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Prenumerera på 

Sverox
– helt gratis!– helt gratis!

Du vet väl att Sveroks medlemmar kan få Sverox direkt hem i brevlådan? 

Skicka ditt namn, adress och föreningstillhörighet till info@sverok.se 

eller besök www.sverok.se/?id= och anmäl dig där.

Tomt i brevlådan?
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är just nu
Vår bästa tid

IBLAND BLIR JAG FÖRBANNAD. När det 
sänds tv-dokumentärer som i princip 
målar ut varje datorspelare som en 
framtida massmördare. Förenklingar 
och syndabockssökande när det är som 
otrevligast. När inskränkta kommunalråd 
i Borås väljer att stänga ute airsoft-hobbyn 
från kommunal mark och anläggningar, 
men inte andra likvärdiga fritidsintres-
sen och därigenom nästan sänker ett 
stort och bra arrangemang. Särskilt som 
de inte kan, eller vågar, ta en ordentlig 
debatt om sitt agerande. Föreningar och 
aktiva i Sverok gör ett jättejobb för att 
bemöta detta, och undvika att mer sådant 
här händer i framtiden. Det går framåt, 
men ibland kommer det bakslag av en typ 
jag hoppats vi lämnat bakom oss. Då blir 
jag förbannad. 

Ibland blir jag glad. När många års 
arbete med att få gehör för Sveroks 
vilja att modernisera folkbildningen står 
inför ett genombrott. När jag hör talas 
om ett nytt konvent som drar igång, och 
ett gammalt får en nystart.  När solen 
skiner, när jag vinner i favoritspelet, när 
jag tänker på vilket väldigt, väldigt märk-
ligt förbund vi har tillsammans. Hur bra 
det faktiskt är, och vilken stor betydelse 
det har för spelare runt om i Sverige. Då 
blir jag glad. 

En bra vår önskar jag alla er nära  
 Sverok are! Trots ett och annat skäl 
att bli förbannad är faktiskt vår bästa 
tid just nu.

Med varma hälsningar,
Er förbundsordförande, 

Vad är Sverok?
Sverok, Sveriges roll- och konfl ikt-

spelsförbund är ett ideellt riksför-

bund för de som älskar att spela spel 

i alla former. Organisationen saknar 

religiösa eller politiska kopplingar;  

i Sverok fi nns plats för alla.

Idag har förbundet fl er än 58 000 

medlemmar i mer än 2000 fören-

ingar.

Förbundet startades 1988 och är 

godkänt av Ungdomsstyrelsen, 

som är en tillsynsmyndighet för 

ungdoms organisationer utsedd av 

Kulturdepartementet.

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. 
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När sagan överträff ar 
verkligheten
FÖR NÅGRA VECKOR sedan vaknade jag mitt i natten av att rökdykare bankade på min 
dörr. Det brann i huset och brandmännen skrek åt mig att dra på mig kläder snabbt 
och ta mig ut ur kåken. Vit, illasmakande rök bet sig ner i lungorna under min färd 
ner genom trapphuset. Ute på gatan i den kalla natten mötte jag grannarna, lika illa 
påklädda, lika skärrade och yrvakna. Verkligheten hade slagit ner som en blixt i våra 
hem, in i våra liv och vårt innersta. Det fanns inget vi kunde göra åt saken. Några dagar 
senare satt jag i soff an och tänkte. Chocken hade lagt sig och tankarna började samla 
sig i klungor av minnesbilder och sammanhang. Det var då det slog mig. Detta var inte 
första gången jag hade varit med om en eldsvåda.

JAG MINDES TILLFÄLLET då jag som forskarstuderande i genteknik blev fångad i en brin-
nande källare mitt under en pågående födelsedagsfest. Tillsammans med fyra andra 
människor kämpade jag för mitt liv i den bedövande och stinkande röken, men den 
gången lyckades jag inte rädda mig från lågorna. Alla som befann sig i källaren dog, 
inklusive jag själv.

HÄNDELSEN INTRÄFFADE UNDER ett intensivt spelpass på Gothcon och självklart gick jag 
därifrån med livet i behåll. Men en erfarenhet rikare, med en upplevelse i bakfi ckan 
som jag inte hade kunnat få någon annanstans. Det spelar nästan ingen roll hur bra en 
bok eller en fi lm är, den kan inte toppa ett riktigt svettigt spelpass på konvent eller ett 
väl genomarbetat lajv. Det enda som slår det är livet självt.

MINA TANKAR FORTSATTE skena iväg. Hur hade mitt liv sett ut om jag inte hade fått uppleva 
alla dessa dramatiska händelser i min fantasi? På vilket sätt har rollspel och lajv, min 
hobby, påverkat mig som människa? Jag tror mig se ett svar genom att både granska 
mig själv och spelande vänner i min närhet. Lajv och rollspel har gett oss 
empati och respekt för våra medmänniskor. En förmåga att sätta oss in 
i andras perspektiv och kunna se mer än en sida av verkligheten. Detta 
är något värdefullt, något vi skall vara stolta över.

NÄSTA GÅNG NÅGON frågar varför du sitter på busshållplatsen 
iklädd yllemantel eller när någon undrar varför du frivilligt 
skall sitta instängd i en mörk skola på ledig tid, sträck på dig. 
Var stolt över din hobby, den ger dig ett unikt försprång i livet. 
Glöm aldrig det.

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

Magnus Alm
sverox@sverok.se

mig själv och spelande vänner i min närhet. Lajv och rollspel har gett oss 
empati och respekt för våra medmänniskor. En förmåga att sätta oss in 
i andras perspektiv och kunna se mer än en sida av verkligheten. Detta 
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PÅ SVEROKS RIKSMÖTE valdes en ny för-

bundsstyrelse. Förbundsstyrelsen ansvarar 

för att genomföra Sveroks verksamhetsplan, 

alltså följa de riktlinjer som riksmötets ombud 

tagit fram. Förbundsstyrelsen representerar 

Sverok mot media, myndigheter och andra 

utanför förbundet, och tar beslut i frågor som 

uppkommer mellan riksmötena.

Det går att kontakta styrelsen genom 

styrelsen@sverok.se. Ledamöterna kommer 

att presenteras mer utförligt på förbundets 

hemsida.  Där kan man också se vem som 

ansvarar för vilka frågor, läsa protokoll från 

möten och hitta annan färsk information om 

vad styrelsen arbetar med.

Den  mars hade Sverok   medlemmar i 

 föreningar –   av dessa är i åldern -

. Dessa siff ror är för verksamhetsåret . 

Det går bra att rapportera medlemssiff ror för 

 ända fram till september i år. För varje 

medlem får föreningen  kr i bidrag.

Sveroks verksamhetsplan för  klubbades 

även på riksmötet. Fokus ligger på konsoli-

dering – att stärka förbundet och bli ännu 

bättre på det vi gör idag istället för att satsa 

på ytterligare tillväxt i medlemsantal och ny 

förbundsverksamhet. Viktiga delar handlar 

om att öka kontakten mellan olika delar av 

förbundet och uppnå en starkare vi-känsla. 

Fler sätt att stödja medlemsföreningarna 

ska tas fram, samtidigt som nya behov och 

problem ska identifi eras. Fler medlemmar 

ska inspireras till att engagera sig i Sveroks 

verksamhet.

En viktig del är också att förbundsstyrelsen 

till riksmötet  ska ta fram ett förslag på 

en långsiktig vision och en strategi för att 

nå målen. 

Sveroks 
verksamhetsplan

Sverok agerar 
i debatten om 
datorspel
DATORSPEL HAR FÖREKOMMIT fl itigt i den 

off entliga debatten på senare tid. Sverok har 

agerat genom att kontakta medieföretag, 

och kommer framöver förhoppningsvis att 

få möjlighet att delta i debatter och nyhets-

sändningar för att företräda datorspelarnas 

syn på de aktuella frågorna. Likaså har 

familje minister Berit Andnor kontaktats 

för att inleda en diskussion. Ministern har 

uttalat sig i fl era olika medier om att dator-

spelsbranschen behöver ses över och Sverok 

vill delta i ett sådant arbete.

Vi närmar oss 
  medlemmar

Under februari träff ade Sverok statsrådet 

Lena Hallengren, ansvarig för bl a ungdoms-

frågor och folkbildning, för att under ett en-

skilt möte diskutera Sveroks ståndpunkter 

i ett antal ämnen. Sverok närvarade med 

Jon Nilsson, förbundsordförande, Andreas 

Brodin, vice ordförande, och Lars Johansson, 

som arbetar med utvecklingsfrågor inom 

förbundet, medan ministern åtföljdes av 

sin statssekreterare samt en tjänsteman från 

departementet. Frågor som diskuterades var 

bland annat Sveroks syn på folkbildning, 

ungas rätt att driva egna föreningar fullt ut 

(samt få organisationsnummer och öppna 

bankkonto) och framtiden för det statliga 

stödet till ungdomsorganisationer.

Möte med ungdoms-
ministern

nyheternyheternyheternyheternyheternyheter

Förbundsstyrelsen 

Ordförande: Jon Nilsson (omval)

Elin Gullberg Bohlin (omval) 

Andreas Brodin (omval)

Andreas Granander (nyval)

Jon Heinpalu (nyval)

Karl Lampinen (omval)

Mikael Leisjö (nyval)

Petra Malmgren (nyval)

Linus Perlerot (nyval)

Karolina Staël (omval)

Andreas Svedin (nyval)

Anders Östlund (nyval)
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Distriktårsmöten
Under våren har flesta av Sveroks distrikt 

haft årsmöte. Mer information om just ert 

distrikts årsmöte finns på deras hemsida, 

passa på att kika in där för att se vad som 

har hänt i ert favoritdistrikt.

Nu finns årets bidragsblanketter 

uppe på Sveroks hemsida så 

nu kan ni söka bidrag för 

 snabbt och lätt. 

Blanketterna för  lig-

ger fortfarande kvar. Om 

ni inte har sökt för allting 

under förra året så passa på 

att göra det också innan det 

är för sent. Varje förening som 

rapporterar att de haft verksam-

het får  kr och dessutom  kr 

per medlem. 

Sök bidrag!

Arbetet med  års upplaga av den natio-

nella spelveckan är igång. Tiden är även i år 

vecka , vilket kan verka avlägset nu när det 

fortfarande är vår. Men tiden går fort och vill 

ni i er förening satsa på att visa upp er är det 

lika bra att börja förbereda er redan nu. 

Om ni vill arbeta med de nationella för-

beredelserna, har tips till samordnarna 

eller vill ställa frågor kan ni höra av er till 

nsv@sverok.se. 

SEDAN FÖRRA NUMRET har det hunnit hållas ett riksmöte och där diskuterades 
alldeles för många intressanta frågor för att kunna nämna alla här. Vad som dock 
är intressant ur ett demokratiskt perspektiv är att ovanligt många påpekat att den 
form som Sverok använder vid sina riksmöten är föråldrad. Nya delegater upp-
levde mötesformen som bakåtsträvande och det väcktes en övrig fråga som bifölls. 
Frågan tog fasta på att förbundsstyrelsen i förarbetet till kommande riksmöten 
skall efterforska och föreslå riksmötet kreativa och alternativa mötesformer samt 
skapa förutsättningar för att kvalitetssäkra och utvärdera riksmöten.

PÅ SINA DISKUSSIONSFORUM har paintballuttövare diskuterat huruvida det är sport 
eller hobby de håller på med. Frågan kommer naturligt då paintball som 

företeelse växer och tävlingar numera hålls på stora arenor och med 
publik, samtidigt som den äldre versionen av paintball finns 

kvar, där utövarna spelar i skogen iklädda kamoflagekläder. 
Tydligt är att de flesta som spelar på bana med uppblås-
bara hinder och turnerar i paintball vill att paintball skall 
betraktas som en sport, medan skogsspelarna mer verkar 
luta åt att det bara är en hobby. Det paintballförbund som 
håller på att startas upp vill försöka få paintball klassad 
som en sport av Riksidrottsförbundet. Om paintball offici-

ellt blir en sport, kan då fortfarande paintballuttövare vara 
anslutna till Sverok? Antagligen är det en definitionsfråga. 

Så länge paintballspelare anser sig hålla på med ett spel är de 
välkomna, enligt rådande praxis inom Sverok.

Värt att notera är att även Sveriges Schackförbund arbetar hårt för att 
få schack klassat som sport. Det finns ambitioner att få schack till en OS-gren 
och att förbundet skall tas upp som medlem av Riksidrottsförbundet. Du kan 
läsa mer om Svenska Paintballförbundet på sidan .

BLAND ROLLSPELARE HAR det pratats om nedläggningen av tidningen Codex. 
Tidningen, som har funnits sedan slutet av nittiotalet, har kommit ut med  
nummer och har under hela sin utgivning hela tiden utvecklats och breddats. 
Du kan läsa mer om nedläggningen av Codex på sidan .

FÖRENINGEN MILSIM som startades efter att OP:Frost hade lagts ner (läs mer i 
Sverox nr ) har redan stött på bekymmer. I ett brev till Borås kommunstyrelse 
ansökte föreningen om att få arrendera mark kring kåkstaden Bockabyn utanför 
Borås, för att kunna arrangera ett stort airsoftarrangemang under pingsthelgen. 
Borås kommunstyrelse har dock sagt nej till föreningen och i framtiden vill inte 
kommunen ha några airsoftuttövare i området runt Bockabyn. En av anledning-
arna uppges vara att kommunstyrelsen tidigare har sagt nej till paintballspelare 
att hyra området och därigenom satt en praxis. Dessutom säger ansvarigt kom-
munalråd Björn Wahllöf vid en intervju att ”leka krig” inte är något som Borås 
kommun stöder. Intervjun finns i en artikel på sida .  

Debattsvepet

”Om Paint-
ball officiellt blir en 

sport, kan då paintball-
utövare fortfarande 
vara anslutna till 

Sverok?”

Nationella
spelveckan

Ungdomsstyrelsens tidning Brus, som sprids 

till alla de som jobbar med ungdomsfrågor 

inom det offentliga och på flera andra håll, 

hade i sitt senaste nummer två artiklar om 

Sverok och spelhobbyn. Förbundsordför-

ande Jon Nilsson intervjuades, liksom Sara 

Hjalmarson,  år och ordförande i Spel- och 

teaterföreningen Antihjältarna. Båda artik-

larna var väldigt positiva, och gav en bra bild 

av hobbyn och förbundet.

Tidningen finns att läsa på 

www.ungdomsstyrelsen.se/kat/

,,,.html. 

Sverok i Ungdoms-
styrelsens tidning
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nyhetssvepetnyhetssvepet

Vad har svenskar, fi nnar, norrmän, danskar, 

fransmän, ryssar, italienare, amerikaner, 

tyskar och ester gemensamt? Jo, de åkte till 

Solmukohta (uttalas ung. Sållmokåhhta).

Den nordiska lajvkonferensen Knutpunkt 

anordnades i år i Helsingfors i slutet av 

februari. Intresset för konferensen verkar 

nå nya länder varje år och de nya tillskot-

ten för i år blev Tyskland och Estland. Några 

ryska, franska och italienska lajvare börjar 

faktiskt vid det här laget tillhöra veteranerna 

i Knutpunkt-sammanhang. Konferensens  

deltagare i åldrar mellan  och  år fi ck 

under tre dagar gå på föreläsningar, delta i 

workshops, se olika uppträdanden och, inte 

att förglömma, festa och umgås. Tonvikten 

för i år låg på den mer ”akademiska” eller 

analytiska sidan av lajvdiskussionen. Målet 

var dock att hela tiden ge möjligheter till 

olika aktiviteter, med en föreläsning, en dis-

kussion och en workshop vid alla tidpunkter 

under dagen.

Bastu, musikal och nakenchock

Den fi nska bastun var förstås varm varje kväll 

under konferensen och många utlänningar 

vågade sig faktiskt ned för en minnesvärd 

upplevelse (även om fi nnarna klagade 

över fi sljummen och utlänningarna över 

stekhet bastu vid ca  grader). Den fi nska 

kulturen smittade i alla fall av sig till den 

grad att en blandad skara på  personer 

drog ut på nakenmaraton i en halv meters 

snödriva runt hela konferenshotellet mellan 

bastuvarven.

