
Hvad er jeres favorit-system?
Palle: Jeg synes, det er et tæt løb mellem Basic
Roleplay og Fusion, fordi jeg er rigtig dårlig til
at regne. Jeg kan ikke finde ud af svære ting, og
begge systemer er meget nemme.
Malik: Pendragon!

Hvor gamle er i?
Palle: Jeg er lige fyldt 30.
Malik: ...og jeg er næsten færdig med at være i
trediverne.

Hvor gamle er dine tre børn Malik?
Malik: 12, 9 og tre... øh... fire.

Har du egentlig nogen uddannelse, Palle?
(Begge griner)
Palle: Jeg har indtil flere, men ikke nogen jeg
er blevet færdige med. Jeg har studeret i en
årrække, men jeg har ikke rigtigt noget at
bevise det med... andet end et gældsbevis.
(Søren samtykker). Jeg har både læst engelsk,
filmvidenskab og arkitekt.

Malik, hvor mange gange har du set Shogun?
Malik: Ha ha... Kun to gange.

Palle, hvad er det Malik han kan?
Palle: Han kan ikke noget. Han er bare med på
slæb (griner). 

Det var der måske nogen der havde indtryk af.
Palle: Nej, jeg er rigtig dårlig til at få et plot til
at hænge sammen... (basker en myg)... det kan
jeg ikke, men Malik kan. Det er også ham der
har haft overblikket over reglerne. Jeg har intet
som helst haft med reglerne at gøre, ud over
ikke at kunne finde ud af dem. Det er Malik,
der har udviklet reglerne sammen med nogle
andre og skrevet dem. Og så indgår vi jo i et
kreativt samarbejde. Vi har jo begge to skrevet
bogen. Så Malik kan alt det, som jeg ikke kan.

Så kan vi jo passende spørge dig Malik. Er
Palle en rockstjerne?
Malik: Nej, han er bare den praktiske idiot.
Han laver alt det kedelige arbejde, han betaler
alle regningerne, han holder alle dem, der ikke
gider lave deres del af det, i ørene og jeg får
min del af æren alligevel.

Så det er altså ikke noget med at Palle lige
kommer ind en halv time, laver nogle
tegninger, og går igen?
Malik: Nej.
Palle: Det er selvfølgelig en mere visuel ting at
lave tegninger, end det er at skrive noget.

Derfor pådrager det sig nok en del mere
opmærksomhed, det er klart. Det er også derfor
vi ikke kommer i fjernsynet. LIVE-idioterne
tager al fjernsynstiden (Malik griner). Det de
har at vise er jo folk, der løber rundt og nakker

hinanden med papsværd, og det er jo langt
mere visuelt end folk, der sidder rundt om et
bord og snakker. Og så har de flere piger. (alle
griner)

Vi ved der kommer en ny Fusionsbog; en
scenariesamling, som i er lige ved at være klar
med, men hvad sker der længere ud i fremti-
den. Hvad er jeres planer med Fusion?
Palle: Det ser jo ud som om der er alle mulige
andre der har planer i hvert fald, for nu er vi jo
her på ConFusion, som jo er et tegn på at der er
nogen, der har taget systemet til sig og bruger
det oplæg, vi har lavet, kreativt. Og det er jo

også fedt at se at der er folk
der skriver scenarier til
kongresser. Vi har jo også
lige haft den her ‘light’-
udgivelse med (Vogn 1422
- Totaltskadet), som
ligesom er det nederste trin
på stigen, som nogen synes

vi har manglet lidt. Det er måske også svært at
introducere folk til Fusion, og jeg tror vi vil
komme med flere udgivelser fremover, på den
ene eller den anden måde. Vi har jo lavet en
CD-ROM udgivelse (Fanden Paa Væggen), og
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vi har ting på nettet, og der vil blive ved med at
komme materiale dér, ikke, og folk vil blive
ved med at skrive scenarier, og vi vil smide
dem op vores hjemmeside og sådan nogle ting,
så ehh...
Malik: Men ansvaret bliver jo også i stor grad
nu, at vi skal understøtte miljøet ikke? Hvis der
er mange, der er interesserede i at lave Fusion
LIVE, så skal vi sørge for, at man kan lave
Fusion LIVE. Vi skal hjælpe. Enten bare
indirekte med råd og vejledning og kontakter,
men også muligvis ved at sammenskrive nogen
erfaringer. Det er typisk, at folk gerne vil
fortælle os hvad de har lavet, og det vil sige at
alle erfaringerne ender ét sted, og så kan vi
hjælpe med at få dem videre, enten over nettet,
eller ved at lave nogle mindre udgivelser, ikke.
Og så vil jeg sige... vi kører det også videre.
Fusion har jo en generisk kvalitet; det er et
miljø, men selve idéen eller systemet kan køres
videre i forskellige sammenhænge.
Palle: Det er i hvert fald blevet brugt til meget
forskellige slags scenarier...

Så visionen er lidt at i gør ligesom WotC med
D20; at systemet skal åbnes og så skal I bare
sidde og hjælpe folk med at lave noget nyt?
Palle: Det er jo åbent på den facon, at selvføl-
gelig må folk skrive scenarier til kongresser, og
hver eneste gang de gør, så er vi jo bare glade,
og hvis de så oven i købet henvender sig til os
og spørger om vi kan hjælpe med noget, så vil
vi jo også skide-gerne det. Det har hele tiden
været vores plan at lave dé der tre bøger, i hvert
fald, og så må vi jo så se hvad der er af interes-
se derude. Vi vil jo selvfølgelig blive ved med
at gøde jorden. Det lader jo til at folk har sam-
let det op og bruger det og rent faktisk spiller
det. Folk kommer hen og siger ‘vi har i øvrigt
spillet jeres kampagne’. Så kan man rent fak-
tisk også høre når folk er i gang med at spille
det.

Får I selv tid til at spille rollespil?
Malik: Jeg spiller i en kampagne og kører en
kampagne.
Palle: Jeg spiller med i noget, hvor vi skiftes til
at være spilleder.

Så I spiller altså ikke Fusion privat?
Palle: Altså idéen med at skiftes til at være spil-
leder kommer faktisk fra Fusion. Det står også
i den første bog, at vi anbefaler at man skiftes
til at være spilleder, fordi det er enkelt-sager,
man ligesom kører. Bortset fra kampagnen,
hvor det jo er en sammenhæng og selvfølgelig
én spilleder, så anbefaler vi sådan set at man

skiftes til det, for det kan holde en kampagne
kørende i langt længere tid, når det ikke er én,
der hænger på ansvaret.

