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Manusstopp och utgivning
Sverox #24 Manusstopp 1 mars;

planerad utgivning i
april.

Utvecklas eller
förvecklas
– det är frågan...
Såhär på vårkanten börjar man se tillbaka på det
Sverokår som gått. Funderar över det som varit
och det som skall komma. Det är snart dags för ett
nytt riksmöte med allt vad det innebär. Dags att
sätta upp riktlinjer och visioner för nästa år, dags att fundera på vad vi vill
göra med alla resurser och allt engagemang som finns. Hur skall vi bäst ta
tillvara på alla möjligheter och idéer som finns?

En sak har blivit allt tydligare allt eftersom månaderna och aktiviteterna
gått. Det som gör det så speciellt att engagera sig i Sverok är att man gör
saker tillsammans. Vi är ett förbund som arbetar mot gemensamma mål,
något vi inte får glömma. Ibland har man olika åsikter och idéer – och det
måste det alltid finnas rum för! Samtidigt måste man vara uppmärksam,
så att det inte går så långt att man istället motarbetar varandra. Sveroks
styrka ligger i att vi är många som brinner för samma sak.

Man måste vara lyhörd för förändringar och nya idéer, och våga utveck-
las. Samtidigt är det viktigt att inte helt tappa fotfästet och glömma det
som finns nu och vad man kan förlora på vägen. Ibland kommer en för-
ändring snabbt och ibland är det en längre process, ett naturligt steg att ta
när något annat inte längre fungerar. I min första rollspelsgrupp var det
precis en sån ”naturlig förändring” som gjorde att vi kom på att det fak-
tiskt gick att spela med andra spelledare än den vanliga..

Vi hade spelat i något år och precis varit med om den spännande resan
från Drakar och Demoners regelböcker till egna utsvävningar och bland-
ningar mellan Kult och Arkiv X. Alltid alltid hade vi samme spelledare,
det blev så i början och bara fortsatte. Så helt plötsligt kom han på att vi
hade klarat oss utmärkt varje äventyr. Nu skulle det inte vara så självklart
enkelt att vi överlevde varje gång – något vi snabbt blev varse. Efter att ha
dött i slutet på varje speltillfälle i ett halvår började det bli lite enformigt.
Ibland hann vi spela nästan till slutet och ibland tog det bara tio eller tjugo
minuter.

Den stora vändningen kom efter ett äventyr där alla spelarna i tur och
ordning skulle hamna i ett hinduiskt helvete där man dog tusen dödar på
tusen olika sätt. Efter de tio första gångerna fick det vara nog. Vi gav helt
enkelt upp. Spelgruppen kom fram till att det faktiskt gick att byta spel-
ledare och att vi var fler som kunde spelleda…

Det är den typen av utveckling jag tror är bäst. Man måste få utrymme
att våga prova och testa saker, det får inte vara förbjudet att göra fel. Är
man hela tiden paniskt rädd för vad andra skall säga eller tror man att
man skall få problem efteråt så hämmar man direkt inspiration och enga-
gemang. Det kostar på att utvecklas…

Så väl mött på riksmötet och innan dess på hemsidan och i diskussioner!

Vann din förening?
Alla föreningar som deltog (röstade)
i riksmötesvalet hade chansen att
vinna gratis resa och inträde för åtta
personer till ett svenskt spelkonvent.
Sveroks förbundsstyrelse ställer upp
med chaufför, resevärd och under-
hållning för hela helgen. Här ser du
vilka föreningar som vann:

Sittu Rutto Karhu Tolep
säte: Göteborg i Sverok Västra Göta-
land

Bromma Lajvförening
säte: Stockholm i Sverok Stockholm

NSR
säte: Ludvika i Sverok GävleDala)

Du kommer att kunna läsa om hel-
gen i ett kommande nummer av
Sverox!

Mycket nytt i distrikten
Såhär i början på året händer en hel
del ute i distrikten. Flera har redan
haft sitt årsmöte, och de flesta an-
dra är snart på gång.

Från Sverok Ost kan vi rapportera
att Petra Malmgren, som suttit i
Sveroks förbundsstyrelse under året
som gick, blivit ny ordförande i en
styrelse med en majoritet tjejer.

Även i Stockholm blev det ett skifte
på ordförandeposten när Wille Raab
tog över. Ett extra årsmöte skall ut-
lysas för att behandla ekonomin.

Har du ännu inte engagerat dig i ditt
Sverok-distrikt? Då har du missat
någonting – distrikten har bäst för-
utsättningar att hjälpa föreningarna
med verksamhet!

Sverox önskar alla nya distrikts-
styrelser lycka till och ser fram emot
ett verksamhetsår som sjuder av
aktivitet i hela landet.
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Vad är Sverok?
Sverok, Sveriges roll- och konflikt-
spelsförbund är ett ideellt riksför-
bund för dem som älskar att spela
spel i alla former. Organisationen
saknar religiösa eller politiska kopp-
lingar; i Sverok finns plats för alla.
Idag har förbundet runt 20 000 med-
lemmar i nära 1500 föreningar, upp-
delade på åtta geografiska distrikt.

Förbundet startades 1988 och är
godkänt av Ungdomsstyrelsen, som
är en av Kulturdepartementet utsedd
tillsynsmyndighet för ungdomsorga-
nisationer.

Sverok
Platensgatan 25
582 20 Linköping
E-post: info@sverok.se
Tel: 013 - 14 06 00
Fax: 013 - 14 22 99
www.sverok.se

Toves ledare

Kontakta Sverok!
Sveroks förbundskansli
Platensgatan 25
582 20 Linköping
info@sverok.se

Sverok Övre Norrland
Karl Lampinen
Bergsgatan 5, 957 31 Övertorneå
info@on.sverok.se

Sverok Nedre Norrland
Pelle Lundström
Stöttingvägen 20, 831 73 Östersund
norra@sverok.se

Sverok GävleDala
c/o Musikhuset
Box 144, 801 03 Gävle
gd@sverok.se

Sverok Svealand
c/o Per Bergman
Gråsparvsv. 30, 724 70 Västerås
svealand@sverok.se

Sverok Stockholm
Bolidenvägen 16b
121 63 Johanneshov
stockholm@sverok.se

Sverok Ost
Box 207, 551 14 Jönköping
ost@sverok.se

Sverok Västra Götaland
Katrinedalsg. 13b, 504 51 Borås
vg@sverok.se

Sverok SKuD
Box 1548, 221 01 Lund
skud@sverok.se

Kreativitet och
engagemang
Sverok är ett häftigt förbund. Det sju-
der av liv och kreativitet runt om i lan-
det när Sverok-aktiva träffas och plane-
rar olika arrangemang. Det är inte att
undra på att förbundet växer och att så
många nya föreningar bildas. Nu står
riksmötet för dörren och i Sverox hittar
du de stora frågorna redan nu – se till
att berätta för ditt ombud vad du tycker!

Det är roligt att få höra vad andra
tycker om det man gör. Tack alla ni som
hört av er och diskuterat tidningen. De
flesta har varit oerhört positiva, vilket
alltid uppmuntrar och peppar oss i re-
daktionen. Tips och förslag rullar också
in, vilket hjälper oss att göra tidningen
ännu bättre i framtiden.

Det här med respons är oerhört vik-
tigt. Tyvärr verkar alltför många nöja sig
med att prata om vad som inte är bra,
men beröm är mer sällsynt. Därför vill
jag be om din hjälp. Har du spelat ett
kul scenario på sista tiden? Berätta gär-
na det för den som skrev och/eller spel-
ledaren. Har du varit på ett bra lajv? Be-
rätta för arrangören och dina medspe-
lare. Det kan tyckas både lite och själv-
klart, men betyder så himla mycket för
de som håller på.

Trevlig läsning!

– Tove Gillbring
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II ntervju med Hanna
– Sveroks ordförande inpå livet

Olle Sahlin
Olle Sahlin är en mångsidig

skribent som drivit eller skrivit i
flera tidningar inom hobbyn,

som Sinkadus, Centurion, Fëa,
Codex och Sverox.

Aktiva människors

förbannelse är att de förr

eller senare blir indragna i

föreningslivet och sedan

osvikligt blir sittande med

en styrelsepost. Det är inte

nödvändigtvis något

negativt och det behöver

inte betyda att det rör sig

om någon slags karriär-

människor, för i regel

handlar det om personer

som brinner för något och

vill åstadkomma en massa

saker.

Det var därför inte alldeles lätt att pressa
in Hanna Jonsson i ett hörn tillräckligt
länge för att hinna intervjua henne, men
under ett ögonblick mellan arbetet in-
för riksmötet och en resa för Sveroks
räkning blev hon sittande tillräckligt
länge i en stol på Gråmunken i Gamla
stan för att hinna svara på några frågor.

Egentligen är hon en sådan där rik-
tigt jobbig människa, som ser ut att ha
alldeles för många timmar till förfo-
gande som fördelas ut på litet för många
olika saker: musik, ridning, rollspel, lajv,
föreningsliv och så vidare. Man stöter
på den där sorten ibland – ni vet, när
man sitter där med till exempel en lajv-
grupp och går igenom listan över saker
som ska göras, alltså den där listan som
sattes ihop under det föregående mö-
tet, och så sitter det någon där och sä-
ger att det där är fixat redan och det där
och den grejen också. Den där sorten
som tar tag i saken direkt utan att pro-
krastinera i en vecka innan.

Den förening som växte fram ur detta
hette Mithrandir innan den bytte namn
till BOSS – Borlänges organiserade spel-
sällskap. Hanna var redaktör för tid-
ningen Bossanova. Det var när hon gick
på gymnasiet som hon kom i kontakt
med Sverok – Sverok kunde hjälpa till
med kontakterna med kommunen, men
då fanns det inget distrikt i Dalarna.

 Hanna sögs snabbt in i Sverok – hon
hade ju ställt frågor och verkat engage-
rad. Däremot hamnade hon i förbunds-
styrelsen närmast av misstag. Hon
trodde att hon blivit nominerad som
riksmötesombud, och att det var det hon
sagt ja till. När hon insett skillnaden
ville hon först inte, men blev övertalad.
Hon har aldrig ångrat sig.

Det är snart tre år sedan. Hanna har
varit ordförande för Sverok i ett år nu,
så det är dags för en avstämning.

Hur har det första året varit?
Det har varit enormt händelserikt... Det
har hänt mycket på flera olika håll, dels
har den här styrelsen varit mycket mer
aktiv än tidigare styrelser, med många
besök hos distrikten. Vi har samarbetat
med andra organisationer, till exempel
Historiska Museet, Studiefrämjandet,
Ideell Arena, Hembygdsförbundet, Liv-
rustkammaren, Portal/Codex, Svensk
Film och Riksteatern, och vi har genom-
fört den första nationella spelveckan.

Vi har arbetat med rutinerna för sty-
relsen och kansliet och har börjat ”verk-
ställa” visionen. Det har inte varit så
mycket en besluts- och verksamhets-
styrelse (förutom samordnandet av PR-
kontakter där styrelsen var väldigt ak-
tiv) som att vi spånat på inriktningar
och tagit fram mer övergripande för-
slag. Vi har tittat över organisationens
funktion och form, vilka förbättringar
man kan göra och funderat över vad
som är bra. Vi har gått igenom regist-
ren och i och med projektet Vi-Kraft
(distriktare var en suverän hjälp) dels
ökat medlemskontakten, dels kunnat

Sverok ger enorma
möjligheter, men man

måste veta att
de finns

Hanna är från Borlänge i Dalarna och
det spelades mycket spel när hon var
liten. Kompisen Anton Granström fick
Drakar och Demoner i julklapp när de
gick i femman. Efter att ha spelat en hel
del rollspel och annat som Talisman och
Drakborgen hittade de fram till spel som
Kult. En ovanlig utveckling var att i roll-
spelandet var det berättandet som var
det viktiga, medan det som lockade
med lajv var möjligheten att få slåss. Det
första lajvet arrangerades i början av
högstadiet. ”Det var verkligen lakans-
mantlar”, berättar hon. Därefter ordna-
des ett konvent, MiniCon, och man räk-
nade med 25 deltagare – det kom 67
första året, och 200 året därpå.
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Intervju med Hanna – Sveroks ordförande inpå livet

rensa bort nedlagda föreningar. Vi har
börjat titta på system att förbättra kon-
takt och rapportering ytterligare.

Två andra projekt vi är nöjda med är
att vi tagit fram en ny grafisk profil och
fått igång förbundstidningen igen.

Sammantaget har det varit ett bra
Sverokår, grunden har lagts för kom-
mande superår, med fler medlemmar
och en bättre fungerande organisation..

rubriker med hjälp av roll-
spel. För det allra mesta
skrivs artiklar om rollspel
på ett ganska objektivt be-
skrivande och positivt vis,
men när de försöker vinkla
och riktar in sig på oklar-
heter och tolkar vidare
själva kan det bli konstigt.
Det gäller de få som inte
gjort någon egen research,
utan utgått från gamla
skandalrubriker och strun-
tat i Sveroks svar. Det hän-
de med SvD, men som tur
var fick vi läsa artikeln
innan den publicerades.
Efter hårda duster med re-
portern gick nyhetschefen
med på vissa ändringar.

Hur är kontakterna med
myndigheter och andra
organisationer?
Bemötandet man får som
Sverokrepresentant är för
det mesta mycket positivt.
Antingen vet de jätte-
mycket om Sverok, roll-
spel/lajv och är jätteimpo-
nerade, eller så vet de ing-
enting och blir imponerade när de får
veta vad vi gör och vilka vi är.

För myndigheter fungerar Sverok
som en exempelorganisation och vi blir
ofta pekade på som smidiga eller väl-
fungerande. Vi möts även av förvånans-
värt stort intresse för det vi gör. Så väl-
känt är det ju ändå inte, men det börjar
bli och många är nyfikna. Vi har genom
ytterligare kontakter stärkt förbindel-
serna och kontakterna, till exempel höll
vi i ungdomsstyrelsens julfest. De fick
lajva halva kvällen på 20-talstema.
Mycket uppskattat!

Vi är ofta väldigt självkritiska inom
förbundet och strävar (naturligtvis) mot
att fungera så bra som möjligt och göra
så mycket häftiga saker som möjligt.
Samtidigt finns också en slags självgod-
het, att vi ser oss som långt mycket bätt-
re än andra förbund och att vi därför
inte tror att vi har något att lära av dem.
Jag tycker det är fel, det finns ofta nå-
got man kan använda sig av, men göra
det på vårt sätt så att det passar Sverok.
Det är farligt att förkasta idéer på en
gång. Bara för att en organisation inte
är som Sverok kan de ha mötesformer
eller annat Sverok kan ha nytta av.

Byråkratin
får aldrig

lägga band på
kreativiteten,

men den
behövs.

Rollspel var
aldrig töntigt,
det var något

man höll på
med helt

enkelt.

”Du frågade nåt? Betyder
det att du är engagerad?

Vill du ta hand om det
här?”

Hur har bemötandet varit inom
Sverok, på olika nivåer?
Som representant för förbundet på kon-
vent och liknande är det alltid mycket
tacksamt att vara ute och träffa folk. Det
är inte alltid så lätt att veta vad Sverok
gör och kan stå till tjänst med... Så de
flesta blir glatt överraskade över att fak-
tiskt få ”se” Sverok, prata lite både om
gemensamma intressen och om de be-
höver hjälp med någonting. Vi har även
delat ut ett par Viking (syftar på de sex
ton som köptes in av förra styrelsen..)
och det brukar vara mycket uppskattat.

Mestadels fungerar det på samma sätt
ute bland distrikten där, det är roligt att
träffa folk som arbetar med liknande sa-
ker som man gör själv och de flesta är
oerhört inspirerande. Det är exempel-
vis på SLAGen i diskussioner med flera
olika Sverokaktiva man ofta får riktigt
häftiga ”insikter” om förbundet. Vi job-
bar mot samma mål, men på olika plan.

Det är viktigt att få till stånd en fung-
erande kommunikation och en kon-
struktiv dialog. Det är då vi utvecklas
mest, samtidigt som vi undviker onö-
diga problem och missförstånd.

Det tråkigaste har varit diskussioner
där förbundsstyrelsen indirekt blivit an-
klagad för att medvetet vilja förstöra för
förbund eller distrikt. Konstruktiv kri-
tik är alltid bra, men lägger man ner så
mycket tid som de flesta gör på sitt sve-
rokengagemang förtjänar man respekt
och uppmuntran också.

Hur är det att representera Sverok
inför media?
Det är då man inser hur häftiga vi är.
De som är mest kritiska är en del jour-
nalister som fortfarande vill göra feta

Foto: Olle Sahlin
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GG othCon på Bir g

Åsa Roos
Åsa Roos är en riktig konvents-

räv som varit spelledare och
skrivit äventyr till flera konvent.

2001 var hon en av SydCons
två generaler och har dessförin-

nan varit rollspelsansvarig på
SydCon i flera år. Åsa arbetar
som speldesigner på Picofun.

Jag ringde häromdagen upp

Birger Hanning, relativt

nybliven (stolt) chef för

GothCon, i förhoppningen

att kunna diskutera det

kommande GothCon och

det ledningsbyte konventet

faktiskt genomgått i och

med hans makttillträde.

Vem är egentligen du, Birger
Haning?
Jag är en kille på 25 år. Bor i Kortedala i
Göteborg, uppväxt i Kallebäck.

Och varför har du tagit över
GothCons ledning?
Birger berättar för mig att han varit en-
gagerad länge i Konfliktspelsföreningen
Ylva, som ju arrangerar Kelly’s Hjältar.
Han har varit vice ordförande i Ylva
sedan två år tillbaka. I augusti förra året
blev han tillfrågad om han ville bli chef
för GothCon. Han berättar också för mig
att han tackade ja för att han ville hålla
liv i en tradition. GothCon är världens
äldsta, årligen återkommande konvent.
Det finns förvisso konvent som hållit på
längre, men de har inte lyckats skrapa
ihop till ett konvent varje år.

Han påpekar också att det är svårt att
hålla igång föreningar. ”Kvinnan är
Ylvas värsta fiende” påpekar han, och
ger sig sedan in på funderingar varför
det finns så få kvinnor i hobbyn. ”Vad
beror det på? Varför blir det så? Är det
bara för att vi sitter med tennfigurer och
tabeller och leker krig? Varför har lajv
så många deltagare? Vi kanske borde
kalla figurspel för teaterpresentation...”
Kontentan av funderingarna är att Bir-
ger vill ha in fler kvinnor i hobbyn, och
där håller jag med honom.

Hur kommer det sig att du
engagerat dig i konventet?
”Skitfräckt. Det smickrar att bli tillfrå-
gad. jag funderade ett par dagar, sedan
sade jag ja.” Han säger sig ha massa
idéer. ”Man kan inte göra allt på en
gång”, fortsätter han, ”men det finns
visioner”.

Har du haft stöd av gamla
generaler?
”Claes har backat upp mig. Jag har en
stab som funkar, och stöder mig. Utan
staben hade det inte blivit något.” Vi ger
oss in i en diskussion där vi båda är över-
ens om att en person inte skapar ett kon-

vent. Birger anser dock att det behövs
en ledare för att man skall kunna genom-
driva ett så stort projekt som ett konvent.

Vad är din vision av GothCon?
”Jag hoppas kunna ge mer GothCon för
pengarna. Inga stora fräcka föränd-
ringar, inte i år, men till nästa år kan vi
kanske sänka inträdet.” Mer GothCon
för pengarna verkar vara en devis Bir-
ger lever efter. Han siktar på att Goth-
Con 26 skall ge en god avspark inför de
kommande 25 åren, att konventet skall
leva vidare. GothCon är speciellt. Han
berättar också att trots att GothCon är
äldre än Göteborgs filmfestival, så har
kommunen fortfarande problem med
att placera evenemanget.

Varför skall man gå på GothCon
anno 2002?
”För att det är 26 år running. Att inte
vara med att sätta ramarna för ytterli-
gare 25 år är kriminellt.”

Hur länge har du varit aktiv i
GothCon?
”Jag har inte varit aktiv annat än att jag
lett Kelly’s Hjältar. Jag har inte haft nå-
gon position på GothCon annars.”

Vilken hobby ägnar du dig mest åt?
”Rollspel, men jag vill ägna mig mest
åt rollspels- och figurspelshybrider.”
Han ser fram emot den dagen då han
får köra ubåtsbombning i akvarium på
SydCon.

Du tycker om att leka?
”Vägra vuxenpoäng. Så är det ju fak-
tiskt.”

Varför skall man då gå på GothCon? Tja,
vill du träffa en massa likasinnade?
Springa runt i en enorm skola med fler
trappor än klassrum, undvika sömnen
tills den slår ner i dig som en hungrig
hök, och helt enkelt utsätta dig för en
av de roligaste upplevelserna som finns,
förutsatt att man har rollspel, figurspel,
kortspel eller brädspel i blodet, så har

– världens äldsta årliga konvent ladd a
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GothCon på Birgers vis

gers vis
du ditt svar där. GothCon är ett väl eta-
blerat konvent, med goda och stabila
rutiner. Det finns ett brett urval av akti-
viteter att välja bland, det är ju som be-
kant inte bara rollspel på konvent. Man
kan även ägna sig åt att banka skiten ur
varandra på figurslagsfältet, lura bral-
lorna av motspelarna i diverse sluga
brädspel (Nja, inte stripp-dippy. Snälla,
inte stripp-dippy?!), och sist men defi-
nitivt inte minst, spela kort tills det blö-
der ur öronen.

Det som tilltalar mest med konvent
är ändå möjligheten man har att träffa
likasinnade, sitta och babbla i GothCons
något dåligt tilltagna cafeteria (och då
menar jag utrymmesmässigt, inget an-
nat), springa runt och snacka med spel-
konstruktörer och butiksägare, och bara
insupa den underbara kamratskapen
som trots allt finns. Andas inte för djupt
dock. Man vet aldrig vem av de trev-
liga människorna man träffar som är
hårdkonventare och vägrar att duscha.

