


C }fL K S J S L ^S J X D ^ X Z  är ett fansin för postspelsintresserade.
Fansinet ges ut av Rönninge Rollspelare och kommer ut ungefär en
gång i månaden till en kostnad av 15 kronor. Adressen är:
Q /Z Ä / s ^ / L A / V Ö é t C , c /o  Roland Isaksson, Tvillingvägen 13,
144 64 Rönninge och tel.nr: 0753 - 57401 (Hem: 18.00 - 22.00), Arbete:
08 - 7448937 (8.30 -15.30). Postgiro till Roland Isaksson är 690427-0359.

Framsidan är tecknad av: Magnus Lindström

Övriga illustrationer: n it r u c  uiriöf^cw, fcotAwk is a u l s o k )
......  6CU AlACJjOS Ci

Deadline för nästa nummer: Alla spel: 8 Maj.
Spelledarna, Casino och övrigt: 15 Maj.

Motto: "Fantasi är viktigare än kunskap"
Albert1 Einstein

L E D q R 'n
Gränslandet nummer femton, det låter det. Det tog en evighet att ta sig hit och vi får 

välan se hur många evigheter till som fansinet kommer att finnas till.
Apropå det så är Gränslandet nog inne i ett viktigt skede nu. Många spel slutar nu 

och de måste fyllas på med nya. Det blir ingen mera Hockey (under Richards ledning) och 
Tommy fann att han inte längre vill fortsätta med Gladiatorspelen, men har lovat att 
avsluta den pågående turneringen. Så, det behövs nya spelledare och spel! Jag har fått 
signaler om ett par spel som är på gång, och själv håller jag på med ett (par). Det kommer 
säkerligen att bli svårt att få tag i villiga spelledare för många av de som skulle vara 
lämpliga startar istället egna fansin. En drös sådana har ju nu på senaste tiden växt upp, 
vilket ju är mycket possitivt. Det gäller bara att öka hobbynsomfattning nu så att vi inte får 
ett gäng fansin utan läsare.

Jocke Spångberg undrar i senaste Desiderius om det finns något intresse för ett 
allmänt postspelsfansin, alltså ett fansin som behandlar postspelshobbyn men inte 
innehåller några spel. Kanske skulle man göra om Gränslandet till ett sådant fansin och 
lämpa över (de flesta) spelen till något annat. Vad tycker ni? Är jag helt ute och cyklar?

Nu har jag äntligen köpt en bil. Det blev en gammal Ford Escort, årsmodell 83. Den 
ser fräsch ut och går bra. Förhoppningsvis så håller den ända till Göteborg och GothCon, 
eftersom jag tänkte ta den dit.

Sedan jag skrev den här spalten sist så har det varit AvCon 0.3 och resultaten från 
det tämligen obefolkade lilla Diploamcy-konvent hittar ni inräknade i SMID tabellen. 
Förhoppningsvis så kommer det betydligt fler spelare på nästa AvCon.

Jag har också varit och sett på Phantom of the Opera, en MYCKET bra 
föreställning. Jag rekommenderar alla att se den, även om det är alldeles för dyrt (425:-, 
för en biljett). Allt var som sagt väldigt bra gjort, scenografi, ljus, musik, kostymer, allt!

Ha en skön vår på er, ”alla monster diggare” !
Vi ses på GothCon1



ADRESSLISTA

K står för konto och visar hur mycket ni har kvar efter det här numret. Om konto står på minus och du inte 
har några gratisnummer tillgodo, skicka pengar innan nästa Deadline. G = Antal gratisnummer och B = Byte.

Hugo Ahlenius, Anundsv. 12, 155 34 Nykvarn, 0755 - 47057, K: -35:-.
Johan Almqvist, Runbrov. 15, 746 32 Bålsta, 0171 - 58553, K: -15:-.
Henrik Alpsten, Forellgränd 18, 175 47 Järfälla, 0758 - 12782, K: 41:-.
Ronnie Andersson, Björkhagsv. 23, 582 70 Linköping, K: 0:-.
Stefan Andersson, Januariv. 21a, 642 00 Flen, Tel. ?, K: -10:-.
Fredrik Appelberg, Spettv. 15, 175 15 Järfälla, K: -3:-.
Jan Balkeståhl, Engelbrektsg. 16 a, 781 50 Borlänge, 0243 - 835 46, K: 105 - 
Emanuel Berglund, Månadsv. 66, 175 42 Järfälla, 0758 - 26409, K: -1:-.
Jonas Bergsten, Långg. 98, 582 67 Linköping, 013 - 152294, K: 9:-.
Jörgen Bergqvist, Utmarksstigen 80, 871 40 Härnösand, 0611 -14067, K: 5:-.
Lennart Borg, Eskaderv. 34 6 tr, 183 54 Täby, 08-7564206, K: 70:-.
Borger Borgersen, Bolerskrenten 24, N - 0691 Oslo 6, Norge, B 
Martin Brodén, Sandstensv. 11, 136 51 Haninge, 0750 - 28408, K: 1:-.
Magnus Cassersjö, S. Esplanaden 31, 343 32 Älmhult, 0476 - 10407, K: -8:-.
Christer Carlsson, Snäppv. 64, 198 00 Bålsta, 0171 - 57534, K: 30:-.
Jonas Ekstedt, Slånbärsv. 9, 182 36 Danderyd, K: 65:-.
Mattias Engelbrand, Ekuddsv. 1 4 tr, 131 38 Nacka, 08 - 7184939, K: 40:-.
Tommy Fransson, Stupv. 6 3 tr, 147 52 Tumba, 0753 - 32833, K: 95:-.
Markus Gustavsson, Toragården Tiarp, 521 91 Falköping, Tel?, K: 0:-.
Carl - Magnus Höglund, Örslösa Bergsgården, 531 97 Lidköping, 0510 - 12450, B 
Henrik Höglund, Se ovan.
Dan Horning, Box 25006, 100 23 Stockholm, 08 - 6566783, K: 51:-.
Niklas Jansson, Malmg. 19 5 tr, 777 31 Smedjebacken, 0240 - 71718, K: 14:-.
Hanz Johansson, Norra Ersmarksg. 64, 902 31 Umeå, 090 - 121841, K: 33:-.
Henrik Johansson, Björkv. 45, 902 40 Umeå, 090 - 121841, K: -13:-.
Morgan Johansson, Lillkärr Södra 138, 425 31 Hisingskärra, 031 - 571095, K: 43:-.
Mikael Jonsson, Orrviken 4708, 831 94 Östersund, 063 - 40134, K: -5.-.
Johannes Jönsson, Dalhemsv. 17, 141 46 Huddinge, 08 - 7743291, K: 4:- 
Oskar Kinding, Odlingsv. 14a, 183 34 Täby, 0762-51302, K: 55:-.
Björn von Knorring, Östra Slottsg. 14 a, 753 10 Uppsala, 018 - 692025, K: 0:-. G:5.
Tomas Larsson, Skogsv. 4, 293 73 Jämshög, Tel. ?, K: 40:-.
Olov Liljeborg, Poste Restante, 750 26 Uppsala, Tel: Har inget!, K: 0:-.
Erik Lindblom, Västarhult, 577 92 Hultsfred, 0495 - 60361, K: 12:-, G: 6.
Nils Lindeberg, Vindhemsg. 29, 752 27 Uppsala, Tel. ?, K. -30:-.
Dan Lindman, Tömv. 3a, 175 38 Järfälla, B.
Magnus Lindström, Klyvningsv. 31, Norsborg, 0753 - 78229, K: -.
Markus Lindström, Älgsjö 350, 910 60 Åsele, 0941 - 40041, K: -12:-.
Peter Lindgren, Kungsg. 17, 742 31 Östhammar, 0173 - 17254, K: -13:- 
Daniel Lundgren, Tornv. 17, 184 92 Åkersberga, 08 - 7329168, K: 5:- 
Magnus Lundgren, Berghöjdsg. 12, 422 49 Hisingsbacka, 031 - 552764, K: -9:-.
Fredrik Lundström, Västra Järnvägsg. 103, 333 00 Smålandsstenar, 0371 - 32802, K: -19:-.
Daniel Markstedt, Vaksalag. 19 5 tr, 753 31 Uppsala, Tel: 018 - 128733, K: 15:-.
Tron E. Nerbo, PB 1330, 6401 Molde, Norge, K: 15:-, B.
Jonas Nelson, Forskarbacken 7-213, 104 05 Stockholm, 08 - 156685, K: 0. G 7.
Daniel Nilsson, PL3467, 140 41 Sorunda, 0753 - 40501, K: 2:-.
Thomas Nilsson, Lundenv. 11 a, 541 39 Skövde, Tel.?, K: 55:-.
Tor Nordkvist, Röde bäcks väg 8, 439 00 Onsala, Tel?, K: 32:-.
Erik Ny, Fältv. 12, 781 61 Borlänge, 0243 - 27360, K: -3:-.
Anton Palfi, Box 25, 374 03 Trensum, 0454 - 61494, K: 37:-.
John Robillard, Sundsg. 26, 871 40 Härnösand, 0611 - 10951, K: -3:-.
Robert Ryström, SPP, Box 294, 731 26 Köping, Tel?, K: 5:-.
Emil Schön, Viskg. 38, 252 47 Helsingborg, 042 - 137356, K: 0:-.
Richard Simmons, Merkuriusv. 12, 761 64 Norrtälje, 0176 - 15183, K: 4:-.
Henrik Skoog, Affärsg. 9a nb, 943 00 Öjebyn, 0911-60584 (helg. 0911-55307). K: 70:-.
Joakim Spångberg, Torgilsg. 16c, 50240 Borås, 033-117221, B.



Åke Storm. Askungev. 11. 175 70 Järfälla, K: 10>.
Fredrik Säterby. Sven Beckmansv. 35, 196 31 Kungsängen, K: 140:-, G: 2 
Fredrik Thid, Stödehus F3, 860 13 Stöde, 0691 - 10928, K: -14:-.
Lenni Tolander, Blåtofta, PL 417, 520 42 Mojärv, 0923-50055, K: 15:-.
Erik Törnkvist, Axtorp 4450. 260 80 Munka Ljungby, 0431 - 30822, K: 17:-.
Jakob Wallgren, S:t Göransg. 153 10tr, 112 51 Stockholm, 08 - 656 6506, K: 30:-.
Björn Westling, Våglängdsg. 35, 502 46 Borås, 033 - 135688, K: 63:-, G: 2.
Per Westling, c/o Lindh, Rydsv 48 c, 582 48 Linköping, 013 - 172980, B
Per Wetterstrand, c/o Pettersson, Brunkebergsg. 3c, 416 62 Göteborg, 031 - 847442, K: 35:-.
Jesper Währner, Föllingebacken 33, 163 65 Spånga, 08 - 7616673, K: 30:-.
Niklas Ytterberg, Kvarng 10, 645 30 Strängnäs, 0152- 11297, K: 15:-.

KINGDOMS OF KEOLAND

Recension av Fredrik Säterby

Detta är ett PBM av fantasy-typ, med både värden och regler 
från DraDem's Gigant- och Expertlådor. Det är ett mycket 
fritt och experimentellt PS där man kan göra det mesta som 
förekommer i en fantasy-värld, dvs man är inte så styrd av 
regler som i ett vanligt PBM. Jag har en baron som är 
skicklig i taktik och administration, vilket ger mig både bra 
ekonomi och en fördel i strider.

Man vet inte var man är, hur kartan ser ut, eller var de 
andra spelarna finns. Kungen låter baronerna härja fritt i 
landet, och man kan bygga båtar för att t ex handla eller 
utforska omgivningen.

Nackdelen är att soldaterna kräver massor i lön, och ett 
rikt baroni har högst råd med ca 40-50 soldater (de används 
enbart i 10-tal), eller ett tjog ryttare. I övrigt är det ett 
tungmodererat (upplever JAG det som) PBM som behöver mogna 
(nya regler kommer hela tiden) lite mer till att vara 
fullfjädrat.

Konstruktör och moderator: Per Wetterstrand

Idéer från ”Det gyllene ägget", och "POSIKUS!" av Fredrik
Säterby

Jag fann spelet via personlig kontakt.



”SID A N  T R E ”

Gränslandets egna lilla erotiksida! 
Bilderna ni skickar hit skall vara av 
hög kvalité för att bli publicerade. 

3ch de ska vara sexiga, inte vulgära!



INKOM MANDE Scoutläger RPG..."

HENRIK ALPSTEN: ...”Det var två år sedan 
Härolden startades. Är det något att fira?”

- R: Självklart! Skål på er pojkar!

