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Ta chansen och vinn en digitalkamera i 

Sveroks bildtävling! Vi vill se dina bästa 

bilder som rör Sverok eller någon av 

förbundets hobbygrenar. Allt från 

konventsbilder till lajvfoton och screen-

shots är välkomna. Du kan skicka både 

digitala bilder och papperskopior, men 

om du vill få tillbaka papperskopian 

måste du skicka med en returadress 

och ett frankerat kuvert!

Juryn bedömer bilderna utifrån den 

tekniska kvaliteten, den artistiska 

original iteten och hobbyrelevansen. Det 

viktigaste är dock att bilden utrycker en 

känsla, inte att formatet är rätt och bilden 

har den högsta möjliga upplösningen.

Bidragen skall vara juryn tillhanda 

 senast den  maj. Vinnaren belönas 

med digitalkameran Olympus C- 

och presenteras i det nummer av Sverox 

som kommer ut i juli.

Bidragen skickas via e-post till: 

bildbanken@sverok.se, eller per post 

till Sveroks förbundskansli på följande 

adress:

Sverok

Sandbäcksgatan 

  LINKÖPING

Märk kuvertet ”Bildtävlingen”

Genom att skicka in en bild till tävlingen anses du ha 
samtyckt till att Sverok använder bilden i sin mark-
nadsföring. Sverok förbinder sig att alltid tydligt 
publicera ditt namn i varje sammanhang som din 
bild används.

Skicka in din bästa bild 
m e d  a n k ny t n ing  t i l l  h o b by n  
och vinn en olympus digitalkamera!

vä rd e  c:a
7 0 0 0  k r !
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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 50 000 

medlemmar i nära 2000 föreningar, 

uppdelade på åtta geografiska 

distrikt.

Förbundet startades 1988 och är 

godkänt av Ungdomstyrelsen, som 

är en av Kulturdepartementet ut-

sedd tillsynsmyndighet för ungdoms-

organisationer.

Medlem i Sverok blir man när man går 

med i en förening som är ansluten 

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

SÅ VAR DET DAGS för riksmöte igen, och 
dags att blicka framåt. Många möjligheter 
och många frågor behöver uppmärksam-
mas. Kanske är inga viktigare än de som 
handlar om hur Sverok behöver förändras 
för att klara fördubblingen i storlek under 
senaste året, och breddningen av själva 
spelhobbyn som pågått kontinuerligt 
sedan förbundet bildades .

Tillväxten i storlek och bredd har 
skapat en del risker och problem, men 
också många möjligheter. Storlek ger 
tyngd i debatter, möjligheter att driva 
stora projekt och visar sig i att fören-
ingar och spelarrangemang bemöts allt 
bättre av kommuner, media och andra 
delar av samhället. Det finns resurser att 

idrottsförbundet – med tätt samverkande 
men självständiga förbund inriktade på 
en gren av spelhobbyn – finns. Special-
förbund, verksamhetsdistrikt, verksam-
hetsgrupper, starkare versioner av dagens 
distrikt. Jag är övertygad om att Sverok 
måste hitta nya sätt att organisera sig 
för att ge medlemmarna både speciali-
serat och generellt stöd inom några år. 
Förhoppningsvis kommer riksmötet 
ge svar på några av alla de frågor som 
förbundsstyrelsen brottats med under det 
gångna året.

Med varma hälsningar, 
Er förbundsordförande, 

rubrik
Rubrik

göra saker som tidigare varit otänkbara. 
Men samtidigt gör storleken att avstån-
den mellan olika delar av förbundet kan 
öka. Det blir lätt att inte alla delar får det 
stöd de behöver när uppmärksamhet och 
resurser ska fördelas.

Jag är övertygad om att förbundet 
behöver gå vidare i experimenten med 
verksamhetsgrupper för specifika hob-
bygrenar för att se till att varje gren 
på spelträdet får tillräckligt med upp-
märksamhet och stöd, för att de inte ska 
komma i skymundan av andra grenar, 
och för att undvika att exempelvis ge-
nerella bidragssystem missgynnar delar 
av spelhobbyn. Möjligheten att på sikt 
skapa ett Spelförbund – i stil med riks-

 nytt förbund
Nya tider,
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marsmars

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

Vågskrivargatan 

  Gävle

info@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

Rustad för framtiden

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 tillsammans 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 grafi er, reportage och kåserier – allt är av intresse. Hör av dig till oss om du är 

intresserad av att bidra med kreativitet och skapelser. Kanske fi nns 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 !

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 e

FÖRÄNDRINGENS VINDAR BLÅSER, det är dags för riksmöte. Under några få och intensiva 
dagar bestäms Sveroks framtid av  delegater från landets alla hörn. I år har valdelta-
gandet i framröstningen av delegaterna varit högre än på fl era år. Förhoppningsvis växer 
föreningarnas engagemang i förbundet samtidigt som förbundet självt växer.

ATT SKAPA EN MEDLEMSTIDNING för ett stort och föränderligt förbund som Sverok är 
spännande, det händer hela tiden nya saker. En ny förbundsstyrelse kommer som bekant 
att väljas under riksmötet och en hel del distrikt har sina årsmöten nu på vårkanten. 
Nya ansikten, nya tankar och förhoppningsvis en strålande framtid för ett strålande 
förbund.

EFTER VÅRT FÖRSTA nummer har vi haft kontakt med ett stort antal läsare och jag vill 
passa på att rikta ett hjärligt tack för det varma välkomnandet till alla som hört av sig. 
De positiva mejlen har ramlat in titt som tätt och det känns förstås roligt att veta att 
tidningen är uppskattad. Vi på redaktionen gör allt för att utveckla och förbättra Sverox. 
Självklart har vi förberett oss inför det kommande året och aktivt letat efter nya, intres-
santa skribenter såväl som fotografer. Något vi framförallt har fokuserat på är att knyta 
fl er kvinnliga medarbetare till Sverox och redan i detta nummer kan du se resultatet. En 
tredjedel av skribenterna är kvinnor och vår ambition är att den andelen skall växa.

PRECIS SOM FÖRRA året kommer  säkerligen bli händelserikt och fyllt av överask-
ningar. Vi på redaktionen hoppas att du, oavsett om du är distriktare, 
föreningsmedlem eller förbundsstyrelseledamot, är rustad för fram-
tiden. Det är vi!

Magnus Alm

Magnus Alm
sverox@sverok.se

ningar. Vi på redaktionen hoppas att du, oavsett om du är distriktare, 
föreningsmedlem eller förbundsstyrelseledamot, är rustad för fram-
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Folkbildning för alla!
UNDER FLERA ÅR har Sverok arbetat med 

att hjälpa föreningar och spelare att kunna 

utveckla sig själva och sitt spelande genom 

folkbildningen. Under  har stora steg 

framåt tagits. Under  kommer arbe-

tet intensifi eras ytterligare och ett stort 

projekt startas. Tanken är att tillsammans 

med andra intresserade organisationer ut-

veckla dagens former av folkbildning så att 

ungdomar – idag en grupp som till stor del 

saknas inom detta område – i allmänhet, och 

spelare i synnerhet kan få ut mer av systemet.

I korthet kommer projektet vara inriktat på 

att minska byråkratin (all administration ska 

ske enkelt och smidigt via Internet) för att 

mer pengar ska kunna gå till själva verk-

samheten, och att testa nya pedagogiska 

former genom att involvera berättande 

och spelande i lärandet. En annan viktig 

del är att skapa debatt och diskussion om 

folkbildningssystemet i stort. Sveroks 

principer om enkelhet och självstyre för 

föreningarna ska också tillämpas på studie-

cirklar. Projektet har fått mycket uppmärk-

samhet i folkbildningsvärlden och nationell 

media, och många väntar med spänning på 

att det ska dra igång.

Vill du vara med och arbeta med att för-

ändra folkbildningen i Sverige så att den blir 

bättre och mer tillgänglig för unga? Hör då 

av dig till Sveroks förbundskansli. Det fi nns 

gott om roliga, spännande och givande 

uppgifter att hugga in på!

Kraftigt ökade 
inkomster 

Ökat valdeltagande

  medlemmar 
passerat

TIDIGARE HAR FÖR

BUNDET haft chat    -

kanaler på olika 

IRC-nät. Nu fi nns 

sverok på spel-

 nätet Quakenet. På kanalen samlas medlem-

mar, driftsaktiva och distriktare. Chatkana-

len är ett bra sätt att få kontakt med andra 

Sverokare och få svar på frågor. 

Om du inte vill installera ett IRC-program 

går det bra att besöka följande adress: 

www.sverok.se/irc

Sveroks egen chat

nyheternyheternyheternyheternyheternyheter

NU HAR UNGDOMSSTYRELSEN slagit fast hur 

de ska fördela sitt stöd mellan de nationella 

ungdomsorganisationerna. För Sveroks del 

innebär det att förbundets inkomster ökar 

med närmare  procent jämfört med . 

Bland samtliga ungdomsorganisationer som 

ungdomsstyrelsen ger bidrag till får Sverok 

mest.

Mer information fi nns på ungdomsstyrel-

sens hemsida: www.ungdomsstyrelsen.se/

art/,,,.html

SVEROK HAR MER än   medlemmar 

för . Siff rorna bygger på att  av för-

eningarna har rapporterat medlemssiff ror. 

 föreningar har ännu inte rapporterat 

medlemmar och några av de redan rap-

porterande föreningarna kommer nog 

att skicka in högre siff ror. Det går bra att 

redovisa medlemmar för  ända fram 

till september  så har ni inte skickat in 

era medlemssiff ror går det bra att göra det 

fortfarande.

NU ÄR FRAMRÖSTNINGEN av ombud till 

Riksmötet klar och hela  föreningar har 

röstat, vilket är en kraftig procentuell ök-

ning jämfört med tidigare år. Aldrig tidiga-

re har så många föreningar röstat, eller en 

så stor andel av alla föreningar. Dessutom 

minskade antalet blanka röster.

Valdeltagande genom åren: 

:  

:   

:   

:   

:  

:  

(första året med någon 
form av lotteri eller pre-
sent till de röstande.) 

Skådespelare kan utvecklas med hjälp av både friform och lajv. Foto: JR Goleno
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Mer samarbete med 
Historiska Muséet

DET ÄR ROLIGT att Sveroks hemsida verkligen har börjat sjuda av liv. Det har tagit 
ett tag för de olika forumen att komma igång ordentligt, men nu bubblar det av 
liv i de olika sektionerna. Det är roligt att förbundet självt diskuteras lika livligt 
som hobbygrenarna.

ETT INTRESSANT ÄMNE som varit på tapeten på sistone är huruvida Sverok borde 
byta namn eller inte. I en motion till riksmötet föreslår förbundsstyrelsen att 
förbundet borde byta namn från Sveriges roll- och konfl iktspelsförbund till 
Sverok Spelförbundet. Reaktionerna har varit starka från många håll och det 

har funnits en tydlig oenighet i frågan. Vissa hävdar att ett namnbyte skulle 
vara bra i den expansiva fas som förbundet befi nner sig, och att 

den gamla termen konfl iktspel inte är speciellt använd längre. 
Å andra sidan tycker många att ett namnbyte är onödigt 

när namnet är så pass etablerat. En annan nackdel kan 
också vara att nya problem skulle dyka upp med ett 
namnbyte. Termen spel innefattar ju mycket mer än de 
typer av spel som Sveroks medlemsföreningar har inom 
sina verksamhetsramar. Att Sverok då skulle kunna 
kopplas samman med spel och dobbel är i somligas 

ögon negativt.
Att många dessutom lägger in värderingen att roll- och 

konfl iktspel på ett passande sätt utesluter paintball, airsoft 
och datorspel gör debatten aningen infekterad. Fortfarande 

fi nns det personer som anser att de tre nämnda hobbygrenarna 
inte borde fi nnas representerade bland Sveroks accepterade verksamheter. 
Det fi nns alltså därigenom också ett motstånd, därför att ett namnbyte skulle 
kunna innebära en större acceptans för nya spelgenrer och hobbygrenar. Knap-
past positivt för de som redan nu vill minska antalet accepterade verksamheter 
inom Sverok.

INOM AIRSOFTHOBBYN har det pratats om den -års åldersgräns som gäller för 
att äga ett airsoftvapen. Diskussion har förts kring huruvida ett system med 
övervakare kan vara fungerande för en hobby som airsoft. Många rutinerade 
spelare säger nej, då det är svårt att hålla koll på en annan spelare samtidigt som 
man själv spelar. Lagen som tillåter övervakare för minderåriga som handskas 
med skjutvapen är utvecklad för andra, mer traditionella typer av skytteklubbar 
än airsoftföreningar. Därför väljer vissa arrangörer att helt enkelt inte tillåta 
någon under  år på deras arrangemang.

LAJV LIDER JU som bekant inte av samma problem med minderåriga utövare, 
åtminstone inte på samma sätt som airsofthobbyn. Det har diskuterats en del 
kring ämnet nybörjare bland lajvarna, och föreningen Enhörningen, som varje år 
håller stora nybörjarlajv, har hamnat i blickfång hos en del debattörer. De menar 
att det är bättre med ett personligt faddersystem än storlajv där en stor mängd 
nybörjare klumpas ihop och får pröva på ”lajv light”. Vad som är rätt eller fel är 
tämligen ointressant, men det är hur som helst roligt att lajvare engagerar sig i 

Debattsvepet

Ändrade ansvarsområden 

i förbundsstyrelsen

Avhopp från 
valberedningen

Efter framgångarna med lajvet ”En Resa 

Som Ingen Annan” och hemsidan ”Histo-

riska Världar” fördjupar nu Sverok samar-

betet med Historiska Muséet i Stockholm. 

Flera nya projekt är på gång, och en 

gemensam avsiktsförklaring ska tas fram 

för att ge samarbetet en fastare form.

I SLUTET AV  genomfördes vissa 

omfördelningar av ansvar inom för-

bundsstyrelsen. Andreas Brodin 

är nu vice ordförande, Karl 

Lampinen ansvarar för 

marknadsföringsfrågor 

och Jon Nilsson är ansvarig 

för Nationella spelveckan 

samt riksmötet. För riksmö-

teshandlingarna ansvarar 

Petra Malmgren, som dock 

inte sitter i förbundsstyrelsen. 

”Att Sverok 
då skulle kopplas 
ihop med spel och 

dobbel är i somligas 
ögon negativt.”

HANNA JONSSON VALDE att avgå från valbe-

redningen i början av februari då hon inte 

ansåg valberedningens förslag vara det bästa 

för förbundet och inte kunde stå för det eller 

de bakomliggande motiveringarna. Hanna 

Jonsson var förbundsordförande under 

verksamhetsåren  och .

Läs mer om valberedningen och dess 

arbete på sidan 

RIKSMÖTESFILMER

Delar av riksmötet 2003 fi lmades 

och materialet har nu redigerats 

och hamnat på Sveroks hemsida. 

Tre kortfi lmer fi nns att beskåda på: 

www.sverok.se/431.0.html
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nyhetssvepetnyhetssvepet

Alternativ ingenjörshistoria

nyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepet

”Ibland händer det att man undrar hur det 

kunde ha sett ut om saker och ting hade 

utspelat sig annorlunda i historien. Hur 

skulle det till exempel ha varit om man 

tidigt i historien inte hittat järnmalm i 

Sverige, utan bergolja? Om man började 

experimentera med plast innan man ens 

upptäckt järnet..?”

Följande frågar sig ingenjören Michail Stock-

felt som i P.O. Hagströms utställning ”Min 

skattkammare” fått fi losofera kring temat 

alternativ ingenjörshistoria. Resultatet har 

visats på en monitor i Livrustkammaren där 

besökare har kunnat upptäcka en alternativ 

världshistoria. Fokus har legat på Sverige uti-

från perspektivet att människan kunde ha 

upptäckt plast före brons och  järn.

Michail refl ekterar över hur vapen och 

rustningar hade sett ut. Hur hade samhäl-

let formats kring de förutsättningarna? Hur 

hade musköten sett ut? Till utställningen har 

dessutom lajvarrangören Kerstin Bohman 

skrivit små noveller kring temat.

Utställningen fi nns att beskåda på: 

www.michail.se/livrust/

För tjugoåttonde året i rad arrangeras 

GothCon i Göteborg, som vanligt under 

påskhelgen. Det exakta datumet är den - 

april och konventet hålls på Hvitfeldtska 

gymnasiet. 

I år bjuds det på sex rollspelsturneringar, yt-

terligare  rollspelsarrangemang, två lajv, 

 fi gurspelsarrangemang,  brädspelsar-

rangemang och tio kortspelsarrangemang, 

och detta är bara de som är med i foldern. 

