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

N

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Jonas Nelson
Forskarbacken 7-213
104 05 STOCKHOLM
tel. 08-15 66 85
pg. 68 02 12 - 4138 (Jonas Nelson)
Syftet 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
engagemang i fansinet. Bidrag i form av artiklar och
teckningar mottages tacksamt. Ersättning utgår i form av
gratisexemplar av StrapatS.
Annonser om Icevande rollspel är gratis upp till en kvarts
A4-sida, som sedan förminskas till detta format (A5).
Manusstopp för nr 14 är den 20 januari 1994. Kom detta
utihåg!
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0498-24 84 20
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tel. 08-15 66 85
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Observerat på sta'n

Hennes & Mauritz årliga underklädes-modeller
väcker alltid uppmärksamhet, men frågan är om inte
årets upplaga, den framtunga Playboy-modellen
Anna Nicole Smith (vi är faktiskt jämngamla, det
kan man
tro), slagit något slags rekord. Inte
kan jag minnas
intresset var så stort för vare sig
Cindy Crawford (-91) eller Naomi Campbell (-92).
I år har man klistrat små lappar på annonserna, med
folk att inte ta med sig dem her”
uppmaningen
istället kan man ringa och beställa ett eget
exempt,
(De blev visst totalt nerringda, har jag hört).
Nå, nu handlar inte det här om hur jag står och
dreglar över annonspelarna (tro det eller ej, men det
gör jag faktiskt inte) utan om en intressant händelse
på T-centralen som jag blev vittne till häromdagen.
Där stod nämligen en klunga poliser (inte al!<
ovanligt) och slet i annons-skåpet för att
affischen med den stackars omdebatterade kvinnan!
När de inte lyckades, sade en av dem: "Äh, vi
kommer tillbaka i kväll istället”. Ja jisses...

—
Omslag: "Nej, det är inte Tomten" av Jonas Nelson
Illustrationer: Jonas Nelson, Petter Beckman
Upplaga: 250 exemplar.
INNEHÅLL
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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
typen ”I förra livet var jag en spetälsk häxa").

BIDRAG FRÅN LASEKRETSEN

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:
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Annonser om levande rollspel
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.

inte

till

I övrigt kan jag berätta att jag testat "Laser Dome"
(jo, det finns några fördelar med att bo i Stockholm
i alla fall...) tillsammans med några Seregoniter och
bekantas bekanta. Vi (20 st) hyrde hela banan och
lasrade varandra för glatta livet. Mitt lag kom
naturligtvis sist, men jag måste erkänna att det var
skamligt roligt! Det borde ju inte vara helt omöjligt
att hyra banan och arrangera något slags enklare
"framtids-Live" där...

Nå, över till detta nummer! Här kommer nu
äntligen resultatet från läsarenkäten, tillsammans
med lite annat smått och gott. I nästa nummer kan
ni se fram emot en kontinental-trotsande
på "the
American way of LRP". Japp, det är riktigt,
StrapatS tittar över gränserna med råge. Teckningen
nedan är till exempel en del i det samnordiska Livefansins-utbytet, hämtad från norska RAVN'medlems-tidning "Budbringeren". Tack Petter!

titt

Må gröten hålla sig varm och tomten nykter!

Eder egocentriske redaktör

BYTEN OCH GRATISNUMMER
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.
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Insändarspalten

Premiera bra rollspel?
Pontus Nilsson: På en hel del av de levande
rollspel jag har deltagit i har det varit tävlingar i
"bästa rollspel", "bästa dräkt" och liknande. Det
tycker jag är fel. Levande rollspel är väl ingen
tävling, och vem kan förresten säga vem som
spelat bäst? Det beror ju helt på vilken roll man
fått sig tilldelad. En roll som syns och hörs och
som sköts bra har mycket större chans att vinna
än en ensam eremit (som kanske mötte fem
personer under hela Livet) men som ändå spelat
sin roll med minst lika stor inlevelse. Nej, trissa
inte upp prestationskraven! Uppmuntra gärna
deltagarna
att rollspela bra och att komma
bra, rollanpassade dräkter, men jag tycker att
muntliga tack och beundrande kommentarer
en
mycket bättre lösning än en officiell
prisutdelning.

till

är

i

Jonas: Ja, det här är ju en delikat fråga. Jag vet
vad jag tycker, men vad tycker ni? Ska man tävla
i levande rollspel?

2
3

Fler problem tjejer kan få på levande rollspel är
vapen och stridigheter. Alla vapen skall vara noga
kontrollerade innan Liven, vilket de oftast är.
Men vad
tänker på är att inte alla tjejer tål lika
hårda slag som killar. Många gör det men inte
alla. Strunta i vilket material vapnet är gjort av,
det skall inte göra ont! Hittills har jag "bara" blivit
slagen i huvudet en gång av ett godkänt Livevapen så jag såg stjärnor.
Nej, nu skall jag sluta klaga. Att vara på ett
levande rollspel är så mycket mer än bara
tråkigheter. Oavsett vad du gör så har du alltid
haft roligt minst en gång när du kommer hem.
När jag första gången deltog i ett levande rollspel
var jag slav under frågan: "Vara eller inte vara?".
Nu är jag istället slav under Live-abstinensens
kval. Vore det inte för Live så vore inte Livet värt

få

att leva.

Jonas: Det där sista menar du väl egentligen

Leve Livet
Jessica Carlsson: Världen är full

åt detta? Det har hänt vid ett par
Vad gör man
olika tillfällen att tjejer har råkat på en liknande
situation och det kommer antagligen att hända
igen. En vädjan till alla Livare och Livearrangörer: Undvik sådana läggningar hos ALLA
varelser!!! Man kan ju om inte annat försöka se
till att det går lugnt till så att spelarna är lite
försiktiga med vad de säger och gör.

av mördare,
våldtäktsmän och galningar och då kanske det inte
är så underligt att sådant förekommer på levande
rollspel också. Det justiga i det hela är att det
oftast är verkligheten vi flyr från. Detta kan skapa
enorma problem. Säg exempelvis att en tjej som
blivit våldtagen för inte allt för länge sedan skulle
hamna bland ett säng sex-fixerade varelser. En
situation som för hennes del kan bli riktigt otäck.
En sådan tjej säger inte "Live-Off, jag blev
våldtagen för inte allt för länge sedan, så snälla
sluta!" Hon är för skräckslagen, hon klarar det
inte och om hon nu skulle klara det så finns det
inget folk hatar lika mycket som "Live-Off"! En
sådan här situation kräver det, men måste man
ange skäl?? Gör man det inte blir man anklagad
för fusk och gör man det har man avslöjat något
som de inte har med att göra. Och vad gör man
istället? Jo, håller käften! Vad som till en början
verkade bli en underbar upplevelse slutar som en
känslomässig katastrof.