GothCon var för mig det första kon-
ventet jag dristade mig iväg på. Det var
1994, och mycket har förändrats sedan
dess, både till det bättre och det sämre.
Då fanns fortfarande Gargarisma kvar.
Gargarisma var en grupp mycket begå-
vade scenarioförfattare som tog fasta på
sagor och sagoberättande i sitt scenario-
skrivande. Jag minns särskilt en resa vi
gjorde tillsammans, jag och mina vän-
ner i det då fortfarande levande sällska-
pet ”Döda Karaktärers Sällskap”. ”Rid-
dar Urbans Resa” hette det och leddes
av den mycket duktige spelledaren
Frank. Vi grät, skrattade och våndades
tillsammans. Det var en upplevelse.

Tillbaka till GothCon, dock. Det var
inte ”Riddar Urban” som fick mig fast.
Det var ”Sagan om Sagan”, lett av den
mycket mångsidiga spellederskan Sus.
Jag minns att jag satt i en brunn och grät.
Sedan var det kört.

Nu finns det mycket annat bra. Det
har hänt mycket inom rollspelsvärlden.

GothCon for dummies

ar under ny ledning

GothCons general Birger Hanning styr och ställer vid figurspelsbordet.

Foto: Magnus Mattsson

När?
Påskhelgen, 29-31 mars 2002

Var?
Hvitfeldtska gymnasiet,
centrala Göteborg

Varför?
Ett GothCon är alltid ett gott
Con.

Pris
Har du inte redan anmält dig
kostar det 250 kr för Sverok-
medlemmar, 280 kr för övriga.

Avgifter för turneringar och
liknande kan tillkomma.

Endagsbiljett kostar 100 kr.

Är du bara nyfiken och vill
komma in och titta, utan att
delta i något spelande, är det
gratis.

Hur tar man sig dit?
Kontakta ditt Sverokdistrikt och
hör om de anordnar bussresor
till konventet – det är det bästa
och billigaste sättet att ta sig
dit. Annars finns en stor parke-
ring och kollektivtrafik in på
knuten.

Vad kan man spela?
Allt! Eller så gott som...

Du hittar bortemot 20 rollspels-
och lajvarrangemang; friform,
systembundna rollspels-
scenarion och Airsoft.

Brädspelarna får också sitt,
med 14 olika arrangemang.

Figurspelssektionen rymmer 18
arrangemang, och kortspelen
12, varav flera tunga kval.

Och du missar väl inte ägg-
målningstävlingen?

Läs mer på www.gothcon.se
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AA llt som glittrar
Låt mig presentera mig, för jag

är unik.

Såja. Det fick dig att börja läsa,

eller hur? Jag tror i alla fall att

jag är den enda rollspelaren i

landet som också är erfaren

gemmolog – alltså expert på

ädelstenar. Just den kombinatio-

nen fick Anders Blixt att tro, att

jag skulle kunna skriva om

ädelstenar för rollspelare –

alltså inte en massa vetenskap-

ligt tjat, utan sådana uppgifter

som en spelare eller spelledare

faktiskt kan ha glädje av. Skall

vi se om han hade rätt?

Peter Wennerholm
Peter Wennerholm tillhör genera-

tion 1 bland svenska gamers,
aktiv sedan 1973 och inblandad i

några Gothcon kring 1980. Han
har varit sporadisk spelskribent

under åren, bland annat i Sinka-
dus och åt Rävspel. Han är

numera en synnerligen diskret
Elder One.

Ädelsten
En enda paragraf innan vi börjar: vad
är en ädelsten? Det finns ingen klar
gräns för när en sten plötsligt blir ädel,
men alla i branschen är ense om att fyra
kriterier måste uppfyllas. Den skall
vara:
1. Vacker,
2. Sällsynt,
3. Hård (vissa undantag medges)
4. Bärbar.

Det fjärde villkoret knuffar bland an-
nat ut marmor och en del stenar som
bara kristalliserar sig i mikroskopisk
storlek. Ordet ”halvädelsten” är förle-
gat, så det kan du glömma. Och om du
insisterar på det så vill jag att du pre-
senterar mig för en halvadelsman.

Fyndigheter
Trots allt du har sett om de sju dvärgar-
nas gruva så hittas de flesta ädelstenar
ute i det fria. Den vanliga ädelstenen är
tyngre än vanlig gråsten, och beter sig
därför på samma sätt som till exempel
guldklimpar gör: under årmiljonernas
lopp spolas de ner i bäckar och floder,
och om floderna torkar ut ligger de kvar
där de en gång sjunkit till botten.

De allra flesta ädelstenar hittar man
genom vaskning, precis som i de gamla
guldgrävarfilmerna. Leta upp den plats
där floden passerat ett rikt område, för-
sök räkna ut var vattnet gick som lug-
nast och lämpade av sin last (till exem-
pel på ”innerspåret” i en flodkrök), gräv
upp gruset och skölj igenom det med
vatten, och kika noga igenom det som
blir kvar i vaskpannan eller i vaskrän-
nan. Har du tur så glittrar det…

Kristaller
Om en ädelsten (inte av alla sorter, men
av de flesta) får ”växa” helt ostörd bil-
dar den ofta en vacker kristall. En så-
dan kan vara så jämn och fin att det är
svårt att tro att den aldrig varit i närhe-
ten av en slipare. De största kända

kristallerna hittades i Alperna på 1800-
talet, bergkristall-kristaller som var 1,3
meter höga!

Nu får stenarna tyvärr nästan aldrig
växa ostörda. Det finns alltid några an-
dra mineral som behöver samma ut-
rymme, det kommer en jordbävning el-
ler ett vulkanutbrott – livet är hårt för
en sten. Så de flesta kristaller är inte per-
fekta; de har inneslutningar, sprickor,
avbrutna delar, mystiska deformationer
och så vidare. Men de kan fortfarande
vara mycket vackra, och ibland mer
värdefulla än om de slipas.

Hårdhet
En ädelstens hårdhet brukar mätas på
en Mohs-skala (efter ”uppfinnaren”)
från 1 till 10, med diamant på plats 10.
Det enda den säger oss är att en sten
med hårdhet 5 kan rispa en sten med
hårdhet 4; skalan tar inte hänsyn till hur
många procent hårdare den är. En dia-
mant (Mohs 10) är till exempel 130
gånger hårdare än en safir (Mohs 9).

Hårdhet är inte detsamma som stryk-
tålighet. Slår du med en hammare mot
din diamant, så har du ingen diamant
kvar. Jämför med din knytnäve och en
glasruta: du kan när som helst slå dig
igenom rutan, ändå är glasskärvor
hårda nog att skära sönder både kött och
skelett.

Den enda ädelsten som skulle kunna
användas till knivar eller spjutspetsar
är jade (det uttalas ja-de, inte jäd eller
jejd). Under mikroskop ser jade-kristal-
lerna ut ungefär som mineralull, med
resultatet att stenen är förvånansvärt
stryktålig och böjlig. Där en diamant-
kniv skulle gå av, skulle en jadekniv of-
tast bara fjädra lite.

Nästan alla ädelstenar är minst lika
hårda som vanlig kvarts (Mohs 7), vil-
ket de måste vara eftersom en mycket
hög andel av dammet i vår vardag är
just kvartsdamm. Stenar som är mju-
kare slits snabbare, de blir matta och
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repiga och är därför inte lika vanliga i
smycken.

De enda mjukisar som är riktigt po-
pulära, och alltid har varit det, är pär-
lor och bärnsten. De hamnar emellertid
oftast i halsband och örhängen, där ris-
ken för slitage inte är lika stor som i en
fingerring eller i ett armband.

Hetta
Om du sett James Bonds Diamantfeber
så minns du hur en hög diamanter över-
levde en tur igenom en kremeringsugn.
Det fungerar i Hollywood, inte i verk-
ligheten. Praktiskt taget alla ädelstenar
blir fullständigt förstörda av stark
hetta...

...och det är förresten inte riktigt sant.
Om hettan ifråga har precis rätt tempe-
ratur och är igång precis lagom länge,
och om elden tillförs precis rätt mäng-
der av vissa gaser, så kan ädelstenen
ändra färg, eller bli av med vissa inne-
slutningar. Lågt räknat 97% av alla rubi-
ner du ser idag har till exempel gått ige-
nom en värmebehandling för att få en
starkare röd färg, och många safirer har
kunnat ändras från grumliga bleka ste-
nar till klara blåklintsblå.

Fusk
”Jag har i min ägo vissa böcker… där det
beskrivs hur man får bergkristall att se ut
som smaragd och hur man imiterar andra
ädelstenar…I hela världen finns det ingen

industri som ger större vinst än den, att
förfalska ädelstenar.”

Starka ord. Mannen som skrev dem
hette Plinius, och han dog när Pompeji
begravdes under askan från Vesuvius.
Min poäng är att det där med förfalsk-
ningar inte direkt är någon modern fö-
reteelse.

Det finns otaliga sätt (moderna och
antika) att luras med ädelstenar – det
är just därför man har gemmologer. Jag
skall nöja mig med att nämna tre. De
två första är ganska nya knep, medan
det tredje är från Plinius bok.
1.Ta en blekgrön smaragd med många

synliga sprickor, som du hittat i din
egen gruva men som inte ens
okunniga turister vill köpa. Häll lite
smaragdolja i ett glas. Du hittar den
oljan överallt i Sydamerika: den har
samma optiska egenskaper som
smaragden samt en vacker grön
färg. Lägg smaragden i glaset och
ställ in glaset i en liten tryckkam-
mare. Du har en tryckkammare, det
hör till ditt yrke. Sug ut luften ur
tryckkammaren och skapa därmed
ett vakuum – inte bara i själva
tryckkammaren, utan också inne i
de sprickor som finns i din smaragd.
Vänta en kvart så att oljan sugs in i
minsta lilla spricka. Stäng av tryck-
kammaren, ta ut glaset och torka av
din smaragd, som nu är av en fin
grön färg och som inte längre har

några synliga sprickor. Sälj den till
en turist som inte kommer att märka
något förrän han är på andra sidan
Atlanten.

2.Ta en ring med en slipad och snygg
diamant, som du köpt billigt för att
stenen har en tråkig gulaktig färg.
Gå till pappershandeln och skaffa
lite lila bläck. Ta ut diamanten ur
ringen. Sätt några små bläckprickar
på diamantens ytterkant, precis på
de ställen där diamanten hölls fast
av metallfattningen. Sätt tillbaka
diamanten i ringen och sälj den dyrt
för att diamanten har en så fin vit
färg. (Läs gärna ett kapitel ur
Goethes Färglära, till exempel det
om komplementfärger, där han
förklarar hur gult och lila ljus kan
blandas och uppfattas som vitt.)
Men stick först från stan, innan
ringens köpare väljer att tvätta den.

3.Ta en billig pärla, alltså en som har
någon skönhetsfläck, och en kyck-
ling i sina bästa år. Lägg pärlan i
kycklingens matskål och låt henne
äta upp den. Gå och lägg dig. Stig
upp nästa morgon och nacka kyck-
lingen. Ta ut pärlan ur magsäcken,
och förundra dig över hur mycket
vackrare den är nu efter att mag-
syrorna har frätt bort det yttersta,
defekta pärlemorlagret. Sälj pärlan
med förtjänst – och bjud familjen på
en god kycklinggryta.
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Diamantköp
Alla världens ädelstenar idag köps och
säljs på öppna marknaden. Vem som
helst kan ta sin hacka och sin vaskpanna
och vandra iväg in i djungeln efter rubi-
ner. Jag vet, för jag har gjort det. Det
finns ett undantag: diamanten.

Mer än 80 % av världens diamantpro-
duktion kontrolleras av ett enda före-
tag: De Beers, med sin Central Selling
Organisation i London. Om du vill köpa
oslipade diamanter i gross, måste du
kontakta CSO.

Du kan då, om du har rätt bakgrund
och/eller är mycket skicklig lobbyist,
bjudas in i världens mest exklusiva
klubb: du kan få handla hos CSO. 225
människor har det privilegiet, och an-
talet lär aldrig öka. Tio gånger om året
kommer du då att uppmanas komma
till London, där du kommer att presen-
teras med ett paket med en prislapp på.
Paketet innehåller oslipade diamanter,
en del av kvaliteter och storlekar som
du vill ha, andra av kvaliteter och stor-
lekar som du inte alls vill ha. Du får full
frihet att undersöka stenarna – men inte
att ifrågasätta prislappen. Din roll är att
tacka ja till hela paketet, eller att tacka
nej till det. Det är OK att tacka nej. En
gång. Tackar du nej en andra gång,
kommer du aldrig mer att bli erbjuden
ett paket så länge du lever.

De Beers
Strax utanför Johannesburg i Sydafrika
låg på 1800-talet en bondgård vid namn
Vooruitzicht. Inget konstigt med den…
förrän år 1870, då man upptäckte en
diamantgruva där. Bondgården ägdes
av de två bröderna de Beers. Efter några
månader fick de stressade bröderna nog
av alla galna diamantletare, sålde och
flyttade. Men gruvan fick deras namn,
och det har den än i dag.

In från vänster kommer 20-åringen
Cecil Rhodes, egotrippad visionär, hän-
synslös imperiebyggare och det när-
maste en Joakim von Anka jag sett i
någon historiebok. Det tar honom 17 år
att få total kontroll över inte bara De
Beers-gruvan, utan även över nästan
alla andra diamantgruvor i Sydafrika –
att berätta hur han klarar detta skulle
kräva en bok. Han skulle säkert ha skaf-
fat sig världsmonopol om han bara inte
varit så upptagen med annat (t ex hette
Zimbabwe Rhodesia i flera generatio-

ner). När Rhodes dör 1902 lämnar han
efter sig diamantjätten De Beers Con-
solidated Mines Ltd.

För att göra en lång historia kort: An-
dra mäktiga män tar över, fusioner ge-
nomförs, gruvor köps upp, politiker
övertalas… och idag har vi den diskreta
bjässe som vanligen kallas just De Beers.
På ett eller annat sätt kontrollerar de
80% av handeln. De flesta av oss har
aldrig någonsin sett en smyckediamant
som inte tidigare ägts av De Beers.

Organisationen har två syften, som
förstås hör samman med varandra: 1)
att göra sina ägare rikare än vad de re-
dan är, och 2) att balansera tillgång och
efterfrågan i diamantbranschen. Om till
exempel produktionen är ovanligt bra
ett visst år, så lagrar De Beers en del av
de hittade diamanterna i sina valv –
därmed hålls diamantpriserna uppe.

Om man jämför siffrorna mellan vad
som skickats in i De Beers högkvarter
och vad som har skickats ut igen kan
man uppskatta hur mycket rådiaman-
ter det borde finnas i de där valven. Den
bästa siffran jag sett är 2,6 kubikmeter.
Läs den meningen ett par gånger till…

Stjärnstenar
Alla kristaller är som sagt inte fria från
inneslutningar, långt därifrån. I en del
stenar kan inneslutningarna bestå av
mikroskopiska vita eller gula nålar av
ett asbestmaterial. Dessa är osynliga var
och en för sig, men inte när de lägger
sig parallellt med varandra – vilket de
ofta gör. Om man slipar en sådan sten
som en kupol så framträder en tydlig
stjärna på kupolens topp.

De vanligaste stjärnstenarna visar en
asterisk, alltså en stjärna uppbyggd av
tre linjer. Sådana hittar du bland annat
bland rubiner och safirer. Andra stenar
kan visa ett kryss (två linjer) eller ett så
kallat ”kattöga” (en linje).

Det är bara en skicklig fackman som
kan avgöra om en oslipad sten kan visa
en stjärna eller inte. Stjärnstenar är of-
tast mer värdefulla än samma stenar
utan stjärnor.

Slipning
Ett smycke från medeltiden kan inne-
hålla samma ädelstenar som ett som till-
verkas idag, men stenarna har en helt
annan slipning. För det första var det
inte förrän på 1800-talet som vi började

förstå de optiska principerna som lig-
ger bakom en bra slipning, för det an-
dra har vi numera helt andra verktyg.
Medeltidssmycket har till exempel inga
briljantslipade diamanter, utan fyrkan-
tiga, ganska livlösa exemplar. Diaman-
ten var över huvud taget inte samma
superstjärna som idag, helt enkelt för att
man inte visste hur man skulle få den
vacker.

Diamant
…tänker jag inte skriva om. Du vet tro-
ligen mer om diamanter än om någon
annan ädelsten, vilket beror på att De
Beers har en enorm post i sin budget
avsatt för reklam och goodwill; bara
som exempel: Diamanter Är För Evigt,
Diamanten Är Flickans Bästa Vän, Ge
Henne En Diamant Innan Någon An-
nan Gör Det, De 4 C:na… och plockar
du bort diamantsmyckena från en van-
lig svensk juvelerare så har han inte
mycket kvar att sälja. Men det finns flera
hundra andra ädelstenar, och det enda
som gör diamanten unik är att den är
hårdast. Den är inte vackrast – det är ju
en smaksak. Den är inte mest sällsynt,
faktum är att den är ganska vanlig. Men
den har som sagt bäst reklammakare.

Glöm inte de andra stenarna.

Opal
Det finns många varianter av minera-
let kvarts. Namn som bergkristall, ame-
tist, citrin, agat och karneol har alla hört.
Den dyraste varianten kallas svart opal
– eller bara opal, för de flesta av oss. Jag
behöver knappast beskriva hur en opal
ser ut, men för en spelledare finns det
två saker som är värda att påpekas.
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För det första anses opalen vara en
olyckssten. Troligen beror det ryktet på
att drottning Victoria råkade tappa sin
opalring mitt under sin kröning.

För det andra är en opal mycket käns-
lig. Den består nämligen av ca 4 % van-
ligt vatten! Det betyder att den kan
spricka, till och med splittras, av snabba
temperaturväxlingar och av torka.
Alltså kanske en jätteopal, upphittad på
sjöbottnen efter en hård strid med en
ond triton, några veckor senare börjar
förvandlas till en värdelös hög opal-
skärvor. Säkert en förbannelse – eller
hur?

Magnesit
Magnesiten är svart, men med en
vacker metallisk glans. Inte så konstigt
förresten, eftersom den består av kris-
talliserad järnmalm. Det är en sådan
sten som du ofta ser till salu på varu-
hus och marknader; den slipas till
runda, ojämna former och hamnar i
halsband och i silversmycken. Men
prova någon gång att slipa en magnesit
under rinnande vatten… Det avslipade
pulvret rostar genast, och resultatet är
att den svarta stenen verkar blöda rött
blod.

Magnesit, eller blodsten som den ofta
kallas, ansågs ha makt att stoppa blöd-
ningar.

Alexandrit
Alexandriten har fått ge namn åt ett sär-
skilt fenomen som just denna sten har i
mycket hög grad: alexandrit-effekten.
Om du ser på en alexandrit i skenet från
en eld, eller från ett stearinljus eller en

fackla, så är stenen röd. Tar du ut
samma sten i dagsljuset är den plötsligt
grön!

Stenen lär ha fått sitt namn eftersom
det första exemplaret hittades på ryske
tsar Alexanders födelsedag, och de
ryska kejserliga färgerna var just rött
och grönt. Det finns ett knappt dussin
andra stenar som också skiftar färg på
det här sättet, men ingen i så tydlig grad
som alexandriten.

En grupp äventyrare kan alltså stjäla
en fin röd rubin från en dvärggruva, och
sedan upptäcka att vad de har fått med
sig är – en grön smaragd.

Korssten
Ibland är naturen mer än lovligt påhit-
tig. När staurolit-kristaller växer har de
en tendens att växa ihop två och två.
Och eftersom en kristall har formen av
en lång pelare blir resultatet ofta ett kors
– därav namnet korssten. Det förvånar
väl inte någon att korsstenen sedan
länge har varit en helig symbol i den
kristna världen.

Därmed har vi ett prejudikat. Om det
kan finnas korsstenar, och det kan det
tydligen, så borde det i just din
kampanjvärld lika gärna kunna finnas
en sten som formar någon annan reli-
giös symbol. Kanske Vecnas öga?

Magi
Ädelstenar, särskilt i form av fina kris-
taller, har alltid ansetts ha läkande egen-
skaper. Tror jag själv på kristall-healing?
Ja, jag kan inte utesluta det – men jag
har själv aldrig sett några tecken på att
det skulle vara sant.

Under medeltiden var det självklart
att ädelstenar var användbara som
mediciner; då hyllade man principen att
en medicin var starkare ju dyrare den
var. Vilket var anledningen till att pulv-
riserad rubin och diamant ordinerades
till rika magsårspatienter. Man kan ju
undra hur slemhinnorna mådde av en
dos av världens bästa slipmedel…

Jag har förresten själv träffat burme-
siska gerillasoldater som använt ett be-
prövat sätt att ge sig själva mod: de skär
ett snitt i huden vid biceps, pressar ner
en rubin i såret, och syr igen med
åsnetagel. Om de råkar äga en rubin till
så placeras den ofta i takåsen på famil-
jens hus – bra mot blixtnedslag.

Noduler
Ibland gräver ädelstenssökare fram vad
som närmast kan beskrivas som ”nöt-
ter”. Tänk dig en ganska klotformad
hålighet i berget, inte större än en knyt-
näve eller kanske en kokosnöt. Inne i
den, på väggarna, har ädelstenar börjat
kristallisera sig. Lämnas den i fred länge
nog kommer kristallerna att fylla ut den
helt, och bli en massiv ädelsten – men
om den grävs upp innan det händer har
vi en så kallad Nodul. Den är alltså ihå-
lig, men den innehåller mycket ofta vat-
ten.

Och varför tar jag upp noduler här?
Därför att i en rollspels-värld borde de
kunna innehålla heligt vatten…

Där sätter jag punkt. Förhoppningsvis
innehåller din nästa skattkista inte bara
ett +1-svärd, 500 guldmynt och två
Gems värda 50 gp vardera. Jordens inn-
anmäte har så mycket mer att erbjuda!
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Sofia Sundström
intervjuar ett

Paintballproffs
Sofia är en hängiven paintball-

spelare och sekreterare i
Kils paintball-förening

Under den pågående

paintballturneringen, Hallo-

ween Indoor, i inomhushallen i

Örebro fick jag tillfälle att grilla

Sveriges absolut bästa paintball-

spelare – Max Lundqvist. En

riktig äventyrsmänniska som

pratar om sin sport med över-

svallande entusiasm. Hans

intresse väcktes genom

paintballscenerna i den gamla

collegefilmen, Gotcha. Nu

spelar han i Sveriges främsta

lag, Joy Division. På tävlingar i

Europa och USA spelar han i ett

av paintballvärldens topplag,

Ground Zero. Tillsammans med

laget har han i år vunnit

europaligan Millenium Series

och världsserien World Cup

Series.

skottlinjen
Vad fick dig att fastna för paintball?
Jag fick och får fortfarande en sån otro-
lig kick av att spela! Det fina jämfört
med andra adrenalinsporter är att jag
får träna och tävla med nio av mina
bästa kompisar. Det som har fått mig att
stanna kvar inom sporten är framför allt
alla häftiga människor som jag träffar.
Hela sporten är full av livsnjutare och
äventyrssökare.

