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Vad är Spelveckan?

Spelveckan är vad Ni gör det till!

Anmäl ert spelevent på www.spelveckan.se

Föreningar som är med får:

Pengar
Coola prylar

Visa upp sin förening
Vinna spel

Spelveckan vill även passa på att tipsa om riksmötet (hålls i november) där man 
kan vara med och påverka precis allt med Sverok (om man är där), t.ex den här 
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Annons
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Sverok, Sveriges roll- och konfl iktspelsförbund, är ett ideellt riksförbund för 
dem 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 1 600 föreningar som tillsammans har 72 500 med-
lemmar. Förbundet startades 1988 och är godkänt av Ungdomsstyrelsen, 
som är en tillsynsmyndighet för ungdomsorganisationer utsedd av Utbild-
nings- och 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. 

iksdagspolitikerna måste vara riktiga gamers. De har 
säkert intensiva Warhammerturneringar i Blå Hallen, 

stämningsfulla rollspelskvällar i källaren på Rosenbad och fan-
tasylajv varje sommar på Harpsund. Varför skulle de annars ge 
så många miljoner till Sverok och spelhobbyn varje år?

Tyvärr är det nog så att våra makthavare inte upptäckt dessa 
fantastiska möjligheter ännu, utan nöjer sig med lite patiens 
på kontorsdatorn. Däremot har Sverok någonting annat som 
de gillar: Engagerade ungdomar! Ungdomar som går samman 
och organiserar turneringar, bygger lajvutrustning eller jobbar 
i flera månader för att kunna göra ett coolt spelkonvent. Ofta 
för fler än bara de närmaste vännerna. Sverok är ett brinnande 
bevis på att ungdomar som får lite resurser av staten lär sig att 
ta ansvar, att skapa för andra och att göra någonting menings-
fullt med sin fritid. Det var inte planerat, det bara blev så.

Det finns något annat som också gör Sverok väldigt värdefullt 
och det är själva naturen i spelhobbyn. Ett bra spel är rättvist 
och låter alla spelare ha samma förutsättningar. Det är viktigt 
att alla känner till reglerna och reglerna ska vara lika för alla 
spelare. Ingen vill spela med en dålig förlorare – man måste 
kunna acceptera att andra vinner ibland. Likheterna med de 
grundläggande värderingarna i vårt samhälle är många. Sverok 

och spelhobbyn fostrar medvetna och schyssta medborgare som 
ska ta över samhället en vacker dag.

Trots det är det få arbetsgivare idag som skulle respektera din 
ledarskapskompetens med meriter från ett högt rankat WoW-
guild. Eller tycka att du var särskilt lämpad för socionomarbete 
baserat på hur många lajvroller och främmande världar du levt 
dig in i. De enda som arbetat hårt för att uppmärksamma kom-
petensen hos spelare gjorde det av rädsla för att Mutant förbe-
reder Sverokmedlemmar på att göra en väpnad statskupp.* Hur 
väl går den synen ihop med våra tankar på rättvisa, demokrati 
och gemenskap? Fler och fler människor spelar spel och om bara 
femton år kommer inställningen att ha förändrats mycket. Det 
är dags för Sverok att glömma 90-talets smutskastning i media 
och bli så synliga som ett av Sveriges största ungdomsförbund 
borde vara. Av oss alla, för oss alla, ett utåtriktat Sverok 2010.

Kanske blir du den första att arrangera ett after work-LAN i 
förstakammarsalen?

– Nina Högberg

*Örnstedt, Didi & Sjöstedt, Björn. De övergivnas Armé – en bok om 
rollspel (1997) Nordstedts.
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SIGNALER FRÅN SVEROK utges av 
Sverok med 4 nummer per år.  
Citera gärna men glöm inte att ange 
källa. Eftertryck av längre stycken 
kräver Signaler från Sveroks tillstånd.

Inlämningsstopp för annonser till 
nästa nummer är den  1/10 2009.

Vill du annonsera i Signaler från Sverok?