I år hade en grupp också satt upp en li-

ten musikal med lajvtema, till den samlade 

publikens stora förtjusning. Succén var ett 

faktum och redan under konferensens gång 

diskuterades en uppföljare för nästa år.

Precis som ett antal tidigare år gav ar-

rangörerna ut en konferensbok, som i år fi ck 

namnet Beyond Role and Play. Ett fyrtiotal 

skribenter hade gett bidrag till den mäktiga 

lajvantologin på  sidor.

Nästa år står Norge på tur. Knutepunkt ’ 

går av stapeln i februari  i Oslo.

Stockholmska spektakel
– en resa genom historien

Åttonde Knutpunkt allt mer internationellt

nyhetssvepetnyhetssvepet

Stockholmska spektakel

nyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepet

Den  till  maj arrangeras dräktpara-

den Stockholmska spektakel i Stockholms 

innerstad. Evenemanget tar fasta på sta-

dens historia.

 Syftet är att gripa tag i stadens själ som den 

uppenbarat sig i olika förklädnader under 

skilda epoker. Initiativtagare är Anna Gus-

tin, som drev Stockholms historiska festival på 

Riddarholmen och i Gamla stan  – , 

samt Elisabeth Goldstein som också arbetat 

med evenemang av större karaktär tidigare. 

Arrangemangets målsättning är att dra igång 

ett årligt historiskt festspel i Stockholm, med 

olika tidsepoker som tema varje år, där 

medborgarna kan delta själva på olika sätt. 

Anna Gustin ser många anledningar att driva 

Stockholmska spektakel, men några syften 

är tydligare och viktigare än andra.

– Framför allt vill vi inleda samarbete med 

skolorna, muséerna, kyrkorna, studieförbun-

den och alla tänkbara små intresseorganisa-

tioner som fi nns, säger Anna.

Hoppas på många historieintresserade

Rent praktiskt drivs festivalen genom ett litet 

handelsbolag som heter Tidstrampolinen. 

Anna och de andra som arbetar där hoppas 

få många historieintresserade att besöka 

Stockholm och delta i festivalen. När Anna 

får frågan varför man som historieintresserad 

bör engagera sig i Stockholmska spektakel 

känner hon ingen tvekan i sitt svar.

– För att man precis som vi tycker att det 

vore så härligt om alla tilläts sig att bli lite lek-

fulla en gång per år. Att man vill engagera sig 

därför att det i detta evenemang inte fi nns 

några avgränsade åldrar, alla kan vara med. 

Kanske för att man är någon som söker såväl 

allvar och djup som fest och glädje!

Läs mer på 

www.stockholmskaspektakel.se
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Genom ett pressmeddelande meddelar 

Apokalyps Media att tidningen Codex läggs 

ner. Istället kommer samma redaktion som 

gjorde Codex att fokusera på tidningen 

Widescreen. Tidningen kommer att utökas 

med femtio sidor material som annars skulle 

använts i Codex. Det sista numret av Codex 

är färdigproducerat men kommer inte att 

tryckas på grund av att Apokalyps Media har 

haft problem med sitt tryckeri. Qarin Bodin, 

marknadsansvarig på Apokalyps Media, har 

berättat för Sverox varför Codex läggs ner.

– Codex har blivit bredare och för att göra 

Widescreen helt komplett så tog vi femtio 

sidor med Codexrelaterat material för att ge 

Widescreen mer substans. Vi tror att det finns 

ett intresse för de mer nischade spelen och 

vår layout gör det mer tillgängligt. Det som 

gjorde att det verkligen tog fart var att vi 

bytte tryckeri och det uppstod en del kom-

plikationer. Det nya tryckeriets första num-

mer av Codex skulle vara i butik den tredje 

februari, men det har inte kommit ut än.

– Vi är skitnöjda med den här nya produk-

ten, plus att det blir mer att läsa för läsarna. 

Alla som har haft Codex-prenumeration kom-

mer att få en Widescreen för varje nummer 

av Codex som de hade innestående på sin 

prenumeration. Fast de får ingen DVD till 

tidningen som andra Widescreen-prenu-

meranter får. Vi tror och hoppas att alla 

kommer bli nöjda.

Ständig utveckling

Codex har sedan  utvecklats enormt 

och genom åren har Codex väckt blandade 

känslor bland svenska spelare. Tidningen har 

hela tiden förändrats och breddats. Rikard 

Jespersen, Codex art director, har varit med 

nästan från början och reflekterat över hur 

läsarna accepterat tidningens utveckling.

– Den har ju blivit 

väldigt väl mottagen 

samtidigt som de som 

bara gillade när vi skrev om Neo-

games produkter tyckte det blev tråkigt 

när vi tog in andra rollspelsprodukter, och 

sedermera helt annorlunda produkter. För 

varje ny produkt eller hobby som har tagits 

in är det några som hurrat och en del som 

ställt sig negativa. Men materialet i tidningen 

har aldrig minskat eftersom sidantalet ökade 

varje gång vi breddade tidningen.

Fokus på hobbyspel

Rikard berättar att Codex själ kommer att 

leva vidare, men under ett annat namn. 

Och frågan som många läsare antagligen 

ställer sig är exakt hur stor del från Codex, 

och vilka delar, som kommer att följa med 

över till Widescreen.

– Vi kommer att flytta över material från 

Codex men vi kommer att skriva det på ett 

mer allmänt sätt. Vi kommer inte ha de rik-

tigt jättedjupa texterna utan istället göra det 

tillgängligt för allmänheten. Vi kommer att 

fokusera mer på hobbyspel. Brädspel och 

sällskapsspel som alla kan spela. Vi kommer 

även ha med rollspel, men vi kommer inte 

skriva om figurspel eller kortspel.

Män i fokus?

Tidningen Widescreen skall enligt Apokalyps 

Media vara ”ett underhållningsmagasin som 

präglas av kvalitet och utstrålar lyx”. Mål-

gruppen är personer i åldern  till , men 

återigen enligt Apokalyps Medias egen 

uppgift, tidningen läses och uppskattas 

av hela familjen. Att sju av tio läsare är män 

förvånar knappast med tanke på de omslag 

som hittills har prytt tidningen.  

Codex läggs ned
– men lever vidare i Widescreen

De nedläggningsrykten som har som florerat runt 

tidningen Codex har nu blivit bekräftade. Codex 

har lagts ner och den bakomliggande redaktionen 

arbetar istället vidare med tidningen Widescreen.
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BOCKABYN ÄR EN KÅKSTAD uppbyggd för 

gamla I , Älvsborgs regemente, avsedd 

att användas vid träning av strid i ort. När 

regementet lades ner togs ägandet av 

kåkstaden och det kringliggande området 

över av kommunen och numera används det 

främst av räddningstjänst och militär. Under 

 har området hyrts av airsoftföreningen 

OP:Frost, som nu är nedlagd (läs mer om 

OP:Frost i Sverox ). Vid hyrestillfällena 

har kontrakten upprättats muntligt över 

telefon, direkt med räddningstjänsten som 

förfogar över området. Inför ett större ar-

rangemang som var tänkt att hållas under 

pingsthelgen, lämnade föreningen milSim in 

en skriftlig förfrågan till Borås kommunsty-

relse om att få arrendera den kringliggande 

marken runt kåkstaden.

– Hade vi nöjt oss med bara staden hade 

vi gjort som vanligt och bara ringt rädd-

ningstjänsten. I och med att marken är runt 

om kring kommunägd, lämnade vi in en 

skriftlig ansökan. Vi hade fått indikationer 

på att det behövdes ett kommunstyrelse-

beslut på arrende av marken. Och om det 

Borås kommun vägrar låta 
Sverokförening arrendera mark

nyhetssvepetnyhetssvepet

Borås kommun vägrar låta 

nyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepet

skall vara - personer i skogen en 

helg så märks det. Vi ville kunna meddela 

allmänheten om vad som försiggick, för vår 

hobby kan ju faktiskt uppfattas som hotfull, 

även om jag aldrig varit med om att någon 

utomstående har uppfattat den så. Vi vill vara 

ärliga och öppna med våra intentioner och 

det verkade dessutom mest praktiskt, säger 

milSims vice ordförande Olle Nyman.

Ansökan skickades in den  mars och den 

 mars tog Borås kommunstyrelse beslutet 

att neka milSim arrende av markområdet 

kring Bockabyn under pingsthelgen med 

följande motivering:

”Er förening har begärt att få arrendera 

markområdet runt anläggningen Bockabyn 

i Borås. Syftet är att arrangera lajvinriktade 

sk airsoftspel med användning av airsoft-”va-

pen”. Vapnen skjuter  mm nedbrytningsbara 

kulor.

Kommunens inställning till den typ av 

verksamhet som ni beskriver i ert brev är starkt 

restriktiv. Kommunen vill inte medverka eller 

uppmuntra till spel eller ”lek” med vapen som 

riktas mot andra människor. Denna inställ-

ning har i jämförbara situationer medfört 

att kommunen inte upplåtit mark till sådana 

aktiviteter.

Med hänvisning till ovanstående upplåter 

inte kommunstyrelsen marken vid Bockabyn 

till föreningen milSim.”

I början av mars skickade föreningen milSim en ansökan om att 

få arrendera det kommunägda markområdet kring Bockabyn 

utanför Borås. Kommunstyrelsens svar blev ett enhälligt nej.

Snabbt beslut av kommunstyrelsen

I samband med att möteshandlingarna 

för den  mars blev off entliggjorda och 

det stod klart att kommunstyrelsen hade 

tänkt neka föreningen milSim arrendet av 

området under pingsthelgen upprättades 

en protestlista. Under  dagar skrev sam-

manlagt  personer från  olika länder 

under protestlistan. Jonas Axelsson, medlem 

i föreningen milSim, som befann sig på kom-

munstyrelsemötet den  mars berättar dock 

att kommunstyrelsen inte verkade bry sig 

när han överlämnade listan.

– Nej, inte ett dugg, de hade redan bestämt 

sig. Det var inte någon votering eller diskus-

sion, bara klubban i bordet och sedan var det 

klart. Jag hade hoppats på att det skulle bli 

en diskussion i alla fall, men det blev ing-

enting. Jag är så jävla besviken över att bo i 

Borås, säger en uppgiven Jonas.

Stöder sig på tidigare principer

Björn Wahllöf, ansvarigt kommunalråd, vill 

understryka att beslutet togs enhälligt av alla 

partier utan några tveksamheter. Han tycker 

inte det fanns några frågetecken kring hur 

förfrågan om arrendet skulle behandlas.

– Det är klart att vi knäsitter en princip 

när vi tar det här belslutet. Men vi har haft 

förfrågningar tidigare och nekat, men det har 

gällt paintball, så detta blir konsekvensen. 

Vi har inte gjort någon speciell utredning i 

frågan, utan vi fattade beslutet grundat på 

milSims skrivelse. Det är ingen svår fråga ur 

den synvinkeln. De skriver att det är frågan 

om lek, och att man iscensätter en händelse 

och sen står det i ett förtydligande att ”Då de 

redskap vi använder kan uppfattas som hot-

fulla så skulle vi vilja ha möjligheten att under 

dessa tre dagar spärra av de vägar i området 

som inte behöver användas av allmänheten, 

alternativt ha möjlighet att förvarna folk om 

de aktiviteter som sker i området för att på 

så sätt förhindra missförstånd.”

Detta är två divergerande uppgifter. 

En harmlös lek behöver inte spärra av ett 

”Det var ingen votering 

eller diskussion, bara 

klubban i bordet”
Jonas Axelsson, milSim

”Det var ingen votering 

klubban i bordet”

Björn Wahllöf har inga problem med att 
försvara kommunstyrelsens beslut.
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Tidigare har det stora airsoftspelet Operation: Frost arrangerats vid Bockabyn utanför Borås.

område. Om saker verkar hotfulla, om man 

jobbar i kamoflagekläder och med airsoft-

vapen som är så lika riktiga vapen som de 

kan bli är det ändå så som vi har uppfattat. 

Vi behöver väl inte ytterligare spä på den 

våldsexponering som finns i samhället? Vi 

har inte för lite krig i världen, och inte för 

lite våld, tvärtom.

Destruktivt med krigslekar

Björn Wahllöf och resten av kommunstyrel-

sen har alltså inte stött sitt beslut på någon 

utredning, utan tidigare tagna beslut om att 

neka paintballspelare tillträde till området. 

Åsikten tycks stå klar; att leka krig är inget 

Borås kommunstyrelse stöder och Björn har 

inte heller några problem med att rättfärdiga 

beslutet.

– Krig är bland det mest destruktiva som 

finns – vi behöver inte återspegla det. Kom-

munen har valt att behålla området för att 

man skall kunna träna för jordbävningskata-

strofer där, både militär och hemvärn. Men 

syftet är då att det ingår i vårt försvar. Vi har 

ett allvarligt syfte: Att träna för att möta en 

fiende i krig, men detta bygger på att leka 

krig, det stöder vi inte. Syssla med sånt som 

är positivt, det behöver vi!

milSim ser sig om efter ny mark

Föreningen milSim låter dock inte beslutet 

bli en spik i kistan, utan letar aktivt vidare 

efter nya områden att arrangera på.

– Det känns jäkligt orättvist, men det var 

väntat. Jag skall skriva en överklagan till 

länsrätten och de får pröva beslutet. Jag 

tror att det strider mot kommunallagen i 

och med att alla har rätt till en rättvis pröv-

ning. Kommunstyrelsen har själva sagt att 

om det var en fotbollsturnering hade det 

inte varit några problem. Men vi måste hitta 

mark, annars kan vi ju inte arrangera något, 

och då faller hela vårt syfte, säger milSims 

vice ordförande Olle Nyman.

Hjälp från Sverok

Sverok har tagit avstånd från Borås kom-

munstyrelses beslut och protesterat både 

i debatt och genom direkt kommunikation 

med det ansvariga kommunalrådet. Jon Nils-

son, Sveroks förbundsordförande redogör 

för själva händelseförloppet.

– Föreningen milSim kontaktade kansliet 

när de skulle skicka in sin ansökan. Kans-

liets utvecklingschef Lars Johansson gav 

dem lite coaching och tips. Detta var innan 

de fått veta att beslutet skulle bli nekade. 

När de fick reda på att beslutet skulle bli 

ett nej hörde av sig till mig. Jag gav dem 

en del tips och skickade dem sedan vidare 

till Anna Lundström och Tobias Eliasson på 

Sverok Väst. Då ställde bland annat Tobias 

upp i radiodebatt. Sen har jag ringt det an-

svariga kommunalrådet, man jag fick aldrig 

något svar. Då skickade jag ett brev till ho-

nom och kopplade in Fredrik Engström, före 

detta förbundsstyrelseledamot och blivande 

jurist. Fredrik undersöker om det finns något 

juridiskt felaktigt i kommunstyrelsens beslut. 

Just nu håller vi på att sätta samman material 

om airsoft och Sverok som skall skickas till 

kommunpolitikerna i Borås. Sverok kommer 

att jobba hårt under året för att se till att 

liknande situationer inte uppstår.  

Magnus Alm
sverox@sverok.se

Foto: AdamLundqvist, www.picturethis.nu
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Rollspel

World of Darkness håller fortfarande på att 

dö. Ni vampirelajvare som trycker därute har 

möjligen redan tittat i Laws of Judgment, som 

är den stora avslutningsboken för samtliga 

böcker som följer Mind’s Eye Theatre-syste-

met. När den här tidningen kommer ut har 

Laws of Judgment redan funnits ute i handeln 

i ett par veckor. Bordsrollspelare som har en 

eller annan av apokalypsmodulerna vet kan-

ske redan att återuppståndelsen är planerad 

att börja mot hösten med Vampire: The Re-

quiem och World of Darkness Rulebook, som 

ska komma i augusti, Werewolf: The Forsaken 

som är planerad till november och Mage: The 

Awakening som vi kan se i handeln i mars 

. Enligt White Wolf själva kommer WoD 

se rejält annorlunda ut framöver. Det ska bli 

mer än bara en ytlig revidering för att WW 

ska kunna tjäna pengar på godtrogna fans, 

men den som lever får väl se hur det blir med 

den saken. Dessutom kommer ett Dark Ages: 

Changeling framåt vårslutet i år.