inte, hoppas jag? Vi vill ju inte ha en ny debatt om
självmordsframkallande fritidsaktiviteter...
I övrigt måste jag medge att du träffade spiken ett

par gånger, Jessica. När nu Live-arrangörer har
sitt livs chans att skapa en egen, "bättre" värld,
precis som de vill ha den, så tar de lik förbannat
med sig en hel del ruskigheter från vår egen
värld. Visst måste det få finnas konflikter och
rädsla på ett Live, en rosenröd idyll blev

antagligen ganska tråkig i längden. Men det
behöver ju inte nödvändigtvis innebära att folk får
bete sig hur som helst. En av mina käpphästar när
det gäller levande rollspel är, som ni trogna läsare
säkert känner till vid det här laget; "Man deltar på
Live för att ha roligt. Ingen har rätt att förstöra
den upplevelsen för någon annan". Visst,
sabotera deras uppdrag, håna de som förtjänar det
i nidvisor, sådant är en del av ett Live. Men gott
Live-sinne är att veta var gränsen går. Ge er inte
på någon (med ord eller handling) om ni inte vet
att den personen klarar av det. Ta även i
beaktande att det kanske finns åskådare som kan
ta illa vid sig. Aven om du och ditt ”offer” är helt
införstådda med vad som pågår kanske inte tjejen
som råkar bevittna den fiktiva och i förhand
uppgjorda "våldtäkten" (eller vad det nu är ni gör)
uppfattar det så. Tänk på er omgivning när ni
Livar!
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Tidigare Live

Live

Dan Hörning (SPAV): Jag kan bara tacka
Simon, Henrik och Tyllered för deras bidrag och
hoppas
se fler i samma stil.

få

Jonas: Lugn, det finns minst tre

sidor

till...

Dan Hörning (SPAV): Oj, det är nästan så jag
blir nostalgisk. Vi postspelare kommer ihåg hur
debatten rasade vilt 1991 om hobbyn skulle heta
Postspel, PBM, korrespondensspel eller något
en ny debatt
annat. Nu verkar vi stå på randen
gällande Live... Själv föredrar jag FFITs term,
"Interaktiv Teater". Det tycker jag förklarar något
mer om vad'det rör sig om än Live/Lajv eller för
den delen "levande rollspel" (rollspel är ett ord
som många icke-rollspelare har dåliga

till

till).

Jonas: Tja, det är väl bättre än

LARS

i alla fall :-)

FFITs stridssystem
Dan Hörning (SPAV): Läste just igenom

FFITs stridssystem för riktiga vapen (sten, sax
och påse-varianten) och blev, trots initial skepsis,
riktigt imponerad. Finns det någon av StrapatS
läsare som har provat systemet och kan berätta
om det fungerar?

Jonas: Ja, just det, låt höra! Om inte annat så
kommer jag att recensera systemet i nästa
StrapatS, trots att jag inte provat det.

Färdigheter på Live
Magnus Sjöberg (Troll&Alver): För ett tag
sedan började jag tänka på det här med färdigheter
på lajv. Det jag kom fram till var inte roligt. De

lajv som använder färdigheter fullkomligt vräker
fram färdigheter. Jag är helt klart motståndare mot
färdigheter men anser för den delen inte att alla
färdigheter är urusla. Magi och i vissa fall gift är
bra exempel där det passar in med färdigheter.
Jag hoppas att de som använder färdigheter på
lajv snabbt inser vilka som är bedrövliga att ha
med och tar bort dem. Men bara
att jag avskyr
färdigheter på lajv betyder et inte att jag undviker
sådana lajv. Hur roligt lajvet blir bero: bara till en
mycket liten del på reglerna. Arrangörerna och
deltagarna är det riktigt viktiga, reglerna är bara
en liten del av ett stort maskineri...

för

Magnus Sjöberg (Troll&Alver): Jag lade
nyligen märke
att 071-live-linjerna har blivit
stoppade. Det borde ju lösa problemen för den
fiktive Bert och andra som förmodligen skulle
kunna hamna i den situationen (se StrapatS nr
10). Samtidigt måste jag få berömma Jonas
Nelson
den otroliga artikeln om Live-linjerna.

till

för

Namn på Hobbyn

associationer

stoppas!
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Vidare får jag väl hälsa att jag ska (måste!) på
Trenne Byar och att jag tycker att det låter mycket
bra att arrangörerna jobbar för realism. Jag
hoppas även att någon skriver något om Trenne
Byar som skapar en (eller två) debatt(er) för själv
är jag helt ställd inför vad man skulle kunna
skriva. Vidare tycker jag att det är bra och roligt
när folk härjar i Tyckeriet. Det är bra för då får
man ofta veta en del grejor som man undrat över,
samtidigt som det fyller ut StrapatS. Och det är ju
roligt att läsa.
Jag söker även kontakt med dvärgar, dvs. riktiga
dvärgar och inte bara er som är unga och korta.
Om du
dvärg eller känner någon som är dvärg
'så kontakta mig så snabbt som möjligt:

är

Magnus Sjöberg
Skogsrundan 30
577 33 HULTSFRED
0495-117 83

:

Jonas: Men... jag som tänkte starta en 071-li
dit man kunde ringa för att få reda på vilka Live
som var på gång (och tjäna 19:20 i minuten,

hehe...). Nu kan det bli knepigt... :-)
Anledningen till att det är så tyst om "Trenne
Byar" tror jag är dels att det är ovant att diskutera
Live innan de har varit, och dels att det är sé
mycket som inte är bestämt. Men det är
just
som ska diskuteras! Ni har all chans i världen att
påverka arrangörerna innan de gör ett misstag!
Själv undrar jag hur i helsike de tre
bosättningarna är tänkta att se ut och byggas - hur
många hus och hur stora hus talar vi om?
Modifierade tältläger? Kojor? Kulisser? Akta
vara? (Det kommer att kosta tid och pengar...)
Slutligen - Lycka till med dvärgjakten!

StrapatS nr 13

ju

|.

Härnösands
LRS-förening

Det där med vapen var ju rätt så kul, insåg flera,
och regelbunden stridsträning startade en gång i
veckan
ett tag tränades hela två gånger i veckan.
Till dessa så kallade "Boffmöten" kom snart
syskon och framåt sommaren även syskons
kompisar, vilket gav ett stort tillskott av yngre
livare till föreningen.

-

en föreningspresentation av Maria Forslund

Året var 1990 och i den lilla norrländska
kuststaden Härnösand fanns ett fåtal rollspelare.
En dag läste några av dem en artikel om live i
tidningen Sinkadus. Det verkade kul och till
våren gjordes så det första "livet" i Härnösand.
Hela sju personer var. med och till rekvisitan
hörde bland annat osynliga pilbågar och svarta
plastsäckar. Det hela var enormt roligt och
improvisationen flödade. Icke att förglömma var
den inbjudna svenskaläraren som gick bärsärk
helt på eget bevåg.
Våren efteråt gjordes ett nytt live som gick ut på
att fyra äventyrare skulle rädda prinsessan från
den otäcke trollkarlen. På vägen påträffades
bland annat älvor och orcher. Nu hade intresset
för live växt en aning (åtminstone var det en
himla massa vänner och vänners vänner som var
indragna i det hela) och våren efteråt anordnades
ett live där endast en person visste allt om alla
och skogen var full med allt från dryader
kidnappade rikemansdöttrar och häxor. Två
tremannagrupper var inbjudna och de var helt
ovetande om allt, förutom att stråtrövarna som
rövade
och alla (inklusive marknaden) inte
var jätteroliga att stöta på precis.

