Retro spilmesse 2018 -- et teksteventyr
Du er taget på retro spilmesse for at opleve den vidunderlige verden af tidligere
tiders computer-, konsol- og arkadespil.
I foredragssalen
Sammen med hundredvis af andre børn, unge og voksne venter du på
at skulle høre et foredrag om underlige, gamle computerspil.
Du kan se en foredragsholder og et teksteventyr.
> UNDERSØG FOREDRAGSHOLDER
Den skæggede og bebrillede mand er tydeligvis lettere nervøs ved situationen,
hvilket du udleder af hans bævrende stemme og svedperlerne på hans pande.
> UNDERSØG

TEKSTEVENTYR

Computerspillet er kun af tekst.
Et foredrag af Thomas Bøvith
thomas@teksteventyr.dk

Denne præsentation
●
●
●
●
●

Hvad er et teksteventyr?
Hvad er historien bag teksteventyr?
Hvordan blev teksteventyr dyrket i Danmark?
Hvordan skriver / koder man et teksteventyr?
Hvordan kommer du i gang med at spille teksteventyr (igen)?

Teksteventyr er en delmængde af eventyrspil og interaktiv fiktion, som også
indeholder grafik-eventyr, point-and-click-eventyr, hyperlink-spil og "Sværd og
trolddom"/Choose Your Own Adventure-historier.

The Secret of Monkey Island (1990)

Twine-spillet Depression Quest (2013)

CYOA

Sværd og trolddom

Grafikspillene fangede interessen

Da jeg genopdagede teksteventyr
Spol 25 år frem...
Dokumentarfilmen GET LAMP fra
2010 af Jason Scott,
computer/teknologi-historiker og
arkivar hos Internet Archive
Jeg fik øjnene op for den interessante
historie bag teksteventyr og fandt ud
af, at teksteventyr slet ikke var en
uddød genre af computerspil, men at
den levende videre i en
internet-baseret subkultur!
Og så begyndte jeg at udforske
teksteventyr og historien bag ...

Se GET LAMP her::
https://www.youtube.com/watch?v=o15itQ_EhRo

Historien bag teksteventyr
Adventure (1975)
William Crowther i 2012

●

Man siger at teksteventyr startede med ADVENTURE i 1975
Men der var også fx. tekstspillet Castle af Peter Langston fra 1974 og ELIZA, chatbot-psykologen i midt 1960'erne.

●

William Crowther (1936–), programmør på ARPAnet, huleklatrer

●

Skrevet på PDP-10 mainframe computer i FORTRAN

●

Huleudforskning i form af en tekstverden

●

Fem skatte og meget flotte geologiske hulebeskrivelser

●

Spillet blev delt på ARPAnet, og i 1976 faldt Don Woods (1954–) over spillet og

Don Woods i 2010

kontaktede Crowther via e-mail, fordi han ville udvide Adventure
●

Tilføjede en masse fantasy-elementer, ting og væsener, et point-system og
tredoblede antallet af skatte

●

Spillet blev frit kopieret rundt på computere verden over

●

Inpirerede spiludviklere og en ny spilgenre var født:

teksteventyret!

ADVENTURE (1975)

Print terminal output of Crowther/Woods Colossal Cave Adventure (1977) running on a PDP-10.

Kommercielt boom
●

●
●

●

På det tekniske universitet MIT blev en gruppe
studerende så inspirerede af Adventure, at de
begyndte at lave deres eget teksteventyr.
Deres første spil Zork udkom i 1980.
De stiftede et spilfrma, Infocom.

Teksteventyr blev hurtigt meget populære og
en standard spilgenre for spiludgiverne

Bestseller-liste fra 12. december 1983.
Teksteventyr fra Infocom markeret med gul.

Infocom (45 spil fra 1980 til 1989)
http://infocom.elsewhere.org/gallery/

Eksempler på Infocom teksteventyr
Zork I (1980)

Ligesom Colossal
Cave et
huleudforskningseventyr med
skatte og
fantasy-væsener..
. og nogle
komplicerede
labyrinter.

Eksempler på Infocom teksteventyr
Planetfall (1983)

Science fiction eventyr. Du
er en menig på et rumskib
og din første opgave er at
skrubbe gulvene på
niende etage.

