
  

  
Live på UppCon-92 

av Jonas Nelson     

Visst märker man att levande rollspel intresserar allt 
fler. På UppCon fanns det ett flertal arrangemang 
för den som hade tid och lust att delta: 

MASK (Mälardalens Allmänna SpelKlubb) 
arrangerade ett Uppventyr. Det annonserades som 
ett "deckarLive i fantasymiljö", men inte såg jag till 
några deckargåtor inte. Totalt var vi ungefär 25 
personer som av olika anledningar samlats på 
värdshuset Vägens Paradis. De flesta av oss skulle 
av skilda anledningar snoka rätt på och använda en 
svart statyett föreställande en fet gubbe. Jag ska inte 
orda mer om det här annat än att det hela urartade till 
ett evinnerligt tröttsamt väntande. Behållningen var 
den arrangör som spelade byns fyllbult. 

Morgonstjärnan arrangerade ett Cthulhu-Live för 30 
deltagare. Synd bara att de fick in över 200 
anmälningar och måste tacka nej till så många. Själv 
var jag inte med, men under hela konventet kunde 
man se livrädda deltagare på flykt undan diverse 
otäckingar. Det blev många eldstrider och det hela 
påminde mest om någon sorts Killer-turnering för 
oss utomstående. Inte många deltagare "överlevde", 
men monstren lyckades i alla fall inte ta över 
Uppsala. 

Atlantis ämnade liksom ifjol arrangera en 
rollspelsteater, som de föredrar att kalla det. Tyvärr 
fick man för få anmälningar, så det hela ställdes in. 

MASK berättade om sommarens Skogsventyr i 
Västerås-trakten, som i år hade hela 150 deltagare 
mot fjolårets 60. Budgeten uppgick till närmare 
50000:-1! MASK har sysslat med levande rollspel 
sedan 1989, och det här var det fjärde 
Skogsventyret. Det verkar ha varit lyckat, och man 
visade en video som när den är färdigredigerad 
kommer att visas på svensk TV, troligen någon 
gång efter nyår. Håll ögonen öppna! Tyvärr 
innehåller den bland annat scener från ett jungfru- 
offer, är det verkligen nödvändigt att ge allmänheten 
den bilden av levande rollspel? 

Konventets största behållning för oss Live- 
entusiaster var kanske paneldebatten om levande 
rollspel. Den tilldelade halvtimmen blev lekande lätt 
till hela tre och en halv timmes diskuterande, även 
om man så småningom övergick till att berätta Live- 
minnen. Roligt var det i alla fall! Panelen bestod av 
representanter från Gyllene Hjorten, MASK, 
Morgonstjärnan, SCA och Seregon. 

  

    
  

Kalendarium 

Vintern är visserligen ingen 
särskilt populär årstid för Nie 
levande rollspel, men visst vx ”A” 
måste det väl vara några på gång |” 
ute i landet? Inte ett enda har 
inrapporterats till Strapats” 
kalendarium! Aven om ni som 
arrangörer tycker att ni har 
tillräckligt med deltagare så låt 
oss i alla fall få veta att ni håller 
ett Live, Det ger 058 en 
möjlighet att få en översikt över 
hobbyns popularitet, och 
minskar risken för att olika Live 
krockar med varandra. 
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Strapats är ett fansin om levande rollspel och medföljer 
som bilaga i postspelsfansinet Gränslandet, men kan 
även beställas separat till ett pris av 5 kronor + porto. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: 

Jonas Nelson 
Forskarbacken 7-213 

10405 STOCKHOLM 
tel. 08-15 66 85 
pg. 68 02 12 - 4138 (Jonas Nelson) 

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

Live-relaterade annonser är tills vidare gratis upp till en 
halvsida. 

Manusstopp för nr 2 är den 10 nov. 1992. Kom detta  



  

  

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

Omslag & Illustrationer: Jonas Nelson 

INNEHÅLL 
Innehållet i Strapats kommer att vara allt möjligt 
som kan relateras till levande rollspel, eller "Live" 
som det ofta kallas. (Observera att jag skriver Live 
och Livet med stor begynnelsebokstav för att 
undvika missförstånd i meningar av typen "Vad 
hände dig i förra livet?"). 

BIDRAG FRÅN LÄSEKRETSEN 
Strapats är i hög grad beroende av läsekretsens 
engagemang. Känner DU till vilka Live som är på 
gång? Kanske vill du annonsera om ett kommande 
Live? Har du kanske en rapport från ett Live du har 
varit på, eller sitter du och trycker på något annat 
som vi kan trycka istället? Minsta bidrag till Strapats 
är hjärtligt välkommet! 