Fler kan alltså tillkomma.

Konventet kan i år stoltsera med bland an-

nat SM i Warmaster, Maffi  a och RoboRally. 

Det hålls också gigantiska turneringar i 

K och WHFB och erbjuds rollspel för alla 

smaker. Det arrangeras en PTQ till Magic, en 

lagturnering i brädspel och världens sämsta 

vampyrlajv. 

GothCon bjuder även på tre stycken he-

dersgäster i år. Anders Blixt, Olle Sahlin och 

Åke Rosenius kommer 

alla till konventet. Alla 

deltagare uppmanas 

att ta chansen att ställa 

frågor och diskutera spel 

med dem!

GothCon är Sveriges 

äldsta spelkonvent och 

har arrangerats årligen 

sedan . Förra året sat-

tes ett nytt rekord när  

personer var närvarande på 

konventet.

GothCon XXVIII

Om du är nyfi ken och vill ha mer informa-

tion om priser och arrangemang, gå in på: 

www.gothcon.se eller ta kontakt med Tobias 

Eliasson, ordf@gothcon.se, 0735-695064

Gustav II Adolf, känd som “Hockeykungen”.

B
ild

: M
ich

ail Sto
ckfelt

Bild: Lobelia Barker



8   |   SVEROX SVEROX   |   9

En tradition har i dubbel bemärkelse gått i 

graven i och med att EB Games för en tid se-

dan köpte upp Tradition och så gott som ute-

slutande sadlade om till att sälja datorspel. 

De kommer att fortsätta med några få stora 

rollspel som D&D, Vampire och de svenska 

titlarna en tid, men frågan är hur länge och 

hur välsorterat. Med Flammans död för nå-

got år sedan är Science Fiction-bokhandeln 

idag den enda butik som säljer roll- och i 

viss mån brädspel över disk i Stockholm och 

Göteborg. Ett läge som inte direkt gynnar oss 

gamers eftersom utbudet minskar – även 

om priserna faktiskt hålls på en 

uthärdlig nivå.

Daniel Krauklis

Rollspel

Den största nyhet som är på gång till våren 

är nog Cthulhu Dark Ages, som enligt plan-

erna ska släppas i februari. Det gäller även 

modulerna Secrets of Japan och ett reviderat 

nysläpp av Dreamlands. Med lite tur kan de 

redan fi nnas i butik när den här tidningen 

kommer ut. Chaosium har länge dragits 

med ekonomiska svårigheter, så det är 

alltid osäkert om och när deras titlar verkli-

gen dyker upp. Mot mitten av mars ska för 

övrigt sjätte utgåvan av grundregelboken 

släppas, med diverse rättelser, tillägg och 

nya illustrationer.

Nästa riktigt betydelsefulla släpp från 

Wizards of the Coast blir d Future – en 

systervolym till d Modern som ska ut i 

handeln i augusti. Där behandlas allt från 

cyberpunk till space-opera. Står man bara 

ut med erfarenhetsnivåer är detta verkligen 

en titel att se fram emot. Redan i juli dyker 

mer bemärkansvärt godis till . upp i form 

av Planar Handbook, med fl er detaljer om 

just dimensionsresor.

De tre möjliga avsluten för vampyrerna i 

World of Darkness fi nns sedan mitten av ja-

nuari tillgängliga i form av modulen Gehenna 

– för den som lyckats lägga labbarna på ett 

ex, vill säga. Varulvarnas öde kan utrönas i 

Apocalypse, som ska vara ute nu om White 

Wolf uppfyller sin releaseplan. I mars är det 

dags för magikerna att säga hej då i och med 

Ascension. Samtidigt kommer vad som ser ut 

att bli den slutliga bomben för World of Dar-

kness med modulen Time of Judgement.

Vad gäller gamla, svenska nyheter ska 

modulerna Cirefalier och Drakar till Eon 

fortfarande släppas kring april-maj, men sätt 

inga pengar på att NeoGames håller sina 

dödlinjer den här gången heller. Tidsplane-

ringen ser ljusare ut för Mutant och Drakar 

och demoner. Modulerna Psimutanten, 

Undergångens arvtagare del  och Fornfynd 

& Skattemarker är fortfarande aktuella nu 

till våren. Eldsjäl och Mittland till DoD lär 

komma i april.

Figurspel

Från hemliga Games Workshop kan jag bara 

presentera en rad obekräftade rykten. Den 

som väntar på Wood Elves till Warhammer 

Fantasy Battle bör inte hålla andan. De 

kommer troligen inte förrän . Däremot 

släpps i vanlig ordning en ny ”armébok” 

kopplad till storkampanjen Storm of Chaos 

i sommar. En jättestor pjäs till Chaos i form 

av en kanon bemannad av Chaos Dwarves 

ligger också i GW:s pipeline. Enligt hörsägen 

slipar man dessutom på något helt nytt till 

Chaos som kanske, kanske inte, är en slags 

ogrearmé. Fjärde upplagan av Warhammer 

. är för övrigt på gång, sannolikt redan 

till hösten.

Brädspel

På brädspelsfronten tycks allt för tillfället 

lugnt, men det kan ju också vara så att jag 

helt enkelt bara är oinformerad. Den som 

gillar att minmaxa får hur som helst ett gläd-

jebud i mars i form av Star Munchkin : The 

Clown Wars. I väntan på det kan brädspela-

ren själv påverka spelmarknaden genom att 

förhandsboka något av gamla Hârn-uvarna 

Columbia Games konfl iktspel, som ligger 

och väntar på säkra kunder innan de går i 

tryck. Titta själv närmare på titlarna genom 

att surfa till: www.columbiagames.com/cgi-

bin/query/cfg/allgameplan-waritems.cfg.
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Funderar du på att pröva dina vingar som 
prisjägare? Med en thermal detonator sät-
ter du dig lätt i respekt hos både slemmiga, 

överviktiga maffiabossar och intergalak-
tiska smugglare. Om du inte kan få tag 
i en riktig erbjuds det nu i alla fall en 
övertygande replika för ungefär 1 400 
kronor.

www.masterreplicas.com

För de allra minsta rollspelarna passar det kanske 
med en gullig minotaur som gosedjur. Aldrig förr 
har Knossos människoslukande best varit mer gosvän-
lig. Minotauros säljs för det facila priset 140 kronor.

http://givemetoys.zoovy.com/product/TV08007MINOTAUR

Alien vs. Predator blir film nu i dagarna och Arnie har blivit 
politiker. Om du har dessa tre utomjordingar stående på datorn 
eller i bokhyllan visar du alltså din omgivning att du både är en 
kulturellt medveten cineast och engagerad i världspolitiken. Eller 
så tycker du bara att de är riktigt coola, för 100 kronor är de hur 
som helst dina.

www.sweatyfrog.com/predator.html

Förgyll ditt hem med Kung Artur och hans 
nobla riddare. De här hyperrealistiska 
versionerna har till och med lerstänk på 
tunikorna och varsin miniatyrbok som 
innehåller detaljer från filmen av Monty 
Python. Du kan äga dem allihop för den 
ringa kostnaden av 900 kronor.

www.aboyd.com/products/ss37002.html

Buffy Summers beväpnad med 
två pålar och en stridsyxa skräm-
mer garanterat bort kringstry-
kande vampyrer och demoner. 
Du kan få din alldeles egen Slayer 
för 250 kronor.

www.darkfigures.com/
busu12inacfi.html

Kanske en av de mest charmiga tecknade 
figurerna som någonsin skapats. Känd från 
Simpsons som den största och otrevligaste 
nörden i hela Springfield. Du kan imponera 
på dina vänner med en vacker och dekorativ 
byst av Comic book guy för bara 250 kronor.

www.sideshowtoy.com

prylhörnanprylhörnanprylhörnanprylhörnanprylhörnan
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i  fokus -  valberedningeni  fokus -  valberedningen

”VI HAR VALT att driva vårt arbete så öppet 
som möjligt för att alla ska kunna vara 
med och påverka, komma med förslag 
och kommentarer. På våra sidor har det 
gått att nominera folk som brinner för 
förbundet till styrelsen, som valberedare 
eller revisor. Vi har även haft en lista 
med alla nominerade samt ett forum för 
diskussioner.

Vi har hela tiden strävat efter att vara 
så tydliga som möjligt med hur vi gått 
till väga i vårt arbete. Under arbetet 
har vi försökt ta in så mycket åsikter 
som möjligt från hela förbundet för att 
få ett väl genomarbetat och förankrat 
förslag. Vi tycker att det är viktigt att 
den styrelse som väljs på årsmötet  
både är kompetent och samtidigt fung-
erar väl som grupp. Det är essentiellt att 
styrelsemedlemmarna kompletterar både 
varandra som individer och förbundet 
som helhet.

Stort undersökningsarbete

Efter att vi har tagit emot nominering-
arna har vi skickat ut ett frågeformulär. 

Detta för att garantera att de nominerade 
skulle börja tänka kring styrelsearbetet 
och framförallt få ner sina tankar på 
papper. Det har ökat möjligheterna för 
oss i valberedningen att få en 
bra bild att utgå från både 
i diskussioner och senare 
i de personliga inter-
vjuerna.

Vi har även försökt 
att höra av oss till så 
många övriga Sverokare 
som möjligt för att få 
referenser. Både gällande 
personer som passar eller inte 
passar i en styrelse och vad de anser att 
förbundet behöver. I första hand har vi 
vänt oss till distriktsordföranden, andra 
aktiva i distrikten, folk från större fören-
ingar och sajter samt övriga som hört av 
sig och velat komma med synpunkter.

Fungerande styrelse

Något som varit extra viktiga ledstjärnor 
för oss i vårt arbete har varit strävan efter 
att få en styrelse som verkligen kan axla 

 ”Andra fällor  ”Andra fällor  ”
är att man försöker 

kompromissa för 
mycket”

Andra fällor  ”Andra fällor  ” ” ”Andra fällor  ”

mycket”

I dagarna hålls Sveroks riksmöte. Det är val-
beredningen som lägger fram förslag på nästa 

års styrelse, revisorer och val beredning till 
riks mötet. Årets valberedning består av 

Jon Backman, Mattias Bjärne malm och 
Anna Källström. Här berättar de med 

egna ord om sitt arbete.

det stora ansvaret att leda ett förbund 
som Sverok. Tidigare år har varit präg-
lade av fraktionalisering i förbundssty-
relsen, och det har både smittat av sig 

och satt sina spår i distrikten. 
För förbundsstyrelsen är det 

viktigt med förankring 
och att hitta gemen-
samma mål, och vi har 
försökt skapa en grupp 
som klarar av det.

Andra fällor i val-
beredningsarbetet är att 

man försöker kompromissa 
för mycket, både med folks 

intressen och engagemang och med 
åsikter. Då är det bättre att helt enkelt 
bestämma sig och köra rakt av på en väg. 
Fortfarande är det viktigt att man ser till 
att komplettera gruppen så att det hela 
inte blir för enkelspårigt och homogent. 
Men förhoppningsvis har man elimine-
rat några av de frågor som annars kan ge 
upphov till onödiga tvister!”

Jon, Mattias och Anna

öppna kort
Viktigt med

Listan på nominerade till förbundsstyrelsen har varit ovanligt lång.
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MAN KAN ENKELT SÄGA att Riksmötet är 
som riksdagen och de valda ombuden är 
som riksdagsledamöter. Det bästa hade 
naturligtvis varit om Riksmötet kunde 
sammanträda en gång i veckan hela året 
men tyvärr så kostar det lite för mycket 
och tar en del tid. Istället tar man en hel 
helg där man kör igenom de viktigaste 
principerna för hur förbundet ska fungera 
och väljer en förbundsstyrelse (som kan 
liknas vid regeringens funktion) som man 
har förtroende för. Förbundsstyrelsen ser 
sedan till att göra så mycket som möjligt 
av allt det kloka som man beslutade att 
Sverok ska tycka, göra och säga (och inte 
tycka, göra eller säga). 

Det är ingen dans på rosor att vara 
ombud och ta ställning till alla dessa 
frågor under en ganska fullmatad helg 

men av någon underlig anledning är det 
en hel del som ställer upp som ombud 
nästa år igen. Tydligen kan det vara 
riktigt kul ändå. Jag tycker det, trots att 
jag var ombud för Skåne län i tre hela år 
innan jag blev invald i förbundsstyrelsen 
där jag nu sitter som ekonomiansvarig. Så 
vad kommer att hända i år då?

Årets ord är ”konsolidering”

Visst låter det fi nt? Lite spanskt sådär, 
man får nästan en smak av paella i 
munnen när man suger på ordet. Hur 
som helst så fi nns det i svenska språket 
också (jag har ingen aning om det fi nns 
på spanska) och betyder ”befästa” om 
man slår upp det i en ordbok. På ren 
svenska betyder det alltså att Sverok ska 
försöka se till att få alla de nya förening-

Valberedningens
Förslag till 
Förbundsstyrelse 2004

Sverok har under det gångna året vuxit 

oerhört i storlek vilket fått många att tala 

om att förbundet är i behov av en konso-

lideringsfas. Valberedningen anser sig ha 

balanserat detta mot att det måste fi nnas 

utrymme för fortsatt förnyelse och lagt ett 

förslag som fösöker blanda förvaltare och 

förnyare. Valberedningen anser att förslaget 

som lagts är en bra kombination av dessa två 

egenskaper. I förslaget fi nns människor med 

erfarenhet från distrikt och föreningar såväl 

som andra organsiationer än Sverok.

Läs mer om valberedningens förslag på 

http://www.sverok.se/valberedningen  

Riksmötet
Precis som alla föreningar har 

årsmöte så har även Sverok 
årsmöte, fast eftersom vi vill 
att det ska låta lite pampigt 

och häftigt så kallar vi det 
inte för årsmöte utan för 

Riksmöte. Egentligen kallas 
det för förbundskongress när 
ett rikstäckande förbund har 

årsmöte men av någon anled-
ning har namnet Riksmöte 

hängt med i alla dessa år och 
nu är det snart dags igen. 

Entré; Riksmötet !

Foto: Carl Cramér
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arna att känna sig välkomna och ta hand 
om dessa innan man ger sig ut på nya 
erövringståg. 

Pengar, pengar, pengar

När man sitter i förbundsstyrelsen har 
man möjlighet att åka runt på en hiske-
lig massa underliga konferen-
ser och träff a människor 
från alla möjlig håll, 
bl a från andra ung-
domsförbund. De 
fl esta jag har träf-
fat och pratat för-
bundskongress och 
budget med brukar 
vara lite blasé kring 
det här med budget, 
det fi nns ändå aldrig 
något ombud som föreslår 
någon ändring.

Så är det inte i Sverok. På alla de 
riksmöten jag varit på tror jag aldrig 
att en budget gått igenom utan att man 
ändrat på minst två större budgetposter 
och i år lär inte bli något undantag. I 
år har vi nämligen ungefär dubbelt så 
mycket pengar som förra året. Varför, 
undrar genast den vakne läsaren. Som 
den pålästa läsaren redan känner till så 
har Sverok ökat en aning i medlems-
antal (från   till strax över   
på lite över ett år) och detta innebär att 
vi får mer bidrag från Ungdomsstyrel-
sen. Dessutom får vi extra pengar från 
Svenska Spel som varje år delar ut de 
pengar som blir över från alla de Jack 
Vegas-maskiner, som står Sverige runt 
på pizzerior och pubar, till alla ideella 
ungdomsorganisationer. 
Party, party, tycker nu den levnadsglade 
läsaren men det fi nns en hake. Nästa år 
kommer vi inte att få alls lika mycket 
pengar från Svenska Spel, oavsett 
medlemsantal. Bakgrunden är att när 

Svenska Spel började dela ut Jack Vegas-
pengar var det inte alls mycket pengar 
och regeringen brydde sig inte så mycket 
utan tyckte det var en fi n gest att ge dem 
till ungdomsorganisationerna. Under 
de senaste åren har emellertid denna 
summa växt lavinartat och i år handlar 

det om fl era hundra miljoner 
kronor och i detta läge får 

nu fi nansdepartementet 
kalla fötter. Det får 

faktiskt fi nnas grän-
ser säger man från 
regeringen och ger 
i samma andetag 
Riksidrottsförbun-

det  miljard kronor 
till det s k Handslaget 

(man får väl tolka det 
som mellan regeringen och 

riks idrottsförbundet). 
Sverok får alltså räkna med att nästa 

år få betydligt mindre pengar än i år och 
de pengar vi nu har att spendera måste 
vi vara försiktiga så att vi inte bränner 
för fort, eller framför allt; lägger på fasta 
kostnader. Vi i förbundsstyrelsen vill 
att en ganska stor del av dessa pengar 
går till att fylla de hyfsat bombastiska 
hål som fi nns i kassakistan på grund av 
medlemsökningen. Vi vill alltså att en 
hel del pengar ska sparas till kommande 
år när nästa medlemsökning kommer 
och vi behöver dem för att kunna betala 
ut bidrag till nytillkomna föreningar. 
En del pengar kommer att gå till olika 
småprojekt och en del till att rusta upp 
Sverok Drift, alltså de datorer som 
sköter vårt forum, vår hemsida och all 
vår e-post. Under året kommer även mer 
resurser krävas för att ge Sveroks fören-
ingar möjlighet att utvecklas genom mer 
och bättre folkbildning.