Altså lidt X-files-agtigt?
Palle: Ja ja, præcist. Nyt afsnit, ny instruktør.
Så er der så én, der nødvendigvis er skrevet ud
af historien. Han kan så være på kursus, eller
på ferie eller ligge derhjemme og være syg
eller whatever... Men man kan sidde og glæde
sig til næste gang, hvor det er én selv, der skal
køre en sag, og man kan måske bruge en af
bi-personerne fra den sag, som den anden
kørte tidligere osv. ikke? Det jeg spiller er så
ikke lige Fusion, men det er samme princip og
det er også investigation.
Malik: Den kampagne jeg kører, det er så
Fusion, og den bliver også tit brugt til at
afprøve enten scenarier vi er klar med eller
idéer til det eller at få ny inspiration, fordi vi
kan se at folk griber fat i noget på en bestemt
måde.

Hvad laver I egentligt til hverdag?
Palle: Jeg lever af at være illustrator, bl.a. for
M! og bøger osv.
Malik: Jeg er voksen-lærer.

Er det i virkeligheden Palle, der styrer det   pro-
fessionelle forhold mellem Den Berømte Palle
Schmidt og den knap så kendte Malik Hyltoft?
Malik: Jeg tror godt man kan sige, at Palle er
den stærke og den udfarende kraft. Og det er
både et spørgsmål om måden man arbejder på;
at jeg typisk er sådan en to’er, der går rundt og
bakker op og kommer med oplæg til hvordan
tingene kan laves og sådan noget, men også et
simpelt spørgsmål om tid og praksis. At det
simpelthen ikke har kunnet lade sig gøre med
tre børn og 37 timer om ugen uden flex. Men til
gengæld synes jeg der er enormt stor respekt
frem og tilbage for idéer.

Når man nu taler om Den Berømte Palle
Schmidt, så er det jo uundgåeligt at
spørgsmålet om elite i dansk rollespil kommer
op. Hvis man spørger rundt om i landet vil I jo
sikkert blive nævnt som ‘elite’, men hvad er
jeres syn på den sag? Er I selv elite, og findes
der elite i dansk rollespil?
Palle: Det er sådan en underlig diskussion,  for-
di der er nogen, der laver en hel masse ting, og
fordi de laver en hel masse ting, så dukker
deres navn op helt vildt tit. Og hvis det de så
laver oven i købet er skide-godt, og folk går og
snakker om det og siger ‘Hold kæft, mand, det
nye Ask Agger scenarie, det er fandme fedt’, så

eh.. Altså der er bare nogen folk, der laver
meget og så er der nogen, der ikke laver noget.
Og så er der nogen der laver noget, der er
skide-godt, og nogen, der laver noget, som ikke
er skide-godt. Og om dem, der laver noget, der
er skide-godt, og laver helt vildt meget så er
elite eller ej, det ved jeg egentlig ikke. (lang
pause) Det er de vel, på et eller andet plan.
Ligesom folk, der er helt vildt gode til
badminton, de er jo også elite, men der er bare
ikke rigtigt nogen, der bliver sure på dem. Der
er jo ikke nogen der bliver sure på landsholdet,
fordi de hele tiden fører sig frem... det er jo lidt
mærkeligt. Specielt i sådan et miljø hvor man
ikke rigtig får nogen penge for noget af det. Det
er jo ikke rigtigt fordi vi stjæler noget fra nogen
ved at lave en hel masse, eller stjæler
rampelyset, fordi rampelyset er der jo bare. Du
kan jo bare gå ind og ta’ det. Du kan jo bare
lave noget, for fa’en.
Det er ikke noget jeg har hørt direkte sagt, men
jeg kunne da godt forestille mig at der er
nogen, der går og tænker ‘Nåh ja, det der
Fusion eller rollespil, det kunne jeg også have
lavet... jeg har også mit eget system, og jeg har
også tænkt på at lave noget.’ Jamen, du har
bare ikke gjort det. Ærgeligt!
Malik: Jeg er så ikke helt enig i det dér med eli-
ten, for der er sgu ikke noget galt med at man
gør sig til elite, det er fuldkommen rigtigt. Man
kan bare stille sig op; lave et godt projekt;
sørge for at høre efter når folk kommer med
kritik, så man faktisk bliver klogere af det, og
så skal man nok komme nogen vegne. Men det
der tit er problemet er, at i det øjeblik folk
begynder at tænke på sig selv som elite, så er
de allerede færdige med at være det, fordi så
går de rundt og er selvfede i stedet for at få
lavet noget mere godt.
Palle: Og jeg vil lige sige at ‘Den Berømte  Pal-
le Schmidt’ var et tilnavn, der opstod på et tids-
punkt, hvor jeg bestemt på ingen måde var
kendt. Der var ikke nogen, der vidste hvem jeg
var, og derfor syntes jeg det var sjovt at kalde
mig ‘Den Berømte Palle Schmidt’. Det kom
simpelthen deraf. At folk så er blevet ved med
det i mange år kan jeg jo kun glæde mig over.
Den største ros jeg har fået var da der var
nogen - jeg tror faktisk det var i Århus -
begyndte at kalde mig ‘Den Noget
Opreklamerede Palle Schmidt’ konsekvent
(alle griner). Det synes jeg var en stor cadeaux.
Det glædede mig virkeligt, at der var nogen,
der sagde ‘hey hey, makker, nu skal du ikke
komme for godt i gang’. Det var jo bare for
skæg, og jeg håber da der ligger noget
selvironi i det. Det var da tiltænkt.
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“...i det øjeblik folk begynder at tænke på sig selv som elite,
så er de allerede færdige med at være det,

fordi så går de rundt og er selvfede i stedet for at få lavet noget mere godt.”