Hur kommer det sig att du är med i
laget Ground Zero från New York?
På tävlingen Mayhem Masters i Eng-
land spöade mitt lag Ground Zero! De-
ras lagkapten såg mig spela och han
tyckte att jag var bra. För ett och ett halvt
år sedan åkte jag till New York för att
hälsa på min bror. Det var bestämt att
jag samtidigt skulle få spela en turne-
ring med Ground Zeros B-lag. Men i
sista sekund hoppade en kille av A-la-
get och de blev i desperat behov av en
forwardspelare, då fick jag chansen.

Hur ofta tränar du?
Nu på vintersäsongen ser jag till att
träna en gång i veckan i inomhushallar
eller också kan man köra övningar ut-
omhus. Man kan bygga upp två värn
på bakgården, sedan tränar man mot sin
kompis eller skjuter på uppsatta mål-
tavlor. Det gäller att vara självkritisk och
göra övningarna så att de liknar spel-
situationen. Just nu övar jag framför allt
på att skjuta med vänster hand. För att
spela på toppnivå måste man kunna skju-
ta lika bra med vänster och höger hand.

Hur går en träning med Ground
Zero till?
Vi försöker att träna två gånger i måna-
den. Under hela vintersäsongen tränade
vi på att spela sex mot fyra. Det är nå-
got som jag rekommenderar alla lag.
Det är en kanonbra offensiv och defen-
siv träning. De fyra tränar på att låsa
spelet och kommunicera. De sex tränar
på att anfalla, ge varandra understöd
vid framflyttningar och kommunicera.

Det är i sådana situationer man lär sig
att pusha som ett lag. Att ha en hundra-
procentig kommunikation är mycket
viktigt.

Hur förbereder ni er inför en match?
När det gäller taktiken har alla i laget
lika mycket att säga till om. Hela laget
går tillsammans igenom vad alla ska
göra på sina positioner. Först bestämmer
vi vart vi ska springa i starten av mat-
chen och sedan vilka förflyttningar vi
ska göra och hur vi kan hjälpa varan-
dra att lyckas.

Precis innan matchen snackar vi ige-
nom taktiken en sista gång. Sedan för-
söker vi bara att peppa varandra. Vi har
en fantastisk kille som är som en
paintballpappa för oss, Bob ”Rosie”
Rose. Han ser till att snacka igång oss
inför varje match.

Vad säger Rosie till er?
Han svär en del. (skratt) Och sedan sä-
ger han hur värdelöst det andra laget är
och att vi ska spela klokt och tight. Käns-
lan jag får innan en match är otrolig. Det
pirrar i hela kroppen och peppning gör
att vi spelar grymt mycket bättre.

Något jag tycker är synd är att alla lag
inte ropar något innan matchstart.
Peppning är ett sätt för lagmedlemmar-
na att komma varandra närmare inför
varje match. Vi ropar ”Team”, eftersom
det är det som paintball handlar om.
Paintball är ett lagarbete. Det finns inte
en enda paintballspelare som kan vinna
en match själv.

Vad är det första ni gör när ni
kommer till en tävling?
Vi ”rekar” banorna och lägger upp takti-
ken för varje bana, sedan snackar vi skit
med alla våra kompisar i de andra lagen.

Vilka är skillnaderna mellan
paintball i Europa och i USA?
Paintballen är lite tuffare i USA. Du
måste ha betydligt mer attityd när du
spelar där. Du måste tänka att du och

intervju med ett paintballproffs
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ditt lag är bäst, samtidigt måste du spela
klokt. Du får ju inte tro att du är oöver-
vinnelig. Tävlingarna i Europa är bättre
organiserade, men de två senaste täv-
lingarna i NPPL (National Professional
Paintball League) var riktigt bra.

I början när jag kom till USA var det
inte någon särskilt bra sammanhållning
mellan lagen. Det var mycket konkur-
rens. I Europa däremot har det alltid
varit en bra sammanhållning. Vi är mer
kompisar än rivaler och så blir det mer
och mer även i USA.

Jag har hört att du har ett eget
klädmärke, Bunker King. Designar
du kläderna själv?
Ja, det är jag, min bror Alex och en kille
som heter Will Arroya. Vi sitter framför
datorerna i New York och designar klä-
derna. Det är det mest kreativa arbete
som jag har gjort och att sedan få kom-
binera det med sporten som jag älskar!
Det är fantastiskt!

Kan du leva på ditt klädmärke?
Vi har hållit på i drygt ett år och för-
hoppningsvis så ska vi gå plus nästa år.
Vi har fått en väldigt bra respons på
grejerna i Sverige, USA och i Europa.
Det är kul!

Dina tre tips till en nybörjare?
1.Om du har råd, satsa på en bra

markör från början, för du kommer
ändå att vilja byta upp dig senare.

2.Om du vill börja tävla så ska du öva
upp din skicklighet genom olika
övningar t.ex. de som jag redan
nämnt.

3.Använd dig av dina lagspelare. Du
kan inte vinna som en ensam
paintballspelare. Det handlar om
ödmjukhet och att ha respekt för
dina lagmedlemmar.

Hur ser du på paintballens framtid
som sport?
Den är otroligt ljus! Utvecklingen de
senaste två, tre åren har varit fantastisk.
Man måste tänka på att sporten är ny;
det har bara tävlats i paintball i nio år.
Problemet är att sporten är så svår att
filma och sända i TV. Under en match
med sju personer i varje lag är det 14
spelare som gör olika saker och flera tu-
sen bollar i luften, medan det i fotboll
endast finns en boll att följa. (skratt)

Sedan krävs det att sporten får pro-
fessionella domare. Än så länge finns
det inte tillräckligt med pengar i spor-
ten för att det ska bli möjligt. Bra do-
mare är viktigt!

Något annat som du vill säga till
läsarna?
Om ni inte tävlar i paintball, prova det.
Det är som att ta paintballen till en helt
ny nivå! Det är dyrt om man inte har
några sponsorer, men det är så pass kul
att det är värt varenda krona!

Resultat Halloween
Indoor 2001
Den 24-25 november genomfördes
en femmanna paintballtävling i Bad
Ass Sports inomhushall i Örebro.
Sammanlagt tävlade 19 lag i två
klasser. Lagen kom från hela Sveri-
ge och två lag ända från Finland.
Spelformatet var Capture the flag.
Det gällde alltså att ta motståndar-
nas flagga och hänga upp den i sitt
eget bo för att få maxpoäng. Ar-
rangörer var laget Powertrip som
även stod för dömningen.

Resultat i näst högsta
klassen amateur (12 lag)
1:a True Colours
2:a Twilight AM (FIN)
3:a Paws
4:a Järngänget

Resultat i högsta klassen
professional (7 lag)
1:a Joy Division
2:a Twilight PRO (FIN)
3:a Ignition
4:a Overdose

Namn:
Max Lundqvist

Ålder:
25

Spelat sedan:
1991

Nuvarande lag:
Ground Zero och Joy Division

Spelarposition:
Front (forward) i Ground Zero

Mitt (mittfältare) i
Joy division

Övriga intressen:
Snowboard och skateboard

Foto: Mattias Berglund
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om att skapa action-
stämning i rollspel av

Henrik Örnebring
Henrik Örnebring är en synnerligen

kompetent skribent med flera
konventsäventyr och artiklar på sitt

samvete.

- What do you know? See, an

ordinary person spends his life

avoiding tense situations. A

repo man spends his life getting

into tense situations. Assholes!

Let’s go get a drink.
– Bud (Harry Dean Stanton)

från Repo Man, 1984

Steve McQueen jagar skurkar med skri-
kande däck i San Fransiscos backar.
Linda Hamilton hänger ut genom ett
fönster på en bil som backar i full fart
och sätter skott efter skott i Robert Pa-
trick/T-1000. Keanu Reeves och Carrie-
Ann Moss fyller luften med tomhylsor,
betongfragment och rundsparkar i sin
kamp mot ett tjogtal säkerhetsvakter.
Feta filmscener som rollspelare världen
över tagit till sina hjärtan och säkerli-
gen mer än en gång tänkt: ”Vad häftigt
det vore om det kunde vara så där när
vi spelar!” Den här artikeln innehåller
lite anspråkslösa betraktelser om saker
man kan tänka på när man vill skapa
actionstämning i rollspel.

Film vs rollspel
Att låta sig inspireras av filmer är lätt,
men att sedan faktiskt försöka återskapa
filmernas stämning och berättande i
rollspel visar sig ofta vara desto svårare.
Skälet är uppenbart: filmens action-
scener bygger på ett i förväg bestämt
manus – karaktärerna i filmen kan
mycket väl vara oförberedda på vad
som händer, men skådespelarna är det
knappast. I rollspel, däremot, existerar
inte ett detaljmanus för spelarna att följa
helt enkelt eftersom det inte skulle vara
så roligt, och rollspelets distinktion mel-
lan roll och spelare blir därför, vare sig
vi vill det eller ej, lite mer flytande än
skiljelinjen mellan filmskådespelare och
filmroll.

När det gäller action på film så har
filmskaparna en arsenal av verktyg för
att skapa ett coolt intryck i slutänden.
Kameraåkningar och vinklar, pyrotek-
nik, stuntpersonal, ljudeffekter, special-
effekter – listan kan lätt göras längre.
Den actionscen som i biosalongen tar
fem minuter kan mycket väl vara inspe-
lad över en period på fem veckor. Film-
produktion och rollspelande sker på
olika villkor – rollspelare har inte
samma möjligheter att arbeta med på-
lagt ljud, ljuseffekter och omtagningar.

Nyckeln till actionsekvenser i rollspel
är istället att skapa inlevelse hos spela-
rna – en känsla av att man verkligen är
där, att det handlar om sekunder, att det
är riskfyllt. När det talas om att skapa
stämning i rollspel är det för många sy-
nonymt med att välja rätt bakgrunds-
musik – något som i själva verket är en
mycket liten del av stämningsskapan-
det. Stämning skapas istället genom
konkreta handlingar i spelsitua-tionen
– det handlar om att tänka på rätt saker
och på att försöka tänka på dem konse-
kvent.

Det första man måste göra är att döda
något av en helig ko inom rollspels-
hobbyn, nämligen kravet på åtskillnad
mellan spelare och roll. En av drag-
ningskrafterna med rollspel är ju att det
ger en chansen att vara någon annan,
att man kan försöka sätta sig in i en an-
nan persons sätt att tänka. Det anses
allmänt som gott rollspelande att leva
sig in i sin rollperson och agera som roll-
personen skulle ha gjort, inte som man
själv skulle ha gjort. I actionsamman-
hang kan det dock finnas anledning att
lätta på det kravet: om man vill uppnå
den andfådda, stressande känslan av
spänning, är det faktiskt så att man i
någon mån måste stressa spelarna, inte
bara rollpersonerna. Eftersom spelaren
är den som spelar rollpersonen, säger
det sig nästan själv att bästa sättet att
som spelledare demonstrera hur roll-
personen upplever en situation, är att
utsätta spelaren för ett visst mått av
spänning och stress.

Friform och annat
Det är en vanlig uppfattning att regel-
användande står i motsättning till fart-
fylld action, och ett alternativ som har
lanserats är att använda sig av s k fri-
form, med vilket i allmänhet avses att
man inte använder sig av något slump-
moment och att spelledaren med ut-
gångspunkt i spelarnas handlingar och
dramaturgiska överväganden helt en-



15

Ljus, kamera, ACTION!
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kelt bestämmer vad som ska hända och
vilka resultaten av spelarnas handlingar
blir. Rätt utfört ger detta spelsätt onek-
ligen en högre spelhastighet, vilket i sin
tur kan skapa en känsla av kontinuer-
lig fart och action. Men det kräver också
att spelare och spelledare är väldigt
samspelta och att de har ungefär samma
uppfattning om vad de vill uppnå. Fri-
formsspelande blir ofta mer beroende
av de enskilda individernas preferen-
ser och stil, varför det helt enkelt blir
svårt att komma med generella tips om
stämningsskapande.

Den här artikeln utgår alltså från att
man spelar rollspel på mer traditionellt
vis, d v s med ett visst mått av slump-
faktor och med ett visst mått av regel-
struktur. En tanke är också att slump-
momentet i sig (vare sig det är tärnings-
slående, kortdragande eller något an-
nat) kan bidra till att skapa en känsla av
spänning. En annan grundtanke är dock
också att skapandet av en actionstäm-
ning nästan oundvikligen sker på be-
kostnad av en lägre detaljnivå. En regel-
struktur gör i allmänhet actionskapande
enklare, men en alltför komplex och
tidskrävande regelstruktur kan verka
hämmande. Det är inte regler i sig som
är actions fiende, men regelsystem som
starkt bygger på detaljsimulering kan
lätt bli det. Med action avser jag främst
”filmisk action” (eller vad man nu vill
kalla det), där det viktiga är att uppnå
en känsla snarare än att göra en verk-
lighetstrogen simulering.

It’s all in the mind
Som jag sade tidigare handlar action-
stämning mycket om att försätta spela-
ren i ett sinnestillstånd som påminner
om karaktärens. Nyckelordet här är
”sinnestillstånd”. Hjärnan är som be-
kant den känsligaste kroppsdelen och
det är vad som händer inne i hjärnan
som är det väsentliga. Kan man aktivera
spelarens fantasi så att han/hon själv
börjar föreställa sig stressen och följ-

derna av sina handlingar – då har man
lyckats. Det främsta stämningsska-
pande vapen man har tillgång till som
spelledaren är den beskrivningsmakt
man förfogar över – så som spelledaren
beskriver situationen, så kommer spela-
rna också att uppfatta den. Därför först
några ord om beskrivningar.

Som spelledare har man, eller bör ha,
i allmänhet en god uppfattning om un-
gefär när, var och hur i äventyret som
action och hetsiga händelseförlopp kom-
mer att äga rum. I vissa lägen är rollper-
sonerna förberedda (som när de smy-
ger omkring i  den obligatoriska orch-
grottan och vet att det snart kommer att
bli strid), i andra oförberedda (som när
de överraskas i ett bakhåll), men i all-
mänhet vet i alla fall spelledaren unge-
fär vad utgångspunkterna är: var sker
scenen, vilka är antagonisterna, vilka
tänkbara upplösningar finns det etc.
Spelarna, och deras rollpersoner, saknar
dock denna helhetskunskap. När helve-
tet brakar loss är det sällan man tänker
på eller ens uppfattar exakt hur många
kvadratmeter stort rummet man befin-
ner sig i är, hur högt upp från golvet
fönstren är, att det ligger en skurk gömd
bakom bensintunnan etc. När action-
scenen börjar kan spelledaren därför
lämpligen frysa händelseförloppet, avi-
sera att nu kommer en kort beskrivning
av vad rollpersonerna ser/uppfattar och
att spelarna/rollpersonerna kan börja
agera efter att beskrivningen är gjord.

Därefter gör spelledaren beskriv-
ningen och fokuserar på det man kan
tänkas uppfatta omedelbart: ungefär
hur många motståndarna som dyker
upp är, hur stort rummet är etc. Spel-
ledaren kan gärna vara medvetet vag i
sina beskrivningar: ”Det ser ut som tio-
tolv zombies”, ”Ni ser inte rummets
bortre vägg eftersom det är så mörkt”,
”Det hörs ett konstigt ljud från taket”
etc, och göra klart att det kommer att
kräva viss ansträngning att få bättre
överblick och information om situatio-

nen. Räkna grovt med att varje rollper-
son i huvudsak uppfattar det som rör
hans/hennes egen specifika situation i
scenen, och berätta inte om detaljer som
påverkar andra rollpersoner (om spela-
ren inte särskilt ägnar tid åt att titta ef-
ter sådant).

Sedan kan man berätta att man kan
få mer information om man ägnar tid
till det. Om rollpersonen t ex ägnar en
handling/runda (eller fler) åt att dra
efter andan, se sig omkring och kanske
särskilt försöka hålla koll på vissa sa-
ker (vad händer under taket, vad hän-
der en annan spelare, etc), kan spelleda-
ren dela ut mer information, beroende
på hur lång tid man ägnar. Medan man
iakttar kan man naturligtvis inte heller
göra något annat, t ex slåss, ducka,
springa – eller så kan man det, men man
får då reda på proportionellt mindre in-
formation.

Allt detta inger förhoppningsvis
spelarna en viss osäkerhetskänsla – de
vet helt enkelt inte om de uppfattat allt
viktigt eller ej. Finns det fler motstån-
dare gömda någonstans? Finns det nå-
gon flyktväg de har missat? Kanske,
kanske inte.

Spelarna kommer förhoppningsvis
hamna i ett sinnestillstånd där de upp-
fattar a) att vad som helst kan hända
och att b) man kan få bättre överblick,
men bara till priset av ett tillfälligt mins-
kat handlingsutrymme. Hela tanken är
förstås att i någon mening simulera det
kaos som råder i ”verkliga” actionscener,
genom att bara ge varje spelare den in-
formation som han/hon anstränger sig
för att ta reda på och neka spelarna en
självklar tillgång till en total överblick.

Av denna anledning menar jag att det
ur actionsynpunkt är direkt skadligt att
använda sig av tennfigurer, golvplaner
och liknande material, eftersom det dels
förflyttar händelseförloppet ut från
spelarnas fantasi och konkretiserar det
på ett icke-dynamiskt sätt, och dels ef-
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tersom golvplaner o dyl ger spelarna en
överblick som rollpersonerna garante-
rat saknar.

Samtidigt måste beskrivningarna
vara så pass noggranna och precisa så
att spelare och spelledare inte uppfat-
tar situationen på helt olika sätt – det
finns ingenting som gör spelare så irri-
terade och frustrerade som att de förut-
satt att saker ser ut på ett visst sätt och
det sedan visar sig att spelledaren me-
nade något helt annorlunda. Försök i
dina beskrivningar därför vara tydlig
när det gäller scenens grundläggande
förutsättningar, så att alla har på ett
ungefär samma bild i sin hjärna.

Avsteg kan också göras från den brist-
fälliga beskrivningens princip. Det är
förvånansvärt lätt att styra spelare ge-
nom sina beskrivningar. En bra inled-
ningsbeskrivning av en actionscen ska
också innehålla många roliga saker för
spelarna att ta tag i. Om du t ex gärna
skulle se att rollpersonerna svingade sig
i ljuskronor, nämn att det finns ljuskro-
nor i din beskrivning. Om du vill att de
ska kunna lura skurkarna att halka i ut-
spilld olja, nämn att det ligger olja i en
pöl nära en vägg etc. Var inte övertyd-
lig. Lägg i varje lägesbeskrivning in ett
par-tre till synes ovidkommande detal-
jer så att det inte blir uppenbart att det

är just svinga sig i ljuskronorna man ska
göra. Detta är scenbeskrivningens an-
dra aspekt: bristerna i beskrivningen
gör att spelarna blir stressade och
osäkra, medan de mer specifika delarna
skänker spelarna olika typer av resur-
ser att använda sig av och stimulerar
deras fantasi. Spelledaren kan mer än
gärna lägga in saker han/hon inte ens
själv har en aning om hur de ska använ-
das i sin beskrivning – det är sannolikt
att spelarna ändå kommer att hitta på
ett roligt användningsområde för bil-
vraket, högen med gosedjur, trädgårds-
redskapen etc. En bra actionscens-
beskrivning bygger på en bra balans
mellan begränsningar (främst i över-
blicken över situationen) och resurser
(miljödetaljer som kan användas i
spelarnas vildsinta påhitt).

Tid att tänka, tid att
handla
”Action” betyder som bekant ”hand-
ling”. Om man vill skapa action-
stämning är det just handlandet som ska
premieras och betonas. Det händer lätt
i rollspel att spelare frivilligt eller ofri-
villigt förvandlas till fullfjädrade
systemutnyttjare i strid och ägnar sin tid
åt att fundera över vilken vapenmanö-
ver som är mest optimal i varje ögon-
blick istället för att fundera över om
han/hon kommer ta sig levande ur den
knipa han/hon befinner sig i. Många
spelare fattar ogärna beslut utan att ha
så mycket fakta som möjligt på bordet
– särskilt i situationer där deras rollper-
soners liv står på spel. Men som vi såg
ovan är en av nycklarna till actionstäm-
ningen att ge spelarna bristfällig infor-
mation, och att låta inhämtandet av yt-
terligare information ta tid (tid man
kanske inte har). Ett bra sätt att återi-
gen försätta spelarna i ett stressat sinnes-
tillstånd är att som komplement till den
bristfälliga informationen införa initia-
tivsystemet Tänk Snabbt™ istället för
det initiativsystem som används i det
system man för tillfället spelar i.

Detta system består helt enkelt i att
man, när actionscenen kommer igång,
struntar i normal initiativordning. Istäl-
let startar spelledaren i ena änden av
spelbordet, pekar med hela handen på
en spelare, och frågar ”Vad gör DU?”.
Om spelaren då börjar stamma och se
förvirrad ut istället för att svara, säger
man bara ”OK, du stammar och ser för-
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virrad ut. [till nästa spelare] Och vad
gör DU? ”. Man ger inte spelarna nå-
gon direkt betänketid för att planera
sina handlingar – ytterligare ett sätt att
sudda ut gränsen mellan spelare och
rollperson, eftersom man förutsätter att
spelarens reaktionsförmåga är identisk
med rollpersonens. Snabbtänkta spelare
som sitter sist i turordningen fattar snart
att de har en fördel gentemot övriga, ef-
tersom de i praktiken har längre betän-
ketid än de andra. Den mattan kan du
dra undan från dem genom att nästa
varv börja i mitten av bordet, eller hop-
pa slumpmässigt mellan spelarna.