ANNONSER MED LIVE-ANKNYTNING 
Annonser upp till en halvsida är tills vidare gratis. 

ERSÄTTNING 
Tyvärr har vi för närvarande ingen möjlighet att 
erbjuda någon ekonomisk ersättning utöver 
gratisexemplar av Strapats. 

RÄTTIGHETER 
Strapats gör inga anspråk på rättigheterna till de 
artiklar och illustrationer som publiceras i fansinet, 
dessa kvarstår hos upphovsmannen om inte annat 
anges. Redaktionen förbehåller sig dock rätten att på 
ett rimligt sätt korta och ändra i insänt material. 

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

BYTEN OCH GRATISNUMMER 
Diskuteras med chefredaktören. 

PRENUMERATION OCH BETALNING 
Strapats som subsin kostar ingenting utöver det du 
betalar för Gränslandet. Strapats som lösnummer 
betalas antingen kontant till chefredaktören eller 
genom insättning på ovan angivet postgirokonto. 
Prenumeration är möjlig, men kredit beviljas ej.   
  

Välkommen! 

Du håller nu i din hand det första numret av 
Strapats, ett fansin om levande rollspel, för levande 
rollspelare (döda rollspelare göre sig icke besvär) 
gjort av levande rollspelare. Strapats produceras i 
samarbete med postspelsfansinet Gränslandet och 
medföljer som subsin till detta. Detta innebär att 
utgivningstakten följer Gränslandets, dvs ca 10 
nummer per år. 

Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, SVEROK, 
har i sin oändliga godhet utsett Gränslandet till att 
bli ett av de fansin som skall få tryckas upp i en 
större upplaga och skickas ut till alla Sveriges 
spelföreningar tillsammans med Signaler från 
SVEROK. Detta innebär att det här numret av 
Strapats har rekordmånga läsare. De flesta har 
säkert redan hört talas om levande rollspel, och 
många av er har antagligen provat på någon gång. 
Tack vare SVEROK har Strapats nu fått chansen att 
sprida information även till er som i vanliga fall inte 
hade kommit i kontakt med levande rollspel. Till er 
vill jag säga: Ta chansen att prova på om ni får 
tillfälle. Det kan vara vansinnigt roligt! 

Varför "Strapats"? Namnet är inte så egendomligt 
som det kan verka. Dels är det en strapats att delta i 
ett levande rollspel, det är en än större strapats att 
arrangera ett, och att göra ett fansin är minst sagt en 
strapats det med. Dessutom ville jag ha ett svenskt, 
uttrycksfullt namn och ingenting i stil med 
"Svartnissen" eller så. Sist men inte minst så låter 
det faktiskt rätt mustigt. Smaka på ordet några 
gånger: Strapats. Strapats. Strapats. 

Vad ska man då vänta sig av Strapats? Annonser 
och ett kalendarium över kommande Live är givna 
inslag, liksom rapporter från olika Live. Tänkbart 
innehåll är också en insändarspalt, enkla scenarier 
och råd till de som vill arrangera ett eget Live, 
förslag och anvisningar till hur man tillverkar 
Livekläder, rekvisita, rustningar och vapen, liksom 
recept på lämplig Live-mat och mycket annat. 
Kanske kan vi starta en spalt med "våra värsta 
misstag” där såväl arrangörer som deltagare kan 
berätta om hur de klantat sig på ett levande rollspel. 
Du har säkert egna förslag på vad du tycker att 
Strapats skall innehålla. Hur som helst så är 
Strapats beroende av DIN medverkan för att kunna 
existera som det är tänkt. 

Stenen är satt i rullning. Nu återstår bara att se om 
den stannar igen eller om den drar med sig en lavin. 

SO 
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Levande rollspel för 
nybörjare av Jonas Nelson   
  

De flesta av er känner säkert till konventionella 
rollspel, och en hel del har säkert hört talas om 
levande rollspel I Live. Kanske har ni till och med 
provat på någon gång, eller åtminstone velat göra 
det. Hur som helst så förutsätter jag att ni är såväl 
nyfikna som vetgiriga, oavsett vilken erfarenhet ni 
besitter. 