Det er jo også typisk omkring Fastaval at det
her med ‘Eliten’ hænger ved.
Palle: Jamen, det er jo fordi de har gjort noget
ud af at belønne de folk, og hype de folk, som
rent faktisk laver et skidegodt stykke arbejde,
og det kan jeg sgu kun tage hatten af for. Jeg
synes virkelig det er fantastisk at de... at man
føler sig skide velkommen, når man kommer
og har lavet et fedt stykke arbejde. Man får ros,
man får feedback. Man har en fornemmelse af
at folk tager ens arbejde alvorligt. Der er måske
andre kongresser, hvor man i højere grad ikke
føler... altså nu har vi følt os skide godt
velkomne her... men der er også andre steder,
hvor man bare føler at ‘Ja ja, fint. Du har
skrevet et scenarie, bare kom med det, så skal
vi nok køre det’.
Malik: Jeg er faktisk slet ikke enig. For det
første er jeg slet ikke enig i at Fastaval tager fat
i det på den måde, fordi hvis ikke du selv kører
højt flag og selv-promovering, og der er en flok
mennesker, der gider gå rundt og sige noget
pænt om dig, så er du bare et nul og nix. Det
har jeg prøvet, for da jeg kom til Fastaval, efter
at have været væk i en seks-syv år, så var der
ikke nogen af arrangørerne, der umiddelbart
kendte mig, og så blev jeg nemlig behandlet
som en ‘normal’ Fastaval-gænger, som ikke
havde nogen kontakter. Det var faktisk ikke
skide-skægt. Og der mener jeg faktisk at den
hér elite-snak er med til at sørge for, at vi ikke
får nogle nye generationer der er lige så stærke
som de gamle. Vi ødelægger simpelthen
grundlaget.

Der er jo nogen, der mener at kunne genkende
visse personer fra det danske spil-miljø i tegne-
serien ‘De Lange Næsers Nat’. I scenariet ‘Pest
eller Kolera’ fra jeres kommende udgivelse
bliver en del kendte danske rollespillere også
hængt ud som ‘swingers’. Er det en bevidst
hyldest, hilsen eller langen ud efter nogen?
Palle: Bortset fra, at tegneserien intet har med
det danske spilmiljø at gøre, kan det da godt
være. Det ved jeg ikke. Det er Max Møller, der
har skrevet det (scenariet ‘Pest eller
Kolera’ -Red.). Sidste gang han lavede noget
langede han jo ud efter stort set alle, inklusive
sig selv. Det tror jeg faktisk er hans stil; at han
godt kan lide almen bagvaskelse.
Malik: For os har det jo egentlig bare været en
invitation til nogle folk, til at arbejde med et
bundet emne inden for deres egen stil. Det
eneste vi har koncentreret os om er at
konsistensen og kvaliteten svarer til det vi
ville kræve af Fusions-materiale, og at der er
en sammenhæng i bogen, for det er altså
ærgerligt at udgive en bog, der ikke hænger
sammen som ét værk.

Hvordan er det i retrospekt at have udgivet sit
eget rollespilssystem?
Malik: Det føles edder-fedt, fordi det starter
man med ca. 20 min. efter man har taget basis
D&D i hånden.’Det hér må kunne gøres bedre’.
Så fortsætter den jo i virkeligheden på den ene
eller anden måde med det hele vejen igennem.
Enten med at lede efter det, der er bedre, eller
med hele tide at sidde og ændre.

Startede I sådan, at I havde et system i
begyndte at pille ved, eller startede I fra
bunden?
Malik: Jeg er jo meget systemtekniker i vores
samarbejde, og det system vi har hér kan man
jo faktisk også takke både Troels Rasmussen,
Mads Lunau og Paul Flemming Hartvigson for,
for de har allesammen været med til at udvikle
det. Men vi har set en masse forsøg på at rette
på gamle rollespilssystemer og gøre dem
bedre, og så derefter at sige ‘Nej! Nu rydder vi
bordet’ og så bygger vi op fra bunden. Så
lavede vi ‘Viking’. Efter det så sagde vi ‘Nej!
Okay, der var nogen idéer her. Dem kan vi godt
bruge, men vi rydder bordet; lægger de få idéer
om, og starter én gang til fra bunden.’
Palle: Ud over at Fusion er et af mine
yndlingssystemer, fordi jeg synes det er meget
fleksibelt og meget simpelt og jeg kan finde ud
af det, så er dét at have udgivet et system ikke
så relevant for mig, som det er at have udgivet
en ‘setting’. Det er jo en fælles beslutning at
regelsystemet ikke skulle fylde alverden i
forhold til at have udgivet en setting, og altså
seks færdige scenarier og over dobbelt så
mange plot-idéer. Det ér historierne, der er
vigtige i dét der, og der synes jeg da det er fedt
at kunne være med til at præge udviklingen i en
eller anden grad. Der var vist en Fønix-artikel
engang, der hed ‘Dragens skygge’. Vi skal ud
af dragens skygge på en eller anden måde, og
prøve at komme lidt videre, end at vores blik
hele tiden er på et eller andet fjernt fantasy-
land eller Chicago i 20’erne, fordi alt hvad der
er spændende ligger ikke nødvendigvis flere
tusinde kilometer væk. Det kan ligge lige foran
næsen, og hvis vi har været med til at få nogle
folks øjne op for det, og det tror jeg vi har, så
er jeg bare superglad.

Er der plads til flere danske udgivelser og kan
det overhovedet lade sig gøre? Hvad er jeres
vurdering af det?
Malik: Der er masser af plads, men der er ikke
nogen, der må forvente at de egentlig skal
tjene penge på det. Det kan godt være at der af
og til, i en kort periode, flyder flere penge ind
end der flyder ud, men på langt sigt er det bare
en anden måde at arbejde med rollespil på. Det

er en hobby, og den koster penge.
Palle: Selv vores produkt, som ser så skide pro-
fessionelt ud.Vi tjener jo heller ikke noget på
det.

Så man bliver altså ikke rig af at lave rollespil?
Palle: Nej, det skal man ikke bilde sig selv ind.
Det kan da godt være man bliver berømt, men
som der også var en anden klog mand der
engang sagde: ’Det er nemt at være en stor fisk
i en lille dam’. Vi kommer jo ikke fjernsynet,
med mindre vi slår nogen ned selvfølgelig.

Har du styrke i dine briller, Palle, eller er det
for show?
Palle: (griner) Hvorfor i alverden skulle jeg
rende rundt med briller for show?

Det kunne jo godt være det var en del af dit
image?
Palle: For at se klogere ud, nu mine udgivelser
er så dumme? Nej, det ved jeg da ikke. Nørder
har bare briller, sådan er det.

Er du ikke for gammel til at spille rollespil
Malik?
Malik: Jo... men det har jeg ikke opdaget
endnu.

