsten altid være væsentligt stærkere end 
mennesker. 

•  Som følge heraf er der ingen krigeriske 
karrierer eller noget særligt kampsystem. 

• Heller ikke magi, for man kan lige så lidt spille 
troldmand som kriger. Troldmænd er sjældne 
og excentriske (farlige og uønskede). 
Templerne tilbyder ingen sikre mirakler (ingen 
præste-“magi”). 

• Kaos er en fordærvende urkraft der ikke lader 
sig opdele i pæne farver eller belejlige 
kategorier. Man kan godt lade sig inspirere af 
Nurgle eller Tzeentch, men ingen vil nævne 
dem ved navn, og de bør aldrig præsenteres så 
krigsspilsagtige.  

• Handlingen foregår primært i Imperiets byer. 
Man spiller i første omgang som menneske.  

Tema: klassekamp og kosmisk kaos 
I stedet for at betragte Warhammer som en hel 
fantasiverden med alt hvad det indebærer af 
monstre, magi, kulturer og en skala fra smørtyve 
til verdens undergang, har jeg i Totenschlæger 
valgt at rette linsen mod to temaer som jeg synes 
spiller godt sammen: klassekamp og kaos.  

Klasse og karriereveje 
Klassekampen blev især brugt som kilde til sort 
humor i de tidligere udgivelser, og det er let at se 
hvordan ‘Monty Python and the Holy 
Grail’ (1975) og ‘Jabberwocky’ (1977) og 
startfirsernes britpunk-bevægelse har inspireret. 
Men det har takket være WFRPs nyskabende 
karrieresystem ligget mere implicit som en rød 
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tråd hele vejen igennem. Imidlertid føler jeg der 
er et mekanisk misforhold mellem det faktiske 
spil som eventyrer og udviklingen gennem 
karriererne. Jeg har skrevet mere om emnet på 
min blog, Pjaltekongen (#karriereserien).  

I Totenschlæger er der ikke karrierer, for det ville 
antyde muligheden for avancement, men i stedet 
leveveje. Levevejene er begrænset til de mest 
beskidte og utaknemlige af Warhammers 
karrierer. De der har penge og magt, er også de 
mest sårbare overfor kaos’ fristelser, og derfor er 
kampen for et bedre liv uløseligt bundet 
sammen med kampen mod magtmisbrug, 
korruption og kaos. Man bevæger sig ikke 
gennem flere karrierer, men definerer i stedet 
hvad man drømmer om, og kæmper mod alle 
odds for forbedre tilværelsen i det små. 

Hvor man i WFRP bruger 99 % af sin tid som 
eventyrer, men udvikler sig efter en karriere man 
sjældent har tid til at passe, så er levevejen selve 
grundlaget for hvem du er, og hvad du gør. Men 
hvordan du gør det, din tilgang, er op til dig. 

Det krybende kaos 
Kaos som det oprindeligt blev præsenteret, er 
kosmiske rædsler bragt til verden af væsner fra 
rummets dyb. Det scope kan jeg godt lide, og jeg 
synes det bliver udvandet når man definerer det 
for stramt og regelret. Det er horror-elementet 
der interesserer mig. Og som nævnt var det 
faktisk mere udtalt i Warhammers unge dage. 

I Totenschlæger er kampen mod kaos umulig at 
vinde. Selv de stærke der kæmper imod, helte og 
troldmænd, hvirvles ind i en verden af blod og 
magi der i sin natur er født af kaos, og en dag vil 
den kamp kulminere i undergang. Magtsyge 
drages mod og udnytter det til egen vinding 
mens småkårsfolk dukker nakken og beder for 
det bedste. 

Men enkelte har set for meget og er i en position 
til at gøre noget ved det: de der lever på 
samfundets underside, langt fra magtens fordærv. 

Horror og håb blandt tabere 
Derfor er levevejen helt central i Totenschlæger: 
Den er en maske der muliggør den hemmelige 
modstandskamp mod en overmagt der ikke kun 
er samfundets urørlige magtelite, men helt 

bogstaveligt også en forvanskende, hvirvlende 
kraft der trækker alting ned i vanviddets dyb. 

Man er nødt til at fremstå ufarlig for ikke at 
kaos’ øje skal finde en. Man kan drømme om 
noget bedre, men løfter man hovedet, kommer 
man også i fare for at miste det. Hvem har brug 
for en “heltedød” når det er en daglig kamp bare 
at få brød på bordet? 

Totenschlæger er arbejdsdagens slid og nattens 
rædsler. Det er både grim OG perilous. 

Det tematiske setup – menneskelig stræben vs. 
skæbnebestemt undergang – giver også anledning 
til at overveje den enkeltes evne til at gøre en 
forskel over for en tilsyneladende urørlig 
overmagt, og det får helt konkret mekanisk 
betydning. 

Setting: den dramatiske skueplads 
Spillet tager udgangspunkt i Imperiets byer der 
er snavsede og korrupte, men også fulde af liv, 
mangfoldighed og stræben. Livet på landet 
forbindes med overtro og primitive skikke, og 
skovene er mørke og fulde af fare, så dér er der 
ingen grund til at tage hen.  

Mere specifikt kommer karaktererne fra trange 
kår. Det kan være i arbejderkvarteret, som 
tyende på en rig købmandsgård, i et nærliggende 
landsbysamfund eller ligefrem byens slum. Det 
er her de gennem deres levevej tjener til dagen 
og vejen, udfylder en plads i fællesskabet (med 
netværk og tilflugtssteder), og måske drømmer 
om en dag at slippe væk. 

