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StrapatS är ett fristående fansin om levande rollspel och
säljs till det förmånliga priset 10 kronor inklusive porto.
Chefredaktör och ansvarig utgivare:

PA

Jonas Nelson
Forskarbacken 7-213
104 05 STOCKHOLM
tel. 08-15 66 85
pg. 68 02 12 - 4138 (Jonas Nelson)

N

ai

med StrapatS är att informera, diskutera och
rapportera om levande rollspel i alla dess former. Vi är
därför i mycket hög grad beroende av läsekretsens
fansinet. Bidrag i form av artiklar och
engagemang
teckningar mottages tacksamt. Ersättning utgår i form av
gratisexemplar av StrapatS.

Annonser om

AE

rollspel är gratis upp till en kvarts
A4-sida, som sedan förminskas till detta format (A5).
levande

Manusstopp för nr
detta utihåg!
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är den 10 december 1993. Kom

J

NA

StrapatS
Chefredaktör
Jonas Nelson
Forskarbacken 7-213
104 05 STOCKHOLM
tel. 08-15 66 85
pg. 68.02 12 - 4138
(Jonas Nelson)

Utsockneskorrespondent
Lars Tyllered
Mellangatan 27
621 56 VISBY
0498-24 84 20

Omslag & illustrationer (ej annonser): Jonas Nelson
Upplaga: 250 exemplar.
INNEHÅLL

att

Innehållet i StrapatS kommer
vara 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
förra livet var jag en spetälsk häxa”).
typen

”I

BIDRAG FRÅN LÄSEKRETSEN
StrapatS är i hög 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 TEXT (ASCII) -format. PC eller Mac kvittar lika.

ANNONSER MED LIVE-ANKNYTNING
Annonser om levande rollspel är tills vidare gratis upp

till en
kvarts A4-sida. Halvsida 50:-, helsida 100:-, uppslag 150:-

ERSÄTTNING
Tyvärr har vi för närvarande ingen möjlighet att erbjuda
någon ekonomisk ersättning utöver ett gratisexemplar av det
aktuella numret av StrapatS.

RÄTTIGHETER
StrapatS 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 ett rimligt sätt korta och
ändra i insänt material.
Allt material som ej är märkt med copyright får fritt kopieras
och distribueras så länge källa och upphovsman tydligt anges.

ANSVAR
;

Upphovsmannen ansvarar ensam för sitt alster och sina
Åsikter, dessa skall inte på något sätt tillskrivas StrapatS om
så inte anges.

BYTEN OCH GRATIS NUMMER
Diskuteras med chefredaktören.

PRENUMERATION OCH BETALNING

StrapatS betalas antingen kontant till chefredaktören eller
genom insättning på ovan angivet postgirokonto.
Prenumeration är fullt möjlig. Sätt i så fall in valfritt belopp
på postgirokontot, så meddelar vi dej när dina pengar börjar ta
slut. Glöm inte ange ditt namn och din adress, samt från
vilket nummer prenumerationen ska börja gälla. Någon kredit
beviljas ej. Reservation görs för prisändringar.

Intetsägande rubrik
Enkätsvaren har droppat in i en långsam ström
under den senaste månaden. För tillfället har jag fått
in ungefär 40 svar, så det saknas fortfarande runt
200 enkäter. Skicka in din du också!
Hela resultatet av enkät-undersökningen presenteras
i ett kommande nummer. Hur många föredrar pizza
framför helstekt vildsvin? Hur många är korta nog
för att spela dvärgar? Hur mycket pengar spenderar.
folk i genomsnitt på Live varje år? Lugn,
kommer...
Redan nu kan man dock se en del intressanta
trender bland de som svarat. Inte helt oväntat är
Kalendariet något ni värdesätter högt i StrapatS,
men det
gillar minst verkar vara Live-rapporter,
Ajajaj, och här sitter jag med ett helt sjok me
rapporter som jag tänker tvinga på er under de
mörka vintermånaderna så att ni kan drömma er
tillbaka till sommarens hjältedåd. Redan i det här
numret kommer två gamla Live-rapporter som legat
och samlat damm alltför länge, och som jag måste
publicera innan "bäst före"-datumet gått ut.
Dessutom kommer
fem sidor sammanfattning
om tidigare Live, vilket borde glädja åtminstone
Dan Hörning, som startade det hela. Och som om
inte det räckte så finns det redan mer som ligger och
väntar, men som inte fick plats i det här numret. Till
slut blir det nog en hel bok av det där, skall ni se.

ni

det

Något som läsarna däremot vill ha mer av är
konstruktiva "gör-så-här-artiklar". Sitter du inne
med någon kunskap så dela gärna med dig. Det kan
vara allt ifrån enkla recept eller sybeskrivningar till
en artikel om hur man bygger sitt eget vikingaskepp. Vidare så vore det självklart en välgärning
att skicka in lite snygga teckningar. Alla tröttnar väl
på att se mina alster hela tiden...
Äntligen börjar ni tycka lite också! För and
numret i rad blev det inte mindre än fem insändarsidor. Tyck till bara, det är precis så jag vill ha det.
Tyckeriet är öppet för alla, oavsett åsikt.

till

Över
någonting helt annat, som jag länge gått
och grunnat på. Anta att man har fett hår, och vill
göra något åt det. Ska man då köpa schampoo fö
fett hår eller mot fett hår? Eller kanske för torrt
Den massmediala reklammarknaden översållas av
schampoo-reklam, men ingenstans får man svaret
på denna intressanta fråga som gäckat mänskligheten så länge. Helt uppenbart är det något som
saknas i marknadsföringen här! :-)
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Insändarspalten
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Holger Eliasson: ”Tyckeriet" och insändar-

spalten är ett bra inslag, som gärna får fortsätta.
Jag ser särskilt fram emot en debatt kring ämnet
Trenne Byar, ett Live som jag absolut tänker gå
på. Jag hoppas art det blir så stort och flådigt
som det utlovas.
ngående Johan Almséns utmärkta artikel, så vill
jag uppmana er alla att läsa avsnitten "Några ord
om arrangemang” och "Angående strid och
vapen" en gång till. Dessa avsnitt var så bra och
riktigt skrivna, att de borde upphöjas till gällande
lag! Också avsnittet om Kiltraug hade sina
poänger. Jag skrattade så att jag höll på att garva
läppen av mig.

Avståndsrabatt?
Magnus Sjöberg (Troll&Alver): Något som
rätt intressant är det här med att folk
jag tycker
som bor avlägset borde få rabatt på lajv. Det
finner jag intressant eftersom jag betalar 314
kronor bara för resan ToR Hultsfred- Västerås.
Då ingår ändå CSN-rabatten! Jag vågar inte tänka
på hur mycket det kostar för folk som bor ännu
längre ifrån Västerås än vad jag gör. Jag är fullt
beredd att sänka anmälningsavgiften på När
midnatt råder... för de som bor VALDIGT
avlägset! Jag hoppas andra också gör det så
kanske
till slut kan nå en tid då ingen betalar
enorma summor jämfört med andra. Lite mer
måste man
självklart betala, men man kanske
slipper betala uppemot dubbelt och ibland tre
gånger så mycket som de flesta andra gör.
Jag hoppas också att det dyker upp mer sådant
som Kiltraug. Jag har ej haft nöjet att spela det
än, men hoppas att få göra det snart. Och så vill
jag avsluta med att önska Ett Glas lycka till med
arrangemanget av Trenne Byar.

är

vi

ju
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Nymfdans
Ferdinand Kjellin, Nymfdans-arrangör: Till
alla de som ringt mig och som jag lovat skicka

information, men som inte fått det - ring igen, en
del adresser har nämligen försvunnit. För övrigt
så vill jag informera de som läst Féa Livia nr 2
och sett datumet 21-24 juli 1994 att Nymfdans
spelas 30 juni - 3 juli 1994 och inget annat.

H
Live, lajv, eller

något annat?

Erik Lindblom (Troll&Alver): Efter Magnus

Sjöbergs presentation av vår förening här i
Hultsfred, Troll&Alver, ansåg jag tiden vara
presentera mig själv här, samt dra
mogen för
mitt strå till stacken och fylla StrapatS stundtals
tomma insändarsidor.
Jag heter alltså Erik Lindblom och har utsetts till
T&A:s kontaktperson och om ni någonsin hört
mitt namn tidigare så är det troligen från något
PBM (Play By Mail, Postspel. Jonas anm.), en
hobby som jag ägnat mig åt ganska aktivt i ett par
år.
Vår målsättning är att 1994 skall bli T&A:s år...
Nej, allvarligt talat, vi hoppas kunna arrangera ert
par mindre, lokala lajv nästa år, förutom När
midnatt råder..., samt rusta upp vårt blivande
kräva mycket
värdshus, något som kommer
arbete.
Om det finns någon i Småland - förening eller
enskild - som ägnar sig åt levande rollspel vore
jag tacksam om ni hörde av er, om inte annat för
att vi kan sända er mer information om T&A och
våra kommande arrangemang.

att

att

Slutligen en kort kommentar angående Live vs
lajv. Jag håller med Jonas om att levande rollspel

den bästa beteckningen på själva
sysselsättningen, men vad skall man kalla

är

arrangemangen? Live fungerar väl bra, men jag
tycker att man ska använda svenska ord om man
kan. Tyvärr finns det inget bra svenskt ord (som
jag kommit på), så därför har jag nöjt mig med
att försvenska stavningen. Då undviker man
också risken att förväxla vår hobby med de
sysslor som förknippas med 071-nummer,
åtminstone i text...

Jonas: Om du nu föredrar svenska ord (det gör
jag också, innerst inne), varför skrev du då
"PBM" istället för ”Postspel"? :-)
Själv har jag sent ett otal varianter istället för Live:
LRP, LRS, levande rollspel, lajv, äventyr,

interaktiv teater, arrangemang(!) etc. Kanske
dags för en ny debatt här?

StrapatS nr
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Svärdsfixering och
Fantasy-mani?

rollval

- man är ju inte begränsad till att
”bara” spela människa. Dessutom är det enkelt
att arrangera, allt som behövs är en skog.