Er børnene også på vej ind i det?
Malik: Nej. Der er ingen grund til at mine børn
skal lide under mine misbrug.

De bliver simpelthen holdt væk fra det?
Malik: Nej, men de bliver ikke tilskyndet til at
gå ind i højere grad end de helt selv gør.

Bliver du nogen sinde træt af at være Palle
Schmidt? Alle steder du kommer er der sikkert
mange der gerne vil fortælle hvor mange 6’ere
de slog, da de skulle nakke den store bad-guy.
Bliver du nogen sinde træt af at være kendt?
Palle: Næ, for man laver jo ikke ting, hvis ikke
man gider at høre folks feedback på det. Det
kan da godt være at der er nogen, der mangler
situationsfornemmelse, men jeg er ikke ude for
at blive overfaldet med den slags. Jeg synes
sgu, at hvis folk har oplevet et eller andet med
noget jeg har lavet, så er jeg sgu da kun glad for
at høre om det. Ærligt talt. Det har jeg ikke
syntes var noget problem. Tværtimod. Hvis
ikke jeg gad møde folk, så kunne jeg jo bare
holde mig væk. Vi er jo skide priviligerede at
kunne komme på de her kongresser, for det er
dér vores publikum ér. Selvfølgelig vil vi ger-
ne snakke med vores publikum. Hvis man var
rockstjerne, så klappede folk når man havde
spillet, og så vidste man at de kunne lide hvad
man havde lavet, men når man udgiver en bog,
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så sidder man bare og glor. Så dét at komme ud
at møde nogen, der rent faktisk har læst lortet,
og som siger ‘Jeg læste i øvrigt din bog’, det
synes jeg er fedt. Ellers ville vi jo holde os
væk.
Malik: På den vis er det jo meget fedt at man
kan sætte sig bag bordet og sætte sin udstilling
op, og så kan folk se at de både er velkomne til
at komme og snakke, og de ved, hvor de skal
gå hen, ikke? Hvis vi bare kom og satte os ned
i baren med det samme, så ville folk jo skulle
vide hvem vi var i forvejen, for at kunne gå hen
og få taget den snak.

Har du nogen sinde lyst til at komme noget
mere på kongresser, og være ham i rampelyset
med de gyldne Otto’er, Malik?
Malik: Det kan godt slå. Det slog især da jeg
havde været væk i lang tid... at man godt
kunne bruge at der var noget anerkendelse når
man kom tilbage. På nuværende tidspunkt kan
jeg jo være tilbage så meget, som jeg har lyst.
Og jeg har egentligt mere lyst til at folk skal
genkende mig på den måde at de siger ‘der
kommer Malik. Han er god at spille med’, om
det så er et brætspil i kantinen eller et rollespil.
Det vil jeg egentligt hellere, for jeg kommer for
min egen fornøjelses skyld, og det er lidt det
samme, som det var for 17-18 år siden, da jeg
startede med at gå på con. At spille nogle
brætspil og opleve et par gode scenarier. Jeg
kunne sgu egentligt godt tænke mig bare at
lave dét.

Har I noget I gerne vil have nævnt eller taget
op til diskussion?
Palle: Der hvor man nogle gange kan blive træt
af at være Palle Schmidt, det er når man sidder
og fortæller nogen om Fusion for 38. gang på
en time. Man vil jo gerne, og man er engageret
og man har lyst til at fortælle folk om hvad det
er for noget man har lavet, og præsentere det
for folk. Men jeg kan godt nogle gange blive
træt af at høre mig selv sige de samme ting, det
er klart.
Malik: Der er en mere generel erfaring, som er
kommet som erfaring af at udgive Fusion, og
dét er, at der er en meget stor fornemmelse i
miljøet af at ‘Jamen, det er fint nok. Det er godt
I laver det dér. Gør I bare det. Så går jeg
herover bagefter.’ Hvis man synes noget skal
støttes, så er man altså nødt til at bakke op om
det på en aktiv måde, og det betyder ikke at
man behøver at bakke op om Fusion. Men
netop hvis der sidder nogle andre der vil lave et

produkt, så må man faktisk ind og hjælpe. Om
det er med penge, eller om det er med at
hjælpe med at skrive et scenarie eller det er
med at spilteste eller hvad det er. Der kommer
ikke nye produkter hvis de folk, der er rundt
omkring dem, ikke vil hjælpe dem.
Palle: Det er jo for eksempel kendetegnende at
man tit hører folk begræde at Fønix er lukket.
Folk spørger ‘Hvorfor er Fønix egentligt
lukket? Det var da fedt’. Fordi du ikke købte
det. Folk kan sagtens sidde og ærgre sig over at
det er væk, men da det var der, så sagde de ‘Det
gider jeg ikke. Det er dårligt’ eller ‘Det er på
dansk’ eller ‘Der er for mange reklamer’ eller
‘Jeg spiller kun AD&D’. Jeg ved ikke hvad
folk siger, men vi har hørt mange dumme
undskyldninger i tidens løb, da vi stod og
prøvede at sælge det dér forpulede blad, og
folk står og savner det i dag, og ville gerne
have at det var der. Så på den måde stemmer
man lidt med pengepungen. Man bestemmer
lidt selv hvor man gerne vil have at
udviklingen går hen.

Havde I mange folk der stod og heppede og
kom med tilråb fra sidelinien, uden selv at lave
noget, da I lavede Fusion?
Malik: Altså vi var ude for mange,
som jo netop bare sagde ‘Det er
smadder-godt’, og så så man aldrig
nogen hjælp, men der hvor det
virkelig begyndte at rykke; der hvor
vi kom hen over... fra at tro det
aldrig blev til noget til at vi lige
pludselig havde et produkt og selv
kunne køre den færdig; det var jo
der hvor en gruppe på en seks-syv
mennesker - især rundt om Palle -
der sagde ‘Så! Nu nikker vi den en
skalle’.
Palle: På et eller andet tidspunkt
besluttede vi os ligesom for at nu...
nu... Jeg ved ikke om det er
stædighed eller dumhed, men i
hvert fald er vi lige nået over den
dér sidste hurdle som mange
mangler for at blive færdige med
det. Vi har haft nogle skidegode
folk ind over til både at lave noget
hype omkring bogen, til at lave
layout, og vi har været heldige med
et forlag, som har troet på det og
alle de dér ting, så vi har haft en
kolossal opbakning da det virkelig
gjaldt til sidst, men den gang vi star-

