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 Valberedningen
behöver dig!

SNART ÄR DET DAGS för riksmöte. Det 

hålls under mars månad  och är 

Sveroks högsta beslutande organ, 

att jämföra med till exempel Sveri-

ges riksdag. Riksmötet äger rum en 

gång per år. Där träffas  delegater, 

utsedda av Sveroks medlemsfören-

ingar i direkta val. Valen är baserade 

på valkretsar, som i stort sett motsva-

rar Sveriges län. Varje län har ett antal 

platser som motsvarar deras andel av 

Sveroks totala medlemsantal.

DET ÄR PÅ RIKSMÖTET som Sveroks 

framtid bestäms. På riksmötet väljs 

årets styrelse, budget och verksam-

hetsplan fastslås och en mängd 

andra riktlinjer dras upp för Sveroks 

kommande verksamhetsår. Valbered-

ningen lägger fram förslag på styrelse, 

valberedning och revi-

sorer till riksmötet. Årets 

valberedning består av Jon 

Backman,

Mattias Bjärnemalm, Hanna Jonsson 

och Anna Källström.

FÖR ATT VALBEREDNINGEN ska kunna 

göra ett bra jobb behöver de din 

hjälp. De består av fem personer och 

de kan omöjligt känna alla som passar 

att vara förtroendevalda i Sverok. Om 

du känner någon du tycker vore bra, 

kanske till och med du själv, tveka 

inte att nominera. Du kan nominera 

fram till sex veckor innan riksmötet. 

Nomineringen måste ske skriftligen 

och till förbundsstyrelsen. Detta gör 

du enklast genom att svara på frå-

gorna här bredvid och skicka dem i 

ett mejl till: 

valberedningen@sverok.se

Namn på den nominerade

Ort

Epost

Hemtelefon

Mobiltelefon

Nominerad till (Förbundsstyrelse, 

valberedning eller revisor)

Ditt eget namn

Din epost eller telefon

Motivering till nomineringen

Du kan också gå in på: www.sverok.se/

..html och fylla i ett formulär om 

du inte vill skriva av frågorna härifrån. 

Det är aldrig för tidigt att nominera 

någon. Valberedningen arbetar ak-

tivt under hela året och är väldigt 

tacksam för alla nomineringar som 

SVEROX
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Vad är Sverok?
Sverok, Sveriges roll- och konflikt-

spelsförbund är ett ideellt riksför-

bund för de som älskar att spela spel 

i alla former. Organisationen saknar 

religiösa eller politiska kopplingar; i 

Sverok finns plats för alla.

Idag har förbundet fler än 40 000 

medlemmar i nära 2000 föreningar, 

uppdelade på åtta geografiska di-

strikt.

Förbundet startades 1988 och är 

godkänt av Ungdomstyreslen, 

som är en av Kulturdepartemen-

tet utsedd tillsynsmyndighet för 

ungdoms organisationer.

Medlem i Sverok blir man när man 

går med i en förening som är an-

sluten till Sverok. Man kan bilda 

sin egen förening eller gå med i en 

redan existerande. 

Sverok

Sandbäcksgatan 2

582 25 Linköping

e-post: info@sverok.se

tel: 013  –  14 06 00

fax: 013  –  14 22 99

www.sverok.se

FÖRTROENDE, FÖRTROENDEVALD. Nyligen 

hörde jag ungdomsministern Lena Hal-

lengren tala sig varm för dessa två ord, om 

hur mycket som ligger i dessa ord. Det är 

svårt att inte hålla med. 

Att bli vald som ombud till riksmötet 

är kanske det största förtroendet man 

kan få inom Sverok. Just nu är valen av 

de  ombuden i full gång.  personer 

som kommer ha uppdraget att represen-

tera Sveroks alla medlemmar och styra 

förbundet i rätt riktning. Ett tungt 

ansvar, både för föreningarna att välja 

vem de ska ge sitt förtroende till och för 

de valda ombuden att kunna leva upp till 

det förtroende de fått. I år äger riksmötet 

rum på Örebro slott, precis som  när 

användas. Att vår förening snart skulle 

få en ny speltidning som jag varit med 

och röstat fram. Jag kände att jag hade 

använt det förtroende jag hade fått på 

ett bra sätt, och det kändes som om det 

viktigaste av allt.

Så ge ert förtroende till någon. Eller 

be att få föreningarnas förtroende. Rösta 

fram någon ni har förtroende för så ni 

kan vara med och påverka.  

Med varma hälsningar, 

Er förbundsordförande, 

 förtroende
Att ge och få

jag själv för första gången hade fått för-

troendet att representera Halland. Hade 

ingen direkt koll på hur Sverok fungera-

de, men försökte ändå sätta mig in i de 

olika frågorna så gott jag kunde. Skulle 

förbundet skaff a sig en egen tidning och 

hur skulle den i så fall se ut? Skulle di-

striktens gränser dras om? Vad är bäst för 

föreningarna och spelhobbyn? 

Idag kommer jag inte ihåg hur jag 

röstade i mer än någon enstaka av det 

årets frågor. Men jag kommer ihåg hur 

givande jag tyckte det var att vara med 

och påverka. Hur nöjd jag var med att 

berätta för kompisarna i skolan att jag 

varit i rikssalen på Örebro slott och 

bestämt hur ett antal miljoner skulle 
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Kontakta Sverok!

Sveroks förbundskansli

Sandbäcksgatan 

  Linköping

info@sverok.se

Sverok Övre Norrland

c/o Lina Berglund

Mörtgränd ,   Luleå

info@on.sverok.se

Sverok Nedre Norrland

c/o Anton Lundin

Gålnässtrand ,   Själevad

info@nn.sverok.se

Sverok GävleDala

c/o Musikhuset

Box ,   Gävle

gd@sverok.se

Sverok Svealand

c/o Nichlas Mauritzon

Järmbodsv. ,   Garphyttan

svealand@sverok.se

Sverok Stockholm

Bolidenvägen b

  Johanneshov

stockholm@sverok.se

Sverok Ost

Box ,   Jönköping

ost@sverok.se

Sverok Väst

Falkgatan ,   Göteborg

vast@sverok.se

Sveroks SKuD

Box ,   Lund

skud@sverok.se

Din tidning

Gratis prenumeration!
Är du medlem i Sverok? Då kan 

du få Sverox hemskickad så fort ett 

nytt nummer kommer ut. Allt du 

behöver göra är att registrera dig på 

www.sverok.se. Är du inte medlem i 

Sverok ännu? Gå med i en Sverokför-

ening nära dig eller bilda en helt egen 

förening tilsammans med några kom-

pisar. Se mer på www.sverok.se

Sverox är medlemmarnas tidning, därför tar vi mer än gärna emot dina alster. 

Artiklar, foto grafier, reportage och kåserier – allt är av intresse. Hör av dig till oss 

om du är intresserad av att bidra med kreativitet och skapelser. Kanske finns det 

något du alltid velat skriva om? Eller ett fotoreportage du alltid drömt om att få 

göra? Prata med oss i redaktionen, det är mycket möjligt att vi är intresserade av 

att publicera ditt verk.

S k r iv  i  s v e r o x !S k r iv  i  s v e r o x !

k o n ta k ta  r e d a k t i o n e n  på  k o n ta k ta  r e d a k t i o n e n  på  

s v e r o x @ s v e r o k . s es v e r o x @ s v e r o k . s e

MEDLEMMARNAS TIDNING. Spelarnas tidning. Det är så vi ser Sverox. Vi tror på kom-

munikation mellan läsare och redaktion. Nu när vi fått det förtroendefyllda uppdraget 

att göra Sveroks förbundstidning kommer vi inte att svika det idealet. Vi vill göra en 

bra tidning för spelare, vill göra just din tidning. Förbundsstyrelsen kommer visserligen 

att vara vår offi  ciella arbetsgivare, men framförallt ser vi er läsare som våra beställare. 

Detta är vårt första nummer och vi hoppas att du tycker om det. Det är viktigt för oss, 

eftersom det är för er vi gör tidningen.

SVEROX NYA REDAKTION består av Magnus Alm, , och Patrik Eriksson, . Magnus 

har sedan tidigare stor erfarenhet av arbete med text för tryck och webb. Patrik är van 

layoutare och har förutom arbete med sättning av texter och renodlade grafi ska produk-

tioner även arbetat på tryckeri. Eftersom Magnus har suttit två år i förbundsstyrelsen 

och ett år i valberedningen är han väl insatt i Sverok. Vi känner förbundet från insidan, 

men vi känner framförallt medlemmarna. Vi har båda bred erfarenhet av de fl esta av 

Sveroks hobbygrenar. Som spelare och medlemmar i Sverok har vi själva ett intresse av 

att göra en bra förbundstidning.

SVEROK ÄR ETT FANTASTISKT förbund som ger ungdomar möjlighet att utvecklas och 

frodas. Självklart skall Sverok ha en fantastisk förbundstidning. Vi kommer att göra 

vårt bästa för att leverera en aktuell, intressant och läsvärd tidning. En tidning för 

spelarna, en tidning för läsarna.

Patrik Eriksson Magnus Alm 
patrik.eriksson@november.se sverox@sverok.se
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Dags för riksmöte
DEN  MARS är det dags för ytterligare 

ett riksmöte. Riksmötet, som i år hålls på 

Örebro Slott, är Sveroks högsta beslutande 

organ, att jämföra med till exempel Sveri-

ges riksdag. Riksmötet äger rum en gång 

per år, under perioden mars-april. Där 

träffas  delegater, utsedda av Sverok 

medlemsföreningar i direkta val. Valen 

är baserade på valkretsar, som i stort sett 

motsvarar Sveriges län. Varje län har ett 

antal platser som motsvarar deras andel 

av Sveroks totala medlemsantal.

På riksmötet väljs årets styrelse, bud-

get och verksamhetsplan fastslås och 

en mängd andra riktlinjer dras upp för 

Sveroks kommande verksamhetsår. Kort 

sagt: det är på riksmötet som Sveroks 

framtid bestäms.

Likviditetsproblem
PÅ GRUND AV att förbundets tillväxt kostar 

pengar, främst i form av ökade bidrag, så 

började kassan tryta under slutet av . 

Därför fick föreningarna som sökte bidrag 

vänta några veckor mer än vanligt. Detta 

för att förbundet skulle få sina bidrag från 

ungdoms styrelsen i slutet av december och 

inte kunde betala ut bidragen förrän då.  

MEDLEMSANTALET FORTSÄTTER att öka, och 

när  nu är sluträknat stannade räkning-

en på fantastiska   medlemmar och 

 föreningar! För  kan föreningarna 

fortsätta att redovisa medlemmar fram till 

nästa höst, så det är svårt att säga vad siff-

rorna kommer att bli när böckerna stängs. 

Men om utvecklingen fortsätter som hittills 

så pekar allt på en siffra mellan   och 

  medlemmar för .

Läs mer i artikeln Det växande förbundet 

på sidan .

FÖRBUNDET BLIR ALLT AKTIVARE med att 

påverka de delar av ungdomspolitiken 

som berör spelhobbyn i större omfattning. 

Bland annat har förbundsordförande del-

tagit i diskussioner med ungdomsminis-

tern om ungas fritid. Sverok deltog även 

på den stora folkrörelsekonferensen som 

justitiedepartementet arrangerade i mitten 

av november. Tidigare under hösten deltog 

Sverok också i remissförfarandet runt för-

slaget till ny statlig ungdomspolitik.

Sverok påverkar 
ungdomspolitiken

Handlingsplan för 
mediakontakter

SVEROX FÅR NYTT UTSEENDE och ny redak-

tion. Efter lång, trogen och utmärkt tjänst 

lämnar nu den nuvarande redaktionen på 

Sverox sitt uppdrag och lämnar plats för 

nya krafter. En ny redaktion har tagit över 

produktionen och ser fram emot att få ta 

tidningen till nya höjder.

DÅ OCH DÅ är det tyvärr så att delar av 

spelhobbyn hamnar i medias stråkastar-

ljus i samband med någon negativ nyhet. 

För att se till att förbundet kan bemöta 

de felaktigheter som alltid uppkommer i 

rapporteringen vid sådana tillfällen, och 

se till att spelhobbyns alla positiva sidor 

kommer fram, så har det nu tagits fram 

en handlingsplan för mediahantering vid 

denna typ av händelser.

Den  november gick det ut ett press-

meddelande med anledning av den 

väldiga ökningen av antalet medlemmar 

och föreningar i Sverok. Under de senaste 

månaderna har förbundet intensifierat sitt 

arbete mot media genom att jobba med 

pressmeddelanden och framtagning av 

särskilt informationsmaterial för pressen.

Nya tider, ny tidning

Förbundet växer
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SVEROK ÄR ETT AKTIVT förbund. Det diskuteras olika frågor hela tiden och ibland 

är det svårt att hänga med överallt. Under hösten har diskussioner förts kring 

upphandlingen av Sverox. Vissa har frågat sig hur väl förankrat styrelsens beslut 

i sitt val av redaktion har varit i resten av förbundet och andra har sett fram emot 

en föryngrad förbundstidning i ny form. Uppenbart är att Sverox är en viktig del 

av Sverok och en fråga som engagerar många medlemmar.

Inom airsofthobbyn diskuteras det just nu livligt om att storarrangemanget 

OP: Frost har lagts ner. Anledningen är stora skulder som arrangörsföreningen 

inte har möjlighet att återbetala. Dock ser framtiden ljus ut för de airsoftspelare 

som oroar sig inför nästa sommars möjlighet till större spel. Föreningen OPF 

som arrangerade OP: Frost lägger 

ner, men ur askan reser sig en ny 

arrangörsgrupp med minst lika 

höga mål som OPF. Du kan läsa 

mer om detta på sidan .

Bland de svenska Magic-

spelarna råder stortider. Det går 

Jorstedt vann varsin Pro Tour under . De ingår numera i den celebra och 

fåtaliga skara av tre svenskar som vunnit Pro Touren. Senast någon svensk vann 

var . I övrigt pratar många Magicspelare just nu om Wizards of the coasts 

satsning på Magic över nätet. De fl esta är negativt inställda till tanken då det 

innebär att de blir tvungna att köpa en helt ny uppsättning kort trots att de 

redan har korten i pappersform. De elektroniska korten kostar lika mycket som 

de vanliga fysiska gör.

