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Arioch
Anlete
i
ivelokal
Livelokal 3 Forsa

Sy ett koniskt tält!

Ersättning utgår i

Hur man gör ett mjöd för män

och klistermärken.

Niista manusstopp är den 12 augusti. Glöm inte det!

"2

Nr

Skuggting

enpogemang i fansinet, bidrag i form av teckningar
eller artiklar

-

StrapatS på Internet - vad händer där?

;

rapportera om levande rollspel i alla dess former. Vi
lir dlirför i mycket hög grad beroende av läsekretsens

NM

o

E

e-post: nelson OL.KTH.SE
Syftet
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nummer:

Tyckeriet

och ansvarig utgivare:
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Nästa manusstopp är den 12 augusti 1996
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Attentat?
Det kom en diskett till StrapatS.
Det gör det lite då och då, så det
var i och för sig inget märkligt
med det. Disketten var helt
omärkt, inte ens på kuvertet stod
det någon avsändare. Inte heller
innehöll det någon utskrift eller
något följebrev. Tyvärr är inte
heller det särskilt ovanligt.
Men när jag glatt ovetande
stoppade in disketten i datorn,
då tog det hus i helsike! Skärmen
började blinka och datorn tjöt
som ett skållat troll! Någon hade
skickat mig en virussmittad
diskett!
Som tur var tog inte datorn någon
större skada, men de filer jag
hade öppna blev förstörda, och
jag blev tvungen att skriva in
mycket StrapatS-material på
nytt.

StrapatS
Chefredaktör & ansv. utg.
Jonas Nelson
Ateljévägen 22 nb
172 41 SUNDBYBERG
Tel: 08-98 20 33
e-post: nelsonQl.kth.se
Postgiro: 616 49 01-8
(Jonas Nelson)

Omslagsfoto: Jonas Nelson
Mlustrationer:

Jonas Nelson, Nils-Erik

Lindström och Natalie Sjölund
Upplaga:
500 exemplar (+100)

Nu vill jag ju inte tro att någon
gjort detta med vett och (ill) vilja,
men om någon saknar en artikel
som han/hon har skickat in, så
var det kanske den som fanns på
disketten? I så fall - rätt åt er!
Som om inte denna otur skulle
räcka så har det varit vattenskada

i StrapatS-kontoret, jag har varit

på Live varenda ledig helg och
slutligen blev jag magsjuk
(troligen av en lömsk kyckling på
"Arioch Anlete"). Sammantaget
gör detta att nr 36 av StrapatS är
ca en vecka försenad, vilket jag
hoppas ni kan leva med.
Vad värre är - egentligen hade jag
tänkt försöka prångla ut ett julinummer innan jag reser bort, men
nu ser det ut som om tiden blir
alltför knapp. Därför kommer det
ingen

Tryck:

Tommys Grafiska, 08-97 51 02
Nästa manusstopp:

12 augusti 1996. Och hör sen!

StrapatS gör på en liten sketen
Macintosh Classic. Mer behövs inte!

2 -

StrapatS hemsida:

ny

StrapatS

förrän

LÄSARBIDRAG
grad beroende

av

läsekretsens engagemang. Känner DU till
vilka Live som är på gång? Kanske vill

du annonsera om ett kommande Live?
Har du kanske en rapport från ett Live du

har varit på, eller sitter du och trycker på
något annat som vi kan trycka istället?
Minsta bidrag till StrapatS är hjärtligt
välkommet! Skicka gärna ditt alster på

diskett i RTF- eller TXT-format. PC eller
Mac kvittar lika. Bifoga helst en utskrift.

[ARSA
Tyvärr

har

vi

för

Ne

närvarande

ingen

möjlighet att erbjuda någon ekonomisk
ersättning utöver ett gratisexemplar av
det aktuella numret av StrapatS.

ANSVAR
Upphovsmannen ansvarar ensam för sitt
alster och sina åsikter, dessa skall inte på
något sätt tillskrivas StrapaiS om så inte
uttryckligen anges.

Fe

Slutligen ett litet ord på vägen,

med

tanke

innehåll:

på

detta

nummers

"Vanligt sunt förnuft
år inte särskilt vanligt"
= Voltaire

RÄTTIGHETER

Innehållet i Strapat$S utgörs av allt möjligt
som kan relateras till levande rollspel,
eller ”Live” som det ofta kallas.
(Observera att jag skriver Live och Livet
med stor begynnelsebokstav för att
undvika missförstånd i meningar av typen
”Jag mötte henne i det förra livet").

StrapatS är i hög

Medeltidsveckan, dvs I slutet av
augusti! Ve och fasa!
andra sidan innebiir det att ni
har osedvanligt gott om tid att
tänka ut något trevligt att skriva
om och skicka in det till StrapatS,
så kanske jag slipper alla som
ringer eller skriver några dagar
efter manusstopp och vill klämma
in ett par sidor till. Ni vet vilka ni
är...

efter

INNEHALL

Prenumeranter:

228 stycken (+7)

StrapatS

StapatS gör inga anspråk på rättigheterna
till de artiklar och illustrationer som

publiceras I fansinet, dessa kvarstår hos
upphovsmannen

om

inte annat anges.

Redaktionen förbehåller sig dock rätten
att på et rimligt sätt korta och ändra i
inslint material.
Material söm ej lr märkt med copyright
betraktas som fritt för läsarna att kopiera
och distribuera (dock ej i vinstsyfte) så
länge källan och upphovsman tydligt
anges.
Annonser om levande rollspel är tills
vidare gratis upp till en kvartssida per
person/förening och nummer. Halvsida
100:-, helsida 200:-, uppslag 400:-

| PRENUMERATION
StrapatS betalas antingen kontant till

chefredaktören eller genom insättning på

ovan angivet postgirokonto.
Prenumeration är fullt möjlig. Sttt i så
fall in valfritt belopp på postgirokontot,
så får du StrapatS så Unge pengarna
räcker. Glöm inte ange ditt nämn och din

adress, samt från vilket nummer
prenumerationen ska börja gälla. Någon
kredit beviljas ej. Reservation görs för
prisändringar.

http:/www.geomatics.kth.se/>jonasn/LARP/strapats.html

Visste du...
... att Föa-redaktören Staffan Rislund skriver för Dagens
Nyheter? Kulturdelen förstås...

[-

...att Saga Society är den Liveförening som först anslöt
sig till SVEROK, 911003. I alla fall om man får tro
SVEROKS rullor, men å andra sidan var föreningslistan
som kansliet skickade mig full av fel...

- detta nummers ofrivili
ofriviliga ter

Japp, med anledning
av v

nde häns
är det dags för en liten tävling igen! Frågan den h

...att Gyllene Hjortens barder ”Sorkar och Strängar” nu
har spelat in sin musikvideo till visan ”Drafur & Gildur”.
Jag har inte sett resultatet än, men det ryktas vara ganska
bra. Pluspoäng till den som lyckas upptäcka mig som
statist i filmen!
...att Sveriges Television tiger som muren om den
dokumentär om levande rollspel som är under inspelning.
Jag mejlar och skickar E-post, men får inga svar. Lite
samarbete med Sveriges i särklass hyperaktuellaste
levande rollspels-fansin kan väl inte skada, SVT?
...att nu skall Damernas Värld också göra ett reportage
om Live! Fast det gjorde ju herrtidningarna redan för
flera år sedan...
...att StrapatS snart har nått sin 1000:e sida. Med en
upplaga på 400 exemplar blir det över 2 ton papper...

S

"Skriv ner dina förslag (kommerdu inte
på 10
stycken så skickain de du har) till =.
StrapatS, Jonas Nelson
Ateljévägen
22. nb

"17241 SUNDBYBERG
j

eller via E-post: nelsonQL.KTFLSE.

Av de inskickade förslagen väljer en jury
ut de tio
bästa. Vart och ett av dessa ger sin upphovsman/

kvinna EN HELÅRSPRENUMERATION PÅ

STRAPATS (10 nr). Ingen kan dock få mer än en
helärsprenumeration. Om flera skickar in samma

(eller mycket liknande) budord vidtar lottdrägning.
Juryns beslut kan inte överklagas.

...att Stockholms Fria Livesällskap officiellt existerar
fortfarande? Jag väntar fortfarande på den utlovade
ekonomiska redogörelsen från Trenne Byar...
...att Hålsidorna vann Knäckebrödskriget, mycket tack
vare numerär och kvalitativ överlägsenhet (amerikanerna

envisas med att slåss för ”The Holey Side”...). Flatsidorna
vill ta revansch nästa år...
...att Föéa Livia har bytt adress:
Féa Livia, c/o Samir Belarbi
Klasrovägen 41 A
19149 SOLLENTUNA
tel. 08-35 16 98
E-post: k92 sgdQk kth.se

...att Olle Johansson från Östersund inte bara skriver

mycket i StrapatS - nu har hans förening prånglat ut sitt
eget fansin också, ”Grunthen”. Den är i det ovanliga A6formatet och handlar om rollspel i största allmänhet, men
nr 1 har även Liverapporter från ”Häxjakten” och ”Ixions
Vilja”.
Grunthen kostar 10 kr och den som är intresserad kan

kontakta Love Brande, Östersemsvägen 61, 831 52

ÖSTERSUND.
Nr 36

juni 1996

Se bra ut med

medeltida glasögon!
Din egen styrka i tidstrogna modeller.
Från 350 kr för ett komplett par.
Sista chansen att beställa före midsommar!
Fraktfritt vid beställning före 14/6.
Optiker Björn Hellqvist,

tel. 0500-48 78 36, efter 18:30

StrapatS

Tyckeriet
Om tältfrid och Skymningstjärnen
Daniel Behrnsten, Sundbyberg: För mig är tältfrid
i samma klass som det är offlive på natten, för då ska
man ju sova, det vill säga onödigt begränsande av
rollernas rörelsefrihet. Jag har aldrig hört talas om
generell tältfrid på någon av de liver jag bevistat,
vilket jag aldrig ens reflekterat över eftersom jag
finner det självklart att man får gå in i vilket tält som
helst bara man

inte stjäl eller förstör något. Även

måttligt snokande och tillstökande bör tillåtas.
Den enda form av offliveregel vi använder för tält är
att man inte får slåss i dom. Detta nämns dock sällan
eftersom det betraktas som sunt förnuft. Däremot

kan jag tänka mig en onlive-form av tältfrid, påbjuden
av någon auktoritär roll, som innebär att ett intrång i

Det som verkligen får bägaren att rinna över är
Staffan Rislunds reaktion i StrapatS 433 på Erfarna

Jonas: Jag vet inte exakt vilka Live Daniel Behrnsten
varit på, men jag har i alla fall kommit i kontakt med
begreppet ” tältfrid” . Och även utan någon sådan
regel ser jag det som en oskriven regel att man inte
tar sig in i någons stängda tält/hus utan tillstånd.
Men så är jag ju också norrlänning i grunden... :-)

skildring, och på Jonas kommentar till densamma.

som tyckte de beskrivna nybörjarna handlat fel. Jag
skall säga direkt att jag till viss del kan förstå den

tyckte att nybörjarna hade uppfört sig illa. Jag själv
har reagerat på reaktionen, främst reaktionen hos de

kritiken, men att framför allt Staffan Rislund gör
farliga övertramp. Om det beror på vredesmod eller

Sedan vill jag passa på att dela ut en känga till alla
som åker på live utan att ta reda på vad som gäller.
Om man läser etikdelen av Skymningstjärnens

oaktsamhet med formuleringar eller att Staffan
verkligen hyser de åsikter han tycks framföra vet väl
Staffan bäst själv.

deltagare så framgår det enligt min uppfattning tydligt
att det inte råder någon tältfrid. Att påstå att det
skulle vara accepterat med motivprydda kuddar, även

Mot dessa nybörjare invänds bland annat att de inte
uppträtt på ett korrekt eller önskvärt sätt. Det kan jag
svårligen ha en avvikande mening om. De beskrivna
soldaterna som inte går off-live tycker jag principiellt

om de bara ligger i tältet, är att bevisa att man inte

läst utskicken och sålunda inte ansträngt sig det
minsta för att bemöta Skymningstjärnens krav och
önskemål.
Hela diskussionen bevisar bara att det visst finns
skillnader mellan livare och att folk anser att olika
saker är självklara. Kom bara ihåg att det är
arrangörerna som bestämmer, och att även om det är

deras ansvar att föra ut sitt budskap så är det alla
deltagares ansvar att ta det till sig och anpassa sig
efter det. Klarar man inte detta bör man välja andra
Liver som ligger närmare ens egna uppfattningar.
Jag väntar med spänning på svar och reaktioner.

oavsett hur kul det än är när allt känns äkta. Om man

I StrapatS 432 skriver Per Åhman om ett par
förstagångslivares upplevelser under rubriken
Erfarna hårdingar. Många reagerade på denna

att man inte får gå in i andras tält oinbjuden. Har
man en roll som snokar så är det fritt fram med ovan

kompendium 2 så noga som man kan kräva av varje

Åratal av rollförberedelser och tusentals kronor i
rekvisita eller vara vad det månde, det kan aldrig
vara försvarligt att i illusionens eller stämningens
namn kränka eller såra en annan spelare, vare sig
fysiskt eller psykiskt! Så viktig är inte denna lek,

Mikael Lestander, Gävle: Med risk för att upprepa
vad som tidigare sagts, tänkte jag kasta mig in i en
kanske redan passé diskussion.

De som skrev om själva skildringen tyckte synd om
nybörjarna, de som reagerade på Jonas anmärkning

nämnda undantag: stöld, förstörelse och strid.

nonchalant beteende, utan om äkta (om man så vill
off-live) osäkerhet och nervositet!