ERIK TÖRNKVIST: "Hmm. Det är visst 
populärt att irritera sig över mina alster 
(tjejer i underkläder - småfåglar...)... Rätt att 
det blivit debatt (om tjejer i underkl.)... 
Enkätsvaren var ju riktigt roligt att läsa (inte 
för långt, -helt ok).
Björn Westling: Jobba på med ditt Dark 
Future postspel, det är precis ett sådant lite 
”ovanligare" PBM jag eftertraktar! Lycka till!”

- R: Alltid lika roligt att höra av dig, Erik!
Och flitig är du. Kommer med kommentarer 
till varje nummer (nästan), fortsätt så! Och 
ni andra; Följ hans exempel!

ENKÄTSVAREN

BJÖEN VON KNORRING: ”Ja, jag vet inte 
vad jag skall säga om enkätsvaren, men det 
blir nog endast ett ord, "annorlunda”. För 
övrigt så vet jag (eftersom jag tittat i min 
kristallkula) t ex ”vem som är 37 år” och jag 
tror jag vet vem det är som har en bror som 
är en stor profil inom hobbyn (någon mer 
som klurat ut det?). Däremot vet jag inte 
vem det var som roat sig med att skriva 
"getskägg” i varje svar, Roland kanske kan 
fixa en liten skvallerspalt om sådant.”

- R: Jag vet vem det är som skrev 
”getskägg” och blir det folkstorm så kanske 
jag avslöjar det, om han inte gör det själv. 
Skvallerspalt9 Hur skulle den se ut?

BJÖRN WESTLING: "Värst vad Jägersro 
ogillades av många. Jag hoppas verkligen 
att det beror på trycket, som du trodde. 
Hoppas därmed aat det blir mer uppskattat 
av allmänheten, då det är ett mycket 
skojsigt litet spel. I övrigt så var det mycket 
roliga enkätsvar (Vilken är din favoriträtt? - 
Mör oskuld!), vi väntar bara på 
Getskäggspalten, eller Getskägg - 
Postspelet, kanske en värdig efterföljare till

HAGA W INTER LIVE

BJÖRN WESTLING: "Angående HWL, så 
var det en intressant krönika, men tyvärr var 
dvärgens krönika en aning svårläst, och 
osammanhängande, men det var inget 
allvarligt.”

KONSTRUKTÖRSHÖRNET

BJÖRN WESTLING: "Problemet med att 
införa gudar är ju att de 'par definition' skall 
vara allsmäktiga. Det är klart, vi har ju i 
moderatorn en meta-gud som kan förbjuda 
saker och ting. Kanske kunde man göra 
som i llliaden och låta gudarna komma ner 
på jorden som halvgudar el. heroer (typ 
Hector, Paris el. Achilles). Oj, nu börjar jag 
visst komma in på en dip-variant av 
Trojanska kriget... (llliaden är en 
fascinerande bok, jag får nog ta och läsa 
den någon gång...)"

TOLKIEN ARTIKELN

BJÖRN WESTLING: "Alltid lika roligt att få 
beröm för det man gör. Vi hade nog kunnat 
få vårt arbete att omfatta 50 sidor om vi haft 
lust (och lärarinnan inte tyckt att vi skulle 
skriva kort). Vad gäller trycket måste jag 
tillstå att när jag skrev ut det så var 
färgbandet extremtdåligt, men 
efterupprepade mörkare kopieringar så blev 
det läsligt. Jag funderar på att skriva någon 
presentation av Tolkiens verk, men det 
beror på om jag får tid.”

TW ILIGHT CASINO

ERIK NY: "Jag får lov att erkänna att min 
kritik mot Twilight Casinos förutsättningar 
var till viss del grundlös. Mina ursäkter. 
Däremot förefaller det som att vissa spelare 
inte har funderat så värst mycket. Att inte 
satsa allt och riskera att förlora en del av sitt 
kapital innebär ju att man har mindre att 
satsa än de som förlorade allt de hade, 
eller?"



- R: Jo, det är riktigt. Men de räknar ju 
själklart med att vinna.

TJEJER I UNDERKLÄDER

BJÖRN VON KNORRING: "Vad det gäller 
frågan om en "sidan 3" i GL (som ju som 
sagt påminner om debatten i Datormagazin 
för ett tag sen) så är jag inte negativ, men 
jag tycker att (de få) tjejer som läser GL 
borde ha vetorätt. Det är inte bra om 
sådana bilder skulle skrämma bort de få 
tjejer GL har. För övrigt så tycker jag att GL 
14 var det bästa numret på länge, fortsätt 
så.”

ERIK LINDBLOM: "Glöm mitt klotter i GL nr 
13 där jag kritiserade Erik Törnkvists bilder 
på tjejer i underkläder. Det var förhastat och 
när jag sedan fått se liknande bilder ritade 
av tjejer i RFA så finns det ingen anledning 
att tro att någon störs av dem. Därför tänker 
jag inte kritisera dem mera. Förlåt Erik för 
att jag klagat på dina bilder utan anledning."

BJÖRN WESTLING: "Jag får väl peta in ett 
ord om tjejer och underkläder. Jag har inget 
emot sådana bilder (Jag älskar att titta på 
vackra flickor) och för mig spelar det ingen 
roll, men om någon nu får blågröna utslag 
över hela kroppen av att se dem, så får vi 
lösa det på något sätt. Vad säger de 
kvinnliga läsarna (det finns väl några?), 
kanske skall vi ha vackra pojkar i 
underkläder också...”

LENNI TOLANDER: ”Det är inget fel på 
vackra illustrationer oavsett motiv, 
egentligen, och jag hittar inget fel på att 
teckna lättklädda fagra damer, heller. Även 
om jag känner ett styng av avundsjuka... 
Däremot blir jag alltid väldigt irriterad på det 
sätt på vilket hjältinnor ofta tecknas t ex på 
omslag av Tung Metall. Män har vettiga 
rustningar - varför skulle en tjej ha en brynja 
som skyddar brösten men lämnar hela 
buken bar??? Den hjältinnan skulle inte 
leva länge... dessutom tecknas de ofta i 
sybarligen ofodrade brynjor, som de bär 
direkt mot huden. Med en sådan mot 
brösten kan en normal tjej inte röra sig efter

en timme p g a smärtan i de sönderskavda 
bröstvårtorna... fram för lite realism hos 
fantsytecknare, tycker jag! Gärna avklädda 
damer, men inte svärdsbärande våp!"

- R: Ja, vad mera kan man säga än att 
hålla med? Eller finns det någon som tycker 
annorlunda?

GLADIATORSPELEN

PER WETTERSTRAND: ”Jaa tar en paus 
från tentapluggandet för att berika 
Gladiatorspelen. Jag läser filosofihistoria 
och måste givetvis välja något namn från 
samma tid som Perikles levde. Perikles var 
tydligen en fantastisk ledare och valdes år 
efter år till en av generalerna i Aten. I 
praktiken var han trots demokratin en 
självhärskare. Min gladiators namn får bli 
ANAXAGORAS, bl.a. lärare till Perikles. 
Anaxagoras var givetvis filosof. Hans 
dödsdag hedrades med lovdag i skolorna.

Jag fattar inte hur ni orkar tillverka ett 
så utsökt fansin som Gränslandet. Fortsätt 
med den tilltalande layouten!"

- R: Hur vi orkar? Svar: Det gör vi inte, inte 
jag i alla fall. Men lite (ganska mycket, 
faktiskt) får man väl offra.

TROLLS BOTTOM

- Som svar på min fråga om hur det gick 
fick jag detta brev:

ROBERT RYSTRÖM: "Trolls Bottom går 
fint! Första spelet startade i slutet av januari 
så det har alltså hållt på i snart 2 månader. 
För tillfället är spelet fullt men jag ska 
försöka få ihop till ett till snart. Vi får se, det 
är inte så lätt att få ihop 70 spelare, men 
många som spelar i spel 1 vill nog spela i 
nästa också.

Kanske till nästa nummer ska jag 
börja sätta ut annonser igen. Så får vi se 
om det finns ytterligare intresse.

Även fast jag tagit 10kr/drag så ligger 
jag på minus fortfarande (köpkostnaden av 
spelet ej inräknat)!! Det tar nog ett bra tag 
innan jag har tjänat något på detta spel,



men roligt är det i varje fall.
PS. Hur mänga läser GL? (Ungefär)’’

- R: Tack för brevet och lycka till i 
fortsättningen. Det ungefär så många som 
det står i adresslistan som prenumererar, 
men så tillkommer det alltid några. Se 
enkäten i förra numret, som visade på hela 
41 st extra läsare.
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Aktuell konventslista:

28-31/5 SydCon Lund
Fredrik Strömberg 046-13 89 30

29-31/5 MittCon
Daniele Gulino

Örnsköldsvik 
0600-829 73

5-8/6 LinCon 
Mats Persson

Linköping 
013-17 68 56

1817 AvCon 1.0
Kim Rosenberg

Stockholm 
0760-805 96

31/7-2/8 Skogs(ä)ventyr Västerås 
Tobias Lindberg 021 -32 27 11

7-9/8 Rikskongress Kramfors 
Mikael Lundgren 0612-153 84

14-16/8 Fantastika Stockholm 
Johan Anglemark 08-702 03 50

25-27/9 UppCon 
Eva Örndahl

Uppsala 
018-13 72 20

24-26/10 VäsCon Västerås
Markus Waltersten 021-13 88 67

30/10-1/11 BorCon Borås



DANSA TILLS IHJ DROPPAR
ELLER; DANCE UNTIL YOU DROP

Gränslandets nya musikspalt! Hit 
skickar ni skivrecensioner, frågor (till DJ 
Björn?). Och ni får gärna komma med 
bättre förslag på vad spalten ska heta,

' gärna en kul översättning av någon låt.

ERIK NY: ”Det gladde mig att förslaget om 
musikrecensioner föll i god jord. Jag har fått 
tillstånd av min redaktör (på Dala-
Demokraten f.ö.) att publicera några 
recensioner som jag tidigare har skrivit för 
den tidningen. Hoppas recensionerna inte 
känns ofräscha, de kan vara upp till några 
månader gamla, men jag försöker till att 
börja med välja ut recensioner på album 
som står sig i längden. Mer kritiska 
recensioner kommer möjligen senare.”

- R: Vi tackar dig och din redaktör. Det gör 
absolut inget om recensionerna är lite 
gamla, vad är det som säger att vi inte kan 
ha recensioner av gamla skivor? Inget, och 
inte heller några speciella stilar kommer att 
bojkottas. Så den som tyckte att det 
behövdes en Death Metal-spalt kan ju 
försöka fylla denna sidan med sådan musik.

BJÖRN WESTLING: ”Per, visserligen 
älskar jag hitlistor, men jag ser ingen 
anledning att älska framgångsrika artister (i 
synnerhet inte såna som Bros eller 
NKOTB). En av de främsta anledningarna 
till att jag ogillar dansbandsmusik är de så 
ofta spelar andra artisters låtar, och 
dessutom lägger sig så nära orginalet som 
möjligt. Däremot gillar jag Techno, men nog 
om det...
För fullständighetens skull: ytterligare en 
singel med Big Trouble (vilken typ av musik 
spelar de?) - When the love is good. 
Musikspalten är en bra idé! Jag svarar 
gärna på läsarfrågor. De kan skickas till 
mig, eller till Gränslandet (fast då får 
vederbörande vänta längre på svar). Min 
adress finns i Arab-Dip och Jägersro. 
Namnet? Kanske Gränslandets 
musikspalt?"

- R: Är det någon som har något förslag på 
vad recensenterna ska dela ut? Än så länge 
kallas det bara; plus.

KRAFTWERK - THE MIX
- EMI -

Att Kraftwerk kallas technopopens 
fäder är svårt att bestrida, men jag vill påstå 
att det inte är för mycket att även titulera 
dem dess kungar!
Med samlingsalbumet ”The Mix" visar de 
upp det samlade resultatet från många års 
produktion. Frågan är om det finns någor 
album i den här genren som kan matcha 
"The Mix”. Ursprunget till albumets 
uppkomst var (enligt utsago) att Ralf och 
Florian blev lite stötta av att diverse 
hiphopgrupper samplade deras ljud, mixade 
dem och kallade dem sina egna. Således 
mixade de om sina egna kompositioner och 
döpte albumet till "The Mix". Jag har en 
känsla av att de vill att man ska betona THE 
när man utläser titeln... Kraftwerk är 
fortfarande "herran på täppan”.

