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Passa på att beställa alla cle unclerbara scenariona från
årets SydCon. Ta hem dem och spela med era barn, för-
älclrar, vänner och huscljur.

SydCons klassiker är alla textade på svenska och håller
högsta kvalitet.

Nu kan ni återuppleva SydCon V i all oänclllghet!
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Det Blå Scenariot 30:-
Velour 40:-
Höstlegender 30:-
The Nightmare Before Christmas 30:-
Erik Viking 30:-
Det Sista Korståget 30:-
Det våras för Värmland 30:-
Kavalleriet Kommer! 30:-
Doktor Merkwilrdgeliebe 30:-
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40 karaktärer
gör Velour till ett

helvete för spelledarna!
[)e gör det igen och igen, männen som slår oss alla med häpnad. Produktionsgruppen Garga-

risma möter upp på Sydcon med något utöver det vanliga - en story i ny anda. Från gruppen

som gav oss "Sagan om lsjättar, lttvättar och Urskogskraft", "Sagan om Goppenhausklockan"

och "Sagan utan Hjättar" kommer nu - Velour, ett familjedrama utan dess like.

Gargarisma har seclan länge inneburit
kvalitet, deras kreativitet och skapar-
ancla, cleras meclryckanc{e och fängs-
lancle sagor har givit fiiformsgenren
en topp. Infor SydCon V satsar cle på
någonting annat än sagor, Velour är
ett tvålopera-clrama om familjen S:t
Baron och Kristoffer Schollin, en av
proclucenterna i Gargarisma säger:

- Velour kommer att bli tämligen uclda
jämfört mecl andra rollspel. Den stora
skillnaclen är att man ersätter djup i

karaktärerna med breclcl.

Velour innehåller icke mindre än 4O

olika karaktärer, alla involveracle i in-
trigerna och förviixlingarna kring fa-
miljen S:t Baron.

Kristoffur Schollin menar också att sce-
nariot i och med sin uppläggning stäl-
ler nya krav på spelledare och aktö-
rer. Vad som håincler är på ett helt nytt
sätt upp till aktörerna s.iälva och om
kemin stämmer kommer Velour utan
tvekan at bli en jättesucce.

Cargarisma har som vanligt gjort ett
gecliget researcharbete, med många
timmarfram6r andra serier av samma
karaktäre, för att ta ut guldkornen och
finslipa cle detal.ier som ska göra Ve-

lour till något större än Dallas och
Dynastin. Produktionsgruppen har
clelat upp säsongerna mellan sig och
jämkat ihop sina manus, precis som
skick och bruk är i såclana här
produktionssammanhang, då karaktä-
rer ibland faller bort mellan säsong-
erna.

På frågan om varför Gargarisma nu
bryrter sago-trenden svarar Kristoffer
Schollin:

- Man har gjort en massa sagor nu,
på en massa konvent. För tillfället vill
jag göra någonting annorluncla, men
vi återkommer säkert till sagor någon
gång, men nu är det SydCon, nu är
det fest och mecl tanke på årets tema

§ckte vi att Velour passade perfukt.

Kristoffur Schollin passar på att be-
römma SyclCon för dess skaparglädje
och pionjärancla och menar att clen

verkligen är något att ta vara på. Han

§zcker att SydCons stora foredelar är
den positiva anda som råcler, att det
är samma personer som skriver och
har visioner som organiserar och ar-
rangerar. SydCons tolerans och go'a
känsla är värmancle och den bör få fin-
nas kvar, menar Schollin, och hoppas

att gnälliga arrangörer även i fortsätt-
ningen skall vara något som inte fo-
rekommer på SydCon.

När så välkåinda personer som Gar-
garisma kommer, är det naturligtvis
intressant att se vad de sjäva tåinker
spela, om de kan rekommendera nå-
got. Kristoffur Schollin svarar:

- Jag kommer självklart att försöka
spela så mycket jag hinner med för
det verkar vara jävla många bra gre-
jer i år. Det jag kanske absolut mest
vill spela är Kavalleriet Kommer, som
jag §cker verkar vara riktigt flippat.
Vampire var ju en höjclare förra året,
och eftersom det är lTomas] Ruzic
som skriver det i år igen, kan det nog
vara väldigt skojigt.

Schollin menar att han inte har några
egentlige forväntningar på konventet,
men att han hoppas på samma glädje
som tidigare år och att alla blir nöjcta
med vad cle upplever. Vi på
SydContidningen, som vet vacl Gar-
garisma kan åstaclkomma, kan lova er
att Velour i alla fall blir ett scenario ni
sent kommer att glömma!

Manequin Park

Manequin Park - i en framtid
som kanske inte är så avlägsen
ändå. I juletid verler allt vara
lugnt i den röclskimrancle sta-
den Cluster 36, men under den
bubblancle neonytan och
bortom de gi riga affärsmännens
entråigna lögner väntar en tre-
dubblad brotsslighet, ett ont
sinne och en överraskning av
allra värsta sort som kommer att
clrabba både alla cle människor
som befinner sig på fel sicla om
rikeclomens clörr och de som
lever i en oas av välgång.