Hänsyn viktigare än rollspel!

annans boning är ett lagbrott onlive men fullt tillåtet
offlive.
Jag har pratat med flera av Skymningstjärnens

arrangörer om saken och kan meddela att det under
Skymningstjärnen inte rådde tältfrid i den menin gen

hårdingar. Han skriver, ”De har ingen anledning att
känna sig illa behandlade ifall någon säger åt dem
på skarpen när de med sitt nonchalanta beteende
förstör stämningen för dem som kanske har jobbat
ett halvår med sina rollförberedelser” . Jag hoppas i
mitt stilla sinne att detta är uttalat i vredesmod, eller
att Staffan Rislund aldrig läst Per Åhmans berättelse.
I det aktuella fallet rörde det sig knappast om ett

gör rätt, ju mer man håller sig själv in-live desto bättre,

det reducerar ofta effekten av andras snedsteg och

minskar det störande momentet. En god stämning är

Kantse
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-

skulle hjälpa dessa två nybörjare, då det snarare var
allmän osäkerhet det handlade om i det av Per
beskrivna scenariot. Esbjörns tankar om faddrar tror
jag dock på sikt skulle avhjälpa mycket av detta,
själv har jag aldrig hört talas om det. Jag ställer
gärna upp!

Men det viktigaste av allt; hur viktig den känsla man
själv har än är, hur mycket man än eftersträvar totala

tyvärr ofta rätt ömtålig och bör störas så lite som
möjligt.

illusioner eller vad man vill kalla det, så måste man i

Esbjörn Johansson anser att det inträffade skulle ha

En mycket intelligent och trevlig arrangör skriver i

kunnat undvikas med hjälp av lite bättre planering
från arrangörerna. Det kan var nog så sant. Men jag
betvivlar att dessa nybörjare har fått någon användbar

information. Precis som Staffan Rislund nämner så
står det i de flesta live-utskick att off-liveprat är
förbjudet. Jag kan dock inte se att denna information

Nr 36 juni 1996

första rummet ta hänsyn!
sina live-brev;

Tänk på att: -Det kan bli mycket roligare om alla
rollspelar så gott var och en kan, samt tar hänsyn
till att andra också har känslor.
Jag vill särskilt rikta uppmärksamheten mot det sista,
hänsyn till andras känslor!

Nr

på minsta sätt anser sig vilja definiera en erfaren,
duktig eller seriös livare så borde förmåga till hänsyn
vara ett absolut kriterium! Om man skall spela ut
skall man försäkra sig om att den man spelar mot vet
vad som är spel och vad som är allvar. Detta gäller
främst när man kan tänkas ha en nybörjare framför
sig! Att ingen tvingat mig att åka på live är vidare i
mitt tycke ett konstigt argument för att jag skall stå
ut med vad som helst! Precis som alla andra vill jag
ha trevligt. Ni får förlåta, men att ingen tvingat mig
låter som prima preussiskt-garde logik (för visst var
det väl så de tidsenliga festförstörarna på Visby
kallade sig?), för hur många är tvingade till Visby?
Jonas kommenterar Per Åhmans berättelse med att
det vore synd att ge Didi rätt angående elitism. Om
jag inte helt misstolkat andras inlägg i debatten var
Jonas lite väl försiktig där! För när man börjar bortse
från det grundläggande kravet på allas fysiska och
psykiska hälsa, då blir gränsen alltför hårfin mellan
livande och mer suspekta företeelser; pennalism,
underkastelse och förnedring i alla möjliga former.
Gränsen till mce-ligor, nynazister, olika sekter,
satanister osv osv suddas ut om vi glömmer bort att
ta hänsyn till våra medspelare. Det fina med live är ju
just leken! Om någon på allvar känner sig kränkt, då
har man gjort ett allvarligt övertramp som inte är
mer försvarligt än i verkliga livet! Ska man ta ut
svängarna rejält så kan man göra detta med någon
som man vet är på samma nivå! Det borde vara en
självklarhet att inte bruka våld på andras äkta känslor!
Hänsyn är viktigare än 10096 rollspel, eller?

StrapatS
Det

Sni(t)tsigt värre på
Den Stora Uppgörelsen!!
Jonatan Svedmyr, Stockholm: Till att börja med
vill vi i Ordo Alchemo tacka Alex och Jonte för ett
bra arrangerat live. Det var kul att man kunde handla
på värdshusen med de utdelade tennmynten (utan de
vanliga guldtiorna etc). Ett minus var dock, som vi
själva fick erfara, att ingen generell regel om
svärdsskidor fanns. Det är kanske tråkigt för
nybörjare, vilket även författaren kan klassas som,
att det ska behövas sådana regler men förhoppningsvis förstår ni och delar vår inställning efter
följande anekdot:
....För att verkligen skapa en god atmosfär för våra
roller som alkemister hade vi byggt ett trähus som
skulle användas ”in live”, vilket släpades med ut i
skogen. Vi var ute och fann en underbar lägerplats
på en vindskyddad, plan berghäll redan två dagar
innan livet skulle börja. Vi hade tät kontakt med
arrangörerna för att våra roller skulle bli optimala.
Utrustning och kemikalier hade samlats ihop under
hela våren. Nu skulle det perfekta livet genomföras...
Eftersom vi tröttnat på roller där man hela tiden
springer och letar efter en tingest eller en person så
var meningen att vi detta live skulle vara bofasta
och låta folk komma till oss. Vi hade en fredlig roll

där vi inte utgjorde något hot för någon. Sällskap
efter sällskap passerade vårt läger och hörde sig för
om till vilken nytta vi kunde vara för dem. En del av
besökarna hade svärdsskida men de flesta av
äventyrarna som kom förbi oss hade det inte.

som

hlinde

var

att tolv

tungt

NRNOANESNSRNIRER
beväpnade

främlingar klampade in I vårt Iger under det att vi åt
lunch. Vana som vi var att atlindlgt se dragna vapen
släpas runt reagerade vi inte övermåttan på detta
intrång. När vi frågade vad deras irende var, (en

naturlig fråga som vi ställde till alla som närmade
sig vårt läger) flinade de bara och skar utan förklaring
halsen av oss alla fyra...

Nu ser ni nog anledningen till varför vi anser att alla
vapen bör ha något slags fodral. (ALLA vapen? Yxor,
Spjut, hillebarder och stavar också? Jonas anm.) Vi
såg inte skillnaden i attityd hos dessa män med
dragna vapen i jämförelse med de fredliga äventyrare
som tidigare kommit förbi. Visst svor vi över att så
nesligen och utan förklaring ha blivit dräpta och
visst blev vi ledsna över att de väl förberedda kemiska
experimenten blev kvar i sina lådor men likväl
spelade vi bönder under resterande halvan av livet.
För övrigt vill jag bara vädja till de som under
kommande live innehar färdigheten Snitta:

- Tänk er för innan ni tar någons liv. Är anledningen
till dådet tillräcklig?
- Om

anledningen till dådet inte är uppenbar för

offret i fråga, tala om

för personen varför han blir

dödad! (Om du inte kommer på något att säga är det
en säker indikation på att du ska låta den här personen
leva/liva ett tag till.)

Det sistnämnda skulle avhjälpa mycken irritation...

särskilt om den avlivade :-) hade en fredlig roll utan

givna dödsfiender.

I början var vi naturligtvis på vår vakt mot alla som
gick med vapen i händerna men när vi insåg att det
var så som vapnen transporterades slappnade vi av
mer och mer i vår vaksamhet...
Självklart är det som sedan hände en dum
engångsföreteelse och vi hoppas och tror att de
skyldiga visste vad de gjorde och noga hade övervägt
vad deras gärning innebar för oss alkemister.

Tack igen, för en i övrigt härlig Liveupplevelse, till
arrangörerna.

Tänk efter före!
Per Sjunnesson, Linköping: Här sitter jag vid min
dator mindre än två dygn efter att ha kommit hem

ifrån årets (för min del) första live, Kyria del 1. Jag

SVÄRDSSKIDA

hade oerhört roligt, såg många fina rolltolkningar
och blev skrämd av oerhört snygga orcher. Tyvärr så
handlar inte det här brevet inte om hur roligt jag har
haft det utan om hur det flera gånger var när att sluta
i en katastrof.
Den första incidenten var vid ett av de många tillfällen
SRS NSP
SER PANT

då jag gick ut på vedjakt. I mitt letande så passerade
jag ett hemtrevligt läger med en fin lägereld, tyvärr
så fanns det ingen i närheten som såg efter den fina
brasan. Jag letade efter vatten att släcka elden med

men hittade inget så jag fick traska tillbaka till mitt

eget läger för att hämta vatten.

Den andra tillbudet var sent på natten, jag och min

kamrat satt som bäst och förberedde vår ostfondue
inne i vårt öppna tält, precis utanför satt en handfull
gäster och värmde sig vid vår brasa. Helt plötsligt så
hoppar en varulv fram och våra gäster flyr åt alla
håll, någon försöker komma undan genom att springa
ett varv

runt

tältet och

springer

efter.

tältet fanns det två brinnande

ljus på en kista, en

tältlinor rycks upp ur backen

ackompanjerande

brinnande oljelykta samt gott om bränsle i form av
T-röd, T-gul och lampolja.
Den sista episoden var tidig skymning dagen efter,
orcherna välde in i byn och jagade och slog på allt
som rörde på sig. Vi flyr in i vårt tält och efter en
stund - SNAPP! SNAPP! BRAAAK! - två andra
svordomarna från en orch.

vad

man

skulle

kunna

göra

för

att

minska

olycksfallsrisken.
Att skälla ut folk efter incidenten (vilket jag till viss
del gjorde) må kännas bra men egentligen så vet jag
inte hur mycket nytta det gör. Det når bara en person
och chansen att den tar till sig är inte så stor eftersom
ilskan inte hjälper till att ge en nyanserad och
konstruktiv kritik.
Att skriva in till StrapatS och Föa Livia och där
påpeka att det är farligt att lämna oövervakade eldar
brinnandes, springa nära tält och att man borde knyta
på stora vita flaggor på alla tältsnören (vilket jag inte
hade gjort) kanske hjälper lite mer men tyvärr så är
det bara tre av många olika saker som man borde
tänka på under ett live.

Istället så tänkte jag föreslå en säkerhetsmedvetenhetsprocess att använda sig av samtidigt som man

utvecklar sin roll. Tanken
jag utvecklar mina roller
mig in troliga situationer
karaktär gör då, t.ex. om

är ”Tänk efter före”. När
så brukar jag ofta tänka
och fundera ut vad min
stadsvakten ber mig att

ställa ifrån mig mitt svärd, hur reagerar jag då?
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Om jag spelar fredlig bonde så bör jag bland annat
tänka på:
- Hur ska jag slå upp mitt tält så säkert som möjligt?
- Vad gör jag om det kommer elaka monster när jag
sitter vid en eld?
- Vad gör jag med min lykta om det hoppar fram
rövare när jag traskar hem i natten?
Som orch bör man kanske tänka över:

- I vilken typ av terräng måste jag anfalla lugnare

eftersom det kan vara farligt för den andra att backa?
- Hur ska vi säkert få ut folk som flytt in i ett tält?
- Vad gör jag om den jag jagar springer in i vad som
för mig är okänd terräng?

av

Tre ganska allvarliga tillbud på ett tredagarslive
kändes som lite väl mycket så jag började fundera på

SSK SS SENSE
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varulven

SNAPP! SNAPP! BRAAAK! Två tältlinor senare
så höll vårt tält på att falla, tack vare snabba reaktioner
så fångade vi upp det innan det var för sent. Inne i

Enligt ”Tänk efter före”-systemet så ska man också i
förväg försöka se vilka verkliga faror ens karaktär
kan råka utför. Det är viktigt att tänka på att det inte
bara är s.k. ”våldsamma” roller som förorsakar
verklig risk.

Det är svårt att fatta korrekta beslut i stridens hetta
men om man har tänkt igenom många potentiellt
farliga situationer redan innan livet startar så kanske
vi kan slippa ett flertal av de olyckor som trots allt
drabbar vår underbara hobby.
Tänk på om du spelar säkert så räknar du med att
andra

spelare kan

begå

dumheter,

t.ex.

så är det

dumt att anfalla någon som bär på en fackla med
öppen låga, men eftersom folk ibland gör det så är
det dumt att gå runt med en fackla med öppen låga...
Nog med förmaningar, jag ser fram emot en trevlig
live-sommar med många roliga och spännande
händelser. Vi ses ute i skogen!
P.S. Jag vill tacka alla på Kyria som besökte vårt hem,

drack vårt kaffe/te, åt vår mat och höll oss sällskap.

Jag vill också berömma orcherna för deras otäcka
roller. När jag helt plötsligt i mitt vedhuggande befann
mig mellan en alvmagiker och en grupp orcher så
var jag verkligen rädd. Vad jag än gjorde så röt
orcherna mot mig och jag kände att om jag gjorde
minsta lilla fel så skulle dom hugga ner mig och äta
mig till frukost. Att förmedla denna känsla utan att
behöva genomföra handlingen är bra rollspel!

StrapatS

StrapatS
Vad håller vi på med?

Livegenrer och Livenamn

Daniel Behrnsten, Sundbyberg: Jaha, nu var det
dags att traggla namnfrågan igen. Jag tänker dock
inte göra någon ansats att införa något nytt fantastiskt
namn på vår hobby, utan istället försöka påvisa vad
det är vi egentligen håller på med. Min förhoppning
är att vi får flera ärliga Liveare som vågar stå för sitt

Björn Hellqvist, Skövde: Olle Johansson ville inte
riktigt tro på min förklaring (i StrapatS 434) varför
andra genrer än det gamla vanliga fantasy-köret skulle
ha svårt att hävda sig i Sverige. De flesta av hans
förslag om hur man ska få fram t.ex. antikens Rom
och Grekland eller 1200-talets Japan lät till en början
mest som varianter på ”by i granskog”, men så som

intresse, och inte måste förklä det som

någon

fin

konstform för att våga syssla med det.
Jag börjar med att i vanlig oordning såga de
förekommande namnen. Först har vi de båda termerna
Live och levande rollspel som båda härstammar från

engelskan, den ena som en dålig förkortning, den

andra som en dålig översättning som dessutom blir
ganska vansinnig
då den antyder att vanliga
rollspelare inte skulle vara levande. Enligt min åsikt
är båda pinsamt dåliga, använd hellre engelska
originaltermen (LRP).

