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Introspektiv Leder
Det er jo en uvane at skrive om sig selv i en leder. Vi gør det alligevel. Vi er nemlig ret stolte af
os selv: Ravnen, Danmarks nye rollespilmagasin. Som du jo ved - ellers sad du og ikke og læste
dette – distribueres Ravnen udelukkende via Internet; Ravnen er gratis. Det koster ikke os
noget at lave Ravnen. Derfor koster det heller ikke dig andet end toner og papir at få det.
Udgivelsesformen giver os frihed. Vi behøver ikke at slikke frimærker for at udsende bladet. Vi
behøver ikke at slæbe kilovis af glittet papir til posthuset. Vi behøver ikke at betale trykkeren.
Og vi behøver ikke at søle Ravnens vinger til i reklamer for at overleve. Ravnen er fri. Og
uafhængig.
Men, hvad vil Ravnen? Ravnen vil skrive om rollespil; det vi forstår ved rollespil. Alt det, der
foregår på connerne, i foreningerne og hjemme i stuerne. Rollespil. Dette unikke medie, vi nu
kan koncentrere os om, fordi vi ikke behøver at favne den bredest mulige målgruppe – vi skal
ikke ud at sælge blade. Der vil givetvis komme afstikkere. Vi lover ikke, at fx. live ikke bliver
nævnt i bladet. Det er blot ikke det, Ravnen handler om. Vi nævner sikkert også brætspil,
figurspil, film, bøger og billard. Vi skriver om alt, hvad vi finder relaterer sig til vores emne,
nemlig rollespil.
Ravnen vil tillade sig at gå tæt på det danske miljø. Vi vil bryde det tabu, at man ikke kan tillade
sig at sætte værdi på andres værker. Vi vil skrive anmeldelser af con-scenarier. Vi vil anmelde
arrangementer. Og vi har planer om at køre en serie portrætter af personligheder og kändisser
indenfor dansk rollespil.
Vi gider ikke lefle mere. Ravnen har ingen public service forpligtigelser. Vi skriver om det, vi
synes er fedt, og vi kritiserer det, vi ikke kan lide. Ikke, fordi vi nødvendigvis mener at sidde
inde med den endegyldige sandhed eller for at smigre nogle og rakke ned på andre, men fordi,
at vi kun via konstruktiv kritik kan bringe rollespillet og hinanden videre. Hvis vi i Ravnen
skriver noget møg og får varmet vores ører, så tager vi det med; tager diskussionen op og
håber at blive klogere.
Så velkommen til Ravnen. Vi er glade for, at du har valgt at læse os. I den kommende fremtid
glæder vi os meget til at fodre dig med baggrundsartikler, reportager, anmeldelser, personbeskrivelser, karakterark, scenarieoplæg, teoretiske overvejelser, nyheder og alt det andet, der
dukker op fra denne kant.
God fornøjelse - Vaya con Dios.
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