Betyg: 4 plus Erik Ny

NIRVANA - NEVERMIND
- DGC -

Möjligen är ”grunge metal" bara ett 
begrepp som ligger i tiden, möjligen 
kommer dess frontgrupper att försvinna från 
rampljuset så snart hysterin har lagt sig. 
Detta är till och med sannolikt i många fall, 
men en grupp som har alla möjligheter att 
hålla sig kavr på toppen är Nirvana. "Smells 
like teen spirit" är en dunderhit, men är inte 
det enda Nirvana har att bjuda på. Hela 
albumet vittnar om en slags fräschör man 
inte tror att en grupp kan bjuda på, speciellt 
när deras image går ut på att vara fula, 
lortiga och extrema i de flesta hänseenden. 
Den gedigna kvalitén vittnar på färdighet, 
och en hel del fingertoppskänsla. Jag tvekar 
inte på betyget, fem plus!

Betyg: 5 plus Erik Ny



DANSA TILLS I)(J DROPPAR
ELLER; DANCE UNTIL YOU DROP

FREDDIE WADLING - 
THE DICE MAN

- Radium -
Känsla, det är ett nyckelord när man 

diskuterar Freddie Wadling. Hur kan en 
människa lägga ned så mycket själ i en 
sång som han gör? Hans tolkning av "Over 
the Rainbow" för att nämna ett exempel, är 
oöverträffad. Sedan kommer vi till hans sida 
som kompositör, där han också framstår 
som helt lysande. Låtar som "Stay Casey” 
och "Into the Dawn" är klassiker, inte bara 
för de inbitna Blue for Two-fansen. Wadling 
varierar sig , allt från punk till den speciella 
avantgardestil som får uttryck genom 
Fläskkvartetten. Albumet innehåller det 
bästa av ovanstående, ett tvärsnitt av 
Freddie Wadlings hela karriär som musiker. 
Det enda jag saknar på "The Dice Man” är 
punk-klassikern "Levande begravd”.

Betyg: 4 plus Erik Ny

TANGERINE DREAM - TYGER
- Relativity Records (1992) -
Tyger hette Tangerine Dreams 

studioplatta från 1987. Den innehöll låtar 
baserade på den engelske 1700-talspoeten 
William Blakes dikter. Den LPn är en av de 
allra bästa jag hört. Tre av låtarna är helt 
underbara och den fjärde är ganska bra 
också. Denna CD är en ommixad version 
av denna platta, och innehåller dessutom 
tre extra låtar, vilket är synd då dessa tre är 
klart sämre än de fyra ”riktiga". Dessutom 
har ommixningen försämrat framför allt 
titellåten något. Detta till trots vill jag ge 
plattan fyra plus (av 5), just för att den 
fortfarande är mycket bra.
Rekommenderas!

Betyg: 4 plus Björn Westling

BIG TROUBLE
- CBS & Epic (1988) -

Big Trouble var (är?) en tjejgrupp 
med fyra medlemmar; Suzy Zarow, Bobbie 
Eakes, Julia Farey och Rebecca Ryan. De 
har, vad jag vet, bara kommit ut med en LP 
och den heter Big Trouble. Musiken består 
till stor del av synthmelodier, framträdande 
trummor och gitarrsolon, för att inte tala om 
Bobbie Eakes sång. Tjejerna görs sig bra 
balladerna så väl som i de mer "rivigare” 
låtarna. Tyvärr så vet jag inte så mycket om 
gruppen. Jag har CDn och jag såg tre 
videos av dem på svensk TV när det begav 
sig (samtliga fyra medlemmar är för övrigt 
mycket fräscha). Som betyg skulle nog jag 
vilja sätta en fyra, men det beror nog på att 
jag har indoktrinerat mig själv med skivan 
så länge nu. Så jag sätter nog en trea för 
det är nog mera rättvist.

Betyg: 3 plus Roland Isaksson

m

1. Vad skall vi kalla dig här i spalten? 
(Roland)

2. Är du även insatt i vad som kommer att 
hända inom branschen, kommande 
konserter, skivor etc? (Roland)



Pollprat # 1
Subfansinet för resultatpresentation ifrån och diskussion om fansinpollen

Välkommen till detta första numret där jag kommer att presentera resultatet från den första om -
röstningen samt diskutera denna och framtida pollar. Andra redaktörer får gärna publicera detta 
subfansin i sina fansin om de vill.

Årets röstning lockade 37 röstande (varav 7 från Norge) vilket kan ses som ett ganska bra utfall för 
att vara en första poll men jag hade väl räknat med bättre uppslutning speciellt då vissa redaktörer 
(och därigenom en stor del av deras läsekrets) inte röstade. Dessutom har en del röstat på fansin 
som inte är postspelsfansin, eller sådana som inte fanns 1991... Nåvl, här är årets resultat på alla 
fansin som fick minst tre röster:

Fansin Poäng Antal röster Snitt Norska Poäng
1. Gränslandet 106 29 3,66 11
2. Rösten från Avgunden 92 27 3,41 5
3. Dipsosis 75 24 3,12 2
4. Lepanto 4-ever 65 22 2,96 15
5. The Backstabber 40 11 3,64 25
6. Desiderius 36 15 2,40 2
7. Ad Arma! 27 9 3,00 21
8. Post Scriptum 21 6 3,50 0
9. Ancalagon 12 5 2,40 3

En påminelse: De röstande fick räkna upp 1 till 5 fansin i ordning bästa till “sämsta”, där det första 
fick 5 poäng, tvåan 4, och så vidare.

Som synes är Gränslandet det populäraste fansinet i Skandinavien. Om man bara tittar på norska 
röster blir ordningen:

Fansin Poäng Antal röster
1. The Backstabber 25 6
2. Ad Arma! 21 5
3. Lepanto 4-Ever 15 4
4. Gränslandet 11 4
5. Rösten från Avgrunden 5 3

Men eftersom det var så få röster från vårt västra grannland kan detta resultat kanske inte vara 
representativt. Om vi tittat på snittet får vi följande ordning:

1. Gränslandet 3,66
2. The Backstabber 3,64
3. Post Scriptum 3,50
4. Rösten från Avgrunden 3,41
5. Dipsosis 3,12
6. Ad Arma! 3.00
7. Lepanto 4-ever 2,96

8/9. Ancalagon 2,40
Desiderius 2.40



Kommentarer och synpunkter

[Kalle StengårdJ: “[ . . . ]  Vidare anser jag att Desiderius som bara kom ut en gång under 1991 ej 
bör betygsättas för ett regelnummer.”

((Även om ett fansin bara kom ut med ett nummer under 1991 kunde man bedömma det utifrån 
layout och intentioner Men nu har väl många av de som röstat bedömt fansinen efter vad de gjort 
under början av 1992 sä resultatet kan tas med en nypa salt när det gäller 1991. Nästa poll tänkte 
jag ha inlämningsstopp i slutet av december (i dr) så dä slipper vi det problemet. Frågan är om del 
ska krävas minst två nummer utgivna under 1992 och om det ska vara några speciella andra krav? 
Kanske specificera att föreningstidningar (likt t.ex Argus inte ska vara med)?))

[Anders Faerden]: “Jeg har for0vrig et viktig poeng å komme med: Antall abbonenter b0r oppgis 
sammen med stemmetallene. Detta vil gi rom for intressante sammenligninger utöver den offisielle 
resultatlisten!”

((Detta kan vara en bra idé men jag har tyvär inte tillgång till detta för alla fansin. Det kan 
dessutom vara svårt att beräkna för en del fansin då antalet prenumeranter varierar en del, och det 
totala antalet personer som läser dem kan vara mycket större.

Men tills nästa år funderar jag på att ändra röstningsförfarandet till att istället låta röstarna ge 1 
till 10 poäng till alla de fansin de sett under 1992. Vad tycker ni om detta?))

[Henrik Emilsson]: “Omröstningen om Skandinaviens bästa fansin kommer att bli roligt att följa. 
[ . . . ]  Till sists, PostScriptum räknas väl ändå inte som ett PBM-fansin, där är ju inte några spel. 
Dessutom har bara ett nummer utkommit (enligt min vetskap).”

((Jo, PS är faktiskt ett postspelsfansin! Det är helt klart ett fansin och det handlar ju  uteslutande 
om postspel. I andra postspelshobbies där man prövat pollar brukar man ha med fansin som 
ägnar sig dt postspelshobbyn, som t.ex. fansinlistningsfansin (Zine Register, Mission from God), 
diskussionsfansin (Mouth ofSauron), "flaggskepp” (Diplomacy World) och så vidare. Egentligen 
bestäms vad som ska vara med av vad folk i hobbyn röstar på.))

Sådär, då var första numret klart. Om du har några synpunkter, eller vill diskutera frågorna ovan, 
skicka då brev till mig på adress Per Westling, do  Lindh, Drabantgatan 11, 58346 Linköping. Jag 
tänker mig att publicera åtminstonne ett nummer till av detta subfansin i år, troligen i september 
(så jag vill helst ha era brev innan slutet av augusti), där jag också kommer att utlysa Fansinpollen 
19921



EN HISTORIA... (del 4)

GRANNENS HISTORIA
Vilken kick! Det var det bästa han 

någonsin hade varit med om. Ett bankrån! 
Han hällde pengarna över bordet och 
skrattde:
- Nu är vi rika som troll.

Bengt ”Böna” Wollin, arbetslös 
bilmekaniker och småtjuv. Han stjäl inte för 
pengarna utan för spänningen och känslan 
när han lyckats. Den här morgonen hade 
han och hans bästa kompis fru gjort 
världens bankkupp.
- Nu kan vi skaffa video å ' festa hela 
dagarna. Som dom mesarna till grannar, 
Olsson, säger hon. Sivan som hon kallas. 
Böna tänker att en liten kick kan han allt 
fixa, varför inte ett inbrott.
- Vi fixar en NU! flinar Böna och reser sig 
upp. Sivan verkar tycka att han inte är riktigt 
klok, men det bryr han sig inte om, hon 
säger:
- En video NU?
Han säger att han plockar den hos Olsson 
och lämnar lägenheten.

Han kommer ut i trapphuset, går 
fram till Olssons dörr och lyssnar. Hör inget. 
Han tittar in genom brevlådan. Ser inget. 
Känner på handtaget. Öppet! han skrattar 
tyst och smyger in i hallen. Den är mörk 
men inte mörkare än i trapphuset. Böna går 
in i vardagsrummet och tittar sig omkring. 
Det är stort och luftigt, möblerat med stil 
men det tänker inte Böna på. Just som han 
ska börja dra ur sladdarna på videon 
märker han att någon öppnar dörren från 
sovrummet. Böna slänger sig ner bakom 
fotöljen. Duns! "Tusan, det där måste han 
ha hört” tänker han, men mannen som 
kommer in i rummet har på sig en freestyle 
och musiken dånar högt. Böna kan höra att 
den badrocksklädde mannen lyssnar på 
”The missonary man” med Eurythmics.

Mannen går in i badrummet och 
sätter på duschen. Böna rotar lite i rummet 
men hittar inget intressant. Han tar videon 
och smyger ut i hallen, öppnar dörren 
försiktigt och kikar ut i trapphuset. Ingen

där. Han går bort mot Sivans dörr och drar i 
handtaget. Låst! Då kommer någon 
springade i trappan. Böna springer upp till 
nästa våning.

Personen som kommer upp är en 
ung man i lång ytterrock och hatt. Han 
verkar ha druckit också. En pistol! Mannen 
tar fram en pistol. Hjärtat hoppar till i Bönas 
bröst. Mannen stannar utanför Olssons dörr 
och skruvar på en ljuddämpare. Han ringer 
på dörren. Ingen öppnar. Mannen går in.

Böna sitter stilla en stund och undrar 
vad han ska göra nu. Just som han ska går 
ner till Sivan kommer två poliser ut ifrån 
hissen. De samtalar med varandra och går 
fram till Sivans dörr. Hon öppnar, nickar och 
pekar på Olssons dörr.

Böna smiter in i sin lägenhet på 
våningen över. Och undrar:
- Tänker hon sätta dit mig eller har hon hört 
något inne ifrån Olsson?

- Jaha, då var den lilla historien slut. 
Vad tyckte ni?

Läs gärna om de andra delarna och kom 
med kommentarer i nästa nummer.

r ol -ssomi 1 
_____— y
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GLADIATORSPELEN THE TWILIGHT CASINO

SL: Tommy Fransson, Stupv. 6 3tr, 147 52 SL: Roland.
Tumba, 0753 - 32833.