Hur är det då med alternativet: Interaktiv teater. Det
är nu jag drar igång motorsågen. Visserligen är
interaktiv ett bra ord som väl beskriver det vi håller
på med, men som tyvärr även blivit ett modeord för
IT-vågens wannabees. Teater då ? Enligt min mening
helt fel i sammanhanget. Må vara att konfrontationen
med en motspelare kan vara både stämningsfylld
och stark, men i grund och botten går teater ut på att
framföra något på förhand överenskommet för en
publik. Det finns säkert många skådespelare som
spelar teater just för inlevelsens skull och inte bryr
sig nämnvärt om publiken, kanske är manuset och
repetitionerna bara ett nödvändigt ont för somliga,
men det ändrar inte teaterns grundförutsättningar:
manus och publik.
Visst kan vi säga att Live är improviserad teater utan
publik, men då har vi skalat av allt som skiljer
teatern från vanlig lek. För om vi ska vara ärliga är
det väl just det vi ägnar oss åt: storskalig låtsaslek.
Detta är absolut inte något att skämmas över.
Tvärtom. Lek är väldigt viktigt för barn (ingår i
barns mänskliga rättigheter om jag inte missminner
mig), så varför skulle det inte vara nyttigt även för
OSS som anses vara vuxna? Ått ha barnasinnet kvar
brukar

ju

anses

positivt.

Jag

påstår

att Live

är

en god insändare bör göra, fick Olles mig att börja
tänka (aj!). En grekisk eller romersk by skulle kunna

Visby...

Titta! Återigen har jag lyckats göra en kommentar
som är längre än själva insändaren!

:-)

Magnus Asplund undrade om jag skulle kunna tänka
mig att läsa en bok med titeln ”Aratorns skugga”,
detta med anledning av min kommentar om dåliga
Livenamn. Tja, med ett snyggt omslag, lockande
baksidestext och en hyfsad karta så kanske jag slår
till....bara det inte är något av Terry Brooks!

Jonas: Nu tror jag i och för sig att det vore mycket

svårt att få tillstånd att hålla ett Live i någon av
Sveriges fåtaliga bokskogar, som väl nästan alla
ligger i naturskyddsområden eller nationalparker...

Live i Umeå?
”De Fyra”, Umeå: Vi är
börjat intressera oss för
finns någon Liveförening
det skulle startas någon
Stockholm - vet du Jonas
Tack också för tipset om

några grabbar i Umeå som
Live. Vet någon om det
i Umeå? Hörde vidare att
typ av medeltidsvecka i
något om detta?
tygaffären i Sundbyberg.

Vi åkte ner ett gäng - resan betalade sig väl tack vare
de låga priserna. Här uppe finns inte ett Livetyg...

Jonas: Jag tycker inte om att få brev utan någon
avsändare - annars hade jag kunnat svara direkt

inte att bli en bättre människa. Nej, min drivkraft är
de underbara upplevelserna som få om några andra
företeelser kan erbjuda. Och att ha kul förstås.

Liveförening i Umeå? Tja, jag har inte hört ett knyst
från FFIT på mycket länge, så jag antar att de har
avsomnat. Hör med ert lokala SVEROK-distrikt

utan att behöva publicera det här i StrapatS och ta
upp en massa utrymme!

FRANSAR
ARR ARR

NR SASRARN NRARANR
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Medeltidsveckan och tältlägret
- Björn Hellqvist informerar

I förra StrapatS kunde mani kalendariet läsa att tältlägret
utanför Visby flyttats längre ut p.g.a. att folk skulle ha
misskött sig. Jag har kontrollerat detta med en av
arrangörerna, och han gav en annan förklaring. Till att
börja med tycks det inte ha inkommit några klagomål till
förra årets arrangörsgrupp. Visst stök förekom, men
inget av allvarlig natur.
Fördelarna med flytten ut till Snäck (ca 4,5 km norr om
Visby) är:
- Större ytor
- Bättre toaletter, duschar och vatten
- Minskat behov av vakthållning
- Man slipper drive-in bingon på lördagskvällarna.

förläggas till Öland eller Gotland, där havet,

kalkstenen och de vindpinade träden skulle kunna
föreställa medelhavsmiljö. Likaledes skulle man
kunna uppföra några typiska japanska ”pappershus”
i någon läcker bokskog. Folk skulle stimuleras till
att fixa dräkter, rustningar och vapen typiska för
perioden, och upplevelsen skulle bli något långt över
det vanliga. Kanske finns det levande rollspelets
framtid i det förgångna?

vuxenlek, och om det skulle vara något barnsligt
med att leka efter uppnådd myndighetsålder så är
Live i högsta grad en regression i jagets tjänst (där
fick ni, alla förståsigpåare), det vill säga något positivt

och utvecklande. Målet med mitt Liveande är dock

(Norra), de borde veta! Annars får ni väl starta en

förening själva (fast se till att bli minst fem så att ni
kan få bidrag...)
Stockholms historiefestival (eller vad den nu skall
kallas) spänner över alla tidsåldrar och är således
ingen egentlig ”medeltidsvecka” - dessutom tror
jag inte att man kan trolla tillbaka Gamla Stan och
Riddarholmen till medeltiden lika smidigt som

Ytterligare en fördel är att man slipper sammankopplas
med ”vildcamparna”, som tidigare år nedlusat omgivningarna runt lägret. De rykten som förekommer om
att vissa Liveföreningar skulle bli portade i år kan inte
bekräftas. Inget är bestämt, men nog kan ett och annat
gäng känna sig osäkra...

Tejp eller tält?
Martin Hylén, Vintrosa: De flesta livearrangörer
brukar ställa några krav för deltagande i deras live.
Ibland är dessa krav helt felplacerade. Ett krav som
ofta dyker upp är det på latexvapen. Jag tycker att de
gånger man hamnar i strid på live brukar det faktum
att motståndaren har tejpvapen inte störa särskilt
mycket. I motsats till när vår gemensamma medeltida
illusion blir nersprungen av en flock skenande blåa
och silverfärgade nylontält! Att göra ett tält kanske
är för dyrt för vissa med en ekonomi liknande min.
Då kan man ju om vädret tillåter sova under bar
himmel eller annars ha den goda smaken att täcka
över sin silverkupol på passande sätt. Det bästa
alternativet är ändå att dela på kostnaden för ett tält
med några kompisar. Givetvis tycker jag att det ska
vara helt okej att ha ett nylontält, för att inte stänga
några vägar för nybörjare.
Därför, nybörjare och andra med nylontält: Ta med
något att lägga över tälten eller sov ute!

Till livearrangörer:

Sluta ställa löjliga krav på

latexvapen utan se hellre till att alla har svärdsskidor,

kläder som passar in och får en upplysning liknande
den i föregående mening.
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En stor förändring jämfört med tidigare år står Gotland
Yard (Visbypolisen) för. Efter några incidenter förra året
(som tydligen inte orsakades av lägerbor) kommer
ordningsmakten att kräva licens på blankvapen och
pilbågar. Med andra ord så ska den som vill bära svärd,
yxa, hillebard, spjut eller något annat potentiellt farligt
vapen snällt gå till polisens fula ljusblå plåtkåk och be
omenlicens. Den som ertappas utan papper får sitt vapen
beslagtaget; vidare öden för ägaren och vapnet är oklara.
I övrigt lär medeltidsveckan rulla på i sina vanliga
hjulspår. För egen del stannar jag hemma för första
gången sen 1986. Arrangemanget har stagnerat, och
fräschören från 1987-90 är borta. Detta ska inte hindra
den som inte varit där från att åka - större dos medeltid
får man leta efter!
Jonas: Gotland Yards initiativ tycker jag är bra! Däremot
befarar jag att ”vildcamparna” kommer att bli många
fler nu när lägret flyttar långt från stadens närhet, förr
kunde man ju alltid försöka hålla koll på dem eftersom
de fanns nära till hands, men utan lägrets vakter kommer
nog hela rabbisfältet att fyllas av vildcampare. Och
tyvärr är nog inte lokalbefolkning, ordningsmakt och
massmedia såpass vakna att de kan skilja på SCA:iter/
Liveare och vildeampande” medeltidsklädda” ungdomar
som bara är där för att festa... Återigen kan vi se fram
emot obefogad smutskastning. Suck. Och inget Gyllene
Hjorten-värdshus blir det heller. Dubbelsuck...

StrapatS
Björn Hellqvist kan inte låta bli att göra

några reflektioner
över Örnstedts och Sjöstedts replik

I StrapatS 435 ställde Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt
(Ö&S) några frågori sin replik till mitt debattinlägg. Jag
skulle vilja bemöta och besvara dem så kortfattat som
möjligt. (Dessutom har jag faktiskt kortat ner dem
ytterligare! Jonas anm.)

Svärd
Klubbor
Yxor
Sköldar
Masker

- Mitt samröre med Len Howard har inskränkt sig till ett
kort telefonsamtal i samband med debatten i
”Barn&Ungdom” 1-96. Jag ville kontrollera några fakta
runt hans

”orden”,

och kunde

samtidigt konstatera hur

ledsen han var över att ha jämförts med
ÖO&S.

Himmler av

- Genom att inte vidare kommentera mina uppgifter om
Himmler och SS, och att inte styrka sina egna påståenden
om ”rollspel” mm i SS, får man väl anse att Ö&S försöker
dribbla bort att de dragit till med en grov överdrift.

- Ö&S vet mycket väl att jag känner till att de drama-

pedagogiska rollspelen har en äldre historia än
sällskapsspelen. De väljer trots detta att beskylla mig för
”generande okunnighet”.
- Mina

bekanta

skulle knappast

beteckna

mig

som

”hysteriskt intolerant”. Måhända har jag, som Ö&S

Latexvapen till bra priser. Jag

gör vapen efter dina önskemål.
Reproduktioner eller fantasyvapen med din och din motståndares säkerhet i åtanke.

misstänker, en stark beskyddarinstinkt. Denna har i så
fall gjort att jag i tio år följt och deltagit i de olika
vändorna i rollspelsdebatten. Då det mesta av det som
rollspel (i alla former) beskylls för är rent förtal, vill jag
bemöta detta varhelst det förekommer.
- Nej, det är inte min ”persona i SCA” som uppmanar
mig att försvara rollspel. Att jag kan verka besserwisseraktig kan bero på att jag, till skillnad från vissa andra,
försöker vara noga med fakta. Detta kan verka mästrande,
men hellre detta än lösa påståenden!
- Ö&S hävdar att jag skulle omöjliggöra en ”någorlunda
objektiv diskussion om hobbyn”. Låt mig med två citat
visa att de själva i så fall har en bra bit kvar till en seriös
nivå:
”Det här är en statsfinansierad folkrörelse av militant
slag och med religiösa förtecken som kan leda ut våra
ungdomar i vilket korståg som helst”. (Dagens Nyheter,
950129).

Ring

mellan

17.30-21.30

eller

skriv

till:

mån-lör

Pierre Lussagnet, Ättehögsvägen 15
230 44
Bunkeflostrand, Sweden
040-46 74 28,
070-715 33 61

”Rollspel och Live skolar vissa ungdomar till att bli en
mental överklass, tränad i överlevnadskamp där elitism
prioriteras. Det är många års studier som lett fram till den
här högeranarkistiska ideologin”. (Bam&Ungdom, 5-95).
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Jag misstänker starkt att Ö&S har ett vinstintresse i att
hålla igång en sorts moralpanik runt om rollspelen. Genom
att som senast gå ut i ”Barn&Ungdom” nådde de en stor
potentiell kundkrets med bekymrade föräldrar och
organisationer, som skulle kunna tänkas köpa deras
föredrag. Tyvärr tycks det som om köparna får lite för
pengarna. Ett föredrag, som ska ha kostat 6000:-, lämnade
publiken förbryllad p.g.a. Ö&S slarviga och jargongfyllda
framställning. Detta vet jag då min mor fanns bland
åhörarna. Trots (eller kanske möjligen på grund av) att
jag gett henne rejält med bakgrundsmaterial, tyckte hon
att föredraget var osammanhängande och poänglöst.
I samband med att Didi ringde upp mig för drygt ett år
sedan, föreslog jag henne att hon skulle skriva en artikel
för StrapatS om vilka faror det finns i levande rollspel,
hur man känner igen dem samt hur man motverkar dem.
Som de flesta kan konstatera så har ingenting hänt. Vad
kan det bero på? Har Didi inga svar? Bryr hon sig inte om
oss rollspelares väl och ve? Eller kan det vara så att det
faktiskt inte finns några faror?
Jonas: Lustigt att du nämner det Björn, liknande frågor
kom just från såväl Nicholas Perman som Calle
Granström, men de breven kom så sent att ” firma Ö&S”
inte skulle hinna svara till detta nummer - därför skickade
jag dem en kopia och väntar med breven (och ev. svar)
till nästa nummer. Och om jag inte tar helt fel vill säkert
Ö&S kommentera ett och annat av ovanstående också.
Inte för att jag förstår varför - om föräldrar är oroliga är
det väl bara att de deltar i något Live själva så att de ser
vad deras telningar sysslar med! Det är garanterat inte
värre än att släppa iväg dem på vilken föräldrafri klassfest
som helst...
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JAA! DEN ÄR TILLBAKA!

Skrönan

Endre Fodstad berättar om ett tidigt Live i Norge...

”En kille som skulle spela riddare dök upp iklädd ett
fjällpansar av 5 cm-stora aluminiumfjäll. Man visste
alltid var ”Sir Bedlam” (som han snart kom att kallas)

var, eftersom han hördes på en kilometers håll...
En särskilt mörk och ruskig natt var Sir Bedlam och
stadsvakten ute på varulvsjakt i skogen, men snart
vände krigslyckan och hela vaktstyrkan flydde.
Varulvarna bar förstås ingen rustning och var
lättrörliga, vilket Sir Bedlam knappast kunde sägas
vara. För att undfly de vilda bestarna slet han av sig
rustningen och slängde den nerför en kulle.
Varulvarna, som bar masker och bländades av sina
röda lysdiods-ögon och mest förlitade sig på hörseln,
hörde förstås skramlandet och rusade prompt efter
den nedtumlande rustningen, varvid Sir Bedlam
kunde smita sin väg.”
kock oc

Martin Fernström och Henrik Domeij var på
”Lannorath” i april och tog med sig ett par skrönor
tillbaka:
”En vacker dag vandrade en man vid namn Städ upp
mot värdshuset ”Brölande Älgen” med en dolk i
näven. Vid ”Algen” satt värdshusvärden, den minst
sagt rundnätte Torsten, och jäste i solen. Städ rusade
fram med höjd dolk och begravde den sedan i TjockTorstens rygg. Sedan flydde Städ i panik från
lynchmobben som kom rusande efter. Snart hade
han dock arresterats och bundits vid ett träd.
- Av vilket skäl utförde du ett sådant illvilligt

dåd?, undrade de ilskna männen.