Spelföreningar anslutna till Sverok har möjlighet att annonsera 
till kraftigt nedsatt pris – eller till och med gratis!
Övriga annonsörer kan vi erbjuda annonsplats i storlekarna 
helsida, halvsida eller 1/4 sida, till mycket förmånliga priser.
Kontakta signaler@sverok.se för mer information.

Foto: Henrik Sannesson

I mitt lilla hörn av spelhobbyn sysselsätter vi oss med små 
pappbrickor med tecknade gubbar och fordon på. Och 
hexagonmönstrade kartor. Spelet ASL och ett par expan-
sionsmoduler har de flesta råd med (lugn jag försöker inte 
värva någon!). De flesta spelarna är dessutom rätt etable-
rade (läs = gamla), så när de har tillskansat sig hela upp-
sättningen av expansioner är det inte ovanligt att de bör-
jar om på nytt. De köper samma regelbok igen (och igen 
– huvva!) och så tänker de ”fasiken om inte de tyska brick-
orna börjar bli slitna” och så köper de ett nytt exemplar av 
samma modul som de redan har. Vad jag försöker säga är 
att spelande är en ovanligt billig hobby. Även om du ska 
köpa och måla en hel figurspelsarmé så är det inte i när-
heten av kostnaden för att hålla på med alpin skidåkning, 
ridning eller ishockey. Men är det bra att det är billigt att 
spela eller gör det att man inte tar sitt spelande på allvar?

I det här numrets lokalspecial visade det sig att det finns 
olika inställning i frågan om hur mycket hobbyn ska få 
kosta. I åtminstone en lokal resonerade man att högre in-
sats i form av medlemsavgift gav mer engagemang från 
medlemmarna. Läs mer på sidan 16-23 och mejla din åsikt 
till signaler@sverok.se!

Ungefär när du håller det här numret i handen hålls an-
dra delen av Signalers redaktionsutbildning. Men redan 
nu deltar flera av eleverna som frilansar i tidningen. Den 
spännande omslagsbilden är gjord av Jenny Lundin och 
mer av hennes illustrationer hittar du på sidan 26 tillsam-
mans med Jenny Fornells essä om status på lajv. 

Claes Engholm känner många som läser våra bräd-
spelsrecensioner till. På sidan 11 fortsätter hans artikel 
om hur man som nybliven spelskapare ska kunna ge ut 
sina alster.

Sist men inte minst har vår hjältinna Tesla, sidan 39, bi-
tits av en alltmer påträngande trend.
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Sveroks uppgift 
efterfrågas
I dagarna genomförs en enkätundersökning bland 
Sveroks medlemmar. Det är valberedningen, som genom att ställa 
frågor om vad medlemmarna vill ha ut av förbundet, hoppas få ett 
bättre underlag för att sätta samman ett styrelseförslag. 

− Förhoppningsvis ska vi kunna se lite trender och skillnader 
mellan Sverokaktiva, det vill säga sådana som suttit till exempel i en 
distriktsstyrelse, och ”oförstörda” medlemmar. Vi vill även se om 
åsikterna kring vad Sverok ska vara skiftar med ålder, kön och bo-
stadsort, säger Kriss Andsten, sammankallande i valberedningen.

Svaren kommer att presenteras i anonymiserad form, troligen 
först till Riksmötet.

Sveroks riksmöte hålls 20-22 november i Kista utanför Stockholm. Informa-
tion om mötet finns på  www.sverok.se under rubriken Förbundet.

Sex vill 
göra Signaler
Förbundets upphandling om en 
kommunikationslösning, det vill säga det 
som i dagsläget är Signaler från Sverok, 
har fått stort gensvar. Sex olika grupper 
eller personer har anmält sitt intresse för 
att sköta den journalistiska bevakningen 
av förbundet. Vilket förslag som vin-
ner bestämmer förbundsstyrelsen den 
20 september. 