Det er en fortælling om to byer i én, for mens 
karaktererne har hjemme og passer deres arbejde 
blandt underklassen, er det ofte i de velhavende 
bydele at magten, også den der er givet i pagt 
med mørket, er koncentretret. Ikke alle rige er 
onde, men … det er et sted at starte. Men også 
andre dele af byen har slået dørene op for kaos: 
Hvor der pranges om prisen, blandt de rodløse, i 
værtshusgaderne, slagtehuset, de stinkende 
kanaler og templerne. 

Handlingen kan brede sig til underjordiske huler, 
krypter, uhellige templer, kloakker og kældre, 
men aldrig som klassiske donjonekspeditioner og 
altid med et ekstra lag af rædsel og døden mindst 
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ét skridt nærmere. (Regelteknisk er der 
automatisk større fare i mørket under jorden.) 

Karaktererne vil forfølge spor ind på de bonede 
gulve og andre steder hvor de ikke naturligt 
hører til. Det er en vigtig del af spillet at gøre det 
under dække af sin levevej og om nødvendigt 
med svindel, list og en lille smule vold. Men 
fejltrin her, særligt voldelige optrin, har en stor 
risiko for at forfølge en hele vejen hjem og 
spolere den barske, men nogenlunde trygge 
hverdag. 

Stakes: hvad kæmper vi for? 
Totenschlægers historier udspiller sig som 
efterforskning af dystre sammensværgelser og 
grufulde sandheder, kampen for en tålelig 
hverdag stillet overfor magtmisbrug og 
korruption, og enkelte træfninger med okkulte 
eller morderiske fjender, alt imens man klynger 
sig til håbet om noget bedre eller i det mindste 
at gøre en forskel sålænge man er her.  

En skyggestrid med uskrevne regler 
Ingen jordisk domstol vil dømme de onde, så 
man må fejre de små sejre, herunder ens daglige 
overlevelse. Hvis det først er nået dertil at 
skurkene står overfor at påkalde en dæmon, så er 
det ikke scenariets klimaks – det er helt enkelt 
enden. Ondskaben er for stor, skurkene for 
magtfulde til at man kan besejre dem i en 
direkte konfrontation.  

Men de onde har også deres begrænsninger, for 
Imperiet er bygget på civilisationens love. I en 
verden der er mudret og aldrig helt fin i kanten, 
er der stadig et fundament af orden, 
hekseafbrændinger, ja, ligefrem fakler og høtyve 
hvis pøbelen får nok, og det gør de jo nok en dag. 
For ikke at tale om interne stridigheder mellem 
kulter der kæmper om den samme betydelige, 
men dog begrænsede jordiske magt. 

Rædsel, udmattelse, chikane, blodtude og 
brækkede lemmer er at forvente, men i det 
mindste render folk ikke rundt og hugger 
hinanden ned med tunge våben i de civiliserede 
byer. Den rige kultist er nødt til at opretholde en 
proper facade for ikke at skade sit renomme og 
sine muligheder for verdslig avancement. 

Selv fattigfolk kan gøre en forskel. Som rotter 
der stædigt udhuler jorden under magtens 
gyldne troner og ikke er til at udrydde.  

Eventyr: Sådan kan det se ud 
Det starter måske med et rygte, en fornemmelse 
eller et lemlæstet lig. Noget mere end byens 
almindelig uro og vold. Karaktererne, heltene, 
udgør sammen et fællesskab, et slæng, der sætter 
sig for at gøre noget ved problemet, måske fordi 
deres nærsamfund er truet. Og fordi de er nogen 
der har erfaret kaos og ikke kan lade det fare. 

De følger spor, og det er ret klassisk 
horrorefterforskning. Det bliver grummere 
efterhånden som sandheden afslører sig. 

Undervejs vil der være møder med mørkets 
dødelige tjenere, men man kan ikke løse 
ondskaben ved at knipse med fingrene eller 
svinge et sværd imod det. Så en knippel kan være 
lige så god, eller skidt, som så meget andet. Vold 
er en del af ligningen, men ingen af byens 
borgere er interesseret i flere lig end nødvendigt. 

Dagene går for at fastholde vigtigheden af 
levevejene og livet i byen. Vi ser hvordan 
kaoskulternes ambitioner har direkte og 
ødelæggende indvirkning på menneskers liv, 
mens heltene forsøger at opretholde deres dække 
og udnytter deres levevej til at grave dybere.  

Stakesene bliver højere, og det bliver nødvendigt 
at risikere mere: bevæge sig tættere på magiske 
kræfter og væsner, tiltrække sig mere uønsket 
opmærksomhed, skabe sig nye fjender. 
Modstanderen er flygtige kulter, ubegribelige 
dæmoner, magiske kræfter, djævelske drifter, 
moralsk råddenskab og pestilens.  

Det er barskt, men ikke umuligt: Selv fjenden 
må følge uskrevne spilleregler, og heltene er 
hjulpet af at ingen regner dem for noget. Det er 
et mål i sig selv at fastholde omverdenen i den 
tro. 

Og i modsætning til den typiske stop ritualet- 
eller hurra, vi reddede verden-slutning er det 
mindre succeskriterier man her har for øje: Kast 
grus i ondskabets maskine, forsink det, så du kan 
leve endnu en dag og måske tage endnu et skridt 
mod dine egne mål. 
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Vi ser heltene stavre udmattede, chokerede og 
forrevne hjemad. Men endnu i live. 

Herefter følger en downtimefase til at slikke sår, 
genopbygge sine mekaniske ressourcer og 
arbejde på langsigtede levevejsprojekter. Man 
skal tjene penge, og der kan være ubehagelige 
følgevirkninger af at have prikket til hvepseboet 
som man også er nødt til at navigere i. Man har 
sikkert gjort sig nye erfaringer der kan tages med 
på næste eventyr, og måske kan man endda 
foretage større forbedringer af ens karakter. 
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