Eksempler på Infocom teksteventyr
Trinity (1986)

Et mærkværdigt
koldkrigs-eventyr om
atomvåben og den
tids
atomkrigstrussel.

Eksempler på Infocom teksteventyr
Wishbringer
(1985)
Et fantasy spil. Du er postbud og
får hurtigt en vigtigere og mere
eventyrlig mission end at bringe
posten ud. Et af de lettere
Infocom spil.

Eksempler på Infocom teksteventyr
A Mind Forever Voyaging (1985)

Et eksperimenterende
science fiction
eventyr uden
egentlige puzzles. Du
er PRISM, en kunstig
intelligens, i en
dystopisk verden og
din skaber Dr.
Perelman har en
mission til dig.

De andre store teksteventyr-spiludgivere
●

Scott Adams' Adventure International (USA)
17 spil mellem 1979–85
fx. Hulk (1982)

●

Level 9 (UK)
20 spil mellem 1981-1991
fx. Snowball (1983)

●

Magnetic Scrolls (UK)
7 spil mellem 1984–90
fx. The Guild of Thieves (1987)

●

Melbourne House (Australien)
17 spil mellem 1981-1989
fx. The Hobbit (1982)

Hvordan blev teksteventyr dyrket i Danmark?
Der blev spillet mange teksteventyr i Danmark, hvilket kan ses på
● et levende foreningsliv
● computerblade med faste sektioner for (tekst)eventyrspil.
Foreningen Adventure Klubben
Udgav et månedligt medlemsblad, Adventure Posten, fra 1987 til 1992,
med anmeldelser, læserbreve, konkurrencer, køb-og-salg og ikke
mindst løsninger til teksteventyr.
Desuden en telefonsupport for medlemmerne, som kunne ringe ind og
få mundtlig vejledning i at komme videre i et spil. Så vidt jeg ved,
havde Adventure Klubben over 150 medlemmer landet over.

Adventure Posten (1987 til 1992)

http://palbo.dk/ap/

Adventure Postens tips og telefonhelpline
AP. vol. 2, no. 8, feb. 1989

AP, vol. 5, no. 1, juli/august 1991

Adventure Posten, årgang 3, nr. 3, 1989

COMputer
Computerblad for Commodore-maskiner med fast sektion for eventyrspil fra oktober
1985 til august 1989 kaldet Adventure-hjørnet og senere The Dungeon.

1. årgang, nr. 1, aug/okt 1985

3. årgang, nr. 10, sep/okt 1987

5. årgang, nr. 7/8, jun-aug 1989

COMputer, årgang 1, nr. 1, august/oktober 1985

COMputer, årgang 5, nr. 9, august/september 1989

Computer Action
Computerspil-orienteret blad som udkom med 7 numre fra juli
1989 til februar 1990 med fast, flersidet sektion for eventyrspil
kaldet "The Magic One".

Computer Action, årgang 1, nr. 1, juli/august 1989

Computer Action, årgang 1, nr. 1, juli/august 1989

Men år efter år blev der længere og
længere imellem teksteventyrene ...

Teksteventyrets uddøen?
December 1989 skrives der i Adventure Posten.

Eventyrets uddøen?

COMputer, juli 1990.

Fra kommercielle spil til fankultur

1980'erne.
Kommerciel storhedstid

2010'erne
Nye former opblomstrer

2000'erne.
Internet-baseret fankultur
1990'erne.
Lavpunkt

IFDB – Interactive Fiction Database, en database over interaktiv fiktion med såvel teksteventyr som nyere former
CASA – The Classic Adventures Solution Archive, en omfattende database for teksteventyr (inklusiv løsninger og kort).
Siden udmærker sig ved sit fokus på ældre titler og administreres af danske Jacob Gunness

En internet-baseret fankultur
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

På internettet opblomstrede teksteventyr og interaktiv fiktion
Fan-kulturen åbnede op for en eksperimentering med formatet
Mange spillere blev forfattere
Vekslende kvalitet, men stor passion og kreativitet
Databaser:
○ Interactive Fiction Database (http://ifdb.tads.org/)
○ CASA - The Classic Adventures Solution Archive
(http://solutionarchive.com)
The Interactive Fiction Community Forum: https://www.intfiction.org/forum/
Årlige konkurrencer: IF Comp (https://ifcomp.org/)
Teksteventyr lever videre ...
Nogle enkelte forsøg på kommercielle/crowdfundede titler:
○ Hadean Lands (2014)
○ Thaumistry: In Charm's Way (2017)
○ Anchorhead (2018)
Men de store softwarehuse udgiver stadig ikke teksteventyr...