Mitt i värmeböljan i juni – om det inte 

blir en rå och fuktig (det vill säga rollspels-

vänlig) sommar i år – kommer Wizards 

of the Coast med sin nya kampanjvärld 

Eberron Campaign Setting. De körde en 

tävling för att sålla fram de bästa idéerna 

ur spelindustrins och fanskarans skarpaste 

hjärnor och det här är alltså vinnaren, en 

fantasyvärld som just legat i storkrig och 

är präglad av uråldriga ruiner, märkliga 

mutanter, självmedvetna besvärjelser och 

vitt spridda teleportationssystem. Trots 

de många nyheterna ska det gå utmärkt 

att spela en ärkereaktionär och traditionell 

dungeonhackingkampanj i Eberron också, 

om man av någon anledning föredrar det. 

Förhandstittar på illustrationerna utlovar 

hur som helst en taggig och murken miljö 

med gott om nya raser och andra originella 

upptåg.

Figurspel

Sommarens stora kampanj till Warhammer 

Fantasy Battles, Storm of Chaos, kommer att 

köras från juli till augusti och blir en så kallad 

”narrative campaign” med egen webbsida. 

Första delen utspelar sig vid gränsen till 

Kislev och inleds med att Archaon stormar 

in i Middenheim. Arméboken ska innehålla 

tio nya listor, däribland Cult of Slaanesh till 

Dark Elves som inkluderar daemonettes, 

en lista för de vanliga dödliga som tjänar 

direkt under Archaon (Mortal Warriors), 

en slayerarmé med egen krigsmaskin 

(Goblin Heaver) till Dwarfs och en ny lista 

för Middenheim där ”teutoniska riddare” 

ingår. Bland de nya modeller som släpps 

samtidigt med kampanjens armébok fi nns 

slayers med kedjesvingade yxor, Black Orcs 

med tvåhandsvapen, en Black Orc Warboss, 

den kaoskanon som avbildats i White Dwarf 

samt nya Chaos Warriors i plast.

Brädspel 

Brädspelsfantaster kan med fördel hålla ett 

öga på War of the Ring av italienska Nexus, 

ett lyxigt storspel i Midgård som baserar 

sig på böckerna snarare än fi lmerna och 

kan bli riktigt bra. Pjäserna är åtminstone 

väldigt snygga och det brukar vara ett gott 

tecken. Spelet år tänkt att dyka upp någon 

gång nu i sommar. Kolla själva på: http:

//www.freewebs.com/tolkienboardgamecoll

ecting/waroftheringnexus.htm

Levande rollspel

Ni som inte var på fi nska lajvkonventet 

Solmukohta kan troligen snart köpa es-

säboken Beyond Role and Play, som delades 

ut till deltagarna, i handeln. Full av preten-

tiösa texter (i bästa mening) om det levande 

rollspelets teori och verklighet, med många 

svenska bidrag.

Storm of Chaos till WHFB
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på de flesta paneler, och 
även om den kan tyckas vara 
något poänglös, finns det en skön känsla i att 
kunna trycka hårt på den när allting går snett. 
Panikknappen säljs för 40 kronor och levereras 
med en självhäftande tejp på baksidan för enkel 
montering. www.iwantoneofthose.com

prylhörnanprylhörnan

Kanske den viktigaste 
knappen på ett 
tangentbord! Panik-
knappen passar bra 
på de flesta paneler, och 

Vandringsstavar som heter duga. För 
den alldaglige trollkonstnären fungerar 
måhända vilken rundstav som helst, 
men för den kräsne magikern duger 
bara det bästa. De mycket autentiska 
kopiorna av Gandalfs och Sarumans 
stavar imponerar oavsett om du är ute 
på promenad eller bekämpar ondska i 
fjärran kungadömmen. Båda stavarna 
kostar ungefär 2000 kronor var. 
www.cinemareplicas.com

Varför köa vid kaffeautomaten på nästa 
LAN? Med din egna minibryggare behö-
ver du aldrig vara längre en armlängds 
avstånd till en kopp varmt kaffe. Efter-
som bryggaren bara klarar av en kopp i 
taget behöver du inte hitta på ursäkter 
för att slippa fylla dina vänners mug-
gar. Minibryggaren kostar 340 kronor 
och då ingår en trendig svart mugg. 

www.boysstuff.co.uk

Roboten Pino sägs vara 
den enda överlevaren 
från den pinologiska 
kulturen. Tydligen 
har han kraschlan-
dat på vår planet 
och i samband med 
kraschen förlorade 
han sitt minne. Nu 
behöver han någon som 
tar hand om och uppfostrar 
honom. Beroende på hur han 
behandlas utvecklar han olika 
personligheter och när han lär 
sig något nytt avancerar han 
vidare till en ny level. För 
ynka 350 kronor kan du bli 
stolt ägare av en egen robot. 
www.firebox.com

För modemedvetna konsolspelsgalningar är antagligen ett 
bältesspänne tillverkat av en äkta handkontroll något av en 
dröm. Nu, för bara 110 kronor, kan du visa omvärlden precis hur 
passionerat en konsolpelares förhållande till sin favoritmaskin 
kan vara. www.nesbuckle.com

En miniatyrkatapult som skjuter pingisbollar, kan det vara 
något? Spontant kanske man inte tror det, men denna lilla 
handgjorda katapult av trä kan verkligen berika ditt liv. För 
ungefär 150 kronor kan du sätta dig i respekt i konventets sovsal 
eller pricka colaburkar under sega spelpass. Kanske den till och 
med kan göra succé i figurspelsturneringen? 
www.davescooltoys.com
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– Det känns väldigt bra, speciellt med 
tanke på vilka hedervärda personer som 
fått priset innan.

Under Jonas tid som ordförande hände 
det mycket inom Sverok och han minns 
åren inom förbundet med glädje.

– Jag har en väldigt positiv bild av min 
tid i Sverok. Det som gläder mig är att de 
konfl ikter vi hade nu faktiskt är lösta. Vi 
hade våra konfl ikter och det känns skönt 
att de ledde framåt. Konfl ikterna var en 
väldigt viktig del i arbetet.

För Jonas, som inte varit aktiv inom 
Sverok på länge, är besöket på riksmötet 
det första på fl era år. Trots tiden som pas-
serat anmärker Jonas att hjulet tycks vilja 
uppfi nna sig själv, om och om igen.

– Nittio procent av frågorna och svaren 
är de samma, men det känns som om de-
mokratiarbetet fungerar bättre nu.

Trots betraktelsen om att samma 
frågor stöts och blöts på varje riksmöte 
år ut och år in har Jonas stort hopp för 
Sverok och innan vi avslutar intervjun 
gör han en sista anmärkning.

– Tyvärr verkar det som om inno-
vationsmöjligheterna inte är lika stora 
nu, men förbundet har en väldigt stor 
potential att skapa något bra.

Under årets riksmöte valdes 
den före detta förbundsordför-
anden Jonas Birgersson till ny 

hedersmedlem i Sverok. Sverox 
tog tillfället i akt att prata 

lite närmare med den numera 
riksbekante Birgersson.

i  fokus -  jonas b irgerssoni  fokus -  jonas b irgerssoni  fokus -  jonas b irgerssoni  fokus -  jonas b irgersson

Sverok har fått en ny hedersmedlen och 
Sverox gratulerar Jonas Birgersson och 
instämmer i hans uttalande. Sverok har 
just nu, med sitt växande medlemsantal 
och stora ideella engagemang, en fan-
tastisk potential att skapa något bra för 
Sveriges spelare. Utan tvekan.  

DE FLESTA KANSKE känner igen Jonas 
Birgersson från nittiotalets IT-hype då 
han drev företaget Framfab. Vad inte 
lika många vet är att Jonas under åren 
- till - satt som förbundsordförande 
i Sverok. Jonas var en person som redan 
då ständigt låg i hetluften, och hans sätt 
att leda förbundsstyrelsen var inte alltid 
uppskattat av alla förbundsengagerade. 
Men samtidigt som det stormade på 
insidan växte Sverok som förbund och 
medlemsantalet ökade från  perso-
ner till  .

På årets riksmöte i Örebro blev Jonas 
Birgersson vald till hedersmedlem, och 
när Sverox frågar honom om hur det 
känns, är det tydligt att han blivit rörd 
av utmärkelsen.

Hedersmedlem
utan konfl ikträdsla

SVEROKS HEDERSMEDLEMMAR

John Robillard – Skapade förkort-

ningen “Sverok” samt förbundets 

första tidning.

Jakob Lundqvist – Föregångsman 

för datoriserad administration i 

förbundet.

Fredrik Innings – En av förgrunds-

fi gurerna i grundandet av Sverok, 

och förbundsordförande från 1988 

till 1993.

John Bredal – En förbundets trotjä-

nare och eldsjäl i det fördolda.

Jonas Birgersson – Under hans ord-

förandeskap växte förbundet från 

5000 medlemmar till 20 000.

Magnus Alm
sverox@sverok.se
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Jonas Birgersson höll ett uppskattat tal inför ombuden när han gästade riksmötet i Örebro. Till höger, tre generationer förbundsordförande
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Fan dom som inte ger sig!
debatt debatt 

NEJ. Det är inte ”allmänt accepterat” att 
fandom föddes i och med TV-serien Star 
Trek. Många torde ruska på huvudet och 
gnugga ögonen inför en sådan beskriv-
ning. Mediafandom föddes måhända då, 
men inte fandom som sådan.

Fandom föddes i början på -talet, 
bland dåtidens novelltidskrifter, så 
kallade pulpmagasin. Det mesta i hob-
byhänseende som anknyter till science 
fi ction och fantasy är avknoppningar 
från detta. Denna ursprungliga fandom 
brukar referera till avknoppningar som 
fringe fandoms eller just mediafandom 
som syftar på alla mediaformer utom 
skönlitteratur.

Det första science fi ction-magasinet, 
Hugo Gernsbacks Amazing Stories, star-
tade . Snart kom fl er magasin och de 
publicerade gärna läsarbrev. Då breven 
ofta angav brevskrivarens adress började 
läsarna ta kontakt med varandra, bilda 
klubbar, starta fanzine och så småning-

om arrangera kongresser. Den den första 
sf-kongressen hölls i Leeds, England, i 
januari . I New York i juli  hölls 
den första sf-världskongressen 
och undantaget några krigsår 
har sf-världskongresserna 
hållits varje år, numera 
med   -   del-
tagare.

Första svenska sf-kon-
gressen redan 

Till Sverige kom fandom efter 
kriget. Dénis Lindbohm startade den 
första klubben i Malmö , och Sture 
Lönnerstrand den första i Stockholm 
. Marken hade beretts genom 
vårt eget pulpmagasin, Jules Verne 
Magasinet/Veckans Äventyr som utkom 
under -talet. Den första svenska sf-
kongressen, Luncon, hölls i Lund  
och fortfarande idag frodas rörelsen. Det 
arrangeras två till fyra svenska sf-kon-
gresser årligen och åtminstone halvdus-
sinet klubbar håller igång. Det är inte tio-
tusentals aktiva som i Sverok, men i alla 
fall några hundra i Sverige. Med fandom 
menar jag just den raka utvecklingslinje 
som hela tiden funnits kring exempelvis 
sf-världskongresserna, eller för svensk del 
från Luncon  och framåt. Fanzinen 
har också bildat en viktig bas. Fansen är 

I nummer  av Sverox skrev 
Johanna Koljonen en artikel 

om fandom. Ahrvid Eng-
holm, som tidigare har skrivit 

Sverox SF-spalt, håller inte 
riktigt med Johanna.

Ahrvid Engholm
ahrvid@bredband.net

både läsare och skribenter och även om 
DVD och spel och sådant idag kanske 
säljer bättre än böcker nu för tiden, 

var skönlitteraturen det viktiga 
– och förblir det än idag. Det 

var bland annat därför som 
fandom startade SF-Bok-
handeln. 

Star Trek av ringa 
betydelse

I Sverox artikel sägs att sf-
fansens redan existerande klub-

bar såg ”rekryteringsbasen explodera” när 
Star Trek kom. Så var det inte. Fansen 
brydde sig inte om denna TV-serie. Det 
sågs tvärtom som ett problem att ett se-
riöst kulturellt intresse för skönlitteratur 
beblandades med klingoner och fasrar, då 
tidningar och TV har en vidsynthet som 
får en laserstråle att framstå som rund-
strålande,
och inte 
tvekar en 
nanosekund 
om de får 
chansen att 
drämma 
till med en 
nedgörande 
nördstämpel.

 ”Fandom 
föddes i början 

av -talet”

 ”Fandom 

Hej Ahrvid!

Jag försökte vara lite kortfattad. Det var 

ju inte så smart. Ja, sf-fandom föddes ab-

solut tidigare, och det var slarvigt av mig 

att inte inkludera hela den massiva och 

viktiga tradition av litterär fandom som 

faktiskt också tillhör min egen bakgrund. 

(Jag är medlem i GooGooMuck-HYSFK och 

vi har träff ats på Finncon åtminstone två 

gånger). Litterär fandom förebådade som 

du skriver det du kallar mediafandom. Utan 

att gå in på huruvida fantasy är en del av sf 

eller tvärtom så är det ju också uppenbart 

att åtminstone Tolkien-fandom uppstod 

långt innan hans verk vandrade över till 

andra medier. Ditt brev var både artigt och 

välformulerat, men lustigt nog illustrerar 

din läsning av min artikel ett klassiskt pro-

blem med fandomvärlden – behovet att 

isolera sig från grupperingar som inte har 

”fattat”. Det problemet beskrev jag också 

i min artikel! Gammal, litteraturorienterat 

sf-fandom respekterar inte trekkies, Tol-

kien-föreningar ser ofta ner på lajvare, 

Buff y-nördar hör inte hemma någonstans 

och så vidare.

Att de gamla sf-fansens föreningar 

struntade i Star Trek förändrar inte det, 

för all del beklagansvärda, faktum att bo-

ken är helt underrepresenterad i dagens 

fandomrörelse. Man kan vara ett fan av en 

trettioårig sf-tradition utan att ha läst en 

enda roman ens av självskrivna namn som 

Stanislaw Lem, Ursula LeGuin eller Orson 

Scott Card. Eftersom TV-fandom domi-

nerar händer det att litterärt orienterade 

unga geeks aldrig upptäcker vad fandom 

har att erbjuda. I stället söker  de sig till 

rollspel, där de kan få utlopp för sitt eget 

berättarbehov, eller fanfi c, som ofta är 

mycket smartare än originalverken.

 

Johanna Koljonen

Johanna svarar:
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Runt  paintballspelare är med i Sverok 

och utanför förbundet fi nns ännu fl er.

 Är hobbyn redo att stå på egna ben?

Sverox har pratat med Per Engelmark, 

ordförande för Svenska Paintballförbundet.
16   |   SVEROX

Bilden: Powertrip vid -man 
World Cup i Toulouse . 
Svenskarna kom på andra 
plats. 

Foto: Cleo Fogal
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VID ETT BESÖK på Svenska paintballförbundets hemsida kan man 
läsa att man i Sverige har spelat paintball i lite mer än  år, men 
att hobbyn under den tiden har växt och förändrats enormt. Med 
ökad tillväxt kommer också ett behov av organisation och styr-
ning, något som svensk paintball aldrig haft. Därför startades 
Svenska paintballförbundet: för att främja paintball i Sverige 
och få hobbyn accepterad som sport eller idrott. Förbundet vill 
också införa och administrera ett rikstäckande rankingsystem 
för spelare samt organisera en utbildad och godkänd domarkår. 
Dessutom vill förbundet kunna ackreditera spelparker, återför-
säljare, tävlingar och andra marknadsstyrda aktörer inom paint-
ballsporten. Avsikterna tycks vara väl genomtänkta och goda, 
men hur är förbundet uppbyggt rent organisatoriskt? Enligt 

hemsidan är förbundet en demokratisk förening och vid varje 
årsmöte fi nns möjlighet att välja vilka personer som medlem-
marna vill skall representera förbundet för det kommande året.
Vissa frågor är dock obesvarade även efter ett besök på SPBF:s
 hemsida. Vilka har tagit initiativet till att starta verksamheten? 
Och är det ett förbund eller en förening? Per Engelmark, ord-
förande för SPBF, har svar på frågorna.