Manequin Park är ett arrang-
emang av jörn lvarsson, Olle
Toftenuw och Fredrik Månsson
från DMF, producerat av Point
one/Golclen Plateau/Bastarcl
Swordsman Procluctions. En

action där hjältarna måste lösa
ett stort problem för att förhin-
dra att samhällets struktur faller
samman.
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Det är roligt att
det bata är så..
Henrik 0rnebring, spelkonstruktören, medi-

eforskaren, whiskeykännaren, f itmkritikern,

teaterproducenten, hartendern, fd [ager-

arbetaren, kortspelaren, seriekonnässören,

värm[änningen - mannen som gett

sagoberättandet en röst, presenterar för för-

sta gången på något svenskt konvent ett

CHANGELING-scenario. Det Våras för Värm-

land är en tokrotig komedi som lovar berätta

a[[t vi någonsin velat veta om Värmland, men

varit för skraja att fråga om.

Henrik Örnebring har varit med ett tag
och står bakom produktioner som
Burgerwars (UppCon 1992) och Dystopia
(GothCon 1994-96). Nu slår han till och
presenterar Det Våras för Värmlancl. Ett
scenario där problemlösancle genom roll-
spel premieras, svensköversatta karaktärs-
blad och tärningsrullancle utlovas av
manusförfattaren:

-Problemlösning har blivit ett tult ord på
svenska konvent. Problemlösar-scenarion
har uteslutit rollspelancle, men jag ser inte
att clet ena behöver utesluta det anclra.

Det är ett rollspelstungt scenario, men att
slå tärningar kan vara kul!

Inspirationen till scenariot har Henrik Ör-
nebring håtmtat från Selma LagerlöB Gösta
Berlings saga och Gustaf Fröclings poesi
på värmlanclsmåI. Bröderna Marx och
deras slapstickkomik en ständig inspira-
tionskälla för honom och ni som spelat
något Dystopia-äventyr har sett prov på
Henriks unclerfuncliga humor. Humor och
komik ärviktiga orcl for Henrik Örnebring:

-Det är viktigt att skratta och ha roligt när
man spelar rollspel.

Hösten är en märktig årstid, sorgsen men ändå färgfytld och med en melankolisk stämning i

luften och i Höstlegender fångas dessa känslor på ett gripande och intensivt sätt. Ett tragiskt

drama i fem akter, om arvstvisten i familjen DeMontaigne.Han har inga ctjupa och underliggande
budskap med DetVåras forVärmlancl. Det
finns inga själarenancle eller terapeutiska
ambitioner utan det är tåinkt som ett par
timmars oförarglig unclerhållning.

Själva berättelsen kretsar kring uppsala-
studenten och adelssonen Carl Erik
Reimer, vagabonden Bella Christos, clen

lovande backen i Färiestacls juniorlag Tor-
björn Folkesson, ligisten Ronny Halvars-
son och uppfinnaren Alvar Holmgren. Mer
vill inte Henrik avslö1'a för att inte förstöra
spelglädjen för er som vill veta mer om
Värmlancl, men inte vågat fråga.

Tomas Ruzic är manusfiörfattare och
gjorcle tillsammans mecl Ola Sundin
och Edouard Levit ett §sancle arbete
förra året clå cle vann en Emmis i ka-
tegorin Publikens val, for det mäktiga
Vampirescenariot Förbannelsen.

Årets scenario är likaså i friform, en
rad märkliga och gripancle scener.
Greven av Latr€mont och hans fem
barn, lra söner och en dotter skapar
tillsammans en mäktig väv, fullcl av
tårar och tragecli. Mecl tankar och min-
nen får vi en bilcl av vad som drabbar
clen en gång så stolta familjen
DeMontaigne.

Manusforfattaren har hållit scenariot
så hemligt som möjligt, för att inte
förstöra de förväntningar som alla äls-
kare av sann friform när inom sig. Sä-
gas kan i alla fall att Höstlegender gär
skåtl för namnet, om clet funnits en le-
gend om hösten vore clet den här.

Action och skratt har sin givna plats
på SyctCon, men ett scenario som
Höstlegender har sin - ett drama där
rollspelandet skapar stämningen.
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SydGon V är
årets GW-trätt

Tunga metallmaskiner drahbar samman, horder av armeer möter varandra i på jättelika slag-

fält, scenerna är många och starka. Styrkan i denna speciella genre är inte romantik eller

drama, det är den tunga, råa action som styrs av ultimata krigsherrar som med sina taktiska

sinnen överhlickar ett slagfält av en enorm magnitud.

