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JAG SÅ
NEKROMANTIKER !

StrapatS

Har Gud
Det sägs ju att ”Kaos

är granne

med Gud”, men det sägs också att
”Ingenjören är granne med Gud”.

Det där får mig att börja undra.
Hur många grannar har Gud
egentligen?
Ja, det beror förstås på hur han
bor. Bor han i hyreshus kan han
ha en granne ovanför och en
nedanför, en till vänster och en till
höger, samt en eller två tvärs över

trapphuset (lite beroende på hur
Guds lägenhet är utformad. Men

vi får anta att han är ensamstående
med ett barn (tillfälligt utflugen,

men som nu har flyttat hem igen).
Om Gud å andra sidan bor i radhus

har han bara två "riktiga" grannar

hörntomt?

Eftersom vi vet att Gud har minst
två grannar (se inledningen) så kan
han alltså inte bo på hörntomten i
ett radhusområde,
räknar de hus som

om vi inte
inte gränsar

direkt till Gud utan bara har en
tomtgräns gemensam.

Om Gud bor i en fristående villa
så räknar man i regel de
angränsande
tomterna
som
grannar, och då kan han ha allt
ifrån en till en hel hög

grannar

(beroende på hur stor tomt Gud
har. Han bör i allafall ha haft
tillgång till en saftig hobbyverkstad och ett smärre biokemiskt
laboratorium för att skapa hela
världen på sex dagar).

Sedan finns det de som säger att

Gud finns överallt och alltså har
ett oändligt antal grannar. Då kan
man undra vart tusan han är
mantalsskriven någonstans?
Knappast någon kommun skulle
väl vilja gå miste om kommunalskatten på ”Guds oändliga
rikedom” som omtalas i var och

Chefredaktör o ansv. utg.

Jonas Nelson

Övriga skribenter i detta nr:
Vill nog helst vara anonyma,
men det får de inte!

Sarah Burchill
Björn Hellqvist
Olle Sahlin
Siri Sjöqvist
Eva Spångberg
Isabella Södergren

något annat som vi kan trycka istället?

Skicka det då till Föa Livia på diskett i
.DOC eller .TXT-format. Här i StrapatS
är det redaktören som härskar enväldigt,
och jag ser hellre mina egna alsteri tryck.

5
;
avsevärd, menar jag I

Tryck:
Tommys

Grafiska, 0708-794 791

Nästa manusstopp:
Torsdagen den 24 april 1997
StrapatS görs på en liten sketen Mac
Classic. Mer skulle behövas!
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LASARBIDRAG
Tidningar är i hög grad beroende av
läsekretsens engagemang. Känner DU till
vilka lajv som är på gång? Kanske vill
du annonsera om ett kommande lajv?
Har du kanske en rapport från ett lajv du
har varit på, eller sitter du och trycker på

Oanständigt omslag:
Jonas Nelson
Oanständigt förslag:
ring 08-98 20 33
Upplaga:
avskyvärd

INNEHÅLL
Innehållet i StrapatS utgörs av allt möjligt
som kan relateras till levande rollspel,
eller ”lajv” som det faktiskt heter.
(Somliga envisa åsnor lever dock kvar i
föreställningen att det ska skrivas "Live",
och en del föredrar termen Interaktiv
Teater eller InTeater).

ERSATTNING
Jag kommer aldrig att erkänna att jag har

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

3 PAGE

Klimatet i pressbranschen blir allt hårdare och tidningarna tvingas till allt mer drastiska lösningar för att hålla
upplagenivåerna. StrapatS kan ju inte tillåtas halka efter Fega Livia i kampen om läsarna, och har därför anammat ett
gammal känt knep - utvikningsbilder! Till skillnad mot t.ex. brittiska "The Sun" (välkänd för sina "Page 3 girls") har
StrapatS dock samtidigt valt att slå ett slag för jämlikheten mellan könen. Varför är det bara söta flickor som ska få visas
upp, och inte fula män? Och varför har dom så lite kläder?
StrapatS finner somaalltid sin egen väg: Här ska det vikas ut riddare, smeder, tiggare, bödlar, handelsmän och pager (som
också gett sidan dess namn).

varannan psalm. Ändå har jag

|
å
i
|

aldrig hört talas om detta, vilket
får mig att misstänka att Gud är
en skattesmitare.
Han är en luring, Gud.

3
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- en om han har hörntomten.

april-april-StrapatS
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VIKTIG

VARNING

!!?

