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Tack för ett gott samar- 

bete med UppCon,och 
tack till alla som har job- 
bat med Löken Lökenredaktörerna 

Löken Söndaxstidningen 

  

Vi syns och hörs på Borås | 
spelkonvent den 4-6 No- | 

-vember, ha det så braoch = oe 
kom ihåg: Löken ser dig! = Ded kvinnliga löken 
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Fe för fåniga faktaNr:7 Söndagen den 24 September Utgiven under UPC 
Ledare = Vad händer idag? 
Löken har oroat och roat konventets Se 
besökare. Varför finns Löken? Den frå- 08:00" UppCon lök döpa Re 
 gan har vi och andra ställt. Jo-Vidoku- «= > daktionen mas av folk. 
menterar vad som hände och lite till. 10:00  Spelpass enligt schema. ” 
Löken blir en god hjälp attkomma ihåg, 16:00 Senast nu börjar du städa. 
de roliga stunder vi hade llökdnnse 17:00. Avslutningen slutar. i Uppsala - september 1995. ">> 17:05 — Löken lämnar UppCon. 

18:00 Se upp för dörrarna, dör- 
rTarna Stängs. | 

  

Molle ock Climää 
Någon gång under dagen säljs nå- 

> gonting hos Spel & Sånt, enligt upp- 
ift, till kraftigt reducerade priser. 

    

    

  

Löken finns av många olika anled- 
ningar, Vi åkerland och rike runt och 
visar hur enkelt det är att göra en 
tidning. Förhoppningsvis kan de lo- 
kala hjälpreportrarna ta till sig detta 
och kanske starta ett distriktsblad 
eller ett fansin. Vi ökar känslan för 
konventssverige och ger konventet 
chans att spridainformation snabbt. É 
Förhoppningsvis kommer andra kon- £. 
ventatt se Löken som en resurs istäl- I 
Het för ett problem som bör kontrolle- 
ras. Vi kommer tillbaka Ar |   

UppConLöken 
   Från SVEROK 
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Auktionen 
På denna punkt hade UppCon varit 

lite speciella när det gäller tidpunk- 

ten, kl 01:45 (med kvart) är ju inte 
den vanligaste standardtiden. Trots 
den sena tidpunkten var det ca: 100 

personer där, dock gav denna försam- 
ling ett ganska oengacherat intryck; 
varken auktionsutropare eller delta- 

gare var på topp. 

Auktionen i sig bjöd på ett nittiotal 
artiklar, allt från roll/bräd-spel till 

tröjor. Den gemensamma faktorn 
mellan de olika grupperna av saker 
var priserna, dessa var mycket låga, 
vilket de i och för sig alltid är på 

konventsauktioner. Du som inte var 
där missade möjligheten att köpa 
rollspelstillbehör för tjugolappen el- 
ler brädspel för femtilappen. Likaså 
missade du ett antal mycket fräcka 
tröjor för ca 100:- st eller ett ex av 

Supremacy för 80:-. 

  

Söndagen den 24 September 
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Pekings apjävlar är sjuka! 
De har ingenting att klaga på och 
tycker UppCon är ett toppen- 
konvent, vad har hänt med våra 

kära kritiker som sågar det mesta? 
Hoppas att det finns något vaccin 
och de är tillbaka på topp till 
BorCon. 
Löken
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Enter i olika smaker? 
av Tommy 

Redaktionen har från flera olika av 
varandra oberoende källor fått frågan 
om Enter finns i olika smaker. Efter 
ett enormt slit och djupgrävande jour- 
nalistik har vi lyckats fått tag på en 
expert på området, Forskaren i fråga 
vill tyvärr inte att vi publicerar hans 
riktiga namn i Löken eftersom han 
är mycket rädd för att både lönnmör- 
dare och trädkramare kan söka upp 
honom och göra ett terminalbord el- 
ler kanske till och med pappersmassa 

av honom. Gänther, vi kan kalla ho- 

nom det, menar att det faktiskt finns 
flera smaker av Enter, de vanligaste 
är dock de smaklösa som inte har nå- 
gon som helst smak vare sig det gäl- 
ler bilar eller hundar. Päron-Enterna 
är ganska vanliga och kan ofta synas 
på hösten tillsammans med grönmö- 
gel ostar och rött vin (varken osten 
eller vinet har undre hösten 1995 
varit av Fransk härkomst). Samtidigt 
som Päron-Enterna kan man se en 
och annan Äpple-Ent, men dessa är 
betydligt ovanligare och luktar van- 
ligtvis kanel eller mandel. På sydli- 

gare nejder kan man om man har tur 
stöta på en Kokos-Ent. Kokos- 
Enterna brukar uppträda i tecknade 

serier eller drinkar, men oftast i frå- 
gesportprogram då de älskar att 
knäcka nötter och visa sig offentligt. 
Den mest sällsynta Ent varianten är 
dock den underjordiskt levande Lök- 

