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Nattekassen  

Formål: At bruge lys og lygter til at 

skabe stemning for dine spillere.  

Rollespilere er udenfor det meste af 

tiden, også om natten. Det er dog 

ikke så tit at vi bruger nattetimerne 

ude i spilområdet, men holder os 

mest rundt om bålet når mørket 

falder på. Kassen her indeholder 

genstande som du kan bruge til at 

lave aftenritualer og natterollespil 

for dine deltager. 

 

Hvordan kan jeg bruge nattekassen – Forslag til aktiviteter: 

Stofposerne med lamper kan du give til dine deltagere når de skal ud og gå i mørket. Det er meget 

stemningsfuldt at bevæge sig rundt i mørket med kun en enkelt lille lampe, eller se en hel flok gå afsted. 

Stofposerne med lamper kan også hænges op i træer til at skabe stemning eller for at markere en rute i 

mørket.  

Svampelamperne er gode til at skabe stemning og kan bruges både til at lyse lejren op eller gemme ude i 

landskabet, hvor spillerne så skal ud og finde dem i mørket.  

Lysende kugler kan bruges til at lede dine spillere på vej og skabe mystik i dit rollespil. Send gerne nogle 

folk ud i mørket for at gå rundt med kuglerne, så dine spillere kan få øje på dem. Det kan jo være de måske 

bliver lokket af de lysende kugler ud i natten. De lysende kugler fungerer også perfekt som rekvisit til en 

magiker og du kan skifte farve på dem uden at dine spillere bemærker det. 

Lyde i natten kan bruges til at stemning. Du bruger klokken eller kæderne i kassen. Brug dem sammen med 

de lysende kugler for at skabe en fed mystisk stemning for dine deltagere. 

Nattesidning og aftenritualer:  

Nattesidning handler helt kort om at sætte folk alene udenfor i mørke. Sæt dem udenfor, langt væk fra 

forstyrrelser og hinanden og lad dem sidde alene i mørket i 10-15 minutter. Du kan bruge lamperne til 

enten at lede dem på vej, give dem lamperne til brug under selve nattesidningen eller få dem til at følge 

lyset eller klokken når de er færdige med at sidde ned. Eventuelt kan du også bruge klokken, som en 

indikator på hvornår nattesidningen starter og slutter. Brug det som opstart til et ritual. 

HUSK – det er meget vigtigt at dine deltagere føler sig trygge. Tal dem igennem hvad der skal ske og lad 

være med at overfalde dem når de går rundt alene i mørket. Giv dem evt nummeret på en arrangør, de 

kan ringe til hvis de gerne vil tilbage til lejren før tid. 

mailto:info@landsforeningenbifrost.dk