Hvor er alle de danske teksteventyr?
●
●
●

Men hvor der nok blev spillet mange teksteventyr i Danmark,
så blev der ikke udgivet mange danske spil
For lille sprogområde (mange flere tyske, spanske og franske spil)
Kun syv danske titler i CASA, The Classic Adventures Solution Archive, i 2016:

Skabet (1985)
Skrevet af Maz H. Spork og Eric Reiss til ZX Spectrum og
udgivet af Jumbo Data i 1985. Solgt i ca. 300
eksemplarer.
"Spillet handler om at samle skatte sammen, dvs. snyde
og snøre alt og alle. Med tidsmaskinens hjælp kommer
man rundt i verden til forskellige perioder og steder, som
har en historisk betydning. Ved at bruge sin snilde kan
man lokke en skat ud af næsten alle perioder, og
skattene skal tilbage i det hyggelige værelse.
Af og til skal man bytte sig til bedre skatte, og nogle
gange er der endda et tidspres - fx på Titanic, hvor det
gælder om ikke at være under dæk, når det begynder at
synke hurtigt.
Men man møder Faberge, Ming, Montezuma, Rembrandt
og alle mulige andre, som et leksikon om ikke andet vil
kunne give vink til at snyde for en skat!"
(http://solutionarchive.com/game/id%2C898/Skabet.html)

Lav dine egne computereventyr med BASIC (1985)
Bog af Niels Søndergaard og udgivet i 1985 på Forlaget Borgen. Kan findes i enkelte eksemplarer på
bibliotekerne, men er også bevaret fx her: http://www.dubbekarl.dk/computereventyr/
Indeholder en række spil og demospil til bl.a. C64/128 og PC.
En diskette med større versioner af spillene var tilgængelig.

Det mystiske rumskib

På skattejagt i Amazonlandet

Mordet i den lukkede boks

Sepia Adventures (1988)
Sepia Adventures udgav i 1988 to spil til C64/128, begge skrevet af Jens-Erik Kjeldsen:

Katastrofe På Titan

Oprør På Nyx

Computer Action, årgang 1, nr. 3, okt 1989

Adventure Posten, årgang 3, nr. 4, 1989

Dataarkæologi og teksteventyr
Men er der måske flere glemte dansksprogede
teksteventyr? Jagten er gået ind!
Dataarkæologi: finde, dokumentere og bevare
fortidens computerprogrammer
Gode steder at lede er loppemarkeder og gamle
computerblade.
I computerbladet MIKRO, årgang 2, nr. 3–6 fra
1984 dukkede et teksteventyr op.
Fundet af dataarkæolog Anders T. Jensen:
https://twitter.com/atjens/status/825338342376103938

MIKROs eventyrspil (1984)
Spillet har et enestående originalt
og dansk lokaliseret indhold: Som
hovedpersonen i spillet befinder
man sig nemlig på den jyske hede
i året 1831, hvor man er med i
eftersøgningen af præsten og
digteren Bl. Bl. Steensen, som
efter en jagt er blevet borte fra
jagtselskabet.
Nogle linjer mangler i
programlistningerne, som det
arbejdes på at rekonstruere.

Grundig beskrivelse her:
https://teksteventyr.dk/blog#2017-04-28

Hjemmedatas Juleadventurespil
(1983)
I MIKRO-bladet blev nævnt et
tidligere teksteventyr publiceret i
Hjemmedata fra 1983, og jeg
måtte en tur på Det Kgl. Bibliotek
for at finde bladet.
Der arbejdes på at få spillet tastet
ind og op og køre inden jul!

https://twitter.com/thomasboevith/status/997122321403039745

Status på danske teksteventyr 2018
Ti danske titler i CASA, The Classic Adventures Solution Archive, i 2018.