- Men, han va” ju tjock, ju!, försvarade sig Städ.

Varpå han dräptes illa kvickt..."

”De onda och högst odöda ”Lost Souls” vandrade
genom natten över den stora ängen (en kohage), som

del 8
Calle Granström i Järfälla var på ” Sju böner om
nåd” förra sommaren. Att den stackars Frans Uller
själv sitter i SVEROKS LiveArbetsGrupp borgar för
att den är någorlunda sann...
”Jo, det kom sig att en ung adelsman vid namn Frans
Uller tog sig en skogspromenad tillsammans med
kung Kelrics blivande gemål, Tecla Faugelklo.
Efter ett tags flanerande kom de fram till en stor
lerpöl (modell sjö) med endast en smal stig i mitten.
När Tecla försynt antydde att hon kände sig lite
osäker på foten erbjöd sig Frans, gentleman som han
är, att bära henne över hindret.
Tja ingen av oss som använt skor med lädersula
behöver tänka särskilt länge för att inse hur det hela
slutade... Frans halkade givetvis.
Så, när de låg där i gyttjan bredvid varandra väste
Tecla:
- Jag skulle kunna döda dig för det här!
Betänk då att Tecla i sin ägo har en STOR stridsyxa
(och viljan att svinga den, eller hur Jonaar...)”
ork oR
Eric Rosenberg minns ett mycket regnigt Live för
något år sedan...
”Det var söndag och Livet gick mot sitt slut. Alla var
hungriga (maten var uppäten för länge sedan), blöta
(det hade regnat oavbrutet hela tiden) och rejält
trötta (ingen som varit på Live behöver någon
förklaring till DET). Det var därför inte att undra på
att stämningen var lite...okoncentrerad, vilket kan
förklara svaret till den unga kille som kom inrusande

i byn, skrikandes:

- Orcherna kommer, orcherna kommer!

Det buttra svaret blev nämligen:
- Bra. Hoppas dom har korv med sig...”

till en av dessa hiskeliga varelsers förtret var

försåtsminerad med kobajs. När den odöde helt
plötsligt satte sin odöda fot i den relativt färska
blaffan bröt han deras onda mässande med de allt
annat än odöda orden:
- Helvete, dé é ju bajs överallt!”

Jag frågade om han hade polisanmält händelsen, men det
flesta känner väl till ”avrättningen” av TV:s
hade han inte gjort. Han betraktade tjejen som ansvarslös
Sverker Olofsson. Han satt i godan ro på ett café
och vilseledd, och la istället hela skulden på arrangören/
i Umeå 1994 när en tjej i 17-18-årsåldern kommer
arrangörerna av lönnmördarleken. Han var medveten om
fram till hans bord, drog en vapenattrapp och tryckte av.
att det han råkat ut för var något ovanligt, och att det fanns
Han tog givetvis illa vid sig av detta, men insåg inte förrän
”fredliga” rollspel som ungdomar kan ha utbyte av.
en tid senare vidden av den bisarra händelsen: I ett utskick
Jag undrade om han tyckte att det behövdes någon särskild
fören ”Killer”-liknande kampanj beskrevsi bloddrypande
lagstiftning mot rollspel, men det hade han ingen åsikt om.
ordalag ”avrättningen” av honom, och det inträffade kom
På min fråga om vad han
därmed i ett annat ljus.
tyckte om att hans uppSedan dess har händellevelse användes som
sen tagits som bevis för
slagträ i debatten, ansåg
(levande) rollspels
(underrubrik i ”Barn&Ungdom” 5-95)
han att det var OK om
”farlighet”, nu senast i
syftet var att få bort
”Barn&Ungdom” nr
Björn Hellqvist bedriver uppsökande journalistik...
avarterna. (Min reflektion
5-95.
blirdåatt eftersom dethan
varit med om är så oerhört sällsynt, borde det inte vara OK
Utan att förringa det inträffade vill jag ändå peka på att det
om händelsen används för att svartmåla hela
rörde sig om en extremt sällsynt incident med endast svag
rollspelshobbyn).
anknytning till levande rollspel. För den oinvigda kan
Avslutningsvis undrade jag om han ansåg att det inträffade
”våldslekarna” te sig identiska, men så är inte fallet:
var utagerat för hans del, och på detta svarade han ja.
Därefter tackade jag för mig och lovade att han skulle få ett
- ”Killer” är en agentlek från USA, där målet är att
exemplar av StrapatS så att han skulle få se den här
eliminera sina motspelare. Regelboken förbjuder att man
artikeln.
blandar in utomstående, och rekommenderar ”vapen” i
form av bananer, vattenballonger mm (lätt att förstå i ett
Om det nu mot all förmodan finns någon dum jävel som
land där det vid ett tillfälle hänt att polis skjutiten 11-åring
funderar
på att göra något
lika otäckt, onödigtoch oansvarigt
som viftade med en ”SuperSoaker” vattenpistol...)
som några pappskallar i Umeå gjorde 1994, så vill jag bara
rikta en uppmaning till den/de: Spela dataspelet ”Doom”
- Levande rollspel blandar defintivt inte in några
istället! Det passar bättre för IQ-nivån och drabbar inga
utomstående (tvärtom gör man ju nästan vad som helst för
oskyldiga...
att undvika andra än spelare), och spelen är heller inte av
agentlekstyp.
Jonas: Visst Sverker, givetvis får du ett ex!
Hoppas bara att inte du eller redaktionsVad Sverker Olofsson råkade ut för var
sekreteraren slänger bort det i tron att det
alltså personer som åsidosatte både ”Killers”
är reklam!
och det levande rollspelets principer, vilket
ytterligare förstärker ”mordets” karaktär av
Först kan man ju rent allmänt konstatera att
om ingen polisanmälan görs så har per
ett enstaka, grovt övertramp.
definition heller inget brott begåtts (så
Att med utgångspunkt från incidenten hävda
att rollspelare är våldsamma, är att slå en
knepigt fungerar Svea Rikes lagar...)
logisk kullerbytta. Därför är det oroande när
Sedan konstaterar jag att Sverker Olofsson tycks vara en
”Barn&Ungdom” på sidan 11 inr 5-95 hävdar att ” andra
förnuftig människa - om jag inte haft några förkunskaper
rollspelare har attackerat folk med exakta kopior av vapen
i området och blivit utsatt för ett fiktivt mord, skulle jag
för att få ryktbarhet och publicitet. Det ger status i vissa
knappast ha agerat särskilt mycket annorlunda.
gäng att till exempel ha utfört ett fiktivt mord på en känd
person”.
Slutligen tycker jag dock att med Sverkers insikt i
Om nu målet för ”vissa gäng” är att få publicitet, varför har
massmedia så bör han känna till hur lätt man gör en höna
det inte blivit några rubriker över alla dessa ”mord”? De
av en fjäder, så han borde ganska enkelt kunna föreställa
tycks ju enligt B&U”s resonemang vara vanliga, eller?
sig hur händelsen kan användas som slagträför att slåmot
I ett repliksvar i B&U 1-96 tyckte Didi Ömstedt att jag
de oskyldiga.
skulle diskutera rollspel med Sverker Olofsson, då jag
Ått det blev som det blev är givetvis inte Sverkers fel.
hävdat att levande rollspel inte inbegrep verkligt våld.
Bekämpa avarter ska man förstås göra, men - för att dra
Sagt och gjort; jag ringde upp Sverker för att höra med
en parallell till amerikanska agentfilmer - hur många
honom om hans syn på det han råkat ut för. Sedan jag hade
”innocent bystanders” kan man offra för att pricka en
förklarat syftet med samtalet, ställde han välvilligt upp på
skurk?
att stilla min nyfikenhet.

D:

Slut på skrönor - skicka fler! Jag vet t.ex. att Lars
Tyllered har en på lager om när han och Måns
Svensson skulle anfalla ett läger, men hindrades
från ett något oväntat håll...

”Fejkat mord på TV-kändis”
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TIA

Byarna vid Seakua

Sagolbivg 1-4 Augusti 1996
I Grevens Tid är ett Live för Er som vill bo i en stämningsfylld by i fyra dagar. Som vill
spela bonde eller hantverkare i fyra dagar. Som vill äta god mat på värdshuset och
grålla med grannen om vems det där trädet egentligen var.

I Grevens tid är ett

Live
utan
ständiga
orchanfall, utan bönder
med tvåhandssvärd, utan

en värld där feodalsamhället är demokratiskt

pga adelns majoritet...
Livet hette tidigare
Gwathaur - Skogens
Son. Detta var de gamla

- Ett live från arrangörerna bakom Stormlyktan :
Folket i byarna Durum och Aalbrig bar samlats vid Vägskälet och kastar ägg och glåpord på
varandra. Äggförsäljaren - fångvaktaren Götrik Mygga - springer från sida till sida med sin

korg och skanderar: ÄGG, ÄGG TRE FÖR ETT KOPPAR! Och bönorna kacklar och en tjuv

sitter i stupstocken och är alldeles glömd i grälet.

Vid sjön Seakua ligger två byar. I Aalbrig bor skogsbuggare och jägare, i Durum bor sjöfolk och
hantverkare. Aalbrig och Durum kan inte bålla sams, Den mångåriga osämjan mellan byarna är
från både bybor och
fått klagobrev
bar ideligen
ökändi bela konungariket Vilemark. Konungen
förbiresande. Till slut bar konungen fått nog. För att få slut på osämjan, bar konungen bestämt att
en by måste flyttas. Han har utlyst en tävling mellan byarna. Den by som vinner skall få stanna,
den andra byn måste flytta, med bus och folk och djur, minst hundra mil därifrån.
till
Helgen för tävlingen stundar, folket i byarna förbereder sig raskt. Vattnet på Seakua krusas
än
vågor och skogarna genljuder av rop. Och munkarna vid Andors kloster verkar livligare

någonsin i sina försök att sprida den goda tron, och att mäkla fred. Men mindre än någonsin

är det
tidigare bryr sig byfolket om de andliga tingen. Den viktiga tävlingen och deras framtid

enda som gäller just nu.

arrangörernas påhitt. Vi

har nu ändrat på det mesta
de gjort, bl.a det ångestfyllda namnet. Gamla an-

mälda påverkas inte av

Johan Tollstorp
08-779 89 22
070-551 84 89

Johannes Samuelsson
08-711 10 63

Rabiata Älvan
c/o Tollstorp

Kim Öhman

08-774 68 92
Fax: 08-746 70 70

Paradistorget 12

141 47 HUDDINGE

Ring, skriv, eller betala in idag så kommer papper hem i brevlådan.
Anmälningar under JUNI månad prioriteras
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detta.
Detta om vad vi vill ha, nu över till det vi redan har:
- En låg anmälningsavgift på 240 kr, varav mat köps för 100 kronor.
- Ett område befriat från betong, men med en härlig sjö istället...
- En massa pengar (som ni betalar in) som vi ger Er för att bygga hus.
- En filosofi där bonden får en mer avancerad roll än soldaten
- En filosofi där vi redovisar budget i första utskicket och resultat i Strapats efteråt.
- Tre trevliga arrangörer:

g Tivedsskogarna den 16-18 augusti 1996
Byarna vid Seakua är ett live för runt 200 deltagare. Ett bändelserikt och stämningsfullt
medeltida/fantazy-bylive. Huvudmålet är att skapa en intensiv illusion av deltagande i ett
äventyr, där medlen är gott rollspelande och tidsenlig utrustning. Ett gediget och seriöst
arrangörsarbete borgar för att Byarna vid Seakua blir sommarens bästa Live.
För information och anmälan, ring Jimmy Janlén, 019/5601288 eller Tobias Johansson
019/560125 - eller skriv till BYARNA VID SEAKUA, Vilebacken 39, 692 36 KUMLA.
Min. ålder 16 år. Sista anmälningsdag 29 juli.
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Det har länge varit tyst i panelen
om vart det levande rollspelet är
på väg och vad som finns att göra.
Sedan
Trenne
Byar,
vars
arrangörer hade en hel del visioner
om vart de ville ta verksamheten,
verkar de flesta arrangörerna bara

rikta in sig på att göra lika
stora evenemang, eller
bygga

fina hus, men

tog egentligen
arrangerandet

som

kallas

”kapitalförstöring”,

d.v.s. att virket slängs i sjön när vi
hade kunnat magasinera det.

Arrangörer har hittills haft
arrangerandet som en bisyssla till

Projekt NYTEG-97

vart

resten av

vägen?

förutom att nästan ingenting är
möjligt att återanvända. Det är det

Henrik Summanen funderar

Jag

utrustning

mängden deltagare.

När jag själv och Tomas Walch
spikade att vi skulle arrangera en

live 1997 fann vi omedelbart, i
samarbete med Lilla Gillet (före

detta ”Nockes Liveförening”) en

mängd områden som det är viktigt
att förbättra för att överhuvudtaget

komma vidare. Som det ser ut nu
är det nämligen så att live har en

mycket vacker form, men inte lika

mycket substans. Eller med andra
ord så har utrustning, byggnader
m m sprungit ifrån allt annat som
har

med

arrangerande

att göra,

som t ex dramaturgi (handlings-

och intrigfortskridande), säkerhet,

planering, deltagarkontakt
redovisning.

och

Det kanske inte är så svårt att se
varför. Det är ju alltid enkelt för
individen att göra en bra utrustning
och inspirera andra, den enskilda
deltagarens del i det hela. Här är
(tycker jag) en god nivå nådd, det

skulle kräva oerhört mycket
pengar och ansträngningar för att
höja nivån ytterligare, och då
skulle med all säkerhet de flesta
droppa av. Nästa steg är att
kollektivt manifestera en god
utrustning, d v s bygga hus och
paviljonger och andra platser och
bostäder som kommer flera
deltagare till godo. Här har vi
också nått en godtagbar standard
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för att den

något annat. Självklart riktar man

då in sig på det man tycker är
viktigt för liven med allt vad det

innebär av att bygga hus och
häftiga platser. Det som rör
liveandet som verksamhet kommer ofelbart i andra hand, och för
att motverka detta har vi valt att
arrangera med avlöning. Nu
kommer vi ha tid med poster som
städning, ekonomisk redovisning
och säkerhet.