tede med at lave det grinede folk jo lidt, når vi
fortalte at vi ville lave et spil om detektiver i
København. På det tidspunkt var det eneste, der
havde været, der mindede om kriminalgenre i
Danmark i 20 år, det var Olsenbanden. Det er
lidt svært at kalde det for ‘hardcore kriminal-
genre’, så på den led hjalp det meget at, på det
tidspunkt hvor vi sad og rent faktisk var ved at
nosse os sammen til at producere noget færdigt
materiale, da kom de dér ‘Nattevagten’ og
‘Pusher’ og ‘Riget’ og de dér ting. For første
gang i al den tid vi havde siddet og knoklet
med det der lort og folk havde gået og fniset
lidt havde man fornemmelsen af at der kunne
man sige ‘Det er dét der vi gerne vil ha’. Det er
dét der. Du skal ikke spille... Fuck Tommy
Kenter, du skal spille Kim Bodnia. Årh cool!’
Så gider folk godt. Hvis de kan se... altså, det
er igen den visuelle ting. Det er så stærkt at folk
kan se ‘Jamen hey! Det kan sgu godt være
spændende, dét der bare foregår lige nede om
hjørnet.’
Malik: Men rent praktisk begyndte det jo også
at rykke fordi vi på nogenlunde samme
tidspunkt havde én, der tilbød at sætte en
hjemmeside op. Og én, der gik i gang med at
lave hype og lave film for Fusion, og én der
tilbød at han nok skulle layout’e det. Faktisk to
layoutere, der hjalp til på hver sin måde. Det
betød også ligesom at hvis det skulle blive til
noget, så var vi også nødt til at producere
tingene færdig. Det nytter ikke noget at tingene
ligger i løse noter. Nu skal de være helt
færdige, samtidig med at de folk kommer med
deres indsats.
Palle: Ja, og en masse folk har læst korrektur,
og kommet med alle mulige idéer osv. Der er
jo en helvedes lang takkeliste i vores bog.
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2’eren var vi så nok noget mere alene om, kan
man sige, for det var meget præget af teksten,
og der var ligesom hul igennem til markedet og
folk havde ligesom fattet at Fusion var der. Jeg
synes måske det er lidt relevant at snakke om
3’eren, fordi den nu er så tæt på at komme ud.
Der er jo også flere måder at tolke det på... nu
snakkede vi om elite og sådan nogle ting. Hvis
man sætter sig ned og ser på den liste over folk,
der har bidraget til Fusion nr. tre, så er der ret
få af dem, som man ikke vil nikke
genkendende til, hvis man kommer på
kongresser i landet. Det er selvfølgelig ikke
fordi det er nogle selvfede mennesker. Det er
fordi de rent faktisk er dygtige, og har lavet en
hel masse ting folk snakker om. Vi er jo
skide-glade over at have kunnet lokke dem til
at bidrage til at føre Fusionsuniverset videre,
og give deres bud på hvad Fusion kan være for
noget. Vi prøver jo at lave noget meget
forskelligt hver gang. Vi prøver at spænde
rimeligt vidt; lige fra hardcore kriminal-
historier, over i socialrealisme til horror. Der er
rimeligt meget spillerum, og det prøver vi også
at vise med nogen af de ting vi laver. Der er
også der er et litterært element i det, for det er
jo ikke bare at skrive noget ned til en
con på bagsiden af en    serviet, og
så kan ens venner spille det. Jeg
synes ikke kun det er spiloplevelsen.
Noget af det, som jeg synes er inter-
essant ved udgivelsen, det er jo også
det litterære element. At der rent
faktisk er en læseværdi i det der.
Den største ros vi har fået for Fusion
er, at der er folk der ikke forstår sig
på rollespil, som har sat sig ned og
læst det og sagt at de synes, det var
godt skrevet, og de synes det var spændende og
de synes man kunne læse det uden at spille
rollespil. Altså Malik har jo en idé om at det er
en helt ny litterær genre... Hvad er det du
kalder den?
Malik: Non-linær fiktion.

Altså lidt ligesom ‘reader-response’ teorien,
eller de her ‘multiple choice’ historier?
Malik: Ja, det er jo samme begreb vi snakker
om, men det kendetegnende ved et velskrevet
scenarie... og der skal man jo ikke glemme at
det jo ikke kun er Fusion der prøver at lave
velskrevne scenarier, altså, hele Storyteller-
linien prøver jo det samme, og det er jo den
slags der gør det interessant... men det er, at det
både kan læses som en historie og spilles som
rollespil, men uanset om man gør det ene eller
andet, så står man ikke med én slutning. Man
står med et uendeligt antal slutninger, og et
uendeligt antal forløb, og det er dem man
værdsætter. Derfor er det noget helt andet at
læse en roman eller novelle.

Kunne du tænke dig at du på et tidspunkt
skulle i gang med at udarbejde LIVE-reglerne
til Fusion?
Malik: Jeg vil ikke sige ‘udarbejde det’. Jeg vil
hellere sige ‘sammenfatte fra folks erfaringer’,

for jeg er ikke LIVE-spiller nok til at kunne
fungere som autoritet som sådan.
Palle: Men Fusion LIVE er absolut på
tegnebordet som et realistisk projekt fremover.
At lave en eller anden form for vejledning i
hvordan man oversætter Fusion til LIVE, og
det er ikke noget vi har specielt meget begreb
om lige nu, men der er jo nogle folk som er i
gang med at gøre sig nogle erfaringer rundt
omkring. Eidolon-gutterne vil jo lave
‘Fyraften’ og Sæby-folket som har kørt noget
Fusion LIVE. Det er jo en stor ros og ganske
fantastisk hver eneste gang, der er nogen, der
tager det man har kastet ud, og bruger til et
eller andet... næsten uanset hvad de bruger det
til, med mindre det er at slå én i hovedet med
det... så bliver man bare glad, for det er præcis
dét det er lavet til. Rollespil er jo interaktivt.
Det er meningen at folk selv skal tage fat i det,
og vride det, og gøre med det hvad de vil. Det
er jo fantastisk.