Eliasson: I anslutning till Anders
Johanssons inlägg om latex vs silvertejp vill jag
bara anmärka, att jag som mångårigt historiskt
intresserad och medlem i flera akademiskhistoriska föreningar också sett en stor, för att
inte säga markant fixering vid just svärd hos
Livare. Det har helt enkelt gått inflation i
svärdsantalet (var är alla pikar, hillebarder och
stångvapen, t.ex?) och på vissa "kvasimedeltida" Live efter vanlig Fantasy-typ (något
som inte nämnvärt intresserar mig och något som
jag tycker man nästan bör begränsa, eftersom det
finns så oerhört mycket av den varan...) ser man
nästan alla deltagare gå omkring med svärd,
påfallande ofta då av tvåhandstyp. Inte bara
riddare beväpnar sig med svärd, utan också
sköna damer, pager, vanliga fotsoldater (som
borde haft vett att skaffa sig en pik, spjut eller
något annat stångvapen) och t.o.m. bönder,
köpmän och hantverkare!
Jag tror nästan att det är vårt hedniska arv, som
ju fortfarande ligger genetiskt förborgat i det
svenska folkdjupet, som fått oss att göra detta.
Det är helt enkelt den gamla forngermanska
svärdsdyrkan och den vikingatida svärdskulturen
som kommit tillbaka och börjat resa på sig igen,
efter alla dessa år. Och vem hade väl kunnat tro
det, i tider som dessa? Hursomhelst, aningen
begränsningar av svärdsantalet på vissa Live
skulle kanske vara en lyckad insats från
arrangörssynpunkt.
Holger

Magnus Sjöberg (Troll&Alver): Är det
verkligen roligt när alla, och då menar jag alla,
går omkring med vapen och rustningar? Ar det
inte roligare om endast de som verkligen bör ha
vapen som sin rollperson (och även rustning) har
det än att det t.ex. kommer
fattig bonde medg
svärd, yxa, och ringbrynja eller full rustning?W
Det
tyvärr väldigt sällan jag träffar någon som
inte bär på ett vapen eller har ett vapen i sin ägo
som rollpersonen. Jag får väl erkänna att jag
brukar gå utrustad med ett svärd, men då har jag
också en karaktär som det inte är så konstigt om
han har ett. Jag brukar aldrig använda rustningar ">
eller diverse andra skydd för jag tycker inte
sånt och därför spelar jag karaktärer som oftast
inte har en massa rustning på sig. Nä, jag blir så
trött på sådant tjafs att jag inte vill skriva mer om
det.

en

är

om

Jonas: Då skall du åka på "Trenne Byar"! Jag
vet att arrangörerna (Ett Glas) jobbar för att få
folk att inse det orimliga i att alla dräller runt med
vapen, och det hoppas jag att deltagarna
respekterar. Kom ihåg - det är ALLTID
arrangörens regler som gäller (så länge reglerna
inte innebär livsfara för deltagare eller andra
orimligheter som strider mot sunt förnuft...).

i

Jonas: Jo, visst kan man tycka att svärd
överdrivna mängder och i de mest
förekommer
egendomliga händer. Men faktum är att svärd
tillhör de absolut enklaste och billigaste Livetillverka på egen hand. Dessutom har
vapnen
många arrangörer förbud mot stick- och
stötvapen. eftersom de är svåra att göra säkra i
spetsen. Slutligen är det trots allt så att många
nybörjare ser strid som en spännande höjdpunkt,
något som de absolut inte vill vara utan på ett
Live. Alltså bär de vapen och kastar sig genast in
i strider så fort de får chansen. Med detta i åtanke
är det kanske inte så konstigt att det gått inflation
i svärd, fast visst vore det trevligt att se lite mer
variation och framförallt lite bättre omdöme när
det gäller vem som bär vad. Hovdamer kan ju
alltid skaffa sig livvakter, och bönder kan ju
fundera på att bygga sig en latex-spade.
Ungefär samma resonemang tror jag ligger
grund för den stora andelen Fantasy-Live. Alla
vet vad det är, alla har passande dräkter, det
finns gott om olika raser och utrymme för fria

att

till
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Spegelns baksida
Detta är Spegel-arrangörernas svar på de artiklar
som publicerats i den förnäma tidningen StrapatS
och på alla telefonsamtal och brev vi fått. Detta är
vi både glada och förvånade över. Vi har
härigenom fått reda på både bra saker (ex. att fler
än vi trodde såg ClauW - ärkemagikerns - sista
besvärjelse, där magnesiumfacklor, ljusraketer,
samtliga arrangörer, 15 kg kolsyre-is, 30 liter
kokande vatten mm mm var inblandat) och dåliga
saker ex. att Off-Live tydligen förekommit, samt
att en del intriger kollapsat. Till Er som var med,
hört av Er
men
oss på ena eller andra
sättet säger vi - gör det. Vi är glada för alla
synpunkter och förslag. Det beröm vi har fått
har vi glupskt slickat i oss, men en del oklarheter
och negativ kritik har vi fortfarande kvar, och vi
vill klargöra en del orsaker och förhållanden
bakom Spegel.

till

inte

Redan

från

början var vi på det klara med att

Spegel skulle vara ett intrigfyllt LRS där
intrigerna skulle förgrena sig ordentligt i

varandra. I övrigt skulle var och en trivas med
sin roll. Härigenom hoppades vi att så många
som möjligt skulle spela ut sin roll till gränsen av
sin förmåga. För att lyckas med detta satte vi oss
ned och gjorde upp listor på folk som vi ville ha

med,

och

med

varierande

ambitioner

skräddarsydde vi 124 roller. De flesta tunga
roller och i övrigt drygt hälften, hade redan en
spela den när de skrevs. Dessa
påtänkt person
roller och personer delade vi upp mellan oss så
att alla deltagare skulle få en personlig
att på bästa sätt kunna utveckla
kontaktperson
rollen. Detta tror vi är en av huvudorsakerna
att många verkar ha haft trevligt på Spegel, och
att vi märkligt nog fått
även en av orsakerna
rykte om oss, att ha varit negativt inställda till
nybörjare. Detta fast det för minst 1896 var deras
första LRS, och grova beräkningar ger att totalt
uppemot 1/3 endast varit på ett LRS tidigare.

att

för

till

till

Observera dock att Spegel aldrig direkt var ett

öppet LRS, och särskilt inte efter det att

anmälningstiden gått ut. Vi ville helst ha folk vi
kände personligen till alla roller, men detta
lyckades inte pga att folk hoppade av. Avhopp
pågick fram till sista dagen före Spegel. Detta är
förklaringen till det sporadiska intaget av
deltagare och till problemen med vissa intriger.
Med anledning av artikeln om Spegel i StrapatS
nr 11. Nio veckor innan Spegel hade Greve Erik
Ulvstiernas grupp från Västerås och Anders bara
lyckats få tag på Elinas telefonsvarare, och inte
kunnat skaka fram någon annan lämplig ersättare

därifrån. Eftersom Elina kommer från Västerås
och dessutom på ett strålande sätt spelat liknande
roller tidigare, var hon ett idealt val till
Grevinnan, en roll som hon också vid tidigare
samtal under hösten och vintern visat stort
intresse för. Illvilliga rykten hävdade att hon var
på en tvåmånaders semester. Utan någon i den
viktiga rollen som grevinna skulle orimligt
många

intriger falla.

Vi ville ha med Ewiz på Spegel eftersom hon är
känd, allmänt omtyckt (inte minst av oss), och
för att det var hög tid att hon fick vara med på ett
sådant här LRS, och då som deltagare. Givetvis
bryr vi oss om alla deltagare på våra LRS, men
det känns därför extra olyckligt att just hon
illa ut.
råkade

så

Anders var den av arrangörerna som fram tills att
han åkte (sex veckor innan Spegel) varit
kontaktperson för Ewiz. Anders hade tidigare
talat med Ewiz angående andra roller i Spegel,
och möts av välvilligt intresse. Därför kontaktade
han Ewiz i mitten av nionde veckan innan
att ställa
Spegel, frågade om hon kunde tänka
upp som grevinna och förklarade även
situationen med Elina och Västerås-gruppen.
Ewiz sa ja, med förbehållet att hon endast kunde
vara med på lördagen.

sig

I slutet på den åttonde veckan ringde Elina och
talade om att hon inte alls skulle på semester, art

hon fortfarande var mycket intresserad, att hon
kunde vara med hela helgen samt att hon skulle
kontakta Terje och sätta igång direkt om hon fick
rollen. Anders beslöt då att det nog trots allt
skulle vara den bästa lösningen för Spegel som
helhet, och ringde därför upp Ewiz

(telefonsvarare)

ett antal gånger under

nästföljande vecka. Han ville tala med henne
personligen och be om ursäkt för strulandet och
be Ewiz att tillsammans med honom fundera ut
en ny intressant roll, och väva in denna nya roll i
intrigerna.

i

slutet av veckan slutfört alla sina
Anders hade
56 roller och intriger. Dessa lämnade han över
till en medarrangör som var insatt i rollerna och
som skulle kunna svara på frågor. Vad han
däremot dumt nog inte gjorde var att tala om vad
saken gällde sista gången han ringde till
'svararen , eller att underrätta medarrangören om
att Ewiz varit intresserad av och tillfrågats om
grevinne-rollen. (Snälla Ewiz, jag passar här på
att återigen innerligt och ödmjukt be om ursäkt
för att det blev så här. Anders).

StrapatS ar 12
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Drygt en vecka innan Spegel kom Anders
tillbaka och vid det påföljande arrangörsmötet
fick han reda på hur han klantat sig, men att
Ewiz tillsammans med en annan arrangör hade
fixat en roll som dansgillesmästare. Under detta
möte ringde Ewiz och undrade bland annat om
hon skulle behöva betala, varpå arrangörerna
efter mindre än 10 sekunders diskussion kom
fram till att det skulle hon naturligtvis inte.
Observera att det fria deltagandet berodde på
hon endast kunde vara
strulandet, INTE pga
med en dag. Spegel var ett tvådagars-LRS och
hur länge deltagarna ville stanna var upp till dem.
Ingen fick rabatt pga den anledningen.

att

Regler, behövs de?
Jonathan Josefsson:

Javisst behövs de till
strid och möjligen magi, men i övrigt tycker jag
att regelsystem för färdigheter är uruselt—T.ex.
när det gäller regeln för ”ficktjuveri/muddra”
sluta lajva och berätta
kontra "gömma". Just
vad man har för "skill" i färdigheten förstör
inlevelsen något otroligt!
Jag vill berömma Rulgh för Gazagahns
Återkomst, som har varit det enda lajv där
sluppit dessa regler.

att

jag

slutligen. Spegel liksom de flesta andra LRS
byggdes upp runt bakgrunder och intriger, gott
rollspelande från deltagarna, samt några
förutbestämda korta skådespel i mellantiden.
att föra in
Detta för att skapa stämning och
nya ledtrådar. Ett av skådespelen var
dikttävlingen. Det var dumt av oss att
förutbestämma en vinnare. Vi vill göra klart för
alla att felet var arrangörernas. ALLA kan få
rampfeber, och det enda fel som gjordes gjordes som sagt av oss.
Och

€

för

EPILOG:

var

ClauW
utan tröst, utan hopp. Vad tjänade det
till att vara den mäktigaste varelsen i skapelsen,
med kraft från tvenne källor - om ens krafter
ändå inte räckte till. Av de sex spegelskärvorna
som innehöll han och hans älskade älvvarelse
Jianes liv fanns nu i hans ägo endast en - den
med Hennes älskliga bild. Utan dem alla hur
skulle han kunna återföra henne från dödsriket?
Han drog upp gränsen för Porten, hans kraft
flödade ur honom och dödens dimma bredde ut
sig i Druidernas lund. Men fortfarande var
porten stängd - den krävde mer än enbart hans
kraft. Förundrade betraktade de druider som
alltför sent nått platsen, de som i sin ägo hade
fyra av de sex, hur ClauW med den sista
spegelskärvan i förtvivlan tog sitt liv, och
den vars liv han en gång stulit.
skänkte det
Jiane - styrkt av hans kärleks kraft skred i dans
fram ur Porten mot det omöjliga - och svepte in
honom i förgängelsens milda, förlåtande ljus.

till

Det hatade mörkrets alver såg med förskräckelse
sin ledares undergång och druidernas triumf. Så
sträckte en av dem fram sin kloförsedda hand
och visade den sista skärvan. Den med ClauWs
bild.
Med Vänlig Dompa!