Några försiktighetens ord om detta:
en del spelare kan bli rättmätigt frus-
trerade över detta tilltag. Om man t ex
har gjort en rollperson som är en strids-
maskin, vill man rimligtvis att denna
ska reagera snabbare än man själv hade
gjort i samma situation. En av tjusningar-
na med rollspel är ju trots allt att man
kan ha en rollperson som kan en massa
saker som man själv inte kan. I sådant
fall kommer spelaren säkert att känna
sig snuvad, och det är ju inte meningen.
Det här sättet att hantera initiativ fung-
erar därför bäst att använda kanske de
två-tre första rundorna i en strid, bara
för att få in spelarna i den rätta stäm-
ningen. Därefter kan man gå över till
det vanliga initiativsystemet igen – men
det är fortfarande helt legitimt att du
som spelledare avkräver spelarna
snabba svar på frågan om vad de ska
göra. Inte ens rollpersoner med snabb
reaktionsförmåga har obegränsad be-
tänketid när det hettar till.

Våga misslyckas!
Det finns ytterligare en aspekt av princi-
pen att betona handlandet. Många spela-
re är nämligen livrädda för att handla
”fel”, d v s handla på ett sätt som gör att
de har svårare att klara av äventyret, el-
ler som gör att de försätter sig själva i en
besvärlig situation, eller liknande. För att
verkligen kunna få till en bra action-
stämning måste spelledaren försöka få
spelarna att ta till sig ett centralt diktum
från improvisationsteatern, nämligen
”Våga misslyckas!”. De flesta spelare
avskyr och fruktar fummel (eller vad
det nu heter i det aktuella systemet –
det jag menar är den typ av kännbara
misslyckanden de flesta rollspelssystem
på något sätt innefattar), men i action-
sekvenser kan fumlet vara guld värt.

Ett spektakulärt misslyckande kan
nämligen ha ett minst lika stort drama-
turgiskt värde (om inte större) än ett
lyckat resultat. Se på filmen Big Trouble
in Little China. Huvudpersonen (Kurt
Russel) misslyckas med i princip allt
han tar sig för, och översatt i rollspels-
termer fumlar han nog både en och två
gånger. Men ändå är det en hemskt ro-
lig karaktär som man känner för, och
man dras med i hans historia.

Som spelledare kan du försöka ko-
piera denna känsla genom att lägga ner
viss energi på att beskriva konskevense-
rna av ett fummel, och framförallt be-
skriva fummelresultaten på ett sådant
sätt att det skapar öppningar för nya
händelseutvecklingar. Ett fummel ska t
ex generellt sett ha negativa konsekven-
ser för fumlaren, men det finns inget
som säger att fumlet måste vara dåligt
för hela spelgruppen. Fumlaren som
tappar sin pistol kanske tappar den
framför den nyss avväpnade kamratens
fötter? Eller så kanske det visar sig att
fumlaren som kraschade traktorn in i
väggen (och därmed skadade sig själv)
inte gjorde något så dumt ändå – ett hål
i väggen är ju precis vad man behöver
för att kunna fly. Och så vidare.

Spelare tenderar ibland att glömma
att de spelar sin roll inte bara för att de

själva ska ha roligt utan att deras roll
också ingår i en grupp, där alla ska ha
roligt. Om en spelare misslyckas kan det
leda till resultat som är roliga för grup-
pen som helhet. Märk väl att jag säger
roliga – meningen är inte att varje fum-
mel ska förvandlas till en maskerad
välsignelse för gruppen – snarare att
spelarna ska våga skapa situationer som
är underhållande för de andra spelarna.
Som vanligt är det dock en balansgång.
En spelare som oupphörligen miss-
lyckas med flit kommer snabbt sluta
vara underhållande.

För att det här ska fungera krävs dock
inte bara att spelarna börjar tänka an-
norlunda. Du som spelledare måste
också vara förberedd på det där kapi-
tala misslyckandet. Det viktigaste att
tänka på i det avseendet är att aldrig
konstruera scener/äventyr på ett sådant
sätt att det bara finns en väg att gå ge-
nom dem. Det är destruktivt att bygga
en scen på att spelarna måste hitta en
viss ledtråd, måste tillfångata en viss
skurk (eller ännu vanligare: måste miss-
lyckas med att tillfångata en viss skurk)
– för om de, p g a tärningarnas nyck-
fullhet, skulle råka sumpa det, så är det
klippt; de kommer inte vidare i äventy-
ret. Om spelarna dessutom vet att det
är så (spelare lär sig spelledares känne-
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märken och fäblesser när det gäller
äventyrskonstruktion ganska snabbt,
tro mig) kommer de av naturliga skäl
bli livrädda för att misslyckas, så som
jag beskrev ovan.

Som spelledare måste du istället för-
söka tänka ut ett antal alternativa vä-
gar genom scenariot/scenen och för-
söka ha resurser i scenen/äventyret som
gör att du kan få in spelarna på rätt väg
om de skulle misslyckas med något del-
moment. När spelarna lärt sig att allt
inte är kört även om de misslyckas med
att hindra skurkarna från att stjäla profes-
sor Dortmunders orgongenerator, kom-
mer de också att våga ta mer risker även
om det innebär att de kanske misslyckas.

Man får vad man förtjänar
Det jag sade nyss förtjänar lite större
uppmärksamhet så här avslutningsvis.
Aldrig har det uttalats sannare ord om
stämning i rollspel än rubrikens ”Man
får vad man förtjänar”. Visst, man kan
som spelledare irritera sig på spelare
som vägrar ta stämningen på allvar,
som trots alla fina tricks man använder
vägrar dras med, men sanningen är den
att det yttersta ansvaret för stämnings-
skapandet trots allt ligger på spelleda-
ren. Man kan som spelledare vilja skapa
hur fräck och andtruten stämning som
helst – men om man faktiskt inte är be-
redd på att själv släppa loss lite så är
det dömt att misslyckas.

Exempel: du vill uppnå en fräck action-
stämning med samma känsla som
Indiana Jones och gamla Robin Hood-
filmer. Dina tre spelare skapar följande
rollpersoner: en hård f d boxare, en fräck
fasadklättrare och en galen vetenskaps-

man. Vad händer i den första action-
scenen? Jo, boxaren blir nedslagen med
en blydagg i bakhuvudet i inlednings-
skedet och ligger medvetslös hela sce-
nen. Scenen utspelar sig på en fotbolls-
plan så fasadklättraren har ingenting att
klättra på. Den galne vetenskapsman-
nens senaste uppfinning fungerar inte
eftersom du upptäcker att han under ge-
nereringen glömt skriva upp/köpa de
kristallium-batterier som krävs för att
driva uppfinningen. Spelarna kommer
då med rätta att bli frustrerade eftersom
du inte givit dem möjlighet att lämna
sitt bidrag till den häftiga stämningen.
De bubblade över av coola påhitt de
knappt kunde vänta på att få använda,
men genom ditt agerande har du nu avi-
serat ett det egentligen är något helt an-
nat än Indiana Jones-stämning du vill
åt – oavsett vad du säger.

Om du vill att spelarna ska vara fräcka,
låt dem då också vara bra, om det är
vad som krävs! ”Spelbalans” är en term
jag aldrig riktigt har förstått utom när
det gäller brädspel, konfliktspel o dyl.
Rollspel är nämligen redan i grunden
obalanserade eftersom spelarna bara
kontrollerar sina rollpersoner, medan
spelledaren har en hel världs resurser
till sitt förfogande. Då kvittar det om
rollpersonerna är overkligt duktiga på
det de gör, eftersom spelledaren alltid
kan hitta på någon/något som är fräck-
are, värre, bättre. Tänk på att du som
spelare har oinskränkt makt att sätta dit
spelarna, om du så skulle vilja. Men din
uppgift är inte att sätta dit spelarna. Din
uppgift är att se till så att ni alla, både
du och spelarna, har roligt. Självklart, ja-
visst – men ofta lätt att glömma.

Konfliktspelstips
på webben
PBeM är enligt min mening gamla
hederliga PBM som tagit steget över
i teknikåldern. För konfliktspelen är
Magnus Cassersjö den store gurun.
Han startade för ungefär ett dussin
år sedan ett litet konfliktspel per van-
lig snigelpost som hette Svartfolk.
Ett trevligt krigsspel i orchisk miljö,
och många är de svenskar som
spelat detta spel per post eller e-
post.

Senare utökades repertoaren med
Fantasy Blitzball League, FBBL
(http://www.geocities.com/aemp_no1/), ett
fantasy-sportspel och Orkz som var
en något utvecklad engelsk version
av Svartfolk. Daemonikum startade,
men blev inte helt färdigt.

FBBL körs fortfarande, Svartfolk sål-
des och Daemonikum har jag tagit
över och försöker uppliva – besök
gärna min sida http://home.tiscali.se/
~graywulf/daemonikum.htm

Vill ni läsa mer om engelska PBM,
så rekommenderar jag Flagship.
FlagshipUK@compuserve.com. Testa
gärna engelska PBM via gamla
KJC.  De har ett gratis spel på http:/
/www.kjcgames.com/spacetroopsignf.htm.

– Graywulf
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Kvinnor och spel

vinnor och spel
Detta nummers Gästtyckare Åsa Roos funderar
runt varför så få kvinnor spelar spel

Häromdagen damp nya Codex ner i min
brevlåda. Det var nummer tolv. Num-
mer tolv hade som överskrift ”Bästa
blaskan för unga killar enligt Expressen
och GT”. Och då kommer den där att-
ans envisa frågan upp igen, den som har
gnagt på mig ända sedan jag blev gam-
mal nog att gå på konvent: ”varför är
det så få tjejer som spelar?” Vad är det
vi har matats med som gör att så få av
oss faktiskt tar tag i ett stabilt dataspel,
rollspel, kortspel eller brädspel och fak-
tiskt lär oss det? Är det ämnet på de
flesta spel som avskräcker oss? Allt blod
och mord? Är det de stereotypa brudar-
na, som antingen skriker eller slåss för
kung och fosterland, allt medan bh-n
studsar som två glada basketbollar? Är
det utseendet på tjejerna som vi spelar
med? Enorma bröst, getingsmal midja
och ben som är långa som styltor? Var-
för spelar inte fler tjejer spel?

Men, säger ni då, det finns ju faktiskt
tjejer som spelar. Och se på Hanna Jons-
son. Hon är banne mig ordförande i
Sverok. Jovisst. Men huvuddelen av
dagens spelande ungdom är ändå män.
Eller pojkar. Välj själv. (Jag läste en
krönka i Expressen av Susanne Ljung
som stereotypiserade ganska kraftigt.
”Småtöntiga killar som lekt rollspel som
’Drakar och demoner’ och lusläst Tolkien
och annan fantasylitteratur om goda
hjältar som alltid besegrar onda krafter
och aldrig bekymrat sig om trovärdig-
het eller naturlagar.” Att krönikan i sig
helt saknar humor är en helt annan sak...
Krönikan fanns så sent som den 3/1
2002 att tillgå på
http://www.expressen.se/
article.asp?id=92040)

Frågeställningen är intressant. Det
måste finnas en anledning till att man
som tjej inte börjar spela ett spel. Är det
för komplicerat? Är man rädd (den här
eviga frågan om kvinnors dåliga själv-
förtroende) att göra bort sig? Att inte
kunna från början?

Är det kanske därför lajv drar så hårt
i kvinnor? Eller flickor, välj själv. Är det
för att vi tjejer ofta blir uppfostrade att
vara duktiga på att sy, pyssla med
broderier, vara ”husliga”, färdigheter
som faktiskt är riktigt bra att ha när man
lajvar? Det kanske är ett tillfälle då vi
känner oss jämställda, och kanske till
och med duktigare än männen. Eller
pojkarna. Och då får vi helt plötsligt
vara med och leka på lika villkor.

Det här är bara funderingar, men jag
tror att en stor del av tjejers tveksamhet
inför spel inte beror i första hand på att
vi är ointresserade. Jag tror att det hand-
lar om att vi inte känner oss säkra på
våra färdigheter. Många utav de spel
som idag finns är baserade mer eller
mindre på grupper. Dataspel online
inbegriper ofta en läroperiod då det inte
är helt ovanligt att man som nybörjare
får utstå en del hånfulla repliker, man
gör misstag. En teori jag har är att det
är det publika som kan skrämma. Att
det inte finns något sätt man kan lära
sig spelet fullt ut om man inte spelar
mot någon. Och om den man spelar mot
dessutom beter sig nedlåtande och hån-
fullt när man gör misstag (som den per-
sonen säkerligen också begick) så är det
säkert en stark anledning till varför man
inte spelar igen. Vem vill utsätta sig för
en situation där man blir nedgjord?

Det som egentligen gör mig mest för-
bannad är alla de spel som riktar sig mot
flickor, där uppgifterna i princip går ut
på att lära den stackars lilla tjejen att ”du
skall vara söt och snäll, och passa in i
den här rollen”. Varför? Barbie-spel.
Visst. Barbie har en del nackdelar, spe-
ciellt kroppsbyggnaden, men å andra
sidan har hon en sida som många för-
biser när de kritiserar henne. Barbie kan
ha vilka yrken hon vill. Barbie kan vara
astronaut (det är sant, Mattel gav ut en
astronaut-Barbie. Med rosa rymddräkt),
Barbie kan vara pilot, Barbie kan vara
vem som helst. Varför har den sidan
blivit förbisedd när det kommer till
Barbie-spel?

Varför finns det spel som riktar sig
mot tjejer som går ut på att bli poppis i
skolan? Och varför blir man poppis ge-
nom att vara inställsam mot rätt perso-
ner och elak mot ”fel”?

Jag spelar rollspel, konsoll- och data-
spel. Precis som mina manliga arbets-
kamrater. Jag är inte lika duktig (und-
rar varför), men jag är med. Ibland är
det faktiskt jobbigt. Speciellt i Counter-
strike, där jag ofta ligger sist i statistik-
listan, men vad fan! Jag är duktig på
Soul Calibur. Jag suger på Quake, men å
andra sidan spelar jag mot mina
arbetskamrater som spelade Quake re-
dan i vaggan. Spelar vi på Dreamcastet
så vinner jag faktiskt lika ofta som de.

Det här var menat som någon slags
kritisk krönika. Jag vet faktiskt inte var-
för kvinnor inte spelar spel. Men jag har
lång tid på mig att ta reda på det.

Det här är Åsa Roos, speldesigner på
Picofun. Signing off.
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DD e stora frågorna

Förbundsstyrelsen
manar till debatt om

Sveroks framtid
Du ser väl till att göra din röst hörd?

Åk själv på riksmötet,
eller prata med riksmötesombuden!

Så närmar vi oss alltmera

Sveroks riksmöte 2002.

Det är alltså hög tid att lyfta

blicken från vardagens spelande

och Sverokande och försöka

tänka igenom vad som behöver

göras under det kommande året.

I den här artikeln presenteras

några av de områden som

förbundsstyrelsen anser vara

extra viktiga att ta ställning

till inför riksmötet.

 Debatt kommer föras på

diverse e-postlistor samt på

en särskild Internetsida

(rm.sverok.se).

inför Riksmötet 2002
Studieförbund
Riksmötet 2001 beslöt (i samband med
antagandet av Sveroks vision) att Sve-
rok ska starta ett eget studieförbund.
Tanken var att tillföra ytterligare resur-
ser till våra föreningar och spelhobbyn
i stort. Ett studieförbund skulle nämli-
gen få mångdubbelt större resurser än
vad Sverok har idag. Idag har Sverok
centralt ett begränsat samarbete med
Studiefrämjandet och många fören-
ingar och spelare ute i landet har lokala
samarbeten med andra studieförbund.
Dessa fungerar ofta relativt väl. Proble-
met är dock att de nuvarande studie-
förbunden har stora administrations-
kostnader och tappar mycket pengar
där. Genom ett eget förbund skulle Sve-
rok kunna ge en större andel av pengar-
na till verksamheten samt inrikta hela
studieförbundet så det passar Sveroks
föreningar. Som med allting annat här
i världen finns det givetvis ett par po-
tentiella nackdelar. Det har lyfts fram
farhågor om att ett studieförbund skulle
byråkratisera Sverok, göra det mera
tungrott och svårt att påverka. Vi job-
bar givetvis på att dessa nackdelar inte
kommer att finnas och det nya studie-
förbundet kommer snarare att vara ett
organisatoriskt skal för de som själva
vill driva sin studieverksamhet. Rent
konkret är det tänkt att hanteringen av
cirklar och kurser ska vara integrerat
med Sveroks övriga bidragshantering;
det kommer sålunda att bli enkelt för
föreningarna att driva studiecirklar.

Under hösten har arbetet intensifie-
rats och konkretiseras avsevärt. Som
läget är nu kommer det under 2002 att
startas ett studieförbund där Sverok
står som ett av de initiativtagande för-
bunden. Studieförbundet är en egen or-
ganisation där Sverok blir en av flera
medlemsorganisationer. I det nya stu-
dieförbundet, liksom i Sverok, kommer
medlemsföreningarna att ha makten.
På riksmötet kommer en fråga huru-

vida Sverok ska kvarstå som medlem
eller lämna det nybildade förbundet.
Förbundsstyrelsen anser att Sverok ska
kvarstå som medlem för att kunna er-
bjuda sina medlemmar alla de fördelar
som finns med ett ”eget” studieförbund.
Mer information kommer att skickas ut
i samband med information om de nya
bidragsreglerna.

Marknadsföring
Under 2001 har Sverok antagit ca 350
föreningar, vilket är en tämligen stor ök-
ning från 2000. Efter en tid med mins-
kande antal nya föreningar har Sverok
lyckats vända denna trend, vilket troli-
gen har mycket att göra med den pr-
satsning som genomförts under året.
Det har rört sig om besök på mässor och
konvent, nationella spelveckan, annon-
ser och mycket annat. Förbundsstyrel-
sen anser att detta arbete måste fortsätta
och få större resurser. Hur kan arbetet
bli bättre och vad ska inriktningen vara?
Ska inriktningen vara att skapa fören-
ingar av en viss typ i vissa särskilda om-
råden (till exempel glesbygd), en gene-
rell nyrekrytering av unga spelare eller
något helt annat? Det är något som riks-
mötet bör vara med och besluta om.

Värde till föreningarna
Sverok skapar värde för våra föreningar.
Annars skulle det ju inte bildas 350 för-
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eningar per år och vi skulle inte ha våra
över 1300 föreningar totalt. Men Sverok
kan säkerligen bli bättre på att göra sa-
ker för föreningarna. Frågan är bara hur.
Ska det ske genom ökade bidrag, genom
mer opinionsskapande verksamhet (för
att stärka hobbyns legitimitet och all-
mänhetens kunskap om den) eller nå-
got helt annat? Föreningarna är förbun-
dets medlemmar. Det är där verksam-
heten (spelandet) sker, och det är för
dem Sverok finns. .

Information till folket
Informationsflödet i Sverok har ofta kri-
tiserats. Det rör sig om såväl informa-
tion till de som är aktiva inom förbun-
det som till föreningar och deras med-
lemmar om vad som händer och kom-
mer hända i Sverok. Det har prövats
många vägar för att förbättra detta, till
exempel förbundstidningen, hemsida,
e-post-listor och distriktsträffar. Även
om förbundsstyrelsen tycker att alla
dessa vägar är bra så har de inte fullt ut
kunnat lösa problemet med att medlem-
mar och aktiva vet för lite om vad som
händer i förbundet och ibland har svårt
att få fram sina åsikter. Hur är det möj-
ligt att förbättra informationsflödet i för-
bundet, såväl om vad som händer som
om vad medlemmarna vill ska hända i
framtiden?

Sveroks organisation
Sverok har en liten och effektiv admini-
stration och en organisation som i öv-
rigt oftast är både lättrörlig och effek-
tiv. Dock har det under årens lopp visat
sig att det funnits olika syn på hur de
olika delarna av förbundet (till exem-
pel föreningarna, distrikten och ”riks”)
ska interagera och vad de har för upp-
gifter och befogenheter. Detta kommer
sig troligen till stor del av att Sverok är

ett ungt förbund som växt fram orga-
niskt, under olika förutsättningar i olika
delar av landet och vid olika tidpunk-
ter.

Oavsett vad man har för åsikt om hur
Sveroks organisation är uppbyggd idag
och hur det bör se ut i framtiden är de
flesta eniga om att det behövs en dis-
kussion om ämnet. Förbundsstyrelsen
anser att det under riksmötet bör fattas
beslut om hur organisationsstrukturen
i förbundet ska se ut.

Och mycket annat…
Självklart finns det många andra frågor
som behöver tas upp till debatt inför
riksmötet. Om ni har några frågor ni

Delta i debatten på

rm.sverok.se
Här hittar du debattforum och förslag till motioner från förbundsstyrelsen med

flera. Varför inte lägga in ett eget? Låt debattens vågor gå höga, ifrågasätt,
lyssna på andra och hjälp till att utveckla Sverok.

riksmotet-list@sverok.se
E-postlista för diskussioner om riksmötet.

www.sverok.se
Sveroks hem i cyberrymden, med information, forum och mycket mer.

sverok-list@sverok.se
E-postlistan för Sverokdiskussioner även då Riksmötet inte är på gång.

Nya bidragsregler
Det gamla bidragssystemet skrotas
helt från och med i år, eftersom Ung-
domsstyrelsens ändrat reglerna.
Den största förändringen är att sam-
mankomstbidraget har försvunnit.
Istället får alla aktiva Sverok-före-
ningar en grundpott på 2000 kronor
(här spelar medlemmarnas ålder
ingen roll), och ytterligare 40:- för
varje medlem som är mellan 7 och
25 år.

– Tove Gillbring

tycker är extra viktiga, använd er av de
debattforum som nämns här intill för att
lyfta fram era frågor och åsikter. Sverok
är till för sina medlemmar och det är
mycket viktigt att så många som möj-
ligt gör sin röst hörd. Bara så kan vi få
ett riksmöte som fattar bra och genom-
arbetade beslut.

Foto: Daniel Roos
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Daniel Roos
Vampirelajvare, fotograf och fansin-
redaktör – Daniel Roos har många

strängar på sin lyra.