Hos lajvarna har det diskuterats om allt från lajv kontra religion och även 

frågan om feminism har stötts och blötts igen. Inte direkt något nytt under solen 

alltså, men trots allt dyker det ju förstås ibland upp nya argument som leder 

diskussionen mot nya tankar. Traditionellt fi nns en stor historia av diskussion 

och ifrågasättande bland lajvare, vilket har lett till att debatten alltid är omfat-

tande och föränderlig.

Allmänt kan man säga att det runt om i hobbysverige händer en massa roliga 

saker. Det har startats en ny speltidning: Fenix. När denna tidning går i tryck 

har dock det första numret inte nått butikerna. För airsoftspelare ser det ut att 

komma en del spännande airsoftarrangemang i Västra Götaland framöver. Fram-

tiden ser över huvud taget ljust ut för spelare. Glöm för den sakens skull inte av 

att gå ut på nätet och diskutera, refl ektera och föra din hobby framåt.  

”...ur askan reser sig en ny 

arrangörsgrupp med minst 

lika höga mål som OPF.”

Debattsvepet

ÖKAD ANVÄNDNING

och bristande 

understöd har 

gjort att de 

hjältar som sliter 

med förbundets IT-verksamhet (hemsidor, 

mejl, hosting med mera) går på knäna. 

Tillsammans med driftgruppen arbetar 

nu förbunds  styrelsen för att förbättra lä-

get, både genom att ta fram en långsiktig 

strategi över vad förbundet ska erbjuda 

föreningar och aktiva samt vad som ska 

göras internt respektive externt, genom 

att rekrytera mer folk och strukturera om 

själva plattformen som vår IT-verksamhet 

är byggd på.

Läs mer i artikeln DNS – 

Sveroks egen IT-kris på sidan .

IT-driftsgruppen kraftigt 

överbelastad

ARBETET FORTGÅR PÅ den linje som riksmö-

tet och förbundsstyrelsen tidigare slagit 

fast, och under de senaste månaderna har 

det hänt mer på folkbildningsområdet än 

under de senaste åren. Samtidigt som 

samarbetet blir allt bättre med Studie-

främjandet arbetar Sverok också med att 

starta ett projekt för att testa Sveroks vision 

om folkbildning – en vision som präglas av 

samma principer som styrt Sverok sedan 

bildandet för  år sedan. Det vill 

säga nyckelord som decentralise-

ring, fokus på medlemmarna, mini-

mal administration och inte minst 

en tro på att (spelande) ungdomar 

kan och vill ta ansvar för sitt eget 

lärande och fritid.

Sverok förnyar 
folkbildning

IDÉER OCH TANKAR OM 2004?

Det är hög tid att börja fundera på vad förbundet bör göra och inte göra under 

2004. Förbundsstyrelsen arbetar just nu med att förbereda förslag på budget, 

verksamhetsplan och annat inför riksmötet, och har du några tankar och idéer om 

detta så är det självklart fritt fram att höra av dig.
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På finskt håll har man satt igång ett stort 

projekt, lajvet Dragonbane. Det ryktas om 

 spelare i en vecka, med byggda hus, 

fungerande magi och en riktig drake. 

Skillnaden mot många andra fantasipro-

jekt av denna magnitud tycks vara att 

arrangörerna är ute i god tid och med bra 

resurser. I september  ska spelet gå av 

stapeln, med stor sannolikhet någonstans 

i Sverige.

Spelet kommer att utspela sig i den fiktiva 

världen Valenor, som skapats av den finska 

sf- och fantasyförfattaren Mike Pohjola.

– Jag har varit så besviken på fantasyspel 

i alla år, för magin fungerar ju inte på rik-

tigt. Det vill vi ändra på, säger projektets 

upphovsman och den finska lajvikonen 

Timo Multamäki. Multamäki har tidigare 

arrangerat internationella spel av stor 

kaliber, som science fiction-kampanjen 

Wanderer för drygt  spelare.

Genom personliga kontakter från olika 

lajvsammankomster i Norden, Europa 

och resten av världen, har projekt-

gruppen hittills samlat medlemmar 

från Norden, Frankrike, Italien, Stor-

britannien, Turkiet, Österrike, USA, 

Kanada och Ryssland.  Många av 

projektgruppens medlemmar är 

erfarna spelare och arrangörer 

i sina hemländer, så förväntning-

arna är höga. Och rekrytering till 

arrangörsgruppen pågår ännu.

Alltför många detaljer om projektet 

vill arrangörerna inte gå ut med i det 

här skedet, eftersom det mesta ännu 

är i planeringsfasen. Projektets hem-

sida kommer dock att lanseras i början av 

 på hemsidan www.dragonbane.org. 

Säkerligen värd en titt eller två.

Dragonbane
– ett monster till lajv

Huruvida Dragonbane kommer att lyckas 

där tidigare storlajv misslyckats kan bara 

tiden utvisa. Sverox kommer dock att hålla 

ett öga på arrangemanget och rapportera 

så fort något av intresse händer.

Sverok in i styrelsen för LSU
– Andreas Brodin nyligen invald
I slutet av november blev Andreas Brodin 

invald i styrelsen för LSU – Landsrådet 

för Sveriges Ungdomsorganisationer. LSU 

är en samarbetsorganisation med uppåt 

hundra olika ungdomsorganisationer som 

medlemmar. 

Organisationen arbetar med att förbättra 

villkoren för unga i Sverige och utomlands. 

Noteras kan att nuvarande ungdomsminis-

tern Lena Hallengren fram till sitt tillträde 

som minister satt i denna styrelse. Det är 

alltså en tung post som Andreas hamnat 

på.

Med sin stora erfarenhet från spelhobbyn 

och Sverok – bland annat är han tidigare 

konventsgeneral för Sydcon, f.d. ordförande 

i Sverok SKuD och ekonomiansvarig i årets 

och förra årets förbundsstyrelse – kommer 

han kunna driva de värderingar och syn-

sätt som  dominerar Sverok och spelhobbyn 

 vidare i nya sammanhang. 

Sverok är medlem i LSU för att få hjälp 

att utvecklas som organisation och för att 

driva politiska frågor som är viktiga för spel-

föreningar och spelare. Just nu handlar det 

bland annat om att föreningar med många 

omyndiga i styrelsen ska få bättre möjlig-

heter och mindre problem med till exempel 

att öppna bankkonto och kunna teckna 

hyreskontrakt för föreningslokaler. 

Andreas kommer självklart trots sitt nya 

förtroendeuppdrag fortsätta med sina 

uppgifter i Sveroks förbundsstyrelse fram 

till riksmötet.Andreas Brodin avslutar snart sitt andra 
år i förbundsstyrelsen.
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Den - november kom Magic-

proffsen till Göteborg. Det var 

Grand Prix i Eriksbergshallen 

och  spelare ställde upp för 

att tävla om ära och . i 

prispengar. Denna turnering slog 

med en spelare deltagarrekordet 

från Grand Prix Göteborg  och 

är därmed den största Magictur-

nering som hållits i Sverige. 

Mer än hälften av spelarna var från 

andra länder än Sverige, och vin-

nare blev Jelger Wiegersma från 

Nederländerna. Det är bara vart-

annat år Sverige får arrangera en 

Grand Prix, och större turneringar 

än så här blir det inte.

Formatet den första dagen var 

Mirrodin Sealed Deck, dvs. alla 

spelare fick en tournament pack 

och två boosters Mirrodin och  

minuter på sig att bygga en lek. De 

 bästa spelarna avancerade sedan 

till dag två och fick spela Mirrodin 

Rochester Draft. Att spela med kort 

man får på plats kallas för ”Limited” 

och är för många spelare det enda 

sättet att spela Magic på. 

Bästa svensk blev David Linder 

från Stockholm på sjunde plats, 

tätt följd av Benjamin Lindqvist 

från Göteborg på åttonde plats. 

Benjamin vann därmed också priset 

som högst placerade amatör. 

För mer info om denna Grand Prix 

och vad det är för turneringar på 

gång under våren , spana 

in www.svenskamagic.com och 

www.magicthegathering.com 

Magic Grand Prix

Historisk totalvinst, Magic Pro Tour

Jens Thorén, Umeå   kr

Mattias Jorstedt, Göteborg   kr

Olle Råde, Göteborg   kr

Anton Jonsson, Umeå   kr

Johan Sadeghpour, Umeå   kr

SÄSONGEN / HAR FÖRLÄNGTS med två månader och an-

talet Pro Tours har gått upp från fem till sex. Den extra Pro 

Touren skall hållas i det populära trepersons draftformatet. 

Nytt är också att proff sen i slutet av säsongen kommer att 

belönas med rikligt med pengar för sina ”proff spoäng”. 

 Wizards delar då utöver de normala prispengarna ut . 

(cirka  miljoner svenska kronor) extra till de  som har fl est 

Pro Tour Points, som man skaff ar sig på Pro Tours, Grand 

Prixs och National Championships. 

Det fi nns många hoppfulla spelare som vill kunna för-

sörja sig på att åka världen runt för att spela Magic, men 

går det verkligen?

Tabellen här till höger talar inte bara om att det spelas 

bra Magic på två ställen i Sverige, utan också att om man 

är riktigt duktig så kan man tjäna en del pengar på det här 

kortspelet. Men dra av skatter, fl ygresor och hotell och tänk 

på att de här pengarna är intjänade under fl era år så ser man 

att det är svårt att ha Magic som heltidsjobb, även om man 

är bland de fem 

bästa av Sveri-

ges uppemot 

. turne-

ringsspelare.

En Grand Prix är en stor 

turnering som brukar dra - 

spelare med fl era av  världens bästa. I 

Sverige anordnas det 

bara en Grand Prix 

vartannat år, så det 

gäller att passa på. Mer 

info på SvenskaMagic.

  ro our 

En välfylld Eriksbergshall när Grand Prix kom till 
Göteborg.
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Rollspel

När det här trycks ska ett par nyheter till Eon 

ha kommit ut, men eftersom Neo Games 

sällan håller sina deadlines är det inte  säkert 

att de finns i handeln än. I skrivande stund 

är hur som helst Fjärran riken och Encyklope-

dia Mundana på väg. Dessutom Atlas-boxen, 

som förutom flera färgkartor och en kart-

bok även innehåller Geografica Mundana 

och de två tidigare nämnda nyheterna. Från 

och med februari kan man även börja hålla 

utkik efter de nästa två modulerna. Den ena 

heter Drakar och handlar om just drakar, 

den andra heter Cirefalier och handlar om 

det cirefaliska samfäldet.

I andra halvan av december kommer även 

den reviderade upplagan av Drakar och 

 demoner , som skiljer sig från den tidigare 

versionen genom att ha blivit befruktad 

med en ”lightversion” av expert reglerna. 

Naturligtvis har färdigheter,  besvärjelser, 

utrustning, monster och speltips gåtts 

igenom och utökats. Dessutom har 

boken  snyggats upp en del. Någon gång i 

 vinter kommer även äventyret Eldsjäl och 

 modulen Mittland om Riotminds planer 

går i lås.

Järnringen säljer i skrivande stund ett 

julpaket med regelbok, spelledarskärm, 

samt handböckerna Härskaren & ättlingen 

och Rebellen & överlevaren för  kr. Under 

våren kommer spelarboken Psimutanten, 

äventyret Det förlorade paradiset och mo-

dulen Fornfynd & skattemarker.

Wizards of the Coast planerar ge ut en 

vapenbok till d Modern, lyxversioner av 

spelledarskärm och rollformulär, variant-

regelboken Unearth Arcana till vanliga 

D&D . samt en spelarhandledning till 

Faerûn under första kvartalet av nästa år. 

De som läser Dragon och gillade demon på 

den interaktiva film som ingick som bilaga 

tidigare i höst kan hoppa jämfota åt att hela 

rasket nu är ute på DVD. Scourge of Worlds, 

heter den animerade filmen och i den får 

man följa Mialee, Regdar och Lidda på 

vidare äventyr med möjlighet att ingripa 

i handlingen här och var. Man kan genom 

sina val nå fyra olika slut.

White Wolf fortsätter pressa sina licen-

ser. Till EverQuest kommer handboken 

om gudinnan Luclins månvärld och till 

Gamma World monsterboken Mutants & 

Machines. Days of Fire, en slags ”Book of 

Nod” till  Demon, bör finnas ute i handeln 

när ni läser detta. Dito för reviderade ”klan-

böcker” till Werewolf och Mage om Uktena 

och Virtual Adepts, plus Player’s Guide to the 

High Clans till Dark Ages: Vampire.

Figurspel

Games Workshop jobbar på att släppa 

Bretonnians så snart som möjligt efter jul 

och de nya figurerna är onekligen smaskigt 

väldesignade och kan varieras rätt bra tack 

vare extradetaljerna på arméns välhängda 

sprues. Dessutom är det mesta utom nya 

Battle Pilgrims och trebucheten i plast. Den 

som inte redan vet det kan också glädja sig 

åt att ”brettarna” nu har tillgång till flyg-

kavalleri i form av hipogriffuppsuttna rid-

dare. Till Warhammer k blir föga överras-

kande nästa släpp Witchhunters – ett codex 

i samma stil som Daemonhunters – vilket lär 

glädja gamla uvar som favoriserar Sisters of 

Battle. Denna emancipationsbrigad stödjer 

nämligen de häxjagande inkvisitorerna.