Hur får man reda på vad som hände 
på Riksmötet?

Det mest uppenbara svaret är ”läs 
protokollet”. Är man inte van vid att 
läsa protokoll kan detta dock vara lite 
förvirrande eftersom det är ett ganska 
mastigt dokument som man inte plöjer 
igenom i en reklampaus (inte ens TV:s).   
 Ett annat sätt är att fråga de som var 
ombud. Man kan leta upp dem genom 
att ringa kansliet och be om någons e-
post. När man ändå har kansliet på tråden 
kan man även be om telefonnummer och 
e-post till någon i förbundsstyrelsen, de 
är särskilt insatta i frågorna och kan 
svara på lite klurigare frågor som du kan 
tänkas ha. 

Ett riktigt bra sätt att få information 
om vad som händer före, under och efter 
Riksmötet är att gå in på Sveroks forum 
på nätet och kolla runt under rubriken 
Riksmötet. Skulle man inte hitta vad 
man letar efter så är det bara att starta 
en ny tråd och be om en sammanfattning 
från någon som var där. Jag kan garan-
tera en hel del svar. Fördelen med denna 
metod är att du inte bara får svar sett ur 
en persons perspektiv utan kan bilda dig 
en egen uppfattning ur en massa männis-
kors rapporter. Utöver det så misstänker 
jag att det kommer att fi nnas någon typ 
av bildreportage och krönika på Sveroks 
hemsida. 

Skulle inga av ovan-
stående tips fungera 
så skicka e-post till 
mig, jag lovar att 
ringa upp och 
berätta.

Förbundsordförande

Jon Nilsson, Malmö (omval)

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Anders Östlund, Östersund

Andreas Brodin, Lund (omval)

Andreas Granander, Skövde

Andreas Svedin, Uppsala 

Elin Gullberg Bohlin, Borlänge (omval) 

Jon Heinpalu, Jönköping 

Karl Lampinen, Lund (omval)

Karolina Staël, Göteborg (omval)

Linus Perlerot, Jönköping 

Mikael Leisjö, Mölndal 

Petra Malmgren, Linköping Andreas Brodin
andreas.brodin@sverok.se

Skulle inga av ovan-
stående tips fungera 
så skicka e-post till 

 ”Party, party 
tycker nu den levnads-
glade läsaren men det 

fi nns en hake”

 ”Party, party  ”Party, party 

fi nns en hake”fi nns en hake”

Fo
to

: C
arl C

ram
ér

Delegaterna kopplar av med ett parti 
UNO på riksmötet 
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Du sitter i ett solkigt klassrum tillsammans med 
fem människor du aldrig har träff at förut. I 
fem timmar är du deras allt, deras lekledare, 
den som ska ge dem valuta för pengarna och 
en upplevelse som de aldrig haft förut. Som 
spelledare på ett rollspelskonvent är du långt 

ifrån  hemmets lugna vrå. 

Foto: Christoff Brock
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PÅ KONVENT FINNS något som nästan bara 
kan upplevas där och då. Att du är här 
och att det händer nu. Konventsmagin. 
Den lite spända stämningen mellan en 
grupp vänner och den okända spelleda-
ren som ska leda dem till målet. Många 
upplever att känslan som infi nner sig i 
salen på ett konvent när det verkligen är 
dags, är något som ytterst få spelgrupper 
kan åstadkomma hemma. Du som aldrig 
spellett på konvent kommer vid din första 
upplevelse att upptäcka fl era saker som 
skiljer sig markant från hur du och dina 
vänner spelar nere i källaren. 

Den mest uppenbara skillnaden är 
formen. Ett scenario på konvent är byggt 
för att spelas under en kort tid med fär-
digskrivna karaktärer. Ofta innebär det 
att karaktärerna är en del av scenariot 
och just de karaktärerna är de enda som 
fungerar för just det scenariot. 

Det ger också eff ekter på spelarnas 
förhållning till sina karaktärer. Det 
kan verka jobbigt att kasta sin fem år 
gamla rollperson utför ett stup men på 
ett konvent kanske det är höjdpunkten 
i scenariot. Det fi nns heller ingen tid 
att lära känna sin karaktär. Spelarna 
tar fasta på några punkter, kryddar med 
egna upplevelser och rusar ut i en ofta 
okänd värld. 

Formen påverkar även scenariots sam-
mansättning. Begreppet ”spårvagnssce-
nario”, ett scenario som går från A till 
B till C till draken i slutet, är mycket 
vanligt på konvent. Orsaken till det är 
just att det ska spelas inom en bestämd 
tidsram.

Nya ansiken

Men det som troligtvis skapar mest 
osäkerhet för dig som spelledare ligger 
oftast utanför själva spelformen. Som 
konventsspelledare blir du tilldelad en 
fyra eller fem personer som du kanske 
aldrig sett förut. Du vet inte hur de vill 
spela. Kanske är du själv osäker på din 
roll som spelledare. Mycket kan avhjäl-
pas genom att du läser scenariot noga 
och är väl förberedd. Men i värsta fall 
har du och din grupp helt olika syn på 
hur rollspel ska spelas. Den här artikeln 
är skriven utifrån en enda utgångspunkt; 

kutera huruvida ren disk i själva verket 
kan klassifi ceras som disk eftersom den 
inte är smutsig, kan vara extremt roligt. 
Men det kan också vara förödande för 

ett scenario byggt på problem-
lösning. På samma vis kan 

scenariot ”Tre män i en 
båt” te sig omåttligt 
tråkigt för de spelare 
som är ute för att lösa 
problem eller klubba 
monster. 

Det går inte att 
komma undan att olika 

scenarion passar olika 
spelare. Därför är kommunika-

tion det kanske viktigaste att tänka på 
när du sätter dig ner med en ny spelar-
grupp. Vilken typ av spelare är de? Vad 
förväntar de sig, vad vill de ha? Genom 
att tillbringa några minuter med spelarna 
och gå igenom den typen av frågor kan 
du lösa många problem. 

Då kan du också börja förbereda dig 
för vad som komma skall och, om det 
behövs, anpassa scenariot efter dina 
spelare. Givetvis är det svårt att få ett 
viktorianskt drama till ett spännande 
problemlösarscenario och vice versa. 
Men det kan kryddas och du är kocken. 
Det viktorianska dramat får en mystisk 
slöja över sig. Problemen i ett annat 
scenario blir lättare och lämnar mer tid 
åt karaktärerna. Med respekt för scena-
rioförfattaren ger du spelarna lite mer 
av det som de önskar och får en bättre 
spelupplevelse på köpet.

Tidsaspekten

Olika spelartyper tar också olika mycket 
tid, precis som att olika scenarion tar 
olika lång tid. Det största problemet med 
tid som brukar dyka upp på konvent är 
då en grupp som lägger mycket vikt vid 
karaktärsrollspel möter ett långt och 
komplicerat scenario. Till det fi nns ingen 
riktigt bra lösning. Antingen får scena-
riot stryka på foten eller så får spelarna 
mindre tid åt karaktärs gestaltning. 

Vanligtvis löper tiden för ett kon-
ventsscenario under fem timmar. Den 
tiden bör inte överskridas. Fem timmar 
är en lång tid. Det kan också vara så att 

du har roligt om dina spelare har roligt. 
Vad du tycker om hur rollspel ska spelas 
är ditt problem, inte dina spelares. Din 
uppgift som spelledare är att skapa en 
upplevelse åt dina spelare, på 
det sätt som de vill uppleva. 
Du är magikern, som 
ska hjälpa spelarna 
med alla trollkonster 
du kan. Så när du 
åker på konvent: ta 
med dina erfarenheter 
och lämna dina åsikter 
hemma.

Troligtvis är du van vid att 
ha ett fåtal trogna spelare hemma, 
som du vet vad de vill ha och de vet vad 
de kan förvänta sig. Det bör du glömma. 
Du är inte i Svenljunga längre. Märker 
du att spelarna avbryter dig eller helt 
slutar lyssna på dig i sitt spelande, då är 
du i vägen. Sitt tyst och njut av skådespe-
let. Märker du däremot att spelarna allt 
som oftast skruvar på sig av nervositet 
och krystar fram allt mer pinsamma 
samtalsämnen, då är det dags att agera. 
Du leder spelarna genom en historia, och 
allting ska fl yta på oavsett hur mycket 
spelarna själva driver spelet framåt.

Andra spelstilar

Men trots allt. Där sitter du. Fyra par 
undrande ögon stirrar på dig som om 
du vore en idiot. ’Varför spelleder han 
inte? Vi har ju sagt åt vilket håll vi vill 
gå’. Nästa pass ber någon dig mer eller 
mindre hövligt att hålla käften och 
sätta dig ner. Olika spelstilar leder till 
att samma scenario, samma sal, samma 
tid inte innebär att du kan agera på 
samma sätt. I ett konventsscenario fi nns 
tre olika stilar som påverkar scenariot: 
scenariokonstruktörens, spelledarens 
och spelarnas. Men det är bara du som 
spelledare som kan sammanföra dem till 
en fungerande helhet.

Det viktigaste i ett spelpass måste 
sägas vara spelarna. Det är de som 
tillsammans med dig bär upp scenariot. 
Och precis som du har din egen stil, har 
de sina egna åsikter om vad som gör en 
bra upplevelse. Vissa vill spela ut. Att 
tillbringa en halvtimme i sin roll att dis-

lösning. På samma vis kan 

komma undan att olika 

det sätt som de vill uppleva. 

”...fyra 
par undrande 

ögon stirrar på dig 
som om du vore 

en idiot.”

”...fyra ”...fyra 

en idiot.”en idiot.”
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spelarna måste iväg till ett annat spelpass 
strax efteråt. Men det innebär heller inte 
att alla fem timmarna måste fyllas. Att 
dra ut på ett scenario för att klockan av 
någon anledning går för långsamt, är 
ingen bra idé. De fl esta spelare uppskat-
tar två fantastiska timmar mer än fem 
långtråkiga.

Konstruktörens avsikter

Som sagt, bör du också ha respekt 
för scenarioförfattaren. Ett scenario 
är ofta ett aggregat av blod, svett och 
många sömnlösa nätter, som en eller två 
personer byggt till ett äventyr och en 
upplevelse för dig och dina spelare. Den 
mödan är värd respekt och tillförsikt. 
Den som skrivit ett scenario har oftast en 
vision av hur det ska spelas och spelledas, 
något som bör beaktas när du spelleder. 
Bara för att du till exempel inte gillar 
humor i skräckrollspel, behöver det inte 
innebära att konstruktören och spelarna 
är av samma åsikt. Förhoppningsvis är 
scenariot speltestat fl era gånger tidigare 
och du vet verkligen inte allt om hur det 
bör och kan spelas. Så ska du förändra 
det, se till att inte förstöra det. 

Oftast är all den möda som konstruk-
tören lagt ner ägnat åt ett enda mål: att 
du och dina spelare ska få en bra upple-
velse att minnas. Därför bör du lyssna 
på vad konstruktören har att säga, men 
fortfarande ha i åtanke att det är dina 
spelare som är viktigast. Scenariot är 
en upplevelsemall. Och i slutändan är 
ett dåligt scenario fortfarande ett dåligt 
scenario.

Höga förväntningar

De fl esta som kommer som spelledare 
till ett rollspelskonvent har åtminstone 
erfarenheter som spelledare från några 
äventyr hemma. Du har dina egna tricks 
och dina egna vägar att leda ut spelarna 
i ett äventyr. Du vet antagligen ganska 
mycket om vad dina egna spelare går 
igång på. De erfarenheterna ska du an-
vända så mycket du kan. Men att spel-
leda på konvent är inte som att spelleda 
hemma. Där är du en inkräktare. På gott 
och ont. Den där lilla spänningen mellan 
spelgruppen och spelledaren kan skapa 

Gustav Edman
edman@asf.se
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magi och ge ovärderliga erfarenheter. På 
konvent är förväntningarna högt ställda 
och spelarna mer fokuserade än någon 
annan gång. Du kommer om inte annat 
att bli en bättre spelledare själv. Öppna 
ögonen och bli av med hemmablind-
heten. Att spelleda på konvent är en 
upplevelse. 

Vad är dina bästa tips för att spelleda på konvent?
Tänk på rytmen. Man måste ha ett fl öde i sitt spel ledande 
kontra vad spelarna plockar upp, så att man trissar upp 
spelet på rätt sätt. Att vara med i spelet. Man ska gärna 
”byta sjok”, det vill säga prata med andra spelledare så 
man inte fastnar i samma roll som spelledare varje gång. 
Sov ordentligt och ät inte skräpmat.

Varför spelleder du på konvent?
Man får en ”rush” av det. Man får en kick av att spela med 
folk man inte känner och att försöka ge dem det bästa 
som fi nns. För mig är det just det som är det viktigaste i 
konventsspelledande.

Vad är dina bästa tips för att spelleda på konvent?
Att förbereda sig, läsa scenariot ordentligt innan och skriva 
ner de stora dragen. Jag brukar alltid ha små lappar med 
det viktigaste i varje scen. För att få spelargruppen att 
komma i stämning brukar jag också göra en väldigt rejäl 
inledning med väldigt intensiva rolltolkningar. Då kan man 
få den stämningen att hålla i sig hela scenariot.

Varför spelleder du på konvent?
Från början var det för att få gratis inträde, men sen kom 
jag på att det faktiskt var riktigt kul. Oftast träff ar man 
många som man aldrig har träff at förut och har roligt 
tillsammans. Man får den där ”spelledarkicken” och kan 
gasa på som sjutton. Och när man går därifrån och alla 
är nöjda känns det alltid väldigt bra.

Vad är dina bästa tips för att spelleda på konvent?
Framförallt: läs på scenariot. Jag brukar också skriva 
stödord för karaktärerna jag spelar, så att jag är konsek-
vent med hur jag spelar dem. När man läser på scenariot 
hittar man alltid saker som inte passar för en själv. Då 
brukar jag göra en egen tolkning, så att jag också kan 
göra scenariot rättvisa. 

Varför spelleder du på konvent?
Det började med att jag fl yttade bort från min spelgrupp 
och ville fortfarande spela rollspel. Så då kunde jag ju 
alltid spelleda på konvent. Sen får man tillgång till feta 
scenarion och träff ar nya kompisar och konventspolare 
varje gång.

Åsa Roos
Hemort: Göteborg

Ålder: 
Antal pass som konvents-SL: 

runt 
Började med rollspel: 

Björn Stegerling
Hemort: Härnösand

Ålder: 
Antal pass som konvents-SL: 

runt 
Började med rollspel: 

Anders Björkelid
Hemort: Uppsala

Ålder: 
Antal pass som konvents-SL: 

över 
Började med rollspel: 
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projekt som tillsammans ska leda till 
målet. I Jämla ingår två större projekt, 
Arrangörsnätverket och Lajvarrang-
erande unga kvinnor, LUK. Utöver att 
driva dessa kommer programmet också 
att ge stöd åt ett antal lajv som på olika 
sätt använder och utvecklar metoderna 
inom programmet. 

Arrangörs nätverket

Ett nätverk är ungefär som en bra för-
ening men oftast har man ingen styrelse 
eller ledare som förväntas möjliggöra för 
de andra. Man skapar själv den verksam-
het man vill ha. Vill andra haka på är 
det oftast en själv som blir 
möjliggöraren för just 
den gången. Det gör 
att ju mer tid man 
lägger ner i ett 
nätverk desto mer 
får man ut av att 
vara med i det. 