En vacker dag i november 1998

stod man så där och råkade leda

den lokala vampyrlajvs-

kampanjen. Hur jag råkat halka

in på det är en helt egen

historia, men varför inte göra

det bästa av situationen?

Varför inte ge sig på att försöka

utveckla ett så stagnerat koncept

som vampyrlajv?

H istorien bakom S
eller skapandet av en nation e

Jag började fundera i banor om man inte
kunde tänka i större skala än bara lo-
kalt. Om inte ett nationellt lajvande kun-
de leda till intressantare intriger och
större spänning i och med fler, okända
spelares aktivitet. Detta var anled-
ningen till att började ta kontakt med
de redan existerande internationella
organisationerna Camarilla™ och One
World By Night. Målet var att genom
dessa leta fram och samarbeta med
svenska vampyrlajv. Ganska snart insåg
jag dock att dessa organisationer dels
var uppbyggda i en byråkrati vi aldrig
skulle kunna få något gjort genom och
att inga andra svenska lajv var med.

Målet växte sig sedan allt starkare i
mina tankar då jag kom på att ett eget,
svenskt samarbete skulle kunna leda till
det jag strävade efter mest. Med sam-
arbetet kunde man få till ett gemensamt
erfarenhetsutbyte som kunde skapa en
nationell ”think tank” för att vidareut-
veckla lajvgenren. Därför tog jag gan-
ska snabbt fart och använde internet till
att söka igenom alla sidor som hade det
allra minsta med vampyrer och lajv att
göra. Sedan skrev jag brev till alla adres-
ser som fanns publicerade på sidorna
och snart kunde jag samla alla som haft
åsikter om idén på en gemensam email-
lista, för att bättre koordinera email-kor-
respondensen. Den 13 juli existerade
Sweden By Night äntligen på fler plan
än enbart min egen idévärld. Däremot
var samarbetet just då inget annat än
just en emaillista för spelledare som vil-
le samarbeta och, som jag skrev själv i
mitt första inledande mail för listan;

From: ”Daniel Roos”
Date: Tue Jul 13, 1999 12:41 am
Subject: Welcome to the
swedenbynight eGroup
En lista för att samordna svenska
vampyrlajv.
Här diskuteras kommande
gemensamma aktiviteter, samt intriger
som påverkar övriga Sverige.

Vi insåg ganska snart att vi behövde
ett forum även för spelarna för att sam-
arbetet skulle fungera. Därför skapade
jag egna forum åt varje stad i samarbe-
tet och ett OOC-forum där spelarna
kunde ge feedback på samarbetets ut-
formning. Jag lade även upp ett natio-
nellt länkarkiv över samtliga vampyr-
lajvs hemsidor i Sverige, även om de
inte var med i SBN, för att vi enklare
skulle kunna relatera till hela lajvsverige
och framtida medlemsvärvanden. För
oavsett om de var med nu, så var en av
mina grundvisioner med SBN att man
enklare skulle kunna hitta och komma
i kontakt med svenska vampyrlajv.

Senare samma år höll vi vårt första
spelledarmöte, där spelledare från hela
Sverige färdades till samma plats för att
under en helg dela med sig av sina er-
farenheter och planera vilken funktion
SBN skulle ha i framtiden. Efter att ha
kollat runt en hel del fick vi Sverok Ost
att ge oss resebidrag, annars hade det
nog inte kommit en enda kotte till mö-
tet. Detta blev dock ett undantag efter-
som distrikten är låsta till bidrag di-
striktsvis. Att Sverok Riks gång på gång
nekat oss bidrag, trots två Riksmötes-
beslut om att sponsra nationella nät-
verk, har hållit oss på halster, men defi-
nitivt inte skjutit projektet i sank.

På mötet framkom vår första gemen-
samma tidslinje, ett måste för att kunna
samarbeta kring en gemensam världs-
bild, och en hel uppsjö lajvhistorier och
levnadsöden för olika lajv. Det vikti-
gaste av allt för det kommande samar-
betet var dock de regler som besluta-
des och som levt kvar än idag. Funktio-
nen med reglerna var att de både skulle
vara väldigt enkla men också styrka
lajvens suveränitet. Ingen ville nämli-
gen ha en överspelledning som de in-
ternationella organisationerna hade,
utan eftersökte mest regler för att för-
enkla ett samarbete där varje enskilt
lajvs spelledning fortfarande fick ha
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Historien bakom Sweden By Night

Sweden By Night
ell think tank för vampyrlajv

Ordlista:
Lajv
Slang för levande rollspel

Lajvkampanj
Lajv som utspelas under flera olika
lajvträffar som binds samman.

Killerlajv
Omdebatterad lajvform som spelas
dygnet runt och som ibland ham-
nade i farliga situationer med ont
anande poliser och pinsamma situa-
tioner med deltagares föräldrar.

White Wolf
Skaparen av spelvärlden World of
Darkness, Vampire: The Maquerade-
rollspelet och lajvversionen Mind’s
Eye Theatre.

Camarilla ™
White Wolfs officiella lajvorganisa-
tion för deras vampyrlajv.

One World By Night
En ideellt driven internationell orga-
nisation för vampyrlajv.

Camarilla Europe
En ideellt driven utbrytargrupp ur
Camarilla™.

OOC
Out of Character, engelsk term för
att gå off-lajv, dvs allt utanför karak-
tärsgestaltandet.

Klaner
I White Wolfs spelvärld så är vam-
pyrerna indelade i olika klaner och
blodslinjer som var för sig grovt kan
räknas som en stor familj med vissa
egenheter och intern politik.

Konklav
Högsta, officiella, beslutande orga-
net i spelvärlden. Kallas bara till i
nödfall.

Symposium
Möte mellan ett områdes olika furstar.

Furste
Engelska termen för Prince, den dik-
tatoriska ledaren av vampyrsam-
hället i en stad.

Prenumerera ett år på
Codex för bara 99:-!
Sverokmedlemmar får prenumerera
på Codex för 99:-, som sätts in på
postgiro 102 18 69 -1. Ange namn,
adress och att du är Sverokmedlem.

kvar det som gjorde lajvet
unikt. Lajv-sverige bestod
vid detta tillfälle inte av ett
enda lajv som hade samma
regelsystem som ett annat.
Att bibehålla denna kreati-
vitet och skaparglädje, som
också visade sig i spel-
ledarnas lajvvision och
drömmar var högpriorite-
rat. Därav blev reglerna
inte fler än följande:
1 Gästfriheten, att alltid

föranmäla gästlajvande
för stadens spelledning
och att inte ta med
några knäppheter utan
den värdspelledningens
godkännande.

2 Ta seden dit du kom-
mer, att följa värdlajvets
regler.

3 Ansvaret, alla städer
bestämmer över sitt
eget lajv; regelsystem,
historia, plott och
karaktärer. Andra
städer sköts av det
lajvets spelledning och
övriga utanför SBN
diskuteras inte alls in-lajv då det
kan försvåra deras framtida inträde
i SBN.

4 Domänen, staden måste finnas i
verkligheten i Sverige och heller inte
skilja sig för mycket från den
verkliga staden då det annars kan
påverka andra lajvs syn på Sverige
som helhet.

5 Förgörandet, värdspelledningen har
rätt att när som helst förbjuda eller
avsluta gästlajvare som stör spelet.
En karaktärsdöd i ett annat lajv är
detsamma som i sitt eget.

De flesta reglerna var redan själv-
klara, men rätade ändå ut många tvek-
samheter inför samarbetet.

Gemensamma lajv
För att ge spelare en anledning att be-
söka andra städer åtminstone någon
gång om året, så började vi hålla i större,
nationella lajv – allt från konklaver och
symposium till privata klanträffar.

Lajven har alla varit väldigt lyckade
och deltagare har kommit från så gott
som hela Sverige för att lajva tillsam-
mans med andra spelare en helg, och
mellan lajven också umgås en del off.
Symposium hålls en gång om året och
då samlas hela Sveriges furstar till ett
långt rådslag för landets interna politik
det kommande året in-lajv, medan öv-
riga spelare passar på att anordna fest-
ligheter och även de träffas in-lajv på
samma ort fast i andra lokaler.

Foto: Daniel Roos
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Sweden By Night:
SBN är ett samarbete mellan svens-
ka vampyrlajv. Hittills har 31 lajvstä-
der valt att ta en aktiv del i samarbe-
tet vilket innebär runt 1500 vampyr-
spelare.

Hemsida:
sbn.sverok.se

Kontaktmail:
roos@sverok.se

Alla vampyrlajv godkännes per au-
tomatik bara de inte krockar med
domänregeln, dvs att det redan ex-
isterar ett SBN-lajv i staden eller att
lajvet inte utspelas i samma stad
som ansöker om medlemskap.

Demokrati
SBN är ett samarbete utan organi-
sation. SBN har varken någon leda-
re eller styrelse utan alla medlems-
lajv har var sin röst i det beslutande
organet spelledarmötet som hålls en
gång om året.

Internationellt
Internationellt så har SBN fått ett par
frestande erbjudanden om att i sin
helhet gå med i både Camarilla™
och Camarilla Europe, men ändå ha
kvar sitt egenbestämmade lokalt i
Sverige. Förslagen är just nu under
beprövning till nästa spelledarmöte
som kommer ta ett definitivt beslut i
frågan.

Verktyg
Rätt snabbt märktes det också att det
behövdes fler verktyg för att kunna
samarbeta med alla lajvens deltagare
rent off-tekniskt. Vi hämtade inspiratio-
nen från communities och jag skapade
en enkel sådan för SBN:are med forum,
internmail, klanlistor, IRC-chat, lajv-
kalendarium, tidningsarkiv, bildarkiv,
statusregister och register för karaktär-
erna. När allt börjat springa ifrån mig
tog jag dessutom hjälp av Mats Berg-
ström att koda en bankfunktion. I denna
kan spelarnas karaktärer få inkomster,
göra transaktioner sinsemellan, köpa
prylar, få ränta, betala lägenhetshyra
och bjuda på aktier i företag. Dessutom
skapade han ett prylregister för att hålla
koll på alla prylar som cirkulerade.

Även om allt detta är klart så återstår
det fortfarande en hel del saker på våra
egna och spelarnas önskelistor över nya
funktioner. Därför fylls intranätet hela
tiden på med nya funktioner i ett tempo
som aldrig verkar ta slut.

Vi har även sedan långt tillbaka pla-
ner på att gemensamt betala grundplå-
ten till ett tryckeri för att trycka upp
gemensam valuta i form av sedlar till
våra spelare, så att portföljer av pengar
kan börja cirkulera snyggt mellan laj-
ven. En annan, kanske mer påtaglig för-
del av samarbetet, är nationella plotter.

Detta togs upp på senaste spelledar-
mötet i Göteborg och bör snart vara i
full rullning.

Allt som allt kan jag bara summera
att SBN blivit precis som jag från bör-
jan hade hoppats på. Man märker väl-
digt tydligt hur enskilda lajv tagit till
sig av viss erfarenhet från äldre lajv och
undvikit en stor mängd onödiga tabbar,
samt hur de äldre lajven tagit inspira-
tion av de yngres oskuldsfulla kreativi-
tet och nyskapande. Än mer har det
dessutom påverkat spelarna direkt på
så sätt att lajv allt oftare får besök från
andra SBN-städer över så gott som hela
Sverige. Spelarsamarbetet har lett till att
spelarna in-lajv tar inspiration från var-
andras rollgestaltande, väver gemen-
samma rollintriger på ett nationellt plan
och inte minst även blir kompisar och
förstår varandra off-lajv. I början var
SBN fullt av missförstånd och elakhe-
ter mellan lajven, men allteftersom åren
gått har vi tydligt märkt hur denna ”pa-
triotism” för det egna lajvet tonats ner
och en förståelse för varandras synsätt
framträtt.

Jag hoppas bara själv få lite mer tid
över nu, så att jag kan hålla på med an-
dra lajvformer och rollspel mer än vad
jag hunnit med de senaste åren. För det
vore dumt att helt helt tröttna på vam-
pyrlajvandet nu och utesluta en hel gen-
re som utvecklats så här långt redan.

Foto: Daniel Roos
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Känner du en pamp?

Känner du en pamp? Ombuden klara!
Här ser du vilka som fått förtroendet att avgöra Sveroks framtid som ombud på Riksmötet. Se till att de får veta vad du
tycker – innan Riksmötet! Några platser är ännu tomma. De  tillsätts genom fyllnadsval. Du hittar mer på rm.sverok.se

Blekinge (2)
Björn Olsson
td98bol@student.bth.se
Jerry Strand
jerry_beach@hotmail.com
Reserv
Paul Carlsson
palle.carlsson@polisen.nu

Dalarna (3)
Elin Gullberg
gt99egu@du.se
Love Hellström
tez@jawlock.com
Anders Wänn
mellon@home.se
Reserver (i rangordning)
Dhani Åhlman
070 - 414 95 04
Joakim Sennerby
yocce@everyday.com
Andreas Hallqvist
kandelaber@death-star.com
Anton Grahnström
drumsofdeath@mail.com
Jon Back
ion@xetrov.org
Christoffer Wiker
stoff@telia.com

Gotland (2)

Gävleborg (4)
Frida Gamero
frida_gamero@hotmail.com
Jesper Jansson
jesper@trekannor.com
Patrik Oksanen
patrikoksanen@hotmail.com
Andreas Rönnqvist
rowanbranch@swipnet.se
Reserver (i rangordning)
Jonas Sand
j.sand@ludvika.nu
Tobias Amnell
tobias.amnell@home.se

Halland (5)
Fredrik Axelzon
fraxelzon@hotmail.com
Johan Gärderud
pm00joga@stud.hh.se
Anna Lundström
anna@hkrf.com
Pär-Ola Nilsson
agorafobi@hotmail.com
Anders Torin
atorin@gamma.telenordia.se
Reserv
Henrik Isaksson
henkusmagus@hotmail.com

Jämtland (2)
Peter Madsen
peter@kksab.com
Peter Olausson
peter.olausson@nn.sverok.se

Reserv
Morgan Nordström
morgan.nordstrom@nn.sverok.se

Jönköping (4)
Mats Bergström
mats@sverok.se
Jenny Carlander
nenne_nenne@hotmail.com
Robin Ljung
usurpers@hotmail.com
Johan Röklander
johan@larp.com
Reserver (i rangordning)
Claes Gerleman
Box 207, 551 14 Jönköping
Patrik Svensson
patrik12321@hotmail.com

Kalmar (2)
Ludwig Fungmark
fungus_no1@hotmail.com
Lars Johansson
stoure56@hotmail.com

Kronoberg (2)
Robert Tiinus
rtiinus@yahoo.com

Norrbotten (3)
Jon Eriksmo
eriksmo@sverok.se
Karl Lampinen
carlmclam@popmail.com
Mattias Nilsson
mattias_on@hotmail.com
Reserv
Rickard Jakobsson
jacke_jakobsson@hotmail.com

Skåne (10)
Niklas Bendelius
nbendelius@hotmail.com
Mattias Bjärnemalm
sir_arson@hotmail.com
Martin Godaly
046-324163
Tomas Karlsson
tomas.karlsson@klippan.seths.se
Erik Lindholm
046-307921
Tobias Ljungström
046-151657
Dagny Petrussen
daff@hotmail.com
Dan Sivnert
dan@sverok.se
Johan Svanström
svanstrom@swipnet.se
Kalle Wallin
046-12 26 65
Reserver (i rangordning)
Mattias Jönsson
mattias_jonsson@hermes.ics.lu.se
Jesper Svensson
jes1suf@hotmail.com

Geza Antal
klyschmannen@hotmail.com
Gabriel Wall
046 - 33 55 46
Andreas Bjärnemalm
shamran@tiscali.se
Anders Jönsson
0451 - 143 81
Fredrik Mattisson
070 - 895 96 89
Erik Ingemansson
040 - 92 07 83
Jonas Kjellman
jonas.kjellman@swipnet.se
Gustaf Jönsson
gus@sverok.se

Stockholm (17)
Kriss Andsten
kriss@sverok.se
Martin Brodén
borderline@telia.com
Helena Brogren
helena.brogren@sverok.se
Mirja D. Hagström
mirja@offlajv.org
Maria Edin
maria@besserwisser.org
Susanne Gräslund
susanne@biochem.kth.se,
Johanna Hedberg
lajvmaster@hotmail.com
Olle Johansson
olle@johansson.com
Björn Kauppi
stridis@ecite.com
Mia Kreuger
vaarda@hotmail.com
Michael Leck
michael.leck@teamjelbe.se
Jeff Marlowe
jeffrey.marlowe@scania.com
Dennis Rundqvist
dennis.rundqvist@chello.se
Olle Sahlin
o-sahlin@algonet.se
Johan Strömquist
j@wd.nu
Stefan Ullgren
stull@lemonplanet.com
Emma Wieslander
emma@sverok.se
Reserver (i rangordning)
Jonny Hjorter
j@hj.st
Henrik Summanen
henrik@alternaliv.se
Wille Raab
wille@gnallspik.net
Anna Westerling
anna.westerling@sverok.se
Nina Åhlmans
gnista@private.se
Kasper Wieslander-Summanen
kasper@algonet.se
Monica Druid
m_druid@hotmail.com

Södermanland (4)
Victor Berglund
daddy.yoth@priest.com
Robert Bjurshagen
saparatista@hotmail.com
Louis Dubois-Fries
ldubois@spray.se
David Teterin-Bergman
016-137884
Reserver (i rangordning)
Samuel Åström
yoda@quackquack.com
Robert Gustavsson
robert_gustavsson@telia.com

Uppsala (4)
Olle Carnevale
olca1713@student.uu.se
Cilla de Mander
ripipip@hotmail.com,
Maria Mattiasson
mattiasson@hem.utfors.se,
Ida ”Alv” Urbansdottir
alv@starmail.com

Värmland (3)
Kim Carlquist
kim@sverok.se
Mikael Enmalm
mikael@sverok.se
Sara Joahnsson
sara.1@home.se
Reserver (i rangordning)
Magnus Lorinius
magnuslorinius@hotmail.com
Daniel Olsson
dannsola@hotmail.com
Johan Roos
070 - 913 47 97

Västerbotten (4)
Martin Dahl
hrdahl23@hotmail.com,
Anna Kjällström
lilla.k@spray.se
Petra Sahlin
husjuret@tiscali.se

Västernorrland (3)
Elias Ekström
elias.ekstrom@nn.sverok.se
Samir Ekström
st88sala@skola.sundsvall.se
Niklas Olofsson
vm00niox@skola.sundsvall.se
Reserver (i rangordning)
Alexander Näsström
060 - 50 24 50
Denny Söderqvist
vm00deso@skola.sundsvall.se

Västmanland (9)
Staffan Ericsson
staffan@sverok.se
Peter Hägglund
helvite@hotmail.com

Västra Götaland (11)
Karolina Andersson
karolinas.adress@hem.utfors.se
John Bredal
john@pinnet.se
Marcus Brissman
master_goran@hotmail.com
Tobias Eliasson
tobias.eliasson@telia.com
Magnus Gustavsson
k97guma@chl.chalmers.se,
Martin Junker
zorro_115@hotmail.com
Jon Karlsson
kalgarion@hotmail.com,
Mikael Lestander
mikael.lestander@gfs.gu.se
Moa Neuman
moa_neuman@hotmail.com
Claes Sundström
ice@netg.se
Pontus Welin
malkav@hehe.com
Reserver (i rangordning)
David Gustavsson
gustavssondavid@hotmail.com
Wille Raab
wille@gnallspik.net
Birger Hanning
birgerhanning@gbg.bonet.se
Claes Gerleman
Box 207, 551 14 Jönköping
Carl Heath
carl@sverok.se
Alexander Gårdlund
heerock@sverige.com
Per Wetterstrand
pettersand@goteborg.utfors.se

Örebro (3)
Tim Kinali
tim@larp.com
Ki Sandholm
ki@larp.com
Erik Sjöberg
knodden@hotmail.com
Reserver (i rangordning)
Martin Hylén
hyland@mail.bip.net
Samuel Åström
yoda@quackquack.com
Nichlas Mauritzon
grip_nichlas@hotmail.com
Christoffer Martinsson
truchier@hotmail.com
Ulrica Lysén
ulrica.lysen@sverok.se

Östergötland (4)
Carl Cramér
carl.cramer@home.se
Jonas Elimää
sverok@nagite.hypermart.net,
Kristina Hagelin
isse_h@hotmail.com
Joakim Nordin
binh_dinh@martialmail.com
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FF anzinsp a
Fanzintillgången har uppfört

sig lite som Heinz ketchup i

glasflaska under vintern. Därför

blir det mycket i det här numret.

Var glad och minns de kloka

orden: Vem behöver Viagra när

det finns fanzin?

Anders Wänn
presenterar fansin

Vill du att Anders skall berätta
om ditt fansin i kommande

nummer av Sverox? Kontakta
honom på mellon@home.se

Den Fjättrade Gåsen nr 1
Nummer 2 av Den Fjättrade Gåsen, värl-
dens enda mutantzin, är ett litet lyft från
förra numret. Bilderna är utökade med
bland annat fler hyggliga fotomontage
och några sköna illustrationer, signe-
rade Daniel Lenneér. Formatet är enkelt
fotostatkopierat på vikt A4papper. Lay-
outen är snygg, inspirerad av de klas-
siska mutantböckerna och mer enhet-
lig än förut.

Innehållsmässigt känns numret väl-
fyllt och genomarbetat. Det inleds med
några småartiklar som behandlar även-
tyrsuppslag i det Egeiska Havet, lyx-
ångaren Storlommen och en artikel om
västra Europa med anknytning till
äventyret Arvet från en drygt dussinet
år gammal Sinkadus-artikel (om den refe-
rensen ger dig en ahaupplevelse så kan
du gott titulera dig rollspelsveteran).

Den stora temaartikeln handlar om
Anglia, det som en gång kallades för
England. En uttömmande och inspire-
rande genomgång av samhällsskick,
historia, geografi, befolkning och några
äventyrsuppslag. En särskild eloge läm-
nas till den mycket sköna konspirations-
teorin. Sist i numret är del två av kam-
panjen En Värld Utan Hjältar, ett deckar-
äventyr i efterkatastrofens Finland.

DFG nr 2 är helt enkelt ett säkert kort
för alla som gillar gamla Mutant.