6

Pennpola 
med ordföranden
Sveroks ordförande David 
Gustavsson skickar sedan i juni ut 
ett nyhetsbrev där han berättar om sitt 
arbete och förbundsrelaterade nyhe-
ter som han kommer över. I sommar 
har man kunnat läsa att eventgruppen 
efterlyser mer informationsmaterial, 
om arbetet med nya Sverok-webbplat-

sen och om workshop i mediaträning 
bland mycket annat. I Nyhetsbrevet 
listar David Gustavsson också vad han 
och styrelsen har för sig den kommande 
veckan. 

Den som vill få brevet anmäler sig på 
david.gustavsson@sverok.se. 

Signaler från Sverok | september 2009



135 tecken 
om Twitter
Sveroks Twitterkanal leder i 
skrivande stund över redaktionens med 
19 mot 12 anhängare. Prenumererar gör 
man på  www.twitter.com/sverok.

7

Tävling!

Sverok och Studiefrämjandet kommer snart att göra en särskild sats-
ning på rollspel som studiecirkelverksamhet. I samband med detta 
kommer vi att dela ut ett kampanjscenario till alla rollspelsföreningar i 
förbundet. Vi efterlyser därför en rollspelskampanj med framträdande 
pedagogiska drag. Det kan till exempel handla om att utforska en his-
torisk miljö, att diskutera filosofiska problem eller att ???

Bidraget
Vi söker en systemoberoende kampanj för 5-10 speltillfällen. Tävlings-
bidraget ska bestå av en synopsis på 1-2 sidor där du beskriver kampan-
jen i grova drag. Vinnaren belönas med 999 kr i prissumma samt en 
möjlighet att vid intresse skriva färdigt scenariot och få se det i tryckt 
form.

Skicka ditt bidrag till rollspel@sverok.se senast den 30:e november.

Sverok förbehåller sig rätten att använda sig av det vinnande konceptet 
samt att använda sig av andra inkomna förslag som exempeltexter. 

Vinn 999 kr och ditt 
scenario i tryckt format!

Annons

God tvåa: Signaler

I ledningen: Sverok
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Cirkelregler förvirrar
Två år har gått efter Sveroks inträde i Studiefrämjandet, 
men reglerna kring folkbildning är fortfarande oklara. 
”Det fi nns en risk att rapporterbar verksamhet faller bort 
på grund av regeltolkning ”, säger handläggaren Teo 
Dahnberg på Studiefrämjandet i Halland. 

− JAG TYCKER ATT det är ett ganska 
stort problem om man inte får ut något 
för en verksamhet fast man borde. Jag 
skulle vilja har klarare direktiv uppifrån 
om vad som är folkbildning och inte. 

Det säger Teo Dahnberg, som är hand-
läggare på Studiefrämjandet i Halland. 
Han är relativt ny på sin post och han 
tycker att det finns oklarheter. Det själv-
klara exemplet att spelandet i sig inte kan 
vara en studiecirkel faller snabbt. På Var-
bergsföreningen Skymningen är rollspel 
på svenska, fast med ett engelskt spel, en 
studiecirkel. Är det då någon skillnad 
mot till exempel samlarkortspel, vars 
regler också är på engelska? 

− Om man lär sig engelska så borde det 
vara legitimt, här tycker jag att det behövs 
klarare regler, säger Teo Dahnberg. 

Signaler från Sverok kontaktar Thomas 
Östlund, informationschef på Studie-
främjandets Riksförbund för att testa om 
några verksamheter tagna ur Sveroks led 
kan räknas som folkbildning. 

Att förbereda sig för levande rollspel 
genom att sy medeltidskläder? 

− Ja. 

Svaret kommer snabbt och utan tve-
kan. Men redan på andra frågan, huru-

Nyheter
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vida regelövningar i ett samlarkortspel 
på engelska skulle kunna vara ämne för 
en studiecirkel, ber Thomas Östlund att 
få frågan repeterad. 

Sedan ifrågasätter han nyttan med att 
fråga på det här viset. Det är knepigt, 
tycker han, att göra bedömningen utifrån 
ämnen. Det viktiga är att det finns en 

plan för det man vill lära sig och tydliga 
mål med studiecirkeln. 