Daniel Krauklis
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Elgitarrer och god smak skildes någon gång på -talet 
men vill du vara värst rekommenderar vi ett besök på 
www.fernandezguitars.com . Här hittar du  Boba Fett-, 
stormtrooper-, Darth Vader- och Yoda (!)-guror från c:a  
10 000 kr och uppåt. Noterna till Imperial March hittar du 
på www.allguitartabs.com

Gulla med den, skräm grannarna med 
den, men sätt den absolut inte på 
huvudet! Det är självklart en Brainslug 
från Matt Groenings Futurama. Hur kul 
som helst och perfekt för avreage-
ring. Gelé materialet återtar sin form 
oavsett hur hårt du slänger den i 
väggen. Kostar ungefär 80 kronor. 
www.darkhorse.com

Blir ingen imponerad av din Cthulhu docka 
i plysch längre? Bli då först med att skaffa 
dig Nyarlathotep som mjukisdjur, eller 
kanske snarare mjukisgud. Vem kunde 
tro att det krypande kaoset kunde vara 
så här sött? Kostar ungefär 170 kronor. 

www.warehouse23.com

Om du har 
planerat en rymdresa 

i en nära framtid eller vill 
imponera på de du spelar 
airsoft med. Bygg ditt eget fung-

erande Pulserifle. En exakt replika av 
det vapen som användes av Hicks, Frost 

och de andra marinsoldaterna i klassikern 
Aliens. Allt du behöver, förutom en Tokyo 

Marui MA Thompson soft airgun, 
är den här byggsatsen. Kos-
tar ungefär  kronor. 

www.airsoftclub.com

Låt nostalgin flöda med tio klassiska spel från 
Atari. Dröm dig tillbaka till barndomen med 

en joystick fylld med pixlar, underbara elek-
troniska ljud och timmar av spelglädje. 

Ingen teknisk utrustning behövs i öv-
rigt, det är bara att koppla in till 
TV:n och njuta. Kostar 379 kronor. 
www.webhallen.com

EXPEDITION: ROLLSPEL 

SVT satsar över 20 miljoner kronor 

på ersättaren till ”Expedition: Ro-

binson”.  Summan är i klass med 

storsatsningen på Melodifestivalen.

Det handlar om det program som 

tar över efter jättesuccén nästa år. 

Projektet ska spelas in på olika 

platser i landet med start i maj 

nästa år. 

Inom kort startar rekryteringen 

av tävlande. Två lag - ”de fat-

tiga” och ”de rika” - kämpar om 

makten i historiska miljöer som 

ska byggas upp på olika platser i 

landet. Deltagarna kan bland annat 

hamna mitt i rekonstruktioner av 

klassiska händelser i historien där 

de ska leva och tävla mot varandra.

  – Programmet har mer likheter 

med rollspel och fantasy än med 

rena dokusåpor, säger projektle-

daren Emma Kronqvist.

Programmet sänds tolv lördagar 
klockan 20.00 med start hösten 

2004.
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MARCUS CLIFFORD OCH TOMAS DAVIDSSON, 

mer känd som Brain, är välkända i den 

västsvenska konvents- och förenings-

världen. I tre år har de dragit ett tungt 

lass och aktivt kämpat för att det klas-

siska konventet  (Borås spelkonvent) 

inte skall läggas på is. Konventet är ett 

av Sveriges äldsta och anses av många 

tillsammans med Sydcon vara konventet 

för kräsmagade rollspelare. Cliff ord och 

Brain har även arbetat aktivt för Arma-

gedon, den förening som står bakom . 

De är med andra ord två klart brinnande 

eldsjälar på hobbyhimlen. Självklart är 

det dags att de hamnar i fokus. Sverox 

mötte de två herrarna under BSK för ett 

samtal om tro, hopp och spelande.

Det är en stor uppgift att arrangera 

ett konvent, och någonstans måste ju 

intresset för hobbyn börja. När tändes 

gnistan i er?

– Jag började spela Drakar & Demoner 

’. Spelade i en klassisk liten spelgrupp i 

några år och sedan hittade man Armage-

Sverox möter
två konventsrävar

Foto: Armagedon, Simone Andersson

) Därför att jag tycker det är 
kul med rollspel. 
) Vet inte riktigt, har mest 
suttit framför TV-spelen 
hittils. 
) Jag och några kompisar 
ska spela Settlers senare i 

Björn Bendix
Göteborg) Varför har du åkt till BSK?

) Vad har varit mest intressant hittills?

) Vad ser du fram emot mest på konven-

Tre snabba frågor

) Det har jag också undrat, 
bra fråga. Är här för första 
gången på nio år.
) Spank the Monkey, för att 
jag förlorade i Settlers
) Finalen i Spank the 
Monkey

Frida Lundgren
Malmö

) För att vara med i Warhammer-
turneringen
) Vet inte riktigt, har spelat 
mest Warhammer, TV-spel och 
Respawn.
) Spela min sista match i 
Warhammer

Linus Assasson
Jönköping

I månadsskiftet mellan 

oktober och november hölls 

Borås spelkonvent , ett 

av Sveriges äldsta konvent. 

Som vanligt dök det upp 

människor från hela lan-

det, alla med siktet inställt 

på att spela, umgås och 

ha det så roligt som möj-

ligt. Sverox var där och 

tog temperaturen  på både 

 deltagare och arrangörer.
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don.  besökte jag för första gången 

 och inom några år höll jag mitt 

första arrangemang, Adeptus Titani-

cus. Sen gick det bara framåt, säger 

Brain och Cliff ord infl ikar:

– Själv ramlade jag i tärnings-

grytan när jag var liten och har alltid 

varit beroende av att få utlopp för 

fantasin. Den första kontakten kom 

när jag läst Tolkien, någon gång när 

jag var nio-tio år, och hittade Steve 

Jacksons Fighting Fantasy-böcker. 

Att kunna vara med i handlingen var 

ju det enda man saknade hos Tolkien, 

så valet var lätt. Armagedon kom jag 

till för att byta Magickort, men det 

glömde jag snabbt när konvent och 

styrelsearbete kom emellan.

Om det nu var så att arbetet kom 

emellan spelandet, vad är det då som 

gör det värt att arrangera konvent? 

Brain svarar utan att tveka:

– När man märker att allt har 

trillat på plats, både besökare och 

arrangörer har kul då känns det så 

härligt.

Cliff ord nickar och håller med.

– Känslan av att mitt i den smuts-

grå verkligheten få ha ett litet kryphål 

där andra likasinnade trivs gör det 

värt all möda. Konvent är den enskilt 

bästa platsen att få utlopp för alla 

knäppa idéer man vill genomföra.

Under senare år har BSK haft pro-

blem med återväxten av arrangörer, 

vad tror ni om framtiden för kon-

ventet? Brain och Cliff ord tänker 

efter och pratar sedan i munnen på 

varandra.

– Vi är inte störst men vi täcker 

höstens konventsabstinens för många. 

Vi har en nystart i staben med nya 

ansikten så… Th e future is so bright 

I’m gonna wear shades.

Sist av allt får vi ett tips till läsarna:

- Har du aldrig varit på konvent, ÅK! 

Besök så många konvent du kan och 

försök att spela ett nytt spel varje kon-

vent. Lär känna så många du kan, det 

gör bara nästa konvent bättre!  

4

2

3

1

) Dioramor och figurslag ser man ofta på konvent och givetvis även på 
BSK. Här en närbild på ett frostbitet Warhammer Epic. ) Lite överraskande 
med schack men vi hittade faktiskt ett pågående parti Knightmare Chess, 
som schack fast kryddat med kort och tärningar. ,) Hemmabyggen 
imponerar alltid, här har Planned Movement Production satt upp sitt 
”floortop”-spel Beneath the Waves, ett u-båtsspel i steampunkmiljö.

) För att sälja mina smycken 
och träffa folket jag träffat på 
alla andra konvent.

) Killarnas miner när vi stod 
och snackade Warhammer. 
Tjejer ska tydligen inte spela 
Warhammer.

) Få tjäna mer pengar faktiskt, 
så jag har råd att åka till 

Minera Nes
Linköping

) Kul, roligare människor här.

) Järnringen kanske för att jag 
är deras fan-girl. 

) Spelleda mycket, bl a Vre-
dens Druvklot på söndag.

Kalle Lantz
(men folk kallar mig hungrige Kalle)

Linköping

) För att spela Warmaster.

) Epic-scenariot jag spelar 
just nu. 

) Nattens Warmasterslag 
– Halmstad mot Borås, det 
kommer att bli episkt.

Staffan Olsson
Göteborg

) Jag är här med mina MIB:s  
(Men in Black) för att dema spel 
från Steve Jackson Games. 

) Den gången Björn knäckte 
Lingo på fem tecken och gjorde 
Kaffe Kaffe-låten.

) Fler intressanta upplevelser 
med Björn, samvaron och den 
låga humorn.

Wilhelm Hedin
Göteborg

OTRADITIONELLT ALLHELGONAFIRANDE

Borås spelkonvent, vanligtvis förkortat 

BSK, arrangeras i Bäckängsskolan varje 

år runt Alla Helgons Afton. Förra året 

dök runt 400 deltagare upp, inklusive ar-

rangörer och funktionärer. BSK är känt som 

ett brett konvent då det inhyser de flesta 

typer av arrangemang som ett konvent kan 
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OPF, föreningen bakom Sveriges största OPF, föreningen bakom Sveriges största 

airsoft arrangemang Operation: Frost, airsoft arrangemang Operation: Frost, 

har gått i graven. Men slutet på etthar gått i graven. Men slutet på ett

 kapitel är alltid början till ett nytt.  kapitel är alltid början till ett nytt. 

ett nytt kapitelett nytt kapitel

Foto: Adam LundquistFoto: Adam Lundquist
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ETT AV MÅLEN för oss arrangörer bakom 

Operation: Frost IV var att lyfta airsoft-

hobbyn till nya nivåer. Såsom levande 

rollspel har utvecklats från de gamla 

”spökstigs-tågen” och silvertejpskorvar 

till att bli en bred och mycket varierande 

hobby har också airsofthobbyn börjat 

växa till sig ordentligt. Runt om i landet 

hittar olika lag och föreningar sina egna 

sätt att både spela och arrangera spel 

på. Olika spelstilar börjar växa fram. 

Airsoftspelaren har tidigare inte varit 

särskilt bortskämd när det gäller antalet 

arrangemang, men det håller också på 

att förändras. I den här expansiva fasen 

i den svenska airsofthobbyns historia 

börjar olika genrer växa fram.

Olika spelstilar

Det fi nns som sagt många olika sätt att 

spela airsoft på. Man kan köra enkla 

skirmishes där två lag skall eliminera var-

andra eller komplicerade scenariospel där 

ett antal delmoment måste genomföras. 

Det fi nns även speedball med snabba 

matcher eller praktiskt skytte med banor 

att ta sig igenom och en hel del varianter 

däremellan. Det vi, i den förening som 

NY FÖRENING BILDAS 

Föreningen, som i skrivande stund 

inte har något fastslaget namn, 

startades av arrangörer och funk-

tionärer från Operation: Frost IV. 

Föreningen arrangerar mil-simet 

”Runway Crisis” i sommar för ett 

hundratal spelare.

Funderar du på att anordna ett 

arrangemang men känner dig lite 

osäker? Vi kan säkert hjälpa till, vi 

finns här för dig! 

Mer om föreningen och mil-
sim kan du läsa på: http:

Sebastian Utbult, före detta 

medlem i OPF, berättar för 

Sverox om hur ett gammalt 

och luttrat  arrangörsgäng 

axlar OPF:s mantel och 

blickar mot framtiden för 

airsoft i Sverige.

bildats ur OPF:s spillror, valt att rikta in 

oss på är dock något som kallas mil-sim, 

eller militä r  -simulering. Vissa känner ett 

obehag inför termen, men det är inte 

så farligt som det låter. Mil-sim är en 

strävan efter realism och helhetskänsla, 

ungefär som blankvapen på lajv. Det 

handlar inte om att omfamna militära 

ideal eller glorifi era våld och krig, sna-

rare tvärtom. Ett mil-sim kan vara en 

fantastisk upplevelse utan att en enda 

kula avlossats.

Varför mil-sim?

Det man vill åt med mil-sim är känslan 

av att man är ett med stunden, att illu-

sionen blir en starkare upplevelse. Det 

kan vara sådana enkla saker som att man 

har en karaktär att spela eller att man 

agerar ut ordergivning och skador på ett 

realistiskt sätt. Ett arrangemang jag själv 

deltog i för två år sedan var Operation 

Fisjön, ett pyttelitet milsim för tolv-tret-

ton personer. I stort sett marscherade vi 

från en punkt till en annan med  

kilo packning var, i full beredskap för 

fi endeöverfall som aldrig kom. Det var 

ett av de roligaste speltillfällen jag varit 

Två deltagare på OP: Frost  kopplar av med en bit mat.

16   |   SVEROX
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med om, och det utan att det egentligen 

avlossades en enda kula. Spänningen och 

känslan var det som gjorde det skoj. Och 

det är precis den upplevelsen vi är 

ute efter.

Som ni ser närmar 

sig detta rent levande 

rollspel, vilket 

faktiskt också är 

meningen. Många 

av airsoft spelarna 

är också lajvare. 

Några grupper kör 

redan idag med spe-

lade roller och en hel 

image utåt, vilket inte bara 

ser riktigt snyggt ut utan också för-

höjer spelkänslan för alla. Vad kan vara 

en bättre kombination än att blanda en 

fantastiskt adrenalinfylld hobby med en 

annan som är både kreativ och utveck-

lande?

Erfarenheter från OP: Frost

Förutom att det fi nns olika sätt att spela 

airsoft på fi nns det också olika sätt att 

arrangera på. Operation: Frost IV var 

ett jätteprojekt och några gånger såg det 

riktigt mörkt ut, men genom ofantliga 

ansträngningar från både arrangörer, 

funktionärer och deltagare lyckades vi ro 

det i land till slut. Arrangemanget 

gav oss mycket nyttiga erfa-

renheter i arrangerande; 

vad som fungerar och 

vad som inte fung-

erar. En viktig sak vi 

lärde oss var att man 

som arrangörsgrupp 

bör vara lyhörd för 

spelarnas åsikter på 

ett tidigt plan, men 

när man väl kommit in 

i planeringsfasen måste man 

vara lite hård och peka med hela 

handen. Vi lärde oss också att det inte 

går att tillfredställa alla smaker på samma 

arrangemang. Därför kommer vi varje år 

att arrangera ett lättsammare och större 

storspel för de som vill ha actionbetonad 

airsoft. Men vi kommer också årligen ar-

rangera ett stenhårt mil-sim, som ställer 

ganska stora krav på både spelare och 

arrangörer.