Förra året tog de hem Emmisarna för hästa scenario och bästa karaktär, då handlade deras

scenario om något så otäckt och upprörande sombarnprostitutionen i Thaitand. I år handlar

det om frihet. Black Ooors amhitioner är att göra scenarion med starka teman och rollspels-

krävande karaktärer.

Det är §dligen inte helt lätt att for-
vqrkliga ett scenario om frihet. Frihet
är så oerhört svårt att definiera och
det handlar till syvende och sist om
känslor. Black Door har gått igenom
ett otal id6er och uppslag till scenari-
ots handling.

-Vi bör.iade mecl en icl6 från Fritz
Leibers bok Du är Ensam, men cle som
forväntar sig att det ska märkas blir
nog besvikna, säger Mikael Kvarn-
ström.

Scenariot utspelar sig under några
clagar i Lionel Jones liv. Lionel är pri-
vatdetektiv utan några klienter. Da-
garna som foljer kommer drastiskt att
förändra hans syn på livet, värlclen och
friheten.

Det finns alltså en huvudroll och en

massa biroller, ett populärt inslag i
scenarion nuförtiden.

-.fa, clet är roligt att spela olika roller,
men vårt Scenario bygger På en nå-
got annorlunda id6.

Vad clet hela går ut på och hur fiihe-
ten kommer in i bilden vill inte förfat-
tarna avslöja. På ctet hela taget är cle

väldigt förtegna om vacl det hela
handlar om.

-De som vill vetavad det handlar om
får helt enkelt spela clet, säger Kvarn-
ström bestämt.

SydCon V är årets GW-träff och från
hela lanclet samlas intresserade i

denna genre. Peter Strand, SydCons
representat och ansvarige är nöid med
förberedelserna inför inspelningarna
av nya slag. Speciellt glad är han över
att kunna presentera en ny serie, GWs
Necromunda. Tillsammans med de
tidigare välkända WH4Ok, Epic och
Fantasy Battle kommer SyclCon att
lllas av hiingivna älskare av GW-pro-
duktioner. SydCon kommer också att
ha premiär på den nya Space Hulk-
utgåvan, en slags Director's Cut, en
hel vecka innan LinCon.

Ett av 4Ok scenariorna kommer att
spelas i ett extra stort ornråde och
scenariet äger rum nattetid i ett vin-
terlandskap mecl skyttegravar. Som
bäddat för ett vålclsamt slag. Peter
menar att 4Ok troligen är det populä-
raste av de tre stora serierna, det ver-
kar ha blivit mest etablerat.

Från GW-gruppen själva, skaparna av
dessa magnifika serier kommer Ancly
Chambers och Jonas Faring, sales
manager för Norden. GW skickar från
England över ett 40k-bord med två
färdiga armeer - och den frågvise lä-

saren som unclrar varför får följancle
svar av Peter Strand:

- Meningen är väl att folk ska försöka
slå Ancly Chambers i 40K. Det är åt-
minstone planerna. Vidare ska vi for-
söka få Andy att hålla något slags se-
minarium om hur man gör spel-
system. Jonas Faring kommer att visa
hur man målar figurer, dels vanlig
målning men också speeclpainting.

Peter Strand har jobbat hårt for att den
inbitne GW-älskaren ska kunna ställa
upp i samtliga tre turneringar, och
lyckats väI. GW-strider är inte bara
njutning, utan även en tävling. Det
finns sex pass, alla tre spelen går sam-
tidigt och for infor finalen räknar man
sina två båista pass. Sex personer har
final samtidigt och vinnaren är den
person som vunnit med flest mellan-
skillnad i poåing. Detta medför att du
inte bara måsta hålla koll på ctitt egna
bord, utan också på de Wå som spe-
las breclvid dig, vilket är ett mycket
publihuänligt system. Vi kan garantera
spelaren och åskådaren många stun-
der av flödande adrenalin, hopp och
fortvivlan, allt eftersom striclen böljar
fram och tillbaka.
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Pickup on
South Street

40-ta[ e[[er 50-tal, en filminspelning i Holtywood. Ätta personer, som spelar skådespelare

och karaktärer i Pickup on South Street. Friform om film. lstätlet för spelledare finns en re-

gissör, en man som kallas Judah l-ipnick - kanske okänd i Syd0on sammanhang, men vida

berömd i fiktiva kretsar.

Lipnick, har ticiigare g;'ort sig känd
genom produktioner som "Outside,
Insicle Your Brain" och "Neatly
Caught"clen episka serien om
fiskmånglar-familjen Vanbilis veder-
mödor i ett sekelskiftets Brooldyn, lär
enligt uppgift ha varit välcligt lätt att
övertala för jobbet och en av våra re-
portrar besökte clen excentriske regis-
sören Lipnick som svarar så här på frå-
gan om varför han valt att vara regis-
sör i Pickup on South Street:

- Tja, jag fick härmed tillfälle att återi-
gen samarbeta med ett par av mina
allra närmaste och käraste kollegor,
clet är ett mycket bra manus som jag
har att jobba med - och så får jag för-
stås ganska myclet betalt.