– På ett paintballforum väckte någon frågan om intresse fanns 
för att starta upp ett ”förbund” inom paintball och i februari 
 påbörjade intresserade människor planeringen med att 
starta SPBF. Detta är dock inte det första försöket att starta ett 
förbund. Senast det skedde var för något år sedan. Problemet var 
att det endast var en person som drev de tidigare försöken, och 

SVEROX   |   17
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så fanns det väl inte ett lika stort behov 
då. Det fanns färre spelare helt enkelt. 
Och för att förtydliga: SPBF är inget 
förbund ännu. För att vi ska få kallas 
ett förbund måste vi uppnå vissa normer 
satta av Riksidrottsförbundet. Vi behöver 
minst  föreningar eller  medlem-
mar. Vi har döpt vår förening till Svenska 
Paintballförbundet för enkelhetens skull, 
men vi är som sagt var än så länge inget 
förbund, utan bara en förening.

Rankingsystem under utveckling

Det verkar vara ett rimligt påstående att 
behovet fi nns för ett svenskt paintball-
förbund. Men hur enar man en hobbys 
utövare som aldrig tidigare har haft ett 
större förbund att ty sig till? Efter en 
närmare titt på olika paintballforum 
och SPBF:s egna forum märker man, 
om inte ett visst motstånd så åtminstone 
en viss tveksamhet hos spelarna själva. 

Varför startades SPBF och vilken nytta 
skulle förbundet innebära för Sveriges 
paintballspelare?

– Vi startade SPBF för att få paintball 
till en sport, säger Per. Vi vill öka säker-
heten på tävlingar och parker, genom att 

utdela en stämpel att de är godkända av 
förbundet. SPBF ska först och främst 
stå för säkerhet. Vårt andra mål är att 
försöka organisera upp de svenska paint-
ballspelarna, och på så sätt få paintball 
att bli mer accepterad som en sport.

Ändock, med de olika kritiska fo-
ruminläggen i bakhuvudet känns det 
naturligt att fråga Per vilken respons 

han tycker att initiativet att starta SPBF 
har fått bland Sveriges paintballspelare? 
Han har dock bara positiva erfarenheter 
att dela med sig av, och han berättar att 
landets paintballspelare överlag har varit 
positivt inställda till idén att starta ett 
förbund.

– Det fi nns inget direkt motstånd, 
det känns som om alla aktiva är över-
ens om att ett förbund innebär många 
fördelar i det långa loppet, främst med 
ett medlemsskap i Riksidrottsförbun-
det. På vägen dit fi nns det dock fl era 
mindre mål som måste överstigas och 
som innebär problem. Då är det lätt att 
vissa spelare gnäller och hellre vill ha de 
regler som ”alltid har varit”. Typexemplet 
är det rankingsystem som snart kommer. 
Många har protesterat högljutt och vill 
ha kvar det gamla. Problemet är bara 
att det inte har funnits något ”gammalt” 
system. Paintballen har varit så pass liten 

LÄNKAR

www.spbf.se – SPBF:s egen hemsida.

www.paintball.se – Recensioner, ar-

tiklar och diskussionsforum.

www.powertrip.se – Här fi nns en bra 

introduktion till paintball gjord av ett 

lag från Örebro.

www.samuraj.nu – Har en bytesbörs, 

ett länkregister samt ett diskussions-

forum

www.paintzone.nu – Fullt med artiklar 

om hobbyn.

GRUNDLÄGGANDE OM PAINTBALL

Paintball är en snabbt växande sport med mer än en miljon aktiva 

spelare runt om i världen. Sporten är organiserad med turne-

ringar, serier, föreningar och förbund. I grunden kan paintball 

delas in i tre grenar: Tävlingspaintball, Rec-ball även kallat 

”skogspaintball” och den lite mer ovanliga varianten Scenario 

paintball. Av dessa grenar är Tävlingspaintball den snabbast växande varianten av 

paintball.

Tävlingspaintball kallas också Speedball och spelas i turneringar på olika sorters 

byggda banor, till exempel sup’airball-banor. En sup’airball-bana består av ett antal 

uppblåsta plastskydd som man kan gömma sig bakom och används ofta vid större 

turneringar. Man spelar ofta på sup’airball-bana utomhus på en fotbollsplan eller 

liknande. Sverok har anslutit paintballföreningar sedan början av -talet.

Varför spelar du paintball?

Det är så otroligt spännande och roligt att spela 

paintball att det är svårt att förklara. Att träna 

och tävla tillsammans med tjejerna i laget ger 

så mycket mer än vanliga lagsporter. Tjejerna 

brinner verkligen för sporten och det är mer 

som en livsstil. Tyvärr går alla mina pengar 

till paintballen, men att spela turneringar och 

uppleva allt som sporten medför uppväger allt 

som jag får försaka.

Hur tror du paintball ser ut om tio år?

Fortsätter sporten att utvecklas i dagens takt så 

kommer den att bli stor. Redan idag är paintball 

en av de största extremsporterna i USA. Det se-

naste året har det skett stora förändringar på 

den internationella tävlingsfronten. NXL-ligan 

startades förra året i USA och konceptet är li-

kadant som hockeyns NHL och basketens NBA. 

I år startar den europeiska motsvarigheten EXL 

och jag tycker att det ska bli mycket spännande 

att se hur marknadsföringen av ligan kommer 

att påverka allmänhetens syn på paintball. Min 

förhoppning är att X-ballformatet i någon form 

kommer att få vanligt folk att se paintball som 

den sport den är och inte förknippa den enbart 

med något som man hittar på i samband med 

svensexor.

Vad tror du att SPBF kan göra för paintball?

Jag anser att en sport måste ha ett väl fungerade 

förbund innan den har en chans att bli accep-

terad som just en sport av allmänheten. Det är 

bra att det äntligen finns några som är villiga 

att satsa den tid och det engagemang som en 

sådan uppgift kräver.

Sofia Sundström,  år – FL Charms

”Vi startade SPBF för 
att få paintball till en 
sport.”

”Vi startade SPBF för 
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i Sverige att arrangörerna oftast känner 
alla spelare och kan avgöra om någon 
spelar i fel klass, något som aldrig kan 
fungera om vi fortsätter att växa. Däre-
mot innebär hobbyns tillväxt att det nog 
fi nns ett bra underlag för ett förbund 
som SPBF. Men att starta upp ett för-
bund är en lång process och det krävs 
både tid och resurser. Just nu märks det 
dock att det varken är tid eller resurser 
som saknas. Problemet tycks inte vara 
tveksamma spelare, utan som tidigare 
påpekats, avsaknaden av spelare.

– Jo, så kan man utrycka det, säger 
Per. För att bli ett riktigt förbund så be-
höver vi ju ha en massa föreningar under 
oss och många medlemmar. Det fi nns ju 
inte många paintballföreningar och det 
är väl det största problemet.

Snabb utveckling

När Per får frågan om vad han tror 
kommer hända i framtidens paintball-
hobby i Sverige skiner han upp. Tydligt 
är att hobbyn ständigt utvecklas och nya 
människor tillkommer ideligen med nya 
idéer.

– Javisst förändras hobbyn! Paintbal-
len utvecklas hela tiden. Den senaste 
tävlingsgrenen är X-ball, en tävlingsform 
som är snabb, fartfylld och underhållan-
de för publiken och TV-tittarna. Fysiskt 
krävande för spelarna. Och det fi nns 
ett stort intresse för paintball i Sverige, 
men inget vet det exakta antalet spelare 
runt om i landet. Nu när vi startar upp 
SPBF hoppas vi få lite större insikt om 

hur många vi är. Det fi nns till exempel 
många som fortfarande spelar Rec-ball, 
paintball ute i skogarna. Jag tror att det 
är ett mycket stort mörkertal hos den 
gruppen av paintballspelare. Visst behövs 
tillväxt, men jag tror att grunden fi nns 
för ett förbund. Jag tror att vi kommer 
uppnå Riksidrottsförbundets förbunds-
kvot inom fem år.

Hoppas på stor spridning

Även Sverok har ju en gång varit en ung 
organisation och lidit av samma barn-
sjukdomar som SPBF. Dock har inte 
SPBF haft någon större kontakt eller 
utbyte med Sverok.

– Vi har varit i kontakt med Sverok 

Varför spelar du paintball?

Jag spelar paintball för adrenalinet, den kicken 

man får är väl värt de pengar och den tid man 

lägger på sporten. Det började med Laserdome, 

övergick sedan till töntiga men roliga ”matcher” 

med manuella soft-airguns från hobbex, och 

slutade i paintball där kicken överträffade både 

Laserdome och airsoft med hästlängder! Och nu 

är man redigt fast i paintball-träsket.

Hur tror du paintball ser ut om tio år?

Paintballen kommer se ut ungefär som den gör 

idag. Det kommer att finnas fler spelare och ut-

rustningen kommer att bli ännu mer avancerad 

än vad den redan är. Jag tror dock att fler och 

fler kommer att gå tillbaka till ”old-school”- 

paintball och spela med pumpmarkörer eller 

Linus Källström,  år – Snapdragons

”X-ball är en tävlingsform som är snabb, fartfylld och under-
hållande för publiken och tv-tittarna.”
”X-ball är en tävlingsform som är snabb, fartfylld och under-

Stock Class- markörer. Träningar kommer ske 

med återanvändbar boll om dessa någonsin 

släpps i Sverige.

Vad tror du att SPBF kan göra för paintball?

Jag tror att SPBF kan göra mycket för paintbal-

len. De kan agera ansikte utåt mot den delen 

av folket som tror illa om oss spelare, som t. ex. 

att vi bara är vapenglada nynazister som leker 

krig, vilket publicerades i nån tidningsartikel 

-/- av en negativt inställd paintballkritiker. 

Sen har de ju möjligheten att skapa kontakter 

mellan spelare och hjälpa till att arrangera täv-

lingar eller Big-games.

Breakout vid Flen Open , nordens största femmannatävling och en del i nordens största paintballserie Nordic Series. Foto: Tobias Andersson
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Magnus Alm
sverox@sverok.se

för att visa att vi finns, men jag själv har 
inte haft kontakten. Vad jag vet är att vi 
har haft lite kontakt via mail och telefon 
för att få lite information om vad Sverok 
är för någonting och vad de kan erbjuda 
eller hjälpa oss med. Men vi har inte 
inlett något samarbete med Sverok.

Per, ordförande och bakomliggande 
drivkraft inom SPBF har ett tydligt hopp 
om framtiden och vid frågan om han har 
några avslutande kommentarer låter han 
inte chansen gå till spillo.

– När vi startat kommer förbundet 
skapa en ännu mer positiv, säkrare bild av 
paintballen för allmänheten i Sverige, så 
att fler kommer att prova på och kanske 
börja spela aktivt. Paintballen är en rolig 
och adrenalinfylld idrott som människor 
i alla åldrar kan spela.

Varför spelar du paintball?

Jag spelade paintball första gången - och 

har varit biten sedan dess. För mig är paintball 

ett sätt att ha otroligt roligt med mina vänner 

samt en spännande sport med utrymme för både 

individuella prestationer och avancerat lagspel. 

Framförallt är det atmosfären inom sporten, alla 

glada miner, som får mig att hela tiden längta 

till nästa speltillfälle.

Hur tror du paintball ser ut om tio år?

Om tio år tror jag att paintballen kan vara tillbaka 

i media, fast inte som en fluga, utan som en ac-

cepterad sport, kanske i något TV-vänligt format 

liknande X-ball. Jag hoppas också att enkla och 

billiga spelformer som Stock Class (spel med 

pumpmarkör med  bollars magasin och g 

kolsyrepatron) åter vinner i popularitet och 

börjar fungera som en enkel och billig inkörs-

port till sporten.

Erik Broströmer,  år
Vad tror du att SPBF kan göra för paintball?

Som alla sporter behöver paintball ett förbund 

som kan hävda medlemmarnas intressen och se 

till att sporten utvecklas på ett för alla gynnsamt 

sätt. Just nu tror jag att en viktig uppgift för 

förbundet är att arbeta fram ett fungerande 

rankingsystem för de spelare eller lag som 

tävlar inom paintball, för att inte paintball 

skall ligga efter andra sporter. En annan viktig 

uppgift är att ge nya spelare den vägledning 

de behöver när de börjar spela paintball. Här 

har även paintballaffärer och uthyrningsparker 

en viktig uppgift, men jag tror att ett aktivt 

samarbete mellan SPBF och Sverok skulle vara 

ett bra sätt att nå de spelare som väljer att börja 

spela paintball lokalt med närmaste vännerna 

utan att börja tävla.

Med de orden avslutar vi intervjun och 
det är svårt att inte tänka på hur Sverok 
tampades med de problem som SPBF 
just nu möter och även i framtiden 
kommer att möta. Dock har paintball 
fått tämligen positiv uppmärksamhet i 
media, till skillnad från hur rollspel och 
lajv skildrades av journalister under nit-
tiotalets mitt. Den legitimeringsprocess 
som drevs av Sverok och den före detta 
förbundsordföranden Emma Wieslander 
under det förra årtiondet känns knappast 
aktuell för SPBF. Det största problemet 
verkar inte vara allmänhetens acceptans, 
utan antalet spelare ute i landet. Det enda 
vi kan hoppas på är att paintballhobbyn 
ökar i Sverige, kanske kommer då ett nytt 
förbund kan se dagens ljus.

Emelie Fröjdendahl,  år
Varför spelar du paintball?

För att det är kul helt enkelt. Man får markera 

varandra med färg, hoppa omkring på speedball-

banor eller i skogen. Det är en adrenalinkick.

 

Hur tror du paintball ser ut om tio år?

Själva spelstilen tror jag kommer vara ungefär 

densamma men tekniken och utrustningen 

kommer nog ha gått framåt i utvecklingen 

en hel del.

 

Vad tror du att SPBF kan göra för paintball?

Det skulle vara kul om SPBF kunde engagera 

fler tjejer att i alla fall testa någon gång. Kan-

ske kunde SPBF också få paintballen accepterad 

som sport.

T V: Innan matchstart, laget FL Charms med medlemmar från hela Norden. T H: Louise Alicic och Emma Sundström från FL Charms

Foto: Jannick Clausen
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Varför spelar du paintball?

Jag spelar paintball för att det är galet roligt och 

mycket adrenalin.

Hur tror du paintball ser ut om tio år?

Jag tror att det kommer att vara en större sport 

än vad det är idag och att flera kommer att ta 

det för en seriös sport. Jag hoppas även att det 

kommer att finnas fler tjejlag och fler tjejer 

som spelar.

Maria Burström,  år
Vad tror du att SPBF kan göra för paintball?

Förhoppningsvis jättemycket för att ta fram 

paintballen i rampljuset så att man slipper sitta 

varje dag och förklara för folk att paintball är en 

sport och inte en krigslek. Får hoppas att de får 

ordning på spelarrankingen för där finns det ju 

delade meningar om vilket system som är att 

föredra. Annars säger jag bara keep up the good 

work till alla som är inblandade i SPBF.

Gun-Britt Nilsson,  år
Varför spelar du paintball?

Jag har precis börjat spela paintball för att min 

sambo nyligen startat en liten park. Jag tyckte 

inte att det var min grej men prövade lite på skoj 

och upptäckte att det var väldigt kul, så nu spelar 

hela familjen. Jag och mina vänner har startat en 

liten förening där jag blev vald till kassör.

Hur tror du paintball ser ut om tio år?

Har faktiskt ingen aning, vet knappt hur det 

ser ut idag.

Vad tror du att SPBF kan göra för paintball?

Öka intresset för paintball och bringa lite 

ordning. Ge paintball ett ansikte utåt och öka 

förståelsen bland allmänheten och kanske på 

sikt ge sporten idrottsstatus.

NORDIC SERIES

Nordic Series startades  och bestod av sju 

olika deltävlingar i Sverige, Norge, Dan-

mark och Finland. Man spelar i lag om 

fem personer. Nordic Series har utvecklat 

regler som gäller på deltävlingarna, men som också an-

vänds vid många andra nordiska turneringar. Lagen kan välja att spela hela serien el-

ler bara komma på några deltävlingar, då varje tävling är ett fristående arrangemang.

De totala nordiska mästarna är de som sammanlagt spelat bäst på Nordic Se-

ries deltävlingar under säsongen. Mer information om nordiska serien fi nns på 

www.nordicseries.com.