Detta är StrapatS årliga april-aprilnummer. Det ENDA syftet med detta
nummer är att driva med lajv och lajvare,
utan någon som helst elak baktanke.
INGET som står i detta nummer ska
betraktas som sant eller ens som rykten
- bara som skämt (eller oförskämt)!
Känner du dig kränkt av detta nummer

har du läst det på fel sätt,

vilket

redaktionen inte kan stå till svars för.
Humor är en värdefull gåva - visa att du
har den och avhåll dig från att stämma
den ansvarige utgivaren. Jag VET, det

kan

kännas

Snälla?...

svårt,

men

10 bra ordspråk

att tänka på då du ska ut på lajv:

FÖRSÖK!

Kontraktiv

PRENUMERATION

Kontemplativ

StrapatS betalas antingen kontant till
chefredaktören eller genom insättning på
nedan angivet postgirokonto.
Prenumeration är fullt möjlig (det händer
att det fungerar!) Om du vågar så sätt in
valfritt belopp på postgirokonto nummer

Konstruktiv

Kopulativ

Konfirmativ
Konfiskativ
Konservativ

616 49 01-8, så får du StrapatS så länge

pengarna räcker. Glöm gärna att ange
namn och adress på postgirotalongen,
så kan jag knycka dessa pengar själv i
den goda tron att de var en anonym
donation för ett väl utfört arbete.

Konspirativ
Kvalitativ
Kollektiv
Kvantitativ
OSSiV

något sätt tillskrivas StrapatS även om så

Antagonism
Absolutism
Absurdism
Agnosticism
Aktivism
Alkoholism
Anarkism
Antimilitarism
Asketism
Ateism
Avantgardism
Autism

uttryckligen påstås.

April-april, din dumma sill! Jag kan lura dig vart jag vill!

Nr 2???

april-april 1997

- Liten vätte stjälper ofta stora lass.
- Ropa inte Hej förrän du kommit genom skogen.
- Tala är silver, tiga är dumt.
- Borta bra men lajv är bäst.
- Först till området för först lägerplats.
- Som man ramlar får man ligga.
- Den som traktar efter artefakten mister ofta hela jakten.
- Eget svärd är guld värt.
- En onding kommer sällan ensam.
- Boffra bör man annars dör man.

StrapatS

StrapatS
NYHETER

TYCKER

Bygg

Nyheter

Legosoldater
FN:s
säkerhetsråd
rekommenderar i en
proklamation = alla
krigförande
länder

- Otroliga sanningar från omvärlden

Inga tänder på vampyrer
Efter ”vampyrmorden” i Florida har föräldragrupper
i Sverige lyckats få leksakshandlarna att sluta sälja
Draculatänder. Tandläkare Didi Hörntand vill nu
även tvinga fram förbud mot att sälja ketchup och
teaterblod till minderåriga.
”Det finns en risk att sådana här roller biter sig fast

i ens person”, säger Hörntand.

Vi har alltid velat och kommer alltid att vela
Filmen ”Den tvekande människan” har kritiserats
starkt i lajvkretsar eftersom man anser att den uppvisar lajvare som veliga människor som inte vet vad
de vill göra med sina liv, och hellre kutar omkring i

skogen med ändan bar än står i kassan på Vivo.

Inget åtal mot SVARTTAXI
Debattprogrammet ”SVARTTAXI” har anmälts för
brott mot radiolagen på grund av sina svartmålade
synpunkter på rollspel. Tyvärr kan programmet inte
fällas av radionämnden eftersom det sändes i TV
och inte i radio.
Lyckad infiltration
StrapatS långsiktiga strategi för infiltration av Féa
Livia har börjat ge resultat! I Föa Livia nr 16 har jag
lyckats editera bort adressen till redaktionen, datum

för nästa manusstopp samt informationen om nästa
nummers tema! Och detta är bara början!!!
Return of the Gods
Teorier har framlagts om att fornnordens gudar åter

vandrar på jorden. Mänskligheten varnas för att låta
sig förledas av den insmilande trickstern Leif ”Loke”

Olsson!
Andra

misstänkta

gudomligheter

KONSTRUKTIONSTIPS

I ETT

som

börjat

sitt

återtåg till maktpositionerna är Birgit Friggebo och
Laila Freivalds.

Blir fri igen.

att använda sig av
legosoldater istället
för egna trupper.
Man
hoppas
att

Nu ska Didi
ut i skogen

H Didi har levt
hos
en familj
i Taiwan i
sex år. Nu ska hon
hem till Borneo igen.
Didi är nämligen en
orangutanghona.
Vägen
tillbaka är
lång.
Först får hon
vara på ett hjälpcentrum på Borneo för att
anpassas för det vilda

livet.

Först

när

blodspillan därmed
skall minimeras.

ditt eget

pepparkakshus

- Konsulthuset Prunkande Mården hjälper dig
med projektering och planering.