Skådespelarna är naturligtvis viktiga i
en sådan här produktion och Lipnick
är mycket stolt över att ha "Bogie",
Bud Stewart med i inspelningen. Vi-
clare har Inez Halrworth tackat ja till
den kvinnliga huvudrollen, Rita Thang.
Andra skådisar är Siclney Hudgens och
Preston Exley, att clen senare kom-
mit till måste anses vara något oer-
hört meriterande i sådana här sam-
manhang.

Lipnick har ibland varit utsatt for l«i-
tik, för att ha överdrivit sin konstnär-
liga frihet men 6rnekar detta bestämt
och menar att han aldrig går över
gränsen för vacl som kan kallas regis-
sörens kreativitet.

I clen senaste filmen han regisseracle
for 20th Century Vole, "Down and Out
in Nebraska" skulle hjälten enligt
orginalmanuset rädcla värlclen från
oncla jättepingviner och få med sig sin
hjärtevän hem från den onda
polarstationen.lstället lät Lipnick hjäl-
ten gifta sig med en pingvin och
lämna hjärtevännen ensam i snöstor-
men för att åka till månen i en kolv-
agn dragen av neongröna ägar i frack.

Reportern kunde inte undvika frågan:

- Är inte clet att ta ut svängrummet
lite väl mycket?

Lipnicks svar var kort och en klar in-
dikation på att han inte uppskattacle
situationen.

- Jag forstår inte alls vad ni menar. Kan
vi prata om min nya film istället?

Filmen Pickup on South Street, som
Lipmnick för övrigt döpt om till
"Superstars and Stripes", med avsik-

ten att få ett mer representativt namn
for filmens innehåll: Lipnick §cker att
ett gott exempel på en §ckad filmti-
tel är 'Desert Man', spm utspelas på
en Forskningsstation under vattnet
mitt i Atlanten.

Vacl har man att se fram emot som
cleltagare i Pickup on South Street?

- Action, clrama, science-fiction,
skräck, thriller, kommunisthat, kom-
ecti,

surrealism, familjerelationer, parodi,
krig, fred, ja ta mig tusan ALLI
finns nog representerat här, säger Lip-
nick, nöjd och belåten.

Pickup on South Street är inte ctet 6-
timmars mastodontdrama som vissa

rykten gjort gällande, filmen tar en-
clast två timmar och den kontinuer-
ligt uncler SyclCon, exakta tider kom-
mer att anslås i receptionen och runt
om på konventet. Lipnick avslutar
dock med att uttrycka sitt missnöje
mecl att han måste dela lokal mecl
arrangörerna av Vampire Live, samt
skurkarna från Coolactics, men hälsar
alla varmt välkomna.

Vi på redaktionen kan lova er en spe-
ciell upplevelse mecl Judah Lipnick,
ett bestående minne av att ha jobbat
med Pickup on South Street, ett fri-
form om en filminspelning.

Axels Llsta
Den §plske konventsbesökaren
I FÖRANMÄLERIHIÄLSIG

2 DUSCHAR INTE.(D.V.S §cker om att lukta
"kompis")

3 TYCKER OM Arr TÄVLA (frenetiskt stude-
randes resultats rapporterna för att få en anled-
ning att gå prisutclelningarna)

4 HARMEDSIGLIGGUNDERLAG

5 HANDLAR ALLTID I NÅcoN AV
KONVENTETS Af fÄnen 1st:inaigt och minutsiöst
jämforancle av div. Prisklasser,och talar gärna
om for alla hur mycket pengar man tjänade på
köpen)

6 ÄTERSKTKÄK

z BYIER stÄNorcr KoNSTTcA KoRT MED
VARANDRA

g aeRÄTrnnröRALLA HURDETVARNÄRSIN
KARAKTÄRcJonoe sÅ ocn sÅ ocn pÅ...(etc
x 12,693l,

9 HAR rcNe sruÅ TÄRNrNcs pÅsan..(i
dessa tidevarv vä gömcla)

f O CÅnpÅ aUmONEN (förhanclsvisningen är
en av konventens absolut tyngsta och clrama-
tiska håindelser som var besökare med själv-
kiinsla närvar vid)

Den o§plske konventsbesökaren
I INSERATT DET BARA E' ETT SPEL...

2 TYCKEROM ATT DUSCHA

3 TYCKER OM DEODERAM (att lukta gott år
bra för allas trevnad, en gammal insikt...)

4 SKITERI ATITÄVLA (bryr sig inte)

S SxnEn I anf fÖRANMÄLA SIG (bryzr sig inte)

6 KOMMER EN DAG FÖRSEM (bryr Sig iNtC)

z SERtNtE pÅ rorwrmNs FILMVISNTNGAR

a HARINTE MED SIC LICGUNDERLAG (otypiska
konvents besökare tar andras liggunderlag...)