till

I slutet av våren användes den första riktiga
världen med flera olika folkslag och religioner, i
pirater, alver, barbarer,
princip allt från kaos

till

feodalbönder och drakkejsare. Rollspelsvärlden
Genertela hade omarbetats, kompletterats och
anpassats till livemiljö. Namnet bibehölls och
lockade folk från både Sollefteå och Sundsvall
(två närbelägna städer till Härnösand). Från och
med Genertela började vi se oss om efter andra
platser att anordna live på, hittills hade vi hållit
till på Murbergets friluftsområde - Sveriges näst
största friluftsmuseum (efter Skansen) bestående
av bland annat lappkåtor, fäbodvallar, rösen och
en härlig skog. Till Genertela II 'som hölls på
hösten och blev välbesökt av "Sundsvallare"
hittade vi en härlig miljö med ett godkänt
värdshus stort nog åt de 50 deltagarna. Vi har
även besökt "Sundsvallarna" på Ulldar, och nu
väntar ett större utbyte med dem, bland annat
gästabudsplaner och samordning inför Trenne
Byar som blir välbesökt av oss norrlänningar."

allt

Under sommaren 1992 kom så planer upp
angående en liveförening, utöver de rollspelsföreningar som redan fanns i stan. Planerna
besannades och framåt höstkanten började vi se
oss om efter live i resten av världen.
Entusiastiska gav vi oss iväg till Mark III i
Umeå, som tyvärr var lite för kallt. Men efter den "Inom föreningen produceras livevärldar som
pärsen arrangerade vi glatt ett endagars vinterlive aldrig förr och nu är också en föreningstidning
baserat på Terry Pratchetts böcker om med namnet Gjallarhornet under bearbetning,
skivvärlden. Inför det livet hade fina affischer men
tyvärr är ekonomin inte alltför god så här i
satts upp i Härnösands enda gymnasieskola och slutet av året - föreningen har ju faktiskt nästan
fler och fler började uppmärksamma det här med helt finansierat fyra live utöver de smärre bidrag
live. Det fanns nu cirka 30 engagerade livare i som ges
till sökande medlemmar. Givetvis räcker
lilla Härnösand och
sportlovet såg vi till att dock pengarna till en prenumeration av StrapatS.
anordna ett banlive för mellanstadieelever vilket Snart trillar det dock in
nya bidrag från kommun
fick god uppslutning och inte alltför många och SVEROK
att vi förhoppningsvis kan
sönderslagna ungar...
subventionera resekostnaden för deltagare
söderifrån - vi blir jätteglada om ni vågar er upp
Under våren 1993 roade vi oss med flera hit till vår lila stad!
korvgrillningskvällar med improviserade
cyberpunk-live på en byggplats i närheten. Vi
hade två ”kämpaleksslag” med olika medeltida + Japp, jag kommer och jag är norrlänning, om än i exil
grenar, bland annat rövkrok och vapendueller.
för tillfället...

till

så
-

Jonas
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Gotisk skrift

av Jonas Nelson

På

ni

artikeln om runskrift i StrapatS nr
Om vi skulle ta och hoppa framåt i tiden
grand, till medeltiden närmare bestämt...

Minns

[i
77?

Få stiler är väl så intimt förknippade med en
period som just gotisk skrift med medeltiden.
Man behöver
bara se på bokstäverna för att
känna att de passar in i medeltiden. De flesta
antikvitetsaffärer och liknande brukar
använd
sig av gotisk skrift på sina skyltar just för att de
känns "gammal". Men
inte att det var den
enda och allenarådande stilen på medeltiden långt därifrån. Den är dock förhållandevis lätt att
lära sig och passar bra att använda på levande
rollspel.
Jag har redan tidigare konstaterat att man ofta får
användning av "äldre skrifter" vid levande
rollspel. Det kan handla om ett tjusigt utskick
eller en reklamlapp på din lokala spelbutik, det
kan vara en meny på värdshuset, gamla
skattkartor, avlatsbrev eller nästan vad som helst
- en snygg skrift på ett snyggt pergament kan
vara pricken över i på ditt Live!

ju
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Den gotiska skriften började dyka upp på det
tidiga 1200-talet, då den avlöste den karolingiska
skriften, och den har väl egentligen inte
försvunnit än. Den låg till grund för de första
boktryckeriernas typer och användes som
handstil långt efter medeltidens slut.
De stora bokstäverna (majusklerna) är näst
alltid breda och rikligt dekorerade, som kontras
till de betydligt striktare små bokstäverna
(minusklerna). Majusklerna var knepiga både att
skriva och läsa. De som visas här är bara
hur det kunde
ut. Till vänster och
exempel
ovan till höger visas en variant av gotisk
frakturstil, som var vanlig under senare delen
medeltiden, medan den kantigare stilen nedan ti
från ett tidigare datum.
höger

på

är
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en som sett någon pampig
gammal lunta på ett
museum eller så, har nog
knappast kunnat undgå att
lägga märke
anfangerna.
En anfang är den första
bokstaven
ett kapitel eller
annat större textstycke, och
den är så gott som alltid rikt dekorerad och
betydligt större än den övriga texten. Ofta var de
utsmyckade med bladguld eller figurer ur bibeln.
Andra vanliga motiv var mytologiska djur,
blomsterornamentik eller fruktansvärda monster.
Tycker du att det är värt besväret så lyfter
verkligen en tjusig anfang helhetsintrycket på din

:

till

i

3

4

text.

2

i

Med gotiken började skrivarna också att använda
och j. Det är
sig av små streck över bokstäverna

lätt att förstå varför om man skriver ordet
"minimum":

munmun

Under medeltiden användes egentligen romerska
siffror, företrädesvis de små bokstäverna, men
de "anpassade" arabiska siffrorna som
presenteras här är enklare att förstå idag. Du gör
förstås som du vill, äkta vara eller inte.
Källa: "Från

A

;

i : Vv

xy3.,!?

till Ö”, Kerstin Anckers.

abedefalyklon
opgrstuvwtyz
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Leon von Carmans
sista vilja