Inför sommarens alla sagolajver kommer
här några råd till alla presumtiva häxor
inför byggandet av ditt eget pepparkakshus.
Vårt första råd är: Starta i god tid!
Varför skall man då baka sig ett pepparkakshus?
Duger det inte med masonit och spillvirke? Nja. Det
finns

en

mängd

pepparkakshus.

faktorer

som

talar

för

ett

Pepparkakshuset är bevisligen mycket sagomässigt,
se till exempel ”Hans och Greta”. Ett välbyggt

hon

är redo släpps Didi
och
några
andra
orangutanger
fria
i
regnskogen.
”En = orangutangs
väg hem” är en amerikansk
dokumentären,
som
berättar
historien om Didi.
TV 4 22.35

pepparkakshus blir också betydligt vackrare och
mer estetiskt tilltalande än det genomsnittliga
lajvbygget. Dessutom kan det livnära ett stort antal

hungriga

lajvare

om

det

skulle

knipa

med

matleveranserna, till exempel under städningen av

området. Faktiskt är det så att pepparkakshuset på

Tycker

ett smidigt sätt kombinerar röjandet av lajvområdet
med utfodrandet av samma röjare - till båtnad för
arrangören!

i ett

Recept

Se din mammas

- för oss som inte kan hålla klaffen

(eller ännu

hellre din mormors)

kokbok för recept på mjuk och hård pepparkaka.

Öka gärna mjölmängden för bättre hållfasthet och

Blir det nåt nummer eller?
Fanny Yoke, Vrångsta: Hej Tycker i ett och Jonas!
För ungefär två år sedan skickade jag in en artikel
till StrapatS. Sedan dess har jag suttit och väntat,
beredd på ett gratisnummer med dig, Jonas, men du

Jonas: Det här är ett lysande exempel på vad som
kan hända när ni glömmer att skriva namn eller
adress på era bidrag eller era postgiroinbetalningar!

kristyrblandning. Glasera gärna taket så att det
motstår regn bättre.

gratisnummer eller inte? Jag är inte Saida!

Nr 22???

liter), som sedan fått torka ett par månader. Taket

Även denna bör få torka ordentligt.
Väggar och tak sammanfogas på vanligt sätt med en

ska ha

april-april 1997

ger en total gräddningstid på 24 900 minuter, eller
lite drygt 17 dygn.

Ekonomi

Ingredienserna till varje tegelsten kostar omkring

10 kr stycke

(men

man

kan

förmodligen

få

mängdrabatt - tala med din lokala livsmedelsbutik!),

vilket ger en totalkostnad på cirka 20 000 kronor för
hela byggnaden (inklusive kristyr och dekormaterial
- nonstop, silverkulor med mera). Därtill kommer
elräkningen för drygt 17 dygns ugnsvärme.

pengar på mat under lajvet!

Väggarna byggs av ”tegelstenar” bestående av mjuk

täcks av vanlig hård pepparkaka tillskuren i lämplig
form och gräddad på vanlig bakplåt eller i långpanna.

som

teglet och runt 10 minuter för takpannorna, vilket

Byggmetod

rustikare intryck.

Kommer du någon gång eller?

veta vem

taget i en normal ugn. Baktid är ca 45 minuter för

Om du tycker att det blir lite väl dyrt för huset så får
du tänka på att man faktiskt måste offra något för

pepparkaka gräddad i avlång sockerkaksform (1.5

Hur ska jag annars kunna

tegelsten är 25 x 10 x 5 cm stor och varje takpanna
är 30 x 30 cm.
Man kan grädda tre tegelstenar eller två takpannor i

byt gärna ut en del av vetemjölet mot rågmjöl för ett

har aldrig infunnit dig. Det enda som hände var att

jag fick 10 kronor extra på mitt StrapatS-konto.
Jonas! Nu är du skyldig mig två gratisnummer!

Mängd- och tidskalkyl

För ett hus på 2 x 3 meter behövs ca 1600
”tegelstenar” och cirka 90 ”takpannor” . Varje

konsten och det helgjutna intrycket. Dessutom.
slipper du ju, som vi redan tidigare nämnt, lägga ut

Byggnadslov

Byggnadslov krävs normalt inte för pepparkakshus,
men du måste å andra sidan inhämta nödvändiga
tillstånd från din lokala hälsovårdsmyndighet, samt

begära tillstånd att bedriva matservering av (inte i)
lokalen.
- Bole och Embla Mård
(med inspiration från Famnehus borgmästare och byäldste
en afton när de som vanligt trätte om stadsmuren...)

Nr ?2??
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StrapatS

iS4q WO

Magsäcken

Lungsäcken

Varför ta med sig tung och dyrbar

Till ”Desperat”
Tyvärr tog min lajvande lillebror
olovandes med sig min enda synth
till sin skola där han bytte den mot
ett par missfärgade alvöron i latex,

men nu är det så'att JAG

är i

desperat behov av Birgit Friggebo.
Om du av någon konstig anledning
inte vill. byta henne mot ett parti
tunnor innehållande intressanta
vätskor som jag norpat av Lavalprojektet, kanske jag kan klona fram

Jungfru söker torn
Hemlös jungfru söker
tillhörande drake att
lämplig riddare modigt
gunst, hand och halva

ett torn med
vistas i tills
förtjänar min
kungariket.