6

Spegel-arrangörerna

AOM”Y

och Heraldik

C

Mikael Zöllick: AOM:are! För er som inte har
den sagolika AOM-listan med namn och
telefonnummer kan kontakta mig för en kopia,
och för er som eventuellt har ändrat adress eller
liknande, kontakta mig!
De som finner intresse i att ta fram en vapensköldff,>
med heraldiskt riktig vapenbild kan också vända
sig till mig, eller om man har frågor om heraldik i
allmänhet, skriv eller ring mig så skall jag hjälpa
till så gott jag kan.
Mikael "Zäta" Zöllick (Sir Morgan Cassin/Stridh)
Rågången 12
582 38 LINKÖPING
Tel. 013-17 89 47

StrapatS nr
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Latex, tejp eller stål?
Holger Eliasson: Blankvapen har nog inte
bland Livare att göra, åtminstone inte i en större
utsträckning. Intresserade av "riktig fighting"
kan ju alltid söka sig till SCA. Det kan också
hända att latexvapen är estetiskt överlägsna
silvertejps-dito, och att Nidmark har rätt i att
hävda sin policy, men precis som jag sagt
ansluter jag mig i alla fall till silvertejpens
förespråkare, och inget av de argument som jag
sett framföras i senaste numret av StrapatS har
fått mig att ändra uppfattning. Självklart kan den
som har pengar på fickan och som lämnat det
mest akuta nybörjarstadiet skaffa sig ett dyrare
slå omkring sig med istället för ett
latexvapen
silvertejp-och-skumgummi-dito, men om levande
rollspel skall bli stort i Sverige, tror jag att man
bör akta sig väldigt noga för att införa en massa
elitism och absoluta krav på dyr utrustning.
Sådant skrämmer faktiskt bort mången potentiell
nybörjare, och det bör man ha i minnet trots allt.
Så, låt oss skaffa silvertejp åt folket! Populismen

att

framför allt!!

Claes Andréasson: Gällande Carl Lundgrens

inlägg i debatten (StrapatS 411): Förvisso en
sanning att jag inte har någon jättestor erfarenhet
av latexvapen och deras utseende. Detta
omyndigförklarar emellertid inte mina åsikter!
Faktum är att latexvapen i allmänhet (försiktigt
uttryck, som syftar på "stor del” - ”majoriteten?")
inte ser mer naturliga ut än tejpvarianten.
Konstaterande: Blanka vapen är en estetisk
välgärning.
Praktiskt möjligt: Nej!
Kompromiss: Latexvapen.
Frågan man då måste ställa sig är huruvida man
kan förbjuda tejpvapen till förmån för
latexvapen, då de i många fall ser lika bedrövliga
ut. Jag förstår dock Carl Lundgren, då han inte
vill blanda latex och tejp - blandningen skapar en
sopbergskänsla. Personligen är det mig likgiltigt
vad ni kommer fram till, jag lär ändå inte bära
vapen på Live.

Magnus Sjöberg (Troll&Alver): När jag fick
hem StrapatS nr 11 kunde jag inte hålla tyst
längre. Jag kan bara inte förstå varför i hela
friden det ska vara sådant tjafs om Nidmark och
latexvapen kontra boffervapen. Varför ska inte
Nidmark få kräva att endast latexvapen får finnas
på deras lajv när Gyllene Hjorten får ha sina
blanka vapen på sina lajv? Varje förening får väl
arrangera precis hur dom vill. Det är ju ingen
deras lajv.
som kan kräva av folk att komma

på

Personligen tycker jag att det är enormt roligt att
kunna åka på ett ”slaktarlajv” utan större krav på
rekvisitan och strax därefter åka på ett annat lajv
som har höga krav på rekvisitan. Vi kan åka på
lajv i fantasy-stil, medeltida stil, nutida stil och
allt vad som finns. Varför ska vi då inte kunna
åka på olika lajv med olika höga krav?

Ola Holmdahl (Nidmark): Vi

i Nidmark har
med stigande förvåning följt (och deltagit i) den i
StrapatS rasande debatten om... latexvapen. Om
man för ett ögonblick tar ett steg tillbaka och
överblickar situationen ser man snart löjet.
Hela rasket härrör från Nidmarks föreningspresentation i StrapatS nr 8, där vi förklarar att vi
ställer vissa krav på utrustningen, dels för att få
våra evenemang visuellt njutbara, dels för att
begränsa förekomsten av omotiverat våld. Detta
gäller då främst vapen och rustningar, som hos
oss måste vara tillverkade i latex respektive
"autentiska" material. Bestämmelserna skapades
för att förhöja trovärdigheten i den illusion som
en Live-värld trots allt är, inte för att racka ner på
eventuella nybörjare. Debatten har, märkligt nog,
inte berört huruvida stickade koftor och
silvertejpade ishockeyskydd skall få passera
såsom brynjor och helrustningar, eller om man
skall blunda
ett par neonfärgade NIKE-pjuck
och föreställa sig ett par läderstövlar. Nej, istället
har debatten urartat till en vapenfixering vi vägrar
låta förknippas med Nidmark, som arbetar för
mindre våld på Live till förmån för rollspel och
fler vapenlösa karaktärer, t.ex. krämare,
spelmän, tjänstemän och uppassare, roller vilka
till och med hindras i viss utsträckning av en
uppsjö stridsinriktade råskinn med mord i sinnet,
vars främsta nöje är att dräpa för dräpandets
skull, och därmed kanske göra slut på ens
noggrant förberedda och inspelade roll. (Betänk
att de flesta av oss spelar kampanjpersoner!).
Nidmark serhelst att det fåtal krigare som finns
är propert utrustade spelare, gärna sådana vars
intresse snarare ligger i rollspel av
krigarkaraktären än i att hävda sig i onödan.
Att spela krigare blir i så fall också det något
speciellt, precis som gycklare och magiker, som
kräver minutiösa förberedelser och inte bara ett
fantasilöst avskrap som man "tvingas" spela i
brist på bättre, som jag personligen upplever den
nuvarande situationen i många föreningar.

för

Jonas: Jaha, och nu till den stora frågan: Har vi
diskuterat klart det här ämnet nu då? Antagligen
inte, så länge det finns vapen av olika material
kommer det
finnas folk som diskuterar föroch nackdelar. Och det är
inget fel i det!
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Gripenklos
Hemlig het

av Matu Palmström

på

Jag har väntat

i några nummer
att det skulle
komma något om Gripenklo, men det verkar inte

komma så jag ska försöka att skriva något
konstruktivt själv.

SORT

SENOR

SINE

ET

Fredagen den 30 juli

Som de flesta andra förstagångs-Livare så var jag
nervös som ett litet djur och rökte ohälsosamt
många cigaretter på raken. När klockan var runt
fyra så tog jag mig till slut samman och åkte
saken var att
iväg. Något som knappast hör
jag åkte i Live-kläderna, vilket fick en lustig
effekt på alla man mötte, antingen tittade de bort
eller rakt fram.

till

så

Väl framme
fick jag beröm för mina vapen,
fick mina mynt, det började regna och jag fick
reda på att Livet var försenat. :(
"Hur mycket försenat?", frågade jag.
"I värsta fall 18 timmar”, blev svaret.
"MÖGEL", tänkte jag.

När jag och några andra som jag inte minns
namnen på kom fram till byn så såg vi att borgen
inte var färdigbyggd (knappt påbörjad ens). Efter
att ha pratat med lite folk som jag kände (men
inte hade en blekaste aning om att de Livade) så
gick jag iväg för att hjälpa de som höll på att
bygga borgen. Här följde nu en stunds
borgbyggande som höll på till klockan elva då vi
kom fram till att det var för mörkt (dvs.
beckmörkt) för att fortsätta, så vi gick och lade
oss, sju personer och två knoddar i en bastu på
cirka 6 x 3 meter. Mycket trångt.
Efter att ha sovit i två timmar så vaknade
runt
fyra-tiden och kände mig klarvaken, så jag gick
upp, tillsammans med baronessan och Mårten(?)
och åt lite bröd och vin. Vid fem-tiden så
fortsatte vi att bygga, vilket vi gjorde fram till
lunch, förutom när det regnade som värst. Vid
tolv-tiden gick vi så iväg för att äta. När vi kom
fram till värdshuset så...

jag

Lördagen den 31 juli

...upptäckte vi att Livet redan hade börjat! "Hur
många ska äta i baronens följe", frågade
värdshusvärden baronen som till lunchen var
iklädd en magnifik dräkt bestående av jeans och
tröja. ”Öhh, fjojton", svarade baronen något
dröjande. "Till slut", tänkte jag. "Det har börjat".
Och visst hade det börjat, vi hann inte ens äta

8

klart förrän köpmannens bror som hade varit
sjuk ett tag svimmade av och fick ledas ut från
värdshuset.

Efter att ha ätit på baronens bekostnad så skulle
nu börja göra rätt för min lön, jag hade
vakten. Jag vaktade och vaktade, och sedan
vaktade jag lite till. Det enda roliga med
vaktandet var att jag kunde lyssna på vad alla
som besökte baronen hade att säga. Sedan kom
min tabbe, min enda tabbe, Bortifrån byn kom en
mystisk man klädd i kåpa, och det konstigaste
var att han höll upp ena handen. "Mystiskt",
tänkte jag och följde efter... (Här vill jag
framföra mina ursäkter till dig som jag följde
efter, men som förstagångs-Livare så har man
inte minsta chans
veta att någon är osynlig om
han räcker upp ena handen).
Efter denna lilla paus så fortsatte jag att vakta.
Senare försökte två av de andra vakterna,
Mårten(??) och Vlad från (något) låna pengar av
mig så att de hade en grund för sin orchjakt. Jag
kände mig snål och förklarade att jag hade så ont
om pengar. De tittade lite surt på mig och drog
åstad, för att aldrig synas till igen. Jag tror att det
var nu det började regna och jag fick huvudvärk.
Jag spenderade några timmar på baksidan av
borgen med att försöka få värktabletterna att
fungera och att prata med vaktkaptenen Minutix
(som baronen kallade honom) och den enda
återstående vakten förutom mig; Slaktar
Konrad(?). Jag minns inte ordentligt vad vi
pratade om förutom att jag kom med förslaget att
vi skulle offra magikerlärlingen Sam (som påstod
att det var han som skapat regnet) till en
eldsdemon. Därefter stod jag återigen på vakt,
det var ganska dött på grund av regnandet.
Fåtaliga var de som trotsade vädret för att tala
med baronen, en av dessa var en inkvisitor som
berättade om en demon som besatte kroppar och
kunde byta kropp genom att beröra någon. Detta
följdes av mer vaktande och ännu mer regn.