Framtiden

Den nybildade föreningen, som ännu inte 

har ett namn, kommer att arbeta aktivt 

för att främja mil-simandet inom airsoft-

hobbyn. Främst kommer vi att fortsätta 

arrangera storspel i olika former, men vi 

kommer även att verka för att bygga nät-

verk inom airsofthobbyn. Med både eko-

nomi och erfarenhet i ryggen kommer vi 

att erbjuda all den hjälp vi kan åt grupper 

och föreningar som vill arrangera egna 

mil-simspel runtom i Sverige. Vår vision 

är att samla drivna spelare till oss från alla 

regioner och försöka pressa gränserna till 

det yttersta för vad som går att göra med 

airsofthobbyn. Vi tror att potentialen för 

en fantastisk framtid fi nns där ute bland 

den på traven. 

Kom gärna med 

och hjälp oss!

Sebastian Utbult
tz@tripnet.se

 

inte om att omfamna 

militära ideal eller glo-

rifi era våld och krig, 

”D”

m.

Många airsoftspelare söker även taktiska moment i spelen vid sidan av adrenalinkickarna.
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PETER SER TRÖTT UT när vi slår oss ner, trött men med en gnista i blicken. 

Han har demonstrerat Gigantoskops första spel Spank the Monkey under hela 

konventet och det känns naturligt för mig att fråga honom varför han gör det 

här. Varför han och vännerna i Gigantskop har lagt ner den enorma energin 

och tiden på att starta ett spelföretag och ge ut sina egna spel. Svaret låter 

inte vänta på sig.

– När vi träff ats under årens lopp har vi ständigt förundrats över den krea-

tivitet som fi nns bland oss, folk bygger dioramor, arrangerar lajv och skriver 

äventyr till rollspelsturneringar, överhuvudtaget engagerar sig i mycket. När 

vi konstaterade detta kom tanken upp om att vi kanske kunde använda den 

här kreativiteten till att faktiskt konstruera något eget. Vi inventerade våra 

idéer och kom fram till att vi satt på en uppsjö av bra koncept. Så det var vårt 

förtroende för varandras kreativa förmågor som gjorde att vi vågade satsa på 

att starta ett företag för att ge ut egna spel.

Hinder på vägen

Jag refl ekterar över att det låter lite som en riktig solskenshistoria. Då fl inar 

Peter vänligt och påpekar att det funnits en hel del hinder som de inte hade 

tänkt på från början trots det stora engagemanget inom företaget.

– Ja, byråkratin har en tendens att växa sig större än vad man tror. Att starta 

ett bolag är i sig ett mödosamt steg man ska ta men sen följer en massa andra 

saker som man inte tänker på från början. Som till exempel att skaff a post-

giro och ansöka om EAN-koder. Nu är vi ju  personer i företaget och 

sitter på en massa kunskap så problemen löste sig ändå ganska snabbt.

Det är inte varje dag som det startas ett nytt spelföre-

tag i Sverige. Gigantoskop bildades år  när tolv 

spelare och hobbyspeltillverkare från hela landet slog sig 

samman. Under ett höstkallt Borås spelkonvent mötte 

Magnus Alm Peter Hansson, en av företagets 

grundare, för en pratstund om speldesign, 

eldsjälar och förverkligade drömmar.

Med något 
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Personligen kunde jag nog känna lite 

frustration över att det tog lång tid från 

beslutet att Spank the Monkey skulle till-

verkas till att få ut det som produkt. Men 

det beror mest på brist på erfarenhet. Det 

tar mycket längre tid än man tror från idé 

till produkt eftersom det ska passeras en 

massa milstolpar på vägen. Det är inte 

bara att börja speltesta, man glömmer 

faktiskt lätt bort prototyptillverkningen, 

regelskrivande, korrekturläsningen, den 

grafi ska formgivningen, ritandet 

av alla bilder samt dialogen 

med tryckeriet. För varje 

sak man ändrar måste 

man oftast också 

ändra i alla led av 

processen.

Visionen

När vi pratar om mot-

gångarna märks det trots 

allt tydligt att arbetet med 

Gigantoskop är något som Peter 

njuter av. Han tänker efter en stund när 

jag frågar om det har funnits positiva 

saker som han och de andra i Gigan-

toskop har upptäckt efter hand när de 

startade sitt företag, och sedan svarar 

han bestämt:

– Att vi är ett väloljat maskineri som 

är vana att arbeta i och driva projekt. Att 

vi också fått en massa glada tillrop och 

uppmuntringar från vänner och bekanta 

har gjort att det känns som vi gjorde ett 

bra beslut att starta företaget.

Jag ler när Peter pratar. Han brinner 

uppenbarligen för det han håller på med, 

och jag frågar honom om framtiden. Vad 

tror han att Gigantskop är om några år, 

när de etablerat sig och hittat fram or-

dentligt till marknaden? 

– Ett välkänt spelföretag där folk 

ivrigt sitter och väntar på nästa spel som 

ska släppas för att de vet att vi levererar 

produkter som håller sig i topp, säger 

Peter.

Tips till framtidens konstruktörer

Vi konstaterar att klockan blivit mycket 

och att Peter måste tillbaka till sin plats 

vid Spank the Monkey-dioramat. Men 

innan han hinner dricka upp sin kaktus-

lime Festis och springa iväg ber jag 

honom om ett tips till andra entusiaster 

som vill förverkliga sin dröm och ge ut 

ett eget spel. Peter tömmer fl askan och 

låter orden fl öda.

– Våga ta steget, men gör 

det inte ensam. Du är 

fruktansvärt beroende 

av att många kritiskt 

speltestar din idé. 

Våga lyssna, för-

ändra och till och 

med börja om helt, 

det vinner du på i 

längden. ”Kill your 

darlings” som det heter. 

Sen är det mycket pengar att 

ligga ute med om man ska trycka själv. 

Du kan ju också försöka sälja din idé till 

andra spelföretag vilket är mindre risk-

fyllt men du får inte lika stor kontroll på 

vad som sker med ditt spel då. Det fi nns 

en hel del webbsajter därute som kan ge 

mer hjälp.

Jag tackar Peter för intervjun och 

ser honom sedan försvinna bort genom 

myllret i konventets cafeteria. Utan 

tvekan har ett högst intressant spelfö-

retag sett dagens ljus och jag funderar 

nyfi ket på vad för spel som kommer att 

komma härnäst. Oavsett vad det blir så 

har nog den svenska spelmarknaden fått 

en ny aktör att räkna med, ett bra tag 

framöver.  

Om du vill titta närmare på Gi-

gantoskop och deras kommande 

produktioner rekommenderas 

ett besök på deras hemsida: 

www.gigantoskop.se

LÄS MER

På sidan  35 har vi recenserat 

Gigantoskops första spel, kort-

spelet Spank the Monkey

”Våga lyssna, 

 förändra och till 

och med börja om helt, 

det vinner du på i 

längden.”

V
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Det växande 

SVEROK GRUNDADES  av en liten skara 

roll- och brädspelare. En grundläggande 

idé för att lyckas var att göra det så enkelt 

att vara med i Sverok att många intres-

serade skulle vilja gå med. Meningen var 

dessutom att förbundet inte skulle spara 

eventuella bidrag till sin egen verksamhet 

utan istället dela ut så mycket som möjligt 

till föreningarna.  passerade förbun-

det  medlemmar och var då så stort 

att staten började ge bidrag. Med dessa 

bidrag som morot började spelintresse-

rade på allvar starta föreningar av sina 

spelgrupper. Under sju års tid låg Sverok 

på en tämligen jämn nivå storleksmässigt, 

runt .. Men plötsligt hände något, 

under  skedde den största ökningen 

någonsin i förbundets historia, inte 

procent mässigt, men antalsmässigt.

Det fi nns många teorier till varför vi 

har vuxit snabbt och mycket, men ingen 

verkar ha ett defi nitivt svar. Det enda alla 

kan komma överens om är att vi har blivit 

ett väldigt stort förbund, och det snabbt, 

men ingen tycks riktigt veta varför.

Förra året fyllde Sverok 

femton år och knappast kan 

det ha undgått någon att 

en rekordartad ökning av 

medlems antalet har skett 

 under de senaste åren. För 

hur ofta växer ett förbund så 

pass mycket att antalet med-

lemmar fördubblas på ett år?

Kalla fakta

Medan andra förbund minskar i storlek 

växer alltså Sverok. Historiskt sett har ju 

förbundet legat på en väldigt jämn nivå 

länge, under sju år skedde inga direkta 

överraskningar. Sveroks omfång låg kon-

stant runt ungefär . medlemmar. 

En hel del trodde att förbundet hade nått 

taket, medan vissa hävdade bestämt att 

bättre PR och mer information kunde 

leda till ett ännu större förbund. Det 

skulle visa sig att de senare troligtvis 

inte hade helt fel i sina påståenden. Som 

diagrammet ovan visar var åren  

till  förhållandevis lika varandra 

ur storleksperspektiv. Men under  

skjuter antalet medlemmar i höjden och 

alla frågar sig varför. Förklaringen är tro-

ligtvis inte enkel, och säkerligen fi nns det 

mer än en faktor som har påverkat. Efter 

diskussioner med insatta personer i För-

bundsstyrelsen, före detta ledamöter och 

kanslipersonal dyker det trots allt upp ett 

antal gemensamma nämnare som berörs 

av de fl estas teorier.

År  når Sverok oanade höjder och medlemsantalet fördubblas, sedan dess har ökningen bara fortsatt.
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”Hur ofta 

växer ett förbund 

så pass mycket att 

antalet medlemmar 

fördubblas på ett 

år?”

Det nya bidragssystemet

Betydligt fl er föreningar talar numera 

om hur många medlemmar de har. År 

 var det bara  av föreningarna 

som rapporterade hur många medlem-

mar de hade och år  var det bara 

. Men år  var det . Detta är 

med stor sannolikhet ett resultat av det 

nya bidragsystem som infördes 

. Det nya systemet 

innebär att förening-

arna numera får  

kronor per medlem 

istället för  

kronor, som de fi ck 

i det förra bidrags-

systemet. Efter 

 delas det inte 

heller ut  kronor per 

sammankomst, utan en 

klumpsumma på  kronor 

oavsett hur många sammankomster för-

eningen har. Det har alltså blivit enklare 

att få pengar, och framförallt om du har 

en stor förening. Föreningarna behöver 

inte längre lämna in krångliga rapporter 

med redovisning över sammankomster, 

utan bara skaff a riktigt många medlem-

mar om de vill dra in mycket bidrag.

Enklare att rapportera

Inte heller är det helt osannolikt att det 

nya enklare rapporteringssystemet har 

bidragit till medlemsantalets växande. 

Istället för att två ur styrelsen, ordföran-

den eller kassören, plus revisorn skriver 

under verksamhetsrapporten så  kan vem 

som helst ur styrelsen plus någon insatt 

skriva under. Med andra ord är det lättare 

att skicka in papper eftersom processen 

förenklats avsevärt. Inte helt oväntat 

infördes detta nya system under . 

Värt att nämna är att  rapporterade 

verksamhet år , år  var det  

och under år  var det .

Optade bidrag?

Det krävs inget geni för att räkna ut att 

en förening på tjugo medlemmar skulle 

tjäna mer på att dela upp sig och starta 

två nya föreningar, istället för att bara 

ha en. Klumpsumman på  kronor 

fördubblas och bidragen för medlem-

marna är konstant. Och eftersom det 

inte är förbjudet att vara med i mer än 

en Sverokansluten förening så fi nns även 

möjligheten att nästan rakt av starta en 

ny förening med exakt samma medlem-

mar. Det fungerar teoretiskt, men det 

uppskattas inte av vare sig ungdomssty-

relsen (som vi får våra pengar av) eller 

Sverok. Hur som helst fi nns 

det faktiska exempel där 

omstruktureringar i 

föreningar har skett, 

men det är okänt i 

hur stor utsträck-

ning fenomenet 

spritt sig. Eff ekten 

blir hur som helst 

att Sveroks med-

lemsantal ökar, efter-

som det är föreningarna 

som är medlemmar i Sverok, 

inte de enskilda medlemmarna. År 

 antogs bara  föreningar,  var 

siff ran , men  var det uppe i  

antagna föreningar under hela året. Det 

exakta antalet föreningar som antogs 

 är inte beräknat än, men allt tyder 

på att siff ran kommer att ligga runt  

års  föreningar.

VILKA FÖRENINGAR KAN BLI 
MEDLEMMAR, OCH HUR?

Under förra sommaren antog för-

bundsstyrelsen ett styrdokument 

som reglerar hur föreningar ska 

antas till Sverok samt vilka villkor 

som ska gälla för att de ska kunna 

antas. I mycket har de gällt redan 

tidigare, men inte varit samman-

ställda och nedskrivna på ett och 

samma ställe. I samband med anta-

gandet av dokumentet inleddes en 

intressant diskussion om vilken typ 

av föreningar vi vill ha med i förbun-

det, och kring hur vi ska undvika att 

anta tveksamma föreningar. 

Ett av de nya fenomen som be-

höver diskuteras och analyseras 

ordentligt är Internet-relaterade 

föreningar, som blir allt vanligare. 

Utifrån många perspektiv så ställer 

denna typ av föreningar nya krav 

på förbundet. Det förs en kontinu-

erlig diskussion om denna fråga, 

och åsikter och kommentarer är 

varmt välkomna. 

positiv bieff ekt var att föreningarna 

började lämna in sina rapporter och för-

eningar som inte hörts av på länge fi ck 

plötsligt nytt liv igen. Ungefär samtidigt 

startade Christer Petterson, en av Sveroks 

kanslister, ett projekt med uppgiften att 

få föreningarna att just skicka in sina 

rapporter. Genom ett hårt arbete med 

aktiv telefonkontakt vaknade många 

föreningar och projektet föll väl samman 

med Vi-kraft. Eff ekten blev märkbar och 

för första gången på  länge ökade antalet 

verksamhetsrapporter som kom in till 

kansliet märkbart.

