Har kvinder en plads i Warhammer?
Det følgende er en diskussion, som jeg fik sat i gang på Warhammer-mailinglisten på internet. Selvom
den er lidt lang er den interessant at læse. (Teksten er oversat fra engelsk).
Hvor mange kvinder er der i din lokale klub?
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Der er, som jeg forventede, ikke særlig mange kvinder, som spiller Warhammer. Så jeg spørger
gruppen, specielt de, der kender kvindelige ’Hammers: Hvordan kan man promovere Warhammer til
kvinder (i modsætning til 13-årige drenge)???
Gert

Det er umuligt: Kvinder bliver irriterede over barnlige spil. (Jeg har indset at det er den mest
almindelige kommentar jeg får fra dem, når vi snakker om Warhammer.) De bliver let involveret i
rollespil, men ligeså snart de ser på de små tinsoldater træder de væk, som var man sindssyg.
NoxRuit

Ja, jeg hader at skulle sige det, men det er alt for sandt for de fleste kvinder.
chris

Nej, det er ikke umuligt. Jeg tror den bedste vej at få kvinder ind i Warhammer er at få
dem gjort interesserede i at male figurerne. Det er min erfaring at selv hvis de ikke
spiller spillet, er de dog mere tolerante over for de gutter, som gør!
Ben Wafer

Målgruppe: Sci-fi læsere… At mange kvinder læser sci-fi nu er en stor hjælp. Man kan også starte
med AD&D eller lignende spil… Jeg tror de to grundlag hjælper en del. Del vil måske også være
nemmere i mere sociale omgivelser… Jeg tror generelt kvinder er mere sociale end mænd, så
grupper/klubber hjælper en del. Kvinder går ikke så meget i hobbybutikker som mænd, men de
kommer i boghandler… Jeg kan huske at boghandlere normalt forhandler alt mulig AD&D så der er
måske en forbindelse dér.
Hvorom alting er, så er det min mening.
Eric Johnson

Kvinder synes ikke at være lette at få med i spillet, gør de? Nå, men jeg burde ikke beklage mig
eftersom jeg har en søster og en veninde, som spiller. Imidlertid klager de over at der ikke er andre
kvinder, der spiller. Hmm, sikke et spørgsmål… Nå, men Warhammer er et krigsspil så da kvinder er
mindre voldelige end mænd (eller: det er jeg blevet fortalt) så den bedste måde at vise Warhammer
frem på, er at fremhæve de ikkevoldelige aspekter som modellering (den rette del af hobbyen for mit
vedkommende) og historien og personligheden ved spillet og den sociale udveksling – ikke drabene.

Sagt på en anden måde, jeg mener at man skal introducere dem til Wood Elves, ikke Chaos
Daemons, men jeg kender ikke svaret.
chris

Du har ret. Min veninde spiller Wood Elves fordi hun synes de var de mindst arrogante
og fredeligste… Og så var de de nærmest beslægtede til mine High Elves. !
Stepan Stepanov

Nå, men min kones tre hære er Dark Elves, Chaos Warriors og Vampire
Counts – måske skulle jeg være bekymret?
Mike Wood

Nej, du skal ikke være bekymret, med mindre jeg også
skal. Min søster spiller kun Wood Elves. Min veninde
spiller Undead (Classic – hun elsker Nagash for højt til at
spille Vampires) og den anden kvinde, som jeg spiller med,
spiller Vampires. Så selvom Wood Elves er et godt valg for
de fleste kvinder, er der nogen som bedre kan lide den
mere onde slags.
Jeg synes vi er heldige at kende sådanne kvinder.
chris

Jah, vi kunne alle sammen spise masser af protein (evt. anabolske steroider), pumpe en masse jern,
gro hår ned til røven og spille topløse. (Fabiohammer).
Jeff Messenger

Vil du ha’ et ærligt svar? – Nemt.
Få et liv, så at sige… Når jeg ser de gutter, der hænger ud til forskellige begivenheder, kan jeg godt
forstå kvinderne… Det minder om rollespil, men rollespil fandt sine ‘grupper’, som vil interessere
kvinder mere – mange af de kunder, som GW synes at tilbede (altså 13-årige rigmandsbørn med
bumser) vil mere eller mindre skræmme kvinderne væk.
Jeg kender nogle kvinder som spiller WHFB. Jeg kender også kvinder, som spiller andre tabletop-spil.
De har alle det til fælles, at de ikke er teenagere, og har en tendens til at spille mere ‘fluffy’ [i henhold
til baggrunden, red.] og mere for sjov i de fleste tilfælde – og er stadig virkelig gode spillere. Pokkers,
én af dem klæder sig ud som en Witch Elf, når hun spiller Dark Elves. Men – hvis du vil have flere
kvindelige spillere, må du ændre atmosfæren (og slippe af med cheesemaster’ne og ølvommene).
Bare min femøre.
Oliver

Jeg ville ønske at vi havde et par kvinder som hende her omkring!
skarn

Jeg kan se din pointe – kvinder og 13-årige drenge passer ikke godt sammen, men de
er en stor del af spillerne, dvs. en stor del af hobbyen (sad, but true).
Gert

