
 

 
Velkommen til månedsmagasinet: 
CraftersPOSTEN 
 
Tilbage i 2012-2013 udkom Community Avisen 
med jævne mellemrum på Crafters Forum, og 
var en god kilde til at følge med i hvad der rørte 
sig rundt omkring på serveren og i spillet 
generelt. 

Men siden foråret 2013 har der været stille på 

nyhedsfronten. Det er dog slut nu! 

Det er med stor fornøjelse at vi kan byde Jer 
velkommen til CraftersPOSTEN. 

 

Vi vil fremover udgive dette magasin, som vil 
byde på spændende nyheder, opsummering af 
den forgangne tids aktiviteter på Crafters.dk 
samt spillernes egne fortællinger. 

 

 

 

 

Redaktionen består i øjeblikket af FedeAnderzen og Siig.  

Der har længe været mangel på butiksgrunde i Bobs 
Bazaar. Derfor har mods været nødt til at lukke og 
gerne inaktive og bannede spilleres butikker. Dog er 
der stadig spillere der ikke kan få plads.  

For at lave flere butikker har Farvader gravet et un-
derjordisk center ud, som har fået navnet Y1—efter 
det højdekoordinat, som gulvet ligger på. Ønsker du 
en butik, skal du bare fange en moderator som så 
kan hjælpe dig. Du kan ikke have butik mere end ét 
sted ad gangen, så har du en butik oppe i Bazaaren 
skal den lukkes, hvis du vil ned under jorden i stedet. 

 

“Efter at have sprængt hinan-
den i stumper og stykker…”  

 

Endnu engang har vi holdt fødselsdag på Crafters, 
og det er en bedrift hvert år. Det er naturligvis blevet 
fejret på behørig vis, og i år var festlighederne delt 
ud over 3 dage. Fødselsdagen ramte i år på en lør-
dag, hvilket nærmest garanterer stort fremmøde.   

Y1 - Bazaaren udvider under jorden 

Crafters har rundet 12 år 



 

”årets gave: /MC, /TPA og /HAT i 3 dage...” 

Allerede torsdag var der gang i løjerne. Bomberman 
arenaen på Tertius blev indviet med sin første turne-
ring, og der var Champ rank og dermed guldnavn på 
spil. Det så længe sløjt ud med kun to tilmeldte, da 
programmet var kommet ud lidt sent, men takket væ-
re Discord og ingame spillere, fik man samlet en stak 
Craftere der var villige til at risikere liv og levels for at 
vinde de gyldne bogstaver på ens navn. På grund af 
det lave antal spillere, blev det besluttet at køre alle 
mod alle i kampene, i stedet for de sædvanlige 2-
mands hold. Efter at have sprængt hinanden i stum-
per og stykker henover flere runder, fandt man til slut 
1., 2. og 3. pladsen—og Grisfodz kunne som vinder få 
sit navn forgyldt.  

Fredag gjaldt det så fejring på Novus, hvor der var 
lagt op til klassisk PVP i Den Sunkne Skude. Igen var 
det lidt sent med tilmeldinger, men heldigvis var flere 
nu klar på at deltage og hurtigt blev flere hold meldt 
klar til kamp.  

Nu hvor Bomberman er indviet er vi klar med endnu et 
fedt koncept udviklet og bygget af SC. Folkekrudt™, 
som det hedder, er i bund og grund bare gratis TNT og 
en altid åben arena, hvor alle der har lyst kan komme og 
sprænge dem man vil, i luften. Så har du en ven med for 
mange arme og ben, så er I velkomne til at gå over i are-
naen og bruge det TNT der ligger i kisterne der står Fol-
kekrudt™ på.  

Der er som sådan ingen regler for hvor meget krudt man 
fyrer af, men der bliver ikke fyldt op af hverken SC eller 
Server-staff, så hvis I bruger krudt vil det være god stil 
også at smide noget i kisterne en gang i mellem. På den 
måde kan vi alle nyde godt af Folkekrudt™. 

 Events 
Tak til alle som deltog i årets fødselsdags-events. Vi 
er glade for opbakningen, og håber at I havde det 
sjovt. Hvis du gerne vil se flere billeder fra de forskel-
lige events, så vil de være at finde inde på vores             
forum, som du kan finde på Crafters.dk 

”straks var der glastæpper og fjol-
lede hoveder over hele Crafters…” 

Der var lagt kampplan på Challonge og da man var 
igennem alle brackets stod Team DK som vindere. 
IkkeElias og Grisfodz er derfor nu de nye PVP Champs 
på Crafters, hvilket nok gør Community questen lidt 
lettere (måske). 