Har I haft tid til at kigge på Fusions-scenarier-
ne her på con’en?
Palle: Jeg er ad omveje kommet til at læse ‘Tre
små kinesere på Højbro Plads’, som jeg har

nydt meget, men ellers har jeg ikke haft læst
nogen af dem. Jo, ‘Pest eller Kolera’ som
kørte har vi selvfølgelig læst.
Malik: Men vi har ikke haft adgang til resten
endnu.
Palle: Nej, der er ikke nogen, der har givet os
dem endnu.
Malik: Og oven på vores udgivelse har vi sådan
set ikke rendt rundt og ledt efter scenarier.
(begge griner)
Palle: Men i forbindelse med de dér forfattere
på 3’eren, så synes jeg det ret relevant med...
ehh... Det skal ikke være nogen hemmelighed,
at det er fedt at få nogen til at skrive scenarier
for sig, for så tror man at man slipper
nemmere, og at man ikke skal lave så meget
arbejde. Men sådan er det ikke.Vi har pisket og
lokket og bedt på vores grædende knæ om folk
ikke nok please vil aflevere noget. I ved jo selv
hvordan det er at arrangere en kongres. Man
står med pisken i den ene hånd og guleroden i
den anden. Vi har redigeret og skåret til, men
ikke så meget.
Malik: Folk har været rigtig gode til selv at
redigere, men det kendetegnende er at nogen af
scenarierne har altså, uden at det siger noget
negativt om scenariet, været fremme og tilbage
en fire-fem gange i redigering. Nye
kommentarer; forfatteren retter igen. Én af

forfatterne har faktisk rettet sit scenarie to
gange uden henvendelse, og simpelthen bare
sagt ‘Jeg har lige noget nyt’. 

Er resultatet så blevet bedre, eller er det bare
blevet overarbejdet? Jeg mener, hvis I kommer
med et “forslag” - I er jo Palle og Malik - så går
folk nok lidt amok med deres ting?
Palle: Nej, vi har jo forsøgt at komme med
konstruktiv kritik, så det er jo ikke noget med
at vi har sagt ‘Skurken hedder noget åndssvagt.
Lav det lige om.’

Har I et indtryk af at jeres ry har modarbejdet
jer lidt. At folk har sat jeres meninger højere
end deres egen?
Palle: Det håber jeg da ikke. Nu kender vi jo de
fleste.
Malik: Jeg tror lige så meget at vi har haft en
ganske alvorlig respekt for mange af de folk,
der har skrevet det.
Palle: Helt sikkert. Vi har jo også bare et ry
fordi vi fik os nosset sammen til at få det lavet
færdigt. Vi er jo ikke de bedste rollespilsforfat-
tere i Danmark. Det har vi aldrig nogen sinde
bildt os ind. Det er jo også derfor vi gerne vil

have fat i nogle andre, som vi ved
skriver skide-godt, og sørge for at
få det på tryk. Vi siger jo bare
‘Prøv at skrive noget, der er lidt
bredere end til Røvcon i Varde
eller hvad ved jeg, for du skriver
fandme skide-godt’. Vi prøver lige-
som at få tændt folks litterære
ambition, for jeg synes fand’me der
er nogen tæske-dygtige forfattere i
dansk  rollespil, og det er mærke-
ligt at se, at det stadigvæk er D&D

og Vampire og de dér ting, der sælger i hobe-
tal, når man ved, at du kan gå ud på en hvilken
som helst kongres i Danmark og finde et scen-
arie eller to, som er bedre end dét, der udkom-
mer den måned fra USA. Meget bedre. Vi har
ingen grund til at have mindreværdskomplek-
ser i Danmark. Vi skriver nogle pisse-gode
historier, og det er vi bestemt ikke ene om, og
det er jo derfor det er fedt at få hypet nogle
andre forfattere, som laver nogle gode ting.
Malik: Der er ingen tvivl om, at hvis rollespil
havde været etableret som litterær genre i
Danmark, ligesom romanen og novellen har
været det i 200 år, så ville de folk vi har kon-
taktet her, sammen med én eller to snese andre,
være allemands eje. Velkendte folk, der blev
værdsat af størstedelen af befolkningen i virke-
ligheden. Det er virkeligt et højt niveau, der
bliver brugt. De bruger det så på en genre, som
ikke forstås af resten af befolkningen. Men det
ville jo være synd, hvis vi, der allesammen for-
står den, ikke fik glæde af den.

Der mangler bare kanalerne, så folk kan se de
scenarier, der bliver lavet i den anden ende af
landet?
Palle: Ja, men jeg synes man bliver gode til at
brede det ud. Der er en masse ting på nettet,
som jeg synes er... altså selv Fønix i sine
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velmagtsdage kan ikke samle miljøet som
RPGforum.dk kan det i dag, det tror jeg ikke
på. Jeg tror alle, der er interesserede i rollespil
kan finde noget om det. Hvis man har adgang
til internettet og søger på ‘rollespil’ vil man i
løbet af ti minutter finde RPGforum.dk... og i
øvrigt også Fusion-siden. Så hvis man selv
søger efter informationer, så er de der. Den
eneste forskel er bare, at de ikke længere ligger
nede på disken i din lokale rollespilsbutik,
sådan som Fønix måske gjorde, men
informationerne ér der.

Nordjylland (Aalborg) har jo haft ry for at være
indspist og introvert, hvor Århus og resten af
landet måske mere har et ‘miljø’. Hvad er jeres
syn på den diskussion?
Malik: Jeg tror bare man er hård til at kritisere
sig selv.
Palle: Ja, jeg skulle lige til at sige det. Der sker
ikke en skid i København.
Malik: I forhold til hvad der kunne ske, så er
man ikke tilfreds med dét, der sker.
Palle: Fastaval er stadig én af de mest
spændende kongresser i landet, selvom nogen
måske vil mene de har hvilet på laurbær-
bladene nogle år, men de sætter stadigvæk en
rimelig høj standard som alle landets
kongresser forsøger at leve op til og efterligne
og holde det høje niveau. Man sorterer i
scenarierne. Man kan ikke bare komme med et
scenarie, der er skrevet bag på en serviet...
Malik: Hvad er der egentlig galt med scenarier,
der er skrevet bag på en serviet?
Palle: Hvis du selv skal køre det er det fint;
hvis du skal give det til nogen andre, så ér der
noget i vejen med det.
Malik: De skriver det jo også bare af på en  ser-
viet. Mit første con-scenarie blev faktisk skre-
vet bag på en serviet.
Palle: Det viser bare at vi er kommet et stykke.
Malik: Dét gør det.
Palle: Men man skal selvfølgelig heller ikke
kvæle sig selv i ambitioner. Det er jo hårdt, og
der er ikke nogen der tjener penge på det, og
selvfølgelig skal man ikke sidde og nørkle og
bruge flere år på det. Måske er nøglen til
succes måske i virkeligheden mangel på
selvkritik (alle griner). Man skal se at få sig
nosset færdig. På et eller andet tidspunkt må
man bare gøre noget. Så kan man ikke sidde og
kæle mere for det, så skal man bare lave det
færdigt. Selvkritik skal man have et langt
stykke hen ad vejen, for ellers kommer man ud
med noget, hvor den eneste, der har sagt at det
er godt, er ens gamle mor.
Malik: Det man skal gøre er, at på et eller andet
tidspunkt undervejs, skal man erstatte selvkri-
tikken med ekstern kritik. Så skal du  finde
nogen, der er godt til korrektur, nogen der er
gode til kritik, og så skal du rette dig efter hvad
de siger. Men derudover skal du gøre dig
færdig.