9 SKIER I AUKTIONEN (bryr sig inte, vad an-
nars)

lo rARstG TID TII-I- Eu nÄns ellrnrvÅ...
exr,l uÄcc InRSSIVE INDUSTRJES rNc.
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GinemaSydGon
SydCon är i år inte bara ett sPel-
konvent utan också ett filmkonvent.

På konvnetet kommer bla att visas
Tank Girl, Den Blå, Vita och Röcta fil-
men, fudge Dredd, Nosferatu, Seven
och mycket mer.

Priset för att se en film är 1O kronor
och vill man besöka konventet som
filmtittare kan man betala 125 kronor
och får då se hur mycket film man vill.

I

n

Konventsgenenl Krämeq $uär utan
konventsgeneral Emma.

fohnny Reb är ett snabbsPelat sPel
som behandlar stricler uncler ameri-
kanska inbörcleskriget på regements
nivå. Ett finurligt orc{ermarkerings-
system i kombination mecl simultan
spelrunda gör spelet otroligt spän-
nancle.

Deltagarspel med clrop in kommer vi
att köra clen 16:e och 17:e, utan av-
gifter. Den 18:e körs ett större sPel

som kräver töranmälan och någor-
lunda regelkänneclom för att spelas,
även det är kostnadsfritt.

Speltld: 16:e och l7:e 3-4 timmar
1 O:O0- 1 7:00. Två till tre scenarion pa-

rallellt: Front Royal 1862, Tazewell
1862,, Pitzer's Run 1863.

Spelttd: 18:eThe Battle of Newmarket
1864, 5-6 timmar 10OO-18@.

Arrangör: Den Ståndaktige Tenn-
soldaten, Magnus Eriksson

The battle of Newmarket
lsth MaU 1864'

fohn var endast sexton, for bara ett
år sedan hade han blivit antagen som
kadett vid Virginia military institute.

Hans mor var förkrossad när hon
hörde att kadetterna skulle ut för att
stoppa general Sigel och hans
Damnyankees ifrån att inta
Shenandoah Valley.

General Breckenridge hade lovat att
de enbart skulle agera reserv. Men
norclstatarna var som vanligt många
fler, tumult och vrålande kanoner
gjorcle sitt, strax stocl kadetterna I for-
sta ledet mitt emot ett batteri...

John svalde hårt och kramade sin slag-
låsmusköt så att knogarna vitnacle.

Han hade inte I sin vildaste fantasi
kunnat föreställa sig vidclen av det
helvete han kastats in l. Han rylcktes
som ur en dröm in I verldigheten när

översten ropacle:

-Steady boys! Fix bayonets!lnblandacle i skivandet är
Peter Svärd, Peter Hans-
son och Ola Sundln.

x
fonas Rembratt avslutar i
dagarna Svart Sol. En
fortsättnig av Mlnnet av
Roger. Båcla är systemlösa
scenarion med mytisk bak-
grund.

x
Ola Sundln skiver för när-
varande en rollspels-
adaption av Lars Nor6ns
Blod.

Mlkael Kvarnström från
The Story teller's Gulld
Iägger just nu si§ta handen
vid ARVEf. Ett scenario ur-
sprungligen till KULT, men
som så mycket annat iclag
är clet systemlöst.

x
Det har D/ktats att Garga-
rlsma kommer att släppa
en sagobok mecl alla sin sa-
gor i. Ryktet säger att bo-
ken ska clyka upp i mai.

x
Magnus Granqvlst håller

på med ett X-flle llve, en
annorlunda variant av le-
vancle rollspel med baratvå
spelare och statister. De två
ska lösa ett fall tillsammans,
mecl verkligheten som sce-
neri.

x
Bakom Malmös lugna fasa-
cler skrivs just nu ft)r fullt på
ett Vampire-laiv, Natt över
Ellenbogen. 52 färclig-
skrivna karaktärer och en
bakgrunclshistoria någor-
lunda synkad med Stock-
holm VampireJajv utlovas.
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Gettysburg
Uncler tre dagar 1863 utkämpacles ett
slag som fick krigslyckan attvända för
södern och egentligen var början till
slutet...

I en jätteomgång kommer "Chako-

ten" från Köpenhamn hit ochvisar upp
ett slag av format.

- Den anclra dagen på slaget vid Get-
§sburg. The RounclTops, Devil-s Den
och The Bloocly Wheatfielct, namn
som fiör evigt kommer att etsa sig fast
i de överlevandes medvetande.

Deltagarspel kommer också att ar-
rangeras.

Föranmälan behövs ej.

Ingen avgift.

6 mm figurer.

Tld: Lördagen och söndagen, mecl
början ld 10:00

Viss regelkänneclom om "Johnny Reb"
är att rekommenclera, det är dock
inget tvång.