Enig i Metallica-citatet her.
Oliver

Jeg elsker min ølvom!
Jeg mener: Det er spil! - rollespil!. Det er en tilstand. Jeg kan selv forstå ‘fluff’ idéen, da
jeg selv kan lide ‘fluff’ idéen, men cheesemasters er dårlige for de daglige spillere i en
længere periode. (Jeg ved fordi jeg var én, been there, done that). En TOTAL CHEESE
konkurrence kan være sjov engang imellem. (Nogen med en 2-rank enhed af Giants?)
Appellen for en spiller til at tiltrække kvinder (udtrykt ’ynglere’ for Skaven-spillere) er ret
lav. At få Ricky Martin til at danse med Orcerne ville hjælpe, det vil også hjælpe at
klæde BSB (BackStreetBoyz, ikke BattleStandardBearers) ud som High Elves. Men er
det virkelig hvad vi har brug for, dress code til en spilaften som til en natklub? Synd,
hvis det er, for det er bare endnu en måde at tage sjov’en ud af det på.
Mange i vores klub kan lide ‘fluff’ (Goth-folkene ER vampyrer, så de tæller ikke). De
mest bemærkelsesværdige er gutten, som taler i Skaven tunge når han spiller Skaven,
og den irriterende Rat Ogre sQuEEeEeK. Selv om vi har vore stolte ølmaver og al det,
er der stadig et antal kvindelige spillere.
Jeg tror et mere hobbyagtigt miljø (også kendt som figurer-med-mere-end-undercoat og
tro-på-‘fluff’ og ingen regelryttere) vil tiltrække flere kvindelige spillere.
Lemon Tree

Lad os indse det, det er ikke et spil, som tiltrækker mange kvinder. Hvorfor?… Ja, hvis din barndom
var lidt som min så voksede du op med Army Men og med at lege soldater, mens pigerne legede
andre lege… Hvorfor er der et behov for at drage flere kvinder ind i spillet? Det er hvad det er, og hvis
kvinderne vil spille så fint, hvis ikke, så også fint. Jeg mener bestemt ikke at motivet skulle være at
møde kvinder gennem Warhammer. Hvis det er den underliggende idé, så held og lykke! – Find dem
som vi andre gør – i snuskede barer og på gadehjørner…
Lilgouda

Hvorfor ikke? Det er krystalklart at kvinder er en underrepræsenteret gruppe blandt GW
spillere. Jeg vil byde alle nye spillere velkommen, mænd eller kvinder, så hvisvi kunne
forstå problemet (hvis der et), kan man få mange nye spillere, da der er så få kvinder
med. De kan give os et nyt syn eller perspektiv på hobbyen, men ligevægt kan nokikke
nås.
Pointen er, at hvad som helst der kan gøre WHFB mere interessant og attraktivt til
andre folk, er en god ting. I det mindste prøver jeg at ‘promovere’ Warhammer til
enhver, som synes interesseret. Jeg er dog bestemt enig i din sidste pointe, selvom der
ikke er noget galt i at møde piger gennem Warhammer, er det for alt i verden ikke
formålet med at få dem til at spille. !
Lictor

Så langt som mine erfaringer rækker, kan jeg lide at spille med kvinderne. De plejer:
-at være gode spillere,
-ikke at være cheesy,
-at have pænt malede hære,
-ikke at være regelryttere
-generelt at være underholdende at spille imod.
Grunde nok for mig til at flere kvinder skulle spille.
Oliver

Først vil jeg fortælle hvordan jeg mødte min kone, og derefter vil jeg foreslå en anden måde.
Jeg mødte min kone mens jeg spillede AD&D så hun var allerede rollespiller. Hun har altid haft en
forkærlighed for elver-karakterer. Mine første hære var High Elves og Orcs & Goblins (er der nogen,
som kan gætte hvordan jeg valgte dem?). Hun kunne lide figurerne, (hun havde malet til D&D før),
men ikke højelvernes hatte, så efter et års tid viste jeg hende nogle Dark Elves, (jeg tror det var Witch
Elves). Hun kunne lide dem så jeg arrangerede at købe nogle Dark Elves billigt af en ven, som gikud
af Warhammer. Jeg retfærdiggjorde købet overfor hende med prisen.
En uges tid efter jeg fik figurerne spurgte jeg om hun kunne hjælpe med at afprøve en hærliste jeg
havde lavet. Jeg gav hende valget mellem High Elves og Dark Elves, (i sikker tro på at hun ville tage
mørkelverne). Vi spillede og hun kunne lide det (på trods af dårligt held og nederlag) – hvad hun ikke
kunne lide var at blive skudt i smadder, (hendes hærliste var lidt tynd i armbrøster), så hun købte
nogle flere Dark Elves. Efter et par måneder så hun de (dengang) nye plastik Chaos Warriors &
Knights og sagde at hun ville have dem som ‘allierede’. Fint, sagde jeg og vi købte dem og en Chariot.
En lille uge senere knuste hendes Chaos hær mine orker.
Jeg spurgte hende hvordan hendes ‘allierede’ gik fra at være i en støtterolle til at være en hel hær –
hun svarede ikke… Hvorom alting er, har hun nu også en Vampire Counts hær, (sandsynligvishendes
favorit, i hvert fald lige nu, hun har noget for vampyrer). Hun spiller en gang imellem, ca. halvt så tit
som jeg. Hun har ikke spillet imod mig i et godt års tid, for hun er en dårlig taber når hun spiller imod
mig. !
Mit andet forslag er at få fat i Mordheim og vise det til kvinder, som rollespiller. Min kone elsker
Mordheim, sandsynligvis mere end hun kan lide Fantasy. Det vil være en fin bro mellem rollespil og
Warhammer.
Mike Wood

Bare lad være med at vise de mystiske billeder af John Blanche, ellersbliver de bange,
flygter og vender aldrig tilbage – og behandler resten af spillerne som ‘kætterske
afvigere’. (Personlig oplevelse, da jeg viste Mordheim regelbogen frem i min klub).
Stepan Stepanov
Diskussionen
her
er
foretaget
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Warhammer
mailinglisten
på
http://www.yahoogroups.com/group/direwolf_wh . Hvis du vil deltage i diskussionen er du
velkommen, men vid dog, at listen leverer 100-200 emails hver eneste dag!