Syftet med ar-
rangörsnätverket 
är att skapa en platt-
form för att diskutera 
jämställdhet och metoder 
för denna. Vad är det som gör ett 
lajv jämställt? Att tjejer får gå i byxor på 
medeltidslajv? Att det inte alltid är tjejen 
i arrangörsgruppen (om det ens fi nns 
någon) som sköter administrationen? 
Att fi ktionen är skriven ur ett genusper-
spektiv? Och vad är det egentligen som 
gör att så få lajv handlar om annat än det 
som ingår i den stereotypa mansrollen?

För att gå med i arrangörsnätverket 
bör man ha varit arrangör för något lajv 
men man måste inte nödvändigtvis vara 
mitt uppe i att arrangera ett. Tanken är 
att få en så bred grupp som möjligt för 
att kunna titta på frågorna ordentligt. 
Verksamheten består dels av diskus-
sioner i webbforumet, dels av de träff ar 
som kommer att hållas med jämna mel-

lanrum. På träff arna gör gruppen något 
tillsammans, kanske tittar på fi lm eller 
ett föredrag. Sedan diskuterar man de 
erfarenheter man gjort och hur de kan 
användas inom lajv. Många av diskus-
sionerna kommer att hållas på projektets 
forum och man behöver inte kunna delta 
i träff arna för att vara med i nätverket. 

Lajvarrangerande Unga Kvinnor, LUK

I Sverok är tjejer överrepresenterade i 
styrelser och därmed i administrationen, 
medan de är mycket underrepresenterade 
som arrangörer. Det fi nns inga formella 
hinder som stoppar tjejerna men antag-

ligen en hel del attityder och 
sociala hinder som kan 

vara desto besvärligare 
att forcera. LUK är 

öppet för alla som är 
eller identifi erar sig 
som unga kvinnor 
och man behöver 
inte redan ha ar-

rangerat något. 
LUK är en ut-

vecklingsgrupp och 
tanken är inte att främst 

fokusera på frågor som rör kön 
och genus utan på att arrangera lajv. I 
LUK ingår dels handledning, en enklare 
projektledningskurs och dels allt de som 
deltagarna kan ge varandra i form av stöd 
och diskussioner. Syftet är att stärka tjejer 
som vill arrangera och försöka hitta och 
övervinna de hinder som 
gör att tjejer arrangerar 
i mindre utsträckning 
än killar.

Sedan snart femton år har 
det arrangerats lajv, levande 

rollspel, i Sverige. Lajv-
rollspelen är den av Sveroks 
verksamhetsgrenar som hela 
tiden haft den jämnaste för-

delningen mellan killar och 
tjejer bland utövarna. Ändå 
är det inte helt självklart att 
den därmed skulle vara mest 

jämställd.

Utveckla lajv!

UNDER FÖRRA ÅRET INLEDDE SVEROK ett 
samarbete med Vi Unga, ett förbund som 
även de organiserar lajvare. Vi Unga har 
inte haft lajv som verksamhet i många år 
medan jämställdhet är något de kan väl. 
Tanken är alltså att lära av varandra.

Jämla, som samarbetet kallas, är en 
förkortning av Program för metod- och 
kompetensutveckling kring jämställdhet och 
lajv.  Som namnet anger är alltså samar-
betet fokuserat på att utveckla kunskap 
och metoder för jämställdhet och lajv. 
Att det är ett program betyder att det 
är ett projekt som består av fl era olika 

MER INFORMATION OCH 

DISKUSSION

Du kan läsa mer om Jämla på pro-

jektplatsen som du hittar till via 

Sveroks hemsida www.sverok.se 

Där kan du också diskutera program-

met och frågor om kön, genus och 

jämställdhet vare sig du vill delta i 

programmet eller inte.

Du kan också kontakta projektle-

daren på emma@sverok.se för att 

få reda på ännu mer och för att 

anmäla dig.
Emma Wieslander

emma@sverok.se

övervinna de hinder som 
gör att tjejer arrangerar 
i mindre utsträckning 

 ”Vad är det 
egentligen som gör att 
så få lajv handlar om 

annat än det som ingår i 
den stereotypa mans-

rollen?”

”
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Lite mer än ett år har passerat sedan det tragiska mordet på en ung man i Halmstad.  

Mannens intresse för rollspel och lajv drog snabbt igång ett mediadrev där löpsedlar, 

nyhets uppläsare och artiklar tillsammans bidrog till att beskriva spelhobbyn på ett märk-

ligt sätt. Björn Flintberg berättar om hur Sverok agerade i samband med detta händelse-

förlopp, och vad som hänt inom förbundet och media världen sedan dess. 

EN UNG MAN MÖRDAS, och det dröjer inte 
länge innan kvällspressens löpsedlar fylls 
av stora, svarta rubriker som kopplar 
samman mordet med spelhobbyn. De 
mer seriösa medierna hänger i olika grad 
på, och även de som är återhållsamma i 
sin rapportering lägger en misstänksam 
vinkling på skildring av rollspel och lajv 
i allmänhet, och vampyrrelaterade spel i 
synnerhet. Snart är det många föräldrar 
och bekanta som frågar ut sina barn och 
vänner om vad det är för suspekt hobby 
de egentligen sysslar med.

Journalister ringer runt till spelare i 
hela landet och lusläser hemsidor på jakt 
efter information. Så fort de hittar något 
de tycker är kontroversiellt skickas det 
för publicering på hemsidor och i tid-
ningar. Visserligen går det att förstå att 
journalisterna är stressade och inte har 
full koll på spelhobbyns olika delar, men 
den mängd av feltolkningar, missförstånd 
och allmänt förvirrad rapportering som 
omgärdar händelsen måste ändå anses 
vara anmärkningsvärt stor. I TV klipps 
intervjuer med lajvare hårt för att deras 
uttalande om våldsinslag i spel ska fram-
stå som mer spektakulära, i kvällspressen 
anlitas Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt 
som ”anonyma experter” på spel och text-
snuttar ryckta ur sitt sammanhang staplas 
på varandra. Det kanske värsta är att det i 
minst ett fall publiceras direkt fabricerade 
citat i kvällspressen. Spelandet framställs 
som något som mer eller mindre direkt 

Ett år efteråtEtt år efteråt

orsakat brottet i fråga. Det fi nns tydliga 
indicier som pekar på att åtminstone ett 
par av kvällspressens reportrar medvetet 
”glömde bort” sakupplysningar och fakta 
för att istället skriva om rykten. 

Var stod Sverok i stormen?

Dan Sivnert var på den tiden ordförande 
för Sveroks distrikt Väst och en av dem 
som först kom i kontakt med 
media.

– När tidningarna 
började ringa till 
mig svarade jag 
på frågor och gav 
dem information 
om vår hobby. Fast 
jag misstänkte redan 
vid första samtalet att 
en mediastorm höll på att 
blåsa upp och jag hade rätt.

Trots att Sverok agerade för att ge 
information om rollspel, lajv och den 
aktuella föreningen fylldes de första 
artiklarna med faktafel, missförstånd 
och minst ett fabricerat citat från en 
förenings medlem. Under ett par hektiska 
timmar byggdes det upp inom stab inom 
Sverok för att hantera alla de tidningar 
och tv-kanaler som ville ha information, 
för att hitta och bemöta felaktigheter 
och för att informera förbundet om 
vad som hände. Staben bestod av Dan, 
tillförordnade förbundsordföranden 
Jon Nilsson och pressansvarige Fredrik 

Axel zon samt ett nätverk av ytterligare 
ett tiotal personer.

Förbundsordförande Jon Nilsson 
berättar hur arbetet gick till.

– Vi slet i princip dygnet runt under de 
första dygnen. Vi bemötte felaktigheter 
som publicerades och arbetade aktivt 

mot radio, TV och tidningar. Gav 
fl era dussin intervjuer. Kvälls-

tidningarna var svårast att 
samarbeta med eftersom 

de medvetet ville vinkla 
vår hobby negativt. 

Jon gick inte att 
få tag i – han satt i 
princip hela tiden i 

telefon med tidningar 
och polisen. Jag fi ck 

ringa till hans fl ickvän för 
att vara säker på att han åt och 

sov en smula.
Det hårda arbetet började ge resultat 

och när polisen slutligen grep två miss-
tänkta svalnade helt pressens intresse för 
rollspel och lajv. 

– Mediadrevet gjorde vår hobby till 
ett lovligt byte men när det visade sig att 
deras spekulationer var grundlösa blev 
de väldigt tysta. Det kändes skönt att se 
att vårt arbete så starkt bidragit till att 
minska trycket på hobbyn, berättar Fred-
rik Axelzon, dåvarande press ansvarig för 
Sverok. 
Drevet gick, men bara i ett par dagar. När 

 ”I minst ett 
fall publicerades 

direkt fabricerade 
citat i kvälls   -

pressen.”

”I minst ett ”I minst ett ”

pressen.”

Bakgrundsfoto: Simone Andersson

Kollage: Patrik Eriksson 
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pressmeddelanden. Det är viktigt att hela 
tiden förmedla en positiv och professio-
nell bild av vår verksamhet och hobby.

Viktigt med information

Tyvärr kan inte spelare, föreningar och 
Sverok i stort luta sig tillbaka och lita 
på att den positiva utvecklingen under 
 när det gäller mediahantering ska 
stå sig. Misstänksamhet mot det man 
inte känner till eller förstår kommer 
alltid att fi nnas, och risken är därför att 
media även i framtiden kan se vår hobby 
som en bra vinkling för att sälja lösnum-
mer. Därför gäller det att få fl er att spela, 
att få fl er att känna till våra spel, och att 
bygga långsiktiga relationer med media 
och andra viktiga delar av samhället 
på lokal såväl som nationell nivå. Det 
arbetet som inletts under  får inte 
vara förgäves utan måste följas upp av 
förbundsaktiva, föreningar och spelare. 
Vi är många tusen och tillsammans kan vi 
göra väldigt mycket. 
Låt oss hoppas att 
det räcker för att vi 
i framtiden ska 
slippa uppleva det 
vi gjorde under ett 
par sorgliga dagar 
i januari .

jag första gången såg mediastormen var 
det med Birgersson som ordförande, och 
då var det kring det s.k. ”Bjuvmordet”. Då 
höll journalisterna sig fast i fl era veckor, 
månader vid teorierna – nu var det över 
på - dagar.
Vad har hänt efteråt inom media-

världen?

Mediavärlden är på många sätt en märk-
lig plats, och det är väldigt sällan som den 
erkänner sina fel. Det gäller att skynda 
vidare eftersom nya nyheter kallar på 
uppmärksamheten, och självkritik och 
refl ektion fi nns det sällan utrymme för. I 
det här fallet fi nns det dock en del tecken 
på att media tagit upp händelseförloppet 
och kritiskt granskat sig själv. Efter på-
stötningar, hjälp med faktaunderlag och 
kontakt med de inblandade, gjorde SVT:s 
Mediamagasinet ett uppmärksammat 
inslag där de kritiserade främst kvälls-
pressen, och samma sak gjorde Sveriges 
Radio i programmet ”Vår grundade 
mening”.

Trots att det gått ett år sedan media-
stormen tog fl era TV-sända debatt-
program så sent som i slutet av förra 
året återigen upp medias agerande och 
Pressombudsmannen har fällt Expressen 
för sin bevakning i samband med Halm-
stadmordet. Kanske går det att säga att 
hobbyn fått någon form av upprättelse, 
men en ursäkt får varken vi – eller off -
rets familj. Som Pressombudsmannen 
sarkastiskt anmärkte till mig: ”Du är så 
pass smart att du begriper det här.” – jo 
tack, nog begriper jag det. 

Vad har Sverok gjort under året 
som gått?

Spelandet är en stor hobby i Sverige, fl era 
hundratusen människor sysslar med den 
typ av spel som Sverok representerar. 
Chansen att något brott i framtiden på 
något vis ska förknippas med spelhob-
byn är därför inte allt för liten. Likaså 
vet vi att det ofta förekommer kritik mot 
själva spelen av en eller annan anledning. 
Därför är det viktigt att Sverok hela tiden 
förbättrar sina kontakter och sitt arbete 
med media. 

Fredrik Engström är Sveroks nuva-
rande pressansvarige och han berättar 
om mediaarbetet under det gångna året:

– Vi har tagit stor lärdom av hän-
delserna förra året och media har 
prioriterats. Vi har bland annat utbildat 
distrikten och föreningar i mediaarbete 
och arbetat mer aktivt och proff sigt med Björn Flintberg

bjorn@flintberg.com
Björn Flintberg

bjorn@flintberg.com

göra väldigt mycket. 
Låt oss hoppas att 
det räcker för att vi 

EXEMPEL PÅ FEL I MEDIAS 

RAPPORTERING

2 januari, Expressen. 

Vän till Marcus blir felciterad. ”Marcus 

gled allt djupare in i rollen”. Vännen har 

aldrig sagt detta, eller något liknande. 

Detta ”citat” är grunden till mycket av 

den fortsatta rapporteringen.

3 januari, Expressen 

Tidningen påstår att det genomförts 

husrannsakan i spelföreningen SF Firsts 

lokaler (där den mördade var medlem) 

vilket inte var sant.  

4 januari, Aftonbladet

Utan att hänvisa till någon vetenskap-

lig undersökning påstås att rollspel är 

den utlösande faktorn till det aktuella 

mordet och fl era tidigare fasansfulla 

brott.

 januari, TV

TV Direkt citerar en läkare som säger 

att rollspel borde förbjudas. Han för-

nekar senare att han sagt det.

Men kanske värst av alla är löpsedeln 

som tagit ett gammalt studentfoto av 

Marcus, manipulerat det och iklätt ho-

nom vampyrkostym, och titulerat löp-

sedeln: ”Marcus sista roll: Dracula”. 

Tre goda råd på vägen får nog vara: 

köp inga fl er kvällstidningar och upp-

muntra era vänner till bojkott, se till att 

er förening har material och åtmins-

tone någon gång pratar igenom hur 

man på ett bra sätt presenterar hobbyn 

utan att det kan feltolkas, och till sist 

– glöm aldrig, aldrig, att kvällspressen i 

första hand fi nns till för att skapa vinst 

åt sina ägare. 

Dan Sivnert arbetade med att ge media 
saklig och korrekt upplysning.
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O
fta är det så att platsen 
man bor på kan te sig 
ganska tråkig. Man är så 

van vid stadens gator att man inte 
kan föreställa sig att de skulle kunna 
utgöra skådeplats för något spännande 
och uppseendeväckande. Istället väljer 
man att lägga sina berättelser om 
spänning, romantik och episka stordåd 
i  ärran länder, i andra galaxer eller helt 
andra världar där man tycker sig lättare 
kunna fi nna stoff  till äventyr. Detta är 
inte nödvändigt och ibland inte ens 
önskvärt då vår egen lokala historia 
ofta bär på händelser och intermezzon 
som kan kittla ens nyfi kenhet till att 
klargöra vad det var som egentligen 
hände. Vi tror att varje stad och ort 
bär på en rad händelser som är av en 
sådan dramatisk natur att de skulle 
kunna fungera som grund till ett eller 
fl era rollspelscenarion. Bränder, famil-
jefejder eller politiska motsättningar 
fi nns mångfallt i Sveriges historia 

och kan  användas för den intriggirige 
konstruktörens ändamål. Det roliga 
med att skriva om sin egen hemort i 
rollspel är att man får upplevelser av 
och perspektiv på sin omgivning som 
annars uteblir. Dels får man historisk 
kunskap, men framförallt kan man 
tillsammans med spelarna förändra 
sin uppfattning om lokalsamhället när 
man låtit fantasin röra sig genom det 
några gånger. Vet man att det under 
villaområdet man bor i har legat en 
gammal medeltida kyrkogård eller att 
hyreshusen blev uppförda först efter en 
infekterad politisk kamp med tjuvnyp 
utan dess like, kan berättelserna från 
rollspelen förgylla ens vardagliga lunk. 
Är man som konstruktör dessutom följ-
sam med historien så att förlopp och 
personer till viss grad har existerat, kan 
spelarna råka ut för överraskningar om 
de själva någon gång skulle bläddra i 
gamla skrifter och hitta sina egna hän-
delser insinuerade i dåtidens media.

Har tanken slagit dig att använda din lokala orts historia 
som inspirationskälla till ett rollspels- eller lajvscenario? Till 

årets SnöKon skrev Martin Svahn och Janna Öström-Berg 
tillsammans med Magnus Myrberg ett sådant scenario som 

fi ck goda vitsord. Martin och Janna berättar här om sina 
erfarenheter av att använda historia för att som spelledare 

skapa intressanta scenarion med lokal förankring.