Ett ansikte utåt

Även om systemet förenklas och bidragen 

blir högre, så är det inte säkert att det ger 

en utdelning i form av mer medlemmar 

ändå. Det är också viktigt att nämna 

två eldsjälar som  och  mycket 

aktivt arbetade med Sveroks marknads-

”H

Gemensamt engagemang

År  drog aktiva distriktare igång 

projektet Vi-kraft där de aktivt började 

ta kontakt med föreningar. Tanken var 

att engagera föreningarna och få  dem 

att känna sig delaktiga i förbundet. En 
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föring. Marcin Kucharski satt först som 

vice ordförande och sedan ledamot under 

 och , medan David Gustavsson 

satt som ledamot under . Tillsam-

mans lade de ner ett enormt personligt 

engagemang och såg till att stora bitar 

av Sveroks budget avsattes till PR 

för att kunna lägga både ekonomiska 

resurser, såväl som mänskliga i form 

av blod, svett och tårar. Grafi sk profi l 

utvecklades,  annonser sattes in i större 

datortidningar och ett stort antal mässor 

runt om i landet besöktes. Säkerligen har 

förbundets växande en stor del att göra 

med aktiva styrelseledamöter, distriktare 

och föreningsaktivas gedigna arbete med 

att visa Sveroks ansikte utåt.

Konsekvenser

Men, intet gott som inte för något ont 

med sig. I takt med tillväxten i antal 

medlemmar betalar förbundet också ut 

allt mer bidrag. Redan under augusti 

förra året passerades den summa som 

riksmötet satt av för föreningsbidrag. 

Eftersom förbundet i sin tur inte får 

pengar från staten förrän om två år för 

de föreningar vi nu betalar ut till, så kan 

det mot slutet av året sina i kassan. Vilket 

INGET KONTO

Många föreningar i Sverok har 

inget bankkonto för sin förening. 

En förening som saknar konto kan 

inte få sina bidrag utbetalda förrän 

den skaffat ett sådant. Det går bra 

att söka bidragen även utan konto, 

men vi betalar ut dem först när vi 

fått veta vilket konto föreningen 

har. Pengarna försvinner inte! 

Medlemmar i flera föreningar har 

hört av sig och berättat att de inte 

kunnat starta ett konto för att ingen 

är myndig. Det arbetas på att un-

derlätta detta, men tills vidare 

rekommenderas att utse någon 

myndig person till firmatecknare 

som kan starta kontot. Det är viktigt 

att det är föreningens eget konto 

och inte ett konto till kassören eller 

någon annan medlem.

det gjorde i slutet av . Detta är inget 

allvarligt problem eftersom vi vet att vi 

får pengar så småningom, men kan bli 

lite struligt i det korta perspektivet. Det 

handlar dock inte om att någon ska för-

lora de bidrag de sökt, utan eventuellt 

att bidragen försenas. Visst kan det vara 

bra att ett förbund växer, men det 

medför också pro- blem. Såväl 

administra- tiva som 

praktiska. Räcker 

ett riks-

möte med  delegater till för att re-

presentera ett helt förbund med . 

medlemmar? Bör alla nya sorters spel få 

räknas in bland Sveroks redan tämligen 

spretiga verksamhetsområden? Frågorna 

är många, och just nu är svaren få.

Framtiden

Förbundsordförande Jon Nilsson är i 

alla fall av åsikten att Sverok först bör få 

dessa . nya medlemmar att känna 

sig välkomna, innan det är dags för nästa 

expandering. Eftersom kansliet måste 

anpassas efter förbundets dimension har 

det även där skett en tillökning under 

det senaste året. Förbundet är inne i en 

omvälvande period och framtiden ser ut 

att innehålla en fortsatt strid ström av 

nya medlemsföreningar. Kanske är det 

dags att lägga om strategi och verkligen 

fokusera på att strömlinjeforma förbun-

det, eller skall vi tvärtom fortsätta 

satsa hårt på PR och växa ännu mer? 

Frågan är svår och kommer säkerligen 

ställas av många förbundsaktiva i kom-

mande dagar. Det enda vi vet säkert är 

att Sverok är och förblir ett föränderligt 

förbund där vad som helst kan hända. 

Den dynamiska blandningen av män-

niskor i olika åldrar med olika intressen 

gör att många andra organisationer och 

förbund tittar avundsjukt på Sverok och 

undrar vad som gör 

just vårt förbund så 

attraktivt för våra 

medlemmar. Svaret 

är nog både enkelt 

och komplicerat.

Sverok bygger på 

principen att män-

niskor umgås, har 

roligt och sam-

tidigt utvecklas 

genom att spela 

spel. Så länge det 

fi nns spelintres-

serade människor i 

Sverige lär förbun-

det fortsätta växa. 

Utan tvekan.  

SNYGGA UTSKICK, HÄFTEN 
ELLER VARFÖR INTE EN LITEN 
BOK?

Sverok Stockholm har en tryck-

verkstad med bland annat datorer, 

kalltryckmaskin, limbindare, skär-

maskin och cd-duplikator. Allt du 

behöver för att bland annat produ-

cera konventsutskick, föreningshäf-

ten eller cd-skivor med lajvsånger! 

För stockholmdistriktets föreningar 

är det gratis att använda kansliet, 

men även andra är välkomna att 

använda tryckverkstaden - då till 

självkostnadspris.

För mer info, kontakt och 
vägbeskrivning, se hemsidan 

www.stockholm.sverok.se
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NÄR JAG KOM innanför dörrarna på Elmia 

i Jönköping möttes jag av en imponerande 

syn. Snygga rader av bord och datorer 

överallt. Framförallt lade jag märke till 

alla lampor som lyste ur olika modifi e-

rade datorlådor och chassin. En 

favorit var helt klart en 

dammsugare ombyggd 

till datorlåda. Jag 

stirrade mig blind 

på alla fantasirika 

kreationer men 

kom ändå snart 

fram till platsen 

där jag skulle 

sitta. En välkom-

nande lapp låg på 

min sittplats och jag 

kopplade in utrustningen 

så snabbt som möjligt och såg till 

att komma online på nätverket. Sedan 

kom dagens första tekniska problem, de 

som alltid dyker upp. Och, som oftast på 

lan, löstes problemen redan under första 

kvällen. 

När allt var löst och inkopplat kom det 

folk och satt sig ner på platserna bredvid 

mig. Av vana började jag prata med dem, 

frågade om jag behövde maka lite på mig 

för att de skulle få plats eller så. Det hela 

utvecklade sig i att jag fi ck ett par nya 

vänner. Folk var i allmänhet trevliga, 

frågade man fi ck man svar och en ge-

menskap bland deltagarna var tydlig.

Spelande överallt

Sedan allt spelande, överallt syntes 

skärmar där det spelades allt från gamla 

åttabitars spel i emulatorer till Halo och 

Warcraft . Vanligast på Dreamhack var 

dock Counter-Strike. Vid min bordsrad 

satt det ett gäng som tävlade med sin 

Counter-Strike-klan. Hela tiden ro-

pades det kommandon från lagledaren 

En gigantisk hall. Femtio tusen 

meter nätverks kabel ligger 

längs med bords raderna där 

femtusen människor sitter 

framför lysande skärmar. 

Ett dovt buller  vilar över 

lokalen och luften är varm.  

Det  är ett gigantiskt lan. 

  Det är  Dreamhack.

En verklig dröm

VAD ÄR DREAMHACK?

DreamHack är ett av världens 

största LAN och demopartyn och 

arrangeras av DreamHack Organi-

zing. DreamHack arrangeras två 

gånger per år. Över 5000 personer 

med egna datorer träffas i en stor 

hall under 4 dagar för att spela spel, 

programmera, tävla, surfa på Inter-

net, chatta och mycket annat.

Biljetter till arrangemanget kostar 

600 kronor och varje köpare är 

begränsad till högst fem stycken. 

Detta för att förhindra problemet 

med en svart marknad där priserna 

trissas upp. Vanligtvis säljs alla 5000 

biljetter slut på runt 24 timmar.

www.dreamhack.org Viktor A Filipsson
viktor@vast.sverok.se

”En väl-

komnande lapp låg 

på min sittplats och 

jag kopplade in utrust-

ningen så snabbt som 

möjligt”

”E

och jubel hördes varje gång det gick bra. 

Likaväl kom det uppmuntrade ord när 

det gick dåligt.

Imponerande kodning

Men förutom tävlingar fanns det 

även en hel hög såkallade 

Compos. På en avdel-

ning av Dreamhack 

var det förbjudet 

att spela spel. 

Den kallades för 

Sceener-avdel-

ningen, där satt 

folk och kodade 

program och ska-

pade grafi k för att 

ställa upp i tävling-

arna. Bidragen visades 

på en projektor som skulle få 

vilken bioduk som helst att få minder-

värdeskomplex. Det var helt fantastiska 

saker som lämnades in. Bara  kbyte 

 (storleken på en - sekunder lång mp) 

stora fi ler som innehöll fl era minuters 

grafi ska spel. Nostalgibringande åtta-

bitars grafi kströmmar med tillhörande 

musik.

När jag lämnade Dreamhack tidigt på 

söndagsmorgonen efter tre och en halv 

dag hade jag bara en sak i tanken: när 

kommer nästa Dreamhack? Lyckligt vis 

var frågan lättbesvarad. Dreamhack 

Summer kommer 

snart och då tvekar 

jag inte att åka 

igen.

Foto: Viktor A Filipsson
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För nio år sedan visste ingen vad 

friformsrollspel var. Idag anser många att det 

är den förhärskande spelformen på konventen. 

Men faktum är att den fria formen försvinner 

allt mer från konventens repertoar och lämnar 

efter sig friare system.

fritt fall
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lång tid skrivit både friform och system-

bundna scenarion och han håller med om 

att det slog bakut någon gång i slutet på 

-talet.

–  Det testades gränser samtidigt som 

folk som från början inte gillade det fi ck 

vatten på sin kvarn. Många såg lag som 

mest skrek och spelade över och 

sen vann turneringar på det.

Bieffekter

Men friformens intåg har 

också  påverkat de systemba-

serade rollspelen på konvent. 

Ett slående exempel är titlarna på 

de scenarion som arrangeras. Fram till 

någon gång i mitten på -talet benämn-

des de fl esta konventsäventyr, som det då 

kallades, efter respektive system. I vissa 

fall fanns inte ens en titel. När Sagan om 

Sagan sattes upp på GothCon XIX ville 

konventsledningen bestämt att titeln på 

systemet skulle stå som titel i utskicket, 

enligt Kristoff er Schollin. 

–  Det kändes skevt. Man för minskade 

sin egen historia genom att sätta systemet 

i fet stil och titeln i lite mindre stil.

Vad som står i titeln till ett kon-

ventsscenario idag är oftast självklart. 

Systemen har fått träda tillbaks och 

författarnas roll och scenariots särprägel 

har blivit viktigare. Det här gäller inte 

bara friformen. 

–  Jag upplevde under de första 

 scenarion på konvent som jag spelade,  att 

systemet var någon form av själv ändamål. 

Man bröt aldrig mot systemet. Men idag 

om du spelar ett systembundet scenario 

fi nns det ett mycket friare förhållnings-

sätt och regler är inte längre lika viktiga, 

menar Christoff er Krämer.

Nedgången

Och kanske är det just de system-

baserade rollspelens utveckling som 

gjort att allt färre scenarion klassas som 

fri form. Defi nitionerna är mer oklara 

än någonsin, men de fl esta etiket -

terar sina scenarion med  någon form 

av system. Som exempel fi nns  års 

upplaga av GothCon där bara tre av 

sexton alster direkt kunde betecknas som 

systemlösa eller friform. Huruvida det är 

ett resultat av minskat spelar intresse eller 

minskat skrivarintresse är självklart svårt 

att säga. Men det är knappast kontrover-

siellt att säga att det är det systembundna 

spelandet som har publiken. På hem-

mascenen såväl som på konventen. Att 

märka ett  scenario med en etikett som 

till exempel AD&D, CoC eller 

valfri annan förkortning, 

garanterar ett mångdubbelt 

antal intresserade spelare. 

Även om friform bara utgör 

en liten del av ett konvents 

utbud, så kan arrangören 

aldrig räkna med att det fi nns 

ett stort intresse. Friform skrämmer 

fortfarande en del och är ointressant för 

många.

Framtiden

Inom konsten har många inriktningar 

ofta haft en sak som binder dem samman. 

De gror, blommar ut och får trogna be-

undrare som inspireras av några frontfi -

gurer. När nästa domin erande inriktning 

kommer, försvinner de nästan helt och 

ersätts av de gamla formerna eller något 

nytt. Men genom att de har blandats upp 

med gamla som nya inriktningar har de 

för alltid lämnat ett spår i sin samtid och 

blivit det som vi idag kallar för konst. 

Så kanske det också blir med friforms-

rollspelandet. För att om friformen ska 

kunna överleva i den form som fi nns nu, 

krävs det att det också fi nns  män  niskor 

 som skriver friforms scenarion till kon-

venten.  Den dåliga tillväxten bland 

scenariokonstruktörer diskuteras ofta. 

Många tvivlar men Christoff er Krämer är 

försiktigt optimistisk inför framtiden.

–   För några år sedan kändes det som 

om man kände alla som skrev friform. 

aldrig hört talas 

om. Men jag tror 

att det skulle 

vara bra om man 

mer för att kunna 

inspirera fl er till 

att skriva.
Gustav Edman

edman@asf.se

URSPRUNGET TILL BEGREPPET friform är 

fortfarande lite oklart. I början av -

talet började det på fl era konvent talas om 

”freeform” som ett sätt att spela rollspel 

på ett friare sätt, utan regler och med 

lösare tyglar för spelarna. Första gången 

ordet dyker upp i sin svenska form, är 

i ett scenario skrivet av det numera 

legendariska författar kollektivet Garga-

risma. ”Sagan om sagan” beskrevs som 

”en friform-rollspelssaga” i foldern till 

GothCon XIX . Kristoff er Schollin 

var en av  männen bakom Gargarismas 

framgångar. 