Ett sagoäventyr endast för scouter,
23-25 september
av Simone Andersson

Runt 250 stycken var de scouter som samlats
skogarna nära Häverödal utanför Rimbo
Uppland. Historien var som följer:

i
i

År 8197 eev (efter Elenvill Gudinnans solresa)
träffades fyra hertigar för att sammanföra sina
hertigdömen i kampen mot Murmark, men i
striderna avled alla hertigar utom Rand Hoge
som nu ensam kom att regera över Warmark
(efter hertigarnas motto: "Var man för vars
mark").
Den 6 juni 8874 kröns konungen Leon von
Carman. Han får tre barn, Yrva-Lill som fördrivs
av sin far efter att ha avlat ett barn med en alv i
skogarna, och tvillingsönerna Mindal och Jorel
som sedermera ärver kronan. Leon von Carmans
sista vilja är att Warmark skall förbli enat trots att
det regeras av två konungar.
Efter redan fyra år bryts denna vilja och
Warmark delas i Västra och Östra Warmark.
Flera generationer senare är det näst intill krig
mellan Östra och Västra Warmark.
Året är nu 9121. Västra Warmark styrs av
Konung Meor af Lärkenskölde och Östra
Warmark styrs av ett adelsmannaråd. Där
emellan finner vi Nimland, en frizon mellan öst
och väst. I Nimland kämpar "De äldstes råd" för
att få Nimland erkänt som en egen stat.
Tidigt på lördag morgon den 24 september möts
konungen (Lärkenskölde) av väst och två av
rådsherrarna från öst, Silverkvist och Kanulbar,
för att förhandla på neutral mark i den lilla byn
Wettlingheim (styrd av Ellir Ulvsson van
Bjälke). Förhandlingarna gäller Grandhaims
fästning som öst tycker ligger för nära gränsen.
Förhandlingarna urartar snart och svart i blicken
träder Lärkenskölde ut med orden "Hädanefter
råder krig mellan oss!". Adelsherrarna från öst
får dock fri lejd hem till sitt härläger långt in i
fyllda
skogen, detta beroende på att markerna
av rövare och svartfolk.
Redan mot kvällen, efter flera strider mellan öst
och väst, blidkar sig dock Lärkenskölde och
inbjuder adelsherrarna från öst att försöka
återuppta förhandlingarna i hans fästning
Grandhaim. Förvånansvärt nog godtar
Silverkvist och Kanulbar detta erbjudande,

är

förmodligen för att vinna tid för att hinna få
förstärkning från huvudstaden innan striderna
fortsätter. Ett följe från Östra Warmarks härläger
med cirka 30 soldater och några adelsdamer och
en astrolog ger sig iväg mot Grandhaim. Efter en
lång vandring står de så framför borgporten.
Lärkenskölde och Silverkvist/Kanulbar påbörjar
genast förhandlingarna men blir strax avbrutna:
- Konung, skynda - det är något mycket viktigt!
- Det kan vänta. Vad kan vara vikt...
- Du måste komma nu, utanför fästningen står
Warmarks rättmätiga drottning!
för att möta Ellir Ulvsson van
Alla skyndar
Bjälke i följe med en ung alvkvinda och en stor
pergamentrulle på vilken Leon von Carmans
testamente står nedskrivet. Där ger han hela sitt
Warmark till sin dotter Yrva-Lill. Framför
konung Lärkenskölde och dom handfallna
adelsherrarna Kanulbar och Silverkvist står n
Yrva-Lills barnbarnsbarn som Warmarks
rättmätiga drottning.

é

ut

-

Efter en stunds tumult och förvåning vandrar alla
iväg till den lilla byn Iaut Mirith där den blivande
drottningen förbereds vid templet och redan
några timar senare kröns hon. Iaut Miriths
värdshus ställer till med en jättefest, alla
närvarande bjuds på gratis mjöd, bröd, korv och
annat som huset har att erbjuda. Redan nästa
äventyret slut, blott ett kort dygn var
morgon
min tid i Nimland.

är

Kortfattat hade Leon von Carmans sista vilja

&

planerats ganska scoutmässigt. Maten
underbar på vår egen lilla läger-matplats

"Trossen". Inte särskilt mycket svartfolk i
skogarna och en ordentlig avslutning när alla
stod i ring och sjöng scoutsången. Negativt var
att folk i allmänhet hade svårigheter att spela sina
roller.

2&

Tack ändå för ett för min del ganska Gjutjit
äventyr,
Swassia af Storkenstjerna,
En av de tre systrarna Storkenstjerna
från Kalimar i Norra ÖOstwarmark som
sökte sin försvunna far Lepal, som för
övrigt hade blivit uppäten av
orchledaren!
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av de snart 12000 medlemmarna i Sveriges roll- och
konfliktspelsförbund, SVEROK! Det blir du genom att gå med i någon av
förbundets drygt 460 föreningar. Finns det ingen förening där du bor
hjälper vi dig att bilda en. Det kostar inget att bli medlem i SVEROK. Istället
ger förbundet bidrag till föreningarna. Skicka namn och fullständig adress
och telefonnummer med riktnummer
SVEROK, Box 300, 751 05 Uppsala
för mer information, eller ring vårt kansli i Linköping på 013 - 21 29 00.
Bli en

NN
till

NETA
10

BaN

ie

Hela detta uppslag är en annons

i
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Fakta om

Annons

Vad betyder SVEROK?

& SVEROK

Vad är SVEROK?

d

3

är

förbund.

Annons

SVEROIK

en förkortning av Sveriges

roll- och konfliktspels-

Statens Ungdomsråds godkända ungdomsettstilavmed
Svenska Scoutförbundet, Aktiv Ungdom
i
eller Fältbiologerna. Förbundet är ideellt och dessutom religiöst
och
obundet.
SVEROK är
riksförbund,

=<:
I

Vad gör SVEROK?

rr
pengar?

får SVEROK sina >

Vad gör SVEROK
dessa pengar?

med

alla

partipolitiskt

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
att bilda föreningar.

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

> En grov uppskattning är 6096 till bidrag,
1090

till förbundsverksamhet och

1090

2090 till administration,
till övrigt.

Vilka är det som styr >

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

Tjänar man pengar på att >
vara med i styrelsen?

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

SVEROE?

Bestämmer

SVEROK

vilka

spel föreningarna ska

>

fgrter

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

Vilka är medlemmar i >
SVEROEK?

Kostar det något att vara
medlem i SVEROK?

i

=>

består av föreningar.

Medlemmarna dessa föreningar
alltså inte bara gå med i
SVEROK, utan man måste vara med i en förening. Sommaren
1993, hade SVEROK över 400 föreningar med tillsammans drygt
10000 medlemmar.

SVEROK

är medlemmar

i SVEROK.

Man

kan

för

att vara
Nej, det kostar inget att vara med i SVEROK, men
med i en SVEROK-ansluten förening måste man betala den
föreningens medlemsavgift.

d

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 du bor, eller att bilda en egen spelklubb.

SVEROK, Box 300, 751 05 UPPSALA,

tel 013 - 21 29 00
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SPACE LIVE
MOS MELE

AV ASGÅRD

—
Skicka intresseanmälan och rangordna 3 roller före 20/1-94. Liven utspelas i
Nykvarns skogar utanför Södertälje den 18-20 Februari. Liven är för er födda
1979-1982 kostnad 150kr inklusive mat.
alltid tagit hand om sin planet
Bakgrund: Invånarna på Mos Mele
och levt
fridfullt liv, men för en tid sedan kom det varelser från en okänd planet
och föslavade en del av befolkningen och fösöker nu ta över hela planeten.
VILL DU VARA PÅ RYMDVARELSERNAS SIDA ELLER INVÅNARNAS,
VÄLJ SJÄLV.

har

ett

Roller:

Adel

Pensionerad kapten

Legosoldat
Hazardspelare
Laglös

Spanare
Pirat
Prisjägare

Tuff lantis
Äventyrare
Bonde

Historiker
Läkare
Ingenjör
Pilot
Tjuv
Sekt medlem
Skogsfolk
Smugglare

Rymdvarelse

— Silvertejp —

|

Kraftig, brittisk silvertejp av hög
kvalitet på 50-meters rullar säljes
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.

f

Så här stora annonser
är gratis!