Svar till: ”Vitklädd mö”

Säljes

en kopia av Didi Överkast åt dig

Extremt äcklig orchmask i latex.
(Jag var så inne i rollen att jag
glömde att jag hade den på mig
och råkade snyta mig i den).

- Henning af Larsson

Pelle i Arsele, tel. 096-666 99

istället. Kontakta mig!

mat som ändå blir skämd, torr
eller stulen på lajvet, när man kan
skaffa sig föda hur lätt som helst:

Mygla

in dig

hos

betydande

personer som har mycket mat och

hävda att du kan koka soppa på en
kotte. Käka sedan upp deras förråd
av förnödenheter. Om du inte är
alltför skrupulös kan du sedan
koka

en

soppa

på en

kotte

och

servera det givmilda sällskapet
som tack för förplägnaden.

Tag

med

en

flöjt eller annat

lajvmässigt musikinstrument. Är

du hjälpligt musikaliskt är det inga
problem att uppträda och spela
ihop en måltid.

The Guild of the Cucumber (TGOTC)
meddelar
att man
har startat en

Är du ohjälpligt omusikaliskt är

lokalavdelning i Västerås.
"Västeråsgurka

det ännu lättare - spela bara så
falskt du kan (det kan även gå bra

har ju alltid varit ett

känt begrepp. Närmast har vi planer
på att etablera oss utomlands",
berättar Olle Johansson, som dock

att

Scarolin

upphäva

sin

stämma i ”skönsång”). Kräv sedan
något gott och ätbart för att sluta.

inte vill avslöja vart.

StrapatS gissar på Boston.

låta

ORUMDÉ

VARNING: Bör ej användas för
många gånger på samma personer.

att möjliggöra en urskog full av liv och
idéer med en rik flora grundad på

individualitet och mångfald som
stimulerar deltagaren i en positiv
riktning där alla månar om gemenskap i
ett samspel i vilket vi inte ser våra
begränsningar utan bara möjligheterna
att alla ska ha samma
grundförutsättningar till att ha det roligt
och kunna utvecklas till en nivå där alla

är lika värdefulla eftersom alla är

...utan deltagare är Live inte

möjligt. Kombinationen Live OCH

deltagare är viktigast och därför är
ALLA viktigast!

stavnings kontrollen på datorn.

mation

(insidan+utsidan)

på

lajv? StrapatS avslöjar knepen:

nästa

1. Välj ett lajv i juli, vilket som
bekant är årets nederbördsrikaste
månad. April-maj är dock lerigare.
2. Spela en skogsvarelse. Dessa går
alltid omkring barfota.
3. Att spela älva är särskilt bra - då
har du på dig en florstunn dräkt.
4. Det spelar ingen roll hur din
bostad ser ut; tält, vindskydd, koja
eller klippskreva - det kommer
säkert att regna in vad du än väljer!
5. Lägg lägret i vindriktningen från
lägerelden. Då kan du få en riktig
rökhosta på köpet!
6. Sov direkt på marken enligt god
historisk sed (spartanerna,
Fantomen m.fl.) Fuktigt och bra.
7. Viska aldrig - skrik Ronjas vårskrik, orchernas härskri, eller vad
som nu passar din roll bäst.
8. Renlighet är en dygd - bada ofta,
gärna i månsken såsom skogsvarelser plägar.
9. Sov mycket lite och gå mycket
mycket. Inget skyndar på en
inflammation som utmattning!
10. Rök kopiöst med ”Bolmapuff”

KEN
-..alla Liveare ska ta ansvar för sitt
handlande, måna om andras säkerhet

och välgång och att se till så att Live

inte misskrediteras i massmedia.
Detta är sådant som de flesta av oss ser
som självklarheter. Vi tar avstånd från
våld, droger och förtryck. Och som vi

skriver på vår hemsida så kan vi
-..man kan lita helt och fullt på rätt

Ryggsäcken

Hör du till dem som tycker att skolan
är jättetrist? Varför inte passa på att
skaffa dig en dubbelsidig lunginflam-

(tobak).

HEFöreningen Sveriges Liveare anser att... VY
...Vi bör ta vara på de förutsättningarna
och egenskaperna som Live skapar för

StrapatS

'Ja1Aduwes wo ajur 1224 Beef -

självklart inte förbjuda någon från att
”supa” på lajv om de så vill. För det
vore ju förtryck!

viktigast.
Denna möjlighet har du rätt till!