Vad är ett levande rollspel? 
Rollspel går som bekant ut på att man spelar en 
uppdiktad karaktär och lotsar denna genom ett eller 
flera äventyr. Det hela brukar ibland liknas med en 
slags improviserad teater där spelarnas karaktärer är 
skådespelarna, äventyret är scenariot och 
spelledaren är regissör och producent. Vanligt 
rollspel har emellertid sina begränsningar. Hur bra 
spelarna än lever sig in i sina roller och hur skickligt 
spelledaren än beskriver spelmiljön så förblir 
rollspelet ändå ett spel i fantasin. 
Levande rollspel ger en ny dimension till 
rollspelandet och är inte så svårt som man först kan 
tro. Det är också ett utmärkt sätt att introducera nya 
spelare i hobbyn eftersom det är mera konkret än en 
karaktär på ett papper. Särskilt tjejer tycks ha lättare 
att ta till sig levande rollspel än konventionellt 
rollspel, på de Live jag varit på har andelen tjejer 
varit upp emot 20 9o! 

I mångt och mycket liknar ett levande rollspel det 
konventionella rollspelet. Man har spelare som 
gestaltar var sin roll, det finns ett scenario som man 
följer till en viss grad och det finns spelledare. 
Antalet spelare är dock vanligtvis betydligt större än 
i vanligt rollspel, 20-100 deltagare är inte ovanligt. 
På samma sätt behöver man ofta fler än en 
spelledare eftersom ett levande rollspel vanligtvis 
inte utspelas i ett enda slutet rum. Den största 
skillnaden är dock att allting i ett levande rollspel är 
konkret och påtagligt, Alla bär dräkter och vapen, 
och miljö och artefakter kan ses och upplevas av 
alla. Spelledaren behöver inte beskriva hur "Stora 
Trollskogen" ser ut, det är bara att gå in i den och 
titta efter! På samma sätt behöver man inte tänka sig 
hur striden ser ut, man är mitt i den och känner 
slagen hagla på ett ganska realistiskt sätt. Om man 
vill smyga förbi en vakt så ska man också lyckas 
smyga förbi en vakt och inte bara slå en tärning! 

Av naturliga skäl har det varit (och är) enklast att 
arrangera levande rollspel i historiska miljöer eller i 
fantasy-miljö, det är bara att använda något område 
med relativt ostörd natur. Om scenariot utspelas 
inomhus, till exempel i en hovsal eller på ett 

värdshus, så kan man ganska enkelt hitta och 
utsmycka ett lämpligt rum. Levande rollspel som är 
begränsade till ett enda rum är ofta upplagda som 
intrigspel och varar sällan längre än några timmar. 
Intrigspel kommer antagligen att behandlas i ett 
senare nummer av Strapats. 

På senare tid har det även börjat dyka upp levande 
rollspel som utspelar sig i andra tidsperioder. 
WasteLive och CthulhuLive är exempel på dessa. 
Science Fiction-Live är än så länge utomordentligt 
sällsynta eftersom de i de flesta fall kräver ganska 
speciella dräkter, föremål och spelmiljöer. (Om 
någon har ett rymdskepp stående hemma på 
bakgården kan ni väl höra av er!) 

Om det är enklare att spela ett levande rollspel än ett 
konventionellt så gäller det motsatta för spelledaren. 
Har man förbisett någonting i ett vanligt rollspel så 
kan man enkelt beskriva monstret, föremålet eller 
vad det nu är. Ett uteblivet monster i ett levande 
rollspel är betydligt svårare att improvisera fram. I 
vanligt rollspel kan en skicklig spelledare i princip 
komma till spelmötet utan något färdigt äventyr och 
bara improvisera sig fram. Något sådant vore helt 
omöjligt i ett levande rollspel. Väl förberedda 
spelledare är ett måste för ett lyckat levande rollspel. 

Självklart finns det vissa svårigheter för spelarna 
också. Man kan till exempel svårligen spela precis 
det man själv vill eftersom alla kan se hur man ser 
ut. En kraftig kille med helskägg har inte riktigt de 
förutsättningar som krävs för att se ut som en 
alvprinsessa... | 

