
Roller og grupper
Enheder:
Til Krigslive tilmelder man sig som enheder. Dvs. en gruppe der internt har styr på 
forplejning, service, opvask og så videre. Man tilmelder derfor ikke enkeltroller, men en 
samlet gruppe med oplysninger om hvor mange man er. Hvad man er udrustet med. Hvad 
man regner med at lave (er man en civil gruppe læger eller er man en ridder med følge)?

Derudover kæmper enheden sammen i slag og er udrustet ens (se under ”Kamp og 
regler”).

Ud over at enheden er ens udrustet, vil enheden også have en form for 
uniformering/fælles farvetema, som går igen hos alle medlemmer af enheden (fx rød og 
grøn eller grøn og gul), som viser, at de hører til samme enhed. Der er dog nogle 
undtagelser for denne regel f.eks. bretonnianske bønder og imperielle militsfolk, skønt 
disse dog også meget gerne må bære en klud/beklædningsgenstand i en bestemt farve, 
som viser, at de hører til samme lille enhed.

Lederrollen og ansvar:
Lederen af en enhed har en vis forpligtelse/ansvar for sin enhed. Idet der kun er skemalagt 
to slag fra arrangørens side af, vil der unægtelig opstå perioder, hvor spillet kan blive lidt 
trægt. Det er derfor lederens ansvar at holde sine mænd aktiveret i tiden mellem de store 
slag – det kan fx være ved at lave eksercits, lave kamptræning, gå på patrulje, arrangere 
boldspil mellem sin egen og en anden enhed eller lignende. Der er mange muligheder for 
at underholde sig selv mellem de store slag, så det er bare om at finde på noget og sætte 
det i gang.

Ligeledes er det lederen af enheden, der – i sidste ende – har ansvar for, at hans folk får 
nok at drikke og spise. Vi anbefaler at man i enheden finder en enkelt person, der kan stå 
for dette, men hvis denne ikke lever op til det, er det enhedens leder, der må sørge for 
hans folks fysiske helbred.

Civile kontra kamproller:
Der vil i år være større mulighed for at spille civile roller til krigslive, end der var sidste år. 
Eksempler på disse kan være officersfruer/adelsfrøkener, tjenere, militære rådgivere, der 
af den ene eller anden årsag ikke kan gå med i slaget, skjalde og gøglere, der skaber liv i 
lejren med flere.

Idet krigslive er meget baseret på krig og kamp, kan det daglige spil for de civile roller godt 
være lettere trægt, hvorfor prisen for scenariet for disse også er sat ned til det halve. For at 
underholde sig selv, kan disse interagere med de øvrige civile roller og derved få lejrlivet til 
at fungere bedre og ellers bare være meget udadvendte og opsøgende i deres spil.

Det er vigtigt for den civile rolle at overveje sin begrundelse for at være med i lejren. 
Soldaterne er tager med for at kæmpe i slaget, men hvorfor er adelsfrøkenen eller tjeneren 
med? Er det for at støtte sin herre i kampen mod den fæle fjenden eller er de blevet 
tvunget med for at servicere herren før og efter slagene?