Nr 222? april-april 1997

1 första förband

1 burk kylspray

1 beprövat myggmedel

1 beprövat preventivmedel

I tandborste + tandkräm

2 rullar färgfilm
I tandborste (elektrisk)

2-5 liter vatten

2-5 liter Coca-Cola

torkad frukt

1 paket Ballerina

I extra par yllesockor

2 extra boffervapen

2 rullar toalettpapper
1-2 grova bröd
1 ost
1-3 rökta korvar

lök och rotfrukter
1 varm filt eller mantel

2 paket tändstickor

1 baguette
1 paket mjukost
1 färdiggrillad kyckling
1 klase bananer
1 dunsovsäck

1 ficklampa

Musikrecension
av Mats Öster
Ett

tips

för alla lajvande

musikälskare:

Håkan

Hemlis,

insåg det så sköt vi upp det mötet tre

veckor. Oj, vad mycket brev och
rättelser vi postade! Kommunikation är
vad S.L. handlar om!

april-april 1997

känd

från

gruppen Nördman, har gett ut en ny CD. Där finns låtar som mycket
målande beskriver hur det är att vara ute på lajv. Låttitlarna är:
”Förkyld”, ”Klandraren”, ”I mossen”, ”Nu lever ondingen”, ”Då
syns du”, ”Be mig inte”, ”Vem kan tända elden?” , ”Får jag leva igen”,
samt ”Och regnet föll”.
En vacker samling hjärteknipande sånger. Igenkänningsfaktorn är
( mycket hög - ett måste för den nostalgiske lajvaren!

Föreningen Sveriges Liveare anser att... —DN

...kunna kommunicera är grunden till
vårt intresse och det är det vi i S.L.
tycker är viktigast. Så bara för att öva
oss i kommunikation bjöd vi med en
knapp veckas varsel in över 100
SVEROK-anslutna Liveföreningar till
ett möte.
Eftersom endast sju föreningar
närvarade (ganska bra för att vara första
gången!) så kallade vi till ett nytt möte
på en dag som inte fanns, och när vi

Nr 222?

Vad lajvare borde ha och vad de verkligen hari ryggsäcken:

-..vårt namn är helt idealiskt! Vi har mycket lättare att
få bidrag än t.ex. ”Dödgrävarnas Sällskap”, inte bara
på grund av skillnaden i seriositet utan även eftersom
presumtiva bidragsgivare tror att de har att göra med
en rikstäckande förening för alla Sveriges Liveare,
och att de därmed bara behöver betala pengar en gång
för alla - så har ju alla Sveriges Liveare fått pengar och
behöver inte komma och be igen.

Myndigheter och massmedia tar också givetvis kontakt
med oss i första hand, hellre än att kontakta en
Liveförening med något obskyrt litet namn.
Dessutom innebär namnet en riskspridning för oss.
Skulle vi råka klanta oss rejält så drabbas ju ALLA
Sveriges Liveare av detta, vilket betyder en mindre
skuld per person.

S

StrapatS

StrapatS
GÖR

LAJVRAPPORT

Nybörjarna

TESTA

- Arrangörerna rapporterar från sitt första lajv
”Nybörjarna” skulle bli ett väl planerat lågbudgetlajv men med hög standard på rollspel, intriger,
utskick, stämning och rekvisita. Det var i alla fall

vårt mål. Vi
kampanjvärld,
veckor. Varje
Det blev alltså
säga.

skapade för detta ändamål en
där lajvet skulle fortgå under fyra
veckoslut samlades vi och lajvade.
fyra endagarslajv, fast i realtid så att

Världen vi hade skapat var givetvis fiktiv, men vi
ville ändå att den skulle få en påtaglig verklighetsanknytning. Det löste vi genom att sålla bort alla
orcher, alver, dvärgar och annat skrymt, liksom all
magi och alla demoner. Kvar fanns helt vanliga
människor. Ett mer verklighetsanknutet fantasylajv

än så får man leta efter!
Själva lajvvärlden var också väldigt verklighetsanknuten. Sjön som låg på lajvområdet motsvarades

av en likadan sjö i kampanjvärlden, liksom vartenda
träd och varenda sten. Allt man kunde se och ta på
fanns alltså även ”in-lajv”. Därigenom anser vi oss

även ha tagit vårt ansvar för att se till så att deltagarna
inte skulle få några som helst problem att skilja
mellan fantasin och verkligheten, en risk som vissa
onämnbara kritiker anser föreligga.
Det anmälde sig ett sextiotal personer, men långt
ifrån hälften kom. Eftersom budgeten var mycket
begränsad blev arrangemanget lidande av dessa icke
närvarande personer som lyste med sin frånvaro -

faktum är att det fjärde lajvet ställdes in enbart på
grund av detta. Det betydde givetvis också att alla
de 23 deltagare som faktiskt kom fick intriger som
var omöjliga att genomföra eftersom deras kontakter

och motparter inte existerade. Tråkigt, tycker vi
arrangörer, för att inte rala om vad deltagarna tyckte.
De var nära att lyncha oss!