Hur går det till? 
Det vanligaste är att en eller flera spelledare beslutar 
sig för att arrangera ett levande rollspel. De skriver 
ett scenario och bestämmer sig för en del 
nyckelroller som skall ingå. Vanligtvis deltar 
spelledare själv i spelet som någon sorts 
nyckelpersoner. Därefter ordnar man deltagare, en 
plats att spela på och de föremål som scenariot 
kräver. Deltagarna får sedan utskick där deras roll 
beskrivs tillsammans med en bakgrund för 
scenariot. I de flesta levande rollspel får man välja 
karaktär ganska fritt, eller åtminstone får man några 
alternativ. Ofta får man också en vägbeskrivning 
och annan praktisk information som t.ex. 
utrustning, mat, tider, kostnad mm. 
På utsatt tid och plats samlas alla och går igenom 
regler för strid och magi samt kontrollerar vapen 
och rustningar. Därefter vidtar spelandet. Ett 
levande rollspel kan vara allt ifrån några timmar till 
flera dagar. Slutligen uppnår man sitt mål (i bästa 
fall) och äventyret tar slut, varpå man pallrar sig 
hem för att återgå till den grå vardagen. 
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Utrustning för 
nybörjaren av Jonas Nelson     

Okej, du tror att levande rollspel är någonting för 
dig, och du har fått nys om ett som du lyckats 
anmäla dig till. Då dyker de praktiska problemen 
upp. Vad ska jag ha på mig? Hur får jag tag på ett 
vapen? Hur går strider till? Hur gör jag med mat och 
bestick? Vad gör jag av min "civila" utrustning 
under Livet? Frågorna kan bli många, men de flesta 
kan nog arrangören besvara. För att den stackars 
stressade arrangören inte skall bli alldeles nerringd 
tänkte jag ge en del råd här. 

Kläder 
I de flesta levande rollspel är man inte petnoga med 
kläderna (undantag bl.a. Gyllene Hjorten) och de 
flesta har överseende med nybörjarens utrustning. 
Men självklart blir atmosfären bättre om alla har 
tidsenliga kläder. Nybörjaren kan dock klara sig 
med ett rektangulärt tygstycke, ca 70x230 cm, med 
ett hål i mitten för huvudet. Detta blir en enkel 
ärmlös tunika som man snör åt med ett vanligt 
skärp. I en kommande artikel i Strapats ska vi gå in 
på medeltida kläder lite utförligare. 

Det som vållar mest besvär, även för erfarna Live- 

spelare, är skorna. Det är mycket svårt att få tag på 
ett par medeltidsliknande kängor eller läderstövlar, 
särskilt för killar. Har man tur kan man hitta 
någonting när teatrar och tv-bolag har utrensning, 
men i de flesta fall får man nöja sig med enklare 
skodon. Gymnastikskor föraktas av alla, medan de 
flesta kängor går an så länge de inte är mintgröna 
eller liknande. Det man bör tänka på är att skogar 
och ängar ofta är fuktiga, om inte av regn så 
åtminstone av dagg, så vattentäta skor är ett måste. 
Man kan faktiskt använda gummistövlar på ett 
levande rollspel utan att någon reagerar nämnvärt. 
En och annan pik får man kanske stå ut med, men å 
andra sidan slipper man få våta fötter och förstörda 
skor. 

Vapen och strid 
I ett kommande nummer av Strapats kommer vi att 
förklara hur man tillverkar ett godkänt Live-vapen, 
men tills dess får ni klara er utan. Man behöver 
faktiskt inte spela en krigarkaraktär, själv äger jag 
till exempel inget Live-vapen och har inte heller 
behövt använda något på tre av de fyra levande 
rollspel jag deltagit i. Om du absolut behöver ett 
vapen och inte vill vänta tills nästa Strapats kommer 
ut kan du alltid låna ett. Arrangören kan i de flesta 
fall uppbåda ett antal vapen för utlåning under Livet. 

Regler för strid, skador och död varierar från Live 
till Live. Fråga arrangören vad som gäller om du är 
osäker. En regelgenomgång bör alltid hållas innan 
Livet startar. 

Mat och bestick 
En del levande rollspel brukar stå till tjänst med 
någon sorts enklare värdshus där man kan köpa sin 
mat under Livet. Om så inte är fallet eller om du vill 
spara pengar kan du ta med egen mat. Tänk då på att 
välja tidsenlig mat som grovt bröd, rökt korv, rökt 
eller torkat kött och liknande. Annu viktigare är 
förpackningen. Varför använda plastpåsar när det 
finns vaxduk och linneduk? Ett par tyglappar att vira 
in maten i fungerar utmärkt så länge maten inte är 
kladdig. 

Vatten kan man aldrig få för mycket av. En 
fältflaska i metall eller ett vattenskinn bör ingå i 
varje äventyrares utrustning. 