12

Skickas till:
FREDRIK WALLIN
RAPPHÖNS.V.4
15530 NYKVARN
Tel: 08/552 45194

+
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Jag vill gärna hålla kontakten med alla
Live-föreningar som finns i det här
landet, och kan därför tänka mig att
alla föreningar får en gratisprenumeration på StrapatS, mot att jag får
era Live-utskick och era eventuella
föreningstidningar.
Låter det som en bra idé, kontakta
mig!
"StrapatS"
Jonas Nelson
Forskarbacken 7-213
104 05 STOCKHOLM
Tel. 08-15 66 85

13
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Sveriges Livare avslöjade! Stor bilaga!

—
Den första(?) undersökningen
av Sveriges Livare är avslutad.

första tidning (nåja, fansin
i alla fall) kan StrapatS presentera allt som ni helst inte skulle
ha velat avslöja om er själva.
Vem hade
exempel kunnat
ana att 74,290 är medlemmar i
någon Liveförening eller att
7,690 har öl som intresse?
Nå, ögna igenom resultaten och
dra era egna slutsatser. Nämnas
kan att 66 enkäter (av 250) kom
in, vilket är en ganska bra siffra
i sådana här sammanhang. Ett
stort tack till er som svarade,
och särskilt till er som tog det
seriöst. Det är visserligen kul att
läsa fåniga svar, men det är inte
Som

till

så bra

för

statistiken...

19,3 år

Medelålder:
år
29 år
13

Medellängd:

178,1 cm

er

som vill rekvirera dvärgar
eller resar till Live kan följande
siffror vara av intresse:

För

<159 cm
160-169 cm
170-179 cm
180-189 cm
>190 cm

1st

9 st

24 st
23 st

7st

(1,6

6)

(14,1 I0)
(37,5 90)
(35,9 90)
(10,9 96)

Sysselsättning:
Grundskola
Gymnasiet
Högskola
Militärtjänst

Jobbar

Arbetslös

6st

28 st
14 st
4 st
7 st

7st

(förutom Live förstås):

(47,0 0)
(21,2 20)
(19,7 Fo)
(16,7 96)
(15,2 90)
(13,6 90)
(13,6 90)
5st (1,6 20)
5st (7,6 Po)

31
14
13
11

st
st
st
st
Läsa böcker
Brädspel mm. 10 st
9 st
Historia
9 st
Data
Rollspel
Idrott
Musik

Naturen
Ol

4 st

Teater

(6,1 Fo)
(6,1 90)
(4,5 90)

Figurmålning 4 st
Flick/pojkvän 3 st

Ja, vad tycker era flickvänner/pojkvänner om att bli
rankade en bra bit efter både
datorn och ölsejdeln egentligen?

Så här ser "Live-Svensson" ut:

Yngst:
Aldst:

Fritidsintressen

(9,1 90)

(42,4 0)
(21,2 90)

(6,1 90)

Kinamat
Oxfilé
Pizza

Hamburgare
Gröt

Svart
Blå
Röd

14 st
14 st
14 st

Grön

7 st
6 st
3 st

Lila
Gul

Samt några färger som bara fick
en röst, däribland vit. Ar ni
svartfolk allihopa? Av de röda

nyanserna

var

"Blodröd" populär...

dessutom
:-)

Favoritbok:

Sagan om Ringen
Bilbo
Belgariaden
Röde Orm
Vintersaga

Liftarens Guide...
Neuromancer

Favoriträtt:
Lasagne
Övrig pasta

Favoritfärg:

4
4
4
3

st
st

st
st

2st
2st

28

Ja, här blev det dött lopp. I
övrigt kunde man hitta allt från
"Chateauxbriand med Walldorfsallad och årgångsvin" till
"Fiskpinnar i brödrosten" bland
era favoriträtter. Övriga intressanta förslag var: "Helstekt
vildsvin", "Drakgryta", "Vaniljkräm" samt "Mat jag inte
behöver laga själv".
Nu
vet jag i alla fall vad jag ska
bjuda er på om ni hälsar på
någon gång.

st
4 st
4 st

11

2st

2 st

2st
2 st

Rena rama utklassningssegern
för farbror Tolkien här alltså...

Favoritfilm:

The Holy Grail
Terminator 2

Highlander

Willow
Dracula
A Clockwork Orange

Star Wars
Bladerunner
Döda

poeters sällskap

7 st
6 st
3 st
3 st
3 st
3 st
3 st
3 st

st

det

lite jämnare, med
Här var
Monthy Pyton som knapp
segrare före Arnold.

Röker:

Endast 9 st (13,6 96) röker,
varav en röker pipa och en röker
fisk...

(10,6 90)
(10,6 20)

TORSTRASTER
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Favoritdryck:

12 st (18,2 90)
8 st (12,1 I0)

Öl

Coca-Cola

De bästa Liven:
Det här är en väldigt subjektiv
bedömning eftersom många inte
har varit på så många Live och
därför har svårt att jämföra dem,
så ta inte följande så bokstavligt.
Endast Live som fått minst 2
röster redovisas:

År du medlem

i

Live-förening?

någon

Ja, chansen är stor! Hela 49 st
(74,2 Jo) är medlemmar i någon
förening, och 16 st (24,2 70) är
med i mer än en Live-förening.

—
5st

Mjöd
Mjölk
Vatten

5:st.:

323

4 st

Juice
Cider

(7,6
(7,6

I)
90)

(6,1

960)

(4,5 40)
=VT3I,090)

Nämnas kan att Coca-Colas
konkurrent Pepsi bara fick en
röst, tillsammans med bland
andra "den gula saften i
skolmatsalen".

Datorägare:

PC-maskiner 22 st (33,3
17 st (25,8
Amiga
6 st (9,1
Macintosh
Atari
4 st (6,1

96)
90)

960)
960)

Spelkonventsbesökare:

Jodå, hela

35

st (53,0976)
uppgav att de brukar besöka
spelkonvent.

Hur länge har du

sysslat med Live?

månader, vilket
betyder att genomsnittsLivaren
började sin bana sensommaren

2 år och 2
£00T:

Hur kom

hobbyn?

du

in

Vildhavre

Ödets Offer

12 st (18,2 20)
3 st (4,5 90)

3st

(4,5:90)

3 st (4,5 Fo)
2 st (3,0 20)

Blå Bergen

Gazzaghans... 2st
Meningen m. L.2 st
Nattens Ögon 2 st
Rataxes D.
2st
Saturday N. L. 2 st
2 st
Sirarkin
2st
SkogsV.-93

De

sämsta Liven:

Byn Maltor

Stora Mörkret
WisbyLive-93
Ödets Offer

2 st
2 st

I)

(3,0

920)

st
2st

"Ödets Offer" är alltså både bra
och dåligt, vilket visar hur olika
man kan uppfatta ett Live!

i

Ni fattar vinken, va? Ut och

rekrytera bland kompisarna, det
är där det ger resultat!