Om deltagarna lovar mycket men håller lite spelar
det ingen roll hur mycket arrangörerna än förbereder

- TEST

DIG SJÄLV!

Vilken roll passar din personlighet?
Vi arrangörer förberedde många roliga och
intressanta händelser. Intriger hade vi dolt överallt

(bakom en lös sten i brunnen låg det till exempel en
lapp där det stod ”Du vill döda din granne eftersom
han tafsat på rumpan på din dotter på
ladugårdsbacken på en logdans på byäldstens
födelsedag”).
Det fanns också

diskuteras.

gott

om

åsikter

som

kunde

Jag (som spelade värdshusvärd) ansåg

till exempel att det var kallt ute, men det var ingen
av deltagarna som ville diskutera detta. Synd att

många har så svårt för att haka på dylika utspel och
rollspela fritt!

4. Vid lajvets
slut, vad har du uppnått?
A.

Mitt i skogen, omgivet av vackra girlanger av
tarmar i träden.

A.

Jag har skrämt folk, uppfört mig illa och blivit
klappjaktsoffer för byfolket.

B.

Mitt i skogen, så bra dolt att du knappt hittar det

B.

Gått omkring i skogen och blivit blöt, jagad av
svartfolk samt suttit och skakat av rädsla och

C.

Ien råkall, fuktig grotta i hemtam miljö.

D.

Mycket väl dolt ibland ett trettiotal andra
färgglada paviljonger.

C.

Traskat runt i skogen och skrämt 42 bärplockare.

D.

E.

Bland en massa värdefulla saker i en kista
någonstans.

Letat efter den magiska artefakten, jagat
svartfolk och suttit på värdshuset.

E.

Slitits mellan den goda och den onda sidan hela
lajvet.

— DET ÄR KALLT UTE.

själv.

— NJA, INTE SÅ FARLIGT.
— SKA DU HA SPÖ ?
— VI GÅR UT PÅ GÅRDEN
OCH GÖR UPP!
—NEJ, DET ÄR SÅ

KALLT UTE...

Det talas ofta om att man ska redovisa budget efter
avslutat arrangemang, så att deltagarna vet vart
pengarna tagit vägen. Först tänkte vi arrangörer

göra slag i saken och presentera en avslutande
budget. Emellertid har vi kommit på andra tankar
då portokostnaden för att skicka ut resultatet till

at under lajvet?
A.

I andras läger då vi skrämt ut dess ägare i

B.

I skogen där vi lever av vad naturen ger.

C.

Ien gammal grop där jag gömde den under

D.

På det väl dolda värdshuset, som döljs av allt

E.

Iden kringvandrande äventyrarens läger.

skogen.

förra lajvet.

patrask.

och vi vill ju inte redovisa en förlust, för då skulle
alla tappa förtroendet för oss som arrangörer.
Förtroendet är ju jätteviktigt, det har vi läst i StrapatS
så det måste ju vara sant.
Slutsatsen blev att vi struntade i att redovisa någon

A.

Skrämma folk, uppföra mig illa samt hugga
skog och tillhörande skogsväsen i småbitar.

B.

Gå omkring och vara ett med naturen för att
sedan sitta och sjunga och samtala vid vår dolda

budget överhuvudtaget.

lägereld.

Sammanfattning

För att sammanfatta: ”Nybörjarna” var ett lajv som

är deltagarna som gör lajvet är för oss uppenbart
efter detta. Till nästa gång ska vi låta deltagarna

hade förväntat oss. Det hade kunnat bli utopiskt bra
om det inte hade varit för deltagarna. Dumma ni!

inte blev ens i närheten

av det som

vi arrangörer

C.

Traska runt i skogen och skrämma bärplockare.

D.

Leta efter den magiska artefakten och skydda
byn mot svartfolk.

E.

Bli hittad och bytt för att sedan vara till hjälp att
besegra ondskan eller godheten.

göra lajvet åt oss arrangörer istället!
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köld vid lägerelden.

Räkna ihop dina svar och vänd sedan på
fansinet för att utvärdera resultatet:
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deltagarna skulle bli en utgift som spräcker budgeten,

sig. Från vår sida var lajvet var välplanerat och

välgjort, men det rann bara ut i sanden ändå. Att det

- DET - SJÄLV
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StrapatS

StrapatS

8-10 maj. Rockads Förbannelse. Ett lajv där allt sätts på ett
bräde. Vem kan skydda kungen och vad vill egentligen den
svarte löparen? Och vem slog egentligen bonden på E4:an?
Finn svaren på vårt fantastiska lajv! Kontakta URSCH
(Upplands Rollspels- och SCHackklubb), c/o Olsvenn
Nördsson, Svartvitsvägen 64, 111 21 RUTBY.