0108 AVR AN GR ERBNA Ven 
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Enten. Det enda påträffade exempla- 
ret av Lök-Ent kan beskådas i en åker 
i norra Wales, där den mycket lång- 
samt växer sig större och större. Ef- 
ter denna enormt intressanta läsning 
kan man fråga sig om Enter är duk- 
tiga på flipper eller inte, svaret på 
denna fråga får vi nog vänta med tills 
vi hittar Gänther igen, han har pre- 
cis gått under jorden med sin fru, 
Klara-Bella. 

[= & | 
”Gurra strikes back!” 

  

  
  

Jag bara måste få tag på det gamla 
spelet innan jag blir tokig(are). 
Ring mig genast och sälj det dyrt 
till mig. | 

AN
SE

TT
 

                    

  

Christofer Krämer 
046-14 86 76 0411-104 06 

Emajl: ckboyQbelsebub.ice.lu.se 
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Rykten & kontaktannonser 
Björn-hane söker vacker kvinna 
med tillhörande hypokondriker. 
Svar till "Sani Tity" 

Kvinna söker kelvänlig, rumsren 
drake för ett seriöst förhållande. 
Svar till "Bränd" 

Gul kaffemugg söker lämplig husse/ 
matte. 

Svar till ”Overgiven på Flamman” 

Rykten på UppCon 

Soldat rymde från "Möckern", sågs 
senast på UppCon 

Gained one level today 
”Lillwickee” 

Lökenreportern Viktor Lindqvist 
dubbades idag till level 2 reporter 
med motivationen: För en god 
symbios med Pagemaker 

Dagens lök . 

Tack herr vaktmästare som fick oss 
att se ljuset igen 
Lökenredaktionen 

Efterlysningar 
Gul buss 
Under LinCon tappade vi bort vår 
gula buss. Om någon sett den var god 
ring 013-14 87 40. 
LinCon 95-ledningen. 

Redaktion 
Vi alldeles ensamma och oroliga 
lökenreportrar saknar våra starka 

ledare tillika redaktörer. Vi är väl 

inte här för att spela spel?? 
Sorgsna Lökenreportrar 

Organisation 
Vi är ett gäng glada amatörer som 
inte riktigt har förstått vad organi- 
sation betyder. Snälla hjälp oss! 
UppCon-Ledningen 

General 
Vår general, Tor Schönmeyer (eller 
hur han nu stavar sitt sjuka efter- 
namn), är spårlöst försvunnen, han 

syntes senast på ett plan på väg mot 
Japan, men han kan finnas vart som 

helst i hela världen. Snälla ring om 
ni ser honom. 

LinCon 96-staben 

Mupp 
Jag söker en liten, intensiv och ljus- 
hårig mupp som lystrar till namnet 

Johan Berggren. Viktor
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G Flipper-recension 
Efter ett dygn utan maskiner blev 
frestelsen för stor. Ljudet av en 
femkrona som släpps ned i mynt- 
inkasten, slamret av en nyfram- 
matad kula, dunket av en hård- 
spänd bumper. Kort sagt: flipper. 

På UppCon kunde man hitta två 
relativt moderna; Dirty Harry, som 
jag faktiskt inte spelat innan och 
traditionella Guns 'n” Roses. 

Gunsan var alldeles för brant i 
denna variant, men med lite musk- 
ler och några varv på nivå- 
skruvarna var den saken biff. 
Frispelen kom som på beställning. 
Dock blev spelet lite mer lätt-tiltat, 
men ändå inte för mycket. Inga 
rekordsiffror direkt, men över 
miljarden i alla fall. Spelet har en 
specialitet som det inte delar med 
många spel - en multiboll som 
består av fler än tre kulor. Jag 
hann inte räkna ordentligt, men 
visst var det sex stycken? 

Harry var rätt kul med sina 
uppdrag, men långt från den speci- 
ella känsla som bara infinner sig 
när man spelar Indiana Jones eller 
den totala rörighet som man kan 
hitta i Stargate. Frispel redan på 
andra försöket, men definitivt mer 
med tur än skicklighet. 