Lørdag, selve 12 års dagen, gik med vanlig hygge 
hele dagen, kager over alt og bare generelt god stem-
ning. Kl. 19:30 var der fællessamling på Senex som vi 
plejer, og der blev stillet op foran fotografen i Kagen, 
som vi har gjort siden den første fødselsdag i 2011. 
Bagefter gik turen vanen tro til Sandpyramiden, og så 
blev Mobarenaen tændt. I samlet flok skulle der tæ-
skes monstre til vi blev trætte i arme og fingre (og 
ører). Traditionen med Mobarena kører helt tilbage til 
2013, hvor Sandpyramiden blev bygget inden, speci-
elt til 3 års fødselsdagen.  

Dagen sluttede med uddeling af årets gave: /MC, /
TPA og /HAT i 3 dage, og straks var der glastæpper 
og fjollede hoveder over hele Crafters.  

Tak til alle der deltog eller skrev lykønskninger på 
Discord. Vi ses igen næste år.  

Folkekrudt™ 



 

Der er både store og småt nyt på serverfronten. Vi star-
ter i det små, hvor GamerXelina takker af efter en tur 
som temp-mod. Vi takker for indsatsen og håber hun 
ikke er blevet skræmt helt væk af arbejdet. FedderJr har 
også valgt at tage en pause fra moderator-tjansen, vi 
siger kæmpe tak for hjælpen. 
Der er også hele to nye temp-mods, nemlig danthor45, 
som er gammel Senex spiller der er vendt tilbage, og 
Holy_Duck_. Vi hilser begge velkommen og håber I kla-
rer det godt, i denne særdeles aktive periode. 
 
Der er også kommet to nye kommandoer, som I alle kan 
bruge:  
/vote - giver linket i chatten til at vote, for at få /back 
/map - giver link til kortet på hjemmesiden over Tertius 

Server– og personalenyt 

De lidt større nyheder er 2 afgange fra Crafters’ ledelse, 
som begge har været med i mange år. FedeAnderzen har 
således valgt at stoppe som moderator, donator og i Ser-
verrådet, og vil altså fremover bare spille på serveren 
uden at være med til at stikke kursen. Derudover stopper 
JBTollak som admin, ejer og sit engagement i Serverrå-
det, og vil fremover også spille som menig Crafter (han 
stopper naturligvis ikke som Champen).  
Fremover står Ninjastick for admin delen, og han får 
hjælp af Gylp. Serveren Crafters.dk, domænenavn osv 
overgår også til Ninjastick. Vi krydser fingre for at det nye 
hold får en god start og kører serveren videre i samme 
ånd som altid. 

Flere nyheder 

”Derudover stopper JBTollak som 
Admin…” 

Det er to gamle koryfæer der takker af denne gang. Beg-
ge har været med til at styre det gode skib Crafters læn-
ge; FedeAnderzen siden november 2011, og JBTollak 
siden efteråret 2014. Derfor giver avisen ordet til dem 
begge, så de kan fortælle om hinanden: 

Tak 

FedeAnderzen om JBTollak 
Jeg husker sjovt nok den første gang Jacob loggede ind 
på Crafters og jeg har ellers set mange nye komme ind 
som jeg har glemt igen. Men ham her han dukkede op i et 
skin som nøgen mand, med bar dolk og det hele. Mode-
ratorne bad ham dog hurtigt til at dække sig til, men Ja-
cob tog det med godt humør og argumenterede for at når 
han fik nogle bukser så var det jo klaret. Jeg husker ikke 
hvordan det endte men stilen var ligesom lagt. 
Jacob havnede i en gruppering der hed The Islanders som 
var meget aktive i Senex tiden, de fik bygget mange fine 
builds og stedet er klart et besøg værd selv i dag.  
Højdepunktet i Jacobs spillerliv kom den dag han stillede 
op i en PvP turnering og havnede i finalen mod et hold 
fra SC. Dengang vandt SC stort set alle turneringer og 
tog også ofte 2 pladsen, så såmeget mere imponerende 
(og shokerende) var det da Jacob endte med at vinde. 
Jacob var forståeligt jublende glad og brugte de følgende 
dage og uger på at føre sig frem, han skrev sange om sig 
selv, skrev bøger og spildte ingen chance for at gøre op-
mærksom på at det var HAM der var champ. Det ledte til 
sidst til at det meste af serveren var med på den og han 
er siden blevet kaldt Champen selv efter andre vandt 
hans titel. Joken lever stadig i bedste velgående i dag og 
der er bygget museer tilegnet Champen på både Senex 
og Novus. 
 