- Alla kan vara med, skicka bara in var du
- Ni behöver inte skicka in drag ännu, bara satsar och hur mycket, 
namnen på era gladiatorer. När eran 
gladiator sedan blir kallad till strid, skicka in 
drag.
Det går bra att skicka in dragen till Roland.

ERA

SL: Magnus Lindström, Klyvningsv. 31,
145 60 Norsborg, 0753 - 782 29.

- Skicka in ert första drag när ni anmäler er, 
utgå från Eld.
Dragen går bra att skicka till Roland.

ARAB - DIPLOMACY

SL: Roland.

- Stängd!
Reserv: Dan Hörning, Oskar Kinding, 
Mattias Engelbrand, Olov Liljeborg 
Fler reserver behövs!

SMURF - POSTSPELET

SL: Peter Lindgren, Kungsg. 17,
742 31 Östhammar, 0173 - 17254.

- Fullt! Om du vill stå pä väntelista 
kontakta Peter.

JÄGERSRO

SL: Björn Westling, Väglängdsv. 35,
502 46 Boras, 033 - 135688.

- Skicka in namn och färg på ditt stall, samt 
en färdiggjord 2-åring.



med Tommy Fransson

- D å var det åter dax för en spännande omgång här på Cirkus. Som vanligt så har 
dimusbakterien skördat offer bland de kallade gladiatorerna eller kan det vara feghet. Det 
må vara hur det vill med den saken vi hyllar istället de gladiatorer som har kommit för att 
slåss. Den första kampen kommer att stå i mellan Torkil Mager och Hadrian Codes. Först 
kommer Torkil in, han möts av publikens jubel, det riktigt lyser självförtroende om honom. 
Han ställer sig mitt i arenan, där blir han stående hela kampen han låter Hadrian springa 
runt sig och parerar med lätthet Hadrians anfall. Efter varje parering kommer ett väl riktat 
mothugg. En snabbt genomförd match som inte tog på Torkils krafter. Vi fick oss en döing 
till livs redan i första matchen. Torkil ropar: ”Jag har kämpat väl och förtjänar ännu en 
banan, O Rexius”. Rexius ler och beordrar fram hela fem stycken bananer åt Torkil.

Omgång:

Torkil Mager Anfall:
(Emil Schön) Försvar:

Hadrian Codes Anfall:
(Jakob Wallgren) Försvar:

1 2 3 4 5 6 7 8

d  r , D
I D I I

I D I I
I I D I

- Till nästa kamp har reserv kallats in eftersom Herr Grantopp inte har infunnit sig. Vi 
kommer nu att få se Torgrim den Brutale mot Ragnus. Torgrim börjar som vanligt med en 
rusning rakt på motståndaren. Ragnus svarar med samma mynt. Kämparna möts med ett 
brak och ett vilt huggande utbryter. Vilda skrik ekar, blod sprutar och damm ryker. Nu blir 
det helt tyst och det skall bli spännande att se vem som segrat när dammet har lagt sig.
Nu ser vi snart resultatet. Där ser vi nu en hög av livlösa gladiatorer. Har vi ingen segrare? 
Jo det har vi Ragnus rullar av sig Torgrims döda kropp och tar sig med stor möda upp på 
benen. Han ropar med sluddrig röst: - Hrmph - Och han ska kallas en god kämpe...
- Hoppsan! Ragnus faller avsvimmad till marken och bärs ut.

Torgrim den Brutale Anfall: I I i D
(Mattias Engelbrand) Försvar: I D D I

Ragnus Anfall: D D I D
(Erik Törnkvist) Försvar: I D D D

- Arenan görs klar för nästa kamp som kommer att stå mellan Musculus den Store och 
reserven Luzbel de la Tizona. Luzbel ersätter Fråge Tecken som inte har synts till. Och 
där är dom igång dom börjar lite avvaktande båda två. Finterna avlöser varandra båda 
försöker finna en öppning. Publiken börjar bli tålig dom har kommit hit för att se blodiga 
matcher och inte ett dansande par gladiatorer. Nu kommer det äntligen en slagserie båda 
kämparna ger och tar i en snabb slagväxling som avgörs till Luzbels favör.

Musculus den Store Anfall: I D I
(Magnus Lundgren) Försvar: I D D

Luzbel de la Tizona Anfall: D I I
(Erik Ny) Försvar: D D D



- Jag vann för att se om jag också kunde få en banan.
- Ååå, vi tycks ha en skämtare bland gladiatorerna, publiken 
skrattar och även Rexius ler. Luzbel väntar nedan för kungen 
med ett förväntansfullt flin på läpparna. Vi får se om kungen 
belönar Luzbel. Ha ha ha, det är inte sant. Publiken skrattar 
och jublar en mer. Ha ha, Luzbel belönas med ett bananskal.
- Och så till den sista ordinarie matchen mellan Talho 
Conduzir och Dalan Dzodagad. En kamp mellan två oerfarna 
gladiatorer. Dalan startar med en lika intensiv taktik som han 
med framgång använde i förra omgången. Talho värjer sig så 
gott det går och han lyckas att få in en och annan träff han 
också. Dalan tycks fast besluten att gå segrande ur denna 
strid. Och det gör han med ett mästerligt hugg som skiljer 
Talhos huvud från kroppen. Dalan tar Talhos huvud med sig 
fram till Rexius, han lyfter det och säger:
- Ha ha!!! Ännu ett offer!!!

Rexius kastar ner två guldpengar åt Dalan som småvisslande lämnar arenan.

Omgång:

Talho Conduzir Anfall:
(Jan Balkestål) Försvar:

Dalan Dzodagad AnfalL
(Dan Hörning) Försvar:

1 2 3 4 5 6 7 8

I I I
I I I

D D D
D I D

- Erskil Minimus låter meddela att han har två kämpar glada gladiatorer som gärna vill 
slåss. Deras utmaningar har inte resulterat i någon motståndare så dom får möta 
varandra. Här kommer alltså Caligula Medragone och Fattius Poopius. En ovanligt lång 
och jämn kamp där båda gav allt. Den som till slut vann var Caligula han var den som 
hade krafter kvar för ett sista avgörnade hugg.

Caligula Medragone Anfall: D D D D D D
(Erik Lindblom) Försvar: D D D D D D

Fattius Poopius Anfall: D D D I I D
(John G. Robillard) Försvar: D I I D D I

- Erskil har meddelat ännu en överraskning, en riktigt stor sådan nämligen de att Pirokles 
har kommit för att stå mot Dalan Dzodagad som länge har utmanat Pirokles. Pirokles är 
redan inne på arenan. Här kommer nu Dalan direkt från sjukstugan nät och jämnt ihop 
plåstrad efter mötet med Talho. Dalan haltar fram mot Pirokles han lyfter sitt svärd med 
synbara besvär. Han lyckas med att få in en träff samtidigt som Pirokles med ett hån 
leende får in en träff som är direkt dödande. Pirokles torkar av sitt svärdpå Dalans kläder, 
stoppar det baljan och lämnar arenan under publikens jubel.

Pirokles Anfall: D D
(Joakim Spångberg) Försvar: D I

Dalan Dzodagad Anfall: D D
(Dan Hörning) Försvar: D I



- Det var ju synd att Dalan var så illa åtgången när Pirokles äntligen kom för att slåss. Jag 
är rädd för att detta kan ge Pirokles dåligt rykte att han bara slåss mot sårade motsåndare. 
Vi får väl se vad som händer.
- Det har varit en blodig tillställning i dag och jag hoppas att vi kan bjuda på en lika blodig 

semifinals omgång nästa vecka. Hej och tack!

Hej igen! Först vill jag offentligöra ett rykte som skulle ha varit med i förra numret. 
Det sägs att förra finalen mellan Pirokles och Pontus Pilatus var uppgjord och att Pirokles 
skulle ha gett allt sitt guld till P.P. Jag mötte en mycket upprörd Pirokles som formligen 
tvingade mej att lyssna till följande förklaring:
”Anledningen till att jag inte kämpade i förra kampen beror på att jag inte vill köpa mig ut 
ur cirkusen utan att först blivit frikänd från den dråpdom som jag skyldigt avtjänar. Jag ger 
mitt guld till Pontus Pilatus så han kan köpa sig sin frihet så att vi andra slipper se en sån 
vekling här på cirkus.”
- Och så fick det bli, guldet överlämnades till P.P. som ni alla vet så dog P.P. förra 
veckan. Otur för Pirokles som gav bort allt sitt guld till ingen nytta. Sånt är livet. Erskil her 
berättat för mig om ett mystiskt dödsfall i en av fångcellerna. Det är Omegamannen som 
har hittats kvävd. Vem som har gjort det har ännu inte kunnat klargöras, men det går 
många rykten bland gladiatorerna och vakterna.

- Och till veckans utmaningar.
Probus den Tyste har genom teckenspråk utmanat Sven Domen.
Eryx Dio utmanar Drazur Dråparen.
Caligula Medragone utmanar Åke Ångvält med hälsningen: ”He's a meatball!" 
Slaktar-Bengt utmanar vem som helst som vågar möta honom, han tar sig ann den som
anmäler sig först.

Lämna gärna fler bidrag till H.I.V.
Chef red. Talamus T'Muchos

SL-John G. Robillard: Att du inte fick slåss förra gången beror på att jag inte fick ditt drag i 
tid. Ditt drag hade kommit för sent till Roland så jag fick det inte förens detta drag.
Köpa en kamp kan man göra genom att komma överrens med motståndaren om ett pris. 
Båda meddelar sedan att matchen är uppgjord.

Nästa omgång Reserver SPEC.

. 2 - 9  14 1. Pirokles: Extra tålighet, Extra snabb

6 - 1  2. Torkil Mager: Extra styrka

3. Kharz "Släggan”, Välj förmåga!

9. Ragnus, Välj förmåga!



LEVANDE GLADIATORER, ERF. GULD VECK. VUN. FÖR. DÖD.

1. Pirokles (Joakim Spångberg) 4 0 14 10
2. Torkil Mager (Emil Schön) 1 1 14 3
3. Kharz "Släggan" (Jesper Olsson) 5 0 12 1
4. Brillius Dräpius (Joakim Wallbing) 4 1 12 2
5. Jodur "Vrålet" (Mikael Jonsson) 2 0 11 0
6. Luzbel de la Tizona (Erik Ny) 4 1 9 1
7. Musculus den Store (Magnus Lundgren) 4 1 7 2
8. Sobrius Vertia (Karl Grandin) 1 1 7 0
9. Ragnus (Erik Törnkvist) 5 0 7 3
10. Puff (Emanuel Berglund) 3 1 7 1
11. Åke Ångvält (Markus Lindström) 1 1 4 0
12. Drazur Dräparen (Johannes Jönsson) 0 1 3 0
13. Maximus Fighticus (Thomas Nilsson) 0 1 3 0
14. Caligula Medragone (Erik Lindblom) 1 1 3 1
15. Mad Martigan (Martin Brodén) 1 1 3 0
16. Fegear Waahr (Morgan Johansson) 0 1 3 0
17. Probus den Tyste (Björn Westling) 1 1 3 1
18. Eddie (Fredric Lundström) 0 1 3 0
19. Palle Pucksnok (Niklas Strand) 1 1 3 0
20. Joe Jihad Twisted N. (Johan Lindström) 1 1 3 0
21. Fråget Ecken (Per Almroth) 1 1 3 1
22. Sven Domen (Mattias Axelsson) 0 1 3 0
23. Biggus Dickus (Daniel Markstedt) 1 1 3 1
24. Herr Grantopp (Magnus Cassersjö) 1 1 3 1
25. Eryx Dio (Niklas Ytterberg) 0 1 3 0
26. Banko Mörbultare (Peter Lindgren) 0 0 2 0
27. Gestur (Henrik Alpsten) 0 1 0 0
28. Slaktar-Bengt (Jesper Währner) 0 1 0 0
29. Anaxagoras (Per Wetterstrand) 0 1 0 0
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Hednktörerrws teciningstävting!!!
Rotand har tagit initiativet a tt utm ana atta andra speljansins- 
redaktöret pa en tecknings tävling. Ansvariga Jör detta arrangemang ar 
tecknarna Magnus Lindström och Jonas Nelson, och vi tvä har beslutat 
att motivet shall vara ”Redaktören själv som karaktär i  ett hänt spel”. 
Rar ni förstått? Du som är redaktör Jör ett speljansin skatt alltså rita 
dig själv som karaktär i  ett hänt spel, det kan vara rollspel, postspel 
eller brädspel. Exempel är: Call of Cthulhu, KULT, Drakar &> Demoner, 
Star Wars, Cyberpunk, TIM.W, Gladiator spelen, Excalibur etc. Det bör 
framgå av teckningen vilket spel det är frågan om.

