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Eloso signerar Mattias Dristig för brädspel 
Medan Sagospelet Äventyrs Kickstarter pågår med stor framgång har Eloso Förlag parallellt arbetat 
för att bredda varumärket ytterligare. Därför signerar Eloso idag kontrakt med spelinnovatören 
Mattias Dristig. 
 

”Det känns otroligt kul att bli en del av framgången kring Eloso och Sagospelet 
Äventyr. Jag har lagt ner mycket tid och kärlek på spelprototypen Gruvan och i 
diskussionerna har jag mötts av professionalism, passionerat engagemang och 
stor respekt för min roll som spelinnovatör” säger Mattias Dristig.  

 
Eloso Förlag kommer använda sig av Mattias Dristigs spelprototyp Gruvan, som kommer 
omdesignas visuellt för att bli en del i Sagospelet Äventyrs värld Masona. I spelet får hjältarna 
utforska en till synes övergiven dvärggruva som ryktas vara fylld med skatter. Spelet kommer att 
genomgå en ansiktslyftning och utökas från tre personer i spelprototypen till fyra inför lanseringen.  
 

”Redan från starten har planen varit att göra Sagospelet Äventyr till något mer än 
bara ett rollspel. För att göra en värld verklig behöver den existera i flera medier 
och brädspel är den mest naturliga partner till rollspelsmaterialet som kommer ut 
under hösten,” berättar Björn Flintberg, förlagschef på Eloso Förlag. 

 
Sagospelet Äventyr kommer ut i tredje utgåvan tillsammans med två världsböcker, ett kartpaket 
och två pysselböcker under senhösten. Arbetet med fortsatta produkter kommer fortgå under 2018 
och framåt. Den pågående Kickstartern återfinns här: 
https://www.kickstarter.com/projects/1741580993/sagospelet-aventyr-valkommen-till-masona 
 

”Vi behöver knyta till oss duktiga, innovativa och engagerade personer för att 
utveckla förlaget. Mattias har ett otroligt driv och har på egen hand gjort mycket 
för sitt varumärke. Hans drivkraft och hans utmärkta spel i kombination gjorde det 
lätt att vilja teckna honom för förlaget,” säger Björn Flintberg, förlagschef på Eloso 
Förlag. 

 
Mattias Dristig är tidigare känd från spel som Dinofajten och ger under hösten även ut NätTrollz! 
på egna förlaget Vildhallon. Nu blir han också en del av teamet runt Eloso Förlag med 
förhoppningen om fler projekt när utgivningen av Gruvan är klar. 
 

”För mig och mitt förlag Vildhallon blir samarbetet även ett steg mot att nå en 
europeisk spelmarknad. Eloso och Sagospelet Äventyr är helt rätt part som 
kommer göra detta möjligt,” säger Mattias Dristig.  

 
För mer information: 
Björn Flintberg, Eloso Förlag. 0766-292925 eller bjorn@eloso.se. 
Mattias Dristig, Vildhallon. 0739-055033 eller dristig@vildhallon.com.  
 
 
 
Sagospelet Äventyr är ett rollspel för hela familjen som riktar sig mot barn och unga 5-12 år, och som blandar lek, spel 
och saga i en varm berättelse kring en fantasifylld värld. Utvecklat för och av barn och vuxna. Eloso Förlag är ett modernt 
förlag som i sin utgivning fokuserar på berättelser från dåtid, samtid och framtid. Förlaget ger ut verk över hela bredden 
från spel till skön- och facklitteratur såväl som läromedel. 
 