Hur många Live har du

7,21 Live är genomsnittet, men
11 st (16,7 96) har, liksom jag,
varit på 15 Live eller mer.

24 personer (36,4 20) har någon
gång arrangerat ett Live. Av
dessa har 13 st arrangerat tre
eller fler.
Vilka Live

föredrar du?

48 st (72,7
Medeltida
33 st (50,0
18 st (27,3
Sagor
7 st (10,6
Historiska
Skräck
5 st (7,6
4 st (6,1
Nutida
Science Fiction 4 st (6,1

Fantasy

To)

20)
90)
90)
90)
96)
96)

Många har förstås bara
erfarenhet från Fantasy- och
Medeltids-Live. Western och
Cyberpunk
några förslag som
framkom.

är

StrapatS nr 13

i

Mer än ni trodde innan ni
alla fall, att dö
av era kommentarer. Genollll
snittet ligger på 1588 kronor per
år, men det finns de som
medger att de gör av med över
5000 kronor om året!

räknade efter

2st

Trollmåne

Hur mycket pengar
lägger du ned på Live

varje år?

Har du varit arrangör?

i

28 st (42,4
Kompisar
Liveförening 9 st (13,6 20)
Spelkonvent 6 st (9,1 90)
5st (7,6 90)
StrapatS
Annan tidning 3 st (4,5 90)
Annons
butik 3 st
Direktutskick 3 st
3 st
Via rollspel

varit på?

Spegel

Thar Atanamirs

Är du med i SCA?
Nej, troligen inte. Sällskapet för
Kreativ Anakronism lockar bara
12 st (18, 290) av er som skickz-"
in enkäterna.

Äger du något

Livevapen?

Bara silvertejp 28 st (42,4 90)
11 st (16,7 20)
Bara latex
Ager både och 14 st (21,2 96)
Inget vapen alls 12 st (18,2 26)

...och 85,5 Jo av vapenägarna
har gjort åtminstone något vapen
själv.

Har du något

svärd?

äkta

Jo, det har 16 st (24,2 960) av er,
varav en person äger inte mindre
än sju stycken!

Q

Äger du någon

rustning?

15 st
Ringbrynja
Läderharnesk 9 st
8 st
Hjälm
"Visbypansar" 4st
3st
Plåtrustning
Arm/benskenor 3 st
Fjällpansar

(22,7 Jo)
(13,6 26)
(12,1 90)
(6,1

(459-&

(4,5

90)

SET 0

...och här var det 83,9 Zo som
byggt åtminstone större delen av
sin rustning själv.

=
Hur många Live-dräkter
har du?

Genomsnittet är 4,06 dräkter per
person, och 92,1 90 har sytt
minst en av sina dräkter själv.

Skador under levande
rollspel:

genomsnitt skadat sig
0,44 gånger, vilket blir 0,06
skador per person och Live.
6 av 100 skadar sig alltså på ett
Live, men det är sällan större
skador - blåmärken, skrubbsår,
skoskav och stukningar är
Folk har

absolut

i

vanligast.

Någon

nämnde även något om mentala
skador...

Läser du Föa Livia?

Ja, se på fanken! 30 st (45,5 96)

läser uppenbarligen både Föa
Livia och StrapatS. Fortsätt med
det!

Vad tycker du om idén
att köpa in mark och

skapa ett Liveområde?
Svaren varierar fren "intressant"

till "underbar" och "genialisk".
Totalt har ni erkänt
villiga att
donera 13920 kronor. Det
kanske är dags att Enhörningen
öppnar ett "områdeskonto" för
sitt område? Här finns det
uppenbarligen pengar att hämta,
förutom alla som svarat "ideellt

er

arbete".

är det bästa med
levande rollspel?
Vad

Här har jag fått massor med
lyriska beskrivningar, men de
flesta går ut på något av

Vad är det sämsta med

Ganska enhälliga svar även här:
- stridsgalna dumskallar
- folk som inte spelar sin roll
- otidsenliga (Off-Live) prylar
- dåligt väder
- mygg, fästingar o.dyl.
- långa resor
- höga kostnader
- hunger, brist på mat
- snobbar och elitism
- dåliga hygienförhållanden
- korkade svartfolk
- nattstrider
- fjantig magi
- intriger som inte fungerar
- åldersgränser
- för mycket strid och ondingar

Hur kom du i kontakt
med StrapatS?
21
Kompis
I en spelbutik 10
Via en förening 9
7
Gränslandet
På ett Live
6
Via SVEROK 4
På spelkonvent 1

st (31,8
st (15,2
st (13,6
st (10,6
st (9,1
st (6,1
st (1,5

-

2,73 läsare, vilket skulle betyda
att ungefär 680 personer läser
StrapatS. Inte illa pinkat...

-

-

-

-

-

utgivningstakten
kalendariet

-

-

-

-

priset
gör-det-själv-artiklarna
debatterna
aktualiteten

-

lättläst layout
liverapporterna
familje-känslan, alla välkomna

- bra, enkel,
-

-

Vad är sämst med

StrapatS?

-

-

-

20)
90)
90)
90)
90)
96)
96)

Hur många läser ditt ex.
av StrapatS?
Ja, varje StrapatS verkar ha

leva sig in i en annan roll
stämningen, fantastisk miljö
träffa trevliga människor

Inga överraskningar här:

-

-

Återigen är det alltså kompisarna
som är den stora inkörsporten.
För er som undrar är
Gränslandet det fansin där
StrapatS nr 1-3 fanns som
bilaga.

följande:

-

Vad uppskattar du mest
hos StrapatSs?

levande rollspel?

för tunn
Bertolfs och Sveroks reklam
för mycket Liverapporter
Jonas kommentarer
Jonas egocentrism
intemfixering, trångsynthet
inget (glädjande många svar)

Okej, så om vi slopar reklamen
och
Liverapporterna, gör
StrapatS tjockare och byter ut
mig så borde allting bli perfekt!
:=)

Vad saknar du

i

StrapatSs?

fler sidor
fler fotografier
- roligare layout
- fler "gör-det-själv-artiklar"
- adresser till Livepryls-butiker
- intervjuer
- en serie
- sportsidorna
rapporter utanför Mälardalen
- mer debatter
- kåserier
- en skvallerspalt
- regelsystems-tester
- en kvinnlig medredaktör
- tips om mat, tält, hus, dräkter,
magi, dräkter, masker, smink,
-

=

rustningar, rasbeskrivningar,

naturupplevelser
koppla av från vardagen
historia, pyssel och hantverk
spänning men ändå ofarligt
äventyr och hjältar
få vara det man drömmer om
folk som verkligen ger allt

roliga roller mm.

Jaha, då vet ni vad läsarna vill
ha, så sätt igång och skicka in
bidrag!

StrapatS nr
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Vad är bäst

teckningar

Betygsdags

foton eller

-

StrapatS?

i

21 st (31,8 90)
Teckningar
8 st (12;1 90)
Fotografier
En blandning 35 st (53,0 90)

—
Okej, jag ska försöka slänga in
ett och annat foto då och då.

"

Vad får dig att inte
skicka in bidrag till

StrapatS?