17-20 juli. Teflongrytan: ju fler kockar... Ett lajv
arrangerat av Västerås MatlagningsSällskap. Kontakta Blåe
Bärling, Kajsa Varg, Erik Kringla eller Jan-Boris Möller,
Werner Vögeli, Erik Lallerstedt, eller...

10 maj. Resan mot Galgbacken. Ett avslutningslajv till
”Dödsdomens Tid”, någonstans i Närke. RSK Den Glade

25-27 juli. Antikviteten-97, ett utrop från det förgångna.
Ett väl planerat fantasylajv med betoning på skräck, mystik
och auktion. Arr: Livesällskapet Bukowskis.

16-19 maj. Tjoget fullt. Ett tjugotal lajv av ”XX”. OBS!
Skall ej förväxlas med dussinlajv! Kontakta Olga Jacobsson.

27 oktober - I november. Min Cheva. Ett övermäktigt
renoveringsprojekt med mörk framtid i ett jättegarage i
Stockholmstrakten. Pris 750 kr (rattmuff ingår ej).

16-19 maj. Nördens Tid. Enstöringens champanjlajv
fortsätter. Förstämning/apati-lajv med inga intriger och
pinsamt rollspel. Kontakta Nisse Hansson.

2-4 januari 1998. Glatta Livet. Ett skridskoäventyr på hal is.
Vi vakar över alla så att ingen råkar gå ner sig.

Bödeln, kontakta Johan Guillotin. FULLHÄNGT!

26-29 juni. Musikanternas Kramp. Spela tills det gör ont!
Plats: Sandlådan, Lindesberg. Arr: Sendragningen.

5-10 juli. Ny deg, eller ”Det jäser i lajvsverige, del 2”.
Arr: Hjärnbarken.

17-19 juli 2067. OBS! Nytt årtal! Framtidslajvet 2068.
Lajvet som dina barnbarn inte får missa!

Bästa Frugan, jag har en fråga till dig. Jag är från
Småland och ska åka på ett litet fjuttigt lajv i
Stockholmstrakten som heter ”SkogsSvampyr -97”.
Eller nåt. Så jag ringde arrangören för att få en roll.
Och då sa han att jag skulle spela ”Murkelalv”.
Jag ville ju inte verka som en dum nybörjare, så jag
vågade inte fråga honom vad han menade. Därför
frågar jag nu dig, Frugan. Vad tusan är en murkelalv
för något? Vad gör en sån?
Tacksam för svar.
Karl-Nils Ols-Persson, Knäckebröhult.
Eftersom arrangören ”e ståkkålmare” så har jag
anledning att misstänka att han så ”mörkeralv” och inte
”murkelalv”, även om det lät så. Stockholmare talar ju
så slarvigt, som du vet.

du är en erfaren lajvare. Här är lajven som du med gott samvete kan säga
att du anmälde dig till. Att de sedan inte blev av är ju inte ditt fel...

1993

18-20 juni 1993. Amaress. Fantasylajv utanför Norrtälje. INSTÄLLT.
18-20 juni 1993. Bizarra Tider. SF-lajv i Stockholmstrakten. INSTÄLLT.
18-20 juni 1993. Trudvang. Vikingalajvi Mälaren. UPPSKJUTET.
22-27 juni 1993. Galningarnas lek. Fantasylajvi Västerås. INSTÄLLT pga sinnessjukdom.
1-4 juli 1993. Anowulfs dröm. Fantasylajv av RULGH. UPPSKJUTET pga mardrömmar.
2 oktober 1993. Jakten på Ljuset. INSTÄLLT pga jakt...

1994

april 1994. Häxjakten. Fantasylive i Lindesberg. UPPSKJUTET pga snödjup.
sommaren 1994. TrollegateLajv. INSTÄLLT på okänd anledning.
sommaren 1994. Prinsessa på Vift. Fantasylajv. UPPSKJUTET pga bortsprungen prinsessa.
18-21 augusti 1994. Tårarnas Barn. UPPSKJUTET pga personlig sorg.
9-11 september 1994. Tystnadens Dotter. UPPSKJUTET till 1995, men säg inget...