Kunne I ikke forestille jer, at der var nogen nye
scenarieforfattere, der blev afskrækket fra at
skrive pga. konkurrencen?

Malik: Det er jo fordi man begrænser sig selv.
Man skal også lige tænke på, at det at vinde en
Otto - og jeg har selv kun vundet én i hele mit
liv - det kræver måneders arbejde. Der er så
hård konkurrence, at man skal være et
fantastisk naturtalent, hvis man kan lave det
uden hårdt arbejde.

Man skal vel også være heldig med GM’en, der
kører ens scenarie?
Malik: Ja, oven i købet, ikke? Men til gengæld
kan man sagtens lave en god optræden. Vi var
jo dommere på Vikingcon’s scenarie-
konkurrence for en del år siden, lige da de
begyndte at ændre fokus i forhold til rollespils-
scenarier, og det kendetegnende er jo, at selv et
scenarie, som man i sin helhed ikke vil sige er
overvældende godt, kan godt have nogle
interessante lyspunkter, der er værd at snakke
om. Vi var det to år i træk, og vi kan sige folk
bliver bedre, og det gør de ene og alene ved
træning. Aflevér det bedste du kan det ene år.
Hvis du afleverer det bedste du kan næste år, så
er dét bedre.

Tror I det hjælper at have et kendt navn, hvis
man skal have sit scenarie frem?
Palle: Det tror jeg sgu ikke.

I tror ikke at der er nogen kongresser, der
filtrérer folk fra, fordi de ikke er kendte nok til
at komme i programmet?
Palle: Det tror jeg ikke. Det jeg tror der sker er,
at hvis de har en masse scenarier fra folk, som
de af erfaring ved er rimeligt talentfulde, og
som de af erfaring ved afleverer til tiden, og de
har kun 25 mulige pladser for scenarier, og der
så er en eller anden der skriver ‘Hej, jeg
hedder, Ib, og jeg kunne godt tænke mig at lave
et scenarie, som skal hedde Dronningens
Lystjagt’. Så kan det godt være at han ryger
bag i bunken. Jeg har aldrig siddet i nogen af de
der con-udvælgelses-ting, så det har jeg ikke

nogen anelse om. Altså jeg kom med på et
afbud på sidste års Fastaval. Jeg afleverede alt
for sent til at være med i konkurrencen, og så
var der én, der faldt ud og jeg kunne få lov at
være med alligevel, og så lykkedes det
alligevel på en eller anden absurd måde. 
Malik: Det man skal gøre, hvis man er bange
for ikke at blive taget alvorligt, er at skrive det
færdigt fra starten. I stedet for at aflevere en
synopsis, så aflevér et færdigt scenarie. Det er
jo ikke ren nepotisme. Det ér jo fordi folk er
nervøse for lige pludselig at stå med fire hold,
der ikke har noget at spille lørdag formiddag,
og det er altså ikke sjovt som arrangør.
Palle: Det handler meget om pålidelighed, tror
jeg. At man ved, at der er nogen folk, der
leverer varen, og dem kan man holde på. Og
man kender dem måske personligt, og hvis de
ikke leverer, så ved man hvor de bor og kan
cykle ned og banke på og sige ‘Vil du fucking
aflevere dit scenarie lige nu!?’ Så det tror jeg
har meget med det at gøre. Jeg tror ikke på at
der sidder nogen conarrangørere og holder
nogen nye ude. Tværtimod så tror jeg at
conarrangørerei høj grad vil sige ‘Det lyder
okay; det er én vi ikke har hørt om før, men lad
os prøve at se, for det kunne sgu være
spændende hvis det blev til noget... lad os
prøve at coache vedkommende lidt’. Vi skal jo
have friskt blod til. Det er jo klart.
Malik: Vikingcon har jo i år det stik modsatte
problem. De har jo netop sagt at alle, der
afleverer en foromtale til tiden, og ellers
indgået i et samarbejde med de scenarie-
ansvarlige, de er med. Med det problem at de
så har nogen-og-tredive scenarier, og det
betyder at de godt kan få dem op at køre, men
det bliver i virkeligheden for små grupper til
det enorme arbejde scenarieforfatteren lægger i
det.
Palle: Så bruger man tre måneder på at skrive
det, og så er der to hold, der spiller det. Jeg ved
det ikke. Måske skal man starte på nogle
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mindre kongresser.
Malik: Man bliver i hvert fald nok mere
påskønnet fordi man kan komme til at spille
med en større gruppe, og man kan komme til at
snakke med folk bagefter. De forsvinder ikke
ud i en mængde på fire-femhundrede
mennesker. Jeg synes i øvrigt det er en god idé
at holde de-briefing bagefter, og at snakke med
sine spillere, hvis man har kørt et scenarie. Så
kan folk komme forbi et sted du sidder med en
kande kaffe eller en pizza eller hvad nu. Altså
noget af det man godt kan savne i forhold til de
“gamle dage”... nu snakker Nestor... Der gik 16
hold ind og spillede AD&D fredag aften, og 16
hold spillede Call of Cthulhu lørdag aften. Det
er ikke fordi, der behøver at være mange, men
man kommer ud og snakker om de samme
oplevelser ..’Hvordan løste i dét der? Vi gjorde
sådan dér...’
Palle: Jeg kan også huske en gang jeg havde
tolv hold. Det sker ikke mere. Der er for
mange tilbud. Der er alt for mange, der gerne
vil have Otto’er.