Era alster han skichas till Roland (han tovar a tt inte tjuvtitta) eller till 
nagon av oss två (våra adresser star i GLs adresslista). Senast vid 
manusstoppet till GL #17 vilt vi ha d itt bidrag. Glöm inte att ange d itt 
namn och väkct Jansin du är redaktör för.





P A R T I  MY

M DRAG 1

Vinnare 
Andra plats 
Tredje plats 
Fjärde plats

PARTI ZETA

MORGAN JOHANSSON 
Mattias Engelbrand 
Erik Törnkvist 
Emanuel Berglund

Vatten 43 poäng 
Jord 37 poäng 
Eld 8 poäng 
Luft 4 poäng

V i nnare 
Andra plats 
Tredje plats 
Fjärde plats

DANIEL LUNDGREN 
Erik Lindblom 
Emanuel Berglund 
Henrik Emilsson

Eld 40 poäng
Luft 37 poäng
Jord 12 poäng
Vatten 8 poäng

Jag har fått en fråga om hur Eld kunde fa det stora om-
rådet i mitten, i parti Eta, när både Jord och Vatten 
stod pa gränsen till det. Svaret är att dom inte 
alls stod på gränsen. Inte i steg tva. Det var nämligen 
då som eld förslöt området. Sedan, i steg tre, gick 
Jord och Vatten upp till gränsen. Därmed sa trädde inte 
paragraf 6 i kraft och Eld tog hem spelet. Jag är med-
veten om att det kan vara svart att se exakt hur spel-
arna har förflyttat sig. Därför kommer jag i fortsät-
tningen att skriva ut dragen intill varje spelplan.

Magnus Lindström



The Keys of Medokh
av Jesper Währner

Den här spalten börjar med lite tråkiga nyheter. 
Erik Lindblom som spelar Borimor-klanen har 
meddelat att han inte längre har tid att fortsätta 
att spela. Han ämnar dock lämna över sin 
position till en kamrat om detta går bra för 
Rampage games. (Jag har min vana trogen 
förlagt namnet.) Detta är ett beteende som jag i 
högsta grad vill uppmuntra alla att ta efter. Jag 
har ett namn på en spelare som är intresserad att 
ta över om någon skulle hoppa av. (Joakim, hör 
gärna av dig om du fortfarande är intresserad. 
Erik hade redan givit bort positionen innan jag 
kom ihåg dig, och tidigare avhopp har jag fått 
höra om för sent för att det skulle vara nån idé 
att kontakta dig (De hade redan givit bort sina 
tillhörigheter till div. allierade.)) Naturligtvis så är 
det bästa om vi klarar oss utan vidare avhopp.

Fredsförhandlingarna med The Hordes of Malakai 
the Mystic avlöpte relativt väl. Hellre än att slåss 
mot oss alla tre bestämde han sig för att avhålla 
sig från att undsätta sin alviska allierade i kriget 
mot Ul (Olov Liljeborg). Något som förmodligen 
underlättade hans beslut var att Borimor (Erik 
Lindblom) bestämde sig för att anfalla honom pä 
egen hand. Nu när Borimor byter spelare så 
återstår det att se vad som händer med det 
kriget...

En annan anledning till att det gick jämförelsevis 
lätt att förhandla till sig fred var nog det faktum 
att orcen upptäkte att vi var inblandade i samma 
forskningsprojekt. Om konflikten skulle eskalera till 
ett allianskrig skulle alla gemensamma 
forskningsprojekt hotas. Alla allianser spinner 
minsann intrikata nät där alla verkar vara allierade 
med alla, särskilt om man, vilket orcen verkar 
göra, envisas med att betrakta alliansrelationen 
som en transitiv relation (för att prata logiska).

Uls krig mot Alven verkar däremot fortsätta som 
om ingenting har hänt. Sist jag hörde något ifrån 
den striden hade alven vågat sig ut i Uls 
ödemarker (wastelands) med en hyfsat stor armé 
där Ul väntar på honom. Verkar som om det är 
storslakt av mina rasfränder på gång...

Själv har jag också Alvproblem. “The Highelves of 
the West" dök upp med en armé som är lagom 
stor för att bygga städer i den västra kanten av 
mitt rike, samtidigt som jag skulle bygga där. Min 
armé var större och skulle ha varit den som 
lyckas ta den om det inte hade varit för att jag 
slarvat med uträkningarna och sålt för mycket

läder. Nu har han byggt där. Arrrrrgh... Jag har 
allvarliga funderingar på att ta staden ifrån honom 
och erbjuda honom nån sorts kompensation i 
utbyte mot fred.

Lite information om nästa regelbok har läckt ut. 
Som väntat verkar religionerna spela en större roll 
än nu, och man ryktas kunna bli överstepräst i 
sin religion, med roliga speciella egenskaper som 
att kunna attrahera Bloodguards från sina 
rasfränder.

Kaoslordernas tillbedjare har nu börjat göra sig 
påminda genom att de skickar Curazck (nån sorts 
korkad spillra av de äldre raserna) till att göra 
inbrott i biblioteken och bränna dokument. Jag 
har själv drabbats av detta och min 
huvudbibliotikarie har reagerat genom att dra in 
alla Curazkars lånekort.

Ryktet säger att när Kaostillbedjarna gör sig mera 
påminda kommer spelet till viss del att ändra 
karaktär då alla börjar sträva efter att hålla sig vid 
liv. I stort sätt blir spelet en allians av alla mot 
datorn dä alla kämpar för att kunna befria 
Medokh innan timmen är för sen...

Namnet Medokh är för övrigt sammansatt av de 
första bokstäverna i rasnamnen Men, Elves, 
Dwarves, Ores, Kobolds, Halflings. (Avdelningen 
Värdelöst Vetande!)

Mikael Jonsson har lyckats tyda runskriften längst 
bak i regelbok 3. Det visade sig vara vanliga 
vikingarunor och i översättning vara div. 
förolämpningar mot Rampage Games anställda 
samt en viss dos självberöm. Sicket antiklimax...

Slutligen ämnar jag fortsätta kampanjen för att få 
flera att börja spela detta eminenta spel. 14- 
dagarsspelet som jag nämnde förra numret är 
fortfarande inte fullt. Se till att anmäla er bums! 
Adressen är fortfarande:

Rampage Games 
Unit 6

Beechwood Centre 
Woodlesford 

Leeds
West Yorkshire 

LS26 8RE 
ENGLAND



DAG 50 (7 Oktober 1990) -  lilDRLD in DIV EVES -

SMÅSTATERNA ENAS EMOT DE STORA
IRAN SKÖRDAR NYA SEGRAR

Egypten: Johan Almqvist, Runbrov. 15, 198 00 Bålsta, 0171-58553.
A Ela - Jer (Gick inte), A Amm S (A Ela - Jer) (Bruten, reträtt: -Aqa (SL)), Sai - Ela (Gick inte),
A Cai - Sai (Gick inte), F Alx Hold (Ingen order), A Qus Hold (Ingen order),
F GAD Hold (Ingen order)

Iran: Björn von Knorring, övre Slottsg. 14a, 753 10 Uppsala, 018-692025.
A Rut - Ham (Gick inte), A Maw - Has, A Diy - Ada, A Erz S (A Diy - Ada), A Bur - Riy,
A Kuw S (A Bur - Riy), A Kir - Bag, A Tab - Keh, A Teh - Aba, F Shi - SHO, F GER S (F Shi - SHO)

Israel: Dan Horning, Box 25006, 100 23 Stockholm, 08-6566783.
A Dam S Syrisk (A Jaw - Amm), F Jer - EAS, F Hef S (A Gaz - Jer), A Gaz - Jer

Jemen: Joakim Wallbing, Rågrindsv. 31, 941 00 Öjebyn, 0911-65687.
A Uba - Oma (Gick inte)

Syrien: John Robillard, Sundsg. 26, 871 40 Härnösand, 0611-10951.
F Cyp S Israelisk (F Jer - EAS), A Jaw - Amm, A Ale S T&V's (A Leb - Ham),
A Ada - Erz (Gick inte, reträtt: - Kon)

Turkiet & Väst: Oskar Kinding, Odlingsv. 14A, 183 34 Täby, 0762-51302.
A Leb - Ham

USA & Saudi: Daniel Nilsson, PL 3467, 140 41 Sorunda, 0753 - 40501.
A Jid S (Atombomb - Teh) (Hold), A Riy - Bah, A Muk - San, A Ade - Uba (Gick inte),
F BAB S (A Jid), F SHO - Oma (Gick inte, reträtt: -Ker)

REMIFÖRSLAG: Ensam seger till Iran! Om samtliga spelare röstar för med nästa drag, så vinner Iran.

CNN RAPPORTERAR

IRAN: Irans revolutionära råd har beslutat att ett snabbt slut på kriget är till godo för oss alla, alla som 
accepterar Allahs vilja skall få en human behandling. Amerikanska hundar (soldater) undantagna. Det 
iransk-irakisk-kuwaitiska riket kommer att ta upp kampen mot det imperialistiska USA och fascisterna i 
Ryssland. ISRAEL - EGYPTEN: Eftersom du envisas med att anfalla oss har vi beslutat oss för att ge 
segern till Iran! Leve Ayatollans storhet!! ISRAEL - IRAN: Var hyllad, o Ayatollah' Seger!!! ISRAEL - 
TURKIET: Stick with me, together we can work wonders. SYRIEN - ALLA: Alla anfall bör riktas mot Iran - 
Egypt, inte mot mig! USA - IRAN: TJENAAA. USA - SYR: Nämen hejsan på dig. kom på te i Muk!





DAG 21 (7 September 1990) “  THE LAdDSCAPE 15 CHAUGiHE ~

KUWAIT NU I AMERIKANSKA HÄNDER
JEMEN I STOR AFRIKANSK OFFENSIV

Egypten: Erik Ny, Fältv. 12, 784 61 Borlänge, 0243 -27360.
A Jaw - Amm (Gick inte), A Aqa S (A Jaw - Amm), A Sai - Gaz (Gick inte)^ F RED - Ela (Gick inte)

Irak: Björn Westling, Våglängdsg. 35, 502 46 Borås, 033 - 135688.
A Maw S Syrian (A Rut - Ham) (Bruten), A Ada - Has (Gick inte), A Bag - Keh (Gick inte),

A Bas - Keh (Gick inte), A Kuw - Bas (Gick inte, reträtt. - Bur (SL))

Iran: Erik Törnkvist, Axtorp 4450, 260 80 Munka Ljungby, 0431 - 30822.
F Aba - Bas (Gick inte), A Shi - Kha, A Tab - Arm, A Teh - Keh (Gick inte)

Israel Joakim Spångberg, Torgilsg. 16c 1 tr, 502 40 Borås, 033 - 117221.
A Gaz - Sai (Gick inte), A Ela S (A Gaz - Sai) (Bruten), A Jer S (A Amm), A Hef S (A Amm),
A Amm Hold

Jemen: Calle Höglund, Örslösa Bergsgården, 531 97 Lidköping, 0510 - 12450.
F BAB - Sud, F Muk - BAB, A Dji - Eri, A San Hold

Syrien: Daniel Lundgren, Tornv. 17, 184 92 Åkersberga, 08 - 7329168.
A Rut - Ham (Gick inte)

Turkiet & Väst: Joakim Wallbing, Rågrindsv. 31, 943 00 Öjebyn, 0911 - 65687.
F Cyp - EAS, A Has - Maw (Gick inte), A Ham S (A Has - Maw) (Bruten), F Leb Hold, A Diy - Erz

Usa & Saudi: Dan Horning, Box 25006, 100 23 Stockholm, 08 - 6566783.
A Bur - Jid, A Riy - Kuw, F BUB S (A Riy - Kuw), A Uba S Jemisk (A San)

CNN RAPPORTERAR

EGYPTEN - IRAK: Ert förslag behandlas just nu i parlamentet. Visst intresse har väckts. EGYPTEN - 
ISRAEL: Ditt intresse för fred är ömsesidigt. Min strategi just nu är som du ser enkel, och bereder dig inga 
defensiva problem. Kom gärna med skriftliga förslag. GENERAL SCHWARTZENEGGER - IRAK: Please 
explain the meaning of the word "förlåt". GENERAL SCHWARTZENEGGER - T1000: Oh no, it is the T1000! 
It knows what I know! It may have anticipated this move! INTRESSEKLUBBEN - ALLA: Om fem dagar 
skall det firas, för då är det ett år sedan konstitueringen. IRAN - IRAK: Dö!!! Ha Ha Ha Ha... IRAN - USA: 
Bara hör av dig om det är något! IRAK - SAUDI: Vi är ute, vi är ute (ur Saudi...) IRAK - USA: Vi tillverkar 
fina almanackor, som vi härmed skeppar över. De visar på 7 september och inte 15 januari. IRAK - USA:
Ska vi samarbeta mot Iran? ISRAEL - SYRIEN: Lite sent nu, eller hur! ISRAEL - T&V: Gå inte längre 
söderut nu! SADDAM - GUNNAR: Synd att en så sympatisk person inte går så bra. Hoppas vårat stöd går 
fram. SAMANTHA HARNESS-JOHNSON - MIKE: Mike, semestern i Kuwait var trevlig ända tills Iraks armé 
också kom på semester. Hoppas vi hörs senare. PUSS! SARAH CONNOR - T1000: Du hittar aldrig John, 
ditt metalliska åbäke! USA - EGYPTEN: Ok, vi trodde aldrig att det var knark i alla fall. Typiskt Irak att sprida 
såna rykten!