–  Vi bestämde oss rätt tidigt att vi nog 

inte skulle ha tid med tärningar och sån’t 

under tiden vi spelade. Det kom från en 

lång erfarenhet av dåliga scenarion och 

fl era spel som buggat ur på grund av att 

det kom tärningar och system i vägen. 

Har man fyra-fem roliga karaktärer, så 

springer tiden iväg ändå.

Explosionen

Efter det har termen friform utvecklats 

till ett begrepp nästan lika brett som 

termen rollspel. Oavsett vad den fria 

formen innebar, så började en r evolution 

inom konventsvärlden påsken . Då 

var ett av femton scenarion friform. 

Året efter var tre av sexton det.  

hade friformen tagit sig upp jämsides 

med de systembundna rollspelen och 

friformen hade etablerat sig på alla Sve-

riges konvent.  Förvirringen hade också 

börjat sprida sig. Förklaringar på friform 

som systemlöst eller tärningslöst började 

luckras upp med nya termer som ”Call 

of Cthulhu friform” eller ”fi nsk friform”. 

Också den fria formen utvecklades.

–  Man försökte ju få nya eff ektiva 

sätt att till exempel beskriva en karak-

tär. Formen var ju fri form, så det vi 

gjorde var att förbättra berättartekniken 

och hitta nya dramatiska knep, säger 

 Kristoff er Schollin.

Ingeting var längre heligt. Antalet 

spelare, karaktärer och längden på 

spelet kunde variera allt från en till fyrtio 

i antal eller timmar. Många började se 

på friform som något avant-gardistiskt, 

kaotiskt eller helt enkelt bara över drivet 

och löjligt. Christoff er Krämer har under 

bröt aldrig mot 

 ”M
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Upplevelse
 – Vad är det för något och var 

kommer du in i bilden?
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eindustrin
BEGREPPET RYMMER en mängd branscher 

och verksamheter som egentligen inte 

har så mycket mer gemensamt än att 

det handlar om att skapa och leverera 

just upplevelser. Näringen som redan 

idag har stor betydelse förväntas växa 

mycket kraftigt under de närmaste 

åren. Framtids forskare talar om att en 

förskjutning nu sker från ett informa-

tionssamhälle mot ett kunskaps- och 

upplevelsesamhälle. Det fi nns ett fl ertal 

aktörer med intressen inom upplevelse-

industrin. En av de intressantaste är 

Stiftelsen för kunskap och kompetens-

utveckling som bildades  med medel 

från de nedlagda löntagarfonderna. KK-

stiftelsens uppdrag är att stärka svenska 

företags konkurrenskraft genom att göra 

oss världsledande på upplevelseområdet. 

Man investerar stora summor i utbild-

ningar och verksamheter som ligger i 

det här segmentet. Upplevelseindustrin 

har en egen intresseförening, AHA 

Sweden, som arbetar med att samla, 

utveckla och exponera svensk upplevelse-

industri, inter nationellt och nationellt, 

för att skapa nya aff ärer och tillväxt 

för Sverige. Interactive Institute som 

driver fl era forskningsstudior runt om i 

Sverige har redan fl era kända lajvare på 

sina lönelistor. 

Kunskapen

Är du rollspelare eller lajvare så vet du 

redan en hel del om ”upplevelsedesign”. 

Man brukar tala om att den sorts upple-

Upplevelseindustri. Ordet 

smakar lite illa. Tills man 

själv sitter där och får bra 

betalt för ungefär samma 

saker som man tidigare 

ägnat större delen av sin 

fritid åt. Intresserad? 
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Virtual Galileo bjöd på en annorlunda spelupplevelse där utomstående personer 
kommunicerade med deltagarna genom D-avatarer.
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velser som är intressanta i detta samman-

hang ska innehålla fyra element för att bli 

riktigt minnesvärda i positiv  bemärkelse: 

bra underhållning, inlärning, eskapism 

och estetik. Jag tycker det är 

en klockren beskrivning 

av vad som krävs för att 

åstadkomma en bra 

rollspelssession eller 

ett lajv! Just själva 

rollspelandet börjar 

också hitta in i nya 

sammanhang. Som 

pedagogiskt verktyg 

fungerar det alldeles 

utmärkt. Det är  bevisat att 

vi lär oss bäst genom att leka och 

gestalta och att rollen bidrar till att skapa 

en miljö där det är tryggt och tillåtet  att 

agera ut jobbiga känslor och pröva nya 

saker. Perfekt vid teambuilding, säljträ-

ning och konfl iktsimulationer. Många 

efterfrågar exakt den kompetens som 

vi skaff at oss. Vi vet hur man, nästan 

utan att det märks, styr impro visationer 

och hur man fl ätar samman roller så att 

helheten blir större än delarna. Samma 

kunskap om interaktiva manus är gång-

bar om man vill arbeta med dataspel där 

allt fl er marknads andelar går till de så 

kallade multianvändarspelen som, precis 

som rollspel, bygger på interaktion och 

impro visation inom förbestämda ramar. 

Projekten

Själv har jag arbetat med projekt som 

Ouroboros och Virtual Galileo. Ouro-

boros är en virtuell sagovärld som tar 

avstamp i fornnordisk mytologi. Där 

används internetuppkopplade hand-

datorer till att leda spelaren genom ett 

datoriserat soloäventyr som kräver att 

spelaren (inte bara rollen alltså) rör sig 

mellan olika platser i Visby. Virtual 

Galileo var ett av de största 

eventen på Konst- och 

Vetenskapsfestivalen 

i Stockholm förra 

året. Kanske för 

första gången 

någonsin kombi-

nerades ett virtu-

ellt spel som man 

kunde delta i från 

sin dator med en upp-

byggd scenografi  där ett 

rollspel pågick. De som spe-

lade via datorn kunde se in i scenografi n 

via webkameror och kommunicera (som 

D-avatarer) med spelarna där genom 

gester och sms. Den här sortens projekt 

där olika medier mixas kommer troligt-

vis att bli mycket vanliga i framtiden. De 

första verkligt interaktiva TV-såporna 

är redan under utveckling. För inte så 

länge sedan följde fl era presentationer av 

rollspels relaterade projekt i multimedia-

format med en delegation från svenskt 

näringsliv som åkte till Japan för att un-

dersöka möjligheterna att samarbeta med 

investerare där. På en konferens i Sankt 

Petersburg som Nordiska ministerrådet 

arrangerade åskådlig gjordes miljöpro-

blem i Östersjöregionen med hjälp av, 

ja just det: ett spel! Historiska muséet i 

Stockholm har många gånger anlitat lajv- 

och rollspelsskribenter. Senast satsade 

muséet, i samarbete med Sverok, på att 

diskutera fl yktingars situation med hjälp 

av lajvet En resa som ingen annan där skå-

despelare från Riksteatern medverkade. 

Detta var bara några få exempel på vad 

som händer just nu. 

Framtiden

Det är inte utan viss tillfredställelse som 

jag inser att alla timmarna i rollspels-

källaren faktiskt lärde mig saker som 

jag idag har nytta av även i ”yrkeslivet”. 

Att spela vidare är förmodligen det bästa 

karriärråd jag kan ge dig! Bry dig inte 

om att vissa ojar sig över att kommersia-

lismen gjort intåg i vår fi na hobby. De 

”aff ärsmässiga” tillämpningarna av vår 

uttrycksform hotar knappast de ideella 

och konstnärliga arrangemangen. Tvärt-

om, jag tror det kommer att bli lättare att 

hitta fi nansiering för avantgardeprojekt 

om några år då fl er - och -talister 

haft positiva erfarenheter av rollspel i 

olika former. Sedan lär man sig mycket 

av att jobba med proff s och för kunder 

som med rätta kan ställa helt andra krav 

än deltagarna på ett ideellt arrangerat lajv. 

De erfarenheterna tar man förstås med 

sig nästa gång man väljer att arrangera 

för en traditionell rollspelspublik. Om 

man är seriöst intresserad av att arbeta 

professionellt med rollspel och interak-

tivt berättande i andra medier så fi nns det 

fl era utbildningar man kan gå. Drama-

tiska Institutet som 

är kända för sina 

högklassiga ut-

bildningar inom 

fi lm ger kurser i 

tande.

Holger Jacobsson
sverox@sverok.se

The Story Lab AB stod för projekt- och konstnärlig ledning av Virtual Galileo för Interactive Institute och Riksteatern Unga Riks.
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ADRESSEN SOM FANNS i brevet ledde till 

en hemsida om den skotska profeten 

Adelyn Saville. De fl esta som fått brevet 

var rollspelare och lajvare, och i hem-

sidans gästbok dök snabbt rykten 

upp om konspirationsteorier 

och eventuella lajv. Många 

tolkade det som ”alternate 

reality gaming”, ARG, en 

typ av problembaserat roll-

spel som oftast utspelar sig 

på nätet. Självklart drogs också 

parallellen till Sveriges Televisions 

nya TV-serie ”De drabbade”, vars första 

avsnitt skulle sändas strax efter det att 

brevet dykt upp. 

Joachim Niklasson från Varberg är  

år och var en av dem som fi ck ett brev. 

– Först blev jag överraskad och tyckte 

det var väldigt spännande. Sedan började 

jag fundera, om varför just jag var en av 

dem som fi ck brevet. Och då blev det 

ännu bättre.

Vanligt marknadsföringsknep

Joachim är själv rollspelare och 

medlem i varbergsföreningen ”Skym-

ningens söner”. Efter att ha tittat runt 

på olika hemsidor, skapade han en egen 

sida för att samla ihop fl er personer som 

kunde slå sina drabbade huvuden ihop. 

– Jag ville ju ha svar, det vill väl alla? 

Jag tror att alla människor har en liten 

Fox Mulder inom sig.

Precis som alla andra letade Joachim 

I slutet av september dyker 

det upp ett brev hos runt 

 personer i Sverige. 

Frågan ”Är du drabbad?” är 

inbränd i papperet, tillsam-

mans med adressen till en 

hemsida. Brevet innehåller 

också en amulett i metall, 

täckt av en blodig gummi-

liknande massa. Jakten på 

en förklaring började.

efter sanningen bakom brevet och hop-

pades på att få en galant förklaring på 

varför just han fått brevet. Men san-

ningen i det här fallet är inte så spek-

takulär. Breven hade mycket riktigt 

med TV-serien ”De drabbade” 

att göra men något ARG var 

det aldrig tal om. Det hela 

var bara en PR-kupp från 

Sveriges Television.

Någon Adelyn Saville 

har det aldrig funnits. Hon 

var ett barn av programmakarna 

på Sveriges Television och samtliga 

hemsidor om henne är bluff . Tanken är 

att information om TV-serien ska spridas 

över internet och på så sätt locka fl er per-

soner att titta. Fenomenet kallas ”buzz 

marketing” och är ett vanligt mark-

nadsföringsknep i USA. Det användes 

till exempel fl itigt inför lanseringen av 

fi lmen ”Blair witch project”. 

Många blir kanske besvikna över be-

skedet. Men inte Joachim Niklasson. 

– Nej, inte alls. När 

någon, vem det än

kan sätta guldkant p

någon annans till-

varo och lysa upp 

lite i den tråkiga 

vardagen, det 

tycker jag är bra.

Gustav Edman
edman@asf.se

LÄNKAR

www.adelynsaville.cjb.net

Länken som fanns i brevet.

www.geocities.com/adelynsaville

En av sidorna om Adelyn Saville

hem.passagen.se/joanik/
frame.html

 ”Jag ville ju 

ha svar, det vill 

väl alla?”

”Ja

Foto: Joachim Niklasson
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DET ÄR ALLTID ROLIGT när tämligen små 

och unga arrangemang växer till sig och 

blir etablerade, utan att för den sakens 

skull tappa i kvalitet. Konventet Falcon 

är ett sådant exempel. Det första som slår 

mig när jag besöker ett konvent är hur 

många människor som står bakom ma-

skineriet. Att det faktiskt fi nns en massa 

människor i bakgrunden som ser till att 

allting fl yter och fungerar smidigt. I Fal-

cons fall är det många människor från 

en uppsjö föreningar som hjälpts åt att 

skapa spelhelgen: FFFAB, Den Turkosa 

Goblinen, Kartellen, BBBB, Falköpings 

Warhammer Fantasy Förening, Otakukai 

och GpM. Jag undrar vad som får alla 

dessa arrangörer att off ra hundratals 

timmar på att arrangera konvent.

– I vårt fall hade det varit mycket prat 

om det väldigt länge, säger Mattias. Vi 

har ju haft två mindre konvent tidigare 

år, men det har mest varit för kompisar 

och inte alls i den utsträckningen som 

vi satsade på denna gång. I år drog 

I slutet av november genom-

fördes för tredje gången 

 konventet Falcon. I Falköpings 

kulturhus samlades spelsugna 

ungdomar för en helg fylld av 

rollspel, tabletop och andra  

 spännande  aktiviteter. 

Magnus Alm träff ade 

Mattias  Johansson, en av 

Falcons huvud arrangörer och 

medlem i föreningen FFFAB. 

De pratade med varandra om 

konvents arrangerande och hur 

viktigt det är med lokalt stöd för 

arrangemanget.

FalcoFalconen uppstickare att räkna med

Allt från brädspel till filmvisning. Falcon innehöll alla klassiska ingredienser för ett lyckat konvent.Foto: Sofia Neergard-Möller

Anette Bolin på Studiefrämjandet drog 

igång det hela på ett stormöte med 

alla de föreningar som har sina akti-

viteter i det hus där vi har konventet.

Det är ju ingen lätt sak att dra igång 

någonting av den här storleken. Det 

kommer hela tiden fram saker som vi 

inte har räknat med, eller någon ny sak 

vi vill ha med. Men hela tiden har vi vetat 

att Studiefrämjandet står bakom oss. De 

har stått för den ekonomiska risken

vad det gäller lokalhyran och kioskinköp, 

och alla har gjort sitt bästa för att det 

skall bli ett bra och roligt konvent.  Dess-

utom har även Den Turkosa Goblinen, 

en förening från Ulricehamn, ställt upp 

med sin erfarenhet och sina medhjäl-

pare. Allt har gått lättare tack vare all 

den hjälpen. Det kan jag rekommendera 

för dem som funderar på att hålla ett eget 

konvent: att prata med föreningar och 

personer som har arrangerat ett konvent 

tidigare och prata med ett studieför-

bund och Sverok för ekonomisk hjälp.
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 ”Roll spelare 

är ett bra folk att 

samarbeta med.”