Da Julemand101 ikke ville køre Crafters længere i efter-
året 2014 endte Jacob med at stå for projektet. I starten 
var de mange om buddet men som folk faldt fra blev det 
til slut kun Jacob fra det oprindelige hold der var tilbage. 
Sammen med moderator holdet kørte han Crafters videre 
år efter år. Nogle gange i døde perioder og andre gange i 
kaotiske perioder når Crafters blev invaderet af horder af 
unger der ville spille sammen med deres yndlings youtu-
ber. 
Jacob investerede meget af sin fritid i projektet Crafters, 
men nogle gange presser virkeligheden også på. I perio-
der måtte han hellige sig andet end serveren når der var 
ting på arbejde eller i familien der havde større prioritet, i 
de perioder trak han sig tilbage og lod resten af server 
teamet køre videre, men han slap aldrig tøjlerne helt og 
vendte altid tilbage igen når der var brug for det. 
Jeg har arbejdet meget sammen med Jacob i de seneste 8 
år og selvom vi ikke altid har været enige om alt, har vi 
dog været enige om det meste. Jacob har en evne til at 
styre gennem minefelter af dårlig stemning og elendige 
beslutninger, men forstår så i sidste ende som regel at få 
de rette beslutninger taget.  



 

Det er ikke fordi han ikke laver fejl eller træffer dårlige 
beslutninger, for det gør vi alle. Han har bare mod til at 
indrømme det og ændre det når det sker. 
 
Tak Jacob for samarbejdet i alle de år, jeg føler vi trods 
nogle store bump på vejen trods alt har afleveret pro-
jektet i fornemmeste stand til vores efterfølgere. Nu skal 
vi så bare lære ikke at blande os (for meget) når det nye 
team sejler skuden videre. 

FedeAnderzen om JBTollak (fortsættelse) 

FedeAnderzen har altid været en del af min bevidsthed, 
når jeg har tænkt på Crafters. 
 
I starten af min tid på serveren, kaldte jeg ham bare for 
Anderzen, fordi jeg turde da ikke kalde ham for Fede. Det 
kalder man jo ikke folk. Men jeg kom dog over det med 
tiden, og idag er det bare et kærligt navn. 
 
“Fede” har været med til så meget, og i så mange projek-
ter at man må lette på hatten. 
Det skyldes helt sikkert hans meget lange virke i Server-
Teamet. 3 gange moderator, med mindre pauser imellem, 
en plads i Serverrådet og hans deltagelse i gruppen Sky 
City. 
 
Lad mig starte med at nævne hans plads som borgme-
ster i Sky City, som er blandt de grupperinger på Crafters 
som har bidraget med mest. Engagementet har altid væ-
ret stort i gruppen, og det har betydet sejre i diverse tur-
neringer, men de har også bemærket sig med mange be-
tydningsfulde byggerier. Især på Senex, men også på 
Novus og Tertius. 
 
FedeAnderzen har designet og enten bygget, eller været 
med i byggeriet af rigtigt mange af disse byggerier. Hans 
værker kan ses hvorend du bevæger dig hen. 
Jeg kan nævne Big Ben i Senex spawn, Sandpyramiden 
og Kagen på Senex som begge bliver brugt hvert år til 
fødselsdagen. På Novus har FedeAnderzen designet sel-
veste spawnområdet, og på Tertius er han manden bag 
Biblioteket ved spawn. 
Der er mange flere byggerier end disse, men det vigtigste 
og mest prestigefyldte byggeri er dog selveste Champu-
seum på Novus ;-). 
 
Det skaber fortællingen om en mand med en kreativ hjer-
ne udover det sædvanlige. 
Jeg har gennem mit lange samarbejde med FedeAnder-
zen, haft en kilde til inspiration i forhold til store projek-
ter, løsning af konflikter og problematikker på serveren 
og udvikling af et idékatalog til samtlige begivenheder 
siden 2014, hvor jeg tog styringen på Crafters. 
 

JBTollak om FedeAnderzen 

Ikke mindst har jeg haft en ven, en kammerat ved min 
side og en evigt løsningsorienteret kollega, og for dette 
vil jeg gerne sige en dybfølt tak til dig Fede. Det har væ-
ret en uvurderlig støtte i en til tider meget hektisk tid på 
Crafters og privat, og efterlader mig med en klump i hal-
sen når jeg tænker på hvad det har betydet for mig. 
 
Lad mig slutte som jeg startede: FedeAnderzen har altid 
været en del af min bevidsthed, når jeg har tænkt på 
Crafters. En spiller hvis engagement vil stå til inspiration, 
for kommende generationer i ServerTeamet. 

JBTollak om FedeAnderzen (fortsættelse) 