Som



JEMEN GER UPP
IRAK INTAR IRAN MEN FÖRLORAR HEMLANDET

DAG 25 (12 September 1990) -  TOLD YOU SO -

Armén i Sai skulle egentligen ha stått i Alx. Och så har även Egypten spelat, bra!

Egypten: Mattias Engelbrand, Ekuddsv. 1 4 tr, 131 38 Nacka, 08 - 7184939
A Ela - Amm, A Aqa S (A Ela - Amm), A Gaz - Jer (Gick inte, reträtt: - Pott!), A Alx - Sai, 
FRED-Ela, FSud-RED

Irak: Daniel Nilsson, PL 3467, 140 41 Sorunda, 0753 - 405501.
A Maw - Rut, A Bag S (A Bas) (Bruten, reträtt: -Keh), A Bas S (A Shi - Aba) (Bruten), A Shi - Aba, 
A Tab - Teh (Gick inte)

Iran: Magnus Lundgren, Berghöjdsg. 12, 422 49 Hisingsbacka, 031 - 552764.
A Kir - Bag, A Mas - Teh (Gick inte), A Aba S (A Mas - Teh) (Bruten)

Israel: Olov Liljeborg, Poste Restante, 750 26 Uppsala, Har inget Tel.nr! Skriv!
A Amm - Ela (Gick inte, reträtt: - Jer (SL)), A Jer * Gaz, A Hef S Turkisk (A Leb - Dam)

Jemen: Emil Schön, Viskg. 38, 252 47 Helsingborg, 042 -137356.
A Sad S (F BAB - Muk)

Syrien: Daniel Lundgren, Tomv. 17, 184 92 Åkersberga, 08 - 7329168.
A Has - Maw, A Dam - Ham (Gick inte, reträtt: -Poff!)

Turkiet & Väst: Johan Almqvist, Runbrov. 15, 198 00 Bålsta, 0171 - 58553.
A Leb - Dam, A Ham S (A Leb - Dam), A Ada - Ale, A Arm - Diy, EAS S Israelisk (A Jer - Gaz)

Usa & Saudi: Hanz Johansson, Norra Ersmarksg. 64, 902 31 Umeå, 090 - 124318.
A Jaw S Iransk (A Kir - Bag), Kuw - Bas (Gick inte), BAB - Muk, San - Muk (Gick inte), Uba - Ade, 
Uae - Oma

DAG 26 (Byggningar)
Supply centres Bygger:

Egypten: Alx, Sai, Qus, Ela, Aqa, -Gaz, +Amm 6 (") - (En för lite!)

Irak: -Maw, -Bag, Bas, Tab, Teh, +Shi 4(-1) Riv: A Rut

Iran: -Shi, Aba, Kha, +Bag 3 (-) -

Israel: Hef, Jer, -Amm, +Gaz 3 (-) -

Jemen: -Ade 0(-1) UTSLAGEN!

Syrien: -Dam, Leb, +Maw 2 (-) - (En för lite!)

Turk. & V.: Erz, Ada, Cyp, Arm, Ale, Ham, +Dam 7(+1) A Ada, A Erz

USA & S.: Jid, Riy, Bah, San, Kuw, Muk, +Ade, +Oma 

CNN RAPPORTERAR

8 (+1) F Jid, A Riy

IRAK - SYR: SORRY! IRAK - USA: Äh, men, lägg av! JEMEN - ALLA: "Tack och hej”

OBS! Man bygger/river etter varannat drag. Man skickar in var och vad man vill bygga tillsammans med sina 
Dag ”5” drag.



ujos



DAG 10 (28 Augusti 1990) -  EfUDV THE SILEnCE -

JORDANIEN UNDER OCKUPATION
VAPENSTILLESTÅND RUNT MEDELHAVET

Egypten: DRAG INTE MOTTAGET! Den som vill kan skicka in drag!

Irak: CHE - Teh, A Maw Hold, A Keh - Aba, A Bas S (A Keh - Aba), A Kuw S (A Bas)

Iran: A Erz S (A Tab - Arm), A Teh Hold (Gasad!), F Kha - BUB, A Shi Hold (Ingen order)

Israel: A Gaz S (A Sai), A Sai S (F Ela - Aqa), F Ela - Aqa, A Jer - Ela, A Amm S (A Hef), A Hef S (A Amm) 

Jemen: A Uba - Riy (Gick inte), A Mua - Oma (Gick inte)

Syrien: A Has S (A Ham - Ale), A Ham - Ale, A Dam - Ham, A Leb S (A Dam - Ham)

Turkiet & Väst: DRAG INTE MOTTAGET! Den som vill kan skicka in drag!

Usa & Saudi: A Uae S (F Oma), F Oma Hold, A Riy Hold



Björn von Knorri ng:

Etik i Diplomacy

Va, etik är väl inget som hör hemma i Diplomacy, tänker några 
kanske när de ser rubriken.
Detta spel är ju till för lögnare och andra fuskare.
Ja, så kanske det är, likväl så har de flesta Diplomacyspelare någon 
form av Diplomacyheder.
Detta kan t ex vara såna saker som att inte sno någons penna så 
han inte kan skriva orders, lägga till/dra ifrån enheter på bordet 
o s v .
Dessa knep är (enligt regelboken) helt legalt, men det är sällan det 
brukas (i Sverige iallafall).
Här har vi ett typexempel på att det inte är reglerna som sätter 
hinder för "fusk" utan spelarnas moral.
Det var just denna moral jag tänkte diskutera litegrann.
Dessutom finns det ju en moralaspekt även i själva spelet, lögnen, 
vilket ju är ett brott mot vanlig "svenssonmoral".
I Diplomacy är det dock tillåtet att bryta mot vanliga moraliska 
regler.
De moralexempel jag tagit upp hittills är för de flesta rätt enkla att 
acceptera, nu blir det svårare.
Hypotetisk situation 1:
Antag att jag och Roland I. hamnar på samma kvalbord på Gothcon 
eller Borcon (som använder "mest s.c. efter 7 års systemet") och jag 
efter fem och ett halvt år har 3 s.c. medan Roland har 9 och ligger i 
tätstriden för att vinna partiet, då jag får ett jätteläge att "stabba" 
honom och öka från 3 till 6 s.c., och därigenom lura Roland på 
segern (själv blir jag 5:a istället för 6, vilket inte ökar mina chanser 
att nå finalen).
Frågan är om jag "stabbar" honom, då min egen vinst blir marginell 
(jag får ju ingen finalplats för det), men vissa skulle otvivelaktigt 
slå till, då det ju ändå ser bättre ut i "historieböckerna".

Jag kan å andra sidan avstå med motiveringen att jag inte vill 
"stabba" Roland eftersom det kanske straffar sig i något annat parti 
jag och Roland är med i (nu är ju Roland ingen hämndspelare, men 
exemplet är ju hypotetiskt, det skulle kunna vara vilka som helst), 
dessutom kan jag avstå eftersom jag hellre ser att Roland vinner 
eftersom jag känner honom bättre än Jöns Jönsson, som jag aldrig 
sett innan partiet började.
Jag kanske t o m vill hjälpa Roland till segern så jag ger mina 3 s.c. 
till honom.



Frågan är alltså om jag begår en moralisk felaktighet ifall jag inte 
alltid gör mitt bästa i alla situationer utan gör sämre drag för att 
gynna någon annan.

Varför uppstår egentligen denna etikdiskussion överhuvudtaget.
Jag anser att det beror på att hobbyn i Sverige är så pass liten, de 
flesta känner varandra (= har spelat med varandra minst en gång) 
och många är angelägna om att inte stöta sig i onödan med andra 
spelare.
Detta problem gäller inte i lika hög grad ifall du spelar med 
utlänningar, då risken för att mötas flera gånger är mindre. 
Problemet med hobbyns litenhet återkommer även då det finns 
risk att folk blandar ihop partier och säger till någon, "om du 
anfaller mig i parti A så anfaller jag dig i parti B".

Men, Diplomacy är ju ett MstabbspelH, skall man inte då acceptera att 
så är fallet.
Jovisst, skall man det, problemet är att vissa spelare är långsinta 
och tänker/säger "X dödade mig på Gothcon för tre år sen, därför 
vill jag inte alliera mig med honom".
Ställd inför såna hot väljer många spelare att vara stenhårda 
allianspartners och inte bryta en allians även om den är väldigt 
ofördelaktig.(orsker till att vara "paktspelare" kan givetvis bero på 
andra saker, som jag inte tänker ta upp här).
Problemet med subjektiva inlägg beslutsfattandet i ett parti är 
alltså delvis beroende på hobbyns storlek och delvis på vissa 
spelares oförmåga att hålla isär partierna.
Det är dock väldigt svårt att hålla isär olika partier, och de som 
misslyckas behöver inte känna sig träffade.

Hypotetisk situation 2:
Inför sista omgången av Lincons diplomacytumering så leder jag 
(som sagt, en hypotetisk situation) en poäng före Roland I.
Antag att jag och han hamnar vid samma bord i sista omgången, 
dessutom som grannar (England, Frankrike t ex).
Ponera att jag anfaller Roland, därför att jag vet att det ökar mina 
möjligheter till seger på Lincon.
Du får samma resonemang ifall du anfaller någon som hotar din 
placering i diplomacyrallyt.
Här är alltså problemet att du lägger in betydelsen av andra 
faktorer och låter dem styra ditt spel.
Är det moraliskt förkastligt eller skall man acceptera sådant?
Du kan ju inte förhindra folk från att göra sånt, vilket kan tjäna 
som orsak till att inte bry sig om det, du kan ändå inte göra något 
åt det.

Min mening är inte att leka "gud" och diktera hur folk skall spela 
Diplomacy, men frågan är om vi vill ha det som det är idag att



moralregler och policy på vad som är fusk/inte fusk, varierar 
mellan alla spelarna.
Ett steg på vägen skulle kunna vara att god konventssed (inga extra 
enheter, inget gömmande av pennor/papper o s v )  diskuterades 
igenom så att alla iallafall var medvetna om vad de flesta anser 
vara fusk/inte fusk.
Jag är rätt övertygad av att den policy jag stött på, när jag spelat på 
konvent kan accepteras av de flesta, vilket skulle vara ett steg på 
vägen, tycker jag iallafall.
Om sedan de andra inom hobbyn tycker att det inte är något 
problem med fuskare så är det okej för mig, men då har vi iallafall 
diskuterat det.
Ok, "paktspelare" kanske inte faller under begreppet etikspel, men 
sådana som avstår ett läge att "stabba" någon, trots att det skulle ge 
ensam seger tycker jag gör det definitivt (nej, jag "pikar” ingen 
speciell, ingen behöver känna sig påhoppad).
Här är gränsen hårfin mellan att vägra "stabba" för att man inte vill 
och för att man inte tror att det lönar sig.

Skall vi ha fusk på konvent så är det bättre att alla är medvetna om 
det och kan spela därefter än att några drar nytta av andras ovilja 
till att fuska.

Det mesta av ovanstående gäller även i andra postspel och brädspel 
där möjligheten att "stabba" finns, jag har diskuterat Diplomacy, då 
det är mest intressant eftersom reglerna inte sätter några gränser 
för dem fuskknep du kan ta till.

Jag är rätt medveten om att den hör artikel är tämligen 
provocerande skriven, och jag är öppen för kritik.
Dock kommer jag inte att ta åt mig av kritik av typen, "din 
imbecille skitstövel, gå och dö", eller dylikt.
Jag har dessutom medvetet valt att inte besvara de frågor jag 
ställer, då det skulle kunna styra andras åsikter, som inte tänkt 
igenom detta.
Mina svar på de frågor jag ställt kommer antagligen senare, om/när 
en eventuell debatt kommit igång.