”R

Arrangerandet verkar onekligen ha gått 

smidigt, och Mattias tycks inte ha många 

negativa erfarenheter att dela med 

sig av. Jag frågar honom om  

konventet har lett till mer 

positiva saker än arrangö-

rerna hade räknat med, 

och Mattias är snabb 

att svara.

– Ja faktiskt. Jag 

tycker att alla de fören-

ingar som har varit med 

och arrangerat har kommit 

varandra närmare. Nu gäller det bara 

att försöka underhålla den  gemenskap 

vi har skaff at. Att sen konventet skulle 

bli så lyckat som det blev hade i alla 

fall jag mina tvivel om, med tanke på 

den korta tid vi faktiskt hade på oss.

Men trots allt har uppenbarligen arrang-

erandet gått utmärkt, och jag frågar Mat-

tias om det blir ett Falcon även ?  

– Vi skall ha ett eftersnack efter kon-

ventet och höra med alla arrangörer vad 

de tycker och besluta oss för vad vi skall 

göra. Men troligen kör vi nästa år igen.

Samarbete med 
 Studiefrämjandet

Jag tackar Mattias för 

intervjun och eftersom 

Falcon har haft stor 

hjälp av Studiefräm-

jandet passar jag på 

att prata med Anette 

Bolin. Hon representerade  

 Studie främjandet på konven-

tet och  hjälpte även till med det 

praktiska arrangerandet. Hennes erfaren-

het av rollspelare och konventsarrangörer 

är inget annat än positiv.

– Rollspelare är ett bra folk att ha 

samarbete med. Jag får också lära mig 

nya saker vid varje träff  med grabbarna, 

är det första Anette utbrister innan hon 

raskt fortsätter:

– Tyvärr har vi ett fåtal tjejer, men 

kanske får vi en riktig skjuts nu efter 

konventet. Vi har en förening i Ulrice-

hamn, BLOMF, där det fi nns tjejer och 

där skall också ett konvent gå av stapeln 

sportlovsveckan , under tre dagar. 

Ja, det fi nns så mycket positivt att säga 

att orden inte räcker till för att sätta på 

pränt. Man måste uppleva mötet för att 

förstå hur bra verksamhet de håller på 

med. Jag är lyckligt lottad som får träff a 

så många från de olika föreningarna. Vi 

har också stor tillväxt på rollspelare. 

Snart kommer det nya föreningar till 

Sverok, avslutar Anette.

De uppmuntrande orden avslutar mitt 

besök på Falcon och jag lämnar de stim-

miga konventslokalerna övertygad om att 

framtiden ser ljus ut för unga spelare i 

Falköpingstrakten.  
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Det faktum att rollpersonerna är på väg från en plats till en annan 
överses ofta. Du är här, sedan är du där med minimal möda och 
ork. Den här artikeln är tänkt att inspirera till äventyr på vägen.

VÄGEN
G

enom djupa skogar, över berg, i dalar och bland kullar 

löper en handelsväg, gammal som, ja, gatan. Från 

länderna i den avlägsna södern arbetar den sig långsamt 

uppåt mot bergstopparna i norr. I hundratals år har karavaner, 

smugglare, rövare, värdshusvärdar och äventyrare dragit nytta av 

det tidlösa verktyg som vägen har utvecklats till att bli. Vid vägens 

kant finner man spår av en äldre civilisation - ruiner från en tid av 

magi och mystik. Ta chansen att följa gamla fotspår samt upptäcka 

de faror och upplevelser som den gamla handelsvägen har att er-

bjuda!

MILJÖ
Generationer av handelsmän har trampat upp den långa väg som 

blivit en så viktig del av de områden den går igenom. En stor del 

av vägen går genom lummiga skogar, vilket ger handelsmän med 

jaktkunskaper goda förutsättningar att få färsk mat, men också 

rikligt med gömställen för mindre nogräknade personer med onda 

avsikter. Något helt annat är det vid de natursköna kullar som 

ligger norr om skogarna. Fåraherdar vallar sin boskap över det 

böljande landskapet, och en bit bort ringlar sig en flod framåt i 

sakta mak. Dock är man ej heller här säker från rövare - skillnaden 

är att du ser de beridna skurkarna komma innan de plundrar dig 

och dina vänner på allt ni äger och har. Norr om kullarna finns ett 

stort träsk, som vägen går runt i en vid båge. Det berättas ruskiga 

historier om hur orädda män försökt ta genvägar genom träsket 

- och aldrig kommit ut därifrån, eller ännu värre, kommit ut men 

aldrig sagt ett ord igen eller gjort annat än stirrat rakt framför sig. 

Om natten brukar handelsmän som övernattar nära träsket ofta se 

en ljus gammal man som smyger runt deras läger, för att försvinna 

så fort han blir upptäckt. De mer vidskepliga lägger ut offer till 

honom, men ännu har han inte tagit något, och ingen är säker på 

hans existens. En del av de som passerar träsken drabbas av träsk-

feber - en kortlivad men mycket hög feber som börjar med yrsel 

och slutar med sängliggande i några dagar.

Ett antal byar ligger längs vägen, och de allra flesta har värdshus 

för trötta resenärer. Ett fåtal större samhällen har också vuxit upp 

kring den gamla vägen (eller fått nya spår upptrampade till sig), 

liksom ett par militärförläggningar och tullar.

Vid vägens nordliga bergspassager brukar det vintertid kunna 

bli stora problem med snö, och lavinrisken är relativt hög. Bergs-

folken gör sitt bästa för att vägen skall vara användbar, men i dåligt 

väder blir den lätt en dödsfälla. Runt träsket ser man allt som oftast 

antingen dimma eller regn, något som bidrar till den spöklika stäm-

ningen. Fåraherdarnas kullar är däremot för det mesta begåvade 

med vackert väder, även om de är ökända för de ruskiga höststor-

mar som ibland härjar där.

Många är de myter som handlar om vägen och de varelser som 

en gång i tiden lade grunden för den. Kanske kan de ruiner från 

glömda tider, eller träskets vite man, berätta mer om de tider som 

varit. Många av de gamla ruinerna och de fallna statyerna är idag 

helgedomar eller festplatser för lokalbefolkningen, men kanske 

finns där mer än vad ögat först ser...?

POLITISK BETYDELSE
Förutom att vägen underlättar handel och kulturutbyte så har den 

också andra viktiga funktioner. Många härskare ser sin chans att få 

lite extra guld i kassan och sätter upp tullar, gärna i bergspass eller 

andra platser där handelsmännen måste passera. Byborna i när-

heten av tullarna ser förstås sin chans att lotsa handelsmännen runt 

tullarna, ofta på farliga bergsvägar eller genom snårig skog. Priset 

för att smuggla varor runt tullarna kan ibland bli döden, antingen 

på grund av de soldater som bevakar tullarna, eller naturens egna 

faror.

Vägen används också flitigt av budbärare och kurirer. Dessa får 

för det mesta passera tullarna utan att kontrolleras, något som i viss 

mån gjort dem impopulära bland de bybor som bedriver smug-

glingen - budbärarna har ju bättre förutsättningar för att passera 

vakterna än vad byborna har.

Den militära verksamheten längs vägen är inte längre vad den 

har varit. Den patrulleras sällan, vilket medför att stora delar av 

vägen är laglöst land. Att vägen dessutom lämpar sig bättre för 

vagnars hjul och hästars hovar än soldaters fötter har också bidragit 

till att den militära aktiviteten minskat.
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VÄRDSHUS
De många värdshus som ligger längs vägen har alltid en mjuk 

säng, ett mål mat och ett varmt bad redo för trötta vägfarare. 

Somliga håller högre standard än andra, men alla erbjuder de un-

gefär samma tjänster. Måltiderna är typiska för värdshus; kost som 

man äter snarare för att man behöver näring än för att det är gott. 

Värdshusen tenderar att bli mötesplatser för handelsmän, och 

många affärer görs här, antingen med andra handlare eller med 

bybor, istället för på de marknader man tänkt fara till. Alla typer av 

människor dras till värdshusen, och om man vill höra berättelser 

om vad som hänt på vägen eller nyheter från riket är ett värdshus 

den bästa platsen att bege sig till.

Soldater kan för det mesta få sig både mat och bädd vid någon 

av vägens numera fåtaliga militärförläggningar. De krigare som bor 

där välkomnar gärna andra yrkesmän till sin härd.

KARAVANER
I stort sett allt en man kan tänka sig transporteras längs vägen för 

att säljas för dyra pengar, eller bytas mot andra varor. De allra flesta 

handelsmän väljer att fara med någon av de karavaner som går 

mellan de olika städerna. Karavanerna erbjuder skydd och sällskap 

under den långa resan, och dessutom möjlighet att knyta kontakter. 

De som leder karavanerna vet att ta betalt för alla dessa fördelar, 

men å andra sidan kan man ofta kräva ersättning om något händer 

under resans gång.

Den vanligaste typen av karavan består av hästar och vagnar. 

Man kan välja mellan att köpa sig en sovplats i en vagn eller att 

sova under bar himmel. Att flockar med djur drivs med karavanen 

eller åker med på vagnsflak är vanligt, eftersom de både kan säl-

jas när man väl når sin resas mål och erbjuda mat på vägen. En 

del handelsmän livnär sig till och med på att sälja mat och andra 

nödvändigheter till sina medresenärer. Har man sinne för affärer 

erbjuder den gamla vägen långt mycket mer än bara vacker natur 

och gott resesällskap. Någonstans i fjärran finns dina drömmars 

mål - rikedomar värda en konung...

TEXT AV MÅNS ERIKSSON
ILLUSTRATION AV REINE GUSTAFSSON

VAD ÄR GÄSTARTIKELN?

I framtida Sverox kommer Svenska hobbytidningar och fansin 

presentera sig. Gästartikeln ger Sverox läsare  inblick i olika 

hobbygrenar samt nya källor till information och inspiration. 

Om du har en tidning eller ett fansin och vill ha med en gäst-

artikel i Sverox, hör av dig till: sverox@sverok.se.

Drakens Tand, som produceras av Alltid Attack Förlag, är en 

tidning med rollspelare som huvudsaklig målgrupp. Tidningen 

framställs i Simrishamn, men medarbetarna återfinns över hela 

landet.

Redan 1996 startade Drakens Tand som webbtidning och to-

talt 31 nummer såg dagens ljus. 2003 övergick tidningen till 

pappersform efter några års uppehåll. Men det huvudsakliga 

innehållet har dock bestått: Fristående och tidlöst rollspels-

material. Tanken är att ett nummer av Drakens Tand skall vara 

användbart även ett år efter utgivningsdatum.

År 2004 ges sex nummer ut och upplagan ligger för tillfäl-

let på 300 exemplar. Ett lösnummer kostar 40 kronor och en 
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SPELET UTSPELAR SIG under andra 

världskriget och följaktligen kan man 

i grunduppsättningen spela tysk, ryss 

eller amerikan. Spelplanen består av en 

eller fl era hexagonindelade bräden där 

man ska bekämpa sin fi ende. En enhet 

i spelet består av ca  man (squad) eller 

en stridsvagn. Varje enhet representeras 

av en bricka med fl era olika värden, till 

 exempel förfl yttning, eldkraft och moral. 

Förfl yttningssystemet är tämligen enkelt, 

varje hexagon man ”går” kostar ett visst 

antal förfl yttningspoäng beroende på hur 

svår terrängen i hexagonen är. Att gå på 

öppen mark kostar  poäng medan skog 

och hus kostar  poäng. När man be-

kämpar sin motståndares enheter lägger 

man ihop eldkraften på de enheter som 

bekämpar just den hexagonen, slår  

sexsidiga tärningar och korsrefererar eld-

kraften mot tärningsutfallet i en tabell. 

Utfallet blir antingen att man missar, ett 

moralslag (som kan leda till att enheten 

tillfälligt sätts ur stridbart skick) eller 

det mer permanenta K.I.A. – Killed In 

Action. Ju högre eldkraft desto lättare 

att få en KIA.

Reglerna

Spelets regelbok är ganska torrt uppbyggd 

med regelparagraf på regel paragraf men 

detta gör även spelet till ett väldigt lätt 

spel att lära sig. När man läst igenom de 

grundläggande reglerna kommer instruk-

tionen att spela scenario . När detta väl 

är genomspelat läser man vidare bland 

mer avancerade regler och efter yt-

terligare en näve paragrafer skall man 

spela scenario . På detta vis byggs hela 

systemet upp med strids vagnar, artilleri, 

P-skott, nattstrid osv tills man har ett 

komplett sätt att spegla truppstrid under 

andra världskriget.

Expansioner

Allt eftersom man kommer fram genom 

de  scenariona tar det, som en följd 

av den ökade regelfl oran, längre tid att 

spela scenariona. Scenario  tar ca ,- 

timmar att spela, medan scenario - 

tar - timmar. Detta gör att man har 

åtskilliga helger framför sig om man ska 

spela igenom alla scenariona. Har man 

väl gjort detta kan man börja leta efter 

expansionerna, Cross of Iron, Crescendo 

of  Doom samt  Anvil of Despair för att få 

ytterligare möjlig heter att utveckla sitt 

befäl. Vill man gå vidare ytterligare i 

komplexitet kan man köpa det helt fri-

stående Advanced Squad Leader (ASL) 

med än mer detalj erade regler.

Var får man då tag på SL? Sorgligt 

nog tillverkas enbart ASL nu för tiden 

men letar du på konvent eller i en äldre 

förenings spelhylla så borde du fi nna ett 

exemplar. Jag rekommenderar dig att 

pröva på det, det är trots allt de gamla 

krigsspelen som ligger till 

grund för att vi h

så stor brädspelsfl o

idag. 