− Allt du räknar upp skulle jag kunna 
svara både ja och nej på. Anledningen 
till att jag kunde svara snabbt på den för-
sta frågan var att jag lätt kan relatera till 
hantverksaktiviteter. Det andra exemplet 
var mer främmande och kan nog vara 
svårt för en äldre generation att greppa. 

Teo Dahnberg
Foto: Studiefrämjandet

Thomas Östlund
Foto: Studiefrämjandet
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DANIEL RÅDEMAR ÄR studiecirkel-
ansvarig i föreningen Skymningen i Var-
berg. Han tycker att studiecirklarna är ett 
sätt att få mer av hobbyn än om man bara 
spelar. Den roligaste studiecirkeln han 
varit med om var en målningskurs som 
han själv var ledare för. 

– Vi målade upp fem olika figurer som 
var i olika steg av målningsprocessen, 
sen fick alla måla sin egen figur. Det var 
uppskattat bland deltagarna och gav mer 
struktur än om man bara träffas och må-
lar tillsammans. 

Så mycket extra administration tycker 
han inte heller att det blir. Egentligen är 
studiecirklarna sådan aktivitet som ändå 
försiggår i föreningen.

– När man har en idé så kollar man 
den med Studiefrämjandets handläggare. 
Sen får man en lista med alla deltagar-
nas namn och personnummer. Den fyl-
ler man i efter varje gång och när den är 
full så skickar man in den. Mer än så är 
det inte.  

Skymningen har haft cirklar i allt från 
anime-kunskap, där deltagarna studerade 

”Det blir lite mer struktur”

Sverok       JUST NU

film och serier, till en cirkel i tillämpad 
strategisk analys för lajv, som handlade 
om hur stora krigsföljen rörde sig på med-
eltiden. Men den enklaste formen cirkeln 
är egentligen de vanliga rollspelssessio-
nerna där engelska rollspel används. 

– Det är språkdelen som utgör läran-
det, säger Daniel Rådemar.  æ

Läs mer: www.sverok.se/forening/studiecirk-
lar och kolla in tävlingen på sidan 7.

Men jag är övertygad om att det finns 
mycket inom spelhobbyn som absolut går 
att köra som cirklar. 

Lagstiftningen på folkbildningsom-
rådet har ingen färdig vägledning. Det 
finns inga absoluta regler och avgörandet 
fälls ofta lokalt. Inom Sverok finns idag 
verksamheter som med tiden blivit rela-
tivt kända. Rollspel och figurmålning är 
ämne för många studiecirklar. Men ak-

tiva inom mindre synliga hobbygrenar 
som till exempel airsoft, samlarkortspel 
och cosplay riskerar att få ett annorlun-
da bemötande. Thomas Östlund tycker 
att mycket ansvar vilar hos de enskilda 
handläggarna. 

− Ingen kräver av vårt folk att de ska 
kunna allt om hundar, jakt eller roll-
spel. A och O är ha ett positivt bemö-
tande, etablera en bra relation och vara 
lite nyfiken.  æ

Studiecirkel?

Folkbildning?
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Debatt

HEJ ALLA, 
mitt namn är Karsten Bundgaard, men 
alla kallar mig Bamse. Jag är gift och har 
tre barn i åldrarna 21, 18 och 15 år. Jag 
och mina barn är mycket aktiva lajvare.

I maj besökte jag Lincon för att hålla fö-
redrag om barnrollspel - hur, varför och 
för hur många. I Danmark är uppemot 
75 procent av allt rollspel för barn, därför 
var det svårt att förstå att man i Sverige 
inte har fler barnrollspel. I vår förening 
har vi en gång i månaden mellan 120-160 
ungar i åldern 3-15 som spelar. 

Ett av skälen till att vi gör det här är ten-
densen att ungarna tillbringar mer och 
mer tid framför datorn och det är inte 
sunt. Härmed menar jag inte att man 
skall förbjuda barn att använda sin dator, 
men att ge dem alternativ. 