Även om det finns ett värdshus så är chansen att det 
finns medeltida tallrikar och bestick till alla deltagare 
minimal. Du gör alltså bäst i att ta med detta själv. 
En tallrik i tenn eller trä är utmärkt, liksom ett 
tennstop eller annat dryckeskärl i metall. Lerkärl 
rekommenderas inte eftersom de lätt går sönder 
under äventyrandet. S | 

När det gäller bestick bör man 
tänka på att gaffel inte användes 
förr i tiden. En slev och en vass 
kniv är allt man behöver. 
Lämpliga mat- och dryckeskärl 
kan man hitta billigt på 
loppmarknader och dylikt. 

  

Civil utrustning 
Ofta drar man sig för att åka kommunalt iförd full 
Live-mundering, man väntar gärna med att byta om 
tills dess man kommit fram till mötesplatsen. Då 
uppstår problemet med vad man gör av sina "civila" 
kläder. I allmänhet har arrangören tänkt på detta och 
låter deltagarna placera väskor, ryggsäckar och 
dylikt på ett övervakat ställe. I annat fall kan man be 
någon att få förvara sina saker i dennes bil, och i 
värsta fall får man släpa dem med sig. I det fallet är 
det bra om man har en någorlunda tidsenlig säck 
eller dylikt att stoppa prylarna i. 

Slutligen 
Låter det krångligt? Saknar du många av de prylar 
jag räknat upp? Misströsta inte, det jag skrivit ovan 
kan bara tillämpas generellt, så det bästa är att fråga 
arrangören vad som gäller på hans/hennes Live. En 
del är väldigt överseende medan andra ställer höga 
krav. 
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Rapport från 

Menhinghen meth 
lifveth av Jonas Nelson 

med bistånd av Erik Sieurin   
  

Via Erik Sieurin fick jag veta att någonting mycket 
egendomligt var på väg att inträffa. Två tjejer(!) 
skulle arrangera ett levande rollspel! De tappra tu 
som vågade sig på detta vågspel var Carina 
Gustafsson och Hanna Betts-Lindros, båda från 
Sollentuna. Denna ovanliga händelse måste jag 
förstås delta i och skriva om för Strapats, tänkte jag 
och lät Erik anmäla oss båda. Kartritaren Tharon var 
åter redo för äventyr... 

Efter en del strul fastställdes tiden för Livet till 11- 
13 september, lite otur eftersom jag skulle på min 
styvsysters bröllop den 12:e. Nå, det skulle snart 
visa sig att man kan vara på två ställen nästan 
samtidigt om man bara har vänner som är villiga att 
låna ut sin bil (tack än en gång, Roland!). Platsen 
för Livet var bestämt sedan en månad tillbaka, då 
arrangörerna övernattat i en raststuga i Tyresta-Åva 
naturreservat söder om Stockholm och blivit 
övertalade att arrangera ett levande rollspel där. Att 
det sedan är lite tveksamt om man verkligen får idka 
sådan aktivitet i ett naturreservat var det ingen som 
tänkte på just då, men det gick ju bra till slut ändå. 
Det var väl ingen som bröt kvistar i den unika 
mellansvenska urskogen, hoppas jag? 

Fredag kväll 
Buss 834 från Handen med destination Svartbäcken 
fylldes till brädden med Live-deltagare och deras 
packning bestående av överdimensionerade 
boffervapen. Damen vid ratten undrade roat om vi 
"skulle ut och leka?". En kort förklaring vidtog, och 
när vi steg av önskade hon oss lycka till och bad oss 
vara försiktiga så att hon inte skulle behöva läsa 
någonting ofördelaktigt i måndagens DN. Om ändå 
all allmänhet vore så förstående... 

Med Pallando som vägvisare fortsatte vi vägen 
fram, och efter en dryg halvtimme anlände vi till 
samlingsplatsen vid parkeringen i Tyresta By. Vid 
det laget hade de som var klädda i tio kilo ringbrynja 
hamnat rejält på efterkälken, och de med de tyngsta 
packningarna svor som vanligt åt arrangörernas val 
av otillgänglig plats. De blev inte direkt gladare när 
de fick veta att det ännu var tre kilometer kvar att 
vandra innan vi nådde raststugan och gästabudet. 
(Stockholm är ett helsike att arangera levande 
rollspel i, de få områden som inte är exploaterade är 
otillgängliga). 