Squad Leader
– Sverox tar en titt på en riktig veteran– Sverox tar en titt på en riktig veteran

Thomas ”Brain” Davidsson
       

Squad Leader bjuder otvivelaktigt på strategi och underhållning än idag.

När man tittar på  dagens 

brädspelsfl ora är en genom-

gående trend att spelen 

är tämligen snabba och 

färgglada. Man spelar en 

omgång på ca en timme 

med små plast/trä fi gurer 

och efter det  spelar man en 

omgång till. Som  motpol till 

dagens spel skall jag damma 

av en gammal relik i form 

av Avalon Hills klassiker, 

Squad Leader. 

LAJVARE I SVEALANDS DISTRIKT?

Sverok Svealand är Sveroks lajvtä-

taste distrikt och kan förse dig med 

allt från paviljong och lajvmynt till 

bidrag.

Vi hjälper till med det mesta som 

kan behövas. Om din förening 

behöver en lokal, resor, reklam, 

evenemang eller hjälp vid kon-

takt med landsting, kontakta oss. 

Sverok Svealand består av Örebro, 

Uppsala, Värmland, Västmanland 

och Södermanland. 

Fo
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SPANK THE MONKEY är ett enkelt kortspel 

som man snabbt greppar och kommer 

igång med när man väl har läst igenom 

reglerna (som är på engelska). Det hela 

går ut på att klättra så högt man kan 

med hjälp av egenhändigt byggda skrot-

torn och nå upp till en retsam apa för att 

smiska den. Först upp att smiska apan 

har vunnit. 

Spelet är uppbyggt av  kort, varav 

ett är apans höjdkort som visar på vilken 

höjd apan befi nner sig under spelets 

gång. Sedan fi nns det en mängd kort att 

bygga torn med, förstärka sitt torn med, 

förstöra för andra spelare med (eller riva 

sitt eget torn om man skulle vilja), för-

svara sig med och lite extra specialkort 

som kryddar upp spelet. Korten är roligt 

illustrerade och bilden fungerar som 

ett bra komplement till korttexten. På 

varje skrotkort fi nns det en siff ra som 

talar om hur starkt skrotkortet är (om 

någon skulle vilja attackera ditt torn) 

och prickar som symboliserar höjden på 

det skrotkort man använder. Dessa är så 

tydligt markerade att man enkelt kan se 

dem från andra sidan bordet utan någon 

direkt ansträngning.

Trassligt bonussystem

Bonussystemet som fi nns i spelet blir väl-

digt förvirrande efter ett tag och leder 

till ständiga konfl ikter och diskussioner. 

Spelet tenderar också att bli lite obalan-

serat spelarna emellan eftersom korten i 

stor mån är baserade på varandra. Ett bra 

exempel är förstärkningskortet Flag som 

ger + i förstärkning som grund, men om 

det kombineras med skrotkortet Flagpole 

som har styrka  och höjd  så kan skrot-

kortet inte bli attackerat av andra spelare. 

Många apstjärtar har blivit smiskade med 

hjälp av den kombinationen!

När man sedan spelat spelet några 

gånger, har läst alla korten och skrat-

tat gott åt alla tokigheter är det inte så 

utmanande längre utan egna extraregler, 

för man vill ju bra gärna slå den nedrans 

apan mer än en gång! Spelet har även 

visat sig vara roligare och väl anpassat till 

den luddiga klarsynthet som kan uppstå 

en riktigt sen konventskväll.

Lovande framtid

Spelet är för  till  spelare och speltiden 

uppges vara  till  minuter, även om 

min erfarenhet säger att tiden varierar 

mer från  minuter ända upp till strax 

över en timme. Någon speciell åldersre-

kommendation är svårt att uttala sig om, 

men som sagt, manualen är på engelska 

vilket exkluderar de allra yngsta spe-

larna.  Gigantoskop som utvecklat spelet 

kommer att besöka olika konvent och 

demonstrera spelet tillsammans med ett 

mästerligt utfört diorama så håll ögonen 

öppna! Nästa konvent som besöks är 

Goth Con. Kanske har det redan då dykt 

upp en ny produkt från Gigantoskop? 

Trots allt är detta deras första spel, och 

framtiden ser onekligen ljus ut om kva-

litén på spelen växer för 

varje nytt släpp.

En busig apa har smugit 

sig in på skrotupplaget där 

du jobbar. Den har satt sig 

högst upp på en hög med 

skrot och förpestar tillvaron 

för alla anställda genom 

att förstöra det gedigna 

arbetet och kasta skrot på 

 förbi passerande. 

Spank the MonkeySpank the Monkey
– färgstarkt kortspel som lämnar – färgstarkt kortspel som lämnar 

splittrat intrycksplittrat intryck

Tove Johansson
        

Foto: Gigantoskop
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utvecklingen av databasen är  numera 

lagd på is och hemsidan löper ständigt 

en risk att krascha. Markus Grönlund, 

operativt ansvarig för Sverok Drift kom-

menterar läget:

– Krisen beror på att driften under 

lång tid skötts av ett fåtal personer, vars 

energi har gått åt till att lösa nya och 

akuta problem och mycket lite tid kunnat 

läggas på att styra upp det långsiktiga. 

Jag kan bara spekulera, men kanske lades 

för lite fokus på humankapitalet i grup-

pen och gruppen som sådan.

SVEROK GRUNDADES som bekant av 

roll- och konfl iktspelare i sent -tal, 

långt innan IT-haussen drog igång. När 

förbundet breddades och växte behövdes 

också bättre sätt att kommunicera med 

medlemmarna. Förbundet fi ck sin första 

hemsida  och sedan dess har den 

genomgått ett otal renoveringar. Den 

har fått nya funktioner som bl.a. forum, 

e-postsystem och även webbhotell. 

Nyligen drogs det dock plötsligt i 

bromsen: hostingen för nya föreningar 

stoppades och e-postsystemet visade 

sig vara aningen labilt. Den nödvändiga 

DNS
– Sveroks egna IT-kris

Sveroks hela närvaro på Internet är just nu avhängigt en 

 liten grupp människor och därmed mycket sårbar. Sverox 

har tittat närmare på de problem som Sverok nu drabbats 

av. Vad de beror på, och hur de kan lösas.

Ideella krafter

Sveroks verksamhet på Internet sköts och 

har skötts, likt allting annat i förbundet, 

av människor som på sin fritid och helt 

gratis vill göra något bra för spelandet i 

Sverige. Dessa få hjältar och hjältinnor 

som Kriss Andsten och Petra Malmgren, 

bland många andra, har fått bära ett allt 

tyngre ansvar. Klänningen som vi sytt 

upp har blivit alldeles för stor.

– Att få fl er engagerade är en av de 

viktigaste sakerna just nu, men för att 

bättre kunna ta till vara på folk som vill 

engagera sig så måste det fi nnas en klar 

Något för  fi gurspelare
MED INSPIRERANDE BILDER , mål-

ningstips, tävlingar och forum 

har sidan stort användarvärde 

för figurspelare. Det går lätt 

att navigera och all informa-

tion finns tydligt tillgänglig. 

Uppdateringar sker ofta och 

annonseras via förstasidan. 

Registrerade användare er-

bjuds även möjligheten till en 

egen webmail. Användbar och 

behovsanpassad, precis som en 

bra hemsida bör vara.
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Karl Lampinen
karl. lampinen@sverok.se

VAD ÄR DRIFT?

Sverok Drift är en grupp av datakunniga människor som ser till att 

Sveroks datortjänster fungerar, t ex. e-posten, webbsidor, forumet 

samt webbhotellet för Sveroks föreningar. Andra delar av Sveroks 

Internetverksamhet är forum, hemsida och databasutveckling.

Drift når du på drift@sverok.se och hemsidesredaktionen nås på 
hemsidesredaktionen@sverok.se

www.sverok.se/441.1.html

En krönika om Sveroks internet verksamhet.

www.sverok.se/655.0.html

Andra delar av Sveroks internet verksamhet.

struktur. Självklart är vi tacksamma 

för alla som vill engagera sig. Innan 

struktureringsarbetet kommit längre är 

det troligt att det blir mycket fundera, 

diskutera och skriva istället för att göra 

”konkreta” saker, säger Marcus. 

Sverok fi nns inte för sin egen 

skull, och Sverok drivs inte av 

sig självt. Om du vill hjälpa till, 

tveka inte att kontakta Drift. I 

grund och botten är det enda 

viktiga som krävs engage-

mang och en vilja att lära sig 

nya saker.

ROLLSPEL.NU ÄR TIDNINGEN Codex hem 

på nätet och det första intrycket av sidan 

kan lätt bli lite splittrat. Förstasidan är 

fylld med rubriker, länkar och en stor 

mängd information. Det är inte svårna-

vigerat, men det finns otroligt många 

länkar att välja mellan, nästan  

stycken. Men när man skådat igenom 

den aningen plottriga layouten visar 

sig en riktigt användbar sida. Uttöm-

mande recensioner, rollspelsscenarion, 

forum med möjlighet att diskutera allt 

från Drakar och Demoner till rollspe-

larkultur, och länkar. Sidan är väl värd 

att titta närmare på för den hängivne 

rollspelaren. 

Användbar rollspelsportal

DNS betyder Denial of Service 

och innebär att en server har 

för mycket arbete för den att 

klara av
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SKRIV EN KRÖNIKA om nostalgi, sa 

Magnus. Sure thing, tyckte jag och mas-

kade till sista minuten eftersom nostalgi 

är ju hur lätt som helst att skriva om. Så 

här någon timme före deadline börjar jag 

inse att det var inte så otroligt mycket som 

faktiskt var bättre förr, åtminstone när 

vi snackar spelhobbyn och dess kusiner. 

Det jag har ägnat mig åt när jag inte har 

slitit för brödfödan har faktiskt bara blivit 

roligare att hålla på med. 

TA ROLLSPEL, till exempel. Min första 

rollspelsupplevelse bestod av att jag, en 

muterad anka, efter tio minuter ramlade 

ner i en stenig bäck och blev CP-skadad 

i hundra år (storebrorsan hade gjort egna 

skadetabeller). Andra gången jag spelade 

blev jag omedelbart strypt av den där 

handen som dyker upp i trappan i det 

första Chock- scenariot. Tredje gången fi ck 

jag inte vara med för att jag var tjej, trots 

att det var jag som hade regelboken. 

Femton år senare när jag spelar med 

gäng på + som frejdigt blandar psyko-

drama, skräckig action och slapstick, 

måste jag säga att det är mycket festli-

gare (vem vill inte spela Call of Cthulhu 

med en riktig antropolog?). Även om 

spelledare fortfarande är ett… speciellt 

släkte. Nu kan de å andra sidan mutas 

med whisky.

KONVENT? Jag kan inte säga att jag saknar 

”främlingen kommer in på  saloonen”-

känslan som tidigare slog till varje gång 

jag satte foten i en uthyrd skola full med 

handsvettiga ynglingar. Jag saknar inte 

heller att bli förföljd av medelålders 

män i hawaii skjorta som vill visa mig 

sina Magic-pärmar. Nu när kvinnor inte 

längre är ett exotiskt släkte inom hobbyn 

går det att gejma loss utan att någon sväl-

jer tärningen för att jag inte har någon 

snorre. Nå, för det mesta i alla fall. Lajv 

då? Just nu har jag jobbat som skribent 

för uppsättningen Mellan Himmel och 

Hav, som utforskade genus, sexualitet 

och en mängd andra ämnen som för det 

mesta inte ifrågasätts på lajv annat än i 

utkanten av spelet. Där har vi något jag 

verkligen inte saknar – att få skäll för att 

tycka att bögar, fl ator, transor och annat 

pack faktiskt har något att göra i lajvsam-

manhang. Fler och fl er upptäcker att vi 

inte bara kan återskapa vårt eget samhälle 

”Jag saknar inte att bli 

förföljd av medelålders 

män i hawaiiskjorta som 

vill visa mig sina Magic-

pärmar.”

i andra verkligheter, utan också utforska 

något annat roligt: varför det system vi 

iscensätter i olika skepnader ser ut som 

det gör. Och om det verkligen är det 

bästa. 

NÅ, EN SAK som faktiskt var bättre förr, 

det är barbarfi lmer. Vi kommer aldrig att 

få skåda maken till storheter som Ator, 

Beastmaster, Conan, Red Sonia och Bar-

barian Twins. Nu när fantasy har börjat 

produceras med själv distans har en 

guldålder av springa-genom-dungeons-

i-ländkläde-till-billiga-specialeff ekter-

action gått i graven. Det sörjer jag: en 

tid när de goda hade underbett och de 

onda slängkappor i plast. 

Karin Tidbeck
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ARRANGEMANG

Calcon 3-5 jan
För tionde gången i rad anordnas 

 Kalmar läns största spelkonvent.

http://calcon.sverok.se

Herocon 18-20 feb
Ett konvent främst inriktat på svenska 

fantasyrollspel och Magic.

GothCon påskhelgen 2004
Sveriges äldsta konvent går av stapeln 

för tjugoåttonde gången.

www.gothcon.se

FÖRBUNDET

Riksmötet  12–13 mars
Förbundets högsta beslutande organ, 

ta chansen att påverka Sverok du 

också.

www.sverok.se

Sverok Övre 21 mars
Norrlands
distriktsstämma 
Frågor kan ställas till 

info@on.sverok.se

 www.on.sverok.se

Sverok Svealands 28 mars
årsmöte 
Sveroks lajvtätaste distrikt håller  

 årsmöte i Uppsala.

 www.svealand.sverok.se

Sverok Stockholms 28 mars
årsmöte
Öppnas klockan 13:00 i Ungdomens 

NÄSTA NUMMER

Nästa Sverox kommer ut i början av 

mars. Manusstopp är 15:e januari. 

Kontakta oss gärna med idéer och 

önskemål.

Brädspel, rollspel, levande rollspel, 

datorspel, paintball, fi gurspel och kort-

spel är aktiviteter som lockar utövare i 

alla åldrar över hela landet. Sverok är 

förbundet som samlar Sveriges spelare.

Posttidning B
Avs:  SVEROK
 Sandbäcksgatan 
   LINKÖPING