1995

maj 1995. Tyrannen. Fantasylajv i Stockholm. UPPSKJUTET pga för få anmälda.
19-21 maj 1995. Dödgrävarnas Gästabud. INSTÄLLT pga likgiltiga deltagare.
juni 1995. Tzaomin. Fantasylajv i Stockholm. UPPSKJUTET till hösten.
9-11 juni 1995. Malveca. UPPSKJUTET pga semester till Mallorca.
juli 1995. Auroras Gästabud. UPPSKJUTET pga studier.
juli 1995. Gwathaur - Skogens son. INSTÄLLT pga värnplikt.
11-16 juli 1995. Den Vita Lunden. UPPSKJUTET till 1996 pga för lite förberedelser.
Hösten 1995. När skogen tystnar. INSTÄLLT för att inte skrämma djuren.

1996

6 april 1996. Gästabudet. UPPSKJUTET pga acne.
27-28 april 1996. FriZonen. Framtidslajv utanför Stockholm. INSTÄLLT.
16-19 maj 1996. Pasteurprojektet. Framtidslajv utanför Stockholm. INSTÄLLT.
28-29 juni 1996. Morgonstämning. UPPSKJUTET pga dåligt morgonhumör.
28-30 juni 1996. Fejden. FLYTTAT till augusti 1996.

Arr: Is Kanaan.

Sommaren 1998. Ringens Krig. Live för obegränsat antal
deltagare i Tolkiens värld. Midgård kommer att byggas
Arr: RF Hybris.

Frugan svarar på alla de läsarbrev som jag själv
inte hinner med. Välkomna med frågor!

För dig som aldrig har gått på ett lajv men som ändå vill skryta med att

Alkoholfritt: förbjudet att pimpla! Stort område på Mälaren.

29 juni - 6 juli. Rö” vin-projektet, eller ”Det jäser i
lajvsverige”. Korkat? Inte alls! Över 130 rus utlovas!

Fråga Frugan

Skräveldarium

6-8 juli. Sagan om fel by del II: När elden vägrade ta sig.
Ett pseudomedeltida mytiskt sagolajv med fantasyinslag och
sägenkänsla. Kontakta Matts-David Tobisson.

Snälla Frugan, jag skulle så hemskt gärna vilja ha
en beskrivning på hur man bygger en bofferborg.
För tänk vad bra det vore att kunna springa in i den
utan att få riktiga skador, och att bara kunna slita
loss stycken ur kreneleringen som man sedan kan

slänga i huvudet på fienden. Dessutom skulle den
vara väldigt mjuk och trevlig att sova på, lätt att ta
med sig och man skulle inte behöva ha med sig mer
liggunderlag än de man ju ändå måste ha med sig
för att tillverka extra vapen av precis innan lajvet.

5-7 juli 1996. Sången. INSTÄLLT pga halskatarr.

1-4 augusti 1996. Myternas makt. INSTÄLLT pga högre makter.
30 augusti - I september 1996. Drakens Tänder. UPPSKJUTET till 1997.
13-15 september 1996. Kyria, mörkrets stad del 2. INSTÄLLT pga mörkrädd arrangör.

1997

Hälsningar Walter Eskil Stridenskiöldh.
Snälla dumma lilla du! Bofferborgar finns redan, men
de kallas för ”hoppborgar”, och används på Barnens
Dag och andra kringresande marknader. Förutom det
där med att slita stycken ur dem så är det precis vad du
behöver - inte ska du lägga ner jobb på att tillverka
borgen själv! Det finns fabriker som inte gör annat än
hoppborgar hela dagarna!
- Frugan
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april-april 1997

våren 1997. Festivalen. INSTÄLLT.

2-5 april 1997. Den Stående Galten. NEDLAGT.
16-19 maj 1997. Sista Kapitlet. UPPSKJUTET pga lokalbrist.
sommaren 1997. Alum Darya. Stort fantasylajv i Stockholm. INSTÄLLT.
sommaren 1997. Där stigen slutar. INSTÄLLT pga dåliga förbindelser.
sommaren 1997. Drakens Tänder. Fantasylajv i Göteborg. INSTÄLLT.
sommaren 1997. Stjärnsång. Femdagars fantasylajv. INSTÄLLT.
sommaren 1997. Högting. Fantasylajv i Kilsbergen. UPPSKJUTET pga markproblem.
juni 1997. Nio kungars möte. UPSKJUTET till 1998.
13-16 juni 1997. Vättemåne. UPPSKJUTET till 1998 pga månförmörkelse.
juli 1997. Eko från det förgångna. FLYTTAT till 1992.
6-9 juli 1997. Framtidslajvet 2068. UPPSKJUTET på oöverskådlig framtid.
10-13 juli 1997.. Det förlovade landet. INSTÄLLT pga samordningsproblem.
31 juli - 3 augusti 1997. Cuendillar. Fantasylajv i Skåne. UPPSKJUTET till 1998.

Jag har tänkt, har jag!

- Frugan

sportlovet 1997. Mineva. Framtidslajv i Stockholm. FLYTTAT till oktober.
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- Codpiece är för torskar!

Sammelsurium'
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