I)

Tidsbrist

17 st

Lättja
Kan för
Vet ej

13 st (19,7 90)
4 st (6,1 6)

lite

(25,8

250.060)

Många missförstod den här
frågan och trodde det handlade
om ekonomiska bidrag. Förlåt,
det var jag som formulerade
frågan fel. Vad jag och StrapatS
skrivna (eller
främst behöver
tecknade) bidrag. Men du får

är

förstås

gärna

skriva dina

insändare på en hundralapp. :-)

Hur mycket skulle du

kunna tänka dig att
betala för StrapatS i
dess nuvarande form?

Det här var en kuggfråga - ingen
vill väl betala mer än han redan
gör... trodde jag! Somliga är
uppenbarligen beredda att ge
ända upp till 20 kronor för
StrapatS, så som den ser ut
idag. I genomsnitt tycker ni att
StrapatS är värd 12:50. Lugn,
bara lugn, trots att posten höjer
portot ska jag försöka att inte
höja priset över 10 kronor!

LRP för nybörjare
Utrustning för nybörjare
Meninghen meth Lifveth
Live på UppCon-92

Ett ofarligt vapen
Skador och säkerhet
Livet i Finnåker

Trollmåne än en gång
En anständig kvinna
Från Medeltidsveckan

JE

4,0

QR

,
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U

,
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WAR

r

,

,
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,
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c
ANUNA
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VONIW
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1

Ledaren
Tyckeriet
Föreningsadresser
Kalendariet

UV

VV

0

I

vv

MON

»

»

Topplistan ser alltså ut så här:
Kalendariet
4,
Livedräkter du kan sy... 4,
Hur män stickar
4,
Gör
en ringbrynjehuva 4
4,
Papper och pergament
4,
Steg-för-steg-pilen

00

NUR

Förutom kalendariets särställning är det helt klart tillverkningstips som är populärast.
Anmärkningsvärt är att notera att
ingen artikel fått ett medelbetyg
lägre än 3,0. StrapatS får alltså
inte underkänt på någon enda
punkt! Tack ska ni ha, och tack
för att ni fyllde i enkäten!
Vilka var det då som vann priser
utlottningen? Jo, följande personer:

POVNNNDO

13

VU

ANHOm

,

Féa Livia - dyr tidning... 3,
Nidmark
=
Rapport från Trollmåne 3,
3
och
Ödets Offer ,
Våroffer
Odets Offer, en krönika 3
3,
Utrustningslista

StrapatS nr

eller

Live, om 071

UU

DI

Morgonstjärnan...
Je
Livedräkter du kan sy... 4,4
3,9
Seregon och Poliser...
,

BUU

Sus om pyroteknik
KampanjLive 1
Jungfru eller hora....
Tidigare Live
Hur män stickar (brynja)
Gör en ringbrynjehuva
Tyllered i Österled
Live

”

Highlander
Minns ni SNL?
Papper och pergament
Gyllene Hjorten
Runskrift

C

3,0

r 4:
Vapen & Rustningsregler 3,
Rollspelsvärldar...
3
Hur slåss du, människa? 4,
Regler & Rättvisa - Magi 3
IF,
Haga Nostalgi-Live
Retsir Lex
;

-

Om pyroteknik
Frön för drömmare
När Grisa-Britta kom lös JA
,
3,1
Spegelpoesi
,
En snabbtitt på Averhulta Si
,

3

3,0

IT
Spelar rollen roll?
LRP - but for real!
3,4
Vampyrer i Hagaparken! 3,3

Aventyrsgillet
StrapatS recenserar Féa
Allemansrätt...
SCA
en presentation
SCAS tältläger i Visby...
Välk. t. Medeltidsveckan?
Steg-för-steg-pilen...
Camelot ligger i Finnåker

KE
,

3,8
,
3,6
3,8

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Johan Cransenhed, Örebro
Camilla Bihrling, Uppsala
Michael Axelsson, Eskilstuna
Karl Nissfeldt, Lidköping
Cecilia Strömberg, Björnlunda
Niklas Ehnfors, Dalstorp

Priserna är på väg, jag lovar!

i

c

Spridda skurar...

-...över hela landet

Här är några spontana kommentarer från
enkätundersökningen, en del kan ge er en vink
är läsarna vill se i StrapatS.
om vad

det

-

Mer artiklar om inlevelse i rollspelandet!
Ge ut StrapatS 6 gånger per år men tjockare!

-

Bra utgivningstakt!

-

StrapatS prenumerantfördelning:
-

vilken prick är du?

Medeltids-sånger, -noter, -dikter och anekdoter
skulle berika tidningen!
- Ta gärna upp hur man bygger enkla instrument!
-

-

En magnifik och inspirerande tidning!
Varför inte datera numren? (december-93 etc.)

-

Mer realistiska

-

-

bilder, skippa Manga-stilen!

Jag är trött på annonserna!
Ta bort Bertolfs reklamsida så blir StrapatS en
underbar tidning!
Liverapporterna!
Fler Liverapporter!
Sluta aldrig med StrapatS!

- Slopa
-

- Vad
-

har min favoriträtt med saken att göra?

Fler Live i Småland!

Långa och fylliga enkäter är det bästa jag vet!
En artikel om heraldiska vapen vore bra!
- Nästan allt jag har lärt mig om Live har jag lärt
mig från StrapatS!
- Mer information om hur man ska spela
svartfolk och andra raser!
-

-

Mer "gör-så-här-artiklar"!

om masker, tack!
lite folk skriver till StrapatS!
- Man ska aldrig be om personuppgifter
samband med en enkät!

- En artikel
- För

-

i

Du glömde fråga om skonummer...

-

"Live eller Live - apropå 071" var pubertalt!

-

"Live eller Live - apropå 071" var bäst hittills!

-

-

Gör StrapatS till mer av en länk mellan läsarna
än en länk mellan läsarna och redaktionen!
Mer utförlig

fört andsinformation om Live!

StrapatS nr
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VÄSTERÅS STIFT PRESENTERAR STOLT:

—VÄGEN-—
VÄRLDENS FÖRSTA ROLLSPEL FÖR
KONFIRMATIONSUNDERVISNING
FE

4

RE eleso

sond
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64 sidor långt och illustrerat. omfattar kompletta regler till ett nytt och
Häftet. som
enkelt spelsystem, tre sammanhängande äventyr, rollfigursblad och kartor.
Tag också chansen att åka på rollspelskonfirmationslägret i Finnåker 31/3-4/4
samt 4-23/7 1994. Pris 6 000 kr.
Ring 021/17 85 00 för mer information.

Du kan beställa detta unika material från
Västerås Stift på tel. 021/17 85 00. Priset är
62.50 kr inklusive moms. Porto tillkommer.
Denna

sida är en

annons

i

StrapatS nr 13

Ka le nda rium

-

ständigt nya rekord...