SMURF -postspelet

Smurf på er alliohopa! Tyvärr är det ingen smurfrapport ni läser just nur 

eftersom jag för tillfället har exceptionellt mycket skolarbetet, och plugget 

måste ju tyvärr gå före ngjena.

Det positiva med detta är att Thomas Nilsson, som DIMade, får en ny chans 

att skicka in sitt drag.

I övrigt kan jag väl bara önska er en glad påsk i för eller efterskott, 

beroende på när GL kommer ut...

Peter Lindgren '

Om ni kan läsa den har texten hade 

Roland dåligt med illustrationer!



GEMINI MUNDI

Recension av Fredrik Säterby

Åh nej! Ytterligare ett ”Kungen är död-leve baronerna"-PBM! 
Så farligt var det inte. De stora egenarterna för Gemini 
Mundi är flera: spelarna delades upp i två huvudöar, och det 
blev endast interna strider på öarna. En del spelare hamnade 
utanför dessa två öar, en spelare helt ensam, och tre st. 
tillsammans på en liten ö mittemellan de två stora 
"tvillingöarna" (gemini=tvillingarnas tecken).

Spelarna delades upp enligt alfabetets bokstäver=29 
spelare. Jag blev "W". Man startade med två hexagonala 
områden, och i genomsnitt fanns det 5-6 områden per spelare. 
Sedan tvingades man sno av varandra, vilket i sin tur bjöd på 
en intrikat diplomati.

Det fanns fem varor; guld, trä, mat, järn och sten, och med 
dessa kunde man bygga olika typer av soldater, fort, tempel, 
katapulter, skepp ram. Varje län käkade dessutom 10 mat per 
drag. Det fanns olika sätt att anfalla ett län med sina 
generaler och härskaren hade också ett antal handlingar att 
välja mellan.

Det första draget var "juli år 1", och det senaste "nov 
år 1", alltså motsvarade varje drag en månad i spelet (och 
ungefär på riktigt också). Tyvärr har jag inte hört något 
sedan "nov”-draget med deadline 12/12-91...

Systemet var ett av de bättre av denna typ, men behövde 
dock putsas på såsom alla ny-uppdykande PBM.

Designer och moderator: Martin Brodén

Jag fann spelet i GL.



Jonas Nelson präntar ner en

/C 1-äntkcL j- 1 - å w  K h é x m e  ~  A e L  é>

Gryningsdolkarnas äventyr i engelska KJC's postspel "Quest'

Den här gången blir det en lite kortare krönika, så då kan jag passa på att meddela 
att kartorna inte är Quests originalkartor, utan mina egna. Quests kartor är mycket 
snyggare, men framför allt är de dubbelt så stora och skulle ta för mycket plats från 
texten. På order av Roland har jag också börjat skriva ut vem jag är som skriver detta 
och vad det handlar om, uppe i rubriken. Detta ska väl underlätta för nytillkomna 
läsare. Om du tycker att Quest verkar intressant så skriv till: KJC Games, Cleveleys, 
Blackpool, Lancashire, UNITED KINGDOM, FY5 3BR. Be att få komma till Quest 
nr 6 så kanske du stöter på mig eller Roland. Kostnaden är ca 20:- per drag, inkl. 
porto. Jag svarar gärna på frågor eller funderingar på tel. 06-15 66 65.

Resumé: Gryningsdoikarna är på väg hem till New Qyl för att inkassera betalningen 
för sitt genomförda uppdrag - att ta reda på priser för hudar och skinn i staden 
Scarousil långt norröver. Nu är de nästan framme...

"Vi började dagen med vår sedvanliga morgonbön, och som vanligt kände vi oss 
sedan stärkta och redo att ta itu med den nya dagen. Vi bröt genast lägret och begav 
oss mot sydväst, i riktning mot New Qyl. Det dröjde inte länge förrän vi stötte på ett 
tiotal stora råttor, och efter en kort strid kunde Faval lägga två råttskinn till sin 
packning. Dunkar, dvärgen, fick dock ett fult råttbett som verkar bli infekterat. I 
slutet av dagen hade han påtagliga svårigheter att följa i vårt tempo, något som även 
i vanliga fall ger honom lite svårigheter då han har mycket kortare ben än oss andra. 
Han var mycket lättad när vi äntligen slog läger för natten.

Nästa dag kände han sig mycket bättre, och när vi gick vidare mot söder hörde vi hur 
han muttrade om hämnd där han gick sist i ledet. Orn det var hans muttranden som 
bönhördes eller om det var en ren slump vet jag inte, men plötsligt stod vi öga mot

öga med råttorna igen! Dunkar gick rasande till 
angrepp och klubbade ner två råttor innan vi andra 
ens hunnit reagera. Nöjt visslande torkade han blodet 
av sin träklubba och räckte Faval de fortfarande varma 
kropparna med orden "Jag slår, du flår."
Mycket mer hände inte förrän vi anlände till New Qyl 
där vi fick ett varmt välkomnande och vår efter-
längtade belöning - 250 guldmynt var! Vi skildes för 
ett par dagar för att umgås med våra släktingar, men 
vi hade fått smak på äventyr och dessutom hade vi 
fortfarande två uppdrag att slutföra i Aldaran. Snart 
var vi åter samlade och redo för nya äventyr ihop."



JÄGERSRO Omg 7

Sedan sist så har jag invaderat Norge i en veckas skidsemester, och knappt var den klar förrän skolan 
anordnar en jättekongress. Det är ett smärre under att jag hinner moderera. Jag kanske skall tillägga 
att skidsemestern ingår i min utbildning. Nu över till en ny spännande omgång av Jägersro:

Då Fredrik Säterby slutat, så har jag tagit över hans stall denna säsongen ut. Jag anmälde så många 
hästar som möjligt, och satsade även på toton. 500 SEK på sex hästar. Dessa sex hästar valdes så att 
fyra var de som hade sprungit in mest pengar, och två valdes på slump. Jag kan tillägga att stal 14 redan 
har satsat på denna omgångs lopp. Dessutom tänker Jakob Wallgren och Morgan Johansson också 
sluta efter denna säsong. Lyckligtvis så kommer det att komma in några nya stall nästa säsong, 
nämligen OttoTails Stall AB (Christer Carlsson), Flygare (Ingemar Eriksson), Morpork Sunshine 
Sanctuary (Olov Liljeborg) och AB Star Trav (Tomas Larsson). Dessutom har inte Stefan Land 
och Niklas Jansson ännu konfirmerat om de vill spela. Anmälningstiden har ännu ej gått ut, så fler 
kan komma med.

Förra gången rapporterades loppen av den kände B al tiske expertkommentatorn//.Eyr. Denna gången 
är den danske experten Peder Asten ute på turfen:

G A L O PP AV IDAG

”På Jägersros galoppbana avhölls denna dag endast ett lopp, och till detta lopp gick 
totalisatorn varm. Hela 10.900 satsades, det mesta (2.800) på favoriten The Real Sweet 
Sue. Endast två hästar av de sexton var helt ospelade.Vid startern var det nervöst, och då 
startern slutgiltigt släppte hästarna, så blev det trångt. Sunray lyckades pressa sig upp i en 
kortvarig ledning men, i takt med folkets jubel, gick snart The Real Sweet Sue upp i ledning, 
följd av Pollux, Lalande och Sunray. Sunray fick betala för sin hårda start och passerades 
av Lokomotiv-Konkret, samtidigt som Lalande och Pollux gick förbi Sweet Sue. Nu hade  
Lalande fått upp farten och drog stadigt ifrån de andra, som anfördes av Lokomotiv-Konkret. 
Ett tag låg Ego Boy uppe på tredje plats och även Mach II var uppe i tätgruppen. Nu hade 
dock Sweet Sue samlat nya krafter och tampades med Lalande i toppen. De båda hade en 
våldsam fight in i mål, med Lalande som segrare. En aning distanserad kom Ego Boy trea 
och starkt spurtande Pirates Dream smet före Mach II.

Sammanfattningsvis: 1 (30’) Lalande, 2 (12’) The Real Sweet Sue, 3 (6’) Ego Boy och 4 
(3’) Pirates Dream. ( Beteckningen ' betyder 1000)
Toto: Instaser: 100 (1), 500 (4), 100 (6) = 700.

Vinst: 1600 (1 & 6), 7800 (4)

Nu ser jag med glädje fram mot avslutningsdagen, med femåringsderby och Grand Prix. Vi 
ses då!”

Därmed har vi följande ställning:
1. E ternal E questrians (Dan H orning): 13 Hästar, 7600 SEK, 4 vinster
2. S iberia  Hotshots (A nton Palfi) (Nytt namn): 5 Hästar, 66300 SEK, 3 vinster
3. Black Goblin S table (E rik  T örnkvist):
4. R o ry 's  H orsery  (M auritz  H aspo - SL):
5. K lapp & K lang AB (Jakob  W allgren):
6. T oppgalopp AB (M organ Johansson):
7. W äh rn er (Jesper W äh rn er):

4 Hästar, 2800 SEK, 0 vinster 
3 Hästar, 25700 SEK, 1 vinst
3 Hästar, 0 SEK, 0 vinster
4 Hästar, 33400 SEK, 2 vinster
5 Hästar, 0 SEK, 0 vinster



Kom ihåg att ni efter denna omg. säljer era femåringar (ger in pengar). Ni som slutar får ju sälja av 
era hästar (ger in pengar), så ni kan fortfarande satsa på toton.

Anmälda lopp 11: 5-åringarnas Derby
11. Pollux, 12. The Real Rigel, 13. Borderland, 21. Siberia Express, 31. Castor, 41. Cassiopeja, 61. 
Lalande, 71. Old Yellow Hag

Lopp 12: För hästar som inte vunnit
11. The Real Rigel (5), 12. Sweet Saviour (2), 13. Beast (4), 21. Siberia Express (5), 22. Månglans 
(3), 23. Silverfot (2), 31. BlackDragon (4), 32. Troll-Lord (3), 33. Castor (5), 41. Lightning (4), 42. 
Cassiopeja (5), 51. Mach II (3), 61. Friskåsnabb (3), 62. Ego Boy (4), 71. Sunray (4), 72. Golden 
Glider (4)

Lopp 13: GRAND PR IX II
11. Skuggfaxe (2 år, 1 vinst); 12. Fux (3,1); 13. The Real Sweet Sue (4,2); 21. Back To Siberia (2,3!); 
31. Troll-Lord (3,0); 41. Big Mac (3,1); 51. Ripoff (4,0); 61. Lalande (5,1); 62. Snabbsomvinden 
(2,1); 71. Old Yellow Hag (5,0)

VECKANS FAV O RITH Ä ST:

Inget svårt val: Segraren Lalande, som gjorde ett mycket bra lopp.

När denna omgång är färdig, så säljer jag alla femåringama (inga nya femåringar får köpas denna 
omgång) och påför pengarna på stallets konto. Nästa rapport kommer att innehålla mer om 
förberedelser till nästa säsong. Då det enda lopp som skall anmälas till då är tvååringsderbyt, så 
kommer den att utgöra den paus som jag talade om i förra numret. Mer om detta nästa gång.

Press:
Björn - Dan: 13 hästar! Rätt smart grej. Det måste jag förhindra 
nästa säsong :-)
Dan - Björn: Skulle det inte vara femton lopp? Är det 
lågkonjunkturen som härjar?
Björn - Dan: Inte precis, jag planerade femton lopp, men så tyckte 
jag att två lopp var meningslösa, så jag skippade dem. Vad är det 
för fel med tretton lopp? :-)
Eternal Equestrians - Währner:Jag ger dig 2000 för Ultrarapid. 
Eternal Equestrians - Black Goblin:Doping? Vi? Björn - gör 
regler! :)
Eternal Equestrians - Too Bad Hotshot :0m vi avlar två föl av The
Real Sweet Sue och Back To Siberia och tar ett var så får vi två 
jävligt bra hästar...
Eternal Equestrians - Björn:Var ska vi göra av alla pengar? (och 
var ska megamiljonärerna i Hotshot göra av sina?) Först till tio 
miljoner?
Björn - Eternal Equestrians:Jag får se om jag kan hitta på något, 
om inte annat så kan vi vänta en säsong och se hur det går... 
Siberia Hotshots - Eternal Equestrians:Nästa säsong blir precis 
som denna, dvs. Back to Siberia vinner alla lopp som den ställer 
upp i !