Foto: Ricardo Migliani



20   |   SVEROX SVEROX   |   21

Janna Öström-Berg
gryningsdimma@yahoo.se

Martin Svahn
bauinx@hotmail.com

Flera möjligheter för research

För att kunna använda sig av den lokala 
historien måste man dock först hitta 
den. Skolans historieböcker handlar 
tyvärr mest om konungar och krig, 
vilket visserligen kan utgöra någon 
slags grund för rollspel men inte riktigt 
har den lokala prägling vi eftersträvar 
här. Skall man gräva i lokalhistorien är 
det bästa att besöka de inrättningar där 
historiska dokument vanligtvis lagras i 
vårt samhälle. Länsstyrelsen och kom-
munhuset brukar sitta på gamla kartor, 
stadsarkiven på allehanda dokument 
som kan vara till nytta om man väl vet 
vad man söker men framförallt sitter 
biblioteken och de lokala muséerna på 
mycket användbar information och 
annat spännande material. Bibliotek har 
i allmänhet gamla böcker, skrifter och 
ibland även mikrofi lmsarkiv med gamla 
tidningar och ur dessa källor kan man 
ösa tills ögonen trillar ur. Problemet 
blir inte att hitta stoff  utan att begränsa 
sitt sökande, att välja några perioder, 
företeelser, personer eller något annat 
intressant att börja fördjupa sig i. I sitt 
sökande kommer man också oundvikli-
gen över bispår med intressanta antyd-
ningar och absurda händelser som kan 
leda undersökningen vidare eller sparas 
för att användas som kuriosa.

Spinn vidare på lösa trådar

Vad är det då man letar efter när man 
läser sida upp och sida ner? Vad är 
det man behöver för att konstruera 
en fängslande historia? Enligt oss är 
det hålen i historien som är mest in-
tressanta, de skeenden som inte blivit 
noggrant granskade, som inte blivit 
uppklarade. Där kan man ana att hela 
sanningen inte kommit fram, eller att 
det som kommit fram kanske inte är 
hela sanningen, och det är där man 
har utrymme att fylla i hålen med sina 
egna berättelser och intriger. Har man 
hittat stoff  ur historien som man tycker 
är tilltalande men som till synes inte 

hänger ihop, kan man granska det som 
en konspirationsteoretiker skulle ha 
gjort. Man sätter sig ner med materia-
let, sorterar upp det och börjar fundera 
på hur det egentligen kan hänga ihop, 
inte hur det troligast gör det. Vad är det 
som får spökfl ygaren som härjade över 
Norden under vintern -
 att höra ihop med 
Gustaf von Dübens 
lapplandsresa ? 
Det sunda förnuftets 
svar skulle vara att 
de har väldigt lite 
med varandra att göra 
men som konstruktör 
bör man för berättelsen 
ställa upp andra hypoteser. Kan 
spökfl ygaren vara en avlägsen släkting 
till von Düben som letar efter något von 
Düben hittade men aldrig nämnde i 
sina reseskildringar? Vad skulle det 
kunna vara i så fall och har detta lämnat 
några andra spår i historien? Eller är 
spökfl ygaren bara ett villospår från mi-
litärens sida? En fördel är att man, om 
kreativiteten brister och idéerna lyser 
med sin frånvaro, alltid kan söka i his-
torien efter fl er ledtrådar, efter andra 
indicier som skulle kunna fungera som 
kitt mellan ens pusselbitar.

Verklighet och dikt

Ett problem som dock uppstår är av 
etisk natur och berör vad man kan 
berätta när man använder verkliga 
personer och platser i fi ktiva berättelser. 
General Reutersvärd var mycket riktigt 
general  och han var upprörd över 
spökfl ygarens hot mot det svenska luft-
rummet, men kan man med gott sam-
vete göra om honom till ledare för en 
expedition in i lappmarkerna? Kan inte 
spelarna, om de skulle läsa tidningar 
från  och där hitta Reutersvärds 
uttalanden om spökfl ygaren, tro att 
det de spelade var sant, även de mörka 
hemligheterna om generalens person 
som berättelsen uppdagade? Å andra 

sidan kan känslan av att berättelsen är 
”baserad på en verklig händelse” få den 
att bli mer levande för spelarna. Det är 
självfallet upp till var och en att väga 
fördelar mot nackdelar och avgöra vad 
denne kan stå för, men vi skulle ändå 
vilja rekommendera att man påpekar 

att, även om vissa av per-
sonerna är verkliga, är 

berättelsen till stor del 
fi ktiv. 

Rollspel som 
passar bra för denna 
typ av bakgrunds-

studier av historien är 
Call of Cthulhu, Castle 

Falken stein och andra 
spel som utspelar sig mellan 

 och . Denna tidsrymd är så 
pass långt tillbaka att den fortfarande 
känns exotisk men inte så långt tillbaka 
att det inte fi nns något lokalt material 
att gräva fram. Andra nutidsspel som 
Kult, In nomine med fl era, fungerar 
också utan problem. Fantasy- och SF-
spel är lite svårare men man kan till 
exempel använda bitar av arbetarrörel-
sens historia som inspiration när man 
planerar sina bonde uppror. Inspiration 
till allt möjligt fi nns att fi nna i historien 
för den som tar sig tid att söka.

Vi rekommenderar alla konstruktö-
rer att någon gång testa på detta, om 
inte annat för att få känslan efteråt, 
känslan av osäkerhet när man tittar 
tillbaka på historien, osäkerheten 
inför vad som egentligen är uppdiktat 
av ens eget huvud och vad som egent-
ligen fanns där innan. Känslan av att 
historien egentligen 
kanske skriver 
sig själv. 

Falken stein
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MMORPG ÄR EN FÖRKORTNING av Mas-
sive Multiplayer Online Roleplaying 
Games. Spelen är inte ovanliga idag, de 
senaste åren har fl er och fl er dykt upp på 
marknaden. De mest uppmärksammade 
är Everquest, Anarchy online och Final 
Fantasy XI, som hittills bara har släppts 
i USA och Japan, men ännu inte Europa. 
Ett annat stort spel är Starwars Galaxies 
där du kryssar runt i världsrymden som 
allt från smugglare till Jedi. Eve online är 
också ett spel som utspelar sig i rymden. 
Det rekommenderas speciellt för perso-
ner som tycker om att syssla med företag 
och att vinna ekonomisk makt över ett 
universum. Även spel som ännu inte 
släppts har redan stora förväntningar på 
sig. Trots att det inte har nått marknaden 
än ser ett stort antal spelare i hela världen 
fram emot speljätten Blizzards komman-
de stora spel World of Warcraft.

Tänk dig att kryssa runt i 
ett oändligt stjärnsystem, 
eller att springa omkring 
i en gigantisk sagovärld. 

Kämpa mot monster eller 
bilda ett stort imperium med 

dina vänner. Det är ingen 
utopi, det existerar i de 

enorma onlinespel som kallas 
MMORPG.

gemenskapgemenskapgemenskapgemenskapgemenskapgemenskap
Det fi nns ett stort utbud av MMORPG, 
och de blir fl er och fl er hela tiden. Spel-
tillverkarna går på högvarv och arbetar 
hela tiden efter nya idéer. Även uppföl-
jare blir vanligare och Everquest  väntas 
släppas snart. Det är lätt att konstatera 
att hela branschen sprutar ut såväl nya 
koncept som uppföljare.

God stämning bland spelarna

En sak som kan ses som en nackdel med 
dessa spel är att det kostar att spela. 
Både tid och pengar. Etthundra kronor i 
månaden är ett normalt pris för de fl esta 
spelen, och sedan kan man räkna med 
att det går någon timme om dagen åt 
själva spelandet. Men att det tar tid är ju 
egentligen ingen nackdel, det betyder ju 
att man alltid har något att göra i spelet. 
MMORPG är inga spel man blir klar 
med, utan likt rollspel spelar man för att 

gemenskapgemenskapgemenskap
Digital
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det är roligt, inte för att vinna. Visst är 
det kul att få nya färdigheter och saker 
i spelen men det är ingenting mot upp-
levelsen av den enorma gemenskap som 
uppstår mellan spelarna.

Jag började spela precis efter en period 
av fl itigt spelande av Counter Strike. Där 
får man ofta höra olika svordomar rikta-
de mot sig om man gör fel. I MMORPG 
fi nns det knappt i registret. När jag precis 
hade börjat spela gjorde jag ett klassikt 
nybörjarmisstag. Jag råkade skjuta på en 
erfaren spelare av misstag, men det re-
sulterade inte i att han gapade och skrek 
utan att han frågade varför. Sedan när 
han fått reda på att jag var en nybörjare 
frågade han om jag behövde hjälp att 
komma igång. Han gav mig ett varmt 
välkomnande och när jag sedan hade 
fortsatt spela i någon månad så märkte 
jag mer och mer av den gemenskap som 
fi nns i spelen. Alla spelar ju för att de 
tycker det är roligt att spela tillsammans. 
Dessutom är det väldigt få spelare som 
sätter sig framför datorn i tio minuter och 
bara försöker förstöra för andra spelare. 
Det är ju inte värt att betala en avgift 
en gång i månaden bara för att uppföra 
sig dåligt. Det är faktiskt en bonus med 
månadsavgiften; det får många oseriösa 
spelare att hålla sig borta.

Sammanslutningarna ger 
gruppkänsla

En gemensam nämnare som fi nns i 
alla MMORPG är att spelarna bildar 
sammanslutningar. Eftersom spelen 
bygger på att man tillsammans strävar 
för att utvecklas bildas alltid dessa sam-

manslutningar. De kallas i olika spel för 
olika saker; för det mesta går de under 
benämningarna guilds, corporations 
eller klaner. Ofta består dessa samman-
slutningar av uppemot femtio 
spelare eller fl er. Ofta krävs 
det att man är fl era som 
hjälps åt för att man 
skall kunna lyckas 
med olika saker i 
spelen. Det är en 
av de klart roligaste 
händelserna i spelen 
när man ser mellan 
femtio och hundra spe-
lare på samma ställe arbeta 
för ett mål. Spelen utesluter dock 
inte individuellt spelande utan det går 
bra att åka runt i spelen helt solo och 
arbeta ensam.

Vanligt med spelare från Sverige

MMORPG är ju som sagt egentligen 
inget nytt, men nytt är att under de 
senaste åren har fl er och fl er nordiska 
spelare hittat fram till dessa giganter till 
spel. Sverige är till och med ett av det 
länder förutom USA och England som 
har fl est spelare ute på servrarna. Det 
massiva antalet spelare ger ju en enorm 
budget för speltillverkarna att producera 
nya uppdateringar och uppföljare till 
spelen, vilket i praktiken innebär att 
man alltid kan utveckla sitt spelande 
och alltid ha något att göra när man är 
online. Spelproduktionen kryper även 
den sakta mot Norden. Nyligen släppte 
det isländska företaget CCP det popu-
lära spelet Eve Online. Speltillverkarna är 

alltså inte alltid så långt borta som man 
skulle kunna tro.

Vad krävs då för att man skall kunna 
börja spela? De fl esta spelen kräver 

betalning med kontokort för 
månads  avgifterna som 

går från nittio till ett-
hundratrettio kronor 
i månaden. Sedan 
behövs självklart 
en dator. De fl esta 
spelen fungerar att 

spela på en ca två till 
tre år gammal dator, 

medan vissa av spelen 
kräver betydligt mer. En 

fast uppkoppling är att rekom-
mendera även om de fl esta spelen går att 
spela på modemuppkoppling. Oftast går 
det då inte speciellt fl ytande och det blir 
lätt väldigt dyrt, då det ofta händer att 
man spenderar några timmar framför 
spelet varje dag. Det sista och kanske 
viktigaste som behövs för att spela är en 
lust att spela tillsammans med andra och 
att ha roligt! 

MMORPG är något jag kan rekom-
mendera varmt för alla som gillar att 
spela. Lycka till 
med att hitta din 
egen favorit bland 
dessa giganter.

LÄS MER

På sidan  recenserar vi online-

spelet  Priston Tale, ett helt gratis 

MMORPG.
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 ”...likt rollspel  ”...likt rollspel  ”
spelar man för att 
det är roligt, inte 
för att vinna.”

 ”...likt rollspel  ”...likt rollspel  ” ”

för att vinna

I Eve Online och i Star Wars Galaxies utforskar du främmande planetsystem.
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Rollspelare och sf-fandom 
brukar dras över samma 
kam. Massmedier, men 
även enstaka forskare, 

ser gärna ” fandom” som 
en homogen grupp av 

blekfeta oskulder, vare sig 
individerna i fråga 

sysslar med  fantasy-
 litteratur, rollspel eller 

tv-serier. Sådana tankar 
avfärdas inom rörelserna 
som okunniga - ändå har 

vi aldrig lyckats presen-
tera några tydliga defi ni-

tioner på skillnaderna.

ROLLSPELSKULTURENS FÖDELSE ÄR VID det 
här laget bekant för de fl esta. Med rötter i 
sällskapsspel och berättar tradition spreds 
rollspelsformen under det tidiga sjuttio-
talet och blev i och med de  första kom-
mersiella spelen en veritabel folkrörelse. 
Fantasytemat dominerade – Tolkiens 
böcker hade ju nyligen återupptäckts 
av hippierörelsen och blivit ett globalt 
fenomen.

Det kalla krigets kulturella klimat 
födde just på sjuttiotalet både en ny 
realism (som New Hollywood-fi lmen) 
och allt mer avancerade former för 
verklighetsfl ykt. Vi som lever i ett infor-
mationssamhälle har svårt att tänka oss 
en världsbild där ett ondskans imperium 
uppfattades som en realitet, men erans 
stora fantasier, som Tolkien (men också 
Star Wars), refl ekterade aktuella rädslor 
och känslor.

Redan från början har kommersi-
ella rollspel samsats med spelgruppernas 
egna världar och speltyper. En av de 
få saker som rollspelsforskare oavsett 
metod och specialisering är ense om, är 
att rollspelsformen är en deltagarkultur. 
Att den handlar om gemensam makt 
över fi ktionen.

Veckoslutsvärlden

Det är allmänt accepterat att den moder-
na formen av fandom föddes i och med 
tv-serien Star Trek, som började sändas 
, lades ned tre år senare och kom att 
få evigt liv i repriser på kabelkanalerna. 
Gene Roddenberrys suggestiva värld och 
dynamiken mellan karaktärerna ombord 
Enterprise väckte en oerhörd hunger hos 
tittarna. En hunger efter fl er berättelser, 
mer information, mer tid i Federationens 
värld. De relativt låga tittarsiff rorna och 
den smala genren begränsade ändå anta-
let intresserade man kunde tänkas ha i sin 
närkrets. Fan-nätverken föddes genom 
fansin och konvent. Trekkies skapade 
traditionen av att träff as utklädda, ibland 
i roll på sätt som kunde påminna mycket 
om vad vi idag kallar lajv.

SF-entusiaster hade haft föreningar 
redan tidigare, men ofta var de fokusera-
de på litteratur. Trekkie-fenom enet, och 
Star Wars under följande årtionde, fi ck 
deras rekryteringsbas att explodera. Även 
om fansen ofta är lojala mot en fi ktion åt 
gången dök ju nya mål upp efter hand 
som andra lades ned. Star Wars följdes av 
ytterligare tre omgångar Star Trek, sedan 
tog Straczynskis Babylon  över scenen. 
När den lades ned engagerade sig samma 

FandomFandom
Foto: Mark Chu-Lin
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vi som har rollspelat. Man kan inte titta 
på rollspel; man måste vara med för att 
uppleva fi ktionen. Hur kategoriskt det än 
låter vill jag hävda, att de som aldrig har 
prövat inte kan förstå rollspelsformens 
mekanismer, kraft och attraktion.

Som med rollspel är fandom något 
vissa människor söker sig till, men inte 
alla – inte ens alla som gillar serierna. 

Henry Jenkins observerar i sin 
bok Textual Poachers: Tele-

vision Fans & Participatory 
Culture att en betydande 
andel av fandom består 
av högskoleutbildade 

kvinnor med underbetal-
da jobb som inte stimulerar 

deras kreativitet. För dem ger 
fandom utlopp för sociala och 

konstnärliga talanger som annars fi ck 
stå i träda. För att bemöta en populär 
stereotyp med en välgrundad åsikt skulle 
jag vilja påstå, att de som redan har en 
social position i samhälleligt accepterade 
former av deltagar kultur, som idrott eller 
scouting, inte har ett särskilt stort behov 
av vare sig fandomkultur eller rollspel.