Nordiska serien

Köpenhamn -/

Flen -/ 

Fredrikstad -/

Skövde -/ 

Se www.nordicseries.com för mer 

information.

Norrlandsserien 

Sundsvall / 

Gällivare / 

Sollefteå /

På www.norrlandsserien.com 

fi nns mer information.

Exempel på X-ballbana, här från Joymasters  Poppträning med Östra Aros Paintballförening

Foto: Fredrik Lindqvist Foto: Patrik Samuelsson
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Speltidningarna är otrogna.
Medan läsarna hoppas på en oberoende guide till spelvärlden 

vänstrar tidningarna med spelbranschen. Gränsen mellan 
PR och journalistik är tunn och spelpressen vacklar fram och 

tillbaka över den.

SpelpressenSpelpressen
och etiken

Illustration: Sebastian Staaf
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DE FYRA STORA datorspelstidningarna 
i Sverige är Super PLAY, PC Gamer, 
Player  och Game Reactor. Inter-
vjuer med deras chefredaktörer ger 
en intressant inblick i pressetiken på 
redaktionerna. Samtliga tidningar tar 
emot bjudresor, tre av fyra deltar i jour-
nalistsmörjande jippon och två av dem 
förhandlar om redaktionellt utrymme 
mot olika favörer.

Öppna som bara den

Spelproducenterna förväntar sig förstås 
något i utbyte. De betalar inte en resa för 
tiotusentals kronor för att de är heders-
knyffl  ar, utan för att det är en bra aff är. 
Den spelutgivare som inte har möjlighet 
att ordna storstilade pressevenemang får 
se sina produkter föra ett undanskymt liv 
i spelpressen.

– Jag vill inte säga att speltidningarna 
är köpta, men... det är ett nära samarbete, 
säger Kalle Lagerroos, pressansvarig hos 
Konami Sverige.

– Speltidningarna är ju ändå en del av 
branschen. De är en del av marknads-
föringen.

Samarbetena mellan bransch och 
press kan handla om att köpslå om 
omslagsbild eller redaktionellt utrymme 
i utbyte mot en exklusiv intervju, ett 
förhandsexemplar av ett spel, en resa till 
spelets utvecklare eller annonsintäkter. 
Som Kacper Antonius, chefredaktör på 
IDG-tidningen Player , sammanfattar 
situationen:

– Vi är öppna som bara den, för alla 
typer av samarbeten.

Tillräckligt insnöad

Kacper Antonius ambition, liksom de 
andra chefredaktörernas, är att göra 
nöjesjournalistik. Prio ett är att texterna 
är underhållande; kritisk granskning, 
konsumentperspektiv och samvetsgrann 
nyhetsvärdering säljer inte tidningar. 
Anledningen till att Kacper ville starta 
en ny svensk speltidning var inte att 
granska branschen eller kämpa för spe-
larna, utan för att det ”inte fi nns någon 
annan tidning som är tillräckligt insnöad 
på spel.”

Det kan diskuteras. Spelskribenterna 

är spelare i första hand och journalister i 
andra. Försvinnande få av speltidningar-
nas medarbetare har en journalistutbild-
ning. Deras huvudsakliga meriter är just 
att de är insnöade på spel. Endast en av 
chefredaktörerna har koll på journalist-
förbundets pressetiska riktlinjer ”Spel-
regler för press, radio och TV”.

– Vi har diskuterat reglerna. Men det 

är inget vi har uppklistrat på väggen, 
säger Joakim Bennet, chefredaktör på 
PC Gamer.

På de fl esta redaktioner är det ”sunt 
förnuft” som gäller. Pressetiken sägs vara 
”något som kommer naturligt”.

PC Gamers policy är att man åker 
på bjudresor, det kan hända att man 
tar emot en middag, men man köpslår 
inte om omslag, redaktionellt utrymme 
eller betyg. Joakim Bennet berättar att 
det har hänt att spelförlag blivit för-
bannade för att tidningen inte skrivit 
om ett press event de besökt. Spelbolag 
har också försökt påverka tidningens 
betygsättning på subtila sätt, genom att 
exempelvis  föreslå att en viss skribent ska 
få recensera ett visst spel.

 bestickning och  
spelpresentation

Game Reactor är en annonsfi nansierad 
gratistidning. Den fi nns att hitta i de 
fl esta spelbutiker och fungerar därför 
ofta som köpguide för spelkonsumenter. 
Petter Engelin, tidningens chefredak-
tör, hymlar inte med att tidningen har 
ett nära samarbete med spelbranschen i 
och med att branschen helt fi nansierar 
den. Game Reactor-medarbetare åker på 
bjudresor varje vecka, och det är inte bara 
resor, utan även boende, mat och evene-
mang som betalas av spelproducenterna.

– Nyligen bjöd Electronic Arts oss 
till Los Angeles, och vi hade inte haft 
en chans att betala de   som resan 
hade kostat oss. Och om jag går ut till 

mina läsare och frågar om de tycker att 
vi borde göra sådana artiklar så vet jag 
vad de skulle svara. Vi har aldrig blivit 
ifrågasatta av dem.

I nummer  av PC Gamer ger Carl 
Hörnsten en satirisk skildring av ett 
pressevent för ”Unreal Tournament ” 
i Frankfurt. Doseringen är, i runda tal, 
 bestickning och  spelpresenta-

tion. ”Vi är tillbaka på dagis igen, men 
dagisbarnen har bytts ut mot män som 
ska fylla trettio och i huvudsak intres-
serar sig för soft airguns och datorspel”, 
skriver Carl Hörnsten.

Om risken att stöta sig med Atari, 
som bekostade jippot, skriver han: ”Det 
var enklare att fega ur när situationen 
blev obekväm. Och genom att fega ur 
var jag inte annorlunda än någon annan 
på trippen. Kom igen, vad säger man till 
en kille som ägnat sina senaste dygn åt 
att köpa min lycka?”

PR-avdelningarna styr

Nöjesjournalistiken i stort är inte känd 
för oförvitlig journalistisk etik och 
integritet. När det är fi lmpremiär eller 
skivsläpp på gång görs en stjärna hastigt 
och lustigt tillgänglig för medierna och 
glättiga snuttar skrivs om den annalkande 
produkten, baserade på kvartslånga inter-
vjuer i ett fl ott hotellrum. På samma sätt 
styr spelproducenternas PR-avdelningar 
vilka speldesigners och -utvecklare som 
är tillgängliga för pressen.

Enligt Super PLAY:s chefredaktör 
Tobias Bjarneby är bjudresorna det enda 
sättet att få möjlighet att intervjua spelut-
vecklare. Är det inget nytt spel som skall 
marknadsföras hålls de otillgängliga och 
beläggs med munkavle.

– Eftersom spelutvecklare inte 
kommer till Sverige på sina PR-turnéer 
låter vi utgivarna betala resan till och 
från den plats där intervjun ges. Vi skulle 
inte ha råd att träff a spelutvecklare om 

”Vi har diskuterat reglerna. Men det är inget vi har 
uppklistrat på väggen.”

Joakim Bennet, chefredaktör på PC Gamer.

”Vi har diskuterat reglerna. Men det är inget vi har 
uppklistrat på väggen.”
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vi inte åkte på de resorna, och vi tycker 
att det är viktigt att kunna ge våra läsare 
den typen av reportage. Men självklart 
skulle det vara skönare att kunna betala 
för sig själv och inte behöva ta emot re-
sorna heller.

Super PLAY låter spelproducenter 
betala för resorna men betalar själva för 
mat och skippar de icke spelrelaterade 
evenemang som ingår, som Tobias Bjar-
neby ser som rena mutor. Den hållningen 
ger Petter Engelin på Game Reactor inte 
mycket för.

– Super PLAY vill gärna visa hur 
duktiga de är, men jag tycker bara det är 
fånigt att åka på en bjudresa och sen, när 
det bjuds på mat, propsa på att få betala 
den själva. I så fall ska man betala för sig 
hela vägen.

Påverkas undermedvetet

På frågan om man påverkas av bjudresor 
är Petter Engelin ambivalent. Å ena 
sidan säger han att han litar på att Game 
Reactors skribenter verkligen skriver vad 
de tycker om spelen, men inför frågan 
om man inte påverkas undermedvetet 
av att bjudas till lyxiga resmål blir han 
fundersam.

– Det är kanske naivt att säga att man 
inte påverkas undermedvetet. Jag åkte 

till San Diego för ett tag sedan och fi ck 
träff a ett gäng spelutvecklare. Allt fl öt på 
jättebra, från hämtningen på fl ygplatsen 
till att jag bodde bra och att folket var 
jättetrevliga. Och 
det är klart att när 
man sen kommer 
hem är man mer 
inspirerad att 
skriva nåt bra än 
om man fått spelet 
hemskickat i en 
plastlåda.

– Jag har aldrig sett något problem 
med att åka på bjudresor, men det är 
klart att när man ser muthärvan i Sys-
tembolaget där en chef fi ck sparken för 
att han åkt på en enda bjudresa, då kan 
man fråga sig vad det är man själv håller 
på med.

Gränsen mellan press och PR

Det händer regelbundet att spelprodu-
center kräver att få ett omslag eller ett 
visst sidantal mot en exklusiv intervju, 
förhandsexemplar eller bjudresa, men 
det är inget som uppskattas av speltid-
ningarna.

– Den typen av avtal är något som 
förstör för hela branschen. Man behöver 
ingen journalistutbildning för att se att 

det är fel, säger Tobias Bjarneby på Super 
PLAY.

Player  och Game Reactor är mer 
”fl exibla” inför denna typ av propåer. 
Player  kan tänka sig att utlova några 
sidors täckning.

– För att vi ska utlova ett omslag krävs 
att det är något som matchar oss perfekt, 
så att det är något vi verkligen vill ha 
där. Men det är sällan det händer, säger 
Kacper Antonius på Player .

– Man kan inte ringa upp och säga 
att vi ska ha ett visst 
omslag, utan det där 
får ju vara ett samför-
stånd i så fall, säger 
Petter Engelin på 
Game Reactor. Han 
poängterar att det är 
viktigt att ha ett ” jord-

nära”, ”vänskapligt” förhållande till PR-
avdelningarna.

– Många av de som jobbar med PR är 
jämnåriga med oss som skriver och lika 
spelintresserade, så vi har många bra 
relationer med dem. Vårt förhållande 
är ganska enkelt. De vill att vi skriver 
om deras spel och vi vill skriva om deras 
spel. Vår policy är att vi skriver om allt 
de skickar till oss. Det Petter Engelin be-
skriver är med andra ord en kåranda som 
suddar ut gränsen mellan press och PR. 
Skiljelinjen går i stället mellan gamers 
och icke-gamers.

Det kritiska sinnelaget

Henrik Rudin på Aftonbladet hör inte 
till speltidningsskribenternas skrå. Med 
fem år i branschen,  en ekonomiskt stark 

”Jag har aldrig sett något 
problem med att åka på 
bjudresor.”

Petter Engelin, Game Reactor

”Jag har aldrig sett något 

UR SVENSKA JOURNALIST
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arbetsgivare i ryggen och prenumeration 
på utnämningen ”Sveriges mäktigaste 
speljournalist” har han råd att ställa sig 
fri från marknadskrafterna.

– Jag tror att det skulle vara svårt att 
förhålla sig objektiv och välja att inte 
skriva om ett spel eller att skriva något 
negativt om spelförlaget betalt tusentals 

kronor för resan, säger Henrik Rudin.
Aftonbladet har därför som policy att 

alltid betala för sig när de åker på spel-
relaterade resor, för att inte tidningens 
trovärdighet ska ifrågasättas och för att 
det kritiska sinnelaget inte ska grumlas 
av diff usa, undermedvetna förbindelser.

– Jag förstår lockelsen i att förhandla 
med spelproducenter, men jag tycker att 
det är otroligt irriterande. Det är ett 
problem i spelpressen, både i Sverige 
och än mer internationellt, att spelen 
inte bevakas kritiskt. Jag vill att vi ska 

vara helt oberoende och bedriva en 
nästan hänsynslös spelbevakning, säger 
Henrik Rudin.

Uppmärksamhet är till salu

När spelproducenten XYZ bjuder på 
resa och jippon är det mycket lockande 
att tacka ja. Journalisten kan skriva ett 

reportage om sina upplevelser på resan 
tillsammans med spelutvecklarna, och 
därmed fylls många sidor i nästa tid-
ning. Men sidorna fylls inte med material 
som tidningen valt enligt journalistiska 
principer. Tidningen väljer inte att skriva 
om XYZ:s senaste spel för att det är det 
allra mest intressanta för läsaren, utan 
den journalistiska produkten är snarast 
en refl exmässig rap efter att skribenten 
skedmatats med PR-material, fått det 
nedsköljt med mutsprit och omsorgsfullt 
klappats på ryggen.

Det man får se och höra under påkos-
tade förhandsvisningar är svårt att för-
hålla sig kritisk till. Ofta fi nns inte någon 
färdig produkt att granska. De för-
handstittar som upptar stort utrymme i 
speltidningarna styrs därmed av spelpro-
ducenternas PR-agenda. Och någonstans 
där – när resursstarka företag tar fram sin 
plånbok och köper sig makt över vad som 
hamnar i speltidningarna – förvandlas 
journalistiken till reklam. Spelpressen 
blir, som Kalle Lagerroos konstaterar, 
en del av marknadsföringen.

Vi borde kanske inte förvånas över 
att speljournalistiken följer i övrig nöj-
esjournalistiks fotspår, men även om vi 
är för illusionsfria för att förvånas är 
det viktigt att läsarna är på det klara 
över journalistikens förut-
sättningar, spelpressens 
självuppfattning och yr-
kesetik, branschkrafter-
nas infl ytande, och det 
faktum att många 
spe l t id n inga r s 
uppmärksamhet 
är till salu.

Sam Sundberg
sam.sundberg@goodgame.se

över journalistikens förut-
sättningar, spelpressens 
självuppfattning och yr-
kesetik, branschkrafter-
nas infl ytande, och det 
faktum att många 
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Den journalistiska produkten är snarare en refl exmässig rap 
efter att skribenten skedmatats med PR-material, fått det 
nedsköljt med mutsprit och omsorgsfullt klappats på ryggen.

Den journalistiska produkten är snarare en refl exmässig rap 

nedsköljt med mutsprit och omsorgsfullt klappats på ryggen.
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Kan antalet tabeller jämställas med graden av 
realism i ett rollspel? Rolemaster är ett roll-

spel som få spelat men desto fl er har åsikter om. 
Sverox har tagit hjälp av Per-Anders Staav för 

att söka sanningen bakom myten.

Foto: Krzysztof Baranski
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ROLEMASTER ÄR ETT KLASSISKT engelskspråkigt rollspel från det 
amerikanska spelförlaget Iron Crown Enterprises, som vanligtvis 
omnämns med förkortningen ICE. Själva grundböckerna fi nns 
både i fantasy- och science fi ction-version men systemet fungerar 
utmärkt i andra tidsåldrar och miljöer. Spelet kännetecknas av 
mycket fl exibelt karaktärsskapande, realistiska regler samt tär-
ningsslag med tiosidiga tärningar.

I Sverige såldes tidigare ett rollspel vid namn “Sagan om 
ringen – rollspelet” som är baserat på ICE:s spel “Middle Earth 
Roleplaying” (MERP). Detta spel lånade vissa idéer från Role-
master men saknade fl exibiliteten som kännetecknar Rolemaster. 
Artikeln kommer inte göra jämförelser med MERP eftersom det 
spelet inte längre fi nns att köpa.

Realistiskt regelsystem

Rolemaster är ett system som ofta påstås ha mycket regler men 
detta ligger lite i betraktarens öga. Problemet är skillnaden 
mellan detaljerade regler och många regler. Det fi nns endast 
följande regelmekanismer i Rolemaster: statiska manövrar, 
rörliga manövrar, skador samt motståndskraft. 

Istället för att lägga till en ny regeltyp när något inte täcks 
av systemet skriver man i Rolemaster bara en ny rad i tabellen 
över modifi kationer och en hänvisning till vilken av de fyra 
regelmekanismerna som ska användas.