Mit teksteventyr, På loftet sidder nissen
●
●
●
●

Et let tilgængeligt teksteventyr, som jeg ville
ønske, jeg selv havde kunne spille som barn
En (re-)introduktion til teksteventyr for
nutidens børn, unge og voksne
Åbne øjne for at computerspil kan være andet
en hurtig 3D-computergrafik
Første dansksprogede teksteventyr i næsten
30 år

Du er nissen på loftet, som ikke har fået serveret årets risengrød endnu. I aften er
det juleaften, og det er nu din opgave at gøre husets mennesker opmærksomme
på deres forglemmelse ved brug af dine kreative drille-evner.
Er du en stor nok drillenisse til at få risengrød i maven inden juleaften går på
hæld? Bevæg dig rundt i huset, undersøg ting, og gør juleaftensdag til en
"interessant" oplevelse for menneskene i huset. Du får point for hver en
drille-gerning du gør, og skal på den måde samle 24 point for at vinde spillet.

Mit teksteventyr, På loftet sidder nissen
På loftet

Score: 0/24 Bonus: 0

Du vågner langsomt, og det første du mærker er, at du stadig er sulten
-- efter risengrød. Det er efterhånden fire lange uger siden, at der
blev stillet grød herop. I aften er det juleaften, og derfor er det på
høje tid, at du minder menneskene om din eksistens.
På loftet sidder nissen
En interaktiv nissefiktion af Thomas Bøvith
Release 4 / Serial number 171207 / Inform v6.31 Library 6/11
Skriv HJÆLP for hjælp eller OM for information om dette teksteventyr.
På loftet
Loftsrummet er koldt og næsten helt mørkt. Morgenlyset kan kun lige
akkurat trænge igennem tagvinduerne, som er dækket af nattens snefald,
og vinden blæser af og til et pust sne op under tagskægget, som finder
hvile i små hvide bunker rundt omkring på gulvet. En skål med en grødske
i står ved siden af lemmen, som leder ned til resten af huset.
>_

Fysisk CD-ROM udgave med trykte
manualer, kort og feelies (grødris til
nissen).
Udgivet af Ruben og Bobby, frisør,
retro-spil og -legetøjsbutik på Nørrebro
i 2017.
Eller spil det her:
https://teksteventyr.dk/spil-nissen

Hvordan skriver man et teksteventyr
Ikke en triviel opgave at skrive et bare nogenlunde godt teksteventyr.
● Brug et eksisterende softwarebibliotek (det er svært, at skrive en god parser)
● Der er en del at vælge imellem, men de populæreste sprog er TADS og Inform
● Til Inform 6 fandtes allerede svenske og norske sprogfiler, som jeg
forholdsvist nemt kunne oversætte til dansk.
● Der findes to versioner af Inform: Inform 7 (nyeste), bruger en naturligt
sproglignende syntax (ikke oversat til dansk) og Inform 6, som mere ligner
almindelig computer-kode.
● Mine danske Inform6-sprogfiler er fri og open source software:
https://github.com/thomasboevith/danish-inform
● Nogle elementer af et godt teksteventyr
○ Interessant historie og plot
○ Gode beskrivelser af rum og ting og personer
○ Gode og overraskende puzzles, gåder og udfordringer
○ At man kan gøre alle de ting, som det ville være oplagt at gøre

Inform6 sprogfiler på dansk
Verb 'angrib' 'bræk' 'knæk' 'ødelæg' 'bekæmp' 'dræb'
'myrd' 'kvæst' 'kværk' 'smadre' 'smadr' 'kvas' 'torturer'
* noun
->
* noun 'med' held
->
Verb 'slås' 'kæmp'
* 'med' noun
->
Verb 'bed'
*
->
* 'om' 'at' 'få' noun 'af' creature
->
* 'om' noun 'af' creature
->
* creature 'om' noun
->
* creature 'om' 'at' 'give' 'mig' noun
->
* creature 'give' 'mig' noun
->
Verb 'dump' 'smid'
* multiheld
* multiexcept
* multiexcept
* multiexcept
* multiexcept
* multiexcept

'i//'/'indeni' noun
'ind' 'i//' noun
'på'/'ovenpå' noun
'mod' noun
'op'/'oppe' 'på' noun