Arrangör: Kristoffer Saxild

The last of the
Mohicans

Snabbspelad skirmish strid i den
nya världen på 1700-talet.
Skogarna iir djupa och
skrämmande, indianerna lurar
över allt...
Ingen föranmälan. Ingen avgift.
Antal spelare: 2-4
Speltid: 3-4 timmar per pass

Lördag 1000-1700.
Regler: Bonnie Blue och
indianerna
Arrangör: Den Ståndaktige
Tennsoldaten, Conny S andahl

sD LNFO / MAI1996 MAI1996 / SD LNFO

Fimo Kid
f igurspelslive!

lfyou're gonna shoot, shoot - don't
talk!

I den lilla westernstaclen Filmtown är
allt lugnt och §st. Allt går sin gilla
gång, foga anar cless invånare att ett
bankrån förbereds i ldyftan precis sö-
cler om den lilla hålan. Sheriffen bru-
kar vara slö, slapp och likgiltig så här
mitt på dagen. Solen och hettan tar
ut sin rätt, hur ska det gå?

Fimo Kid är unikt. Staden och figu-
rerna är clär precis som i alla anclra
figurspel, men när clet kommer till stri-
cler har man ett fullstäncligt annor-
lunda system att lösa stridens utgång.
Med hjälp av luftgevär och luftpistol
skjuter du på clina fiender (i form av
tennfigurer), och cle rör på sig...

Antal spelatez 4-6

Speltld: 3-4 timmar/pass, Fredag
1O:OO-18:OO .

Arrangör: Den Ståndaktige Tenn-
soldaten, Pelle Lidbeck

1O66: lnvasionen
av England

Nattspel för den nyanlände spelsugne
konventsdeltagaren.

Regler: DBA/DBM

Antal spelare: 2

Speltltl: Torsdag den 16:e, ZZ:OO-
O6:OO.

Ingen anmälning, ingen avgift.

Arrangör: Den Stånclaktige Tenn-
solclaten, Conny Sandahl

War of the Roses
"From lreland thus comes York
to claim his right, And pluck the
crown from feeble Henry's
head!"
Medeltida strid i 14O0-talets

England for att vinna kampen
om kronan, med 25mmfigurer.
Ingen avgift.
Speltid: 4-5 timmar per
pass,Fredag 1 000- 1700.

Antal spelare: 2-3 per sida
Arrangör: Den Ståndaktige
Tennsoldaten, Craig Marshall



Fyra små spelrätter
1. Wooden Shlps and lron Men, slösfi{der på Napoleons tld
'There seems to be something wrong with our bloody ships today. Helmsmen
take us closer to the enemy'

-Bea§
2. Köntgskrleg, 7.års krlget, l750-tal' fransmän mot brltter.

De preussiska leclen bröt när det ungerska regementet ryckte fram med fälda
bajonetter. I vilt ursinne svingacle Fredrik sitt svärcl mot sina flyende solclater
och skrek "Hundar, vill ni leva för evigt?"

3. Renässans, ca 15OO I Itallen med landsknechts och alh.
'Betrakk den italienska renässansen. Dante, Botecelli, Da Vinci - stor konst och
kunskap. Wsst cle clödacle varandra, men se vad de skapade. Titta sedan på
Schweiz, 3@ år av frecl, frihet och clemokrati och vad har de åstadkommit"

-GÖKURET!

4. Anclent Emplres, Kartago mot Romercka republlken.
" För övrlgt anser jag att lhrtago bör förstöral'

-Cato d.ä.

Ingen föranmälan

Speltld: 3-5 timmar, Lördag 1O3O-173O.Sönclag 1O3O-slutet.

Ingen spelavgift

Antal spelare: 2 eller fler.

Arrangör: Den Ståndaktige Tennsoldaten, Lars-Åke Bengtsson
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Första
världskriget

Skirmish stridmed 25mm
figurer. Krig är helvete.

Tid: Lördag 1000-1700
Förkunskaper: Inga
Regler: Historiens mesta

skirmishregler: Bonnie Blue vid
fronten.
Arr: Den Ståndaktige
Tennsoldaten, Henrik Teinelund

Här ges blodkorv
År 1908, någonstans i de franska

kolonierna. En grupp
främling slegioniirer på

spaningsuppdrag omringas
plötsligt av muslimska krigare.
Ingen föranmälan.

Regler: Historiens mesta

skirmishregler- Bonnie Blue,
inga förkunskaper krävs.
Spelavgift: 10 kr
Antal spelare: 4st.

Speltid: 2-3 trmmar, under två

dagar.

Arrangör: Den Ståndaktige
Tennsoldaten, Thomas Sörensen.