Vid första genomläsningen av Rolemaster ser man en hel del 
tabeller. Dessa är till för nybörjare som behöver vägledning, 
veteraner har sedan länge lärt sig strukturen hos tabellerna och 
behöver inte läsa i regelboken. Expansionsböckerna till Rolemas-
ter lägger till nya alternativ för att skapa karaktärer men sällan 

nya regler för det aktiva spelandet. Rolemasters främsta merit är 
att systemet är mer realistiskt än andra rollspel. Ordet realistiskt 
kanske låter tråkigt, men den realism det handlar om är att när 
drakdödaren rusar mot draken i Rolemaster fi nns möjligheten att 
han kommer utdela ett dödande slag. I ett orealistiskt system gör 
vapnet viss maxskada men denna dödar inte en oskadad drake. 
En annan form av realism i systemet är att skador av fall från 
höghus och andra olyckor beräknas på samma sätt som skador 
från vapen. 

I verkligheten utförs ibland extrema prestationer, exempelvis 
att en person lyfter en bil för att få loss en fot. Ett realistiskt 
system måste för att fånga detta kunna låta spelledaren välja svå-
righetsgraden för en handling så att chansen att lyckas blir val-
fritt stor. Rolemaster kan utan speciella regeländringar hantera 
att chansen för framgång ska vara exempelvis en på miljonen.

Långa men detaljerade strider

En av de saker som kännetecknar Rolemaster är att striderna tar 
ganska lång tid att spela jämfört med andra spel. För varje strid 
slår man ett tärningsslag, utför addition och subtraktion samt 
läser resultatet i en tabell som beskriver vapnet. Tabellen ger ett 
skadevärde som motsvarar allmän värk och blåmärken, denna 
skada får man även om rustningen höll mot träff en. Tillräck-
ligt mycket sådan skada gör även den mest vältränade krigare 
medvetslös. En bra attack orsakar även en sekundär kritisk skada 
som motsvarar att ens vapen penetrerar  rustningen. Den kritiska 
skadan avgörs genom ett nytt tärningslag och läsande i tabell. 
Det kan bli allt mellan omedelbar död, brutna ben, blödningar 
eller ingen extra skada alls. 

SVEROX   |   27
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Stridsystemet bygger på att alla parerar 
för att hålla sig skyddade mot kritiska 
skador. Parerandet går till så att man 
minskar sin egen attack för att bli bättre 
skyddad. Elegansen i stridssystemet 
syns bäst när man strider mot mäktiga 
motståndare. En stark demon kan skada 
eller döda spelare men det fi nns inget 
monster som är så överlägset att striden 
är meningslös.

Balanserad magi

Rolemaster kan spelas utan magi men 
har en uppsjö av magiker att välja på om 
sådana används. Till skillnad från många 
andra spel fi nns det inga enorma förin-
telsemagier. Attackmagi är ett vapen, 
fullt balanserat i förhållande till svärd 
och gifter. Det fi nns formler för allt från 
att hitta närmaste stig i skogen till att 
inspirera armén när den drar ut i krig.

Magikern lär sig inte enskilda formler 
utan bygger gradvis upp färdigheten för 
en lista och får då tillgång till mer avan-
cerade formler. Varje nivå på listan kostar 
lika många magipoäng som nivån. Magi-
poängen hämtas från en pool av magisk 
kraft. Hur stor poolen är avgörs av hur 
mycket magikern har tränat.

Magikern har normalt  till  listor 
att välja på beroende på yrke. Eftersom 
de fl esta vill fokusera på vissa listor och 
bli bra på dessa så är ingen magiker den 
andra lik. Totalt fi nns det över  troll-
formler fördelade på runt  listor.

Färdigheter öppna för alla yrken

Karaktärer består i grunden av koncept 
som sedan realiseras i siff ror. Principen 
är enkel men i många rollspel kan det 
inte göras eftersom det fi nns regler som 
förbjuder karaktären att lära sig vissa 
saker. I Rolemaster kan alla karaktärer 
med tillräcklig träning lära sig vilken 
färdighet som helst. Elementarmagiker 
som övar med svärd kommer lära sig att 
hantera svärdet i slutändan, även om det 
går långsamt. 

Ett annat exempel är att spelvärldar 
kan ha begränsningar som att bara 
präster av ett visst ämbete kan lära sig 
prästmagier. Ett fl exibelt spelsystem som 
Rolemaster anger dock hur svårt det är 

för alla yrken att lära sig prästmagi utifall 
spelvärlden inte har begränsningen.  

All utveckling av karaktären i Ro-
lemaster sker i form av färdigheter. 
Exempelvis avgörs hur mycket våld man 
tål av hur mycket träning man lagt på 
färdigheten ”body development”. Det-
samma gäller vapen, magi, akrobatiska 
färdigheter och rena faktakunskaper. 
Det enda område som avviker är mot-
ståndskraft mot magi, gifter och sjukdo-
mar som inte tränas utan avgörs av hur 
mycket erfarenhet karaktären har.

Begränsad marknadsföring

Rollspelet är inte lämpat för superhjältar 
av den stil som förekommer i Marvel 
eller fantasyböcker där hjältarna aldrig 
riskerar att förlora. Detta är dock ett 
medvetet designval. En frågeställning 
som vid det här laget kanske dyker upp 
är varför inte Rolemaster spelas av fl er 
personer om det nu är ett sådant bra 
system. Till stor del handlar det om den 
layout som tidigare versioner av spelet 
hade. Fram till , då Rolemaster 
Fantasy Roleplaying kom, behövde man 
minst tre böcker för att provspela syste-
met. I dagens Rolemaster har i princip 
all kritik som funnits mot äldre versioner 
blivit åtgärdade. Dessvärre har ICE haft 
begränsade ekonomiska möjligheter att 
marknadsföra systemet, vilket har brom-
sat spridningen av spelet. 

På ICE:s hemsida www.ironcrown.com 
går det att ladda ner material om Role-
master samt beställa rollspelsböckerna. 
Anledningen att vanliga aff ärer ibland 
inte har spelet är att ICE under senare år 
valt en aff ärsmodell där de skippar dist-
ributörerna. Alla aff ärer har helt enkelt 
inte upptäckt att de precis 
som privatkunder kan 
köpa direkt över nätet 
från ICE. I kom-
mande nummer av 
Sverox kommer 
anledningarna 
till denna aff ärs-
modell belysas 
i en intervju med 
anställda på ICE.

Per-Anders Staav
pastaav@algonet.se

som privatkunder kan 
köpa direkt över nätet 
från ICE. I kom-
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UNDER MIN STUDIETID fi nansierade mina 
studiemedel mitt engagemang i Sverok. 
Tentamen och uppsatser var något som 
skedde vid sidan av, nästan lite som en 
hobby. När jag ser tillbaka inser jag att 
det var en investering i dubbel bemär-
kelse. Jag fi ck min lärarutbildning och 
min Sverokutbildning på en och samma 
gång.

Lärarutbildningen var tyvärr mest 
likt ett passivt deltagande i akademiska 
korridorer, ett passivt konsumerande av 
teoretisk information. Min Sverokutbild-
ning var praktiskt orienterad. Learning 
by doing-learning by refl ection var vår 
pedagogik, våra tentor var konventsar-
rangerande, lajv, scenarioförfattande, 
spelföreningsarbete, distriktsarbete och 
förbundsarbete. Lärdomar kring grupp-
dynamik, projekt, projektledning, le-
darskap och kommunikation kom som 
brev på posten. Precis som de spel vi ar-
rangerade och skapade upplevde jag att 
det i Sverok fanns en medverkarkultur 
och i den kompetensmiljön hittade jag 
min bildning.

Nu sitter jag här, ett antal yrkes-
verksamma år senare och arbetar med 
just kompetensmiljöer. Att utveckla 
och genomföra kompetensprocesser i 

företag och organisationer men också 
gentemot branscher. Spelkopplingen 
fi nns med, dock i nya former. Företaget 
jag arbetar för driver en spelutbildning 
i Arvika kallad Gamemaker. Vi arbetar 
med Arvikafestivalen och dess lednings-
grupp samt i ett större projekt kopplat 
till festivalen kallat Musikstaden. När 
jag kom i kontakt med festivalen kom jag 
tillbaka till min Sverokbildning. Festiva-
len arbetar aktivt med samma metoder 
och kompetenser som Sverokaktiva gör. 
Learning by doing-learning by refl ection, 
eller learning by burning som min man 
kallar det.

Unika insikter om 
användning av spel

I samband med arbete kring festivalen 
och nya utbildningsformer genomförde 
jag en undersökning för Ingesunds Folk-
högskola som startar en ledarutbildning 
för arrangörer i höst. Jag kontaktade 
gamla Sverokkontakter och fi ck då se 
samma trend i mitt gamla Sveroknät-
verk.

Företag startades där kompetenser 
kring projekt och ledarskap blandas 
med en unik insikt kring hur spel kan 
tillämpas i utbildningssammanhang, re-

klamsammanhang och upplevelseprojekt 
av allehanda olika slag. Spännande. Två 
olika ideella initiativ med nästan lika 
lång historik, liknande kompetenser 
som alstras och med liknande entrepre-
nörseff ekt. Håller dessa ideella initiativ 
att i viss mån förändra hur näringslivet i 
Sverige tänker och arbetar? Har vi något 
att ge? Defi nitivt!

Vad hände med de gamla 
förbundsaktiva?

Så vad vill jag med denna artikel? Jag 
skulle vilja att Sverok genomför en under-
sökning  – What happened to class of -
?. Vilka yrken drogs vi till, startade vi 
företag, vilka branscher är vi verksamma 
i? Varför vill jag detta? För att jag tror 
att vi har en historia att berätta som unga 
Sverokaktiva idag är nyfi kna på när de 
skall fatta beslut kring utbildningar och 
yrkesval. För att jag tror att det kanske 
kan växa fram mentorsinitiativ, där vi 
som är verksamma ute i olika branscher 
vill stöttaoch hjälpa för att säkra återväx-
ten av  denna unika kompetens som är 
född ur en unik kompetensmiljö. För att 
jag tror att denna kompetens behövs 
i Sverige, i såväl privat 
sektor som off entlig 
sektor.

Blir du lönsam lille vän?
Jag fi ck ett kuvert från CSN häromdagen. Jag var skyldig dem 

nästan   kronor. Otroligt. Jag läste vid Högskolan för att 

bli lärare under början av -talet. Studiemedel? 

Nej. Snarare Sverokmedel.

Beatrice Düring
bea@changemaker.nu

i Sverige, i såväl privat 
sektor som off entlig 

Foto: Borbás Krisztián
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I OCH FÖR SIG kom inte spelen med 
tjocka regelböcker, och expansioner 
var ett okänt begrepp i sammanhanget, 
men mycket skulle vi säkert ändå känna 
igen. Det är svårt att nå kunskap om 
vad folk roade sig med så långt tillbaka 
i tiden, men en hel del kan rekonstru-
eras via bilder, skildringar i texter och 
arkeologiska fynd. Och en del spel finns 
dessutom fortfarande kvar och spelas 
ännu. Genomgående för spelen var att 
utförandet kunde vara mycket enkelt så 
att i stort sett vem som helst kunde göra 
dem, även om det ofta också fanns dyrt 
tillverkade saker för dem som hade råd 
med sådant.

Schack och andra brädspel

Brädspel är gammalt, för att inte säga ur-
åldrigt. Det äldsta och mest vitt spridda 
fortfarande spelade är backgammon – det 
finns äldre som exempelvis det egyptiska 
kalaha, men problemet med det är att vi 

Magic och Counterstrike 
i all ära – men att spela 
är ett uråldrigt sätt att 

fördriva tiden. Att roa sig 
tillsammans med sina med-

människor och spela spel, 
och att bli oense kring dem, 

är inte unikt för vår tid.

Spelande
 – en tradition värd att bevara!

inte har en aning om hur det egentligen 
gick till. Vi kan bara gissa. Backgam-
mon har spelats ända sedan medeltiden i 
Sverige, då under namnet bräde och med 
lite annorlunda regler, men enligt samma 
princip. Det finns också källor som berät-
tar att romerska kejsare kring år  kunde 
roa sig med samma spel. Backgammon 
fanns i uppemot tjugotalet varianter, som 
alla gick ut på att flytta markörer efter hur 
man slog tärningar.

Om backgammon kan betraktas som 
någorlunda europeiskt, är det kanske 
mest kända och spridda av brädspelen 
idag – schack – det inte alls. Det är en 
indisk uppfinning som nådde Europa 
via araberna under tidig medeltid. 
Schack slog igenom mycket stort, så till 
den milda grad att många brädspel som 
spelats tidigare helt enkelt bara försvann. 
Detta skedde främst i de övre klasserna 
där schackspelande snart fick hög status. 
Men schack spelades inte alls bara bland 
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aristokratin utan var väldigt populärt 
inom i stort sett alla samhällsskikt.

Det speciella med schack jämfört 
med de fl esta andra brädspel är fi gu-
rerna; de är inte bara i två olika färger 
utan fi nns även i väldigt många olika 
former. Vissa fi gurer, som kungen och 
springaren, behöll sin ursprungliga roll, 
medan fi guren elefant omvandlades till 
en biskop (numera känd som löpare i 
Sverige), och vissa fi gurer fi ck skiftande 
betydelse. Den enklaste pjäsen, bonden, 

kunde också kallas för fotsoldat eller till 
och med gravsten. Man ändrade inte 
bara på somliga namn utan även på hur 
pjäserna fi ck röra sig, främst löparen och 
drottningen. Detta gjorde att spelet blev 
mycket snabbare än det ursprungligen 
varit.

En annan populär form av brädspel 
var det spel som i England var känt under 
namnet merrils. Det gick ut på att få tre 
stycken markörer i rad, och att förhindra 
att motståndaren lyckades med samma 
sak. Luff arschack är en lågbudgetvariant 
av detta spel, eftersom det varken kräver 
bräde eller spelbrickor, annat än sådana 
man kan göra själv. Som med många 
andra spel kom merrils att utvecklas 
med tiden och bli allt mer komplicerat, 
så att det till slut blev ett helt nytt spel. 
Ett exempel på detta är räv-och-gås där 
en spelare hade en markör som symboli-
serade räven medan motståndaren hade 
mellan  och  gäss som skulle ringa 
in räven innan den hann fånga alla gäss.

Slutligen kan det vara värt att nämna 
spelet dam, som spelas på ett bräde som 
är inspirerat av schack, men med andra 
spelbrickor. Det uppfanns på -talet 
i Frankrike, men slog egentligen inte 
igenom stort förrän på -talet. 

Tärningsspel

Tärningsspel är någonting som har 
mycket äldre anor än medeltiden. Redan 
under antiken sysslade man med spel som 
skulle kunna räknas till denna kategori, 

även om den sexsidiga tärningen inte var 
ensam på marknaden. Poängen med att 
spela med tärningar är att detta enbart 
ska handla om tur och slump – så redan 
under medeltiden förekom det tärningar 
som man fi ffl  at med.

Reglerna för dessa tärningsspel är i 
allmänhet inte bevarade överhuvudta-
get, men man kan utgå från att många 
spel handlade om att gissa vad man 
skulle få och sedan satsa pengar på det. 
Pengar och tärningsspel kopplades tidigt 

samman, och som en följd av detta även 
våld och tärningsspel.

Ett spel som vi dock vet hur det 
gick till är raffl  e som spelades med tre 
tärningar. Där gällde det att få tre lika, 
och om man inte lyckades med det skulle 
man få ett par – med högre värde än det 
som motståndaren lyckades få ihop.

Det fanns även besläktade slumpspel 
som var populära under medeltiden, som 
krona eller klave. Precis som nu för tiden 
handlar det om att kasta ett mynt och 
se vilken sida som kom uppåt. Numera 
används detta företrädesvis för att fatta 
beslut för sådana som har problem med 
det, då var det någonting man slog vad 
om och satsade pengar på.

Kortspel

Kortspel är förhållandevis modernt, det 
dök upp först under slutet av medeltiden. 
Första gången spelkort nämns i Europa 
är , i Spanien. Kortspel blev snart 
mycket populärt och spred sig. Rika 
människor kunde kosta på sig att speci-
albeställa kort som var vackert utförda 
av konstnärer. Dessa kort var i allmänhet 
inte gjorda av papper eller kartong som 
idag utan istället av trä, pergament eller 
elfenben.