Med avlönade arrangörer kommer
vi få en

platå

för att kunna

ta

avstamp till nästa nivå - god
produktion. Om livandet som
verksamhet ska kunna komma
längre är detta ett nödvändigt ont.
För ytterligare argumentation för
avlönade arrangörer se min artikel
1 Féa Livia nr 13.

Nyteg -97

och

kan

är

tid och pengar.

liven. Härav har vi förbundit oss
att följa de säkerhetskrav som de
ställer upp, vi vill visa att det
genom god planering går att hålla
god säkerhetsnivå även på större
evenemang. Lilla Gillet kommer
på oss. Samma gäller för ekonomi

vi startade planerna på en live.
Men någon måste göra det först

och redovisning - vi vill att
deltagarna ska veta vad deras
pengar används till och det ska
Lilla Gillets revisorer hjälpa till
med.
En punkt som arrangörer i regel
går bet på ganska rejält är att god
deltagarkontakt är en förutsättning
för ett bra evenemang. Vi är
oerhört måna om att deltagarens
röst ska göras hörd i fråga om

såg

vi,

det

finns

faktiskt

inte

kunna utveckla liveverksamheten,

beslutade vi oss för att anordna ett

klar bild av vad jag menar med
”bpra” för verksamheten. Han
utgick nämligen från att han inte
fick synas under liven, han smög

föra deltagarnas röst i arbetet med

prydligt, tänkte jag och Tomas när

tillgång till en enda ekonomisk
redovisning från tidigare större
evenemang. Och eftersom redovisningar från tidigare evenemang
nästan är en förutsättning för att

(artikel i ”VT”- 91) så har ni en

Samarbetet med Lilla Gillet finns
mycket till för att föreningen ska

1 att vi efterföljer de krav de ställer

planerat

fotografer som deltog i liverna.
Jag tror att detta var bra för det
levande
rollspelandet
som
verksamhet. Om man utgår från
att Jan-Håkan Dahlström med
Orodons Ord gjorde det bästa
jobbet både på liven och efteråt

nämligen att planering sparar både

genom hela evenemanget ha insyn

snyggt,
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på hur vi tänker

Under Orodons Ord -91, Trommes
Lott -92 och Trenne Byar -94 (och
säkert många fler) fanns det

med bakgrund och intriger. För
att nå detta mål har vi redan nu
satt igång mycket av det arbetet,

och

live

exempel

Fotograf

vi istället

utgångspunkter

som

så mycket som möjligt när det
gäller allmäna frågor.

koncentrera oss på deltagarna och
deras intriger, målet är faktiskt att
genomföra alla arrangörers löfte
att varje deltagare ska få ett A4

en av våra

intrig

som finns, StrapatS och Föa Livia,

kommer dock Nyteg att skilja sig
från Trenne Byar på de flesta
Nu

egen

arbeta följer här en bakgrund med
fråga om huruvida man ska ha
fotografer på liver. Tanken är att
man ska använda de livemedier

är mycket

Det måste vara möjligt att sköta

en

Som

besparar oss hela biten med
världen (som live betraktat

punkterna).

hans

god förklaring till varför vi fattar
våra beslut som vi gör.

bla valt att använda oss av
Trenne Byars värld. Dels

det ger kontinuitet

och

såväl

kollektiva beslut om hur liven ska
utformas. Om vi inte kan komma
överens ska han i alla fall få en

välarbetad och dels för att

syftar på det som inte rör
byggnationer,

evenemang som vi tycker att det
ska göras.
Liven vi håller på att arrangera
heter ”Nyteg” och ska spelas 14-.
18 juni 1997. Vi försöker utnyttja
tidigare livers material och
erfarenheter i så stor utsträckning
som möjligt, därför har vi

runt i en kåpa

med

teleobjektiv

och det var ganska få spelare som
blev störda av hans plåtande, de

var dessutom informerade om att

en man vid namn ”Fotog” som
var fotograf skulle finnas på
området och att man inte fick slå
på honom.

Hans bilder fick god publicitet och
spreds till olika delar av landet.
Till exempel nämnde Martin
|

I

Ericsson

(FFIT

- Umeå

och Ett

Glas) för mig att han hade läst
artikeln när de precis hade börjat
med levande rollspel. Till detta
kommer också att deltagarna på
Orodons Ord fick tillgång till
bilderna efter liven. De bästa sattes
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in i ett fotoalbum och man fick
beställa efter en lång lista till
billiga priser.

På samma sätt så tycker jag att det
var mycket dåligt när Dagens
Nyheter plåtade under Trenne
Byar. Det mynnade i en liten
sketen artikel på en halv sida med
dåliga bilder, sedan låstes alla
bilderna in i pressens bildarkiv och
kostade plötsligt flera hundra
kronor per bild för att ens få titta
på.
Det här är farligt för rörelsen. Om
deltagarna ska acceptera att man

släpper in fotografer på evenemangen måste de rimligen få
någonting i gengäld och särskilt
om fotograferna agerar så oblygt
som under Trenne Byar.

Men jag tror ändå att det lilla onda
man får av att det finns en fotograf
på evenemanget någon dag går att
ta igen som medel mot de skitskriverier som årligen dyker upp i
pressen, främst från två människor

som verkar ha vigt sina liv åt att
bekämpa allt vad rollspel och
levande rollspel heter.

Allmänheten blir självklart
misstänksam när de inte har någon
som helst insyn i vad som sker

under ett evenemang, och detta
ger förstås våra antagonister fritt
spelrum. Men vad tycker del-

tagarna? Jag skulle gärna vilja ha
synpunkter på detta, skriv in och
berätta.
Det här är ett steg på vägen
resa Levande Rollspel från
undergroundverksamhet till
accepterat sätt att roa sig, lära
något,

och

utvecklas

att
en
ett
sig

kollektivt.

Jag hoppas att så många andra
arrangörer som möjligt kan ta till
sig av våra funderingar och kanske
höra av sig med invändningar eller
förslag.
Henrik Summanen, Projektledare
för Nyteg-97

En halv sida i DN är
ganska mycket enligt
mening - särskil
artikeln faktiskt
relativt rättvisande
bra! Jonas anm.

värt
min
då
var
och
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Vad händer

på Internet?
Trots vad vissa pessimister hävdar så tror jag att
Internet har en lysande framtid.
Visst, det mesta som finns där är bara skräp,
personliga sidor som i princip bara säger ”här är jag,
och det här är mina intressen”. Det får man nog leva
med.
Men det finns också vissa områden där Internet är en
stor tillgång - och fansinbranshen är definitivt en
sådan! Att kunna publicera något i ett enda exemplar
men

som

ändå

kan

läsas

av

miljoner

är mycket

praktiskt! Dessutom kan man när som helst redigera,
korrigera och uppdatera så att informationen ständigt
är aktuell!
Därför är det självklart att StrapatS har en hemsida,
som jag hoppas att ni med tillgång till Internet har
tittat närmare på. Ja, egentligen har jag två, en enklare
variant och en snofsigare, engelskspråkig variant
som kräver Netscape 2.0 eftersom den bygger på
s.k. ”frames”.
På sista tiden har jag koncentrerat arbetet på den
snobbiga sidan, men det händer hela tiden saker på
den enklare sidan också! Om inte annat så uppdateras
kalendariet ungefär en gång i veckan eller så fort jag
får in någon ny uppgift.

Skuggting
Jonas Nelson vill inte berätta någonting alls...
Nu har jag slagit två flugor i en smäll!
För det första har jag äntligen tagit mig tid att åka
och delta i ett levande rollspel arrangerat av Mlmhyr
i Karlskoga! Trots kylan var det lyckat och
arrangörerna befanns vara både kompetenta och
trevliga - inte för att jag någonsin tvivlat, men det
var kul att få det bekräftat!
För det andra har jag för första gången ingått i en tätt
sammansvetsad Livegrupp som haft ett otal
gruppmöten, gemensam och grundlig planering samt

lajvat tätt ihop i flera dagar. Det var
och ska jag vara ärlig vet jag inte
tycker att det gav så mycket som jag
Men det var lärorikt! Och så var det
med Jonas Birgersson på Liv

ansträngande,
riktigt om jag
hade hoppats.
skojigt att dra

http://www.kajen.com/-paulj/

Egentligen bör man ha Netscape 2.0 för att kunna
njuta av sidorna, men nu kan ju inte alla ladda hem
och installera detta program - skolelever brukar t.ex.
sällan kunna installera ny programvara på skolans

datorer hur som helst, något som TRF borde ha tänkt

på.

Men det går att läsa artiklarna även med enklare
Web-läsare, följ bara länkarna till Föa Livia från
StrapatS hemsida! Den hittar du på:

http://www.geomatics.kth.se/-jonasn/
LARP/strapats.html

CONILS
Conny Nilsson
45
Flisavägen
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ALUMINIUM
BISKOPSMANTEL 950:-

Stenebylänk (8mm ringar)

RINGBRYNJA UTAN ÄRM 2950:HUVA kort = 1350:axellång
i

JARN

199:110:60:-

indragen i några hemskheter.

Jag lämnar därför uppdraget att rapportera om vad
som egentligen hände på ”Skuggting” vidare till
vem det vara må som önskar ta upp pennan! Ordet är
fritt. Det enda jag själv vill nämna

är att många

händelser verkade vara ganska hårt arrangörsstyrda,
men det kanske är önskvärt när man driver en
kampanjvärld?
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HUVA

långt--300:ormainged

kort--225:-

l0mm

1990:-

RINGBRYNJA, KORT ÄRM
Tyvärr vill jag inte ge mig in på att berätta om
”Skuggting”, helt enkelt av den anledningen att jag
inte var så inblandad i alla händelser. Istället
tillbringade jag en stor del av tiden med att A) stå vid
spisen, B) teckna porträtt, eller C) springa omkring i
skogen på måfå.
Därför var jag inte särskilt involverad i några stora
intriger, och eftersom min roll inte ens var från
trakten så kände jag inget större behov av att bli

tri

OF NI

1700:-

LÖSARINGAR = (2000st)
(1000st)
(500st)

Föa Livia då?

Féa Livia har visserligen inte någon egen hemsida,
men Trollgrottans RollspelsFörening i Malmö har
tagit på sig att lägga upp artiklar från slutsålda
nummer på Internet. Adressen är:

EE

Ringbrynjor

875:125:70:40:-

LÖSARINGAR = (2000st)
(1000st)
(500st)

san
FJÄDERSTÅL
RINGBRYNJA UTAN ÄRM

HUVA
.

2350:Stenebylänk

Halsband
kort---90:-

1250:-
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(1000st)

189:-

110:— 60:-

långt--200:-

BRt-200
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Arioch Anlete

Längst

- Jonas har varit på en liten
Livetävling i Roslagen

en obebodd halvö där de har börjat
bygga upp en liten enkel Liveby.
I de hemskt svårorienterade
skogarna kring denna irrade 4-5
lag omkring på klassiskt (för att
inte säga klichéartat) manér och
löste gåtor och runskrifter, sökte
artefakter och skatter, uppväckte
gudar samt spelade schack mot
Döden.
Egentligen skulle det varit
betydligt fler lag, men av någon
anledning (VM-kvalmatchen på

Maraton,

Historie-

festivalen, VM-kvalmatchen mot
Vitryssland eller musikfestivalen
vid Kristineberg.
Jag har aldrig varit särskilt förtjust
i folkmassor, så när Lars Tyllered

föreslog att vi skulle delta i De
Dedanaans

opretentiösa

endags-

Live ”för lag om fem leksugna
personer” var valet inte särskilt
svårt, men jag har nog aldrig
kommit till ett Live så totalt
oförberedd! Reglerna högläste vi
i bilen på vägen dit (tur att det var
16 mil att köra...)

(bara

namnet!) har De Dedanaan tack
vare snälla föräldrar tillgång till

1:a juni var en mycket bra dag att
fly Stockholm. Staden var igenkorkad av folk som ville se
Stockholm

ut på Raggarön

Råsunda?) blev det mass-avhopp
dagarna innan Livet. Inte blev det

bättre av att flera lag flippade ur
totalt och till slut var det bara vi
och ett lag till kvar! Då var det ju
ingen konst att ”vinna”,

särskilt

eftersom vi var de enda
lyckats tyda runskrifterna.

som

(en ganska stor smula...) så kan man

Lokalen i Uppsala

inte säga annat än att arrangörerna
gjort ett jättejobb

för ett så litet

Live! Klippstränderna var fullkomligen täckta med röd runskrift,
och vart man än vände sig i skogen
kunde man - med lite uppmärksamhet - hitta mynt, artefakter och andra
skatter.
Tyvärr led dock Livet av den mycket vanliga sjukan att arrangörerna
(som ju vet allt) inte riktigt inser
hur svårt det hela blir att lösa för
deltagarna, som saknar översikten
och bara ser en bit av pusslet. Detta
tvingade fram en hel del improvisationer och nödlösningar från
arrangörshåll när tiden började rinna
ut, men trots det hade vi väldigt
skojigt hela tiden.
Ett stort tack till De Dedanaan för
en trevlig, opretentiös och nostalgisk Liveupplevelse!