Verb 'klatre' 'klatr' 'kravl'
* 'på'/'over'/'opover'/'i//' noun
* 'ud'/'af'/'ned'
* 'af'/'ned' 'fra' noun
* 'op' 'på' noun
* 'ind' 'i//'/'gennem'/'igennem' noun
* 'gennem'/'igennem' noun

Attack
Attack;
Attack;
Pray
AskFor reverse
AskFor reverse
AskFor
AskFor
AskFor;

->
->
->
->
->
->

Drop
Insert
Insert
PutOn
ThrowAt
PutOn;

->
->
->
->
->
->

Climb
Exit
Exit
Climb
Enter
Enter;

Inform6 sprogfiler på dansk
SwitchOn: switch(n)
{
1: print_ret (CDenEllerHan) x1," er ikke noget du kan tænde.";
2: print_ret (CDenEllerHan) x1,
" er allerede tændt.";
3: "Du tænder for ", (the) x1, ".";
}
SwitchOff: switch(n)
{
1: print_ret (CDenEllerHan) x1," er ikke noget du kan slukke.";
2: print_ret (CDenEllerHan) x1,
" er allerede slukket.";
3: "Du slukker for ", (the) x1, ".";
}
Take:
switch(n)
{
1: print "Du tager "; LanguagePrintShortName(noun); ".";
2: "Du er noget selvoptaget.";
3: "Det vil ",(DenEllerHan) x1," nok ikke.";
4: print_ret "Da må du først forlade ",(the) x1, ".";
5: "Du har ", (DenEllerHam) x1, " allerede.";
6: print_ret (CDenEllerHan) noun, " ser ud til at tilhøre ", (the) x1, ".";
7: print_ret (CDenEllerHan) noun, " ser ud til at være en del af ", (the) x1, ".";
8: print_ret "Du kommer ikke til ",(DenEllerHam) x1, ".";
9: print_ret (The) x1, " er ikke ",(IndefAdjOpen) x1, ".";
10: print_ret "Du kan næppe flytte ", (DenEllerHam) x1, ".";
11: print_ret (CDenEllerHan) x1, " sidder fast.";
12: "Du bærer allerede på for meget.";
13: "(lægger ", (the) x1, " i ", (the) SACK_OBJECT,
" for at få plads)";
}
Taste:
"Du smager intet uventet.";

Inform6 spil-kode på dansk
Object
with

has
Object
with

has
Object
with

has

foyer "Foyeren i Operahuset"
description
"Du står i en rummelig foyer, som er pragtfuldt udsmykket i røde og
gyldne farver med funklende kandelabre i loftet. Indgangen fra
gaden ligger mod nord, og der er døråbninger mod syd og vest.",
s_to bar,
w_to garderobe,
n_to
"Du er kun lige ankommet, og desuden virker det som om vejret
udenfor bliver værre og værre.",
light;
garderobe "Garderobe"
description
"Væggene i dette lille rum var øjensynligt engang udstyret med
rækker af knager, men nu er der blot en enkelt tilbage. Udgangen
er en dør mod øst.",
e_to foyer,
light;
knage "lille messingknage" garderobe
name 'lille' 'messing' 'knage' 'knagen',
description [;
print "Det er en lille knage af messing ";
if (self == parent(slor)) "med et slør hængende på den.";
"skruet ind i væggen.";
],
scenery supporter def_article;

Kom i gang med at spille teksteventyr (igen)!
Hvorfor teksteventyr?
●
●
●
●
●

Genopdage noget gammelt eller lære noget nyt
Aldrig mere bekymre sig om at have det nyeste
grafikkort og nok hukommelse
Glæden ved tekst. Billederne i din fantasi
kan være bedre end noget billede
Følelsen af frihed i en verden af tekst
Det er aldrig for sent at begynde på teksteventyr ...