Gästabudet 
Vi var väl ca 25 personer som skulle delta i 
gästabudet, men de som hade väntat sig att äta inne i 
raststugan blev grymt besvikna. Stugan ifråga var 
på ca 7 m?2, så det blev till att äta utomhus. 
Fullmånen fick god hjälp av några fotogenlyktor 
och stearinljus att lysa upp vår måltid, som i det 
skumma skenet tycktes bestå av rostbiff och 
potatissallad. Kanske inte helt tidsenligt, men gott! 
Pallando bjöd frikostigt av sitt hemgjorda mjöd, och 
till efterrätt fick vi äppelkaka och vaniljsås. 
Stämningen var hög, och med sång och skratt 
fördrevs såväl mygg som mörker. "Balladen om 
Karp-Henning", känd från Sörfaldhin, gjorde stor 
succé, liksom den muntra sången om "”Haralds 
konstiga vanor". 

Klockan led mot midnatt, och jag började bli lite 
orolig. Roland Isaksson hade inte dykt upp än, och 
hur skulle jag kunna låna hans bil om han inte kom? 
Till slut hittade han dock fram. Han, Karl Grandin 
och ett par till hade då irrat runt i skogarna några 
timmar på jakt efter gästabudet. Den utskickade 
vägbeskrivningen var inte den bästa jag sett... 

Lördag 
Om det var en ovanligt varm septembernatt eller om 
jag bara var härdad efter en månad på Island vet jag 
inte, men jag frös inte ett dugg under natten. Efter 
en snabb frukost på svart bröd, renkorv och vatten 
åkte jag hem med Roland och återvände med bilen 
lagom till 11-tiden då själva Livet skulle börja. 

Nu märktes det att arrangörerna var nybörjare. 
Raskt började de skicka iväg folk till deras 
respektive startplatser utan att gå igenom 
stridsreglerna eller kontrollera vapnen. De av oss 
som varit med förr borde naturligtvis ha sagt till, 
men av någon anledning blev det inte så. 
Hursomhelst så skulle det komma att straffa sig... 

Jag var medveten om att jag måste lämna Tyresta 
vid halv ett för att hinna till bröllopet, så tiden fram 
tills dess ägnade jag åt att kartlägga en del stigar i 
området. Allt föreföll lugnt ända tills dess att jag 
skulle avlägsna mig. På väg till bilen måste jag 
nämligen passera såväl Gryningens som orchernas 
läger. Vid Gryningslägret traskade jag rakt in i en 
strid mellan orcherna och Gryningens folk, och 
orcherna fångade in mig, dock utan att döda mig. 
När jag visat att jag var obeväpnad och bara ritade 
kartor lät de mig löpa, dock först sedan de nosat 
igenom min utrustning och försökt applicera min 
kartritarpenna som hårrulle! Orcherna och särskilt 
de tre små svartalferna ska ha en eloge för utmärkt 
rollspelande! 
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Attacken hade sinkat mig något, och om jag blev 
infångad en gång till skulle jag knappast hinna till 
bröllopet. Som tur var fann jag ett bälte som en orch 
tappat på vägen, och med detta som "”passersedel" 
tänkte jag klara mig förbi orchlägret om de hejdade 
mig. ("Ugluk gav till mig. Ugluk vän. Jag 
passera"). Nu fanns det dock inga orcher kvar längs 
vägen, alla hade uppenbarligen deltagit i attacken på 

. Gryningen. Ohejdad tog jag mig till bilen och 
ägnade några timmar i civilisationen. 
När jag återvände var det skymning. Jag passade på 
att fylla min fältflaska i Tyresta by, ett klokt drag 
efter vad det skulle visa sig. Allt vatten som 
arrangörerna tagit med hade tagit slut, och eftersom 
ingen ville dricka sjöns sura vatten (pH 4,9) så hade 
jag i mitt bälte ett fint förhandlingsargument i form 
av dricksvatten. 