Zeus nr 20
Zeus är ett fanzin som sysslar mest med
Diplomacy, det fulaste och mest lömska
brädspelet någonsin. Strategispelet du
vinner genom att bedra dina vänner och
lura dina kompisar. Buskul helt enkelt.

Grafiskt är Zeus mycket modest, för
att inte säga tråkig. Vitt vikt A4-papper
och utsmyckningarna är inskränkta till
två enkla ramar. Omslaget är inte hel-
ler så inspirerande.

Innehållet har en stark vikt mot Diplo-
macy. En essä om poängsystemens his-

Ostfronten nr 10
Sverok Ost presenterar återigen ett im-
ponerande fanzin även om det av hän-
syn till portoregler är en aning tunnare
än det förra numret. Framsidan är infor-
mativ, men de vita kanterna och den
plottriga layouten gör att den känns lite
hobbyprojekt. Layouten ser fortfarande
ut som om fem olika personer har gjort
några sidor var och klippt ihop dem. En
enhetlig grafisk profil saknas.

Innehållet är just så blandat som man
kan hoppas på hos en distriktstidning.
Recensioner av brädspel, en artikel om
destruktivt lajvande och en intervju
med DreamHackarrangören Martin ger
en god blandning. Rollspelarna får en
recension av Heavy Ordonance och en
samling Matrixrollspelslänkar, paint-
ballspelarna blir åter utan. Även i detta
nummer finns en bra sci-fi-novell, Cyber-
love, som har en vacker sensmoral om
den äkta kärleken. En särskild eloge för
timing måste gå till artikeln om hur man
på ett trovärdigt sätt spelar islamsk fun-
damentalistisk terrorist, publicerad just
efter den elfte september.

Dessvärre besudlas Ostfronten fortfa-
rande av serien Knäppman. Skicklig stil
på teckningarna, men ett sällsamt lamt
manus. Och så finns de utspridda på
många sidor. Men när jag tejpat över
den med svart eltejp så kan jag i lugn
och ro läsa de bra delarna av tidningen.

toria, reklam för en svensk turnering
och en intervju med en skicklig VM-spe-
lare. Hyggligt intressant läsning, om
man är intresserad av Diplomacy.

Vidare innehåller Zeus en ordentlig
genomgång av postspelet MovieMasters
sista omgång där Oscarstatyetter delas
ut och årets biljettintäkter räknas sam-
man. Intressanta filmkoncept och skön
humor. Moviemaster fortsätter modere-
ras i Fortasse Bellum.

Zeus är en trevlig tidning som är rik-
tad till Diplomacy-spelare.



27

Fanzinspalten

alten
Den Fjättrade Gåsen nr 2

Format:
A5 S/V
Sidor:

40
Pris:
20 kr
Bäst:

Stabilt material
Sämst:

Korrekturen

http://dfg112pt.cjb.net/

Fëa nr 35
Fëa är Sveriges största, bästa och mest
ambitiösa lajvtidning.

Nr 35 har tema: Grevinnan och Betjän-
ten, dvs status, både i roller och i verk-
ligheten, ett tema som är både intres-
sant och betydelsefullt. Omslaget, som
är i färg, pryds av en vacker målning
av Jens Heimdal och har en professio-
nell känsla. Formatet är A4 på glansigt
papper och trycket är av god kvalitet.
Många varierande bilder, både foton
och illustrationer, tillsammans med en
behaglig layout gör Fëa till en fröjd även
för ögat.

Jag har läst många Fëa genom mina
år som lajvare och varje gång en tidning
är utläst så känner jag att jag har tagit
till mig något nytt. Därför var mina för-
väntningar mycket högt ställda inför
detta nummer.

Lyckligtvis blev jag inte besviken nu
heller. Klarsynta artiklar om statusens
betydelse för spelet tillsammans med
tips på hur man spelar varierande sta-
tus ger en möjlighet att fördjupa sin
nästa roll ett steg till.

Ostfronten nr 10
Format:

A4 S/V med
färgomslag

Sidor:
32 vardera

Pris:
Gratis till

Sverok Ost-
medlemmar

Bäst:
Cyberlove

Sämst:
Knäppman

http://ostfronten.ost.sverok.se/

Zeus nr 20
Format: A5 S/V

Sidor: 32
Pris: 5 kr

Bäst: Moviemaster
Sämst: Smalt material

Fortasse Bellum nr 10
Postspel, postspel… postspel, postspel…
som Ernst-Hugo skulle sagt. Fortasse
Bellum nr 10 handlar enbart om post-
spel. En spelform som jag helt och hål-
let har ändrat åsikt om, på grund av
detta nummer.

FB har verkligen inte utseendet för
sig. Vitt oglamoröst A4-papper, vikt och
häftat. Omslaget innehåller inget utom
namnet på publikationen. Inlagan sak-
nar all tillstymmelse till grafiska ele-
ment. Alla typsnitt, eller ska jag säga
typsnittet, är ganska Times och rubri-
kerna är alla likadana. Tidningen ser
helt enkelt mycket mycket tråkig ut.
Absurt nog så lyckas Sveroks ”Starta en
spelförening”-reklam på baksidan vara
ett grafiskt lyft.

Min första tanke var att det verkade
vara helt i sin ordning, postspel är ju
grymt tråkiga alltså passar de i ett trå-
kigt fanzin. Dessbättre hade jag helt fel.
Postspelen som presenteras i FB är mer
kreativa och lätthanterliga än de nu till
onlinestrategispel övergångna masto-
dontkonstruktioner som jag förknippar
med genren.

För er som inte är hemma i postspel
kan en förklaring vara på sin plats. Post-
spel är vanligen strategispel som spe-
las på distans via post till moderatorn
som håller ordning på alla spelare, rul-
lar eventuella tärningar och meddelar
resultat. Ganska lång tid mellan varje
runda alltså.

Min personliga favorit ur FB är Borgias
Bord där spelarna lönnmördar varandra
runt middagsbordet i kampen om furste-
platsen. Enormt underhållningsvärde
och lätt att konvertera till sällskapsspel.
Det genialiskt simpla Nummerspelet  för-
tjänar också ett omnämnande. Med risk
för att sno läsare från FB så återger jag
reglerna här: Välj ett positivt heltal. Den
som valt lägst utan att välja samma som
någon annan vinner.

Mail: djingiskhan@hotmail.com

Nr 20 var lite av en renässans för FB
och för postspelandet i hela Sverige. Inte
mindre än sju stycken nya postspel star-
tades upp. Bland annat ska Moviemaster
(se recension av Zeus 20) rapporteras här
i fortsättningen.

FB innehåller faktiskt en sak som inte
är postspelsrelaterat, en rapport från
Borås Spelkonvent som fokuserar på
Diplomacy. Dessvärre har sista halvan av
rapporten gått förlorad i en felkopie-
ring, så jag vet fortfarande inte hur det
gick för skribenten, eller vad som hände
i sal 208.

Fortasse Bellum kan jag varmt rekom-
mendera till alla Sverox’ läsare. I syn-
nerhet till de som redan tycker om post-
spel.

Fortasse Bellum nr 10
Format:
A5 S/V
Sidor:

24
Pris:
5 kr

Bäst:
Borgias bord

Sämst:
Layouten

http://sirius.sverok.net/fortassebellum/
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Lucy In The Sky 1 & 2
LITS är ett Xenafanzin, eller snarare ett
fanzin för Lucy Lawless, skådespelaren
bakom den bepansrade klänningen. Till
en början var jag tveksam över huru-
vida den platsade i Sverox fanzinspalt.
Men argumentet att både jag och säkert
många läsare uppskattar tv-serien blev
snart övertygande.

Lyxigt glansigt A4-papper genom
hela tidningen med fyrfärgstryck av det
snygga omslaget ger ett mycket seriöst
intryck. Layouten av inlagan är dessvär-
re inte lika intressant. Ett tråkigt och
onödigt grovt typsnitt som tillåts fylla
ut sidorna utan tillstymmelse till bår-
der eller tomrum gör att det emellanåt
känns som om man försöker sträckläsa
en kompaktversion av telefonkatalogen.
Bilderna är mestadels klippta ur maga-
sin och/eller tv-serien och på något
ställe finns till och med en kommentar
som antyder att det sker med bolagets
goda minne. En del snygga originalteck-
ningar finns också med.

LITS innehåller en enorm mängd in-
formation. Intervjuer med skådespelare
och andra inblandade, internetresurser
i mängder, boklistor med recensioner,
pressklipp, referenser till andra xena-
resurser, en historik över Lucys liv och
så vidare. Brevsidor och många gäst-
skribenter ger utrymme för ett brett
spektrum av åsikter. Debatt och mot-
sättningar tycks dock saknas helt.

Om man bara tycker att Xena är en
trevlig tv-serie men inte riktigt har nått
den nivå där man läser pressklipp om
den svenska Xenaföreningens grundare
och tillika tidningens redaktör så blir
LITS nästan lite tråkig. Är man däremot
ett seriöst fan av Xena så har man intres-
sant läsning i många timmar.

Några av artiklarna handlar också om
den statusskillnad som tyvärr finns laj-
vare emellan. Artiklarna synliggör pro-
blemet på ett bra sätt och uppmuntrar
folk att våga bryta mot mönstren, att vå-
ga ifrågasätta givna och tagna positio-
ner.

Även de artiklar som inte tillhör te-
mat är genomgående bra. Vår förbunds-
ordförande Hanna skriver om eldsjälar,
en fortsättning på diskussionen i
AlterEgo nr 12 om kommers i lajvhob-
byn och en liten kolumn om subkultu-
ren som har växt upp kring lajvandet.

Lucy In The Sky nr 1 & 2
Format:
A4 S/V med
färgomslag
Sidor:
32
Pris:
60 kr styck
Bäst:
Mycket
information
Sämst:
Segläst

http://hem.passagen.se/dreamworker

Fëa nr 35
Format: A4
Sidor: 36
Pris: 35 kr
Bäst: Lajvabstinensen vaknar
Sämst: Lajvabstinensen vaknar

http://www.fea.nu/

Vadå demokrati?!
Grekland. Bad och turister. Oliver och fe-
taost. En och annan ruin. Och demokra-
tins vagga. För samtida med de sönder-
vittrade pelarna som nu är ett av de få syn-
liga spåren, är den grekiska demokratin.

   När man talar om ”grekisk” demokrati
är det egentligen den atenska man talar
om. Under antiken var Grekland uppde-
lat i ett antal stadsstater, vilket betydde
att varje stad och dess omgivande lands-
bygd styrde sig själva. Bland  dessa stä-
der var Aten en av de främsta.

   Den atenska demokratin byggde på
principen ”en man – en röst”, vilket kan
låta ungefär som nu. Men definitionen av
”en man” var mycket snäv. Ursprunget till
rösträtten var att man ansåg att de som
försvarade staden också hade rätt att be-
stämma i den. Detta innebar att alla som
inte var delaktiga i försvaret, dvs kvinnor,
slavar och utlänningar (alla som inte hade
föräldrar som var atenare) inte hade nå-
gonting att säga till om alls.

   Besluten fattades genom att alla män
samlades på en plats och röstade genom
handuppräckning. Det förutsatte alltså att
folk kunde ta tid från sitt arbete för att stå
där i några timmar. Mycket riktigt var det
bara det översta skiktet i samhället som
egentligen hade något att säga till om,
alla andra var upptagna med att skaffa
mat för dagen. Endast 15% av de som
fick rösta behövde vara närvarande för
att ett beslut skulle bli godkänt. Detta trots
att andan i samhället förespråkade att
man deltog i styret, då var man en god
medborgare.

   Det fanns även ett råd som bestod av
500 medlemmar och ansågs som repre-
sentativa för stadens befolkning. Det var
från denna grupp man valde folkförsam-
lingens ordförande. Deras uppgift var
annars mycket lik dagens regeringars
och de skulle ha en överblick över allt som
hände och ständigt vara beredda att gripa
in. De valdes genom lottdragning (där
lotterna var bönor) då resultatet inte be-
traktades som slump utan som ett tecken
på gudarnas vilja.

   Demokratin lever vidare idag, även om
dess innebörd ändrats under dessa 2500
år. Den styrs inte av vare sig bönor eller
gudar – får vi hoppas.

– Rebecca Bugge
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Ånga, mörker och mysterier

ÅÅ nga, mörker och mysterier
- steampunkens säregna världar

Steampunk startade som ett

genrebegrepp inom science

fiction-litteraturen, ett utskott

på cyberpunkens mörkbladiga

träd framsprunget i slutet av

1980-talet. Dess grundläggande

premiss är att världen under

andra halvan av 1800-talet

genomgick en ännu mer genom-

gripande teknisk utveckling än

vad som egentligen skedde (och

som faktisk var dramatisk nog).

Följderna blev svåra och svår-

överskådliga och författarna

försöker kartlägga vilka världar

som skulle kunna ha uppstått

under den viktorianska eran.

Anders Blixt
Anders Blixt är en av Sveriges
flitigaste rollspelsförfattare och
jobbar som Sverox’ inhouse-skribent.

Steampunkens stämning
Ett fundamentalt koncept inom steam-
punken är ”staden som cancersvulst”.
(Inspirationskällan är Charles Dickens’
skräckinjagande skildringar av misären
i 1850-talets London.) Staden som så-
dan blir till en huvudperson med stank,
buller, trängsel, mörker och grymhet.
Det finns också klara influenser av sir
Arthur Conan Doyles historier om Sher-
lock Holmes, H G Wells’ dystra fram-
tidsvisioner och Jules Vernes fantastiska
reseskildringar. I en steampunk-värld
kan storstaden bli ett monster som för-
tär sina invånare. Det finns stora skill-
nader mellan samhällsklasserna och un-
derliggande sociala spänningar som lätt
exploderar till våldsamheter. Till detta
fogas viss 1900-talsteknik i 1800-tals-
form, som Babbage-maskiner (meka-
niska datorer), ångbilar och zeppeli-
nare. Stora ångdrivna maskiner är vik-
tiga för att skapa rätt stämning; elektri-
citet och bensin är av ringa betydelse.

Intressant nog är steampunk ett ame-
rikanskt fenomen, även om genren i stor
utsträckning handlar om England. För-
modligen beror det på att de amerikan-
ska ser det viktorianska London ur
Dickens’ och Conan Doyles perspektiv
på ett sätt som ingen engelsman – som
har levt med det verkliga London in på
knutarna –  förmår göra. Det handlar
inte om det historiska England utan om
en förvriden vision av hur landet skulle
kunna ha blivit.

Steampunkrollspel
Steampunkrollspel är något som en del
gamers älskar, medan andra är oförstå-
ende. Min introduktion till science fic-
tion skedde vid sju års ålder, när min
far gav mig Jules Vernes En världsom-
segling under havet. (Han hade läst den
som barn på 1930-talet och blivit be-
geistrad.) Romanen rymmer en särskild
sorts ”sense of wonder”; huvudperso-
nerna besöker platser som egentligen

inte finns men som författaren lyckas
skildra på ett trovärdigt sätt. Snart där-
efter började jag läsa Sherlock Holmes-
noveller och blev lika biten. Sålunda: jag
och alla andra som älskar visionerna av
djärva detektiver som jagar grymma
brottslingar längs Londons dimmiga
gator eller på Dartmoors ödsliga hed
eller som vill följa med ordkarga upp-
täcktresande i khakiuniform till exo-
tiska platser, fastnar lätt för steam-
punkspel. Det handlar delvis om lock-
elsen i Star Treks motto ”To boldly go
where no human has gone before”,
nämligen att besöka fantastiska platser
som inte finns, men som borde ha fun-
nits, och delvis om drömmen att följa
med Sherlock Holmes på en nattlig båt-
jakt på Themsen (läs De fyras tecken).

Space 1889
Först ut på planen var Space 1889
(S1889), publicerat 1989 av numera
avsomnade Game Designers’ Work-
shop. Spelvärlden var solsystemet 1889.
Thomas Edison uppfann ett slags rymd-
drift kring 1870, varpå djärva männis-
kor gav sig ut på upptäcktsfärd på främ-
mande himlakroppar. Snart fick stor-
makterna upp ögonen för kolonisations-
möjligheterna och på sätt fördes det vik-
torianska Europas motsättningar ut i
rymden. Mars visade sig rymma en för-
fallen civilisation bland kanalernas rui-
ner, medan det tropiska Venus befolka-
des av dinosaurier.

Författarna inspirerades mer av Jules
Vernes romaner och Percival Lowells
vetenskapliga spekulationer än av Dick-
ens. Man använde allsköns klassiskt
science fiction-gods och 1800-talsveten-
skap på ett fantasieggande och roande
sätt. Stämningen var dock optimistisk;
det handlade mest om att uppleva spän-
nande äventyr på exotiska ställen, att
kämpa för de europeiska fosterländer-
nas intressen på bar-bariska platser och
att visa mycket ”stiff upper lip”. Jules
Verne skulle ha känt sig hemma här.
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(Faktum är att han dyker upp som SLP,
en vetenskapsjournalist som skriver om
Mars’ fallna kulturer.)

GDW publicerade många S1889-mo-
duler, främst om Mars, men lade ner
spelet efter några år på grund av svag
försäljning. S1889 lever dock vidare
bland fansen. Bland annat finns en liv-
aktig diskussionslista på YahooGroups.
Mitt spelgäng startade en S1889-kam-
panj 1990 och vi spelar den fortfarande
av och till tolv år senare. Spelarrollerna
är en grupp svenska äventyrare med
några amerikanska och brittiska vänner.
Vi har upplevt skrämmande äventyr på
de märkligaste ställen. De marsianska
ruinerna och Londons slum har visat sig
härbärgera ”many things man was not
meant to know”.

Det är lätt att överföra visionerna om
den monstruösa staden till S1889. Vi
körde en serie äventyr i London 1892
och fick där se industrialismens bak-
sidor, i bästa Dickens-stil, bland tras-
hankar, opiumrökare och skurkar i East
End. Spelledarna utnyttjade då också
genrens möjlighet att introducera his-
toriska och fiktiva SLP på ett roande
sätt: vi mötte dr Watson (Sherlock Hol-

mes var just då dödförklarad), Sebas-
tian Moran, kejsar Wilhelm II, dr Henry
Jones (Indiana Jones’ far) och många
andra.

Castle Falkenstein
Castle Falkenstein är nästan steampunk,
men egentligen inte. Spelvärlden är ett
slags 1870-tal, fast med fantasy- och
skräck-influenser. Det finns faeries och
grymma monster och The Unseelie
Court konspirerar mot mänskligheten.
Märkligt nog är spelvärldens fokus Bay-
ern under kung Ludwigs styre. Den his-
toriske kung Ludwig var en lätt tokig
härskare som spenderade stora pengar
på att bygga sagoslott och sätta upp
Wagner-operor. I spelvärlden är han en
inspirerande ledare, vid vars hov
många äventyrare samlas.

GURPS Steampunk
GURPS Steampunk publicerades för nå-
got år sedan. Som så många GURPS-
produkter är det en tämligen allmänt
hållen introduktion till genren och till
det historiska sena 1800-talet. Den inne-
håller också fyra kortfattade kampanj-
världsbeskrivningar. En är nog inspire-
rad av S1889, en av Fritz Langs film
Metropolis och två är bara konstiga.

Forgotten Futures
Forgotten Futures (FF) är spelmaterial
knutet till senviktorianska äventyrs-
berättelser. Här finns en del del steam-
punkigt. FF publiceras på webben
(www.forgottenfutures.com) av Marcus Row-
land och expanderas av och till med nya
texter.

Böcker och filmer
De mest kända boktitlarna är nog
Difference Engine av William Gibson &
Bruce Sterling och Homonculus av James
Blaylock. Även Anubisporten av Tim
Powers har klara steampunk-drag trots
att den utspelar sig redan kring 1810 och
handlar om magi snarare än teknik. Den
svenske författaren Sam J Lundwalls
Djävulstornets hemlighet har vissa steam-
punk-kännetecken, även om den främst
är en kombination av parodi och ilsken
1970-talistisk samhällskritik.

Det har även kommit några filmer
med steampunk-anstrykning. Två se-
värda exempel är Young Sherlock Holmes
och den franska De förlorade barnens stad.
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Knutpunkt byter datum
Du vill väl inte missa årets stora
lajvbonding? Boka in första helgen
i april! Datumet har alltså ändrats
jämfört med vad som skrevs i förra
numret av Sverox.

Besök http://kp02.sverok.net för
mer information om program och
annat praktiskt!

En annan och mindre mörk film är Mi-
yazakis tecknade mästerverk Laputa/
Castle in the Sky; han lyckas fånga ett
nästan europeiskt 1890-tal som aldrig
skulle kunna finnas. Disneys Atlantis är
också, förvånande nog, steampunk.

Dataspelet Arcanum har influerats av
steampunk, men också blandat in tra-
ditionella rollspelsfantasy-komponen-
ter som alver, orcher och dvärgar. Lajvet
Carolus Rex 1999 hade också några
steampunkdrag, bl.a. den patriotiska
världsbilden.

”The Game Is Afoot”
En steampunk-kampanj utspelar sig
främst på två olika slags platser.

Den mörka staden
Den horror-inriktade spelplatsen är en
skrämmande viktoriansk storstad. Sta-
den ska vara oöverskådligt myllrande,
mångkulturell med exotiska inslag,
rymma allt från misär till lyx och vara
igenkännbar för spelarna. Som jag ser
det finns det bara fyra städer från sent
1800-tal som uppfyller kraven: New
York, London, Paris och Wien. För
svenska gamers är det enklast att välja
London, eftersom de känner till den från
litteratur och verklighet och det finns
gott om lättillgängligt källmaterial på
ett språk som de behärskar. (Chaosiums
modul Cthulhu by Gaslight innehåller
stora mängder utsökt information om
hur man spelar i 1890-talets London.)

Staden ska målas i starka färger så att
spelarna känner både faror och drama-
tik. Äventyren blir ofta inriktade mot
konspirationer och deckargåtor. Det
handlar dels om realpolitik – spioneri
och terrorism förekom då som nu – och
dels om mer fantastiska motståndare,
som onda vetenskapsmän med alltför
stora ambitioner. I vår S1889-kampanjs
London-äventyr lyckades spelar-
rollerna delvis avvärja en storstilad
hämndaktion mot själva staden, plane-
rad av en ättling till kejsar Napoleon.
Den innefattade manipulation av väd-
ret över staden och användningen av
den gruvligt förorenade floden Them-
sen som biologiskt vapen. Vi använde
också politiska rivaliteter mellan de
europeiska stormakterna, främst då
Tyskland/Frankrike och Ryssland/
Storbritannien på ett framgångsrikt
sätt.

