
Dulce et decorum, synopsis til Fastaval 2013 

 
Type: Scenarie 
Spillere: Fire plus en spilleder 
Forventet spilletid: Fire timer 
Sprog: Dansk og engelsk 
Genre: Seriøst krigsdrama 
Det udtales "dulke æt dekorum" 
 
Dulce et decorum est pro Patria mori, "Det er sødt og passende at dø for fædrelandet" 

– Horats 
 
Dulce et decorum er et drama-scenarie om at se krigens gru i øjnene og forsøge at få 
det til at give mening. Det er sat i skyttegravene på vestfronten under 1. 
verdenskrig, og handler om psykologisk overlevelse og om mennesker, relationer og 
tro. Præmissen er at man under ekstremt pres har brug for at tro på noget, for at 
føle at der er en mening med galskaben, og for at andre mennesker bekræfter éns 
tro ... og at det kan slide på troen, når den bruges til at forklare og retfærdiggøre 
rædsler. 
 
Hvem skal man spille? 
Hovedpersonerne er en sygeplejerske og tre soldater, englændere som har meldt sig 
frivilligt til tjeneste af hver deres ret forskellige grunde. Én er motiveret af religion, 
én er glødende patriot, én tror på kammeratskab og på at gøre sin del for dem 
derhjemme, og én er drevet af kedsomhed og eventyrlyst. Hver spiller har også en 
håndfuld bipersoner, hvis primære formål er at støtte op om de andres 
hovedpersoner, og at blive ofre for krigen. 
 
Hvad skal man spille? 
Dulce et decorum er dels fortællespil, dels story game, dels traditionelt karakterspil. 
Scenariet består af en række sæt, hvor spillerne først opbygger krigens gru ved 
hjælp af kollaborativt fortællespil med en skarp kant af strid. Derefter udtrækkes en 
eller flere bipersoner til at blive dræbt eller invalideret, og så skal spillerne vælge, 
hvilke psykologiske forsvarsmekanismer deres hovedpersoner bruger for at modstå 
presset. Et simpelt spilmekanisk system holder styr på den psykologiske overlevelse 
gennem livslyst, tro, relationer og specialaktioner såsom humor og forråelse. 
Endelig skal spillerne spille relationsscener, hvor de søger bekræftelse hos 
bipersoner, som de er venner med. Der kommer i alt til at være fire sæt. I det sidste 
nedbrydes grænsen mellem hovedpersoner og bipersoner, idet hovedpersonerne nu 
kan nyde godt af forbindelser til hinanden, men også mister deres "plotbeskyttelse" 
mod tilfældig død og lemlæstelse. Scenariet bruger både afmålte bidder 
af fakta og autentiske digte fra skyttegravene, lagt ud til spillerne, til at hjælpe med 
at skabe stemning og fortælling. 



Hvorfor er det fedt? 
Dulce et decorum lader spillerne lege med alvorlige og universelle emner såsom 
dødelighed, meningsfuldhed og medmenneskelighed, på en dramatisk, storslået og 
grufuld måde. Det giver spillerne mulighed for både at bygge en krig sammen, og 
for at udforske hovedpersonernes måde at håndtere og forholde sig til krigen. 
Spillerne bliver sat under pres af både fortællingen og systemet, men har også 
herredømme over, hvem hovedpersonerne i sidste ende vælger at blive til. Scenariet 
er sat i skyttegravene, fordi 1. verdenskrig med skyttegrave, pigtråd og gasangreb 
leverer en rigdom af stærke billeder og stemninger, som er fantastisk brændstof. 
 
Hvordan står det til? 
Første spiltest har været afholdt i juli. Testen bekræftede, at den grundlæggende idé 
med at bygge stemning sammen og udmønte konsekvenser og spille relationsscener 
virker fint. Jeg regner med at køre anden test i løbet af oktober. 