De första jag ES 
stötte på var tre f8E= 
häxor. Eftersom & 
jag kom från fe 
orchlägrets håll $Vv- 
var de mycket fö 
misstänksamma fo = 
och utsatte mig & 
för en förtrol- .& . 
lning för att få => 
mig att yppa 
sanningen. När &>- 
de var överty- | 4 
gade om att jag k- 
inte var fientlig 4. 
lovade de att se ORCHERNA å Å ren dr till é A 3 

lada Ankans yr SÅ a 

passerade föra 7 
Gryningens läger 
fick vi veta att orcherna och Skymningen delat upp 
skogen mellan sig och att gränsen gick vid 
värdshusbron. Gryningen själva var modfällda och 
uppgivna. Varje gång orcherna passerade förbi så 
anföll de, och eftersom de var både fler och vildare 
så gick inte striderna så bra för Gryningen. Jag fick 
här också höra talas om "Slaget vid Bron", en strid 
som lär gå till Live-historien, Ett 15-tal orcher och 
nästan lika många människor och fria folk hade 
drabbat samman i ett slag på bron. Först möttes 
människohären av ett veritabelt vapenregn. 
Kastspjut, dolkar, yxor och till och med svärd(!) 
regnade genom luften. Smeden, som var halvalv, 
fick ett bofferspjut mitt i pannan och föll i en 
prydlig hög. Jag vågar inte tänka på vad som hade 
hänt om det vapnet hade varit dåligt byggt. 
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Så drabbade härarna samman i närstrid. Orcherna 
slogs vilt och skoningslöst, och snart låg ett tiotal 
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döda och skadade personer i en stor hög och 
spärrade bron. Det hindrade dock ingen, man 
sprang, hoppade och klev på de stackarna som bara 
kunde försöka skydda sig så gott de kunde. 
Orchledaren råkade få en spark i huvudet, vilket 
gjorde honom oresonligt förbannad, han lovade att 
slå ihjäl personen ifråga (utanför rollen alltså). Nå, 
orcherna själva var inte guds bästa barn. Deras 
sköldar hade dåligt skyddade kanter, och vapnen 
var på tok för hårda. En person kunde berätta om ett 
slag han fått som hade splittrat hans sköld som var 
gjord av centimetertjock spånskiva! Tala om hårda 
vapen! Jag såg också vapen som saknade vaddering 
på parerstången och hjaltet. Visserligen slåss man 
inte med dessa delar, men i stridens hetta kan allting 
hända. Såna vapen skall helt enkelt vara förbjudna 

-- i levande roll- 
= a ÅA spel! Resultatet 
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kontrolleras så skall ingenting behöva hända. Själv 
använder jag inte ens vapen när jag är på Live. 
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Nå, eskorterad av häxorna kom jag oskadd till 
värdshuset, eller rättare sagt vad som var kvar av 
det. Där kryllade det nämligen av orcher som tagit 
värdinnan till fånga och stängt värdshuset. Hade det 
inte varit för häxornas magi så hade jag säkert inte 
tagit mig oskadd igenom deras linjer. På andra sidan 
bron vaktade Skymningens trupper, ledda av 
magikern Lothringol, och till dessa anslöt jag mig i 
brist på annat när nu värdshuset var ödelagt. 
Skymningens läger låg uppe på ett berg, och 
nedanför vid stranden hade ett antal scouter slagit 
läger, vilket var synd för dem. En del galna orcher 
tog nämligen fel på läger, och några 
skymningsanhängare antastade dem också, på jakt 
efter varm korv eller annat ätbart! 
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SÅ axel, en annan . 

    

Som alltid när det gäller religionsskiljaktligheter så 

uppstår rykten och fördomar. På grund av de lögner 
man spritt ut om varandra var gemene man 
övertygade om att Gryningen ville ha evig dag och 
Skymningen evig natt. Så var det naturligtvis inte. 

Skymningen var visserligen måndyrkare och 

eftersträvade längre natt, eller åtminstone inte längre 
dag. Med Gryningen var det tvärtom. 

Såväl Gryningen som Skymningen utförde ritualer 
vid sin älsklingstidpunkt. Gryningen hade dock 
uppenbara problem att övertala sina medlemmar att 
stiga upp i gryningen för att dyrka. Då hade 
Skymningen det lättare. Ledda av Lothringol 
genomfördes ceremonin inte mindre än fyra gånger; 
först vid det egna lägret och sedan vid värdshuset, 
där vi faktiskt lyckades frammana månen ur de 
dunkla molnbankarna med våra skallande rop. 
Styrkta av framgången drog vi till Gryningen för att 
upprepa proceduren, och där fann vi att ett flertal av 
deras anhängare blivit vampyrer - vilket öde för en 
soldyrkare! De försökte bita oss under ritualen, men 
Lothringols magi skyddade oss från alla skador så 
länge vi var upptagna med ceremonin. 
(Arrangörerna blev senare mycket förvånade över 
vampyrerna, några sådana fanns inte i scenariot. 
Sådana är de, mörkrets varelser...). Orcherna hade 
vid det här laget tröttnat på att slåss och gått och lagt 
sig istället. Det hindrade dock inte oss från att delge 
dem en uppvisning av Skymningsreligionen. De 
sovande orcherna blev mycket uppretade och 
orchledaren föll återigen ur rollen och lovade dyrt 
och heligt att slå in skallen på den som skakat på 
hans tält. Hade han agerat så som orch så hade det 
varit helt okej, men som det nu var blev det bara 
olustigt. Tillsammans med Skymningens anhang 
lämnade vi det surströmmingsstinkande orchlägret 
och de sömniga orcherna bakom oss. Konstigt, jag 
hade kunnat svära på att orcher var nattvarelser... 