Tarotkort kommer aningen senare, 
men är fortfarande någorlunda medel-
tida. Det nämns för första gången på 
-talet i Italien. Och även om de nu 
företrädesvis används till att spå med var 
de från början kort att spela med – som 

vilket annat kortspel som helst. Vanliga 
kortspel idag, som poker och bridge spe-
lades inte på den här tiden. Vi vet väldigt 
lite om vad som spelades istället, för 
några regler fi nns inte bevarade. Däremot 
kan man säkert anta att man spelade om 
pengar redan på den tiden och att spelen 
krävde både tur, skicklighet och strate-
giskt tänkande. Och att fusk rimligen 
förekom i någon utsträckning.

Ordlekar och gåtor

Att även ordlekar och gåtor var något som 
roade gamla tiders människor är något 
vi med den största visshet kan utgå från. 
Det är sådant som har roat människor 
i alla tider och är knappast någon ny 
uppfi nning. Problemet är dock att detta 
i de allra fl esta fall inte fi nns bevarat till 
vår tid.

Att det är så är knappast särskilt 
märkligt. Den litterära traditionen, till 
vilken man kan räkna detta, var fram 
tills tryckpressens genombrott i stor 
utsträckning muntlig. Men man kan 
säkert räkna med att gåtorna var upp-
byggda som dagens, med syftningar och 
dubbeltydigheter i orden. Vi kan också 
räkna med att många av de rim och 
ramsor som fortfarande fi nns kvar är 
kvarlevor från betydligt äldre tider – men 
mer exakta dateringar låter sig knappast 
göras, eller kartläggningar kring hur de 
har förändrats.

Kort sagt kan man säga att spel är nå-
gonting som folk har roat sig med i alla 
tider, formerna må vara nya och ibland 
kräva en annan teknik än den man kunde 
ta till för tusen år sedan, men i grunden 
är det samma andas barn. Att spela spel 
är därmed bara att fortsätta och vidare-
utveckla en uråldrig tradition – väl värd 
att bevara.

Rebecca Bugge
rebeccabugge@hotmail.com

Pengar och tärningsspel kopplades tidigt samman, och som 
en följd av detta även våld och tärningsspel.
Pengar och tärningsspel kopplades tidigt samman, och som 
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fyrkanaligt stereoljud och grafi kmöjlig-
heter ( färger samtidigt på skärmen) 
som dåtidens PC-användare bara kunde 
drömma om. 

Commodores uppgång och fall

Commodore hann släppa en rad olika 
Amiga-modeller innan företaget gick i 
konkurs . Den mest kända modellen 
var Amiga  som såldes i miljontals 
exemplar runtom i världen och hade en 
processor på  MHz. Under många år var 
det Amiga som var det självklara valet 
när man skulle köpa hemdator. De fl esta 
som använt Commodore  gick över till 
att använda Amigan när denna gick ner 
i pris i och med att Amiga  släpptes. 
Den otroliga grafi ken och ljudkapaciteten 
lockade till sig många nya användare och 
speltillverkarna sprutade ur sig nya titlar. 
Klassiker som Pinball Dreams, Monkey 
Island, Gods, Shadow of the Beast och 
Lemmings såg dagens ljus och sålde i 
jätteupplagor.

Amiga  var den direkta efter-

I begynnelsen var

för tiden unika prestanda. Amiga  
hade ett multitaskande operativsystem, 

AmiganAmigan
för tiden unika prestanda. Amiga  

Amigan
för tiden unika prestanda. Amiga  
hade ett multitaskande operativsystem, 

Amigan
hade ett multitaskande operativsystem, 

HISTORIEN BÖRJADE . Sju amerikan-
ska läkare investerade runt sju miljoner 
dollar i ett projekt med den storslagna 
målsättningen att bygga den bästa spel-
maskin världen någonsin hade skådat. 
Prototypen Lorraine byggdes kring 
Motorolas -processor och blev klar 
på nyårsdagen . Under veckan därpå 
utvecklades demoprogram för att visa vad 
den nya datorn kunde prestera.

Prototypen visades för första gången 
på den stora datormässan CES (Com-
puter Entertainment Show) samma år. 
Besökarna slogs av häpnad, men företa-
get hade än så länge endast denna enda 
prototyp att visa upp. Det var vid detta 
tillfälle som det nu klassiska ”Boing”-
demot visades för första gången: En 

Alla känner inte längre till tiden före Playstation och Dreamcast. 

Bland dagens unga horder av datorspelare minns allt färre spel-

datorernas födelse. Genom den här artikeln vill jag berätta om en 

av datorspelshistoriens största banbrytare – Amigan.

rödvitrutig boll studsade mot skärmens 
kanter och gav vid varje studs ifrån sig 
ett ”boing”-ljud.

Eftersom de ursprungliga fi nansiä-
rerna nu inte ville investera mer pengar 
såldes maskinen till det amerikanska 
företaget Commodore. Också Atari var 
inbladade i budgivningen och det sägs 
att även jätten IBM var intresserad av 
att köpa – och dessutom nära att gå vin-
nande ur striden.

Lorraine bytte nu namn till Amiga. 
Efter ytterligare utveckling var den 
första Amiga-modellen redo att visas 
upp i september . I New York visade 
Commodore för första gången upp 
Amiga  (A). Maskinen som 
presenterades imponerade på alla med sin 

Foton: Simone Andersson
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följaren till Amiga  och därefter 
släpptes även modellerna Amiga , 
CDTV, Amiga , Amiga T, 
Amiga +, Amiga , Amiga , 
Amiga  samt AT. Det sista 
Commodore producerade före konkur-
sen var CD, världens första -bitars 
spelkonsol.

Företaget Commodore låg teknolo-
giskt alltid långt framme, men på grund 
av många felaktiga beslut och ren snål-
het i designen av vissa Amiga-modeller 
grävde man sin egen grav. Flera produk-
ter, främst CDTV och CD, var långt 
före sin tid med sin okonventionella 
teknik och möttes av tveksamhet vid 
lanseringen.

Efter konkursen försvann Amigan 
snabbt från marknaden. När inga nya 
modeller utvecklades sprang tekniken 
snabbt ifrån de gamla grå spelburkarna 
till förmån för andra grå spelburkar på 
PC- och konsolsidan. 

Amiga fortfarande kvar

Trots nedgången och konkursen har 
Amigan fortfarande en fantastisk skara 
påhejare och entusiaster som länge har 
arbetat för en Amigans renässans. Under 
första helgen i april hölls AmiGbg i Gö-
teborg – en mässa kring datorn i fråga och 
kulturen kring den. Mässan erbjöd dock 
inte bara nostalgi utan även framåtblick-
ande. På hårdvarusidan presenterades 
det nya moderkortet AmigaOne, och på 
mjukvarusidan demonstrerades Amigans 
nya operativsystem som snart skall släp-
pas. Entusiasmen var det inget fel på. 

Magnus Wedin, projektledare för 
mässan och sekreterare för Amigaför-

eningen Syntax Society är ändå klädsamt 
ödmjuk inför favoritdatorns framtid.

– Ingen drömmer om att Amigan skall 
ta den positionen på marknaden som den 
hade under sin storhetstid. Men med det 
nya moderkortet och operativsystemet 
fi nns chansen för folk att få en dator man 
slipper starta om en gång i trekvarten.

Ingen Playstation utan Amiga?

Han är övertygad om att Amigans vik-
tigaste bidrag till datorutvecklingen är 
framväxten av begreppet multimedia. 
PC-datorerna utvecklades av tekniker 
för tekniker medan Amigan redan från 
början riktade sig till konsumenter.

– Amigan la i princip grunden till vad 
som är anständigt att se på en skärm idag, 
konstaterar han. När PC-datorerna kom 
var de i princip bara en svart monitor 
utan mus. På Amigan fanns ljud och färg 
och ett grafi skt användargränssnitt. 

Om Amigan aldrig blivit vad den blev 
och Commodore istället valt att satsa på 
mer konventionella PC-datorer hade 
dagens kraftfulla spelmaskiner kanske 
utvecklats ändå, spekulerar Magnus 
Wedin.

– Men det hade dröjt och vi hade inte 
sett dem på marknaden vare sig i år eller 
nästa år. Amigan gav utvecklingen en 
rejäl skjuts framåt.

Ett kärleksförhållande
AmiGbg hölls i år för tredje gången. 
Och även om den inte lockar mer än ett 
par hundra deltagare utgör mässan ändå 
mötesplatsen för Amigaanhängare i hela 
Norden. 

Johan Samuelsson är demografi ker 
i gruppen Uprough. Inom kort skall 

han åka till Tyskland på demoparty 
tillsammans med andra aktiva Amiga-
användare. Relationen till Amigan be-
skriver han som ett kärleksförhållande. 
Beskrivningen är inte helt ovanlig. När 
man frågar entusiasterna på mässan om 
Amigans storhet dyker ord som ”kärlek”, 
”familjär” och ”hemtamhet” ofta upp. 

Trots att Amigan numera är en ytterst 
liten aktör på datorspelsmarknaden fort-
sätter den för många att vara maskinen 
som tog världen med storm och som för 
alltid förändrade sättet att spela dataspel. 
Och även om det 
är tveksamt om 
Amigan lyckas 
erövra några nya 
generationer spe-
lare har datorn 
och entusiasterna 
omkring den ändå 
gjort ett out-
plånligt avtryck 
i spelhistorien.

Fredrik Engström
fredrik@asf.se

Amigan har tillsammans med Atarin varit mångas inkörsport för 
användningen av datorn vid musikskapande.

Tac-, världens kanske mest kända joystick.

”Amigan la i princip grunden till vad som är anständigt 
att se på en skärm idag. När PC-datorerna kom var de i 
princip bara en svart monitor utan mus.”

Magnus Wedin, projektledare AmiGBG

”Amigan la i princip grunden till vad som är anständigt 

princip bara en svart monitor utan mus.”
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Vi har delat in rollspelets 
struktur i:
Deltagare är de personer som 
deltar i rollspelet.
Scenen omfattar spelrummet och 
dess innehåll rent fysiskt.
Rekvisitan innefattar föremål 
som används för att direkt 
förmedla berättelsen. 
Speltiden rör rollspelets 
utsträckning i den "verkliga" 
tiden.
Regler handlar om såväl 
oskrivna regler, som regler 
nerskrivna i regelböcker.
Berättarteknik handlar om hur 
deltagarna uttrycker sig för att 
förmedla berättelsen.
Berättelsestruktur innehåller 
olika tekniker man kan 
manipulera berättelsens 
struktur med.

Rollspel är till sin natur ett medium att framföra berättelser 
med. Förutom dessa berättelser behövs även några personer 
som deltar i rollspelet som berättare och åhörare. Vi kallar 
dem deltagare, utan att dela upp dem i spelledare och spelare. 
Dessa är de mest uppenbara och generella beståndsdelarna 
som krävs för att kunna spela. 

Men ger man två olika spelgrupper varsitt exemplar av 
"Rödluvan och vargen" skulle det förmodligen resultera i 
två helt olika spelomgångar. Karaktärerna skulle gestaltas 
olika, olika regler skulle användas och man skulle spela olika 
länge, men varför blir det så?

Svaret är att rollspelet innehåller fler ingredienser än 
bara berättelse och deltagare. När man spelar rollspel 
finns berättelsen och deltagarna som två ytterligheter i en 
struktur som avgör hur kommunikationen inom spelet 
fungerar. Genom att studera vilka beståndsdelar denna 
struktur har, hur dessa delar vanligen används och på vilka 
andra sätt man skulle kunna använda dem, kan man få en 
vidgad syn på rollspelsmediet. I förlängningen kan detta 
leda till nya sätt att konstruera rollspelsscenarion på, sätt 
som kan ifrågasätta gängse trender på ett konstruktivt sätt. 
I den här texten tittar vi på vad denna struktur består av. 
Vi ska dissekera rollspelet och avslöja vad som döljer sig 
där inne.
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När man ska framföra en berättelse anpassar man den till 
rollspelets struktur. På motsvarande sätt rättar en regissör 
den berättelse hon vill förmedla genom filmmediet efter 
filmens struktur. Genom att välja kameravinklar, ljussättning 
och panoreringar till scenerna blir det möjligt att gestalta en 
berättelse som film. Samma sak gäller för rollspel. Genom 
att till exempel välja ett regelsystem, eller inget alls, som 
passar den historia som ska förmedlas blir det möjligt att 
gestalta berättelsen med rollspel.

Alla detaljer i strukturen blir alltid bestämda. Tänker 
inte regissören till tidigare nämnda film ut något från 
början kommer allt att ske av erfarenhet, av slumpen, eller 
av medarbetarnas spontana vilja. Filmen kommer i alla 
fall att gestalta berättelsen med hjälp av kameravinklar, 
ljussättning och panoreringar. På samma sätt kommer man 
i rollspelssammanhang troligen att använda det regelsystem 
man är van vid om man inte på förhand bestämt sig för 
vilket man ska använda. Alla detaljer i rollspelets struktur 
kommer att bli bestämda, om inte annat under spelets gång. 
Alla de byggstenar som förklaras till höger rör därför alla 
rollspel.

av��ohan �llsson
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En intressant bieffekt av att 
använda scenteknik är att 
deltagarna blir mer eniga om 
vilken stämning som råder i 
spelet.

Tekniker med kontrasterande 
kan stämningar bygga upp 
intressanta känslor. Otäcka 
scener med oskuldsfull 
bakgrundsmusik är ett vanligt 
exempel på det.

������
Vi bordsrollspelare är vana vid att spela i klassrum, 
skyddsrum och barnkammare. Rum som oftast inte har 
någon koppling till historien i sig. På sin höjd har man 
hängt mer eller mindre stämningsfulla bilder på väggarna. 
Alla har vi nog tänkt: Varför inte spela drakar och demoner 
runt en lägereld i skogen? Somliga kanske till och med 
har gjort det. Rummet skulle då fungera som vad man i 
teatersammanhang kallar en scen i bemärkelsen skådeplats 
och inte berättelseavsnitt. I levande rollspel är det näst 
intill en självklarhet att välja en omgivning som gynnar 
upplevelsen av berättelsen. Man skulle även kunna tänka 
sig ett byte av scen under spelets gång för att gestalta 
omgivningens förändring i spelvärlden. Detta är användbart 
i parallellscenarion.

Scenen består dock inte bara av spelrummet i sig utan 
även av vad som i en teaterlokal skulle kallas scenteknik. Den 
består i rollspelssammanhang i första hand av ljus- och 
ljudeffekter, men begränsas egentligen bara av våra sinnen. 
En traditionell ljuseffekt är stearinljus som används för att 
förmedla en känsla av mystik. Ljudeffekter är vanligtvis 
musik, men även inspelad fågelsång hamnar i denna 
kategori.

Scenteknik är passiva tekniker att illustrera diffusa 
sinnesintryck med. Det är ett bimedium för berättelsen 
och inte det huvudmedium som fångar deltagarnas 
uppmärksamhet. Det är viktigt att använda scenen på detta 
sätt och därför hålla den diskret, om scentekniken kräver 
deltagarnas uppmärksamhet uppstår en tävlingssituation 
som leder till ett ofokuserat spelande. Det går naturligtvis 
att ägna all uppmärksamhet åt en scenteknisk detalj under 
en viss tid, se avsnittet om rekvisita, men det gäller att hålla 
fokus på ett ställe åt gången.

Användningsområdet för scenteknik kan delas in i 
två delar. Bilateral scenteknik har en identisk motsvarighet 
i historian medan unilateral scenteknik illustrerar något i 
berättelsen. Det rör sig i detta fall oftast om något av 
känslomässig karaktär. Ett par exempel torde vara på sin 
plats.

Berättelsens hjältar har irrat sig ner i Seouls tunnelbane-
system med en samling illasinnade representanter ur 
ett lokalt gatugäng i hälarna. Ur en musikanläggning i 
spelrummet strömmar en diffus matta av människosorl 
inspelat i en stationsbyggnad. Fokus i berättelsen ligger 
på karaktärerna och deras jägare, medan ljudinspelningen 
ligger i bakgrunden för att representera omgivningen. Här 
rör det sig alltså om en bilateral scenteknik eftersom ljudet 
är identiskt i både verkligheten och berättelsen.