jag

att

(Pinsamt, men jag minns inte vad som hände mer
på kvällen, förutom att sheriffen Johan Wyman
(John Wayne?) föll och slog axeln ur led och
blev hämtad med ambulans).
På natten träffade jag demoner (trodde
Kungens hovspåman var på besök och skulle
efter att han hade spått baronessan och
baroninnan, spå tjänarna Giri och Gira (tror jag
att de hette), då de fullkomligt tappade kontakten
med verkligheten. "Jag ser ett ansikte i fönstret,
det är stort och grönt, och har en svans",
förklarade Giri. "Demonerna!”, tänkte jag och
försökte ställa mig emellan så att de inte kunde
röra vid baronens son eller hovspåmannen. Till
slut fick jag ut dem ur huset och då blev tjänarna
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plötsligt vanliga igen. "Men varför har du vapnen
dragna, Torbjörn?", frågade Giri. "Nu vill inte
jag vara med", tänkte jag och drog iväg till de
andra på värdshuset.
Senare på natten så hörde jag ett skrik ifrån
skogen och
jag tittade dit såg jag ett par gula
ögon lysa. "Orcher”, muttrade jag och gick in på
värdshuset och skrek: ”Om det är någon som vill
slakta orcher så kom med". Fem personer kom ut
till mig. Då jag såg ljus bortifrån
och sällade
borgen så slog det mig att hovmagikern, Helena
av Vattnet, var där, så vi gick i samlad tropp bort
till borgen. "Helena av Vattnet, vi tror att det
finns orcher här. Behöver du någon hjälp?",
frågade vi. "Var det bara orcher?", svarade hon
lugnt. "Då är det inget problem". "Uppstudsiga
magiker”, mumlade vi och drog oss tillbaka till
värdshuset om orcherna tänkte anfalla byn. Men
det gjorde de inte, så till slut ledsnade vi och
drog oss tillbaka för att ta oss ett glas till på
värdshuset.
Senare när vi skulle gå och lägga oss frågade
vaktkaptenen: "Tror du att vi behöver någon vakt
i natt, Wase?". Jag tittade upp mot den
beckmörka himlen och drog slutsatsen att det nog
skulle regna hela natten. "Om de anfaller i natt så
är de ta mig tusan dummare än jag tror", sade jag
och gick och lade mig.

när
sig

Söndagen den

1

augusti

Jag väcktes av rop utifrån, och att döma av
rösterna så var de flera. "Vakna, dumma
människor, vakna!". "Försablade sälskinnsbyxor", tänkte jag (lögn), "orcher!" (sanning).
Jag klev kvidande upp, tog på mig ett par fuktiga
strumpor och
par extremt leriga kängor. "Tar
du porten så tar jag baksidan", sa Minutix. ”Aye,
aye, mon capitän", tänkte jag och klättrade upp
på krökgången. Som tur var så kom det till slut
så mycket människor från byn att alla orcherna
var
drog sig tillbaka, förutom en, Knök. Men
han ju illvätte också. Han var sur på baronen för
att denna hade utlovat tio kopparmynt för varje
dödad orch, och då människor har mycket svårt
att se skillnad på orcher och illvättar så hade flera
illvättar blivit tagna för orcher. Baronen visade
då sin goda sida och lovade Knök att de tio
guldmynten bara gällde orcherna och inte
illvättarna.
Allt hände nu i en rask följd för att det skulle
hinna hända. Två män höll på att bli dömda som
rövare för att de hade näsdukar och kirurgerna
blev dömda för mord på inkvisitorn. Sedan kom
slutstriden, iscensatt av baronen och en
organisation som hette Röd Gripenklo vilken var
emot kungen och ville störta honom, tror jag. Jag
är inte riktigt säker för jag fick bara en kort

ett

så

resumé av baronen

då vi skulle bli anfallna. Efter

anfallet gick baronen ut och förklarade att
"Bojgen Gjipenklo haj fallit".

Efter detta anordnades en liten strid mellan

människor och orcher där jag gjorde bekantskap
med en orch (eller var han illvätte?) och hans
STORA sabel. Hade jag inte backat så vete
sjutton om jag skulle kunna sitta här och skriva.
Hans vilda hugg snuddade nu bara vid min hals,
men
gjorde ont av bara fan. Du som vet med
dig att du utdelade denna vilda sving, kontakta
Jonas så att han kan svartlista dig i StrapatS :-)
Som tur var så hade jag två KP (som de flesta) så
jag kröp bort från striden. Mitt i allt tumult skrek
så plötsligt Helena av Vattnet till och segnade
ner, fegt huggen i ryggen av en av sheriffens
män. Mannen ifråga var utom sig av förtvivlan
och förklarade att han inte visste varför han gjort
det, då någon utropade "Det var prästen som fick
honom
det!". Jag och kaptenen tittade bort
mot prästen som en man, samtidigt som någon
skrek (det kan ha varit jag) "Det är demonen!".
Kaptenen började springa mot prästens håll och
jag följde efter i en vild språngmarsch. Precis när
vi började ta in på honom så vände han sig om,
muttrade en ramsa och tryckte ner två pinnar i
marken. Vi stannade på en femöring och kunde
bara se på när prästen sprang iväg. Vid det här
laget så hade en drös legoknektar, äventyrare och
annat pack förstått vad det handlade om, så de
kom rännande förbi oss. Någon ropade: "Ta bort
pinnarna så att de kan röra sig". Sagt och gjort,
någon slet upp pinnarna ur marken, vi tackade
denne någon och rusade vidare.
För att göra resten av jakten kort så såg vi
prästen bli dödad av blodsalvernas ledare som
efter detta blev besatt av demonen och rusade ut i
skogen
att aldrig mer synas till. (Aldrig är ett
trist ord, säg istället fram till Gripenklo 2, "The
Jevenge of Bajon Gjipenklo").

det

till

för

Sedan var det slut (snyft), alla åkte hem och jag

(för

åt chili con carne
tredje dagen i rad) efter att
ha varit med och rivit borgen och städat lite.

För att säga några korta ord så här efteråt så vill
jag säga att Gripenklo var mycket kul och hade
varit ännu roligare med bättre väder, om det hade
kommit igång i tid och om jag hade sluppit äta
chili con carne varje dag. För Slaktar Konrad
kan jag berätta att jag fortfarande har svårt för
cider och brytbröd :-)
Hugget i sten av
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Matti Palmström
alias "Torbjörn Wase"
alias ”"Wase"
alias "Gamle"
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midnatt råder... >
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TrollezAlver p

När

I den lilla byn råder stor förvirring. Varlör och
av vilka revs värdshuset? Vart har ägarna tagit
vägen? Vem är den mystiske främlingen? Vad
är det som pågår?

År

du modig(eller girig!) nog att bege dig till
det som är kvar av "Fågeln" och söka svaret?
Visst är det frestande när en belöning på otroliga 20 Guld väntar den som löser gåtan!

Lajvet utspelar sig utanför

till 6/3 1994

AT

5/3

Sista anmälningsdag är 14/1 1994!

För mer information, ring eller skicka

2

ankerat svarskuvert till:
Magnus Sjöberg

SKogsrundan 30

57733 Hultsfred
0495 - 117 83
Denna

sida är en annons

i
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Skuggornas dal
29 april - I maj -94

En medeltida fantasylive i Stockholms utkanter.
Plötsligt var de där. Mörka,onda och stolta. Fast beslutna att krossa allt

motstånd.
De gav ingen nåd,och de som kämpade emot bestraffades hårt och
skoningslöst.
Ingen visste var de kom ifrån, men ett rykte spreds som en stormvind över
riket och det talades om skuggor.Profetsian förtäljer om att den som en
gång hade skapat dessa onda väsen,kunde mot sin vilja även förgöra sin
skapelse. Ty så står det skrivet i siarnas böcker. Även de nyskapade
profetsian.
förtryckarna kände
Därför kom ej gryningen efter denna mörka onda natt.

till

Rollkaraktärer
Alver

Tre olika

raser.Ljus, Mörk och Svartalver.

Människor Det finns ett stort rollurval(adel,hantverkare,religiösa
sekter,soldater,etc).

Orcher Varelser med en speciell kultur och ett annorlunda handlingssätt.
Övrigt Olika sagoväsen ex.gengångare tomtar, troll, vampyrer,älvor,m.m.
Egna

förslag

Anmälan

mottages med glädje.

Avgiften är 160 kr. Sker genom inbetalning på personkonto.

Betalningsmottagare:

Jonas Meisters
Kontonummer:70 08 27-0071

Ravens Wing-medlemmar rabatteras med 20 kr.
Skriv gärna vad du önskar för roll på inbetalningsblanketten, texta.
Sista anmälningsdag är den 1:a mars 1994.
Efter anmälan skickas folder med övrig information.

Information Fråga efter Jenny Johansson eller Jonas Meisters
tel 08/94 86 89 el. 08/99 19 10 .Mattias Månsson tel 08/651 19 25.
Väl mött!

Denna

sida är också en annons

i
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Latexvapen för alla smaker,sköldar med bra skyddskant,
slagtåliga arm- & benskenor samt ringbrynjor...

———

Vapnen

är gjorda av skumplast runt en glasfiberkärna och täckta med latex för

utseende och hållfasthet.

Sköldarna är 7 mm playwood med ordentlig skoning, redigt handtag och två
iäderremmar för fastsättning på armen.
Arm-

&

benskenorna har 10mm skumplast för att skydda mot för hårda slag.

Ringbrynjor är bailt...

e

Beställningar per telefon 031-12 16 72
eller per brev

0

Vapensmed
Nordostpassagen 36
Bertolf

413

11

r

Göteborg

"

Leveranstid cirka 1-5 veckor (beroende på orderingång)
Fraktavgiften är 1096 på ordersumman. Dock minst 50:-.
" Vi
förbehåller oss rätten att ändra utseenden och priser utan föregående avisering
samt att ae tryckfelsnisse arbete.
" Vi
tar inget ansvar för de skador som kan uppstå genom bruk eller missbruk av våra
varor
"

;

CS

Hela detta uppslag är en annons

i

StrapatS nr

12

=
Prislista sommaren 1993
Svärd
Kortsvärd

0:6m--300:-

Bredsvärd
Bastardsvärd
Slagsvärd

0.8m 350:1:1m 450:Töm 5808

Huggare

&

huggare
hands
bastard
tvåhands
Svartsabel
Svartdirk

”Xor

0.8m 350:-

14507
1.3m .550=

Sköldar

Arm

TAM

A9S0R

0.6m

300:-

Klubbor

&

Stridsyxa
Långyxa
Slägga
Stridshammare

Trekant
Rund
Rund

Sabel

0.8m 450:-

1.40 3505

0.8m 450:-

1.1m-550:-

Fen

300

diam. .5m 450:diam. .6m 550:-

&

Benskenor

Läder -armskena
dito par
Metall/ Läder armsk.
dito par
äder -benskena
par
Metall/ Läder bpensk.
dito par

0

220:400:330:600:330:600:440:800:-

Ringbrynja

ringar:
Fa
10x1.5mm 5'000 st

12XfImm-E5'00C0St

2
då

—370:-

3605

09

SE

1984

Tioårsjubilerande

Rollspel

INCO

Auktion

SN

Konfliktspel

Dioramor

1994

|

Föredrag

Filmer

IN

Figurspel

Debatter

Figurtävling
Levande

Utställnings

rollspel

Du, just du!

SVEROKS riksmöte

Zz

=,

b

.

a

EuroDipCon

II

Boka in hela pingsthelgen 20 - 23 maj 1994.
LinCon håller vi som vanligt på Linköpings Universitet

i

hus

C

och Kårallen.

ut

Om du vill få LinCon-häftet med information om konventet (kommer
ungefär i mars 1994), arrangera något
eller nå oss av någon annan anledning, skickar du (skriv tydligt) fullständig adress och telefonnummer med
riktnummer
LinCon -94 (adress nedan).
Vi har en nyhet som vi tänkte prova som experiment. Den
passa dig som alltid anmäler dig sent

till

lär

til

konvent. På science-fictionkonvent är det vanligt med stödjande deltagare, dvs personer som tycker att
konventet
så viktigt och intressant att de långt före konventet skänker en liten summa så att det kommer
igång. Stödet, 50 kr, är personligt och kan inte överlåtas. Blir du stödjande deltagare dras pengarna naturligtvis
av från den riktiga entréavgiften (preliminärt 110 kr för sverokmedlem) om du anmäler dig till konventet på
riktigt. Om du inte kommer tackar vi dig för ditt stöd till LinCon och du får inte pengarna tillbaka.