Hvordan?
●
●
●
●
●
●
●

Hav tålmodighed og nysgerrighed
Læs teksten omhyggeligt. Beskrivelser af steder, ting eller personer giver oftest gode
ledetråde til, hvad der ville være logisk at gøre.
Brug dine sanser, din sunde fornuft og din fantasi. Undersøg alt. Saml ting op og brug
dem. Bevæg dig rundt.
Tegn et kort over stederne du besøger og tag notater undervejs.
Lær de mest almindelige kommandoer og deres forkortelser.
Teksteventyrets parser forstår et varieret sprog, men jo simplere og mere præcist du
kan udtrykke dig, jo større er chancen for, at du bliver forstået.
Spil de gamle klassiske- eller de nyere indie-teksteventyr (se næste sider)

Hvordan kommer man i gang med teksteventyr?
Se også dette snyde-ark: http://pr-if.org/doc/play-if-card/play-if-card.pdf

Spil teksteventyr i en browser via ifdb.tads.org

1

2

3

Kom i gang ... (gode teksteventyr at starte med)
9:05 (2000)
Kort dagligdags-eventyr. Du vågner op ved din telefons ringen. Det er din chef. Den er 9:05 og du har sovet over dig.
http://ifdb.tads.org/viewgame?id=qzftg3j8nh5f34i2 Kan spilles online her: http://adamcadre.ac/if/905.html
Lost Pig (2007)
Humoristisk spil, hvori du er en ork, som skal indfange en undsluppen gris fra en grissefarm.
http://ifdb.tads.org/viewgame?id=mohwfk47yjzii14w (kan spilles online
)
Anchorhead (1998)
Uhyggeligt gyser-teksteventyr. Du har arvet et hjemsøgt hus i den lille havneby Anchorhead.
http://ifdb.tads.org/viewgame?id=op0uw1gn1tjqmjt7 (kan spilles online
)
Adventure (1976)
Det originale, klassiske teksteventyr. Udforsk og overlev i en underjordisk verden og saml skatte.
http://ifdb.tads.org/viewgame?id=fft6pu91j85y4acv (kan spilles online
)
Photopia (1998)
Historie-drevet teksteventyr uden egentlige puzzles, hvor flere historier sammenvæves.
http://ifdb.tads.org/viewgame?id=ju778uv5xaswnlpl (kan spilles online
)
På loftet sidder nissen (2016)
Du er nissen på loftet, som ikke har fået serveret årets risengrød endnu. I aften er det juleaften, og det er din opgave
at gøre husets mennesker opmærksomme på deres forglemmelse.
http://ifdb.tads.org/viewgame?id=zvtmbwxgon32lgjh (kan spilles online
)
Og Infocom-spillene som vist tidligere.

9:05

Kort dagligdags-eventyr.
Du vågner op ved din
telefons ringen. Det er
din chef. Den er 9:05 og
du har sovet over dig.

Lost Pig

Lost Pig.
Humoristisk spil,
hvori du er en ork,
som skal indfange
en undsluppen gris
fra den grissefarm,
som du arbejder
på.

Anchorhead

Uhyggeligt
gyser-teksteventyr. Du
har arvet et hjemsøgt
hus i den lille havneby
Anchorhead.

Adventure
Det originale,
klassiske
teksteventyr. Udforsk
og overlev i en
underjordisk verden
og saml skatte.

Photopia

Historie-drevet
teksteventyr uden
egentlige puzzles,
hvor flere historier
sammenvæves.

På loftet
sidder nissen

Du er nissen på loftet, som ikke
har fået serveret årets
risengrød endnu. I aften er det
juleaften, og det er din opgave
at gøre husets mennesker
opmærksomme på deres
forglemmelse.

Kom i gang med Infocom!
Noget af det bedste indenfor klassiske teksteventyr.
"Classic Text Adventure Masterpieces of Infocom" [1],
som indeholder 33 af de bedste Infocom-teksteventyr
og 6 "indie"-teksteventyr fra 1995 Interactive Fiction
Competition. Inkluderer desuden PDF-versioner af alle
Infocom-manualerne med kort og hints.

Kan spilles med Z-kodefortolkere på de fleste
platforme (Win, Mac,
Linux, iOS, Android, osv.),
fx. den populære
Gargoyle [2].

[1] https://archive.org/details/Classic_Text_Adventure_Masterpieces_of_Infocom_Activision_CDD-3650-101-U3_1996
[2] https://code.google.com/archive/p/garglk/downloads

> SPØRG THOMAS OM TEKSTEVENTYR
Thomas siger tak for opmærksomheden
og god fornøjelse med teksteventyr!

E-mail:
WWW

thomas@teksteventyr.dk
teksteventyr.dk