Båda spelen är rätt tråkiga, men 
i jämförelse med att inte spela alls 
är några tior i mynspringorna 
definitivt en bättre investering. 

Flipperspelen har verkligen 

A UppConLöken 
Söndagen den 24 September 

Från SVEROK 

börjat utvecklas till det bättre. 
Först kom de gamla 
elektromekaniska underverken, där 
poängen räknades fram med lam- 
por bakom färgglada siffor på 
överdelen. Inte ens kulan matades 
fram automatiskt, utan det skötte 
man med en egen spak bredvid 
utskjutaren. Vanligt pris för ett spel 
om fem kulor var i mitten av sextio- 
talet 25 öre. 

Efter det hände inte mycket på 
över tjugofem år. Man fick nya sätt 
att visa poängen på, men inte 
mycket mer. Multibollen hade visat 
sig. Flipprar hade krympt och växt. 
Extremt fula ramper gjorde inte 
saken bättre. Flipper var på utdö- 
ende i konkurrens med datorspelen 
och spargrisen. 

Så kom i snabb takt det förlå- 
tande spelet där ensnabbt runnen 
kula gick om, och ”video mode” med 
mer eller mindre TV-spelslika 

svårigheter. Kombinationsskott och 
regelrätta uppdrag kom ungefär 
samtidigt. Flipperspelet började ta 
mark igen! Om ni hör att spelen var 
bättre förr - glöm det. Spelen har 
aldrig vara bättre än nu. Det enda 
som faktiskt blivit sämre är att 
man mer och mer sällan får be- 
stämma själv över hur hårt man 
vill skjuta upp kulan, men hellre 
det än gamla gistna oförlåtande, 
enkelspåriga plåtschabrak. Dessa 
är bara till för samlare. 

Chrisp 

   
Utgiven under UppCon-95 
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Vad är Midgård? 
av Mr G. och Mr W. 

Löken har grävt upp ytterligare 

fakta om den bittra striden mellan 

spelmånglarna i konvents-templet. 

Rätt vad det var fick vi ett tips om 

att ytterligare en spelaffär dykt 

upp, och vi var inte sena att under- 

söka saken. Skrämda av 
KonsumentLökens uppgifter (se 
gårdagens utgåva) försökte en viss 

månglare tränga in på marknaden. 

Lökens orädda reportrar tog kon- 

takt med konventsledningen, som 

kategoriskt förnekade all känne- 

dom om företeelsen, men verkade 

uppriktigt irriterade över intrånget 

(kanske av rädsla för minskad 

- insyn). 

Vi följde UppConrepresentanterna i 

hälarna under deras bliztu- 

tryckning för att kontrollera våra 

uppgifter, och kunde indignerat se 

hur dessa febrilt ägnade sig åt 

konkurrensbegränsning genom att 

brutalt slita ned oskyldiga annon- 

ser från pelare. 

Vid kontakt med den butik som 
köpt upp det tidigare nämnda 

företaget, (Spel & Sånt) förnekade 

dessa initialt all kännedom, men 

erkände senare att en låda spel 

skulle säljas i butikens domäner av 

en tidigare medarbetare i det 

uppköpta företaget. Detta skulle ha 

godkänts av konventsledningen, 

Söndagen den 24 September = Utgiven under UppCon-S 

något som blankt förnekades av 

dennas representanter. Löken har 

hört ryktas att försäljningen är 
tänkt att äga rum ”någon gång 

under söndagen”. Vid Lökens 

kontroll försökte den ovan nämnda 

förre medarbetaren undanhålla 

informationen, något som är dömt 

att misslyckas, då inget undgår 

Lökens skarpa blick. 

Sensmoral: Löken ser dig... 
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Varför köper inte folk Löken? 
" av Tommy 

Efter en koll med receptionen visade det sig att det under lördagen befunnit 
sig ca 500 personer på konventet, denna siffra inkluderar arrangörer och lite 
annat löst folk. Man ställer sig genast frågan som reporter för konventsveriges 
äldsta dagstidning, varför såldes bara ca 150 ex under lördagen? 
Det banala priset på två (2!) ynka kronor borde inte avskräcka en enda indi- 
vid från att investera i ett så fint minne från konventet (Det rör sig bara om 
att panta ett par flaskor i kiosken så vips har man råd med den aktuellaste 
informationen man kan komma över på ett konvent). Jag tror inte heller att 
fredagens nummer var så dåligt att folk inte tycker att det är någon idé att 
köpa lördagens nummer. Om det nu skulle vara så att man tycker att 
Fredagenns nummer var helt kass, vore det bra om vi som gör tidningen får 
reda på detta för att kunna tillfredsställa de behov som besökarna har på en 
konventstidning. Har vi inte ansträngt oss tillräckligt för att sälja tidningen? 
Förstår inte folk att tidningen är ett bra medel att nå ut till andra konvents- 
deltagare med tex recensioner, annonser eller bara en skojig liten text om ett 
löst rykte som alla kan vara intresserade av? Kanske tycker folk att tid- 
ningen bara är en slags klubb för inbördes beundran? 
Av 500 konventsdeltagare borde faktiskt minst 250 personer finna det in- 
tressant att äga ett helt eget nummer av Löken. 