J

BGrendel

Latexvapen i enkel & robust design för folk som vet vad de gör...
naturligtvis även specialbeställningaR

Prisex: en-hands (80rm) Bredssvärd eller Stridsklubkba 400:Alvöron;

StrapatS

Även om Livet floppade en smula

70:-/par:

a) Halvalv, b) Skogsalv, £) Högalv, 5) Svarkals
Gör Bet Själv Material:
latex, glusfiberprofil & skumplast

telefon 031-12 16 72

adress Klareborgsgat 21, 414 67 Göteborg

- liveverkstad och livetaverna
Information från Håkan Hugosson
Som några av er kanske är medvetna
om så har det ordnats en lokal i
Uppsala för rollspelare, brädspelare
och liveare. Denna lokal drivs som
en ideell förening vid namn Locus
som är anknuten till och ekonomiskt
sponsrad av SVEROKS östra distrikt.
Om ni vill veta exakt hur allt detta
ligger till får ni tala med någon av de
ansvariga i föreningen - jag är inte
insatt i alla detaljer. Det enda jag vet
är att det i och med detta frågades om
det inte fanns intresse bland livearna
i staden att även de skulle få tillgång
till några rum för att kunna hålla
verksamheter i. Lokalen ligger i en
av flyglarna till Smålands Nation och
är därmed förnämligt centralt och
vackert
belägen
alldeles
vid
universitetsparken.
Vid bildandet av föreningen Locus
skapades olika arbetsgrupper som
skulle ansvara för att de olika rummen
inreddes i användbara former. En av
dessa arbetsgrupper, den jag ingår i,
arbetar med ”liverummen”. Det
bestämdes på ett tidigt stadium att vi
skulle använda det mindre av de två
rummen vi fått tillgång till att inreda
till någon form av liveverkstad dit
ekonomiskt mindre bemedlade men
socialt begåvade liveare kunde samlas
för att tillverka nödvändiga liveprylar.
Som ett första stadium inreddes därför
rummet med ordentliga arbetsbord
och ett klippbord samt några skåp.
Till detta kommer att det har
inhandlats

flera,

av

Locus

ägda,

symaskiner som står öppna för vem
som helst att använda. Förhoppningsvis, om det visas intresse kring
verkstaden, så kommer vi att få
inskaffa fler verktyg för att sedan
kanske utöka hantverkandet till t.ex.
läderarbeten, klensmide osv...

katalog "Sista Skeppet Hem" mot frinärke å& adress
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För att ge verksamheten lite luft under
vingarna kommer arbetsgruppen att
försöka hålla i någon form av
improviserade lärostugor vissa dagar
dit vem som helst kan komma med
material till det de vill sy, så kommer
(lite mer)
erfarna skräddare/
sömmerskor hjälpa till att få ordning
på tunikan, pösskjortan eller vad det
nu kan vara.
Den första dagen med sådan
verksamhet gick av stapeln den 26:e
maj. Dagar för denna verksamhet
kommer framöver att annonseras på
Locus anslagstavla (ta dig dit genast!)
och om det blir mer regelbundet även
i olika live- och föreningstidningar.

Detta -med en liveverkstad är
förhoppningsvis något som är både
nyttigt och roligt, men den andra idén
som kom upp under vårt arbete är
nog steget roligare; vi tänker inreda
en livemässig taverna! Denna taverna
liggeri ett av de nedre större rummen
i lokalen och kommer att användas
som cafeteria när det inte hålls live
där. Rummet kommer att inredas som
en rustik taverna i fantasymiljö med
träväggar, trägolv, blyinfattade
mosaikfönster, ordentliga träbord och
bänkar, levande belysning med ljus
och lyktor, klinktak, en egen bardisk
inne i rummet samt en eldstad.
Rummet kommer att byggas så att
det går snabbt att ändra genom att
flytta vissa väggar och på andra små
sätt hindra att det snabbt känns
”sönderliveat”.

Förhoppningen med detta rum är att
man
skall
kunna
köra
små
enkvällslive
där
inne,
t.ex.
krogkvällar och banketter. Det
kommer att bli ett utmärkt ställe att
köra det där lilla uppvärmningslivet
inför det stora livet då man kommer
ini sin karaktär och på så sätt skapar
extra djup. Om det hela faller väl ut
kanske det även kommer att anordnas
någon form av mera regelbundna
livekvällar i en längre ”kampanj” av
den form som tidigare försökte
lanseras av FFIT med
”Den
vomerande vätten” i Uppsala. För att
detta skall bli verklighet krävs dock
att många visar engagemang och
intresse!
Tillgång
Locus,

till lokalerna
däribland

som

tillhör

liverummen,

får

man
om
man
är medlem
i
lokalföreningen. Detta medlemskap
kan lösas på valfri tid, från ett år (ca
360 kr) till ett dygn (ca 10 kr) så
maximal lokalkostnad per person för
kvällslivet/tavernan blir endast 10 kr.
Rummen tillhör således inte någon
specifik liveförening utan alla som är
intresserade av att använda dem är
lika välkomna att göra detta.
Vi som arbetar med detta projekt
hoppas att alla liveare i och omkring
Uppsala kommer att ha glädje av de
två rummen vi bygger upp och önskar
att det skall bli en välbehövlig
samlingsplats för alla de som utövar
vår lilla hobby i trakten. Som alltid
välkomnas alla som är intresserade
av att hjälpa till och bygga eller
organisera att ta kontakt med oss eller
helt enkelt utnyttja rummen. Mer
information finns att hämta i lokalen
och man gör det lämpligast genom
att tala med någon av personalen som
villigt hjälper till med att förmedla
kontakter till arbetsgruppen om så
önskas.
Lokalen finns där, verkstad och
taverna. Utnyttja dem! Lev fria.

Å arbetsgruppens vägnar,

Håkan Hugosson
Tel. 018-55 71 18
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Ett koniskt tält

Konstruktion: Jonas Nelson

KRAFTIG

OMLOTT-SÖM

tältlinor som man kan snava över!

Gör så här:

IS0cm

1) Klipp ut 9 bitar ur tyget enligt

figuren.

2) Sy ihop bitarna 4 och 5, samt
bitarna 6 och 7 så att de också
bildar
varsin
stor
sektion.

&

> 146

TOPPKON

SÖMSMÅN !

underlättar!

4) Förstärk toppen både in- och
utvändigt med en liten kon av
kraftigt tyg - gärna i en matchande

färg. Se figur.
Eventuellt kan du även sy fast en
matchande tygbård längst ner
|
längs marken också.
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Björn fram en liten flaska som han tog en slurk ur
och sedan bjöd runt. Han kallade det för ”Livets
vatten” och som han hävdade att han hade fått av
en munk från norr. Prinsen av Ackien ville inte
vara sämre än resten av sällskapet och
tog sig en munfull. Hans ansikte förvreds i en
hemsk grimas och han tjöt efter något att skölja
ner med. Björn räcker kvickt fram en flaska mjöd
som Prinsen snabbt tömmer.
Och därefter kallas Björns mjöd for ”Prinsen av
Ackiens favorit”.
Björn har också ett sött och sliskigt mjöd som
damer och veklingar brukar föredra. Av
försäljningstekniska skäl kallas det for ”Jungfruns
fröjd”.
Nåväl, över till receptet.

genom att addera varje ny sektion

till höger - då behöver man bara
klämma en sektion i taget genom
"armen" på symaskinen, vilket

Hur man gör ett mjöd för män

Lite senare när de satt där på sitt jaktpass tog

Med några små modifieringar är
det också lätt att göra större tält
med åtta eller fler kanter.

3) Sy ihop sektionerna till en kon.
Tips! Börja med att sy fast en av
de hela sektionerna med sektion
9, och fortsätt sedan motsols runt

StrapatS

Det här mjödreceptet kommer från
Badstuge-Björn i Vidhamn. Det brukade
kallas för ”Stadsvaktens död” då
Vidhamns stadsvakt inte är den mest
imponerande man sett.
På senare tid har mjödet börjat kallas
for ”Prinsen av Ackiens favorit”.
Namnet kom till en gång då Prinsen
träffade på Björn när de båda var ute på
svartblodsjakt. Björn erbjöd gentilt Prinsen lite
mjöd, men Prinsen hade tidigare smakat Björns
mjöd och lovat dyrt och heligt att han aldrig for
sitt liv skulle smaka smörjan igen.

Enklare kan ett tält knappast göras, och dessutom
är det "tidsenligt" i de flesta perioder, eftersom
stilen hängt med sedan hedenhös. Se bara på
indianernas tipis, samernas kåtor och militärtält genom alla tider.
Tygåtgången för ett litet sexkantigt tält
(lämpligt för två personer plus packning,
eller fyra personer i nödfall) är endast
drygt sju meter!
Andra fördelar med detta enkla tält är
att det tar så liten plats i packningen
att en person lätt kan bära det med
sig, och så kräver det inte några

Sicksacka sedan alla kanter.

i

5) Fålla

dörrkanter

och

under-

kanter så att de inte fransar sig.

6) Sy fast repöglor längs underkanten för tältspikarna. Sy också
fast band eller snören längs
dörröppningens båda sidor så att
du kan snöra igen öppningen.
Det är också bra att sy på en extra
flik längs ena dörrsidan för att
täcka över den springa som annars
bildas och där det kan regna in.

7) Nu återstår bara att såga till en
lagom lång mittpinne och att fixa
tältspikar - antingen köper du
färdiga från någon friluftsbutik,
eller också bockar du egna av
metallstänger.

Slutligen bör du också impregnera
ditt tält, och så är det klart att
använda!

Nr 36 juni 1996

Man tager en, eller flera, romtunnor. Inte sådan
rom som man dricker alltså, utan sådan som

kommer från fiskar. Romtunnorna bör vara färska,
annars förlorar de något av sin speciella smak.
Man fyller tunnorna med ljummet vatten och så
där en knapp säck socker. Tillsätt ett par rejäla

Täck tunnorna med ett lock eller ett
kraftigt tyg, men det får inte vara för
tätt. Efter någon vecka kommer en
vacker grön hinna av mögel att bildas
på utsidan av tunnorna som tecken på
att det jäser som det ska. På ett par
veckor har mjödet sedan jäst färdigt.
Det bör dock stå några månader för att
utveckla sin fulla arom. Kom bara ihåg att locket
inte får sitta för tätt. Sedan är det bara att ta bort
bottensatsen och njuta.
”Jungfruns fröjd” görs på exakt samma sätt
förutom att tunnorna inte behöver vara romtunnor
och det ska jäsa på en mycket kall plats.

Lite hårda data för den som är
masochistiskt lagd:
- Tunnorna kan köpas i en fiskaffär vid
TV-huset på Östermalm.
- Tag ca. 15 kg socker till 100 liter vatten.
- Citronerna eller snarare citronsyran är
mycket viktig och bör vara minst 396 för att
inga farliga bakterier ska kunna växa.
- Malda kryddor ger mer smak.
- När

tunnorna

står

a
:
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en

del

av

- Under 10 grader Celsius jäser det inte alls.
”Jungfruns fröjd” är alltså vatten, socker och
citronsyra.

nävar kryddor, muskot och ingefära är bra. Önskas

ett klarare mjöd, häll kryddorna i en bomullsduk
och sy igen. Släng också i rejält med färska eller
torkade citroner. Gå till bagaren och få lite jäst
och släng i den.

oxiderar

alkoholen till vinäger och ättika vilket gör
mjödet manligare.

Irve
genom
Fredrik Innings
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Gör din dräkt komplett!

Skrönor från Toppmötet
av Sinan Uskuköcötupze,

den turkiska ambassadens anfallsminister
Förmedlat av Simon Malmberg

Skomakare Magne har modellerna:
låga skor, höga skor, stövlar, snablar och foder.
För herrar, damer och andra.

Toppmötet var en annorlunda live som hölls i en 1800-tals
herrgård på Muskö den 6-8 oktober 1995. Det var en
nutidslive med humoristiska undertoner, uppbyggt kring
det populära brädspelet Diplomacy.
Ambassader från
England, Frankrike, Italien, Tyskland, Österrike-Ungern,
Ryssland och Turkiet hade stämt möte på denna svenska

herrgård,

för att på neutral

mark

försöka

lösa de

internationella problemen på diplomatisk väg. Naturligtvis

gällde det att skaffa sig herravälde över Europa, men det
skedde inte bara på spelplanen utan också genom olika

Skomakare Magne, Stefan Eriksson
Tel. 026-986 22

terrordåd mellan ambassaderna. Dessutom hade allsköns
skumt folk samlats på platsen; skandaljournalister, deckare,
revolutionära rörelser som Tout de Suite och brottssyndikat
som maffian och Bondeligan.
Efter många intriger och stridigheter sammankallade vi
turkar dock en fredskonferens, där Europas framtida karta
mättes ut efter heta diskussioner. När man så hade tryggat
freden smällde dock ryssarna en enorm bomb, som dödade
alla på herrgården och därmed ändade liven.
Att försöka återge handlingen under liven låter sig inte
göras, då den var synnerligen kaotisk och omfattande och

pågick utan avbrott dygnet runt. Istället väljer jag att belysa

Vikingatida skor: Se utställning vid Mimers Källa, Årsunda.
Medeltida skor: Se butik/utställningslokal i Ockelbo.

handlingen genom några roliga anekdoter.

Mohammed och smörgåsarna, del 1
Mohammed, en av våra livvakter, får en idé. På sista tiden
har tyskarna och österrikarna haft ett alltför nära samarbete.

Mohammeds förslag är att vi skall lägga några förgiftade
mackor från baren utanför österrikarnas dörr tillsammans

med en lapp med hälsningar från deras tyska vänner. Tricket
var visserligen lätt att genomskåda, men så roligt att vi
beslutar oss för att genomföra det ändå.
Mohammed placerar mackorna och lappen utanför
österrikarnas dörr - tror han. När han kommer tillbaka

framgår det av hans beskrivning att han lagt dem utanför fel

dörr. Utanför vems dörr ligger då mackorna? Jo, pressens
rum! En hungrig journalist har sett dem och genast ätit upp
dem. Några minuter senare vacklar den stackars förgiftade
kvinnan ut i korridoren och svimmar. Det finns vittnen som
har sett en person med fez och mörk kostym placera ut

mackorna, men då alla de turkiska livvakterna är klädda så,

kan ingen utpekas. Pressen har dock mycket svårt att förstå
varför vi vill förgifta dem...

Mohammed och smörgåsarna, del 2
Mohammed gav dock inte upp sina smörgåsförgiftningar
pga denna lilla fadäs. En gång när han köper ostmackor till
oss får han tre med röd paprika och en med grön. Han
klagar på att de inte alla var likadana. Den omisstänksamma
servitrisen byter då snällt ut den med grön paprika mot en
med röd. Innan Mohammed lämnade ifrån sig smörgåsen
har han dock smugglat in en giftlapp. Baren fick kanske
mindre gott rykte efter det!