Vi återvände till Gryningens läger och började 
diskutera religion. Alla var förvånansvärt vänliga 
mot varandra och man kunde enas om att orcherna 
var det vidriga patrasket som borde utrotas. Just när 
denna allians ingåtts genljöd skogen av en skarp 
knall. Magikerna förklarade genast att det var starka 
magiska vibrationer i luften, och en trupp satte raskt 
iväg för att utröna vad som orsakat explosionen. Vi 
möttes av en vilt flyende, skrikande häxa. Med 
nerverna på helspänn forsatte vi, och fann att en 
Valkyria "reinkarnerats" som Gryningens nya 
förkämpe. Nu stod hon och agiterade för ett korståg 
mot den vederstygglige Lothringol och hans 
skymningspack, och vi som just blivit vänner och 
bundförvanter med hennes dyrkare! Efter en stunds 
hetsig debatt lyckades Lothringol och valkyrian 
komma fram till att man i grund och botten tyckte 
samma sak, och de båda grupperna gick till sängs 
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för att ta itu med orcherna nästa morgon. Själv gick 

jag dock inte och lade mig än. Eftersom allt 

dricksvatten var slut så tyckte jag och Erik synd om 

alla som skulle behöva dra i strid törstiga, så vi gick 

de tre kilometrarna till Tyresta för att fylla några 

dunkar med vatten. Vid femtiden på morgonen var 

vi tillbaka och äntligen kunde jag få lite sömn 

...trodde jag. Klockan sex väcktes jag av en nitisk 
krigare som förklarade att slutstriden mot orcherna 
var i antågande. Klockan blev sju. Ingen strid. 
Klockan passerade både åtta och nio, men 

fortfarande verkade orcherna mer intresserade av att 
sova än att slåss. Strax före tio-tiden gav vi upp, 
arrangörerna förklarade Livet avslutat och vi gav 
oss av hemåt, ganska nöjda trots allt. Orcherna lär 
dock ha blivit förargade när de sent omsider 
vaknade och inte fick sin slutstrid, somliga lär till 

och med använt det som argument för att inte betala 
sin deltagaravgift. 

Sammanfattningsvis var det ett ganska trevligt Live i 
en fin skog, även om somliga tyckte att 
gångavståndet var lite för långt. Gästabudet var 
mycket trevligt, och såväl kläder som rollspelande 
får godkänt. På minussidan finns den uteblivna 
vapen- och regelgenomgången, som delvis var vårt 
eget fel. Förutom de skador jag nämnt ovan råkade 
en magiker få brännskador då den 
magnesiumflamma han antänt flammade upp i 
handen på honom. Jag hoppas han klarade sig bra. 
Slutligen måste jag återigen klaga på orcherna för 
deras uppträdande "off-Live". För det första står 
man inte och hotar folk till livet för småförseelser, 
och för det andra så ska man betala sin 
deltagaravgift oavsett vad man tyckte om Livet! 

  

Tävling 

Antag att "Strapats" är en förkortning (vem 
vet, det kanske det är, jag har bara inte avslöjat 
det än). 
Vad är det då en förkortning av? Skriv ner ditt 
förslag och skicka in det före nästa 
manusstöpp, så kan du vinna ett gratisnhummer 
av Strapats. Alla förslag kommer att publiceras 
(anonymt om så önskas). 

Exempel: Kalle Kobold i Skyffladyngeryd 
tror att Strapats står för ”Slafsar-Trollet Rune 
Anrättar Platta Alver Till Söndagsmiddag". 
Kaj-Lennart i Sluskhult är däremot övertygad 
om att det står för ”STRäckbänk Anbefalles På 
Allmänna Tortyrplatser. Socialstyrelsen.”     
 