är

Det finns en liten personlig fördel också: Som stödjande deltagare räknas du som anmäld redan samma dag
du betalade in stödet. Du hamnar alltså före alla andra i anmälningskön, om du bara klarar av att anmäla
dig på riktigt före sista anmälningsdag (troligen den 20 april 1994). Bli alltså stödjande deltagare redan
idag genom att sätta in 50 kr på postgiro 87 99 68 - 6, betalningsmottagare Dragon's Den - LinCon!
Glöm inte att (tydligt) skriva att du är stöddeltagare, namn, adress, postnummer, ort och telefonnummer med

riktnummer.
Vi ses på LinCon!

LinCon «94, c/o Fredrik Bonander, Lantmannag 74, 583 32 Linköping
Observera att vi tappar bort dig om du flyttar utan att meddela oss din nya adress!
14

Denna

sida är en annons i StrapatS nr

12

”

Tidigare Live,

del 2

Många anammade Dan Hörnings uppmaning i
nummer 10, däribland Simon Malmberg, Henrik
Summanen (som berättar om SFL:s Live) och
Lars Tyllered (utsocknes-korrespondenten i
Visby, ni vet...), som alla fortsätter på den
inslagna vägen. Jag har splittrat upp deras
rapporter så att Liven hamnat i kronologisk
ordning, jag hoppas att skribenterna inte
misstycker.

December 1989

VinterLive på Haga

(ej att förväxla med Haga VinterLive)

Plats: Hagaparken, Solna

Arrangör: Håkan Stendahl/Seregon
Lars T: Ett "dungeonquest" i stil med Nostalgi-

Livet (se StrapatS nr 4), med runda boffers och
fula dräkter (ett monster hade täckjacka och
rånarluva!).
Jag spelade dvärgakung och minns bäst att jag
fick en hisklig utskällning för att jag stötte med
vapnet. Dessvärre hade ingen upplyst mig om
några regler innan så jag var helt oförstående.

Våren 1989

Första liven

(utan titel)
i närheten av Tyresta-Åva

Plats: Någonstans
friluftsområde

Arrangörer:
Westberg

Henrik S:

David Thurfjell och Daniel

Våren (maj)1990

Tiratinsin

Plats: en skog norr om Riala

Arrangörer: Andreas Dahlström, Tomas Walch

och Daniel Waldenström
I

tidernas begynnelse satte två

modiga män igång ett riskfyllt uppdrag. De hade
visionen att praktisera rollspel på riktigt, att göra
det "live". Deras namn var David Thurfjell och
Daniel Westberg. De satte igång och arbetet tog
sin början. Femtio anmälde sig. Tjugofem kom.
(En stor del av dessa genom teatergruppen
”Ungdomsspelet") Under denna vår legendariska
första live kämpade den onde kungen Sargonthas
mot
a alvledaren Diemakil. Slogs gjorde man
tills motståndaren föll ihop av smärta och
trötthet. Detta stridssystem förde med sig en
bruten hand, en knock (efter tre(!) slag i
huvudet) samt massor av blåmärken. Vädret var
bitvis hemskt med mycket regn och kyla.

bl

Henrik S: Man sökte den här gången efter

Tamaljahrs försvunna kungasymbol Tiratinsin.
Mycket ambitiöst arbete av arrangörerna,
samtliga deltagare hade "uppdrag" som alla på
sitt sätt ledde till den eftertraktade
kungasymbolen. Nytt var även magikerstrider,
runalfabet, lysdioder till orcherna och platta
vapen. Deltagarantalet var nu uppe i ca femtio
stycken, men ett av de mest bestående minnena
är den ohyggliga hettan (det rådde totalt
eldningsförbud som faktiskt åtlyddes av
samtliga(?) Kritik riktades efter liven mot att den
hade varit för arrangörsstyrd.
Hösten 1990 (sista veckan

Taurok

Hösten 1989

Andra liven

(även den utan titel)
Plats: någonstans i närheten av Norrtälje
Arrangörer: Jakob Krajcik och Adam Carlsson

Henrik S: Att live skulle praktiseras fler gånger
stod nu klart. Jakob Krajcik och Adam Carlsson

blev nya

arrangörer.

Under deras live

introducerades för första gången magi och även
stridssystemet var nytt, man dog nu efter en träff
på bålen. Aven under denna live fick deltagarna
njuta av ruggigt väder. Liven hälsades på av
piketpoliser som fått rapporter om att det fanns
"maskerade män med vapen i skogen". Det hela
löstes dock fredligt utan att någon polisman kom
till skada.

i

september)

Plats: För första gången användes nu

området

i

skogen öster om Brottby (även Remorhaz och
Drottning Nins Profetia)
Arrangörer: Michael Nordin (Lord Wifric för
SCA:iter) och Henrik Summanen

Henrik S: Den här gången stod kampen mellan

det onda riktet Aar:s trupper som försökte finna
sin svunne herre, draken Taurok, och de fria
folken i och runt Vade by. Sedan dvärgar smitt
samman det brutna svärd som kunde dräpa
Taurok kunde barbaren Tuorn slutligen slå ihjäl
draken. Ungefär åttio deltagare infann sig och
nyheter den här gången var flera nya raser och
språk. Även deltagarnas utrustningar tog stora
steg framåt.

StrapatS nr
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Våren 1991

August

Plats: Samma skog som Taurok
Arrangörer: Toobe Grande, Jens Eriksson,
Fredrik Eckhardt m fl.

Plats: Sandemars marker söder om Tyresta-Åva
Arrangörer: Andreas Dahlström, Henrik
Summanen, Lars Albertson, Mattias von
Brömssen, Oskar Sjölin, Jacob Stadell, Daniel
Westberg och David Thurfjell

Remorhaz

Henrik S: Denna live sågs av de flesta som en

till

SINE

ERE

Orodons Ord och det var heller
uppvärmning
inte i min mening något särskilt bra
arrangemang. Detta hindrade dock inte oss i byn
(som var inspirerad av Asterix) från att ha roligt.
Jag har nog aldrig skrattat så mycket på en live.
Flera nya deltagare och enorma orchstammar var
de största nyheterna. (Det är tveksamt om man
kan räkna in Remorhaz till SFL:s liver)

PTFE

Se

NPREISEVINNERA

Juni 1991

GåseborgsLivet

+ Seregon

Plats: Lövsta, Hässelby (Stockholm)

Antal deltagare: ca 60

Lars T: Min egentliga Livardebut gjorde jag

som arrangör. Livet var fullt av plotter, alla 60
deltagarna hade minst två var, vilket gjorde det
ganska struligt, men roligt. Tonvikten var lagd
på att ha kul mer än på tidsenlighet, vilket
märktes på karaktärernas namn. Huvudintrigen
gick ut på att två sekter, Örnens Ord och Livets
Enhörningar letade efter delarna av ett trasigt
svärd som skulle ge dem makt över världen. En
händelse är värd att nämnas: En präst misstänkte
att hans lärling var med i en ondskefull kult, som
av någon anledning var alla deltagares hatobjekt,
utan att egentligen ha gjort något. Prästen la en
sanningsbesvärjelse på lärlingen mitt i en
folkmassa. Den stackars lärlingen var tvungen att
liv... ut på en
bekänna och sprang sedan för
klippkant som omges av branta klippväggar åt tre
håll, från det fjärde hållet kom förföljarna. Då
hoppar killen ner! Ner för ett smärre stup på 2,5
meter och landar på en mycket stenig och brant
del av världen, som dessutom är nedlusad med
mycket stora och taggiga buskar. Som genom ett
under gjorde han sig inte illa. Ingen vågade följa
efter och han var räddad!

sitt

16

Henrik S: Detta trodde vi

i

vår dumhet skulle

bli "Mega-liven", den sista och den största. Vi

kände inte till några andra livesällskap (mer ä
"nåt gäng i Bromma”, det blivande Nockes ting)
och trodde det skulle bli slut på livandet efter
detta. Nästan samtliga tidigare arrangörer letades
upp och valda delar startade hösten 1990 under
ledning av Andreas Dahlström med arbetet på
liven. Ambitionsnivån var hög, man undvek s
långt man kunde tidigare livers misstag. I ko
gick historien ut på att det delade landet
Eskarnäéss två kungar, en god och en ond,
hamnade i krig med varandra. Landets gud,
Orodon, som var balansens gud vars lag förbjöd
den onde kungen att anfalla den gode innan en
frist löpt ut, övervakade det hela gestaltad av
Andreas Dahlström. De båda styrkorna hade
alltså tre dagar på sig att samla krafter och
magiska föremål i det neutrala Moern, där slaget
skulle stå. Så här långt hade arrangörerna så gott
alla äventyr gratis, och en i
som anledningen
förväg planerad slutstrid. Det hade nämligen
tidigare uppstått missförstånd om när liverna
slutade. Det lades ned oerhört mycket tid på
området. Vi byggde ruingrunder, en kyrkogård,
en övergiven by, broar och armborstfällor.
Dessutom så var det en hel del skatter nedgrävda
och det fanns många intressanta och otäcka
platser att besöka.
I stort sett allt klaffade, de hundra sidorna
bakgrundsmaterial hade använts och de dryga
hundratalet deltagare var nöjda. Live
fotograferades "on-live" av en smygand
proffsfotograf och det blev ett reportage i
tidningen "Vi". Detta är den hittills förmodligen
mest lyckade av SFL:s liver.

till

(Örnar och Enhörningar)

Arrangör: Lars Tyllered

1991

Orodons Ord

|

Levande rollspelspub!
Tisdagar ojämna veckor kl. 19:00 på Vomerande
Vätten (Uplands Nation, Uppsala). Arrangörer:
Uppsalas Förening För Interaktiv Teater.
Kontakta Martin Eriksson, tel. 018-26 18 90.
OBS! Kårleg. krävs!
OBS! Uppehåll under jullovet!
Vi finns i Örnsköldsvik, Sundsvall, Umeå och
Uppsala. Snart även i Stockholm!

StrapatS nr
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13-16 augusti 1992

Maj 1992, tredagarsLive

Charon
Arrangör: V.A.S.

Trommes lott

Plats: Färdskärstorp, Skultuna

Lars

T:

var

Arrangemanget

egentligen

bedrövligt - stadsmuren var ett snöre man knappt
såg, arrangörerna gick omkring och kastade
besvärjelser enligt godtyckliga regler, man fick
bara grupputskick och inga plotter mm. Andå var
det väldigt kul.
Måns Svenson och jag råkade sänka en eka
genom att krascha den mot en dammluckal!!
Måns hade förresten den hittills intressantaste
ursäkten för att vägra engagera sig (i att inta en
stad). Vad det var är jag vänlig nog att hålla tyst
var något som var i vägen...
om, men

det

22-24 maj 1992

Retsir Lex

Arrangör:

?