    

  

Dagens ordspråk 
Helldre en Lök i handen 
än tio Signaler i skogen 
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UppConLöken 

Från SVEROK 

Söndagen den 24 September 
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Mer realism än Levande Rollspel 
av Ingis 

Hos SCA, Sällskapet för Kreativ Anakronism, gör man medeltida utrust- 
ning som är lite närmare verkligheten än vad man brukar hitta hos ”le- 
vande rollspelare”. Rustningen på bilden är en helt realistisk 1360-tals- 
modell. Den väger ca 27 kilo, har kostat 2000 kr i material och ett oräkne- 
ligt antal arbetstimmar. SCA-representanten berättar att det är lädret som 
är den dyra biten. Plåt är billigt, om man bortser från behovet av plåtsax 
och svets. 

i 

ÅN 

Ny 

          

Var är den klagomåls- 
ansvarige? 
UppCons organisation stinker. Alla 
vill visa sin makt, på ett högst otrev- 
ligt och skymfande sätt men ingen 
vågar ta ansvar. När det gäller 
UppCon så är ordet ansvarig ett jävla 
skämt. Alla frågor mottas med en 
förolämpning och de ansvariga är 

mer intresserade av sin egen status 
inom UppCon organisationen än att 
bidra till att göra konventet trivsamt. 
De få som är trevliga har ingen makt 
att vara ansvariga. De ansvariga har 
inte ens folkvett att vara på 

konventet. Kort sagt UppCon suger. 
En misshandlad arrangör. 

Uppsalatrakten, och bortåt 200 i hela 
landet. En relativt liten grupp för 
riktiga entusiaster, reflekterar Löken.



  

UppConLö ;ken ok 
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garanterat över 6000 xp 

158 

159 

168 

21 

28 

21 

Torkel sitter vid kiosken på 
UppCon 

Torkel smiter från notan 

Men hittar inte ut då det finns 

väldigt få utgångar på UppCon 
Torkel sitter vid kiosken på 
UppCon 

Smiter in i mystiskt sidorum 
Torkel på spelkonvent 

Torkel slår sig ned vid ett spel 
bord: ”Hejsan grabbar! Vad 
spelar ni här?” 
Torkel spelar spel 

Spelar ”Call of Cthulhu”, förlo 
rar all SAN 

Torkel på hemmet för mycket 
nervösa personer 

Torkel åker båttur med lika- 
sinnade 
Torkel åker båt 

Torkel övar svärdshugg på 
masten, båten börjar sjunka 
Torkel på flotte 

Torkel gör strandhugg på öde ö 
Torkel på öde ö 

Gömmer sig i en kokosnöt, får 
lift med en svala 
Torkel vilse i skogen 
Hittar en regnbåge 
Torkel vid regnbågens fot 

Torkel hittar en kruka med 
guld värt 500 gp 
Torkel vilse i skogen 

Söndagen den 24 IöSetilonkire 

Tryggtorkel på äventyrmed 4 Upptagen som han är med att 
se sig för, drattar Torkel ned i 
hål i marken 

84 = Torkeli dungeon 
3 Hackar ihjäl 5 höljudda svam- 

par 
116 Torkel möter grottluffare 
3 En drake 

35 — Torkel träffar drake 
1 Draken gillar grillad Torkel 
S Torkel gör processen kort 
84 = Torkeli dungeon 
5 Kommer in i rymligt grottrum 
198 Torkel kommer till luftigt ut- 

rymme 
2 Gången mynnar utirökigtrum 

utan tak 
97 — Torkeli vulkan 
3 Träffar en person från Vulcan 
NCC 1701 Torkel ombord på USS 

Enterprise 
1 Pillar på knapp spränger 5 

klingonskepp i småbitar 
2 Pillar på knapp spränger USS 

Enterprise i småbitar 

UTE 

Torkel fick ihop 6025 xp och 500 gp 
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med(mot?)spelare men känner att du 
vill öva ditt taktiska sinnelag eller få 

en föraning vad det är som gör att så 
många spelar Diplomacy under ett 

helt konvent så bör du pröva någon 
gång. 