Siberia Hotshots - Björn:Fler auktioner!
Black Goblin Stable - Eternal Equestrians :Ja, Castor var 
verkligen ett kap!!
Black Goblin Stable - Klapp & Klang:Vadå ni ha hem alla segrar - 
det ska ju vi göra!!
Klapp & Klang AB - Too Bad Hotshot:Se GL nr 9 för upprinnelsen 
till den där sockerbitshistorien.
Währner - Björn och Eternal Equestrians:Dan missuppfattade mig 
ordentligt om han trodde att jag inte gillade att spela Jägersro. 
Jag menade bara att det inte är ett bland de allra bästa spelen 
jag spelat. Men det är roligt ändå så räkna med mig nästa säsong 
också.
Björn - Christer Carlsson: Kul att du fortfarande har intresset 
uppe (det var ju rätt länge sedan din anmälan kom).
Björn - Anton Palfi: Nästa gång skall jag redogöra för vad som 
gäller inför nästa säsong. Auktioner blir det fler (nästa säsong), 
jag kommer även att skriva ut hästarna som säljs. Om du önskar kan 
jag skicka dina hästar till dig (det var väl det du menade i 
brevet?). Slutligen, tack för hjälpen! Jag skall plöja igenom en 
bok i det ämnet, sedan kan jag kanske ha tillräckligt med kött på 
benen för att börja på medeltids-PBM.
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DETHÄNDEENNATT

Jag kan inte låta bli att skicka in en replikväxling, som inträffade då vi spelade AD&D. Situationen är 
följande:

Sällskapet har slagit läger pä vintern i tält. I ett av tälten finns Regina, en mycket högfärdig, tjurig, 
envis, intolerant och snygg prinsessa. Hon fryser, men vill inte erkänna det. Då det är väldigt kallt, så 
befinner sig också Owein, en halvalv i detta tält i avsikt att värma henne (inget perverst!). Vi kommer 
in då vår hjälte håller om henne, just för att värma henne.
’’-Varför vill du loss? Är det inte trevligt att sitta här och samtala med mig?
-NEJ! ,
-Jag släpper dig inte, då fryser du ihjäl!
-(Snyft) Du gör inte som jag vill...
-Nej, gråt inte, snälla. Jag menar inget illa...Jag svär, jag vill bara ditt bästa!
-(Snyft) Du gör inte som jag vill... Du bara grälar!
-Du missuppfattar mig! Gråt inte...Är du mycket arg?
-Nej, inte så...
-Bra! Är du säker på att du vill att jag skall gå?
-Ja!
-Otur, för att då får jag hålla om dig mot din vilja... Jag går inte!
-Åah, odjur, skurk!
-Tyst med dig nu, och försök att sova istället!
-Jag VÄGRAR att sova!!
-Jaha. dä får vi väl sitta här och småorata hela natten.
-JA!
-Vet du om att du är söt när du är arg...
-NEJ!!! Släpp mig, barbar!
-Är man en barbar för att man berömmer någons utseende?
-Nej. men en horbock! Släpp mig genast!
-Vad har du emot mig egentligen? Aktar du dig inte så kanske jag tvingas kyssa dig!
-Du skulle bara våga...”
Han vågade!

Som spelledare har jag aldrig haft sä kul. som när jag spelade den här prinsessan. Det finns mycket 
mer att redogöra för, om jag (och ni) har lust. Extra kul var att Owein kunde hota henne med orden 
”-Tyst nu, annars kysser jag dig!"

Ett tips till alla spelledare: Om det steinar till i kampanjen, så tvinga på dem en person som Regina, 
sedan har du kul länge!

Björn Westling
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.... Rien va plus!...
...Och kulan stannar på...
...nummer 3 3  !!!

Och så här klarade sig nattens playboys:

Satsade Vann Poäng

Olov Liljeborg 5 30 6.0
Henrik Alpsten 12 54 4.5
Tomas Larsson 10 36 3.6
Morgan Johansson 10 26 2.6
Jonas Nelson 8 18 2.3
Tron Nerbo 12 18 1.5
Joakim Spångberg 6 9 1.5
John G. Robillard 10 12 1.2
Daniel Lundgren 12 14 - 1.2
Per Wetterstrand 10 6 0.6
Emil Schön 10 2 0.2
Jesper Währner 30 0 -

Magnus Cassersjö 20 0 -
Daniel Nilsson 10 0 -

Erik Ny 10 0 -

Tommy Fransson 10 0 -

Robert Ryström 10 0 -

Dan Hörning 10 0 -

Johan Almqvist 10 0 -

Oskar Kinding 10 0 -

Erik Törnkvist 7 0 -

Joakim Wallbing 2 0 -
- Ett nr - 36*insatsen tillbaka  

■ Tyå nr - 18*insatsen tillbaka
Bankens balans (-106) +216 -207 = -97

■ Tre nr - 12*insatsen tillbaka
Nummer som varit: 17, 33

Den mest framgångsrike i natt, var Olov 
Liljeborg, som satsade fem Ecu på flera olika 
små kombinationer, samlade runt nummer 32. 
Vilket gav med sig en nätt vinst, eftersom vissa 
marker även låg på nr 33.

- Fyra nr - 9*insatsen tillbaka  

■ Sex nr - 6*insatsen tillbaka

- To Iy nr - 3*insatsen tillbaka

- Arton nr - 2*insatsen tillbaka  
(+Udda / Jämn, Yit / Grå)

Y = Yertikal



Spelhajarnas Maratontabell

Förmögenhet (Ecu)

Jesper Währner 90
Henrik Alpsten 60
Tomas Larsson 36
Olov Liljeborg 30
Tron Nerbo 28
Morgan Johansson 26
Jonas Nelson 24
TorTolander 17
Fredrik Säterby 16
Daniel Lundgren 14
John G. Robillard 12
Jonas Bergsten 12
Joakim Wallbing 10
Joakim Spångberg 9
Daniel Nilsson 8
Per Wetterstrand 6
Erik Lindblom 5
Lenni Tolander 2
Emil Schön 2

- Varför samlas (nästan) alla Jo'n runt tio?
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NYHETER & ANNONSER

lA Z Ii

Prova på ett äkta SERIE-fanzine! Köp 
TAZH nr 3, 8kr på Pg. 485 02 58-7,

Erik Törnkvist eller koptakta:
Erik Törnkvist, Axtorp 4450,

260 80 Munka Ljungby. Tel. 0431-30822.
Köp denna historiska publikation nu - 

innan det blir för sent!

DRÖMMAREN

Ett nytt postspelsfansin som kom ut med sitt 
första nummer i slutet av mars. NUmmer ett 
innehåller regler för: Huligan EM-1992, ett 
spel där du leder ett gäng huliganer under 
fotbolls-EM i sverige. Tornering, där man 
spelar en riddare. Tornering har tidigare 
påbörjats i Dipsosis och fortsätter nu i 
Drömmaren. De som skickade in drag till 
Dipsosis får nu se hur det gick i Drömmaren 
nummer ett. Europa 1997, är en 
Diplomacy-variant med flera olika sorters 
enheter och en väldigt kladdig karta. 
Slaktarhörnan, är ett spel som väldigt 
mycket påminner om Gladiatorspelen, med 
några nya regler. Kontaktpersoner är:

Emanuel Berglund och Martin Brodén 
Månadsv. 66 Sandstensv. 11
175 42 Järfälla 136 52 Haninge

VM I DIP

För den sanne Diplomacyfantasten som 
redan är med i SMID, SM och PSSM så 
finns nu World Championship in Postal 
Diplomacy. Om du vill vara med och 
representera Sverige i brevledes diplomati 
på engelska så skall du kontakta Per 
Westling (vår captain), tel: 013 - 104890.
Det hela kommer att starta någon gång i 
höst och hålla på i ett par är.

SVEROK VS RAPPORT

SVEROK har anmält ett inslag ur 
nyhetsprogrammet Rapport från februari om 
bl a rollspelet Kult. Anmälan till 
RadioNämnden finns att läsa i senaste 
Signaler från SVEROK.
Sätt in 40kr på pg 726951 - 7 och 
prenumerera på Signaler.
Adress: SVEROK, Box 300, 75105 Uppsala

MHTCON FLYTTAT

Mittnordens spelkonvent i Örnsköldsvik, 
MittCon, har förflyttat sig i tiden till den 
29 - 31 maj. Sista anmälningsdag är den 11 
maj, men ring tidigare än så till Daniele 
Gulino (0660 - 82973) eller Roger Westin 
(0660-83711).
PS. På baksidan av programbladet så finns 
en serie av den berömda Rubicon- 
tecknaren.

IJNCOiV

Ska ni dit? Per Westling söker någon / 
några som skulle kunna hålla föredrag eller 
seminarier om postspel, Diplomacy eller 
annat. Är du villig att arrangera något 
sådant så kontakta Per (013 - 104890).

Gränslandet-laget söker fortfarande fler 
medspelare. Och jag tycker att laget ska ha 
något igenkänningstecken, men vad? Det 
skall vara något som varje lagmedlem lätt 
kan ordna själv eller något som jag billigt 
och enkelt kan fixa till alla. Kom med 
förslag!



NYHETER FRÅN GRÄNSLANDET

STÄLLNINGEN I SVENSKA DIPLOMACYRALLYT

Poäng Placering på:

DalCon

1. Hans-Eric Grönlund 10 1
2. Dan Hörning 7 2
3. Nils Lindeberg 5 3
4. Oskar Kinding 4 4
5. Erik Ny 3 5
6. Roland Isaksson 2 6
7. Henrik Johansson 1 7

STOCKHOLMSMÄSTERSKAPEN I DIPLOMACY (SMID) 

Ställningen efter AVCON 0.3 

Namn Poäng Segrar Partier
1. Dan Hörning 57 3 4
2. Roland Isaksson 44 3 4
3. Björn von Knorring 40 2 4
4. Lennart Borg 29 2 2
5. Mattias Engelbrand 28 2 2
6. Fredrik Säterby 28 2 4
7. Daniel Nilsson 19 1 2
8. Oskar Kinding 17 1 1
9. Kim Rosenberg 13 1 2
10. Fredrik Östman 10 1 1

Framtida delturneringar: AvCon 0.4 i Juni blir antagligen inställt (pga dålig uppslutning på
0.3), AvCon 1.0 (Juli), Fantastika/AvCon 1.01 (Augusti), AvCon 1.1 (Oktober), AvCon 1.2 
(December)

RESULTAT FRÅN FINALSPEL I DIPLOMACY-DM I VÄSTERNORRLANDS DISTRIKT

1. Göran Melin
2. Charlie Berglund
3. Jimmy Westman
4. Christer Berglund
5. Daniel Hedman
6. Anders Jonsson
7. Björn Vaervägen

20p Turkiet
19p England
17p Frankrike
6p Italien
2p Ryssland
0p Tyskland
Op



In te  för d e  m ö r k r ä d d a . .. 
. . . m e n  för de l j u s s k y g g a

För mer information kontakta

Jo n as Nelson 
Forskarbacken 7-213 
104 05 STOCKHOLM 
tel. 08-15 66 85

Erik Sieurin 
Amanuensvägen 8-112 
104 05 STOCKHOLM 
tel. 08-612 72 94

16  m aj 1 9 9 2
E tt  n a t t l ig t  ä v e n ty r  
i en  förtro llad  s k o g  
utanför  Täby.

Vad föredrar du? Att 
sova bort lördags-
natten och halva 
söndagen som du 
brukar, eller tillbringa 
en sömnlös och 
strapatsfylld natt i en 
skräckinjagande skog 
tillsammans med 
mörker, mystik, magi 
och monster?
Det enda du har att 
lita på är dina vänner, 
ditt svärd och din olje-
lampa. Då slocknar 
lampan...

SNL utspelar sig 
under ca 10 tim m ar 
natten mellan den 
16:e och 17:e maj.

30 - 50 deltagare.

Anmälan senast 8 /5 .

Deltagaravgift 30 kr.



\nskannat av Tjarls Metzvuaa, en väktare av Ku.vrs.kay>. 
Ku.nska.ytns väktare är en ideell arbetsgruyy 

inom sverok - syelbobbyförbundet.

Materialet skannades for a tt yubliceras 
museum.sverok.se och det fysiska originalet 

skduokades sedan till Kungliga biblioteket för förvaring.

betta ev.emylar är en del av en samling som skänktes av
K j o l a n d  ( s ^ fe s s o iA ,.

Om du är uyykovsrättsinnekavare till något material och önska 
att det avyublioeras, maila info@sverok.se

mailto:info@sverok.se