Plats: Kårsta, norr om Stockholm
Antal deltagare: ca 150
Skildrat av Simon Malmberg

i

Plats: för första gången används Edsbroområdet. (Ariannas bröllop och Nattens ögon)
Arrangörer: Daniel Westberg, Gustaf af
Geijerstam och Filip Eriksson
Henrik S: Det hade till vår stora förvåning

börjat dyka upp nya liver på kalendariet, Retsir
Lex och Drottning Nins Profetia till exempel.
Trommes
hade ett planerat deltagarantal på
200 personer och var SFL:s enda evenemang det
här året.
Det lilla handelsfylket Laegheim som var en
viktig och strategisk knytpunkt i mitten mellan
fyra stora riken utgjorde handlingarnas centrum.
Ett av de fyra rikena, Whan-Moredhyn,
hänvisade till gamla skrifter och fredsfördrag och
gjorde plötsligt anspråk på Laegheim. Detta
medförde att samtliga andra länder, EiraUmarthyn, Cimarthyn och Arkathyn, sände
delegationer för att bibehålla freden eller överta
Laegheim själva. Liven gick i starkt medeltida

lott

anda och det var långa

StrapatS nr 4.

Simon M: Den gamle jarlen av Dalfodin hade
avlidit. Hans båda närmaste män, baronen och
greven, intrigerade nu för att få makten. Läget
blev än mer spänt när grevens son blev
nedskjuten med baronens pilar på sin färd till
provinsens enda by. Nu började också demoner
och oknytt röra sig i skogarna. Samtidigt blev
den mäktige magikern mäster Necrolobeius Geail
Staevenulfv besatt av demonen och gick
bärsärkagång i byns tempel. Mäster anslöt sig till
skogens svartfolk, vilka företog ett stort anfall på
byn under natten. Både greven och baronen var
dock där med sitt folk och slaktade ned ett
trettiotal av svartfolket, som blev så bedrövat att
de åkte hem från Livet. Denna fadäs i intrigen
reparerades av mäster, som invaderade byn,
förhäxandes folk till höger och vänster. Livet
slutade i en slutstrid mellan förhäxade och
oförhäxade som de senare vann.
Jag spelade en inkvisitor som bekämpade lokala
irrläror, som t ex den ökända ”bakteriekulten".
Min biskop tyckte inte att inkvisitorn skulle
tortera folk, så jag blev inte så grym. Efter
mycket intrigerande blev jag förhäxad av min
biskop och lyckades mörda greven. Jag blev
dock nedhuggen av dennes livvakter, varvid
förtrollningen bröts. Därefter deltog jag i
slutstriden mot mäster och biskopen.

diplomatiska

förhandlingar. Många personliga intriger och få
"skattjakts"-uppdrag. Jag betvivlar att de som ej
var adel och inte fick deltaga i vad som skedde
med annat än svärdet uppskattade liven särskilt
mycket.

Simon M: Livet handlade om fyra länders

försök att lägga beslag på den lilla men rika byn
Tromme. Länderna hade sänt ut ambassadörer till
området, vilka nu intrigerade mellan varandra
och med byn, då ingen var stark nog för att
ensam ta över. Livet var mycket toppstyrt och
lämnade de stora massorna ovetande om vad som
hände, vilket ledde till stor leda. Ambassadörerna
och byrådet hade dock en härlig tid. De två
starkaste länderna kom överens om att dela
området. De två svagare ville inte veta av detta,
men besegrades. Sedan var Livet slut.
Jag var general i det lilla landet Arkhathyns armé.
Vi styrdes av ett tyranniskt hov, som inte
övers för fritt Livande. På
lämnade mycket
den fjärde dagen mördade jag och mina soldater
hovet och begav oss mot Tromme, stridslystna
som vi var efter tre dagar av total frid. Vår armé
bestod av ca 15 man, vilka förstärktes med fem
man från Moredhyns armé. Mot oss stod
Umarthyns, Cimarthyns och Trommes härar,
sammanlagt ca 90 personer. utgången var given,
även om jag genom ett orimligt rustningssystem
fick 25 kroppspoäng!

StrapatS nr
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11-13 september 1992

Påsk 1993

Arrangörer:

Plats:ett grustag åt Norrtälje till
Arrangörer: Gabriel Walldén m fl,
"Ett Glas" (Trenne Byar)

Menhingen meth Lifvet

Carina Gustafsson och Hanna

Betts-Lindros
Plats: Tyresta, Tyresö
Antal deltagare: ca 50
Skildrat

j
E

É
|

Lars

i

StrapatS nr
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Mosews Fusion

Livet gick ut på att Gryningen,
Skymningen och Orcherna inte trivdes med
varandra.
Själv spelade jag Skymningens mäktige ledare,
vilket förvisso hade sina poänger. Livet var
kanske inte helt lysande arrangerat, men bortsett
från att orchledaren ballade ur och hotade mig till
livet (Off-Live!) så var det ganska kul. Det
roligaste var nog faktiskt den mysiga festen
detta.
kvällen innan. All heder åt arrangörerna

för

till

sällskapets liver.
arrangemang, kan räknas
Många av de gamla rävarna deltog ej, det var en
ny genre och en hel hord med nya ansikten.
att simulera eldhandvapen
Arrangörerna hade
låtit använda sig av det i högsta grad
kontroversiella "Paintball", ett kanske inte helt
lyckat drag. Men det var inget tvivel om att det
rörde sig om live och inte något j-a
Paintballevent. Det var hög klass på rollspelandet
på flera håll men kanske för många Ramboinspirerade fjortonåringar.
Historien var ganska svår att förstå och det var
inget överväldigande intriglandskap men det
materiella, såsom hotell och läger hade
arrangörerna gjort bra. Det kan behövas träning
inför ett arrangemang som "Trenne Byar", sade
en av arrangörerna. Han hade rätt.

för

sådana, (förutom vinterlivarna)

Västerås ÄventyrsSällskap fyllde sex år och
firade med att arrangera ett Live. Eller?...

Lars T: Det här "Livet" var så pinsamt dåligt att
jag ger fan i att beskriva eländet. Till och med
arrangörerna åkte hem under kvällen, så tråkigt
var det. Det roligaste som hände var att Nicklas
Nilsson kastade sig och en tjej från Stockholm i
en fontän i centrala Västerås på väg tll tåget.

i

t

SFL:s

medlemmars regi.
Jag bör dessutom tillägga att alla liver innan
Orodons Ord var tre dagar (två nätter) och alla
efter var fyra dagar. SFL:s liver är nog det som
ni kallar "Free-forming, där alla deltagare själva
intrigerar och spelledaringripande är strängt
förbjudet. Alla spelavbrott av modellen "Timeout" är även dessa förbjudna.
Inför Trenne Byar är det oerhört viktigt att alla
deltagare har förstått detta, annars är risken stor
att man förstör för den större delen av deltagarna.

— Silvertejp —

16-18 april 1993

Våroffer

Arrangör: Enhörningen
Plats: Färdskärstorp, Skultuna
Antal deltagare: Drygt 100

Kraftig, brittisk silvertejp av hög
kvalitet på S50-meters rullar säljes

av Lars Tyllered.

Lars T: Jag har redan beskrivit Våroffer, men

kul var det. Roligaste händelsen för min del: Att
försöka omvända en hord orcher med
vattenskräck är bland de intressantaste uppgifter
jag försökt mig på...

billigt, nu även i två olika bredder!
(Erbjudandet gäller fram till april,
därefter uppehåll p.g.a. militärtjänst).

endast 50 kronor/rulle
Kontakta Micael Åkesson, 08-600 07 14.

18

€

Vi har i SFL, förutom detta, sedan 1991 en
stående kampanjlive på Järvafältet varje vinter.
Dessa liver brukar vara en dag, och vi håller till i
Hanstaskogen väster om Bögs gård. Detta kallar
vi Mini-live och jag har varit med om ca 10

December 1992
V.AÅ.S. JubileumsLive
Arrangör: V.A.S.
Plats: En stuga utanför Västerås

8

stort sett

Henrik S: Det är tveksamt om denna live, även
om den är den första i föreningen SFL:s

av Jonas Nelson.

T:

Skildrat i StrapatS nr

i
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16-18 juli 1993

14-16 maj 1993

Ariannas bröllop

Tar-Atanamirs Fylke

Plats: Samma som Trommes Lott
Antal deltagare: ca 100

Plats: Kilsbergen, Närke

Arrangör: Jonas Hierpe m.fl. / "Blå Bergen"

Arrangör: Nockes Livesällskap

Simon M: Livet utspelade sig den djupa skogen
Mirkenland, där det bor tre rivaliserande
stammar; Vargklanen, Traub Alkhaith Viserlai
och Krinlänningarna. Dessa ställs nu inför det
gemensamma hotet att bli erövrade av det
mäktiga imperiet Fyrgia, som har sänt en baron
till dessa trakter för att driva in skatt. Ett
intrigspel börjar mellan stammarna och baronen.
Ett giftermål ingås mellan Alkhaith och
Krinlänningarna. Intrigerna avbryts bryskt av en
massaker på Vargklanen utförd av svartfolk och
ledd av tre mäktiga demoner. Under natten
lyckas demonerna ta bruden till fånga och
genomför ett svart bröllop, vilket kommer att
sänka världen i mörker om man inte dödar
demonerna inom 24 timmar. Det hela avgörs i en
slutstrid, som svartfolket vinner då de är
odödliga. De lyckas dock inte dräpa alla
människor och det hela slutar i ett dödläge.
Jag spelade en patriotisk handelsman i
Vargklanen, som sökte efter en ört som klanen
sina riter, men som Fyrgia hade
behövde
förbjudit. Jag lyckades komma över ett stort
antal, vilket storligen gladde klanen. Fyrgias
inblandning såg vi dock inte på med samma
glädje, ej heller bröllopet mellan de andra
klanerna, som nu kanske skulle enas mot oss. I
den följande massakern var jag en av de få att
undkomma och deltog hela sista natten i strider.
Följande dag deltog jag i slaget, men blev
nedhuggen av en grupp svartfolk som vägrade
dö.

till

att

i

T: Jag har avsiktligt inte beskrivit de Live
som Dan Hörning beskrev i det förra numret,
trots att jag varit på de flesta av dem. Jag har
många roliga minnen därifrån, men dem tar vi
kanske en annan gång. Jag presenterar dock en
topplista i stil med Dannes:

Lars

1.

Spegel

Usch, vad jag beklagar att jag bara var nattaktiv.
En arrangörsmässig fullträff! Som sagt,
mörkeralver är rätt kul i alla fall.

2. Tar-Atanamirs Fylke

Jag vet inte varför, men jag har aldrig haft en
sådan längtan tillbaka efter ett Live.

3. Våroffer

Odets Offer
Arrangör: Enhörningen
Plats: Färdskärstorp, Skultuna
Antal deltagare: ca 170
8

Jag har av blygsamhetsskäl inte tagit med mina
egna Live i bedömningen...

av Lars Tyllered.

T: Uppföljaren till Våroffer, men som inte
alls var lika bra. Snarare än någon speciell
händelse vill jag framhäva Markus Walls otroliga
ent-dräkt, som verkligen var jättebra!

Lars

urbefolkningen liksom alverna och orcherna.
Många småintriger spanns därikring.
Själv spelade jag handelsman. Jag kommer
minnas detta Livet för två saker: Liveområdet var
väldigt bra - man kunde åka kanot över sjön, gå
på quest i timtal genom skog och mark och ändå
möta Livedeltagare. Dessutom var det stundtals
väldigt fin natur (tyvärr förstördes den på andra
ställen av kalhyggen). För det andra var
atmosfären väldigt stämningsfull. Jag tycker att
spelvärlden var en av de bästa jag stött på. Ett av
många komiska minnen härstammar från
hemresan - Jonas knölade in 22 (tjugotvå!!!)
en stackars VW-buss.
personer

Trots brister i tidsenlighet ett underbart Live. Min
roligaste roll hittills som prins förklädd till
vimsig präst.