24

Nr 36 juni 1996

STRTTTRNRRN
SNES
SR NANNA
RANN

Nr 36

juni 1996

Mohammed mot maffian
Vi turkiska diplomater sitter i baren tillsammans med våra
livvakter och väntar på att det skall finnas en ledig plats i

matsalen. Plötsligt reser sig våra livvakter upp och börjar

massakrera de maffiamedlemmar som också sitter i rummet.
En av maffiosona lyckas ta sig in i den fullsatta matsalen,

men Mohammed springer efter och skjuter ned honom
inför ca 30 chockade vittnen.
Det hade tydligen smitts en plan av de olika ländernas
säkerhetstjänster att bekämpa maffian. Våra två skjutglada

livvakter utlöste emellertid planen för tidigt och får ingen
hjälp av de andra länderna i sitt självmordsanfall. Vi

diplomater hade inte alls informerats! Livvakterna fängslas,

men släpps efter ett tag. En FN-soldat kommer upp på vårt

rum med dem. När han är där knackar det på dörren. Det är
”Room Service”. Alla drar genast fram sina vapen! Det
visar sig dock verkligen vara rumsbetjäningen, som lämnar

oss en stor plastsäck. I den finns det ett hästhuvud (i papiermaché), med hälsningar från maffian...

Mohammed apterar en bomb
Det var någon gång framåt småtimmarna. Jag var tvungen

att göra vårt drag i Diplomacypartiet, men Mohammed som
skall eskortera mig dyker inte upp. Jag väcker istället
Mustafa och vi ger oss av. Vi bor på översta våningen, och
när vi kommer till trappan ner till mellanvåningen finner vi
den lagd i mörker. Jag skall just tända när den yrvakne

Mustafa snubblar nerför trappan och utlöser ett eldhav av
dragsmällare! Jag rusar efter en läkare i en villervalla av

nyväckta människor Otroligt nog visar det sig att bara
Mustafas hälsena har fått sig en törn. Det mest otroliga är
emellertid att multibomben visar sig vara riggad av vår
egen livvakt Mohammed, som glömt informera oss.

FN desarmerar en bomb
Jag skall gå på toaletten på bottenvåningen, men upptäcker

till min förvåning att någon har minerat dörren. Inte nog

med det - en stackars österrikare sitter därinne och vet inte
om det! Här har vi ett storartat tillfälle att förbättra vår
image efter massakern, tänker jag och tillkallar FN. Det

hela utvecklar sig till en riktig cirkus. FN:s säkerhetschef
anländer, tillsammans med ett omfattande pressuppbåd,

och börjar desarmera bomben. FN-mannen bombarderas
hela tiden av såna intelligenta frågor som ”Har ni stor

erfarenhet av toalettbomber?”, ”Hur känns det?” och ”Är
det inte svårt”? Under tiden tar FN-mannen fram en sax och

klipper helt sonika av dragsmällaren.

Turkarna möter den svenska militärmakten

Våra turkiska livvakter har fått reda på att ritningarna till en
kvävebomb skall finnas i en bunker en bit från herrgården.
Det är en bra orsak att få lite frisk luft och vi ger oss av i
samlad tropp. Letandet ger dock inget resultat, och vi beger
oss tillbaka mot herrgården. Främst i vår grupp går

diplomaterna i granna fotsida särkar, åtföljda av våra

livvakter i svarta kostymer och med en hand ständigt
innanför kavajen. Alla bär fez. Vi befinner oss i ett militärt
skyddsområde, och plötsligt möter vi en militärbil.
Soldaterna i bilen viker sig dubbla av skratt...
SR

RSA
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Vanliga stadsyrken under 1500-talet
Av Svante Rendahl

På grund av det växande intresset för roller som verkligen gör något och inte bara är en drönande
äventyrare med döda föräldrar som...(gäsp!) så letade jag runt i lite böcker efter möjliga yrken en roll
kan inneha. De flesta hittade jag i en bok om Gustav Vasas Stockholm, så om liven skall utspela sig på
ett jämförelsevis mer primitivt stadium kan man med lite fantasi ta bort de som inte passar (ex. inga
urmakare på vikingalive etc.)

Jag har helt medvetet tagit bort alla yrken som har med kanoner eller skjutvapen att göra, då dessa inte
används i de flesta fantasy-världar. Namnet på yrkena är ordnade efter bokstavsordning och står i
fetstil, och om de möjligen behöver förklaras står det efter vad de ungefär sysslar med.
Amma
Apotekare. Läkemedel från växtriket, kryddbod och
ibland sockerbagare.

Bagare, beckare
Barberare, bardskär, bårdskärare, rakare. Ofta
också kirurg och tillredde plåster med olika salvor,
rörde till mediciner och amputerade lemmar.
Barkare, garvare. Beredde hudar till läderi lösning
av sönderstött ekbark.
Barnmorska, barnamoderska
Bergsman. Delägare i gruvor med rätt att sälja malm
på marknader.

Besättningsman, skypman, skeppskarl
Biskop

Bissare. Hjälpreda till höga vid bordet, bakom sin
husbondes stol. Avsmakning samt kniv, sked,
handkläde, näsduk och vattenbäcken att förse
husbonden (som endast var kunglig eller biskop) med.

Bokbindare
Bomhuggare, skogshuggare

Borgmästare
Brevdragare. Tjänare alltid redo att rida med brev
eller bud.
Bryggare. Ej yrke då alla hade rätt att brygga öl.

Brännvinsförsäljare.

ensamrätt i staden.

Utsågs av rådet och hade

Byggmästare

Bältare. Tillverkar
stigbyglar och sadlar.

och

säljer

bälten,

remtyg,

Bödel, mästerman

Deja. Hushållerska, mjölkpiga eller ladugårdspiga.
Dokvaskerska. Sysslade mest med fintvätt.

Dragare. Bärare med dragarstång på axlarna,
bördatåg från stången runt tunnorna, dragarkäppar i
händerna och käxan, brandyxan, i bältet. Gjorde också
ring kring den dömde på avrättningsplatsen.

Dödgrävare

Fatburskvinna. Stormansgårdsföreståndarinna och
arbetsdelegerare samt utspisare.
Fatmakare, tunnbindare

Fiskare. Frusen och torkad fisk vanligast.
Fjädermakare. Gjorde fjäderprydnader till baretter

och hjämar.
Flaskdragare. Utskänkare av brännvin.

Flaskmakare. Tillverkare av tennflaskor.

Fogde. Inspektör av gods, gruvor etc., upprättade
jordeböcker.

Färjekarl

Gardian, garddjäkne. Uppsyningsman för kloster.

Gatläggare
Glasmästare. Vanligt folk hade dock luckor eller

pergament för fönstret.

Grytgjutare,

klockor.

kanngjutare.

Gjöt även mindre

Guldsmed
Gårdenär, trädgårdsmästare
Harneskmakare. Smidde drabbtyg, dvs. bröst- och
ryggharnsek, hjälmar, armskydd, handskydd och
knäbucklor med benskydd.
Harneskskurare. Putsade och rengjorde rustningar.
Hattmakare. Gjorde även baretter och sockor.

Hjulmakare, vagnmakare
Härold. Utropare och lurblåsare vid fester och

torneringar, heraldiskt kunniga.
Hövitsman. Befälhavare över truppstyrka.

Kalkkörare. Blandare av murbruk.
Kammarsven. Tjänare med husbondens rum som

ansvarsområde.

Kanngjutare.

Gjorde flaskor, kannor, saltkar,

ljusstakar, nycklar etc. av tenn.

Kaplan. En underordnad prästman eller predikant.
Kittelbotare. Lagade och förtennade trasiga

metailkärl.
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Klensmed. Gjorde lås, dörrjärn, dörrgrepar, reglar,
spjäll, fönsterhakar, pannor, kittlar, vågar, sågblad,
filar, tänger, spik och ringar samt olika slags

jämtillbehör.

Klockare. Var också kyrkovakt.
Knivsmed
Kock

Kolare
Kopparslagare. Hamrade kittlar och dylikt.
Kopperska. ”Koppade” badgästerna, satte sugskålar
på deras hud för att dra ut ont blod.
Krukmakare
Krämare. Bedrev småskalig handel med kryddor,
knivar, radband, honung etc.
Kyrkoherde
Köpman

Köttmånglare. Försäljare av kött.

Lyktmakare

Låssmed. Tillverkade hänglås, bultlås, reservnycklar

och nyckelskyltar.

Mjölnare

Murarmästare
Myntmästare

Orgelspelare

knivar samt satte upp stängsel!

Skolmästare
Slungmästare,

blidor och ballistor.

Smältare.

ballistamakare.

Smälte

Konstruerade

den anrikade malmen

bergsbruk.
Snickare, timmermän

vid

Snidare. Sten, trä eller båda.
Spannmätare. Arbetade vid tullen för att mäta

tunnornas storlekar.

Spilare. Packade järn och späck i fat.
Sporrsmed
Stadstjänare. En slags poliser.
Stallsven
Stemhuggare
Svarvare
Svärdsfejare. Försåg svärds- och knivklingor med

Syssloman. Tillsyningsman på sjukhus som skulle

se till förråd av mat, att det fanns sängar till de sjuka

Packare. Emballageyrke.

Patinamakare. Tillverkade träskor.
Pergamenttillverkare. Beredde

skinnen till

pergament, som användes till speciella skrivelser och
istället för fönsterglas.

Pilstickare. Tillverkade armborst och pilar.
Pråmkarl

pungar.

Skrivare
Skräddare
Slaktare. Slaktade djuren men fick inte sälja köttet.
Skidmakare, slidtillverkare. Gjorde dessutom

fäste, handfång och kavel.
Syllsättare. Mätte ut tomter och grunder (syllar).
Syltakona, syltakarl. Gjorde korvar och syltor av
inälvor.

Målare. Mer konstnär än husmålare.

Pumpmakare
Pungmakare.

Skottherre. Rådmän som med borgmästaren gick

igenom stadens skulder och skatter.

Gjorde

bältesväskor

och penning-

etc.
Säjarkarl, urmakare
Sömmerska
Suta, skomakare
Sämskare. Var garvare som beredde hudar med feta
ämnen.

Tegelslagare. Gjorde tegel.
Tornväktare. Vaktade staden från eld och fiender.

Tunnbindare

Redesven.

Övervakade bryggning, mältning och

Vägare, vågmästare. Våghusets viktigaste person

spisning samt hade för ansvar att se till att bröd och
ljus fanns i höga herrars hus.
Repslagare
Rotemästare. Befäl över mindre soldatgrupp.

och såg till att vikter och mått stämde med köpmännens
räkenskaper samt stadens regler.
Vävare

Skeppare. Fartygsbefäl eller kapten.
Skeppskarl
Skeppsbyggare
Skinnare. Arbetade med skinn och päls.
Skinnskavare. Underordnad skinnaren och arbetade
med att skava skinnen rena från hår och köttrester.

Åkare. Tog hand om tunga landtransporter med åkdon
och kärror.

SRS
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Vågdragare. Bar varor till våghuset.

VASSARE

SRA

RSA
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StrapatS

Kalendariet |
Någon dag i juni. Svarta Katten - ett gratisLive i fantasy-

anda. samling 11:00, 12:00, 13:00 och 14:00 vid T-bana
Stureby utanför Stockholm. Ring om roller och mer info:
Gabriel Kotowski, 08-751 20 52.
26-30 juni. Midsommar 629. Midsommarfirande med
Gyllene Hjorten, någonstans hyfsat nära Gävle. Kontakta

Håkan Lidén, Kastsjöstrand 5 A, 804 26 GÄVLE,
tel. 026,19 61 76, eller Martin Ahlman, tel. 0650-989 01.
E-post: hlnQhgs.se

27-30 juni. Musikanternas kamp, arr. Enhörningen. Fest
och glam natten lång - ingen strid, bara sång... Kontakta

Nicklas Nilsson, tel. 08-733 12 90, eller Thomas Bjällås,
tel. 08-38 59 68. E-post: thomas(ö mapas.se

28-29 juni. Morgonstämning. UPPSKJUTET TILL I HÖST!

StrapatS
Kalendariet finns även på Internet:
http://www. lysator.liu.se/sverok/live/kal.htm
http://www.geomatics.kth.se/-jonasn/LARP/kal.html

Kontakta Jimmy Janlén, tel. 019-56 02 88, eller Tobias
Johansson, tel. 019-56 01 25. Kostnad 250 kr. Från 16 år.
Sista anmälningsdag 29 juli. OBS! NYTT DATUM!

18-21 juli. Drottning Hallgerds arv. Ett sagoLive i ett

16-18 augusti. Fejden, ett sagoLive utanför Tierp med vissa
fantasyinslag där rollspelande och stämning värderas högst.
Kontakta Mattias Pettersson, tel. 0171-603 42, eller Tobias

tel. 046-12 08 99, eller Sonny Jeschko, Flygelvägen 197,
224 72 LUND. Kostnad 450 kr, skulle betalats senast 15 maj.

matriarkat. Arr: V.Ä.S., kontakta Teresa Axner, Barkarö

bygata 93, 725 91 VÄSTERÅS, tel. 021-500 54, eller Sonja

Nilsson, tel. 0224-450 03. ”Onda” roller undanbedes.

22-26 juli. Ödets Fullbordan, ett STORT fantasy-lajv för ca
700 deltagare i äkta Tolkienanda. Kostnaden ligger på ca 300

23-25 augusti. Tys Ran-Greim, ett framtidsLive på en
isolerad planet i ett fjärran solsystem. Arr: The Veiled
Alliance. Kostnad 240 kr inkl. mat. Info: Johan Karlsson, tel.
08-767 46 55, eller Marius Baum, tel. 08-765 51 13.

massvis med intriger. Väl genomtänkt kampanjvärld. Trähus

23-25 augusti. Lugnet före stormen, ett Kelt- och fantasy-

Herdenberg, tel. 08-766 11 31, Simon Heath, 08-766 55 62,
eller Jesper Blomgren, tel. 08-766 18 83

som främsta mål. Från 15 år.

Schwartzenberger, tel. 021-528 26. Anmälan senast 31 maj.

riksdaler och för dessa bjuder vi på mystik, stämning och

kommer att användas. Arr. Cygnus, kontakta Carl-Henrik

26-28 juli. 1632. Tre dagar i historien. I skuggan av en orolig
tid och ett berömt slag kämpar ett tältsamhälle för överlevnad

Arr: ITFTA:s ”Flower Power”, kontakta Ola Lindblom,
Västrahult, 577 92 HULTSFRED, tel. 0495-603 61.

Arr: De Dedanaan, kontakta Per Åhman, tel. 0173-510 48,
eller Johan Hellström, tel. 0173-124 54.