Vårt djupa deltagande

Den stora skillnaden mellan fandom 
och rollspel ligger i relationen till ma-
terialet. Fandom handlar om att skapa 
en aktiv och deltagande kultur runt ett 
passivt medium, vare sig det rör sig om 
litteratur, tv eller fi lm. På det sättet kan 
hobbyn ses som en politisk handling, ett 
återerövrande av en vardag där tv-mediet 
tar allt större plats. Rollspel skiljer sig 
från fandom genom att formen redan 
från början är deltagande. Rollspel 
kan till och med kallas den hierarkiska 
envägskulturens absoluta motsats. Men 
rollspelsmetoden kan också använ-
das för aktiverande  av f a n d om 
– Tolkienföreningar 
och -spelande 
grupper ger uttryck 
för samma kärlek 
till en fi ktion vars 
copyright egentli-
gen tillhör någon 
annan.

Johanna Koljonen
sverox@sverok.se

fans till exempel i Buff y the Vampire Slayer 
eller australiensiska Farscape.

Utöver själva tittandet, som efter video-
bandspelarens intåg ritualiserades till 
veritabla tv-orgier över helkvällar eller 
veckoslut, innehåller fandom mycket 
mer. Konvent med paneldiskussioner, 
tidskrifter och fansin, amatörfi lmer och 
litterär fan fi ction är några aspekter av 
rörelsen. Internet har gjort 
hobbyn socialare än någon-
sin förr och också gjort det 
lättare att delta i skydd av 
anonymitet. För dem som 
skriver och läser erotisk 
fanfi ction, känd som slash, 
är det  förstås extra betryg-
gande. Men i många sam hällen 
och på många arbetsplatser är det 
fortfarande rätt smart att se till att en 
Google-sökning på ens namn inte som 
första resultat får upp ”världens tio största 
samlare av Star Trek-memorabilia”. 
Fandom blir ett alternativt nätverk, där 
man kan anta en social roll som avviker 
från den vardagliga. En veckoslutsvärld 
som man kan besöka, precis som andra 
använder en stuga på landet som rekrea-
tion.

Att finna mer än man sökte

Attraktionen med att religiöst följa tv- 
eller fi lmserier är ganska klar. Vad som 
börjar som ett passivt tidsfördriv eller 
regelrätt verklighetsfl ykt får ju snabbt 
sociala dimensioner. Endast vi, vi som 
tittar på det här programmet, förstår hur 
bra det är, behärskar den här fi ktionen. 
Det här är ett universum jag har för mig 
själv – något min familj, klasskamrater, 
kolleger inte har del av. Samtidigt är det 
något jag delar med de andra tittarna. 
Tiden fansen investerar i tv-serierna blir 
del i ett identitets bygge. Gemenskapen 
runt fi ktionen blir ett sätt att dra nya 
gränser mellan vilka som är ”vi” och 
vilka som är ”dom”. Även rollspelshob-
byn har förstås  den aspekten. Bara ”vi” 
känner till just den här världen, eller just 
det här äventyret, eller just det sätt på 
vilket just våra karaktärer alltid skämtar 
lite lättsamt i stridens hetta. Framför 
allt fi nns det ett större och klarare ”vi”, 

”Man kan 
anta en social roll 

som avviker från 
den vardagliga.”

”Man kan 
rörelsen. Internet har gjort 

– Tolkienföreningar 
-spelande 

grupper ger uttryck 
för samma kärlek 
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Under min barndoms jular 
hade vi en tradition att alltid 

införskaff a ett nytt familjespel.  
Eftersom vi var fyra syskon 

var det inga större problem att 
” fylla ett bräde”. Vi satt under 
juldagarna och försökte komma 
överens om tvetydiga regler, ju-
bla i triumf eller muttra bittert 
när nederlaget var ett faktum.

Håller klassikerna?

monopol
URFADERN FÖR ALLA FINANSSPEL. Vilket du än tar, Finans eller Acquire, så stammar de 

härifrån. Spelet går i korthet ut på att köpa tomter och begära hyra från de andra 

spelarna när de stannar på din tomt. Du kan utveckla en tomt genom att bygga 

hus och därefter hotell på dem. Spelet slutar när endast en spelare är kvar. 

[Maria] Tidsödande men kul.

[Petri] Ett spel som man kan ta fram 
och slå ihjäl några timmar med. Blir ald-
rig omodernt. Gränsar till  i underhåll-
ningssvärde, beror på vilka man spelar 
med, och hur jämnt spelet blir.

[Mattias] Kan ta lite lång tid ibland, 
men det går att justera genom att 
bestämma en tid att spela istället.

[Rebecca] En klassiker. Blir aldrig för 
gammalt.

Komplexitet 
Underhållningsvärde 
Upplägg 
Spellängd 

trivial pursuit
ETT TREVLIGT FRÅGESPEL. Spelet går ut på att svara rätt på frågor från sex stycken olika
kategorier. Spelplanen är uppbyggd som ett hjul med sex stycken ekrar. Vid
korsningen på cirkeln och varje eker fi nns en specialruta. Svarar man
rätt på den kategori som rutan representerar så får man en plupp, eller en tårtbit, 
som de också kallas. Den som har samlat ihop sex olika tårtbitar vinner. Variant 
på spelslut är att man måste in till mitten och svara på en fråga motståndarna 
väljer.

Komplexitet 
Underhållningsvärde 
Upplägg 
Spellängd 

[Maria] Svårt, men kul när man är 
några stycken.

[Petri] Väldigt varierande. Alla kan 
någon fråga. Inget är för svårt. Svåra 
frågor varvas med lätta.

[Mattias] Älskar det. Allmänbildade.

[Rebecca] Svårt att spela mot nå-
gon som kan alla frågorna. Kräver 
allmänbildning, men om man inte är 
det blir man allmänbildad av spelet i 
slutändan.

MONOPOL, FINANS, BONDESPELET OCH 

SCOTLAND YARD. Det var många spel 
som passerade genom jularna. Mitt 
spelintresse måste nog härröra från den 
här tiden. Sen dess har lika många år pas-
serat och familjetraditionen har sjunkit 
tillbaka i samma takt som bröder och 
systrar har fl yttat hemifrån och familjer 
har bildats.Så den här julen slog det mig: 
varför spelar man inte dessa spel längre? 
Eller gör man det? Jag vet att det var 
väldigt länge sen jag spelade något av 
dessa gamla klassiska spel. Varför man 
inte spelar dem i gamerkretsar beror nog 
på att man söker en större komplexitet, 

eller åtminstone ett större taktiskt djup än 
vad som kan åstadkommas i till exempel 
Monopol. Spelar man dem då? Efter lite 
efterforskningar runt vänner och bekanta 
så förstår jag att gamers spelar dem när 
behovet tryter, och syrran eller brorsan 
inte förstår varför man skall spela utländ-
ska spel när vi har så bra svenska spel.

Vilket spel skall man välja då? Det är 
därför jag skriver den här artikeln. Vi har 
testat fyra klassiska spel och tagit reda på 
om de fortfarande håller måttet. De fyra 
spel som jag har valt att ta med i testet 
är Monopol, Alfapet, Trivial Pursuit 
och Scotland Yard. Jag samlade några 
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scotland yard
DETEKTIVSPEL där en av spelarna tar på sig rollen som Mr X som jagas genom 

London av de andra spelarna. Man förfl yttar sig genom att åka taxi, buss eller 

tunnelbana. Mr X får spelarnas använda biljetter. Vid ett fåtal tillfällen visar sig 

Mr X, annars måste man gissa sig fram. Spelet slutar när Mr X är fast, eller om 

han lyckats hålla sig undan hela speltiden.

[Maria] Det gäller att var listig både 
som Mr X och som Detektiv.

[Petri] Måste spelas.

[Mattias] Ett lurigt spel där det gäller 
att genomskåda den hemliga spelarens 
förfl yttning och försöka tränga in 
honom i ett hörn.

[Rebecca] Var tyvärr inte med under 
detta spelpass.

Komplexitet 
Underhållningsvärde 
Upplägg 
Spellängd 

alfapet

Komplexitet 
Underhållningsvärde 
Upplägg 
Spellängd 

KORSORDSLIKNANDE SPEL där man har ett antal bokstavsbrickor. Med dessa skall 

man bilda ord på en spelplan. Bokstäverna är värda vissa poäng beroende på hur 

vanliga de är i det svenska alfabetet. Det fi nns även rutor på spelplanen som ökar 

värdet på bokstäver och även hela ord. Spelet slutar när inga bokstavsbrickor 

är kvar att dra eller ingen spelare kan lägga längre.

[Maria] Roligt och lärorikt.

[Petri] Halvklurigt.

[Mattias] Kan lätt bli diskussion om 
ord. Man bör ha SAOL tillgänglig. Se 
till att man är överens om samman-
satta ord, böjningar och liknande innan 
spelet börjar.

[Rebecca] Roligt tankespel. Stimulerar 
de grå.

mugglar-vänner och så spelade vi. Vi 
hade en väldigt kul stund när vi spelade 
och jag tror att alla kan ha det. Många 
gånger kommer det inte an på vilket spel 
man spelar utan vilka man spelar med. I 
familjestunder eller med vänner så spelar 
man trots allt inte för att  vinna, utan 
för ha en trevlig stund 
tillsamans. Så ta fram 
era gamla spel som ni 
spelade så mycket för 
några år sen. Samla 
ihop vänner eller 
familjen och ha en 
rolig stund tillsam-
mans.

testpanelen
Maria Johansson, 31 
Industriarbetare

Maria spelar gärna Mil-
joooooon om hon får välja 
själv. Annars så spelar hon 
de traditionella familje-
spelen.

Petri Kuronen, 30 
Servicetekniker

När Petri tar fram Monopol så 
vet familjen att nu gäller inget 
annat. Men i nödfall så spelar 
han även andra vanliga familje-
spel, även om han tycker det är 
kul att prova något nytt.

Rebecca Åblad, 28
Studerande

Abalon är Rebeccas favorit. För 
de som inte vet så är Abalon ett 
spel där det gäller att knuffa 
ut motståndarens kulor med 
sina egna kulor. Rebecca testar 
annars alla spel.

Mattias Johansson, 31
Servicetekniker

Favoritspelet är Diplomacy, 
men spelar gärna Advanced 
Civ och andra klassiska 
”gamers-spel”. Är nästan 
alltid på att prova något 
nytt och fräscht.

Poängskalan

Mattias Johansson
mj_fkp@yahoo.se

tillsamans. Så ta fram 
era gamla spel som ni 
spelade så mycket för 
några år sen. Samla 

[Upplägg] Spelets komponenter och uppbygg-
nad. Om det var mycket små pluppar som kunde 
tappas bort och liknande.

[Spellängd] Hur lång tid ett spelpass tog och 
framförallt hur långt det kändes.

Vår poängskala gick mellan ett till fem, där låga 
poäng var sämre än de höga. Vi fördelade poängen 
efter följande mall:

[Komplexitet] Hur svårt det var att förstå regler 
och om det fanns onödigt omständiga moment.

[Underhållningsvärde] Hur kul spelet var, helt 
enkelt.
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Endor Enduro

VI HAR VÄL ALLA SETT SCENERNA, inspelade 
i slowmotion för att sedan kunna drivas 
upp till ett vansinningt tempo. En vin-
terdag i början av  beslutade jag och 
David Freed att försöka återskapa dessa 
scener i ett diorama. Tennfi gurer fanns 
att få tag på och snart var vi igång med 
speltesterna. Köksbordet förvandlades till 
skådeplatsen – saltkar, koppar och glas 
fi ck rollerna av redwoodträd.

Need for speed

Snart insåg vi att utmaningen låg i att 
försöka kombinera ett antal faktorer till 
ett fungerande spel. Ledordet var snabb-
het. För att behålla känslan från fi lmen 
var det viktigt att spelet gick snabbt, att 
man inte behövde vänta länge på sin tur 
och att man inte fi ck för mycket tid att 
tänka igenom hur man skulle köra. Sce-
nariot var en kappkörning, scout-troopers 
emellan, där alla medel var tillåtna. Vi 
ville att det mesta som hände i fi lmen 
också skulle kunna hända i spelet. På 
det sättet skulle spelet kännas logiskt 
och spelare skulle snabbt känna igen 

sig och veta ungefär vad som gick att 
göra. Det gick att skjuta med kanonen 
eller pistolen, tacklas med risk att fastna 
i varandra, hoppa över på motståndarens 
speeder-bike och slänga av honom/henne 
etc. och – faktiskt – allt detta inträff ade 
till vår stora förvåning och spelarnas 
stora förtjusning. Huruvida en spelare 
hade fritt skottfält bland träden avgjordes 
givetvis med en laserpekare.

Stilla och ståtliga,  men ack så 
dödliga

Spelplanen blev ett kapitel för sig. Det 
var uppenbart att vanliga modellträd inte 
skulle fungera. Halva poängen var ju de 
massiva redwoodträden som kom till att 
bli ett större hot än ens medtävlare. Sam-
tidigt skulle skalenliga träd bli en nästan 
en meter höga. Lösningen blev att kapa 
dem. Vi gjorde fem trädstammar i lera, 
penslade latex över dem och fi ck på så 
sätt utmärkta gjutformar i vilka vi gjöt ett 
femtiotal träd i gips. Ett besök på USA:s 
västkust ett halvår tidigare gav oss en äkta 
redwoodgren att använda som omkull-

fallen trädstam. Förfl yttningen gjordes 
med hjälp av ledade pinnar i olika längd, 
från  cm upp till en halmeter. Ju högre 
hastighet, desto längre pinnar och färre 
leder. Innan draget började bestämde 
alla spelare i hemlighet vilken hastighet 
de valde att köra i. Den spelare som låg 
först började fl ytta och lade ut sin ak-
tuella manöverpinne för att sedan vrida 
lederna för att markera hur han eller hon 
svängde. Att ligga först var bra, då kunde 
man vinna, men samtidigt hade man fem 
kanoner bakom sig.  För snäva svängar 
krävdes ett lyckat tärningsslag som ofta 
resulterade i kanske inte tillräckligt 
skarpa manövrar och närkontakt med 
trädstammarna.

Förenklade regler

Allteftersom spelet sattes upp på Goth-
Con och Borås Spelkonvent slimmades 
reglerna och spelet snabbades upp. I den 
slutgiltiga versionen användes varken 
papper, penna eller 
några tabeller utan 
allt löstes med ett fåtal 
kort, pinnarna och en 
tärning. Den lös-
ningen uppfyllde 
de mål vi haft ända 
från början: action, 
strategi och snabba 
beslut.

Idén: ett diorama hämtat ur Jedins Återkomst där spelarna 

får rollerna av dödsföraktande speeder-bikeförare på skogs-

månen Endor. Men hur kombinerar man ett brädspels 

mekanik med halsbrytande action?

fallen trädstam. Förfl yttningen gjordes 
med hjälp av ledade pinnar i olika längd, 

Star Wars-

dioramor

Patrik Eriksson
patrik@november.se

papper, penna eller 
några tabeller utan 
allt löstes med ett fåtal 
kort, pinnarna och en 

Foto: Patrik Eriksson



28   |   SVEROX SVEROX   |   29SVEROX   |   29

TILL SKEPPENS FÖRSVAR får sägas att de var 
färdigmålade och väldigt detaljerade. Ef-
tersom skeppen kom komplett med baser 
lämpade de sig utmärkt för någon form 
av brädspel. Första världskrigsspelet Blue 
Max hade spelats en hel del på föreningen 
Armagedon där jag var aktiv och om jag 
minns rätt så tog först Fredrik Ewers idén 
på allvar. Han kom en lördag ner till lo-
kalen med Blue Max i ny form. Reglerna 
var de samma, men istället för att fl yga ett 
biplan över västfronten  rattade man 
nu en Y-vinge med dödsförakt mot en av 
imperiets transportkonvojer. Alla slogs 
om att få fl est ”kills”, specialförmågor, er-
farna piloter och specialtrimmade skepp. 
Strider rasade hela dygn, fram till tidig 
förmiddag dagen efter. Det gick snabbt 
upp för de fl esta att det här var en väldigt 
lyckad idé.

Vidareutveckling och speltester

Inför Borås Spelkonvent , tror jag att 
det var, börjades det arbeta på att förbätt-
ra spelet. Mycket av Blue Max ändrades, 
siff ror och skadevärden testades, ändra-

des och testades igen. Tie-fi ghtern, som 
alltid varit en pappkartong med laser, fi ck 
ett enormt manöverövertag för att göra 
den farlig för både den som rattade den 
och fi enden. Protontorpeder tillkom, med 
en enkel regel som visade sig vara perfekt 
i både realism och snabbhet.