17-20 juni 1993

Skildrat i StrapatS nr

Lars T: Thåras präster och den feodalistiske
fylkesherren har en längre tid irriterat

Tack

till alla arrangörer
Slutligen ett stort
och alla deltagare på dessa och andra Live.

Ringbrynja Säljes
Daniel Larsson, tel. 021-13 45 87
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SkogsVentyr-93

det

en rapport av Camilla Bihrling

16-18 juli var jag på SkogsVentyr. Det
arrangerades av M.A.S.K. (Mälardalens
Allmänna SpelKlubb) och var en annorlunda

upplevelse för mig, som tidigare varit servitris vid
Gyllene Hjortens rådslag i Garguls tempel och
liknande fredliga karaktärer. På SkogsVentyr var
på riktigt!
jag och åtta till orcher, och man slogs
Visserligen med skumplast-lindade, silvertejpade
bambupinnar eller latexvapen, men alla fall...
Vi anmälde oss så sent som veckan innan
(rekommenderas ej!) och fick bråttom att sy
passande kläder och göra vapen - vi hade
bambuvarianten, jag hade aldrig hört talas om
latex innan vi kom till SkogsVentyr.

ju

i

På fredagen anlände vi till Söndagsbyn utanför
Ludvika, ett par timmar innan det hela skulle
starta. Vi hade planerat att ha vårt läger i ordning
och vara orcher klockan 17:00 då Livet började,
men inte oväntat blev vi skickade fram och tillbaka
mellan arrangörerna:
- Vi skulle vilja sätta upp vårt läger.
- Prata med honom där ute.
- Han sade att vi skulle fråga dig.
- Men jag vet ingenting, jag är bara ordförande!
Nåja, han visste en hel del, så vi fick en mycket
kortfattad regelgenomgång, en blomma (som
skulle växa i orchlägret) samt vägbeskrivning
en lägerplats. Innan vi fick bege oss till lägret
skulle våra vapen testas, vilket skedde genom att
två av arrangörerna slog på varandra med dem. De
godkände alla våra vapen - utom tre.
Vår orchstam fick förstärkning också, av två killar
i 14-årsåldern som hade varit på många Live innan
och hade snygga latexvapen och rustningar.
Samarbetet gick ganska bra, fast de blev lite sura
över att vi kallade dem ”snotlings” (från Blood
Bowl, men vem skulle inte bli det?
Den
campingplatsen, på vilken vi skulle ha
vårt läger, var tyvärr upptagen av en kennelklubb
med husvagnar och schäfrar, så vi byggde lägret
uppe i skogen istället.

till

lilla

På kvällen allierade vår ledare oss med den andra
orchstammen (som vi enligt arrangörerna inte
vi skulle slå
tyckte om - det var väl meningen
ihjäl varandra), alla andra svartfolk och en del
människor som ville vara med. Därefter sprang vi
(över 30 stycken!) planlöst fram och tillbaka ett
tag tills vi i vår stam gick tillbaka till lägret och
berättade historier och sov. Vad som hände senare
under natten vet jag inte, men de andra orcherna
och svartfolken stannade nog kvar ute i skogen,
för vi hörde en del klagomål dagen efter över
det smugit omkring orcher vid byn.

att

att
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Det är nog inte så lätt att skilja på orcher och
är inte precis kul att bli utskällda
orcher, men
för sådant andra gjort. Till exempel kom på
lördagkvällen ett följe från byn till Lönnkrogen
svartfolkens krog - förmodligen för att utrota allt
svartfolk. Vi flydde över bron och när de andra
orcherna m.fl. insåg att vi höll bron, smet de iväg
för att inta värdshuset, vilket var absolut förbjudet
enligt arrangörerna. Vår orchstam och ett par
mörkeralver stannade och stred och motståndarna
flydde faktiskt efter ett tag, men det berodde nog
mer på rykten om orcher i byn än på v
stridsduglighet. Vi dog nämligen nästan
eller slogs medvetslösa i alla fall.
Efter att ha blivit helade av krogvärden och en
till byn för att se vad som
nekromantiker(!) gick
hänt. Jodå, svartfolken hade övertagit byn och
arrangörerna var milt uttryckt arga. Gissa vilka det
gick ut över? Just det, oss! Efter mycket om
men lyckades (tror jag) vi övertyga dem om att
var oskyldiga, och så konverterade vi till
stadsvakter.

-

MY

vi

Söndagen var lika het och solig som dagarna
innan, så vi bestämde oss för att "upprätthålla lag
och ordning" på bryggan vid sjön istället för i
byn. Det var inte så många som spelade längre, så
när vi kom tillbaka var det prisutdelning för bästa
dräkt, rollspel mm. De delade ut små söta pokaler,
men vilka som fick dem tyckte jag var rätt så
ointressant eftersom jag inte visste vilka de andra
var eller hur de sett ut och betett sig i sina roller.
(Det hade varit roligare om de behållit Livekläderna på).
På det hela taget var det roligt, men nackdelen
med att vara orch är att man missar så mycket av
vad som egentligen händer. De andra sökte visst
efter ett magiskt svärd, som någon fann.
Jag vet inte hur många deltagare det var på
SkogsVentyr, men enligt ett rykte skall det
varit cirka 150. Inte omöjligt, många var det i al
fall. Men trots detta såg jag bara fyra tjejer där förutom vi två i vår grupp - det kanske var fler
fast de gömde sig, vad vet jag? Med tanke på att
en SVEROK-ansluten tjej bara betalade 80
kronor, eller om hon (som vi) inte fick några
regler endast 30 kronor, så kan det alla fall
vara av ekonomiska orsaker som andelen tjejer väll
så liten.
Om själva arrangemanget har jag inte mycket att
säga och absolut inget att klaga på. Att vi inte fick
några regler var ju helt och hållet vårt eget fel som
anmälde oss en månad efter sista anmälningsdag.
vi fick
Egentligen var jag ganska förvånad över
komma...

i

”»

att

Som avslutning vill jag bara säga att jag gärna far
på fler SkogsVentyr!
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Det är Robin Hood
jag vill ha!

Själv föredrar jag ett inte fullt så toppigt "stuk"
jag har sytt in översta toppen (se
på mössan,
figur 4). Hur du vill ha formen på din egen
mössa bestämmer du förstås själv.

-

Dekorera gärna mössan med tjusig fjäder, en
grankvist eller vad nu känner för. Välkommen
bland de muntra männen!

Eller åtminstone

hans mössa...

så

en

en sybeskrivning ihoptotad av Jonas Nelson

Huvudbonader är något som ofta är ganska
förbisett i levande rollspel, ganska konstigt
egentligen när det finns så mycket att välja på;
hjälmar. barenter, stråhattar, filthattar, struthättor
och olika typer av hucklen för att nu bara nämna
några. I Féa Livia nr 3 kunde lära er att sy en
enkel barett, här kommer nu något nästan lika
enkelt - en hatt ä la Robin Hood.

40 cm

ni

42 cm

Till Robins hatt bör man välja ett tyg i något styvt
material, filt passar bra. Man kan också göra en
hatt i flera lager tyg om man så önskar.

Figur I

Klipp ut två trekanter enligt figur 1. Måtten är
bara ungefärliga och är hämtade från min egen
"experimentmodell”.
Sv ihop de två halvorna längs två sidor enligt
figur 2. Vänd sedan mössan ut och in så att

sömmarna hamnar på insidan, och vik upp
sidorna som på figur 3 så att du får en lagom
passform efter ditt eget huvud.

Klipp eventuellt av sidorna som sticker upp om
du tycker att de blir för höga, fålla därefter in
kanterna på sidorna så att de inte fransar sig.
Alternativt kan du sy på ett band längs
sidokanterna.

Figur 4
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Föreningsadresser

S
TIN

EON

TOUS

RENO

Dark

Illusions

Magnus de Pourbaix
Valfiskens gata 790
136 64 HANINGE
Tel. 08-777 17 35

Stormogulerna

RULGH

Illmyhr (Karlskoga)
Lars Lundh

Tel. 0586-346 38

Johan Cransenhed

Hans Olsson

Drottninggatan 40
702 22 ÖREBRO

Storgatan 18 C
612 39 KARLSTAD

Tel. 019-11 05 98

LF Gripen

Andreas Hammarberg

Särimners Vänner

Måns Svenson
Wigelievägen 7
712 32 HÄLLEFORS
Tel. 0591-109 36

IIS

VINDVEEUSIASEFEIIUES

Enhörningen
Hans Nilsson

Hyttgatan 29 B
81139 SANDVIKEN

Panggatan 12
723 38 VÄSTERÅS
Tel. 021-14 21 89

Linköpings LRF

SINEEIESPISEEEN

Faluns Livesällskap

ANNES

NSFIUINI

NP

Ferdinand Kjellin
Malmstigen 3
791 46 FALUN
Tel. 023-339 20

EN

VVS

PSEESU

F.F.I.T.

/

Mark

BOX 539
721 09 VÄSTERÅS
Tel. 021-12 43 96

(Mattias Wåglin)

Sundsvall:
Martin Larsson
Tel. 060-218 25

Peter Hansson

Örnsköldsvik:
Daniele Gulino
Tel. 0660-829 73

Gyllene Hjorten
Stefan Eriksson

Grindugakroken 6
805 92 GÄVLE
Tel. 026-986 22

G&B Syd

Härjedalsgatan 40
162 23 VÄLLINGBY
Tel. 08-87 25 49

Serene

SF

ä

MO

ä
Nordström
I 12/Fo17

2:a Skyttekomp.

Box 1005
575 28 EKSJÖ
Tel. 0381-101 24

1

Carl Lundgren
Esplanaden 25
531 50 LIDKÖPING
Tel. 0510-257 31

Härnösands LRSFörening

RavensWing

Stockholms

$

J.

Fria

Livesällskap

Gabriel Walldén
Bergkällavägen 72
191 79 SOLLENTUNA
Tel. 08-626 83 55

Christian Angerbjörn
Kämpevägen 12

19149 SOLLENTUNA
Tel. 08-96 86 72

Saxlyckevägen 27 B
691 51 KARLSKOGA
Tel. 0586-586 92

Ulf Ekman
Rosenvägen 6
69142 KARLSKOGA
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Markus Waltersten
Viksängsgatan 28
72347 VÄSTERÅS
Tel. 021-13 88 67

Äventyrsgillet

SF Silfvereken
Oscar Hafvenstein

Ollikainen
Myrmalmsringen 133
13665 HANINGE
Tel. 08-745 24 18

6|

Västerås AventyrsSällskap

Tel. 08-87 66 78

Markus

Knipklor

tr.