Imorgon kommer det att fort- 
sätta att spelas brädspel (brädspels- 

salen, högst upp, längst bort). Bl.a 
kommer det med stor sannolikhet att 
spelas något parti Illuminati (skriv 

upp dig på den schukra lista som sit- 
ter på brädspelsanslagstavlan), nå- 
got parti Candidate samt kanske ett 
parti Advanced Civilization. Kom och 
spela!! Självklart kommer det även 
att spelas X antal partier Diplomacy. 

Söndagen den 24 September 
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Stockholm Spel- 
konvent 1996 

4-7 januari nå 

| Beställ ditt utskick på 

tel 08/724 68 95 
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Resultat 
Det har spelats en hel del brädespel 

under Uppcon och även om 

Diplomacy (som vanligt) har varit det 
mest dominerande så har det funnits 

en hel del intressenter på andra spel. 
I två omgångar har den amerikan- 
ska presidetsvalskampanjen utkäm- 
pats. Vid denna tidpounkt är inte 
resultaten kända, men det är inget 
högt tips på att kampanjerna som 
vanligt var fyllda med skandaler, 
rykten och fula knep. Chrisp tog över 
världen i ett parti Dluminati och kan 
nu följaktligen titulera sig som en- 
våldshärskare över världen. Vad det 
gäller Diplomacy har det än så länge 

spelats sju bord med 33 olika delta- 
gare. Av dessa ligger den svenske 
mästaren Henrik Andersson bäst till 
inför den rafflande avslutningen 
imorgon. 

För alla hobbyfantaster 

(främst Diplomacyentusiaster i och 
för sig) rekommenderas varmt den 
svenska Diplomacyboken. 148 sidor 
Diplomacymaterial för endast 80 kro- 
nor. Detta är något som ingen 

Diplomacyspelare med självaktning 

kan vara utan. Den innehåller artik- 
lar om i stort sett allt inom 

Diplomacy och artikelskrivare är 
några av sveriges mest celebra 
Diplomacyspelare. Om du inte har 

något annat skäl att köpa den (om 
du t.ex. är inbiten rollspelare) så 
bördu köpa den i alla fall eftersom 

det ökar möjligheten att motsvarande 
bok om rollspel kommer att bli verk- 

lighet. Det är ett drygt jobb att sam- 

manställa 148 sidor, även om du slip- 
per layouta dem, och om 

Diplomacyboken blir en framgång så 

blir det lättare att motivera SVEROK 
och spelaffärerna att detta är något 
att satasa på. Chrisp som sett ett ex- 
emplar har uttryckt stark vilja att 
inhandla ett exemplar, och då bör 

man betänka att Chrisp inte spelar 
Diplomacy överhuvudtaget (låt inte 

detta lura er när ni spelar Junta el- 
ler Illuminati med honom, han bara 
spelar snäll...). För att inhandla ditt 
exemplar av Diplomacy så uppsöker 
du din personliga spelaffär, eller tar 
kontakt med distributören som heter: 
Joel Grönberg, Sjöhagsvägen 51, 141 
71 Huddinge. 

En tämligen okänd företelse 
även i brädspelssalen är den turne- 
ring i Intimate Diplomacy som pågår 
parallellt med den ordinarie 

Diplomacyturneringen. Intimate 
Diplomacy är en småtrevlig två- 
spelarvariant som spelass en hel del 

1 framförallt Italien och England, och 

nu alltså även har slagit igenom i 
Sverige. Tyvärr har reklamen varit 
lite dålig, varför deltagaranbtalet är 
lågt, men initierade källor säger att 

Intimate Diplomacy kommer att åter- 
komma på flera konvent i Sverige i 

framtiden, t.ex Boråscon. Om du inte 
gillar att ljuga och stabba dina 

  

Bor du i Södermanland med omnejd 
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» åk på det häftiga lilla konventet i 

Eskilstuna!!! 
Hur gör man? ; 
> Varför? 

Och när gör man det? 

    Ring = 73 N oo 
Michael Bjurshagen(huvudansvarig) Löke = 3 t ? 

tel:013-17 79 73 eller 016-12 27 75 oken Onskar en trevlig. 
Emajl: d92micbjeisy.liu.se —> — — hemresa, gammalsomung 

 