Ett exempel på motsatsen: Rollpersonerna är just 
är på väg in genom dörrarna för att råna en bank. De 
är maskerade, adrenalinpumpade och försedda med 
alltför många vapen och för att ge den testostronstinna 
stämningen eftertryck spelas rock av ett aggressivare slag. 

Att tappa fokus från berättelsen torde i detta skede vara 
svårt, den uppmärksamhetskrävande scentekniken till trots. 
I den fiktiva verkligheten lyssnar rollpersonerna naturligtvis 
inte på musik. Musiken illustrerar här en känsla i berättelsen 
och utgör ett unilateralt scentekniskt grepp.

Genom att utveckla scenen kan man fördjupa intrycket 
av ett rollspelsscenario påtagligt. Detta kan jämföras med 
den effekt man uppnår genom att ljus- och musiksätta en 
film. För att utveckla en scen kan man fundera på vilka 
detaljer i den fiktiva scenen som är karaktäriserande och 
sedan antingen försöka återskapa dem med hjälp av bilateral 
scenteknik eller illustrera dem med unilateral scenteknik. 
Om det inte tjänar berättelsen finns det ingen anledning 
att lägga till en massa onödiga effekter. Några väl valda 
scenelement är oftast effektivast.

Man ska inte vara rädd för att experimentera med scenen, 
att hitta på nya eller låna beprövade tekniker från film, 
litteratur och teater kan berika känslan i rollspelet mycket. 
Specifikt för rollspelsmediet kan man dessutom involvera 
ytterligare sinnen i, eller utesluta sinnen ur berättandet. 
Varför inte göra lukt och känsel till en del av scenen? Man 
kan tänka sig att vrida upp elementen för att låta deltagarn 
uppleva samma klibbiga Italienska sommarmånader som 
deras rollpersoner och varför inte reta luktsinnet med en bit 
stekande bacon när rollpersonerna kliver in i den engelska 
frukostrestaurangen?
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Det är intressant att se att rollspelare trots rollspelets 
ofysiska natur ofta tar hjälp av verkliga ting för att illustrera 
sina rollpersoners föremål och handlingar. Det blir 
vanligare ju mer besatta deltagarna är av berättelsen. Det 
är inte ovanligt att se rollspelare greppa efter pekpinnar för 
att visa att deras rollpersoner drar sina svärd. På samma sätt 
kan en deltagare svepa in sin rollperson i sin mantel genom 
att dra en färggrann filt om sig medan hon siktar mot ett 
fiktivt monster med en bakvänd hammare.

Dessa till synes instinktiva beteenden påminner mycket 
om barns förmåga att klä föremål i en fantasiskrud och 
därefter låta dem representera helt andra ting i deras lek. 
Eftersom vi är barn med mogen vokabulär fortsätter vi att 
låna från teaterns nomenklatur och kallar föremålen för 
dessa handlingar rekvisita.

Det tycks uppenbart att rekvisitan berikar rollspelet och 
att den inte begränsas till pekpinnar, filtar och hammare. 
Kläder, papperslappar, mat och andra föremål kan också 
användas som rekvisita i rollspel. Rekvisita kan på samma 
sätt som scenteknik delas in i bilateral rekvisita och unilateral 
rekvisita.

Av utrymmesskäl publiceras inte hela artikeln här. Givetvis 
finns den dock i sin helhet i tidningen Frispel.

VAD ÄR GÄSTARTIKELN?

I Sverox ges utrymme för 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.

OM FRISPEL

Frispel är en tidning inriktad mot rollspel där varje nummer 
med flera långa uttömmande artiklar försöker belysa en 
aspekt av hobbyn på ett nytt sätt. Den vänder sig till både 
spelare och konstruktörer som vill få nya synsätt på rollspel 
och utveckla sitt spelande. Besök frispel.webhop.org för 
mer information.
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HAR VI INTE ALLA drömt om att kunna 
få betalt för att hålla på med spel? Och 
trots att vi alla slitit oräkneliga timmar 
ideellt och älskar vår hobby, hade det inte 
varit skönt om vi kunde tjäna en slant? 
Inte för att vi vill sälja våra idéer eller 
kommersialisera dem, utan för att vi vill 
kunna fortsätta utveckla vår hobby, utan 
att behöva fundera på vad vi ska göra för 
att kunna fylla skaff eriet med snabbma-
karoner.

Nyligen kom jag i kontakt med Björn 
Flintberg, en av förbundets gamla trogna 
eldsjälar. Han berättade för mig om ett 
nytt projekt han precis hade börjat 
arbeta med. En spelportal för spelare, 
av spelare. Vi satte oss ner och pratade 
om hur den ideella karriären kan bli en 
väg in i yrkeslivet och att de kunskaper 
som många Sverokare besitter är högt 
eftertraktade bland företagen. Medan 
pennan gled över pappret bad jag Björn 

berätta om hur han över huvud taget 
hade fått en sådan idé att nå fram till en 
företagsledning.

– Egentligen var det rätt enkelt. För 
några månader sedan berättade jag för 
ett företag om mig själv, om Sverok, om 
spelhobbyn och hur stor den är, här och 
i världen – och de förstod. Jag anställdes 
för att bygga en portal för så kallade ”skill 
games”. Portalen döptes till Gamepox 
och tanken var att man där skulle kunna 
tävla om priser i allt från kunskapsspel 
till pacman. Men jag fi ck fria händer 
och snart låg både CounterStrike och 
Battlefi eld-turneringar i storformat på 
min önskelista.

Gratis community

Projektet växte alltså allt medan Björn 
växte i rollen som projektledare. Och 
redan från början hade han en tydligt 
formulerad tanke om att få dela med 

sig av kakan till den sammanslutning 
människor som betytt mest för honom; 
spelarna.

– Jag bestämde mig tidigt för att, uti-
fall jag fi ck den här chansen, skulle göra 
allt vad jag kunde för att ge tillbaka till 
alla människor som gjort mitt spelande 
roligare, från vännerna till Sverokare 
och alla andra. Jag ville skapa en com-
munity, en mötesplats, för alla som 
spelar spel – inte bara dataspelare. Nu 
bygger vi detta och jag vill bara säga: 
här är min gåva tillbaka till er som gjort 
allting så fantastiskt alla dessa år. Allting 
på communityn är gratis – vill ni delta i 
våra tävlingar är ni välkomna men com-
munityn ska vara till främst för ideella 
som har spel som intresse och hobby. Vi 
bygger funktionaliteten: presentationer, 
gästböcker, nyhetsfunktion, artiklar, 
recensioner, forum – tänk Lunarstorm 
för två år sedan, fast för spelare. Un-
dercommunities kommer att skapas för 
kortspelare, fi gurspelare, lajvare och 
rollspelare.

Behov av spelare

Det låter som ett storskaligt och amibiti-
öst projekt och Björn hymlar inte med att 

Den före detta förbundsstyrelseledamoten Björn Flintberg 
har haft turen att hitta ett riktigt drömjobb, och han vill 
dela med sig av sin tur. Är du datorspelskonstruktör på 
amatörnivå? Läs vidare!

När drömmar blir När drömmar blir När drömmar blir 
verkliga
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det är helt beroende på uppslutningen hos 
spelarna om portalen skall kunna fung-
era. Han påpekar att för honom handlar 
det om att ta gemenskapen och spelandet 
ett steg vidare. För honom har det gått 
från hobby till arbete, och utan spelarnas 
stöd i ryggen skulle inte projektet komma 
långt.

– Nej, det är nu spelarna måste komma 
in i bilden. Jag har ordnat någon som be-
talar för att utveckla grunden i den här 
communityn – nu hoppas jag att männis-
kor vill fylla den med glädje, skaparkraft 
och tankar. Jag är vidöppen för förslag. 
Mest av allt letar jag efter folk som vill 
leda vår community, som har kunskaper 
och kompetens i sitt område. Och om du 
har extremt hög kompetens om ett litet 
smalt område, tveka inte att höra av dig 
heller – vi skapar en undercommunity för 
dig om det är ett intressant område.

Öppet för nya konstruktörer

Björn är uppenbarligen mycket glad över 
sin nya arbetsplats och han avslutar inter-
vjun med ett leende.

– Jag har fått 
m ö j l i g h e t e n 
att bygga min 
dröm – och jag 
hoppas att många 
vill vara med och dela den. 
För er som är intresserade av resten av 
verksamheten, tävlingarna i allt från 

kunskap till CounterStrike, eller rentav 
vårt aff ärserbjudande, maila mig på 
gamepox@seven.net.

Kanske fi nns det ett antal blivande 
datorspelskonstruktörer ute i förbun-
det. Om det är så lär väl de anställda 
på Gamepox få se både ett och annat 
spännande brev dimpa ner i inboxen den 
närmsta tiden. Om Gamepox blir en 
succé eller en fl opp, ja, det får vi väl helt 
enkelt se med tiden. Oavsett hur det går 
för Gamepox är det värt att notera att en 
Sverokare försöker ge tillbaka något till 
den gemenskap av människor som skänkt 
honom glädje under många år. Sådant ser 
vi gärna mer av.

ÄR DU EN BLIVANDE

SPELKONSTRUKTÖR?

Har du gjort dataspel? Tror du att du 

är duktig? Skicka in det till tävlingen 

för spelkonstruktörer som Gamepox 

arrangerar – öppen endast för Sverok-

medlemmar!

Gamepox tar emot alla spel som är 

helt färdiga, både strategispel och 

fl ash/shockwave/javaspel. Spelen får 

ej vara i form av exe-fi ler eller andra 

fi ler som måste installeras för att kunna 

spelas.  Alla tävlingsbidrag ska vara 

Gamepox tillhanda senast den / i 

komplett format. En jury från Gamepox 

utser de tre bästa spelen. Vinnaren får 

. kronor, tvåan . kronor och 

trean . kronor i pris! Dessutom 

läggs spelen till på Gamepox portal 

och om det anordnas tävlingar i dem 

kommer konstruktörerna självklart att 

få royalties. Spelens konstruktörer ger 

enbart Gamepox rätten att använda 

spelen och behåller alltså äganderät-

ten. Ni som deltar i tävlingen blir alltså 

inte heller av med er baby även om 

ni vinner.

Skicka ditt bidrag till 

gamepox@gamepox.com.

Magnus Alm
sverox@sverok.se

”Jag ville ge tillbaka till alla som gjort mitt spelande roligare.”
Björn Flintberg, initiativtagare, Gamepox

”Jag ville ge tillbaka till alla som gjort mitt spelande roligare.”
Björn Flintberg, initiativtagare, Gamepox

Figurcleaner
Vill du slippa lösningsmedel?
Figurcleaner tar bort färg på figurer för figurspel.
Helt ofarligt att använda.

Biologisk nedbrytbart till 97%
Enligt OECD 302 B
Tar bort färg inom 1 tim.

Pris: 1,0 liter  koncentrat 130.00
 0,5 liter koncentrat 75.00

frakt tillkommer

Beställes hos: Z i r k o n a
090-772060

office@zirkona.com
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KrönikaKrönika

Linus Engström
linus.engström@gigantoskop.se

KrönikaKrönikaKrönikaKrönika

DET FÖRSTA SOM slår mig är att det borde 
byta namn. Riksmötet låter föga spän-
nande och står sig direkt slätt i jämfö-
relse med namn som ”Röda nejlikan” 
eller ”De långa knivarnas natt” men 
under det torftiga namnet döljer sig ett 
gediget lajv. Det fi nns möjligheter att 
åka i grupp under en auktoritär ledare 
eller som ensamvarg med mörkt förfl utet 
och en egen agenda. Då det utspelar sig i 
nutid är kläder inget större problem, men 
tänk på att vissa grupper bär en mer eller 
mindre enhetlig klädsel och om du vill 
tillhöra någon av dessa grupper bör du se 
till att få all nödvändig information. Du 
behöver dock inte oroa dig för att rösta 
”fel” då dessa grupper ofta sätter någon i 
mittgången som tydligt visar hur du ska 
lägga din röst.

Eftersom det är ett inbjudningslajv 
(det krävs engagemang och en del för-
lajvande för att bli inbjuden) är nybör-
jarantalet behagligt lågt och som bonus 
för att du är utvald får du resa, kost och 
logi betald av Sverok.

SJÄLVA LAJVET ÄR ett klassiskt diplo-
matscenario med ett stort antal gömda 
agendor och två tydliga fraktioner. Då 
stora delar av lajvet pågår i plenum fi nns 
det gott om utrymme att lyfta fram ditt 
ego eller förbli helt anonym om 
du så önskar. För de som gillar 
att verka i det fördolda gav 
inte Örebro slott, som var 
platsen för årets riksmöte, 
mycket utrymme men väl 
desto mer inspiration. En lång 
trappa för alla enskilda samtal 
känns väldigt trovärdigt men gav inte 
så mycket avskildhet. Själv försökte jag 
vid en överläggning i trappan ställa mig 
i ”obfuscate” men det gav mer skrattsalvor 
än användbar information.

Det väl genomarbetade inläsnings-
dokumentet ”Möteshandlingar” skapar 
en gemensam grund för alla deltagare 
och tjänar som underlag för all debatt 
och diplomati under helgen. Den enda 
invändningen är kanske att det har lagts 
ner väldigt stort arbete på något som 
många arbetade hårt för att kasta bort, 
men så är det ju en del av spelets regler.

Så vad får då Riksmötet för betyg? 
Som lajvhändelse sett väldigt högt men 
ur perspektivet vårt högsta beslutande 
organ lämnar det i alla fall mig mer att 
önska. Vi är ett ungt förbund som för-
ändrat mycket med våra idéer om lägre 
trösklar och ungt engagemang, men 
under riksmötet fi ck jag se ett förbund 

som valt ett gammaldags sätt att verka 
på. Vi är väldigt framåt i många aspek-
ter men vad gäller vårt högsta beslutande 
organ är det mer spel för gallerierna än 
nyskapande mötesformer som gäller. Ett 

spel som tyvärr gynnar egon mer 
än Sverok. Kanske är det dags 

för detta unga förbund att 
växa ur sin gammaldags 
form för riksmötet.

ALLT DETTA TILL TROTS (eller 
tack vare kanske, vem vet) var 

det en lyckad helg. Som vanligt 
med dylika tillställningar har jag träf-
fat andra engagerade människor, fått 
ytterligare några vänner vilket genererat 
en massa lust att göra saker för och med 
Sverok. Och min uppfattning är att fl er 
än jag åkte därifrån med ett stärkt enga-
gemang, mer lust och fl er vänner än de 
kom dit med. Så åk för allt i världen till 
nästa riksmöte. Men åk inte för att lajva 
hur tilltalande ni än tyckte att den delen 
av min krönika var.
Inte ens för att ställa 
er ”obfuscate” vid 
någon hemlig över-
läggning. Under 
riksmötet fi nns 
det bättre saker 
att lägga energin 
på. Sverok till 
exempel.

Vad innebär ett riksmöte? 

Enligt Sveroks stadgar är det 

vårt högsta beslutande organ. 

Av min upplevelse att döma 

är det årets lajvhändelse.

 riksmötet
Ett lajv som kallas

”Som vårt ”Som vårt ”
högsta beslutande 
organ lämnar det 
mer att önska.”

Som vårt ”

mer att önska.”
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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 existe-

rande förening. 

För information om hur 
man går till väga, titta in 

på www.sverok.se eller 
kontakta Sveroks kansli

Lincon 19-23 maj
Under fyra dagar träff as över 1000 

människor i Linköping för att spela spel 

och umgås.

lincon.sverok.net

Container  6-25 juni
Sveriges enda riktiga sommarkonvent 

hålls på Martinsgården, Norra Hammar.

www.gob.nu/container

Halmicon  9-11 juli
För  ärde året i rad anordnas spelkon-

ventet Halmicon. Platsen är Brunns-

åkersskolan i Halmstad.

www.halmicon.se

Sydcon  29 juli-1 aug
Konventet kommer att hållas i Baltiska 

hallen med omkringliggande lokaler.

 www.sydcon.org

Swecon  20-22 aug 
Sveriges största science fi ction-kon-

gress med internationella gäster hålls i 

Årsta Folkets Hus.

experience.bounceme.net/swecon