Exotiska upptäcktsfärder
Den andra lämpliga spelplatsen är det
exotiska utlandet – ju mer exotiskt des-
to bättre. De flesta av våra äventyr har
utspelats i förfallna marsianska städer
där faror ofta tar sig uttryck som är svår-
begripliga för människor. Vad gjorde till
exempel Svarta Vindens kult innan den
blev utrotad och vad är egentligen ”De
tiotusen nålarnas sakrament”? Mars-
civilisationernas mångtusenåriga histo-
ria rymmer många mysterier. Det är just
mötet med det exotiska som skänker det
särskilda lyftet åt detta slags steam-
punk-äventyr.

Vi kombinerade detta framgångsrikt
med renodlat jordiska faror. Två exem-
pel: De mord vid Svarta Vindens över-
givna tempel som så mycket påminde
om Jack the Rippers illdåd visade sig
ha begåtts av en brittisk officer. De
kolonialpolitiska motsättningarna mel-
lan Frankrike och Tyskland ledde till
blodiga strider på Mars 1892.

Första steget
Låter det intressant? Hyr Young Sherlock
Holmes på video, läs Jules Vernes En
världsomsegling under havet och Conan
Doyles De fyras tecken, köp GURPS
Steampunk och sätt igång. Du kan bygga
dig de mest fantastiska världar.

Ånga, mörker och mysterier

Bli medlem i Sverok!
Vid det här laget har du säkert re-
dan upptäckt en massa fördelar
med att gå med i Sverok. Du beta-
lar lägre inträde på konvent, du kan
få en gratis prenumeration på Sve-
rox om du besöker www.sverok.se
och mycket mer.

Lättaste sättet att gå med är att
starta en egen förening. Det går all-
deles utmärkt att börja i liten skala,
med det egna spelgänget.

Annars kan du gå med i någon av
alla de föreningar som redan finns
inom Sverok. Kontakta ditt distrikt
för att hitta den förening som pas-
sar dig bäst.
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UU
Vad betyder friform/fri form

egentligen? I varje konvents-

folder jag läser igenom nuför-

tiden presenteras 75% av alla

rollspelsscenarion som friform.

Exempelvis kan det stå:

”I tankarna på döda möss” –

friform. Eller så står det kanske:

”Vansinnets dunkla begivenhet

– ett friformscenario” Vad

menar dom? Vad är det

scenariona är  fria från?

Handling, interaktivitet, eller

kanske bara konventioner?

I dagens nummer ägnar jag mig

åt friformen och dess olika sidor.

Huka er!

Christoffer Krämer
c.kramer@telia.com

Friformsmupp

ni(Fri)form
Definition
Min gode vän Walter brukar definiera
ett friformscenario som ”pretentiös
smörja som inleds med  en 16-sidig
karaktärsbeskrivning som inte säger dig
någonting om personen du skall spela
och som ändå byts ut mot nästa karak-
tär efter mindre än en timme, följt av
att de sex spelledarna pratar oavbrutet
i sju timmar medan du som spelare i-
bland tillåts skjuta till stickrepliker, för
att avslutas på ett sätt som du varken
förstår eller varit med att frambringa.”

Denna något subjektiva definition
berättar väl kanske inte hela sanningen.
Sanningen är väl snarare att det inte
finns någon definition av friform och att
det råder högst delade meningar om
vad ett friformsscenario är. Ett gäng
snarlika uttryck som ”systemlöst”,
”rollspelsteater”, ”exprimentellt”, ”to-
talteater” och ”tärningslöst” flyter också
runt i olika konventsfoldrar och gör för-
virringen total. Frågar man de scenario-
författare som skriver eller har skrivit
friformsscenarion har de också helt de-
lade meningar om vad termen innebär
vilket av förståeliga skäl gör det kne-
pigt för den vanliga konventsbesökaren
att veta vad hon eller han betalar för när
de satsar på ett friformsscenario. Man
köper grisen i säcken så att säga.

Gemensamt för alla
friformsscenarion är dock:
1.———————

Nä, i friformssvängen verkar det inte
finnas några absoluter mer än det all-
deles uppenbara att det spelas av folk
på konvent.

Några generella regler verkar det dock
finnas:
1.Friformsscenarion är inte knutna till

bestämda regelsystem. De är fria att
utforska vilken historia som helst
utan att behöva bry sig om spel-
världar eller regelsystem.

2.Friformscenarion är ofta formexpe-
riment. Det kan innebära flera
uppsättningar karaktärer, flera
spelare som spelar en karaktär, flera
spelargrupper som samtidigt spelar
ett scenario, scenarion för en karak-
tär, scenarion där spelare tillfälligt
tillåts vara spelledare och så vidare.

3.Friformsscenariona begränsar sig
sällan till konventens femtimmars-
standard utan varierar i längd från
några minuter till halva dygn. I den
sistnämnda kategorin är Stockholms
Tobias W & Co. kända, eller snarare
ökända.

4.Många friformsscenarion har en
förutbestämd scenindelning som på
många sätt liknar en traditionell
pjäs, där spelarna hoppar från scen
till scen och inför varje scen har
speciella sceninstruktioner. En del
av dessa scenarion har också förut-
bestämd handling och är alltså mer
någon form av teater med
improvisationsinslag.

5.Friformsscenarion är mycket sällan
inriktade på tävlingselementet.
Tvärtom är det oftast upplevelse-
centrerade. Spelarna skall ha haft en
riktig upplevelse av scenariot när de
lämnar det – om de sedan gör det
som totala losers är helt ovidkom-
mande.

Ett försök att klassificera de vanligaste
begreppen i någon form av skala skulle
säkerligen reta upp en och annan lidan-
de friformskonstnär i lilla konventssve-
rige (eller åtminstone Axel H.) och kom-
mer därför här:
1. Traditionella regelstyrda

scenarion.
Exempelvis AD&D, Vampire, Eon och
så vidare.

2. Tärningslösa scenarion.
Man har skippat det tröttsamma, stö-
rande och meningslösa tärnings-
rullandet och på så sätt givit upp il-



33

Uni(Fri)form

lusionen om att spelledaren inte än-
då bestämmer all utgång. Scenario-
na kan fortfarande i stort sett vara
trogna traditionella system i spel-
värld, förmågor och annat om man
nu vill det.

3. Systemlösa scenarion.
Som namnet anger scenarion som
inte tillhör något traditionellt sys-
tem. Detta gör dem inte nödvändigt-
vis till några formexperiment. De
kan vara fyllda av tärningsrullande
och tävlingsmoment och på detta
sätt påminna mycket om traditionel-
la scenarion.

4. Friformscenarion.
Otraditionella formexperiment med
historien i centrum.

Friformens historia
Fram till en bit in på nittiotalet var alla
scenarion på svenska konvent traditio-
nella regelstyrda scenarion. Det var
D&D, AD&D, Traveller, Runequest och
Paranoia för hela slanten. Det var inte
ovanligt med flera olika scenarion från
ett regelsystem till samma konvent.
Man tävlade till höger och vänster, i lag
och enskilt. Systemlösa scenarion eller
formexperiment kunde man syssla med
i sin unkna, nerrökta lilla håla. Denna
reaktionära diktatur skulle dock kom-
ma att brytas  under 1993-1994 då man
i diverse konventsfoldrar för första
gången kunde läsa uttryck som ”revi-
derade regler”, ”systemlöst” och ”roll-
spelssaga”. Första gången uttrycket fri
form dyker upp i en konventsfolder är
mig veterligen, efter att ha letat runt lite,
Gargarismas ”Sagan utan hjältar” till
SydCon 1995. Säkerligen har uttrycket
använts någon gång tidigare någon-
stans och säkerligen har det funnits sce-
narion som passat beskrivningen utan
att använda termen men ska vi vara
analt noggranna så ska vi. I samma fol-
der dyker ett scenario upp som många,
möjligtvis diskutabelt, har hävdat är
Sveriges första renodlade friformssce-
nario, Sundin/Ruzic/Levits Vampire
och Werewolf-crossoverscenario ”Skrot-
tippen” där Vampire-delen ”Förbannel-
sen” är scenindelad med multipla ka-
raktärsbyten. Efter detta sprider sig ter-
men snabbt och i slutet på nittiotalet fi-
gurerar termen frekvent i de flesta kon-
ventsfoldrar. Vad författaren menar
med termen är dock fortfarande ett
mysterium varje gång. De två sista åren

har man kunnat skönja en backlash mot
friformen och en tillbakagång till sys-
tembundna scenarion, om detta beror
på att att folk tröttnat på friformen eller
om det helt enkelt kommit mer intres-
santa regelsystem låter jag vara osagt.

Är friformen skadlig för
konventen?
På konventssamverkan 2000 fördes en
diskussion om huruvida friformen va-
rit skadlig för konventen. Det fanns
nämligen indikationer på att unga spe-
lare i allt mindre grad spelade rollspel
på konvent och att detta i mångt och myc-
ket berodde på den allt mer domine-

Denna speciella genre av konvents-
scenario som en gång kändes fräsch
verkar nu mest rulla på med rutinartad
monotoni och scenariona är inte lätta att
skilja från varandra. De har blivit uni-
forma. Uni(fri)forma så att säga. I kon-
ventsfoldrar stod det alltid förr i tiden
att det var uniformsförbud på konven-
ten. Är det inte dags att vi inför ett
uni(fri)formsförbud?

Rollspelssveriges bästa rollspelsscena-
rio återstår fortfarande att utpeka. Jag
har inte fått några mail sedan sist, men
passade på att prata med lite folk på
BSK. Bland annat slängde Sveroks ex-
ordförande Emma fram just scenariot

”Även om en svenska friformen inte är ett hot mot konventen har
den dock  blivit ett hot mot min förmåga att hålla mig vaken.”

rande friformen. Friformen som är ex-
perimentell till sin form och i sin hand-
ling verkade inte tilltala åldersgruppen
10-15 i lika hög grad. Dessa ville ha
systembundna scenarion till sina favo-
ritspel Eon, D&D, Mutant och Neotech.
På detta sätt skrämdes en hel del unga
rollspelare från konventen och detta
märktes genast i bristen på återväxt av
frivilliga spelledare på konventen.

Säkerligen är detta sant. Friformen är
ju ett tydligt tecken på att hobbyn hål-
ler på att bli äldre och om man som kon-
ventsarrangör glömmer av den sorts
härliga äventyr som man själv uppskat-
tade som tolvåring, och som tolvåringar
idag gillar lika mycket, så kan konven-
ten komma att få betala i längden. Sva-
ret på rubrikens fråga är därför också
självklar. Friformen i sig är inte skad-
ligt för konventen, men en rollspelsan-
svarig som bara har ögon för friform är
skadlig för sitt konvent… i längden.

Uni(fri)form
Även om en svenska friformen inte är
ett hot mot konventen har den dock
blivit ett hot mot min förmåga att hålla
mig vaken. Jag menar, hur många vari-
ationer på samma hysteriska, traumatis-
ka, flashbacksfyllda, homoerotiskt in-
cestuösa familjetragedier ska man be-
höva orka med? Om ytterligare en glät-
tig spelledare vill att jag och mina fyra
spelkamrater tillsammans skall spela en
enda karaktär i ett drömscenario utan
slut så skriker jag – något som säkerli-
gen rankas som gott rollspel av kon-
struktören.

”Förbannelsen” som jag nämnde i dagens
text. Kanske kan jag återkomma med en
kommentar från konstruktörstrion till
nästa gång. Fortsätt dock ha åsikter i
frågan och nominera favvisscenarion, så
lovar jag att ringa upp konstruktören
och fiska efter kommentarer.

I förr-förra numret av Sverox lovade
jag att skriva om konventssveriges olika
rollspelskotterier, något som jag bevis-
ligen misslyckats skändligen med den-
na gång. Lovar dock bot och bättring
till nästa gång då det blir både ASF och
Pekings Apjävlar… och friform, det kan
jag hoppa upp och sätta mig på.
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RR ecensioner

Välkommen till Sverox

recensionsspalt. Denna gång

tar vi en titt på nya svenska

rollspelssupplement, lite D-20-

produkter och ett GURPS-

tillbehör.

Character record folio
Rollformulär för d20-
systemet
Green Ronin Publishing ger ut detta 16-
sidiga rollformulär för d20-systemet.
Häftet har ett fyrfärgsomslag och alla
sidor ska användas till en och samma
rollperson. Texten på sidorna är stor och
tydlig, och även layouten är tydlig och
klar, om än fantasilös.

Innehållsmässigt är Character Record
Folio klart godkänd. Det finns plats för
den vanliga informationen, det finns
utrymme för riddjur och familjärer, en
ruta där du kan illustrera din rollperson
och ett helt uppslag för utrustning. Ef-
ter det kommer en sida för att hålla ord-
ning på hur din rollpersons kropps-
poäng och grundegenskaper ökar eller
minskar när din rollperson går upp i ni-
våer. Därefter följer sidor för psionics,
besvärjelser och följeslagare, och sedan
tre sidor där du kan skriva upp viktiga
kontakter samt notera hur det gått i de
olika äventyr din rollperson varit med
om. Slutligen följer ett uppslag med vik-
tiga tabeller och den för många spelare
så viktiga vapentabellen.

Det enda klagomålet jag har gäller
papperet. Det är inte anpassat för att
skriva med blyerts på och suddar man
förstörs lätt formuläret. Annars är det
en helt ok produkt, med ett lite för högt
pris.
– Magnus Seter

The Giant’s Skull
Äventyr för d20-systemet
Detta är en 40-sidig modul, med två
äventyr som båda kretsar kring ett ma-
gisk föremål, The Giant’s Skull. Texten
är hyfsat väl organiserad, med några
förvirrande försök att förklara hand-
lingen på ett bakvänt sätt. Bilderna och
layouten håller en medelmåttig kvali-
tet. Kartorna är tydliga men tråkiga.

Det är egentligen två saker som gör
att detta äventyr sticker ut ur mängden.
Det första är att modulen innehåller
såkallade ”counters” i färg, med bilder
på monstren och hjältarna som före-
kommer i handlingen. Dessa kan alltså
klippas ut och användas istället för
tennfigurer när man ska spela striderna.

Det andra som gör att detta äventyr
skiljer sig från andra är att man spelar
båda sidor av en konflikt. Först spelar
man ett gäng ogres som ska återta The
Giant’s Skull från de slemma männis-
korna, och sen spelar man sina vanliga
rollpersoner som ska återta samma
artifakt från onda ogres.

Trots den roliga idén att kasta om rol-
lerna, lyfter inte äventyren till några
högre höjder, utan landar i medelmåt-
tigt grottröj. En medelmåttig modul,
med några roliga idéer, helt enkelt.
– Magnus Seter

Temple of the Troll God
Äventyr för d20-systemet
En fristående del i en trilogi som utspe-
lar sig bland de såkallade ”Green Races”
i en helt egen värld kallad Elara. Även-
tyret är skrivet av Timothy Brown, en
av de riktiga veteranerna i branschen.
Själva modulen är 48 sidor lång, med
enkel layout, halvtaffliga kartor och
medelmåttiga illustrationer. Texten är
förvirrande disponerad, och tar huller
om buller upp saker som rör äventyret,
reglerna eller den ”unika” världen.

Äventyret i sig handlar inte om nån-
ting. Det finns ingen handling, det finns
ingen vettig anledning till varför roll-
personerna över huvudtaget befinner
sig där de gör, det finns ingen logik i
vad som händer, eller varför något hän-
der. Någonstans i allt gytter finns ett
tempel till en gud som några troll till-
ber, och dit ska rollpersonerna och... öh,
ja, göra något. Ingen vet vad, inte ens
spelledaren.

Regeltekniskt är modulen en kata-
strof, med flertalet grova missar i mon-
strens grundegenskaper och förmågor.
Dessutom bryter författaren mot d20-
licensen genom att referera till sidor i
D&D:s regelböcker.

Min rekommendation är kort och gott:
köp inte detta äventyr.
– Magnus Seter
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HKAT!2
Hong Kong Action Theatre 2 (HKAT! 2)
Företag: Guardians of Order
Konstruktörer: Lucien Soulban, Scott
Kessler, Nicole Lindroos, Jeff
Macintosh, Chris Pramas.

Som man omedelbart förstår av nam-
net handlar det här rollspelet om att för-
söka återskapa den stämning och de
miljöer som möter oss i actionfilmer från
Hong Kong. Det är alltså ett spel i sam-
ma genre som Feng Shui och Dragon Fist
(en gratisexpansion till AD&D). Av
dessa spel är det HKAT som går längst i
sin strävan att efterlikna filmmediet ef-
tersom den rollperson man skapar är en
skådespelare, som sedan i sin tur spe-
lar en karaktär med vissa egenskaper i
sin film (=äventyr). Samma knep använ-
des i det eminenta B-filmsrollspelet It
Came From the Late, Late, Late Show och,
måste jag säga, fungerade också bättre
i detta spel. I resten av HKAT har näm-
ligen denna karaktärsgenereringsha-
brovink ingen egentlig betydelse efter-
som karaktärerna ändå förutsätts agera
som om filmen/äventyret vore verklig-
het, och inslagen av metafilm/metaspel
skapar en stämning liknande den i It
Came From the Late, Late, Late Show (dvs
parodisk B-filmsstämning) istället för
att bidra till en överdriven hejdlös action-
stämning. Detta moment tillför alltså
egentligen inte spelet någonting, vilket
är synd eftersom det är en intressant
tanke. Det går dock alldeles utmärkt att
strunta i denna uppdelning mellan ka-
raktären-skådespelaren och karaktären-
rollen, och det finns i reglerna vissa
(dock något bristfälliga) noteringar om
hur man ska lösa de regeltekniska pro-
blem som då uppstår.

I övrigt är spelsystemet precis så
snabbt, enkelt och lättfattligt som man
kan begära att ett Hong Kong Action-
spel ska vara. Striderna går fort, de spe-
cialförmågor man kan ha passar väl in i
genren (oändliga magasin, förmåga till
s k wire stunts etc) och det finns stor
flexibilitet i systemet. I systemet ligger
HKAT:s starka sida – kanske t o m lite
mer strömlinjeformat än den oundvik-
liga referenspunkten Feng Shui, men å
andra sidan saknas i HKAT den fantas-
tiska Feng Shui-regeln att hagelgevär gör
mer skada om spelaren mimar en
pumprörelse och säger ”ka-ching”
innan karaktären skjuter.

Förutom systemet tas huvuddelen av
boken upp av en beskrivningar/recen-
sioner av olika Hong Kong-filmer och -
regissörer, samt en sektion med fakta
om staden Hong Kong av idag. Vad
detta extramaterial fyller för funktion
är lite oklart. Ett sådant här spel lär ju
knappast köpas av någon som inte re-
dan har ett visst intresse för Hong Kong-
filmer, och i så fall är det goda odds att
man redan känner till det mesta som
står i den låånga filmsektionen. Miljö-
beskrivningen av Hong Kong är inte
mycket annorlunda än den man kan få
genom att titta i ett par guideböcker,
men det kanske kan tyckas trevligt att
Guardians of Order besparat oss besvä-
ret att göra egen research. Det samman-
tagna intrycket är att extramaterialet
mest känns som utfyllnad, alternativt
riktat till fel målgrupp: de som är intres-
serade av genren känner redan till den
information som delges, och de som inte
är intresserade av genren köper inte
spelet till att börja med.

Samlad bedömning: 2,5 poäng av fem
möjliga. Mycket pengar att betala när
det man ändå kommer ha användning
för bara är systemet. Om man dock pre-
cis har snöat in på Hong Kong-film och
vill lära sig mer är det här förmodligen
ett bättre köp än Feng Shui (men bara
då..).
–Henrik Örnebring

Legender & hemligheter
Supplement till Eon
Konstruktion Dan Johansson
Omslaget lockar med löften om mörker
och ohyggliga bestar. Ett nytt tillbehör
till Eon har skådat dagens ljus. Men så
nytt är det inte, Legender & Hemligheter
behandlar det som Neogames har snud-
dat vid i sina tidigare moduler. Den ut-
vecklar berättelser kring verkligheten i
spelvärlden och fördjupar kunskapen
kring gudar och deras uppkomst. Här
beskrivs mörkret som en kraft som för-
ändrar världen i cykler. Legender & Hem-
ligheter berättar om de äldsta och de
gamla riken som existerat i Mundana
och även om legender och profetior som
kommit därefter. Här finns också prov
på de mest mystiska platser som Eons
värld kan prestera. Skugglandet presen-
teras och väcker mycken nyfikenhet.
Fantastiska artefakter föder i mig en
önskan om att tillverka fler och stjärn-
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himlen får mig att längta till nästa till-
fälle att få spelarnas ögon att blänka.

Tillbehöret känns dock som om det är
mest lämpat för spelledarens ögon. Det
ger en rad idéer till intriger, krafter och
händelser som rollpersonerna kan kas-
tas in i. Vad jag saknar är dock spel-
tekniska lösningar på de företeelser som
förekommer i dessa legender och hem-
ligheter. Hur stark är en varelse från
skugglandet? Där lämnar Neogames
oss i en kaskad av frågor. Det enda som
beskrivs så praktiskt är de sagolika fö-
remålen. Men jag ska villigt erkänna att
tillbehöret ger en hel del uppslag, jag
har redan nyttjat mig av det. Det blev
en kampanj som jag villigt erkänner är
mer än fantastisk. Som spelledare så
tycker jag om boken, men jag rekom-
menderar er att vara extremt försiktiga
med att låta spelarna få tag i den. Det
är mycket som går att överraska våra
spelare med i den, förslösa inte de till-
fällena.
– Eva Florén

Jorges Bestiarium
Monsterbok till Drakar och
Demoner
Den nya utgåvan av Drakar och Demo-
ner har fått ett givet tillskott genom en
monsterbok kallad Jorges Bestiarium.
Sedan den första monsterboken gavs ut
har mycket skett i rollspelsvärlden. Det
mest påtagliga är att moduler och spel
numer är mindre konstverk med hårda
pärmar, fyrfärgstryck på glättat papper
och spektakulära illustrationer. Den
kräsne rollspelaren kräver mer än en
oansenlig, men ack så charmig, monster-
bok i C5-format.

