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V ölkommen till v isionen

sTocKoN -97
{A/fi"tta häfte vill vi visa vad Stockholms spel-

J fonlert sommarer.tggT - med Er hjälp - kan bli.

Detta är inte en anmälningsbros.hyr, så sluta

leta efter de enskilda arrangemangen redan nu.

Detta är en serie känslot stämningar vi vet

kommer finnas tillgängliga for srocKoNs del-

tagare. I denna broschyr har ett antal arrangörer

fätt beskriva sina förväntningar av sroc«orv. Vår

forhoppning är att även Ni tar chansen att

uppleva den största roll- och konfliktspels-

satsningen i Sverige.

För roll- och konfliktspelssverige,

Iohan Strömquist
onoröneNor srocKHolMs SpELKoNvENT





fufi.r,, en väldig, ftirspiind dragare simmade

I lå"lramt upp på himlavalvet. Fängat i dess osyn-

liga tömmar, tvinnade av kalla månstrålar, satt

tidvattnet; och i takt med att tidvattnet mowilliS
drogs tillbaka for att omfamnas av de rullande

bränningarna blåste en kall vind in från Havet.

Under de nncNtunga, mörka moln som vinden

förde med sig in över land badade ett vidsträckt

fiilt i smutsig smog.

Enskilda solstrålar letade sig ned i moln-
sprickorna och spred ett dunkelt sken över jorden.

Vattendropparna som fastnat i gräset var f;irgade

blekgrå av kolröken, och deras tfngd fick stråna

att böia sig. Marken var vattendränkt och rost-

brun; sparsamma tuvor av tveksamt, grönt gräs

vajade tungt av och an i sefirren.

Mellan tuvorna och den smala stigen stod rad

efter rad med uniforma, vita triikors, ett anonymt

monument över krigets elände, det ena korset

identiskt med det andra, och kastade länga,

formlösa skuggor över såviil jorden som den

miinskliga historien. Det var, bortsett från necNet,

en stilla syn - ett levande fotografi.
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-,J ett oduperot Guropo röber

orbming oc! fodroU. 5 ett

oduperat Guropo firmr inte
plcts för mebfiinllo eller Dopp. S

ett oduperot Guropo firms imger

offulb. Oör fims boro ocnmoft

oc[l llopplöfDet.

9tt oduperot (9uropo.

Gtt Gutopo i ömens Fuggo.
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SrocenNA urANrön

LaaNrslÄnvr Än oyura.

SÅ olupa ATT HUR

rÅNcr rN pu ÄN

VANDRAR KOMMER

uÄsra srEG ALLTTD ATT

röna Drc DIUPARE.

Dnr Än saNr.
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R***ffiffif

ODE TILL SOIE}/

Yi marschera fram till pukor och horn

Yår fana hållen hagt i topp

Yårt mål att nå till ärans torn

Till vår furste står vårt hopp

Yårt stolta land, kulturens ursprung

Hyllar h1gt vår furstes namn

Han strålar likt solen vårt rikes konung

Han tar sitt folk uti sin famn

Likt skeppet lotsas ur havets fasor
Au kaptenen yis och stark

Styrs vi nu ur fattigdomens trasor

Av vår furste mot ny mark

Enade vi resa oss ur mörkrets hus

Söndrade kedjas vi hårdare fast
Yår konung f\r oss mot dagens ljus

Han samlar oss kring skeppets mast

Inga faror oss nu kan hota

Han styr skeppet mot solstrålen

Yårt rikes fiender han mota

Detta rike vars namn är Polen
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COLOFON
{ Konstnör: Iens Heimdal. f Fotograf: lan Lilja.

f Bildinläsning Bildrepro i Stockholm AB.

f Grafisk formgivare: Dan Algstrand.

f Projektansvarig 6 redaktör: Iohan Strömquist.

J Repro 6 tryck: I-tryck Grafiska Huset, Luleå.

f Typsnitt: Minion 6 Minion ltalic u/zo

av Robert Slimbach. f Inlaga: ryo gMultiArt Silk.

J Omslag z4o g MultiArt Silk.