3O-åriga kriget
Överste Götzen käncle själv-
förtroendet växa i bröstet när han
blickade upp mot cte fura standaren
med maclonna bilder och kejsarörnar
som fördes i spetsen for hans §ras-
siär skvadron. Hans nära femhunclra
tungt utrustade kavallerister satt lugnt
och koncentrerat med sina

ryttarpistoler beredda.

"Vi ska nog lära de förbannade
protestanterna en läxa cle sent ska
glömma", tänkte han För sig själv.

Plötsligt lösgjorde sig silhuetten av en

ryttarskvadron i snabbt trav från sjoken
av krutrök som lägrat sig över slagfäl-
tet. Det annalkande rytteriet gav ett
närmast komiskt intryck: manskaPet
saknacle nästan helt rustningar och de
recl på små tjocka hästar.

Götzen log för sig själv och beordrade
första ledet: "anläggningl, eld!". Ett

öronbedövande smatter hördes och
fienden föll i clrivor, men cle clrog sig
inte tillbaka.
"HAKKAPÄÄLE!!" vrålade de finska

ryttarna när de i vild galoPP bröt in

bland Götzens män.

Spelet behandlar 16O0-tals strid på

hög nivå.

Antal spelare: Z-4

Speltid: 4-5 timmar. Under en till två
dagar.

Arrangör: Den ståndaktige Tenn-
soldaten, Patrik Sill€n
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Shiloh

"Fill your canteens, boys! Some
of you will be in hell before night
and you'llneed the water!"
Col. Isaac C. Pugh, 41st Illinois

På morgonen den 6:e apt',l L862
väcktes nordstatsarmdn vid
Pittsburg Landing på ett mycket
obehagligt sätt: Hela army of
Tennes se, sydstatsarmdn, anfoll !

Det var bara tack vare en brigad
befälhavare vid namn Peabody
och hans pliktkänsla som den
totala katastrofen kunde
undvikas.
Vi spelar slaget vid Shilo, ifrån
amerikanska inbördeskriget på
brigadnivå med enklaregler, inga
förkunskaper krävs.

Föranmälan, ingen avgift
Regler: Fire & Fury
Speltid: 18 timmar med början
Fredagkl I 100.

Antal spelare: 8
Arrangör: NYROK
Anmälningar och mer
information: Anders Edh (tel &
fax 0480-885l2), eller Jan Åke
Magnusson (0481-515 72)

Normandie -44

Ett antal olika scenrier med
anknytning till de strider som
allierade och tyska styrkor
utkämpade innan och under
ladstigningen i Normandie den 6/
6 1944.
Pansar och tennfigurer är i skala
I :7 2. Inga speciella förkunskaper
krävs, viss kännedom om
perioden iir dock ett plus.

Antal spelare: 2-3 per sida
Speltid: 4-5 timmar per spel, vi
kör kontinuerligt under hela
konventet.
Föranmälan, med drop in
Arrangör: DME Hans Sogndal
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Platoon

"No one can kill Barnes but
Barnes".
Var med och spela kampanjspel
med scenarion från filmen
"Plutonen": Night Ambush,
Return to the BlackVirgin,
Protect Flank och Down the
Valley.
Regler:Egna, "Napalm
Request", uppfölj are till fj olårets

succ6.

Antal spelare: 4-8 st.

Speltid: ca 3 timmar.Torsdag
1800-2200, Fredag 1000-2200,
Lördag 1000-1400, inga
förkunskaper krävs.
Arrangör: Den Ståndaktige
Tennsoldaten, Dennis Mattsson

Panzerfaust

" 
Desperat pansarstrid i stadsmiljö;
avstånden dr korta, infanteriet iir
nära, stråk av diesel- och
brandrök sveper över
ruinlandskapet liksom fientlig
och egen granateld. Tyskarna har
en fin benämning på detta -
inferno- Götterdämmerung...
Panzerfaust är ett actionfyllt spel

där du som spelar kontrollerar
ett fåtal stridsvagnar och
plutoner på östfronten under
1944-45.
Antal spelare: 2-3 per sida.

Anmälan: påplats, ingen avgift.
Speltid: 3-4 timmar.Torsdag:
1400-1900, Fredag 1000-1800,
Lördag 1000-1400, inga
förkunskaper krävs.
Re gler : E gna,P anzerfau s t,

MeRaGames.
Arrangör: Den Ståndaktige
Tennsoldaten, Rickard
Andreasson
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C: Svaneskolans huvuclbygg-
nad. Rolspel och överrask-
ningar.

A: Svaneskolans auls och
matsla.

I: Iclrottshallen. Lugis hemma'
arena och vårt sovpalats för spe-
lare som vill få lite luft.

t8

? 
Llr1.ilJt,ttlti-l 

iir

-<f,!I'\riit:

§5n§- t ':l
Byggnact 3: Huvudbyggnaden.
Reception, butiker, Diplomaqy-
SM, rollspelssalar etc.

Byggnad 7: Cafeteria. Mat,
dryck och mängcler med figur-
spel.