Redan vid första anblicken av Jorges
Bestiarium förstår man att RiotMinds
insett detta. Formgivaren Dan Alg-
strand har gjort en mycket snygg mo-
dul. Omslaget är ett trompe l’æil av en
läderinbunden bok. På samma vis ger
sidorna sken av att vara av pergament.
Genomgående är Alvaro Tapia, Peter
Bergting och Jim Nelsons illustrationer
av häpnadsväckande hög kvalitet, både
i teknik och komposition. Utan att darra
på manschetten kan jag bestämt hävda
att detta är en av de snyggaste och mest
stämningsfulla rollspelsmoduler som
producerats i Sverige.

Huvuddelen av boken består av mon-
sterbeskrivningar författade av munken
Jorge Gronfjard. Hans pompösa och till-
yxade språk är lätt enerverande. Främst
försöker den lille munken färga det med
allehanda liknelser, ofta med ett löje-
väckande resultat. Bottennappet, ur-
säkta min billiga poäng, är när han be-
skriver hur ”tvivel bet sig fast som en
metkrok i mitt hjärta”!? Att på detta vis
låta en inhemsk berättare återge sina
upplevelser är absolut inte att förakta,
då det kan göra spelvärlden mer le-
vande. Men i RiotMinds fall är ambitio-
nen större än kompetensen, vilket resul-
terar i en praktfull anakronism.

Monstren och varelserna som be-
skrivs är trots allt intressanta. Huvud-
delen av inspirationen kommer som all-
tid från grekisk och nordisk mytologi.
Men genom en stor dos Bauer och en
skvätt Astrid Lindgren har RiotMinds
skapat ett fantasifullt bestiarium. Här
finns monster som ”Fjoltroll”, ”Drau-
gar”, ”Minoxar” och ”Mylingar”. Trud-
vang artar sig till en riktigt bra spel-
värld.

I Jorges Bestiarium bjuds det inte bara
på monster och bestar utan även en ny
religion. Bara genom namnet, ”Haminges
– den mörka tron” förstår man att det
är elakt så det förslår.

Omdömet av Jorges Bestiarium blir
knappt godkänt. Likt en hollywoodfilm
döljer den färgsprakande och spektaku-
lära ytan effektivt ett relativt mediokert
innehåll. Det pretentiösa språket gör att
man förlorar respekten för de trots allt
fantasifulla varelser som skildras. En
behållning är att monsterbeskrivning-
arna är separerade från de speltekniska
termerna. Föredrar du ett annat fantasy-
rollspel, så går det med fördel att an-
vända för monsterjakt i Trudvang.
– Erik Ingemansson

Death in Freeport
Äventyr för d20-systemet
Detta är ett av de mest hyllade äventy-
ren till d20-systemet. Äventyret är an-
passat till nya rollpersoner (nivå 1 till
3), och är även skrivet för att vara lätt
att spelleda för en ovan spelledare. Det
är 32 sidor långt, välskrivet och tydligt
organiserat. Tyvärr är layouten och bil-
derna av medelmåttig kvalitet, vilket
drar ner helhetsintrycket.
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I äventyret kastas rollpersonerna in i
händelserna kring ett mystiskt försvin-
nande. De blir anlitade att hitta en per-
son, och snart är de jagade av uppre-
tade orcher och misstänksamma kult-
ister. Upplägget påminner starkt om
klassiska Call of Cthulhu-äventyr, med
en hel del undersökning och utfrågande
av olika personer. Death in Freeport är
också en introduktion till hamnstaden
Freeport. En generell beskrivning av sta-
den och dess historia tar upp fem sidor.

Modulen är den första delen i en tri-
logi, och historien fortsätter i modulerna
Terror in Freeport och Madness in Freeport,
men det går att spela äventyret som en
fristående del.

Tyvärr höjer sig inte äventyret särskilt
mycket över mängden, och tyvärr är det
något för kort. Trots dessa tillkortakom-
mande rekommenderar jag det, särskilt
till de som precis kommit igång med
D&D.
– Magnus Seter

Gurps Atlantis
Steve Jackson Games
Steve Jackson Games har sin särskilda
nisch: GURPS-böcker (inte moduler –
Steve ogillar det ordet) om allsköns spe-
cialämnen som kan användas med val-
fritt rollspel. Ett ytterligare plus är att
de flesta böcker håller en hög språklig
och vetenskaplig standard. GURPS At-
lantis är en sådan produkt.

Legenden om Atlantis skapades av fi-
losofen Platon på 300-talet f Kr: en ö
bortom Gibraltar sund hade i forntiden
fött fram ett mäktigt rike. Detta förföll
dock och ön sjönk i havet som gudar-
nas straff.

GURPS Atlantis startar med att be-
skriva Atlantis-legenden och hur den
har brukats och missbrukats av histori-
ker, charlanter, författare och filmma-
kare genom tiderna. Den skildrar också
kortfattat andra fiktiva öar (t ex Avalon)
och kontinenter (t ex Lemuria). Efter-
som Atlantis förmodas ligga djupt un-
der vågorna följer ett kapitel om dyk-
ning, ubåtar och annat som kan använ-
das i jakten på den försvunna kontinen-
ten.

Sedan kommer några Atlantis-kam-
panjer. ”The Orichalcum Age” utspelas
i den forntid som Platon påstod sig be-
skriva, dvs en heroisk fantasybronsål-

der som liknar Odysséen och Xena.
Minoer, mykenska greker, egyptier och
atlantéer tampas med varandra i en liv-
full värld. Klart intressant för den som
vill spela mäktig fantasy med annor-
lunda ”look”. (SL bör dock även ha
GURPS Greece.)

”Heirs of Minos” är en konspirations-
kampanj i nutid som knyter an till te-
man från GURPS Illuminati eller GURPS
Psionics. Uråldriga sammansvärjningar
kämpar om makten över världen. Detta
var nog det svagaste kampanjförslaget,
men jag har å andra sidan aldrig gillat
GURPS Illuminati. Kanske något för X-
files-entusiasterna.

”Lords of the Deep” kan antingen kö-
ras i viktoriansk steampunkmiljö (Space
1889 eller GURPS Steampunk) eller som
en nutida superhjältekampanj (GURPS
Supers, GURPS Black Ops). Det borde
också gå att placera kampanjen i den
Indiana Jones-inspirerade GURPS Cliff-
hangers-världen. Här ges en annan för-
klaring till vad Atlantis egentligen var
och varför det finns uråldriga undervat-
tenstäder i Atlanten. Spelarna får goda
möjligheter för undervattensexpeditio-
ner i kapten Costeaus fenspår.

Jag gillar GURPS Atlantis: bra idéer
och njutbar lärorik läsning. Det är få
spelprodukter som når upp till de två
kvaliteterna samtidigt. Det enda som
saknas är kartorna
–Anders Blixt

Neotech Offensiv
Supplement till Neotech
Det här är en bok som ger blandade
känslor. Vid första anblick och efter att
ha snabbläddrat så kände jag: Coolt.
Snygga bilder, lättläst, bra layout, kort
sagt, det såg mycket bra ut.

Efter att ha dykt lite djupare i inne-
hållet tycker jag fortfarande att det är
ett mycket användbart supplement.
Samtidigt finns det saker som inte rik-
tigt höll för en närmare granskning.

Offensiv är en lättläst bok som tar upp
ämne efter ämne på ett bra och lätt-
förståeligt sätt.

Att använda fotografier i rollspel är
alltid snyggt, men... Cyberframtid och
bilder som för tankarna till gamla lego-
soldater från svunna tider går inte rik-
tigt ihop.

2000 olika sorters ammunition kan
säkert vara ballt, och beskrivningarna
av dessa tar upp många sidor i boken.
Detsamma gäller för flera av kapitlen i
Offensiv. Det får åtminstone mig att fun-
dera, och jag hade hellre köpt en något
tunnare bok, med säg 500 olika am-
munitionssorter till ett billigare pris.  De
som älskar orgier av tabeller som ger
oanade möjligheter att bära runt på ki-
lovis av specialammunition för varenda
situation man kan tänka sig tycker dock
säkert att det är ballt som det är.

Samtidigt innehåller Offensiv massor
av intressanta och bra avsnitt och regel-
tillägg.

Offensiv börjar med ett par sidor (i mitt
tycke för lite) med beskrivningar av
vapenlagar, gängse regler och förfaran-
den i olika delar av världen.

Vapenföretag i världen är ett kapitel som
jag personligen sorterar under rubriken
läsvärd bakgrundsinformation. Men.
Det borde antingen ha utelämnats eller
byggts ut till något riktigt användbart,
som det känns nu blir det varken eller.

Härnäst kommer vi till huvuddelen
av Offensiv – mer vapen, fler vapen än
du behöver för en hel armé. Återigen,
det är säkert ballt, men, jag hade hellre
sett en mindre dyr produktion med la-
gom mycket vapen.

Slutligen kommer de riktigt intres-
santa delarna. Regler för vapentillbehör,
närstridskonster (även om det beskrivs
ett gäng som känns onödiga), strids-
konsterna innehåller en del guldklim-
par och till sist har de ett förenklat strids-
system som känns riktigt bra.

Mitt betyg på Neotech Offensiv blir 8
av 10, trots att det inte motsvarar vad
jag tycker och tänker i texten ovan.

Min text är min och speglar vad jag
kände och tyckte när jag bläddrade och
läste i boken. Betyget däremot är högre
på grund av att spelets målgrupp troli-
gen tycker bättre om spelet och bara för
att recensenten är en gammal stofil bör
de inte skrämmas till att undvika en bok
som de med största sannolikhet kom-
mer att få stor nytta och glädje av.
– Christian Johansson

Gratis prenumeration
Alla Sveroks medlemmar kan få en
gratis prenumeration på Sverox.
Anmäl dig på www.sverok.se
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Introduktion
Börja alltid ditt äventyr med en intro-
duktion. Beskriv intrigen, alltså vad
äventyret handlar om, och den huvud-
sakliga anledningen till varför rollper-
sonerna deltar i äventyret.

Detta gör du för att fånga läsarens
intresse och ge honom en bild av även-
tyrets helhet. Vad är det som händer i
äventyret och vad är sammanhanget
läsaren ska se framför sig när han läser
de andra delarna? Med en introduktion
möter du läsarens behov av förståelse,
och leder honom vidare in i resten av
texten. Placera introduktionen så tidigt
som möjligt.

Introduktionen gör det möjligt för lä-
saren att bedöma om han anser att även-
tyret är intressant, spännande och värt
att fortsätta läsa.

Sammanfattning
Efter introduktionen kommer samman-
fattningen, och tyvärr hoppar många
skribenter över den. Eftersom man be-
skriver i detalj vad som händer i texten
som följer verkar man tro att handlingen
inte behöver sammanfattas. Det är fel.
Sammanfattningen tjänar flera syften.

För det första hjälper den dig att be-
döma ditt eget äventyr. Om du inte kan
skriva en sammanfattning som är lätt
att förstå, finns det en stor risk att inte
heller ditt äventyr går att förstå. När du
sammanfattar handlingen tvingas du
reda ut alla knutar i berättelsen, och du
hittar ofta svaga punkter som du kan
förbättra. För det andra är det ytterli-
gare ett sätt för dig ge nyckeln till ditt
äventyr, för att förenkla för läsaren att
förstå vad du vill säga.

Vad är då skillnaden på en introduk-
tion och en sammanfattning?

Introduktionen tjänar som en beskriv-
ning av den atmosfär du vill förmedla,
eller äventyrets känsla. Sammanfatt-
ningen är mer teknisk, och beskriver

AA tt skriva ävent y
Tiden är inne. Du har fått den där

briljanta idén till ett äventyr du

väntat på. Du tar dina anteck-

ningar och spelar igenom äventy-

ret med din spelgrupp och de

lämnar spelbordet med tårar i

ögonen efter den mest fantastiska

spelomgång de någonsin upplevt.

Men när du sätter dig ner vid din dator
kan du inte fånga den där magiska
känslan. De som läser det du skrivit för-
står inte hur fantastiskt ditt äventyr är.
Du kastar dina anteckningar ifrån dig
med en djup suck, och undrar om det
inte finns något du kan göra för att göra
ditt äventyr mer lätt att förstå för an-
dra.

Nu behöver du inte undra längre! I
den här artikeln avslöjas några trick du
kan ta hjälp av för att skriva ett bra
äventyr.

Innan vi börjar
Innan vi börjar vill jag nämna att det jag
kommer att avslöja i denna korta arti-
kel är ett av många sätt att skriva även-
tyr. Många använder sig av andra trick
och upplägg, och det finns inget ”rätt”
sätt. Men om du tänker på det som av-
slöjas här och använder dessa trick ett
tag kommer det att bli enklare och enk-
lare för dig att hitta din egen röst, och
till slut kommer du att hitta den stil som
passar just dig bäst.

Det viktigaste först
Vad är det som är absolut viktigast i ett
äventyr? Monstren? Spelledarpersoner-
na? Skatterna? Idén?

Fel. Det viktigaste i ett äventyr är läs-
barheten. Äventyret måste gå att läsa
och förstå, annars tappar du bort dina

fantastiska idéer. Att strukturera och
organisera texten kan tyckas vara det
tråkigaste arbetet med att skriva även-
tyr, och det verkar vara det arbete som
de flesta äventyrsskribenter hoppar
över. Följaktligen är det många äventyr
som inte är bra. Atmosfären är bra, idé-
erna likaså, men presentationen suger.

Därför fokuserar jag nu främst på hur
du presenterar ditt äventyr, och inte på
vad det innehåller eller vilka idéer du har.

Att läsa ett äventyr
Ett rollspelsäventyr skiljer sig stort från
de flesta andra texter du träffar på. En
spelledare måste kunna läsa texten från
början till slut och hänga med i händel-
sernas flöde, samtidigt som han skapar
en sammanhängande bild av alla hän-
delser och hur de hänger samman för
att förstå äventyrets helhet.

För gör det ännu svårare måste läsa-
ren när som helst kunna hoppa till vil-
ken del av texten som helst för att hitta
viktig information. Och när han spelar
äventyret med sina spelare är händel-
sernas flöde troligtvis inte samma som
det flöde som presenteras i texten. Vil-
ket betyder att spelledaren i stort sett
måste kunna spela alla händelser i vil-
ken ordning som helst, beroende på hur
hans spelare agerar.

Det är dessa speciella krav som präg-
lar den struktur ett äventyr måste följa.
Läsaren måste ges stöd och hjälp för att
förstå hur detaljerna hänger ihop med
helheten. Det gör du genom att struktu-
rera din text enligt följande enkla mall.

1. Introduktion

2. Sammanfattning av äventyret

3. Tips till spelledaren

4. Äventyrets inledning

5. Handling (scen 1, scen 2, och

så vidare)

6. Slutscen

av Magnus Seter, en av Sveriges mest produktiva och pu b
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Att skriva äventyr för rollspel

skurkarna och hjältarna, spelledarper-
soner och monster, samt det övergri-
pande dramaturgiska flödet i äventyret.

Märk att sammanfattningen inte ska
beskriva hur rollpersonerna klarar även-
tyret eller besegrar den onde skurken.
Den informationen hör hemma i den
detaljerade beskrivningen av äventyret.

En sammanfattning kan vara kort och
koncis, men den kan även vara flera si-
dor lång. Sammanfattningen av den

yr för rollspel

klassiska Call of Cthulhu-kampanjen
Mask of Nyarlathotep är så omfattande
att den behöver en egen introduktion
och en egen sammanfattning.

Tips till spelledaren
Ibland vill du vara säker på att spel-
ledaren läser texten på rätt sätt, och att
han vet vilka viktiga principer om styr
handlingen. Du kanske vill understryka
att äventyret ska spelas i högt tempo
eller som en action-komedi från Holly-
wood. Ge spelledaren alla tips han be-
höver för att förstå vad du vill uppnå
med äventyret, och vad han ska tänka
på när han spelleder det.

Om en scen påverkar en annan ska du
ange det i båda scenerna.
Exempel
Om rollpersonerna hittar en dolk som ska
användas i slutscenen ska du ange det både
när de hittar vapnet (”dolken som rollper-
sonerna finner bakom altaret ska användas
i slutstriden mot den onda prästen”) och
när de möter den sista fienden (”för att be-
segra den onda prästen behöver rollperson-
erna dolken som är gömd bakom altaret i
det stora templet”).

Skriv varje scen som om det vore ett
litet äventyr i sig, med introduktion,
sammanfattning, tips till spelledaren,
inledning, handling och slut. Om det
behövs kan du dela in scenen i under-
scener, som även de kan följa samma
struktur.

Slutscen
Alla äventyr har ett slut. Du ska tydligt
ange vad som krävs för att rollpersoner-
na ska nå slutscenen, vad de kan göra
när de kommer dit och konsekvenserna
om de lyckas eller misslyckas.

Använd slutscenen för att svara på
rollpersonernas frågor om äventyret och
försök göra slutet öppet så att spelleda-
ren kan hitta på egna äventyr baserat
på ditt. Inkludera alltid en sammanfatt-
ning av vilka skatter och belöningar roll-
personerna kan hitta eller få i äventyret,
och hur de påverkar fortsatta äventyr.

Förutom detta beskrivs slutscenen på
samma sätt som de andra scenerna.

Några sista tips
Nästa gång du skriver ett äventyr kan-
ske du lägger upp det som artikeln fö-
reslår, eller kanske på ett helt annat sätt.
Allt är upp till dig, men innan vi slutar
vill jag skicka med dig några fler kon-
kreta tips på vad du bör tänka på när
du skriver äventyr.

• Skriv, skriv, skriv. Och var beredd
på att skriva om.

• Kör alltid en stavningskontroll
innan du lämnar ifrån dig texten.

• Lita aldrig på stavningskont-
rollen.

• Låt en kompis läsa din text för att
se om han förstår den.

• Läs andra äventyr och titta på hur
de är skrivna. Låna upplägg från
äventyr du själv tycker är bra.

Äventyrets inledning
Inledningen av ett äventyr beskriver
hur rollpersonerna blir inblandade i
handlingen. Det är också den första kon-
takten spelarna har med ditt äventyr,
och beroende på hur de uppfattar den
kan ditt äventyr antingen bli en succé
eller ett misslyckande. Skriv inled-
ningen så rakt på sak som möjligt, och
förklara tydligt för spelledaren vad som
behövs för att sparka igång äventyret.

Handling
(scen 1, scen 2, och så vidare)
När du kommit så här långt i ditt även-
tyr ska du beskriva handlingen. Mer-
parten av den här artikeln handlar om
det som ska presenteras innan hand-
lingen, men kom ihåg att merparten av
ditt äventyr ska bestå av handlingen.

Dela alltid upp äventyret i ett antal
scener och ge tydliga anvisningar om
hur dessa hänger ihop. Skriv scenerna
så att rollpersonerna kan välja olika vä-
gar genom äventyret, men lägg upp det
så att den som läser texten kan följa ett
visst logiskt flöde.

blicerade rollspelsskribenter
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1 - 3 mars
FiCon
Spelkonvent som anordnas av
SF Ugglan & Draken och
SF P.I.P.P.I.L.O.N.K.E.L tillsammans
Ort: Eskilstuna
Kostnad:
70 kr vid föranmälan, 100 kr i dörren
Hemsida:
http://www.ficon.n3.net/

2 mars
SKuD har
distriktsårsmöte

8 - 10 mars
MittKon
Spelkonvent
Ort: Noliaskolan, Örnsköldsvik
Hemsida:
http://www.sverok.se/mittkon

9 - 10 mars
Lajvslöjd: Linnesömnad
Tid: 13 - 17
Kostnad: Endast för material
Anmälan: 08- 30 28 50
Plats: Stockholm
Hemsida:
http://www.sll.se/w_kun/13719.cs

16 - 17 mars
Sverok Nedre Norrland
har distriktsårsmöte i
Strömsund

22 - 24 mars
Spelhelg i Stockholm
Plats: Sverok Stockholm
Pris: Gratis för medlemmar
Kontakta: aron@slav.su.se

alendarium
22 - 24 mars
Sveroks Riksmöte
Ort: Eksjö
Hemsida: http://www.sverok.se
Kontakta: info@sverok.se

29 - 31 mars
GothCon
Spelkonvent
Ort: Göteborg
Hemsida: http://www.gothcon.se
Föranmälan: fram till februari
Kostnad: 180:-
Kontaktpersoner:
Birger Hanning
ordf@gothcon.se

4 - 7 april
Knutpunkt 2002
Mötesplats för lajvare från hela
Norden
Ort: Stockholm
Hemsida:
http://kp02.sverok.net
Pris: 300 SEK före 11 mars, 400
SEK före 25 mars och 500 SEK om
du betalar i dörren. Galamiddagen
kostar 150 SEK

13 - 14 april
Lajvslöjd: Dräktdetaljer
Tid: 11 - 16
Kostnad: Endast för material
Anmälan: 08- 30 28 50
Plats: Stockholm
Hemsida:
http://www.sll.se/w_kun/13719.cs

14 april
Sverok SKuD:s styrelse
sammanträder

8 - 12 maj
LinCon
Spelkonvent
Ort: Linköping
Hemsida:
http://lincon.sverok.se
Kontaktpersoner:
Kristina Hagelin
isse_h@hotmail.com

14 - 16 juni
HalmiCon
Spelkonvent
Ort: Halmstad
Hemsida:
http://halmicon.sverok.se
Föranmälan: fram till februari
Kostnad: 150:-
Kontaktpersoner:
Jon Nilsson
0702 - 432867
jon.nilsson@sverok.se

Letar du efter lajv?
Vi rekommenderar
Syskonskapets
kalendarium!
De har en mycket bra förteckning
över lajv som är på gång. Där hittar
du också snabbt förändringar.
Hemsida: http://lrp.zon.se/kal/

Sveroks kalendarium på
nätet
Här hittar du mer aktuell
information om allt mellan möten,
spelkonvent och lajv.
http://www.sverok.se/kalendarium/