Spektakulära effekter

Något som kan vara ett problem när man 
vill skapa uppmärksamhet kring ett spel, 
är om det ser tråkigt ut. Visst var skeppen 
snygga, men skulle inte locka spelare i sig 
själva. Robert Öhlund, som förutom att 
vara Armagedonmedlem också arbetar 
med ljus & ljud, började dra upp planer 
för ett lite mer iögonfallande arrang-
emang. Ett par genomskinliga plastski-
vor, egentligen avsedda för trädgården 
som regnskydd, införskaff ades på en 
stormarknad och täcktes med svart plast-
hinna på ena sidan. Robban spenderade 
sedan  timmar i stöten, om inte mer, 
med att rita ett hexagonmönster i plasten, 
och med en skalpell skära ut tunna linjer 
mellan hexagonerna.

Med en lila lampa undertill, och vips, 
en jäkligt fräck spelplan helt i svart med 
lysande gränser mellan hexagonerna. Till 
detta införskaff ades ett antal meter svart 
tyg, samt tusentals utstansad konfetti, 
alltså sådant som blir över när du stansar 
ett A i en hålslagare. Små vita prickar, 
som efter att tyget bestrukits med lim-
stift, kastades ut. Voila, en stjärnhimmel! 
Inför konventet ramades spelutrymmet 
in med vår nyskapade stjärnhimmel 
och upplystes med en UV-lampa, som 
fi ck stjärnorna att ”lysa” av sig själva. 
Föga kunde vi ana hur många spelare 
vi skulle få. 

Idag är spelet ganska långt från där 
det började, även om Blue Max genast 
känns igen. Fler skepp har införskaff ats, 
regler för Stardestroyers har provats, 
kampanjer med olika uppdrag har slut-
förts, och spelet har snabbats på något 
med nya tabeller och system.

Mängder med spelare har kommit med 
förslag som påverkat oss, och även om 
spelet legat i malpåse i 
ett par år fi nns en 
hel del idéer kvar. 
Kanske återkom-
mer Starmax på 
ett konvent nära 
dig snart, så 
håll utkik!

I mitten av nittiotalet började leksaksserien Micromachines 
sälja Star Wars-skepp i leksaksaff ärer över hela Sverige. 
Skeppen utmärktes av total brist på skala, ganska ömtålig 
plast och framför allt ett högt pris. Med andra ord precis vad 
varje fi gurspelare spenderar alla sina pengar på.

Star Max

Marcus Clif ford
marcus.clif ford@armagedon.org

I mitten av nittiotalet började leksaksserien Micromachines 
sälja Star Wars-skepp i leksaksaff ärer över hela Sverige. 

Foto: Sebastian Öwall
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VAMPIRE ÄR ETT SPEL för - spelare, men 
de fl esta spelare tycker det är roligast 
om man är fem. I likhet med andra 
samlarkortspel bygger varje spelare själv 
sin egen lek och försöker sedan använda 
denna för att vinna över motståndarna. 
Korten säljs i boosters och starters, där 
starterlekarna är spelklara från början. 
Givetvis uppmuntras man att byta kort 
med varandra för att kunna sätta ihop 
den där superleken du drömt om. Från 
början var det Wizards of the Coast, 
kortspelet Magic the gatherings skapa-
re, som tillverkade Vampire-kortspelet 
 (V:tES). Men sedan ett par år tillbaka är 
det White Wolf själva som producerar 
spelet, vilket har lett till en kvalitets-
ökning. Uppskattningsvis fi nns det 
någonstans mellan fyra och fem hundra 
spelare i Sverige. White Wolfs hemsida 
har  registrerade spelare och även om 
fl era av dessa har slutat spela fi nns det 
många ytterligare som spelar utan att ha 
kontakt med White Wolf.

Likheter med rollspelet

Spelet bygger på att varje spelare re-
presenterar en Methuselah, en uråldrig 
vampyr, som i sin tur kontrollerar yngre 
vampyrer. Dessa yngre vampyrer används 
för att försöka förstöra infl ytandet för de 
andra spelarna. För att bringa ordning i 
det potentiella kaoset som skulla kunna 
uppstå om alla kämpade mot alla i ett 
parti med fem spelare så har varje spe-

lare som mål att förstöra för spelaren 
till vänster om sig och försvara sig mot 
spelaren till höger. Man får nämligen 
bara poäng om spelaren till vänster för-
lorar. Trots detta fi nns det mycket stora 
möjligheter för strategi och politik. Det 
gäller att snärja de övriga spelarna till att 
tjäna just dina syften! Troligtvis är det 
just detta som är den största skillnaden 
mot spel som oftast spelas i dueller á två 
spelare. Förutom att vara slug och kunna 
bygga en bra lek måste du dessutom ha en 
gnutta social förmåga.

De som har spelat rollspelet Vampire 
känner igen många namn på både vam-
pyrer, platser, föremål och discipliner 
som fi nns representerade i kortspelet. 
Det känns alltid lite extra roligt att låta 
Jeremy MacNeil, Anarch, skicka Maris 
Streck, Malkavian Justicar till torpor 
med sin Burning Wrath. Det skall dock 
sägas att du absolut inte behöver ha några 
förkunskaper om rollspelet, det blir bara 
lite roligare då.

Undergången

Precis som för resten av White Wolfs 
produkter så kommer nästa expansion 
av kort inrikta sig mot Gehenna, den 
stora undergången. Som vanligt vid varje 
ny expansion anordnas det specialla pre-
releaseturneringar runt om i Sverige och 
världen. Där kan du ta chansen att spela 
med de nya korten ett par dagar innan 
korten går att köpa. På White Wolfs 

hemsida kommer det inom kort komma 
upp en lista på platser där turneringar an-
ordnas. På samma sida går det även att 
hitta mailadresser till personer i en del 
städer som brukar anordna turneringar.

Sedan ett par år tillbaka kan V:tES 
stoltsera med en EM-turnering. Detta 
år kommer den att gå i Tyskland. I skri-
vande stund ser det ut som att Sveriges 
EM-kval kommer att hållas på Goth-
Con i påskhelgen. Det är inte samma 
prissummor som i t ex. Magic vilket gör 
stämningen lite mer avslappnad, (läs: Jag 
önskar att jag också 
kunde tjäna fem-
siff riga belopp på 
min hobby) så var 
inte rädd att 
dyka upp 
på en tur-
nering nå-
gonstans!

Samlarkortspelet som bygger på den populära roll-

spelsvärlden World of Darkness,  har funnits i tio år 

nu. Trots att spelet inte är riktigt lika välkänt som t.ex. 

Magic fortsätter det att locka spelare.

Vampire: Vampire: 
the Eternal Struggle

Henrik Isaksson
henrik.isak@spray.se

önskar att jag också 
kunde tjäna fem-
siff riga belopp på 
min hobby) så var 
inte rädd att 

LÄNKAR TILL VAMPRIE: THE 
ETERNAL STRUGGLE

White Wolfs V:tES-sida: 

www.white-wolf.com/vtes/

Svenskt forum och lekarkiv: 

www.vekn.nu/

Bra sida med lekarkiv och annat: 

www.thelasombra.com/

Jyhads nyhetsgrupp: 

rec.games.trading-cards.jyhad

Foto: www.cokegrad.deStorstadsnatten, skådeplats för vampyrernas eviga kamp.
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ALLT BÖRJADE MED en ung kille som 
hette Björn Andreasson. Björn, som 
bodde i Alingsås, var som många andra 
fascinerad av Magic, men också duktig 
på HTML. Han tyckte också att de 
hemsidor om Magic som fanns på nätet 
inte var speciellt användbara för de 
fl esta Magicspelare. Han la därför upp 
sin egen sida, ”Magic – på svenska”, med 
bland annat hela regelboken översatt till 
svenska. Året var  och Björn blev glad 
när han för första gången fi ck  besökare 
på en dag.

En av Sveroks största föreningar

Nu har SvenskaMagic, som sidan numera 
heter, över   registrerade medlemmar 
och drivs av en hel grupp redaktörer, mo-
deratorer och väktare. Via hemsidan har 
det startats en ideell förening som också 
heter SvenskaMagic. Sidans besökare 
kan välja att gå med i föreningen, men 
behöver inte göra det för att utnyttja 
sidan. Med över   medlemmar så är 
detta en av Sveroks största föreningar.

Förening med udda uppbyggnad

Föreningens syfte är att främja spelandet 
av Magic i Sverige och genom hemsidan 

drivs allehanda projekt. Att driva en 
rikstäckande förening via en hemsida är 
mycket spännande och har stor potential. 
Föreningen försöker använda sig av sina 
unika kommunikationsmöjligheter för att 
engagera medlemmarna mer än i vanliga 
föreningar och få till sann direktdemo-
krati. Varje medlem har möjlighet att 
lämna in förslag för medlemsomröstning 
på hemsidan. De förslag som får positivt 
bemötande måste tas upp av styrelsen, 
och omvandlas sedan till projekt som 
medlemmarna kan engagera sig i och 
följa statusen på via websidan. Sådan är 
tanken i alla fall, för föreningen är fortfa-
rande i sitt uppstartsskede. Styrelsemöten 
hålls en gång i månaden på IRC (Internet 
Relay Chat) och års mötet hålls fysiskt i 
maj varje år på Lincon.

Vad som kommer att bli av experi-
mentet med föreningen 
SvenskaMagic vet ännu 
ingen. Men allt tyder 
på att en fungerande 
form av direktde-
mokrati håller på 
att födas. Du är 
mer än välkom-
men att delta.

Martin Jordö
martin.jordo@telia.com

mentet med föreningen 
SvenskaMagic vet ännu 
ingen. Men allt tyder 
på att en fungerande 

På hemsidan SvenskaMagic träff as över   svenska 
Magicspelare och diskuterar, utbyter lek idéer och byter kort. 
Martin Jordö berättar här om hur sidan kom till, vad den 
erbjuder och hur den fungerar som Sverokförening.
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VAD FINNS PÅ 

WWW.SVENSKAMAGIC.COM?

Poppis
De senaste nyheterna, veckans un-
dersökning och veckans kort.

Auktion
Bjud på kort eller lägg ut en egen 
auktion i det automatiserade auk-
tionssystemet.

Leklådan
Leta efter bra lekidéer eller lägg upp 
din egen lek för bedömning.

Verkstaden
Gör dina egna Magic-kort!

Regelboken
Läs reglerna på svenska och ställ 
frågor till SvenskaMagics domare.

Kalendern
Den bäst uppdaterade listan på 
turneringar i Sverige.

Kartan
Sök upp Magicspelare nära dig.

Kortpärmen
Här kan du söka bland alla de över 
6 000 kort som kommit ut till 
Magic.

Butiken
Handla kort i SvenskaMagics egna 
butik.

Föreningen
Engagera dig i föreningen, rösta på 
förslag och skriv egna.

– Ett direktdemokratiskt experiment
SvenskaMagic
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FËA LIVIA

Fëa är en tidning som riktar sig till lajvare och rollspelare. 

Fëa kommer ut oregelbundet ungefär fyra gånger om året. 

Sätt in 175 kronor på postgiro 639 95 16 – 1 (Fëa livia) för 

en prenumeration på sex nummer eller kontakta Fëa via 

fea@sverok.net.

������������������������
VAD ÄR GÄSTARTIKELN?

I framtida Sverox kommer svenska hobbytidningar och fansin 

att 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 

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

Flexibelt spelsystem

Spelsystemet är  genomtänkt och Priston 
Inc vill att du som spelare skall kunna 
skapa en unik karaktär. Till exempel blir 
din personliga utrustning bättre om du 
använder den mycket och försöker för-
bättra den. Detta skall få spelarna att ta 
hand om sina prylar istället för att byta 
upp sig ideligen. Du kan även byta klass 
och därmed dina förutsättningar att lära 
dig nya saker som förut varit oåtkomliga 
under spelets gång. Klanspel är möjligt 
och att spela i ”Parties”, temporärt sam-
lade spelare, uppmuntras. Att skapa en 
karaktär är inga problem då alla val man 
har är beskrivna med korta och informa-
tiva meningar. 

Hög tröskel

Jag började i en stad med fl era NPC (Non 
Playing Characters) som hjälpte mig 
med olika saker men mest var det andra 
spelare som befolkade staden. De fl esta 
av dem sprang omkring och undersökte 
olika områden medan resten pratade 
eller köpslog med olika NPC. Det var 
tyvärr inte en möjlighet för mig, mina 
egendomar var obefi ntliga och jag hade 
inte ens pengar. 

Staden var dock inte stor och det var 
uppenbart att man skulle ut utanför 
den. Ute i vildmarken fanns det pengar, 

spelare och monster. Musiken blev lite 
lugnare och jag stötte på ett gäng spelare 
som precis dödade ett svampmonster och 
delade på bytet. Själv behövde jag slåss 
mot ungefär  monster för att ha råd 
med det billigaste vapnet hos smeden. Jag 
lyckades dö tre gånger under en halvtim-
mas knytnävsslag mot stubbar med horn, 
bältor och svampar.

Billigt alternativ

Jag har inte spelat Priston Tale speciellt 
länge, men känner en del spelare som 
har hållt på ett tag nu och de fl esta säger 
att spelet inte skiljer sig märkvärt från 
andra on-linespel. Man springer runt i 
en stor värld ensam eller med andra för 
att hugga ihjäl monster för att få högre 
levels och pengar. Storyn är kanske an-
norlunda än hos andra MMORPG men 
handlingarna är fortfarande de samma. 
Om ni är nyfi kna på att prova online-spel 
är Priston Tale faktiskt ett bra och fram-
förallt billigt alternativ. Eftersom det är 
gratis fi nns det inget att förlora och det 
är inte heller mycket fakta man behöver 
uppge för att skapa ett konto. 
Man skapar ett ID och ger 
sitt namn, land,
pos t nu mmer, 
födelsedata och 
en e-postadress. 
Sedan är det bara 
att ladda ner spelet, 
installera och spela.

– ett gratis online-spel

Funderar du på vad tjusningen 
med ett MMORPG är? Det är 
ju inte något märkvärdigare än 
ett stort LAN, eller? Nu har du 
möjligheten att avgöra själv och 

testa ett av dessa spel gratis.

Henrik Hörlin

TEKNISKA DETALJER

Spelets engelska hemsida hittar du på 

http://eng.pristontale.com

Spelfi len som man måste ladda ner för 

att kunna spela är  MB stor.

Priston Inc. säger att det behövs ca  

GB ledigt på hårddisken.

Det fi nns drivrutiner och Direct X att 

hämta på hemsidan tillsammans med 

spelet. 

Sedan är det bara 
att ladda ner spelet, 
installera och spela.

– ett gratis online-spel
Priston Tale

SPELET I FRÅGA heter Priston Tale och det 
är gratis tills Priston Inc, som konstru-
erat spelet, har gjort sig tillräckligt kända 
och skaff at en stadig skara trogna spelare. 
Vad priset kommer att bli därefter är inte 
bestämt ännu.

Spelets hemsida är enkel att navigera 
på och visar dessutom tydligt vilka infl u-
enser spelkonstruktörerna har haft, det 
är smågulligt highfantasy i animestil. 
Hemsidan innehåller informativa texter 
om spelet och jag kan rekommendera att 
läsa genom informationen i sin helhet för 
att få en bra uppfattning. Det är mycket 
säljsnack som inte säger hur det faktiskt 
ser ut och det är värt att titta närmare på 
spelets screenshots för att se det visuella. 
Det kan se lite kantigt och glest ut i jäm-
förelse med vanliga spel men det blir det 
tyvärr med de tekniska begränsningar 
som D on-linespel har.

Anime-fantasy är temat i Proston Tale, ett – än så länge – gratis online-spel
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bekvämligheter. Detaljkunskapen hos 
artikelförfattarna är stor och de rör sig 
vant med speltermerna, något som gör 
att folk som är bekanta med spelen sen 
tidigare antagligen trivs, medan man 
riskerar att förlora läsare som 
inte är lika insatta. Det hade 
varit mer intressant med 
generella ämnen och 
frågeställningar som 
spänner över många 
rollspel.

Ett trevligt inslag 
är att låta människorna 
bakom olika spel berätta 
om dem, bland annat Anders 
Blixt som arbetar med att skapa en 
underjord till Gondica och Peter Hans-
son, mannen som ligger bakom glada 
Spank the Monkey. Att få läsa om hur 
en speltillverkare har tänkt och arbetat 
med apor, spelmotorer och visioner 
kompletterar mer spelarinriktade artik-
lar. I en annan bra artikel, som handlar 
om bakgrunden till spel, ger Anna 
Westerling matnyttiga tips till lajvar-
rangörer om bidrag, fonder och pengar. 
Den informationen behövs verkligen i 
ett Sverige där rollspelsrörelsen växer 
och lajven blir allt fl er. Läsaren får även 
träff a problemlösargruppen Piasava som 
styr upp konvent och Johnny Mannbrink, 
paintballveteranen som vill föra sporten 
in i Riksidrottsförbundet.