Byggnacl 8: Games Workshops
domålner. Fräcka turneringar och
Andy Chambers

B: Bollhuset. Konventets främ-
sta sovsal. Mangabiograf i kil-
laren och cluschar dygnet runt.

G: Svaneskolans grmnastiksal.
Sovsal och duschar.
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I en postmodernistisk fantasy-värld visar Hundgöra lnc. upp kriget i Blodets Land. Totalt tre

scenarion, fem dioramakomponenter varav två är helt nyhyggda. Lägg till detta en egen-

arrangerad C[), affischer och ljussättning och det är inte längre något vanligt diorama, det är

en totalinstallation.

Axel Hägg är inte figurspelare, han är
rollspelare. Att det finns cliorama med
i bilclen §cker han inte är någon ur-
säkt för att bli kallad figurspelare. I

Hunclgöras dioramor är känslor och
upplevelser viktiga begrepp, roll-
spelet är det som premieras. Inspira-
tionen har hämtats från filmer som
Apocalypse Now, Excalil:ur och
Dune, men det är spelandet med an-
clra människor som har inspirerat Axel
Hägg mest:

-Jag har spelat med folk och ofta tänkt
att det här är ju inte fräckt. Det har
sporrat mig till att göra bra grejer själv,
som jag vill ha clet.

Från början var clet inte meningen att
Blodets LandrM skulle bli ett konvents-
arrangemang, men 1990 beslutade
sig Axel för att arrangera någonting.

Det blev Bloclets LandrM på SyctCon I

och det blev så väl mottaget att Axel
kåincle sig manad att göra en andra
del. När han gjort en andra clel var
steget inte långt till en heltrilogi och
det är den vi får se på SyctCon V. Efter
clet är det slut, som Axel säger:

-Alla goda saker måste ha ett slut nå-
gon gång och jag §cker att det är ett
gott sådant nu.
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genrevidriga element, prylar som
egentligen inte hör hemma. De
plockar helt enkelt in artefakter och
företeelser frå,n andra ticlsepoker och
passar in clem i cleras egen värld. Som
exempel kan nämnas ökenrustningar,
armborst som inte stämmer mecl
gängse normer, lufts§rkor, CIA över-
satt till fantasymiljö. Som Axel ut-
t4lcker clet:

-Det har inte mycket att göra med
Tolkien eller vad ctu vill.
Nämnas bör också att dioramorna är
så pass mörka och komplexa att en
åldersgräns på 15 år är satt på dess
tre clelar.

I Blodets LandrM trilogin följer man
inte en grupp människor, man töljer
en händelse - kriget i Blodets LanclrM.
När man spelat alla tre cliramorna
börjar man få en vag bilcl om hur kri-
get egentligen ser ut. Man får se kri-
get ur en massa synvinldar, som gör
att man kan få en §clligare bilcl av hur
det egentligen ser ut. Det är så Axel
Hägg ser clet, men han förväntar sig
inte att alla andra ska se clet på samma
sätt:

-När man gör ett sådant här arrang-
emang måste man ge folk vad de vill
ha, om clet är vålcl cle vill ha så ger
man clem våld. Det minsta jag kan
göra är i alla fall att forsöka motivera
våldet.

Blodets LandrM är inte traditionell
fantasy. Hunclgöra har blandat in
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;{röpto ltlnrsea återköpes ejl

ADdfiEdvaH
peserbrarsil

gf;ortom det skinonde leionents lond
fföes ufilggåttd 17-16 qlurt

Aklhtitst tttlasstdlspel

Plats: Höns Nygård, 5 kn österom SJöo, Sl€ne

Ciene: fostnodemlsl,skfanhs14 den Armanskavädden 3:d ed.

Spelledarc:6 st plus ÄkeSLAxel (d.v.s. 1 ,5 SL per lag)

Deltagarc: 1 6 st i fura lag enligföljande konfiguration:

Lagl:3pers
Lag2:5pes
Lag3:4pes
Lag4:4pes

Koshad: 300 kperpercon (anmåilan, husrum odt rndsarnfllgadagar). Behlassenast
3lnEi

AdersgEl§: 1 8år(Annarsoppetföralla)

SFlaarräirg$g1gnq1S

Örigt tnnesseanrneilan börske i h@rm (hgeb namn) rned hgebstodekocfr namn pa

kontakpercon jämte dennes adress och tele{onnummer. (Annals ärera ctanser att

kornnn rned ganska srna). Orn fl er lag anmäer§g än detf nns plffier kornrnerM d ffi
och gora upp en lista med reseMag.

Anmäan skerpå SydCon och lämnas i SD.lnfos breMåda i receptionen ellerdirekt

tillAxelHägg.

Någraavoss kommeräven att beMstaSydCon (Blodeb lanclr$. Det garbraatt lämna

sin intresseanmälanochsällafrågordär.Frågaireceptionenomvarvihållertill.