E-post: eclaQstalhagsskolan.hultsfred.se
Internet: http://www pt.hk-r.se/-di95fro/ITFTA/

28-30 juni. Shangri-la-la-la, ett ”happyling-lajv”. Arr:
Ghost. Info fås mot frankerat svarskuvert.
Adress: Godhemsgatan 4 D, 414 67 GÖTEBORG.

intriger. Den långlivade och ökända osämjan mellan byarna
Durum och Albrig har gjort konungen så frustrerad att han
beslutat att en by måste flyttas.

9-14 juli. Den Vita Lunden/Zagost Ishi Zafushaum.
Kontakta Måns Frid, Sunnanvägen 2K : 1022, 222 26 LUND,

28-30 juni. I Tianas Dunkel, fristående uppföljare till Den
Sista Dagen. Ett medeltida fantasylajv i allas smak. Strider
och kaos eller lugn och ro? Du bestämmer själv!
Plats: Brännehult utanför Hultsfred, Småland.

16-18 augusti. Byarna vid Seakua. Arrangörerna från
”Stormlyktan” presenterar ett händelserikt stämnings/fantasyLive i Tiveden, där tyngdpunkten ligger på rollspelande och

- trossen. Blanka vapen används. Juni månad sista
anmälningschans, 350 riksdaler, PG 27 44 42-3.

26-28 juli. SkogsVentyr, det klassiska Livet. Arr: M.A.S.K.
kontakta Mattias Wåglin, tel. 021-12 43 96, eller David

Lindberg, tel. 021-33 27 11. Kostnad ca 160 kr.

augusti 1996. Morgonstämning. Ett fantasyLive i RSK Den

30 augusti - 1 september. Drakens tänder, ett fantasyLive
inspirerat av Conan och Röde Orm. Arr: Ghost; Erik
Malmcrona, Dennis Larsson m.fl. Info fås mot frankerat
svarskuvert. Adress: Godhemsgatan 4 D, 414 67 GBG.
E-post: ghostQnetg.se
Internet: http://Awww.netg.se/ghost/

31 augusti. Swords of Sorcery. Överdådigt fantasyLive. En

rökig kväll och natt bland skrävlande A-lagshjältar vid
världens ände. De som inte skrävlar bra nog mäter sina
mossiga fysiska förmågor utanför tavernan i strandbrinken.
Engelska i tal och sång. Begränsat antal platser. Pris 50 kr.

Hösten -96. Off-Lajvet eller ”En sen semester i Skottvång”.
Humoristiskt nutidslajv i en nedlagd gruvby som numera

1-4 augusti. I grevens tid (f.d. Gwathaur, skogens son).

Ca 50 platser. Kontakta Skalder och Lovisa Hallstedt,
Ormingeringen 51 B, 132 33 Saltsjö-Boo, tel. 08-715 46 89.

Arr: De Dedanaan. Kontakta Martin Wallgren, 0173-703 77.

tjänar som turistmål i skogarna mellan Gnesta och Mariefred.

Kyrkogatan 9, 722 15 VÄSTERÅS, senast den 15 maj.

Sago/MedeltidsLive i Stockholmstrakten för ca 300
deltagare. Mystik och bystämning eftersträvas.
Arr: Rabiata Älvan, kontakta Johan Tollstorp, 08-779 89 22,
070-551 84 89, el. Kim Öhman, tel. 08-774 68 92.
Kostnad 240 kr. SE SEPARAT ANNONS!

3-7 juli. Legenden-96. FantasyLive i Gästrikland. Arr:

1-4 augusti. Myternas Makt. INSTÄLLT!

OBS! NYTT DATUM!

2-12 augusti. Medeltidsveckan i Visby. I år ligger tältlägret

Västra Sverige. För info, kontakta Kristian Rapp,
tel. 031-18 65 31, eller David Freed, tel. 031-21 44 41.

medeltidsföreningar med stadgar och medlemsregister lär få

21-22 september (förhoppningsvis). Enhörningen inviger sitt

1-20 juli. 3 st Veckoläger (mån-lör) parallellt med Västerås

Stifts rollspelskonfirmandläger 1-20 juli. Workshops,
paviljongbygge, tornerspel och mycket mer! 8 platser per

vecka, kostnad 1600-1800 kr. Kontakta Len Howard, Västra

Medusas Ormar, kontakta Maria Eriksson, tel. 026-27 48 74.
5-7 juli. Månsken över lunden, ett Low-FantasyLive med

sagoinslag i tidig medeltids-miljö. Stor fest med turneringar.

Munkedal, Bohuslän. Ring Johan Sahlin, tel. 0524-811 67
(helger 16-18) eller Andreas Johansson, tel. 0522-320 32
(mån & ons). Anmälan senast 17 maj, kostnad 100 kr.
Mat finns att köpa, sovplats i tält kan ordnas.

5-7 juli. Sången INSTÄLLT!

28

flera kilometer norr om Visby pga flera anledningar.
Styringheim lovar dock busstransporter in till stan. Endast
komma in i lägret.

9-11 augusti. De ofrälstas land. Ett fantasyLive i Åkersberga
norr om Stockholm. Sista anmälningsdag 15 juli, pris 80 kr.

Kontakta Stefan Hedman (svartblod), tel. 08-540 663 56,
eller Michael Gardner, tel. 08-732 93 85.
Internet: http://www.geocities.com/Tokyo/3947/live.html
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våren/sommaren 1997. Profetians tid. Ett tre dagar och två
nätter långt fantasyLive i Närke, av en arrangörsgrupp från RSK
Den Druckne Dvärgen.

16-18 maj 1997. Aratorns skugga, ett fantasyLive där
stämningen är viktigast. För ca 200 personer, pris ca 200 kr.
Kontakta Magnus Asplund, tel. 0240-814 03.

16-19 maj. Nådens tid. Enhörningens kampanjLive
fortsätter. Stämning/fantasi-Live med mycket intriger och

pingsthelgen 1997. Sista kapitlet, ett 1920-talsLive av

1-4 augusti. Den Gyllene Örnen. Kontakta Kristian Hägg,

tel. 0522-383 34.

med middag där ondskan lurar i vrårna för en sekt som bara
träffas en gång med flera decenniers mellanrum. Nästföljande
dag fortsätter det bisarra mötet med en båttur i Uppsala. 40
pers. Arr. De Dedanaan, ring Peter Tommila, 018-50 62 75.

Kontakta Gabrielle Fröberg, tel. 08-500 223 45 (före 21:30),

eller Pierre Fröberg, tel. 0480-42 23 81.

juli 1996. Sommarskörd. Ett mycket seriöst scenario med
medeltiden som kuliss. Ett samarr. av Jakob C”s Vänner och
Brödraskapet för Levande Historia. OBS! Endast inbjudna!

UDDEVALLA,

våren 1997. Festivalen, ett H.P. Lovecraft-Live. En kväll

rollspel. Kontakta Hans Nilsson, tel. 021-14 21 89.

Druckne Dvärgens kampanjvärld.
Kontakta Daniel Björk, tel. 0583-405 59.
Kolonivägen 27, 451 51

Fryshuset. Från 18 år. Kostnad 500 kronor (mat ingår ej).
Kontakta Lee Sandberg, Ullevi, 646 00 Gnesta, 08-760 39 95.
Internet: http://Awww.ABCmedia.se/mineva/mineva.html

Live i Stockholmsområdet med stämning och bra intriger

E-post: ghostQnetg.se

Internet: http:/Avww.netg.se/ghost/

24 feb - 2 mar 1997. Mineva, ett future-fantasyLive i

6-8 september. De dolda skuggorna. Live i Enhörningens
kampanjvärld. Kontakta Hasse Nilsson, tel. 021-14 21 89.

13-15 september. Kyria, mörkrets stad del 2. INSTÄLLT!
20-22 september. Aspkulla gård. Ett Live i Trälarnas regi.

nya värdshus med en bankett. Endast för medlemmar,

kostnad 175 kr. Kontakta Hasse Nilsson, tel. 021-14 21 89.
1-3 november. Skog i skräck. Återigen ett Live arrangerat av
Enhörningen. Kontakta Hasse Nilsson, tel. 021-14 21 89.
Plats: Egna området Sandtäppan utanför Lindesberg.

30 nov - 1 dec. Julgästabud i Enhörningens kampanjvärld.
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U.L.F. Kontakta Holger Jacobsson, Klippan 1 H, 414 51

GÖTEBORG, tel. 031-775 01 71. OBS! Ont om platser!

sommaren 1997. Alum Darya. STORT stämningsLive med
lite våld och mycket känsla. Håller på i fem nätter. Trähus
kommer att användas. Arr: KSL och ”gästarrangörer”.
sommaren 1997. Högting, ett STORT Live i Kilsbergen för

upp till 1000 personer. Arr. Illmhyr. Kontakta Henrik, tel.
0586-593 66, eller Lars, tel. 0586-384 70.
sommaren 1997. Stjärnsång, ett femdagars fantasy-Live.
sommaren 1997. Där stigen slutar. Den fulländade
illusionen i en gemytlig och mystisk sagovärld. Arr: SVS

(Societas Venditor Somniorum). Kontakta Axel Holmgren,

Trädgårdsgatan 5, 111 31 STOCKHOLM, tel. 08-21 82 67.
juni el. juli 1997. Nio kungars möte. Ett Fantasy/MedeltidsLive i Värmland. Arr: Crystallians. 5-7 dagar för 500-700

deltagare. Känsla för stämning och god rolltolkning är ett
krav! Anmälan och info: Tina eller Mattias, tel. 054-51 89 98.
14-18 juni 1997. Nyteg. Fem dagars äventyrsLive för ca 500
personer. Arr: Lilla Gillet (f.d. Nockes LiveFörening).
Kontakta Tomas Walch, tel. 070-769 78 89.

25-27 juli 1997. I döda kejsares sällskap. Ett intrigLive i
Ulldars värld. Kontakta Anders Grönblad, tel. 060-56 01 43,
eller Roger Johansson, tel. 090-18 90 39.
augusti 1997. Artefakten -97, rop ur det förgångna. Ett
medeltidsinspirerat fantasyLive utanför Norrtälje, med

betoning på skräck, mystik och äventyr. Max 150 deltagare.

Arr: Livesällskapet Apostlarna, kontakta Johan Eriksson, tel.
0176-572 15, eller Martin Törngren, tel. 0176-179 30.
E-post: gosta.hogbergQ svanbergaskolan.norrtalje.se

Allhelgonahelgen 1997. Ett Live i Enhörningens

kampanjvärld.
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16-18 maj 1997

”Mannen tittade upp mot mig och jag såg på hans ansiktsuttryck att
något var fel.
- Månen kommer att slockna och stjärnorna falla, sade han tyst.
- Vad menar du?, frågade jag.
- Allt är inte som förr, skogen har ögon och skuggorna har fått liv.
Då visste jag inte vad han menade... nu vet jag!”
Aratorns skugga är ett fantasyLive som utspelar sig i landet Kharmanien,
där det onda har väckts till liv igen. Målet med Livet är att varje person
skall få en väl genomtänkt intrig och vi skall även försöka tillgodose
deltagarnas önskemål om dessa. Poängteras skall att detta Live inte är
något boffer-Live, tvärtom vill vi hålla ner striderna och lyfta fram
rollspelandet. Deltagarantalet är satt till max 200 personer, men om
fler är intresserade så är vi inte helt omöjliga.

Jag ska vara hattmakerska under
”Den vita lunden” i juli, och är i
desperat behov av mönster,
främst till kvinnohuvudbonader
(för välbärgade).

Har du mönster, eller vet var
man kan få tag i sådana (jag har
redan mönster från Sophias
Ateljé). Alla bidrag mottages
tacksamt, å det snaraste!
Hör av dig till:

”Vendela Karsk”,

c/o Malin Olestål
Trekanten 9, Ysby
312 94 LAHOLM
tel. 0430-623 22

För mer information och utskick ring Magnus Asplund, 0240-814 03.

Sista dag för betalning, inskickande av karaktärsformulär,
fotografier för digniteter mm:
960628

.
Profetians Tid

Ett tre dagar och två nätter
långt fantasyLive i Närke.
Arrangörsgruppen är från
RSK Den Druckne Dvärgen

statister gäller lägre avgifter.
Ring staben,

Kontakta Thomas Bjällås,
tel. 08-38 59 68.

Utförsäljning
Byggnadsmaterial för

latexvapen: Glasfiberstänger,
”skummaterial” mm.
Kontakta Per, tel. 019-29 44 56

Gratis broschyr!
Ring eller skriv!

740 82

ÖRSUNDSBRO

tel. 0171-41 21 15

Per Åhman, tel. 0173-510 48.

Kock sökes till kungaföljet
under Illmhyrs Live ”Högting”
sommaren 1997.

på beställning.

Britt Rubin
Hormesta Gård

Deltagaravgift i juni: 350 kr.
För korttidsbesökare och

Sökes

Jag syr

medeltida kläder

Medeltidsplagg

säljes

Blå ylletunika, knälång, armbågslånga hängärmar, fodrad och med
guldband samt tillhörande undertunikai gyllengul duchesse.
500 kr för setet.

AR "en |

Vinröd houppelande (tunika) med säckärmar och ståkrage. Vid
över bröst och rygg (kan plisseras). 250 kr.
Plaggen är mycket litet använda och passar killar som är 165-175 cm
långa och med en bröstvidd på 90-110 cm. Porto och emballage
tillkommer.

Du är väl medlem i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund!

Över 20.000 spelare i mer än 1000 föreningar kan inte ha fel. SVEROK
|
verkar för spelarna i Sverige. Är du medlem i en förening; se till att den
är med i SVEROK. Är du inte medlemi en förening hjälper vi digattstarta

Z

Tre dagar i historien
26-28 juli 1996

Våren/Sommaren 1997

”THdSLSOd TIdSTIOYX ZONVATT ”TIdSYO.LVC "TIdSQYYE ”TIdSTIOX

Hattmönster köpes!
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StrapatS

eneller atthitta en där du bor. Detkostar naturligtvisingenting att vara med

i SVEROK. Tvärtom ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna.

Ring Björn, tel. 0500-48 78 36, efter 18:30

Skriv till SVEROK, Köp mansgränd 4, 582 24 Linköping. Tel 013 - 14 06 00.
Fax 013-14 22 99.
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