Avgrunden (SPAV)
BOX 25006
100 23 STOCKHOLM
Tel. 08-756 42 06

SFL,

Nidmark

&

& Alver
Erik Lindblom
Västrahult
577 92 HULTSFRED
Tel. 0495-603 61

(Lennart Borg)

(16:30-22:30)

Tentakler

Troll

Ewiz Ehrsson

Becksjudarvägen 41,
13136 NACKA
Tel. 08-716 32 45

Erik Malmcrona
Nordostpassagen 36
413 11 GÖTEBORG
Tel. 031-12 16 72,
031-42 48 22

Peter och Jeanette Bröms
Tel. 0911-103 37 (Piteå)

Leif Eurén

Almedalsgatan
212 19 MALMÖ
Tel. 040-93 06 03

3

Nockes Liveförening
Ralf Lindgren
Mälarblickgatan 8
161 51 BROMMA

22

Karin Lagergren

Seregon

Morgonstjärnan

Anders Nordström
Havsörnsgatan 103:62
556 11 JÖNKÖPING
Tel. 036-18 62 81 (helger)

Brunnshusgatan 34
871 33 HÄRNÖSAND
Tel. 0611-209 17
(Thomas Aggesjö)

SCA:

c/o Petersson
Hjalmar Brantingsg. 19,2 tr
417 18 GÖTEBORG
Tel. 031-51 59 84

M.A.S.K.

Uppsala:
Martin Eriksson
Tel. 018-26 18 90

Umeå:
Johan Persson
Tel. 090-237 34

Åt

Lars O. Johansson
Rydsvägen 128 B
58248 LINKÖPING
Tel. 013-17 22 70

Hans Lindström
Tel. 031-24 35 38

Peter Svärd
Tel. 040-98 13 41

Peter Hansson

Almedalsgatan 3

212

19

MALMÖ

4

Tel. 040-93 06 03

Okej, än finns det plats
för några till, även om
jag blev tvungen att ta
till fyra spalter och gå
ner till 10 punkter
teckenstorlek för att

med er allihop. Ar det
någon förening som jag
har glömt?

SEinte att anmäla
Glöm
om ni byter adress eller
kontaktperson!
S

|

Annons

Fakta om SVEROK

Annons

är en förkortning av Sveriges roll- konfliktspelsär ett av Statens Ungdomsråds godkända ungdomsriksförbund, stil med Svenska Scoutförbundet, Aktiv Ungdom
i
eller Fältbiologerna. Förbundet är ideellt och dessutom religiöst

Vad betyder SVEROK?

3

SVEROK

Vad är SVEROE?

=>

SVEROK

och

förbund.

partipolitiskt obundet.
SVEROKS syfte är att främja spelandet i Sverige. Detta gör
förbundet främst genom att ge bidrag till medlemsföreningarna,
sprida information om spelsverige och genom att hjälpa spelare
och

3

Vad gör SVEROK?

att bilda föreningar.

visan får SVEROK sina

>

SVEROK får nästan alla sin pengar i bidrag från Statens
Ungdomsråd. 1993 var det cirka 1,1 miljoner kronor.

alla

£
>

En grov uppskattning är 6090 till bidrag, 2070 till administration,
1020 till förbundsverksamhet och 1090 till övrigt.

pengar?

Vad gör SVEROK
dessa pengar?

med

Vilka är det som styr >

föreningarna på Riksmötet. Det hålls varje år
riksmötet
väljer föreningarna en styrelse som
på våren. På
sköter förbundet fram till nästa riksmöte. 1993 års styrelse
består av 12 personer ur 9 föreningar från Lund i söder till
Östersund i norr.

Tjänar man pengar på att
vara med i styrelsen?

styrelsen får bara ersättning för utlägg som
Nej, ledamöterna
telefonsamtal och resor till styrelsemöten. Förbundet betalar
också luncherna på styrelsemötena (max 50 kr per person och
möte).

SVEROE?

Bestämmer

SVEROK

vilka

Ja2

2

spel föreningarna ska

la?

Vilka är medlemmar i >
SVEROE?

SVEROK

styrs av

i

Nej, SVEROK blandar sig inte alls i vad föreningarna gör. så
länge de inte fuskar med bidragen eller motarbetar förbundets
syfte.
SVEROK

består av föreningar. Medlemmarnai dessa

är medlemmar

i SVEROK. Man

3

för

men
att vara
med i en SVEROK-ansluten förening måste man betala den
föreningens medlemsavgift.

medlem i SVEROK?

Vill du veta mer?

i

SVEROK, utan man måste vara med i en förening. Sommaren
1993, hade SVEROK över 400 föreningar med tillsammans drygt
10000 medlemmar.

Kostar det något att vara > Nej, det kostar inget att vara med i SVEROK,

AS

föreningar

kan alltså inte bara gå med

3

Vänta inte, utan skriv redan idag till förbundet på adress
SVEROK, Box 300, 751 05 Uppsala. Du kan också ringa vårt
kansli i Linköping på telefon 013 - 21 29 00. Vi kan hjälpa dig att
hitta föreningar där bor, eller att bilda en egen spelklubb.
du

SVEROK, Box 300, 751 05 UPPSALA, tel 013 - 21 29 00
2
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Kalendarium

.

use a ninsn.

december 1994. När nöden är som störst, ett
uppföljnings-Live efter gisslandramat på FFIT-Uppsalas
medeltidspub. Martin Eriksson, tel. 018-26 18 90.
4 december. Medeltida Livefest. Kontakta Jonas
Meisters, tel. 08-99 19 10, eller Jenny Johansson,
1el. 08-94 86 89. Begränsat antal deltagare. 40 kronor.
26 december. Ett TomteLive
arrangeras av Fredrik
Appelberg, Spettvägen 15, 175 43 JÄRFÄLLA,
tel. 08-580 386 68. Endast inbjudna.

Vintern 1994. Maskeraden, en vampyrLive-kampanj
(ungefär en natt per månad) med FFIT-Uppsala. Kontakta
Martin Eriksson, tel. 018-26 18 90.
28-30 januari 1994. Nidvinter. Kontakta Karl Grandin,
Pilvägen 70, 191 42 SOLLENTUNA, tel. 08-96 68 09.
Endast särskilt inbjudna!

å

februari 1994. "Space-Live" Mos Mele, för folk födda
1980 eller senare. Niklas Wallenborg, tel. 08-552 451 81.
februari 1994. Uppgörelse i Kislev, ett Live i
Warhammer-världen. Kontakta Claes-Erik Rydberg,
tel. 08-512 405 51. Kostnad 20 kr.
5

12 februari. WinterBattle på Djurgården. Kontakta Jens
Gustafsson, Tel. 08-580 326 61.

25-27 februari 1994. SkräckLive i Fantasy-miljö. Ett
arrangemang av Enhörningen, Kontakta Hasse Nilsson,
Panggatan 12, 723 38 VÄSTERÅS, tel. 021-14 21 89.
Med största sannolikhet fullständigt fullsatt.
mars 1994. Nidmark arrangerar ett Fantasy-Live med
spänning, mystik och mysig festkväll. Kontakta My
Gustafsson, Esplanaden 25, 531 50 LIDKÖPING.

5-6 mars 1994. När midnatt råder... Ett Fantasy-Live
arrangerat av Troll& Alver. Kontakta Magnus Sjöberg,
Skogsrundan 30, 577 33 HULTSFRED, tel. 0495-117 83.

sommaren 1994. Mark V. FFIT arrangerar en synod
(kyrkomöte) i sin kampanjvärld Mark. Ett intrigLive i
"Rosens namn”"-stil. Martin Eriksson, tel. 018-26 18 90.
juni 1994. Trudvang, ett vikingaLive på Holarsö i
Mälaren, arrangerat av Variatio Delectat. Kontakta Pål Toler,
tel. 08-642 94 21.
3-5 juni 1994. Svart Vendetta (KampanjLive
Sj
Kontakta Lennart Borg, Eskadervägen 34, 183 54 TÄBY,
tel. 08-756 42 06. Kostnad 80-110 kronor.
10-12 juni 1994. Ett Äventyrsspel för nybörjare (8-12
arr. Enhörningen. Kontakta Hans Nilsson,
Panggatan 12, 723 38 VÄSTERÅS, tel. 021-14 21 89.
10-12 juni 1994. Jakten på Ljusbringaren. Kontakta
Johan Almqvist, Runbrovägen 15, 746 32 BÅLSTA,
tel. 0171-585 53. Kostnad 60-80:17-18 juni 1994. Alla kungens män, ett en- eller
tvådagars Live (ditt val) i nya skogar i Täby. Kontakta Cla
Andréasson, Ryavägen 10, 183 73 TÄBY, 08-510 106 20.

34

17-20 juni 1994. Gudars Skymning, arr. Enhörningen.
Kontakta Hans Nilsson, Panggatan 12,
723 38 VÄSTERÅS, tel. 021-14 21 89.
30 juni - 3 juli 1994. Nymfdans. Kontakta Mattias
Hessérus, Konstvaktareg. 21, 791 72 FALUN,
tel. 023-177 65, eller Ferdinand Kjellin, tel. 023-339 20.

juli 1994. Silverskäran. Kontakta Eric Rosenberg,
Torgvägen 2, 710 41 FELLINGSBRO, tel. 0589-214 63.
24-30 juli 1994. Trenne Byar, ett STORT Fantasy-Live
arrangerat av "Ett Glas” (SFL). Kontakta Ett Glas kansli,
tel. 08-626 68 27.
6-7 augusti 1994. Den eviga kampen, ett Fantasy-Live
arrangerat av Troll& Alver. Kontakta Magnus Sjöberg,
tel. 0495-117 83. Endast ett fåtal platser.
20-21 augusti 1994. Mörkrets varelser, ett Fantasy-Live
arrangerat av Troll& Alver. Kontakta Magnus Sjöberg,
tel. 0495-117 83. Begränsat antal deltagare!

11-13 mars 1994. Herr Gyllenstiernas Gästabud, ett
skräckLive i 1920-talsmiljö, i en stor herrgård i V-götland.
Kontakta Holger Jacobsson, tel. 018-46 96 89, eller Per
Wetterstrand, tel. 031- 97 17 83.

2-4 september 1994. Kristallkulan, arr. Enhörningen.
Kontakta Hans Nilsson, Panggatan 12,
723 38 VÄSTERÅS, tel. 021-14 21 89.

1-4 april 1994. Häxjakten, ett arrangemang av
Enhörningen. Kontakta Hans Nilsson, Panggatan 12,
723 38 VÄSTERÅS, tel. 021-14 21 89.

4-6 november 1994. Ondskan vaknar, arr. Enhörningen.
Kontakta Hans Nilsson, Panggatan 12,
723 38 VÄSTERÅS, tel. 021-14 21 89.

29 april -

november 1994. Toppmötet. Året är 1901, kriget är
hotande nära. Live inomhus med mycket intriger, lögner och
baktalande. Kontakta Robert Weitz, tel. 08-25 79 60.

maj 1994. Skuggornas Dal, ett
Fantasy/Medeltids-Live. Kontakta Jonas Meisters,
Konvaljestigen 59, 125 55 ÄLVSJÖ, tel. 08-99 19 10
eller Jenny Johansson, tel. 08-94 86 89. Se separat annons.
1

fn

12-15 maj. Grådager. Robert Weitz, tel. 08-25 79 60.

3-4 december 1994. Gästabudet, ett Fantasy-Live
arrangerat av Troll& Alver. Magnus Sjöberg, 0495-117 83.

sommaren 1994. TrollegateLajv. Ett Live arrangerat av
Troll& Alver. Kontakta Daniel Granath, Trappvägen 2,
577 50 SILVERDALEN, tel. 0495-400 67, eller Magnus
Sjöberg, tel. 0495-117 83. Endast inbjudna!

Kristi Himmelsfärd 1995. Tyrannen, arrangerat av Dark
Illusions, tel. 08-777 17 35. Dessförinnan kommer det att
hållas ett antal små Live för deltagarna för att bygga upp
kampanjen.

Nästa manusstopp den 10:e december 1993