Jaha, vad ger ni mig för detta? Kalendariet är
nästan två sidor långt, med inte mindre än 39
införda evenemang! Och någonting säger mig att
det kommer
dyka upp fler innan säsongen börjar
på allvar. Ja, säsong och säsong förresten, nu
verkar det ju som om vintermånaderna är nästan
lika populära som sommarmånaderna. Levande
rollspel året om - klang och jubel!
Trots den stora mängden Live är det glädjande få
krockar med varandra, vilket jag antar är
tminstone delvis StrapatS kalendariums förtjänst.
Men det är klart, med de tusentals Livare som
numera finns i Sverige gör det ju inte så mycket om
några Live kolliderar, det finns nog deltagare så det
räcker åt alla.

att

ser

a

those Lives coming!"

26 december. Ett TomteLive arrangeras av
Fredrik Appelberg, Spettvägen 15, 175 43
JÄRFÄLLA, tel. 08-580 386 68. Endast inbjudna.
Vintern 1994. Maskeraden, en vampyrLivekampanj (ungefär en natt per månad) med FFITUppsala. Martin Ericsson, tel. 018-26 18 90.

22 januari 1994. När nöden är som störst, en
uppföljning på händelserna vid Vomerande Vättens
värdshus. FFIT-Uppsala, Martin Ericsson,
tel. 018-26 18 90.

»

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.
"Akta" dvärgar sökes!
11-13 mars 1994. Herr Gyllenstiernas
Gästabud, ett skräckLive i 1920-talsmiljö

i en

herrgård i Västergötland.
Kontakta Holger Jacobsson, tel. 018-46 96 89,
eller Per Wetterstrand, tel. 031- 97 17 83.

stor

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

22-24 april 1994. Galningarnas lek II
("Tvekampen" + "Skymningen faller"). En
kampanj med RULGH. Kontakta Måns Svensson,
Wigelievägen 7, 712 32 HÄLLEFORS, tel. 0591109 36 eller Johan Cransenhed, tel. 019-11 05 98.
29 april - I 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.
27-29 maj 1994. Sanndrömmar. Kontakta Johan
Knutsson, tel. 023-272 58.

25 januari 1994. Värdshuset Vomerande
Vätten öppnar för säsongen! Live-pub på Uplands
Nation, tisdagar varannan vecka.
Kontakta Martin Ericsson, tel. 018-26 18 90.
OBS! Kårleg/gästkårleg krävs!

28 maj 1994. Farornas väg II, "Arfaglos
förlorade själar”, ett Live av RULGH. Kontakta
Johan Cransenhed, Drottninggatan 19, 702 10
ÖREBRO, tel. 019-11 05 98. Endast inbjudna.

28-30 januari 1994. Nidvinter. Kontakta Karl
Grandin, Pilvägen 70, 191 42 SOLLENTUNA,
tel. 08-96 68 09. Endast särskilt inbjudna!

28-29 maj 1994. Grönfarke, ett medeltidsLive för
ca 100 deltagare. Kontakta Daniel Cederqvist,
tel. 08-720 26 14. Kostnad cirka 50 kronor.

februari 1994. "Space-Live" Mos Mele, för folk
födda 1979 eller senare. Niklas Wallenborg,
tel. 08-552 451 81. Se även separat annons.

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!

5 februari 1994.

Uppgörelse i Kislev, ett Live
Warhammer-världen. Kontakta Claes-Erik
Rydberg, tel. 08-512 405 51. Kostnad 20 kr.

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. Troligen fullsatt.

i

sommaren 1994. Mark V. FFIT arrangerar en
synod (kyrkomöte) i sin kampanjvärld Mark. Ett
intrigLive i "Rosens namn"-stil. Kontakta Martin
Eriksson, tel. 018-26 18 90.
juni 1994. Trudvang, ett vikingaLive på Holarsö
Mälaren, arrangerat av Variatio Delectat. Kontakta
Pål Toler, tel. 08-642 94 21.
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Svart Vendetta (KampanjLive 3).
Kontakta Lennart Borg, Eskadervägen 34, 183 54
TABY, tel. 08-756 42 06. Kostnad 80-110 kronor.

3-5 juni 1994.

10-12 juni 1994. Ett Aventyrsspel för nybörjare
(8-12 år), 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,
0171-585 53.
Kostnad 60-80:-

tel.

16-19 juni 1994. Gudars Skymning, arr.
Enhörningen. Kontakta Hans Nilsson, Panggatan
12, 723 38 VÄSTERÅS, tel. 021-14 21 89.
17-18 juni 1994. Alla kungens män, ett en- eller
tvådagars Live (ditt val) i "nya" skogar i Täby.
Kontakta Claes Andréasson, Ryavägen 10,
18373 TÄBY, 08-510 106 20.

16-18 september. FantasyLive

i

Göteborgstrakten

lek

16-18 september 1994. Galningarnas
III,
ett fantasyLive med RULGH. Kontakta Måns
Svensson, Wigelievägen 7, 712 32 HÄLLEFORS,
tel. 0591-109 36.
|

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

ett

3-4 december 1994. Gästabudet,
fantasy-Live
av Troll&Alver i Hultsfred. Kontakta Magnus
Sjöberg, tel. 0495-117 83. Endast inbjudna. =

tt

s

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.

30 juni - 3 juli 1994. Nymfdans. Kontakta
Mattias Hessérus, Konstvaktaregatan 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 och
krävande 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.

ett

13 augusti 1994. Farornas väg del III,
fantasyLive med RULGH. Kontakta Johan
Cransenhed, Drottninggatan 19, 702 10
ÖREBRO, tel. 019-11 05 98. Endast inbjudna.

20-21 augusti 1994. Mörkrets varelser, ett
fantasy-Live arrangerat av Troll&Alver. Kontakta
Magnus Sjöberg, tel. 0495-117 83. Begränsat antal
deltagare!

Slutet av augusti 1994. Tårarnas Barn, ett
medeltida sagoLive i Örebro-trakten. Kontakta
Kristian Rapp, tel. 019-20 21 71. Ca 150 kronor.
2-4 september 1994. Kristallkulan, arr.
Enhörningen. Kontakta Hans Nilsson, Panggatan
12, 723 38 VÄSTERÅS, tel. 021-14 21 89.

Har

du

inte fått din StrapatS

trots att du ärligen betalt för den?

Okej, sånt kan hända. Men

vems

är felet?

1. Ditt fel. Jag får då och då inbetalningskort
utan uppgift om vad betalningen avser
(betalning för annons, fortsatt prenumeration
eller beställning av baknummer), och ibland
och med utan uppgift om avsändare! Snälla,
skriv noga på inbetalningskortet vad
betalningen avser, vilka nummer du vill ha, och
glöm för sjutton inte ditt namn och din adress!

till

|

|

Postens fel. Jodå, det är sant. Ofta
försvinner minst en StrapatS varje gång, som
jag VET
postad, men som inte kommit fram.
Posten, pålitlig partner - pyttsann!
2.

är

3. Mitt fel. Japp, jag är inte mer än människa
jag heller, och min dator är inte mer än
Macintosh... Skämt åsido, visst kan jag göra
fel ibland, särskilt när det är stressigt och 150

exemplar av StrapatS skall kuverteras och
frankeras.

Nå, hur som helst, om du saknar ett nummer
som du
att du borde ha fått, slå en signal så
löser vi problemet.

tror

Jonas

Nästa manusstopp den 20:e januari 1994!

Ne