Hvad skal I så bagefter? Palle, jeg ved du
havde en kort karriere som stand-up komiker
på Fastaval? 
Palle: Ja, det gik over igen. Det var igen det der
med ‘selvfedhed’. Den er svær. Jeg synes ikke
det var sjovt at lave stand-up comedy. Det kan
godt være det var sjovt for dem, der så det, men
jeg syntes ikke det var sjovt. Bagefter, når det
er gået godt, så er det fedt, men når man kan
give sig selv akut myldrebæ fire måneder i for-
vejen, fordi man kommer til at tænke på, at
‘Nåh ja, jeg skal også være konferenciér på
Banketten’, så er det sgu ikke sjovt. Det er det
bare ikke.

Hvad med Malik? Skal du fortsætte som
voksen-underviser eller har du nogle nye
projekter? 
Malik: Altså mit arbejdsliv... det ved jeg sgu
ikke. Det må gå som det vil, men jeg ved at jeg
kommer til at fortsætte med at designe spil af
alle arter og skrive historier resten af mit liv.
Ellers bliver jeg dybt skuffet. 

Har I nogle solo-projekter under opsejling?
Palle: Det kan jeg da ikke forestille mig andet

end at vi har. Jeg har i hvert fald tegneserie-
projekter, og film-manuskripter og en bog, og
Malik har bøger og...
Malik: ...og en del spil-design af forskellig art,
som ganske vist er svære at komme afsted med.
Palle: Vi skal lave en børnebog sammen måske
på et tidspunkt. Web-spil måske?
Malik: Ja, det har vist også været oppe at
vende.
Palle: Der var nogen, der sagde, at det ville
være en god idé at lave en Fusion-tegneserie,
men det har jeg ingen anelse om, om det kunne
holde.
Malik: Ja, det er én af de nye idéer, og den
lyder jo lovende.
Palle: Jamen problemet ér jo, at hver gang man
får nogle nye idéer,  så er det som regel fordi
man har 70.000 projekter i forvejen. Så er det,
at alle de gode idéer til nye projekter kommer.
Men altså... ting tager tid. Fusion tog ti år, så
det er sgu ikke til at vide hvor lang tid ting
tager.

Der er jo et åbent marked efter Fønix og
Exkapist. Hvordan kommer Xenoglossia ud og
fylder det?
Palle: Altså, jeg kan kun sige... ’Do it your own
way’. Jeg tror man går rigtigt galt i byen, hvis
man forsøger at efterligne noget, som har været
før. Enten kommer man til at virke som et plag-
iat eller en bleg afskygning.
Malik: Jeg har lige set et par af de seneste
blade igennem, og jeg synes der er en god
redaktionel linie og en vægtning, der må kunne
komme ud til mange mennesker. Folk griber
altid den undskyldning, der er nærmest, som vi
også oplevede med Fønix og med alle andre
produkter, og der vil uværgeligt være folk, der
siger ‘Hvad skal jeg med det blad, jeg bor ikke
i Aalborg?’. De er ligegyldige, for hvis bladet
havde været fra deres hjemby havde de fundet
en anden undskyldning. Det er lige meget om
man har en eller to siders klub-materiale, når
resten af bladet er alment rollespilsfagligt, så
man skal simpelthen bare sørge for at have en
sund økonomisk baggrund, så man kan blive
ved med at udgive. Det er den eneste måde at
køre det på.
Palle: Og man skal vide, at folk er nogle
røvhuller, der bare vil tørre røv i ens blad. De

er skide-ligeglade. Man sidder med det første
danske rollespil i 8 år og prøver at sælge det, og
folk siger ‘Nåmen, jeg har ikke nogen penge’,
og så går de over i Farao’s Cigarer og bruger
1500 kroner på et Latex-sværd, og står dér og
slås med det, og synes det er fantastisk, og de
gider ikke engang åbne éns bog. Man må tage
skuffelserne som de kommer, ikke?
Malik: Jeg vil også sige, at samspillet skal
være, at man har noget, der er stabilt, og det
skal være sådan, at man godt kan tage det frem
et år efter. Man kan ikke konkurrere med nettet
i nyhedsformidling som sådan. Nettet trænger
måske til en portal, som samler de danske
rollespils-sites, så man hele tiden får beskeden
om, at hér er noget nyt og hér sker der noget.
Altså bare lige en    oversigt, og så alle de gode
links. Til gengæld baggrundsmæssigt... Der
kommer et eller andet punkt, hvor man ikke
rigtigt gider sidde at køre hen over nettet, hvor
det er enormt fedt at have tingene    stående,
eller bare kunne tage det op og bladre i det, når
man sidder i sofaen ti minutter. Det er dér   bla-

dene kommer ind.
Palle: Og bøger. Man kan sgu ikke
bare udgive alting på nettet. Vi
havde jo også en diskussion om,
om vi skulle udgive Fusion 3 på
CD-ROM, og grunden til vi fravég
det var, selvom det er en meget
dyrere løsning, at det var manglen-
de respekt over for dem, der  lave-
de lortet, fordi scenarierne næppe
ville   blive læst, når de var på en
CD i samme grad, som de ville i et
trykt medie. Så det trykte medie
har jo sin berettigelse. Det kan der
slet ikke være nogen tvivl om.
Men det har måske en anden
berettigelse i dag, end det havde

for 5-10 år siden. Grunden til at vi lavede Fønix
var, at så kunne vi fortælle folk om hvad der
var af nyheder. Så kunne de høre om en eller
anden syg con, der foregik i forrige uge, når de
fik bladet med posten. Den funktion udfylder
nettet i dag, men et blad udfylder alle mulige
andre funktioner, så i skal bare have fundet ud
af hvad de funktioner ér, og ikke forsøge at
konkurrere med de andre.

Så vil vi gerne sige tak fordi i ville tage jer tid
til at svare på vores spørgsmål.
Palle: Det er bare i orden. Jeg manglede lige 6
myggestik.
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“Man sidder med det første danske rollespil i 8 år og prøver
at sælge det, og folk siger ‘Nåmen, jeg har ikke nogen penge’,

og så går de over i Farao’s Cigarer og bruger
1500 kroner på et Latex-sværd...”