Intressanta perspektiv

Flera av artiklarna i Fenix har ganska 
intressanta vinklingar. En av artiklarna 
ger en tämligen grundlig genomgång av 
den kodade moralen som är förhärskande 

i D&D-världen; vad innebär det 
att vara kaotisk-laglig eller 

ond-god ? Även här fi nns 
en ingång till att höja 
sig från det enskilda 
spelet och skriva om 
moralsystem i rollspel 
i stort, ett element som 

kan höja en spelupple-
velse eller som bara kan 

vara krångligt. Någonting 
annat som kan vara krångligt är 

tydligen att använda sig av varumärket 
Dungeons and Dragons, vilket Fenix 
duckar genom att uteslutande använda 
sig av uttrycket ”världens populäraste 
rollspel”.

Att Fenix, trots sin levande framsida, 
till större delen är svartvit är lite trå-
kigt och layouten lider av att det är på 
tok för mycket text som trängs mellan 
pärmarna. Det fi nns en del att arbeta 
på, men Fenix har ändå 
tagit ett bestämt första 
steg in bland de övriga 
speltidningarna.

Fenix heter det senaste till-
skottet i raden av svenska 

speltidningar och utkom med 
sin första utgåva i slutet av 
januari. Tidningen fl aggar 

från start för sin fasta förank-
ring i svenska rollspel och gör 
heller ingen besviken på den 

punkten.

I DET STORA PREMIÄRNUMRET fi nns någon-
ting för de fl esta. Tyngdpunkten ligger på 
rollspel och då främst svenska rollspel, 
men även airsoftgenren och brädspelarna 
får sitt. Av spelare, för spelare, är tid-
ningens slogan. Mutant, Eon och Conan 
 e Roleplaying Game ackompanjeras av 
nyheter från brädspelsmässor, recensioner 
av rollspelsfansin och skvaller från paint-
ballvärlden. Att släppa loss Åke Rosenius 
seriebarbar Birger på sidorna var ingen 
dum idé och intervjun med Nemis ska-
pare Lise Myhre passar väl in.

Gott om spelspecifika artiklar

Vad gäller stilen på artiklarna så görs 
ganska spelspecifi ka djupdykningar, 
bland annat i musikens värld i Mun-
dana och bland Neotechs teknologiska 

Ny svensk speltidning

Åsa Larsson

på, men Fenix har ändå 
tagit ett bestämt första 
steg in bland de övriga 

Att släppa loss 
Åke Rosenius serie-
barbar Birger var 
ingen dum idé.”

Att släppa loss 

ingen dum idé.”ingen dum idé.”

Fenix hemsida hittar man på 

www.speltidningen.se, där man kan 

läsa extramaterial och diskutera med 

andra spelare.
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Ett bra sätt att utveckla och 
fördjupa en hobby är att föra 

dialog om den.  Oftast fi nns 
det ett naturligt intresse av 

utövarna själva att stöta och 
blöta trender och fenomen. 

Det fi nns en uppenbar poäng 
med att möta nya människor 

och nya åsikter. I slutändan är 
det oftast både själva hobbyn, 
och utövarna, som växer och 

utvecklas genom debatten.

UNDER SENARE ÅR har många bra dis-
kussionsforum som täcker de fl esta av 
Sveroks hobbygrenar öppnats. Fördelen 
är stor gentemot t.ex. äldre tiders in-
sändarsidor i magasin, där svar på tal 
kunde dröja upp till månader efter att en 
fråga hade ställts. Tempot är högt på de 
fl esta nät forum och ofta fi nns det många 
användbara funktioner att tillgå. Det är 
inte ovanligt med internt mailsystem, 
individuella presentationer av forumets 
medlemmar och möjlighet att använda 
bilder som kan illustrera det man skriver 
om. Fördelarna med att debattera på 
nätforum är dock främst inte de många 
tillbehören och funktionerna, utan helt 
enkelt formen som sådan. Det är en unik 
fördel att kunna publicera inlägg när som 
helst, från var som helst. Möjligheten är 
stor att sprida sina tankar över hela värl-
den, eftersom nätforumen inte helt sällan 
är internationella. Det fi nns exempel på 
många hobbys som verkligen har blom-
mat ut ordentligt i samband med att det 

öppnades diskussionsforum med inrikt-
ning mot de aktuella hobbyerna.

Nackdelen kan vara att vissa ibland 
ger avkall på sunt förnuft när de disku-
terar över nätet. Många glömmer av det 
faktum att det sitter en människa  som 
faktiskt läser, och kan ta åt sig av vad 
andra skriver. Den här vårdslösheten är 
vanligare bland personer som inte har 
stor vana av att debattera över nätet och 
många lär sig snabbt, efter att mer er-
farna användare tillrättavisat dem. Men 
självklart är det oftast inga problem, det 
är väldigt sällan man ser riktigt elaka 
personliga påhopp. Snarare är det då ett 
större problem att hitta ett forum som 
passar just en själv. Mångfalden ger ett 
oöverskådligt perspektiv, och det kan 
vara svårt att veta vart man skall börja. 

Eftersom det fi nns många forum som 
är intressanta för spelare kan det vara 
trögt att hitta fram till det som känns 
rätt för dig. Men ta det lugnt, Sverox ger 
dig hjälp på traven.

nätetnätet

Debattera!Debattera!
Foto: Atomtiger
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ATT TÄNKA PÅ NÄR DU 

 DISKUTERAR ÖVER NÄTET

Det kan vara bra att titta runt ett 

tag innan du börjar skriva inlägg 

på ett forum du inte besökt innan. 

Det går ofta väldigt olika till på olika 

forum.

Det är aldrig fel att introducera sig 

med en kort presentation, många 

människor uppskattar att veta vem 

de pratar med.

Tänk på att om du skriver allt med 

VERSALER så ser det ut som om du 

skriker i textform, vilket av många 

uppfattas som ett oskick. Meningar 

med bara versaler är också svårlästa 

och bör därför undvikas.

Det är viktigt att hålla sig till ämnet, 

annars blir ofta diskussionstrådarna 

uppluckrade med privata meddelan-

den och irrelevant information. Kan-

ske roligt att läsa om du har tråkigt 

och sitter vid en bredbandsupp-

koppling, men knappast lika under-

hållande för den som är intresserad 

av det egentliga ämnet, har bråttom 

och sitter vid ett modem.

AIRSOFT 
www.airsoftsverige.com – Stort forum med många användare.

www.airsoft.nu – Användbar portal som också innehåller forum.

www.safezone.nu – Västkustens airsoftforum.

BRÄDSPEL 
www.pantang.com/forum – Här diskuteras alla former av brädspel.

www.bgdf.com – För dig som är intresserad av att designa egna brädspel.

boardgames.co.nz – Engelskspråkigt forum med fokus på fl era stora brädspel.

DATORSPEL & KONSOLSPEL 
www.hype.se/forum – Här diskuteras framförallt konsolspel.

www.spelforum.nu/forum – Både konsolspel och datorspel, stort forum.

forum.fragzone.se – Stort och användbart forum för datorspelare, allt från speldiskus-

sioner till frågor och svar om datortillbehör.

FIGURSPEL 
www.thewarp.net – Ett stort engelskspråkigt forum.

www.foreningenylva.org/forums – Legendarisk förening med stort forum som även 

behandlar brädspel.

KORTSPEL 
www.svenskamagic.com/forumet – Diskuterar världens största kortspel.

www.battlenet.co.uk/YaBB/YaBB.cgi – Engelskspråkigt forum.

LAJV 
www.larp.com/galadrim/debatt – Ett klassiskt forum med många trogna medlemmar.

lajvnorr.mine.nu/lajv – Norrlands egna lajvforum.

www.laiv.org – Norges lajvportal, med eget forum.

www.liveforum.dk – Danmarks lajvforum.

www.syskonskapet.se – Har ännu inte öppnat, men snart kommer föreningen Syskon-

skapets forum fi nnas där.

PAINTBALL 
www.samuraj.nu – Forum med bytesportal och annat användbart.

www.paintball.se/forum – Stort forum med många användare.

www.paintzone.nu – Var tidigare en papperstidning, men nu en intressant websida 

med eget forum.

ROLLSPEL 
forum.rollspel.nu – Här fi nns något för alla, stor bredd på forumet.

pub.ezboard.com/brollspelsforum – Återigen ett brett forum, men med viss fokus 

på Dungeons & Dragons.

FORUM MED MER ÄN EN INRIKTNING 
forum.sverok.se – Ett forum där alla Sveroks hobbygrenar diskuteras.

www.gamemaniacs.se/forum - Främst fi gurspel, men även rollspel och historiska spel.

draknastet.sverok.net/warhammer/forum.html – Återigen fi gurspel och rollspel.

www.tradition.se/cgi-bin/ubb/ultimate.cgi – Ett stort och välbesökt forum med dator-

spel, kortspel, rollspel och brädspel.

TVÅ FEL VAR ETT RÄTT

I förra numret genomförde 
Karl Lampinen en slug 

marknadsföring av Sveroks 
driftsgrupp genom att sätta en 
felaktig rubrik över sin artikel ”DNS 
– Sveroks egna IT-kris”. Som alla vet 
betyder självklart DNS inte Denial Of 
Service utan Domain Name Service. 
Ett stort antal personer har hört av 
sig på debattforum och via mejl för 
att påpeka felet i rubriken. Artikeln 
fi ck därför mycket uppmärksamhet 
och dessutom uppenbarade sig po-
tentiella medarbetare till den under-
bemannade driftsgruppen. ”En lyckad 
marknadsföring” benämner Karl själv 
det så kallade ”misstaget”.

Mer beklagligt är att vi påstod att 
rollspel.nu var tidningen Codex hem 
på nätet, vilket det alltså inte är. 

!
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KrönikaKrönikaKrönikaKrönikaKrönikaKrönika

BESKRIV EN STEREOTYP rollspelare; en 
typisk kortspelare, fi gurspelare eller 
strategispelare? Kalla mig fördomsfull, 
men de fl esta skulle nog vara inne på 
linjen ”-årig kille i svart t-shirt och 
svarta armypants”. Kanske med halvlångt 
fl ottigt hår. För den typiska lajvaren kan 
man lägga till en mantel av valbar färg. 
Ganska banal stereotyp, eller hur? Likväl 
kan det väl anses vara fakta att de fl esta 
som håller på med rollspel är unga, före-
drar svart i klädesväg och allt som oftast 
är just killar. Andelen tjejer har kanske 
ökat något under årens lopp. Trots det 
säger de fl esta tjejer jag känner detsamma, 
att det fortfarande går en tjej på sex killar 
i kompiskretsen.

PERSONLIGEN HAR JAG funderat på vad den 
här ”snedrekryteringen” inom hobbyn kan 
bero på? Olika intresse för lek eller olika 
smak när det gäller litteratur och fi lm? 
Beror det på att tjejer har sämre fantasi 
och inte tycker att spel är så spännande 
eller på att fl ickor har bättre fantasi och 
därför inte behöver spelen som regelverk 
för att kunna leka? Knepig fråga. På 
rekryterings barometern hamnar i alla fall 
både kortspel, fi gurspel och strategi spel 
lååångt åt killsidan, bordsrollspel något 
mer in mot mitten och lajv närmast 

mitten, fast fortfarande på killsidan.
Upphovet till hela den här fördelningen-
av-fl ickor-och-pojkar-i-rollspel-funde-
ringen är en händelse som inträff ade för 
ett tag sedan. Håll i dig nu: För första 
gången i mitt liv spelade jag kortspelet 
Magic.  år gammal. Och tjej. Faktiskt. 
De fl esta rollspelare jag berättat det för 
har bara garvat. För dem är Magic ett spel 
som de lade av med för tio år sedan. Minst.
Nu sitter jag där själv med ett gäng + 
kompisar som återfunnit hobbyn efter 
många år och tycker att det är hur kul 
som helst. Jag har börjat med att accep-
tera att vilken tolvårig kortspelsfantast 
som helst totalt utklassar mig i Magic-
kunskap. Det gör mig ingenting, jag lär 
mig medan jag spelar. Att vinna känns av 
någon anledning inte heller viktigt. Jag 
vet ju att de andra kan spelet, korten och 
varandras lekar tio gånger bättre än jag.

DEN FÖRSTA LEKEN jag spelade var en grön 
alvlek som en kompis plockat ihop. En 
typisk tjejlek, tyckte någon. Intressant 
iakttagelse, tycker jag. Alver är rätt femi-
nina och fascinerar av någon anledning 
ofta tjejer mer än killar. Änglar likaså. 
Den enda tjejen jag känner som spelat 
Magic spelar en vit lek med ängeltema. 
Hon är också den enda som någonsin 

verkar ha spelat en helvit lek. Hmm.
Som inom många andra mångfasetterade 
områden fi nns det även i rollspel masku-
lina och feminina sidor. Områden som 
drar till sig tjejer och andra som drar 
till sig killar. I Magic är rött och svart 
de mer manliga färgerna, vitt och grönt 
de kvinnliga, med blått som androgyn 
färg som kan tilltala båda. Inom Vam-
pire dras killar till klaner som Gangrel 
och Nosferatu, medan tjejerna hellre 
vill spela Toreador. Stereotypt eller ej, 
men trots det väljer killar ofta de mer 
muskelkraftiga, brutala, hårda karak-
tärerna, tjejerna de mer estetiskt sköna, 
goda och mjuka. Drag som i stort sett 
följer de gängse könsroller som samhäl-
let har haft och tyvärr fortfarande har.

JAG ÖNSKAR VÄL egentligen att fl er tjejer 
vågade ge sig in på 
killarnas område. Att 
vi vågade knacka hål 
på ett par fördomar 
och låta stereotypin 
veta hut. Tjejer 
behövs inom alla 
spelgenrer. Om 
inte annat så för 
att någon ska 
spela vitt.

Niki Bergman
niki@wanderer.org

vågade ge sig in på 
killarnas område. Att 
vi vågade knacka hål 

”Håll i dig nu: För första 
gången i mitt liv spelade 
jag kortspelet Magic.  år 
 gammal. Och tjej. Faktiskt.”

Foto: Ruben Abascal
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riksmötetriksmötet



NÄSTA NUMMER

Nästa Sverox kom-

mer ut i början av maj. 

Manus stopp är 15:e 

mars. Kontakta oss 

gärna med idéer och 

önskemål.

Brädspel, rollspel, levande rollspel, 

dator spel, paintball, fi gurspel och kortspel 

är aktiviteter som lockar utövare i alla 

åldrar över hela landet. Sverok är förbundet 

som samlar Sveriges spelare.

KONTAKTA SVEROK!

Sandbäcksgatan 2

582 25 Linköping

E-post: info@sverok.se

Tel: 013 - 14 06 00

Fax: 013 - 14 22 99

Posttidning B
Avs:  SVEROK
 Sandbäcksgatan 
   LINKÖPING

kalendarium

HUR BLIR MAN 

MEDLEM I SVEROK?

Medlem i Sverok blir 

man när man går med 

i en förening som är 

ansluten till Sverok. 

Man kan bilda sin egen 

förening eller gå med 

i en redan existerande 

förening. 

För information om hur 
man går till väga, titta 

in på www.sverok.se 
eller kontakta Sveroks 

kansli på telefon 
013-14 06 00

FÖRBUNDET

Riksmötet  12–14 mars
Riksmötet är förbundets högst beslu-

tande organ och hålls i Örebro.

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.

 www.svealand.sverok.se

Sverok Stockholms 28 mars
årsmöte
Hålls i Ungdomens Hus i Sundbyberg.

 www.sverok.se

ARRANGEMANG

GothCon XXVIII 9-11 apr
Sveriges största och äldsta konvent går 

av stapeln i Göteborg för tjugoåttonde 

gången.

www.gothcon.se

SinKon #1 15-17 apr
Konvent i Simrishamn med LAN, kort-

spel och brädspelsturneringar.

www.sinkon.cjb.net

The Harry Potter  23-25 apr
Experience 4
Konvent i Västerås som fokuserar på 

Harry Potter.

www.conils.com/harrypotter

LinCon 2004 19-23 maj
Konvent i Linköping där över 1000 

människor träff as för att spela spel och 

umgås.

http://lincon.sverok.net