En av de saker som vi har observerat är 
att den mobbning som föregår på skolgår-
dar inte följer med ut i skogen. I gengäld 
har vi fasta regler. Slår man någon mot 
huvudet eller skrevet blir man avstängd 
en spelomgång. Den som knäcker grenar 
på träd eller skräpar ned i skogen blir av-
stängd tre gånger. Skojigt nog så förstår 
barnen detta och som resultat är skogen 
faktiskt renare när vi överger den än då 
vi kom.

På de danska barnrollspelen har vi inte 
möjlighet att ha intriger på det sätt som 
finns på svenska lajv för vuxna. Ungarna 
vill spela ”WOW live” som vi brukar säga. 
Men ur det här spelet växer också en lust 
att så småningom testa lajv med intriger. 

Härifrån Danmark vill jag uppmana er 
i Sverige att starta fler barnrollspel! Den 
som spelat med från 13 års ålder är tre år 

senare en duktig rollspelare som också 
är med och skapar spel för andra barn. 
Jag bistår gärna med råd till den som vill 
starta en kampanj för barn. 

– Karsten Bundgaard

Läs mer: www.roglive.dk,  www.ragnerok.dk 
eller mejla karsten-bundgaard@ofir.dk

Foto: Karsten Bundgaard

Varför inga barn-
rollspel i Sverige?

Det kom en fråga...
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Ditt hemmasnickrade spel har testats, 
utvärderats och gjorts om. Du vet precis 
hur det ska se ut och nu borde fler få lära 
sig reglerna. Det här är ju så bra att det 
borde säljas! 

Signalers brädspelsredaktör Claes Engholm 
fortsätter förra numrets samtal med fyra 
spelskapare. Den här gången handlar det 
om hur du ska nå din marknad. 

Del 2:

Artikel

Brädspel från 
ax till limpa 
– men var är degen? 

Peter Stenberg tillverkar och 
marknadsför sina spel själv.

En mera ingående presentation av 
personerna kan du läsa i nummer 62 av 
Signaler från Sverok. 

Sammanfattningsvis kan man säga att 
de alla är hemmamekare som på olika 
sätt försöker nå ut med sina spel till en 
bredare publik. Tjänar de en slant på 
vägen gör det naturligtvis inget. 

Här tar vi reda på hur de går till väga.
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Artikel

I FÖRRA NUMRET gick vi igenom in-
spirationskällor, skisser, prototypbyg-
gande och idogt speltestande. När som 
helst under resans gång kan projektet 
rinna ut i sanden och stanna i byrålådan. 
Men vad händer i de andra fallen?

Hur vet man att spelet är färdigt?

David Gezelius: Allt ska höra till och 
inget ska fattas. Med det menar jag att 
många av de idéer jag stoppat in tidigare 
ofta krånglat till mer än de hjälpt. Därför 
försöker jag oftast få spelen så ”rena” och 
lättillgängliga som möjligt. Då vill jag 
inte ha kvar något dödkött.

Pelle Nyrén är inne på samma linje och 
tillägger att han fortfarande saknar den 
perfekta fillern som klockar in under tre 
minuters speltid.

– Dessutom bör man ha i åtanke när 
det gäller speltestarnas åsikter att objek-
tiviteten kan skadas om man känner dem 
för väl. Om även främmande speltestare 
är nöjda verkar det lovande.

Peter Stenberg och Anders Fager lyss-
nar också mycket på speltestare.

Peter Stenberg: Lyssna på kritik. Mär-
ker man att det är någon funktion som 
saknas eller behöver ändras kan man 
mixa mekaniker från andra favoriter. 
Tappa inte själen i spelet, bara. Det ska 
fortfarande ha ens signum.

Anders Fager: Det är svårt att avgöra 
själv. Andra får tycka. Ska jag bedöma det 
utifrån kommersiella aspekter finns det 
även fysiska och ekonomiska begräns-
ningar att ta hänsyn till.

Om vi då tänker oss att det spel vi har 
framför oss är så bra som ni någonsin 
kommer kunna åstadkomma, hur bedö-
mer man att det är värt att satsa pengar 
på att lansera det?
Anders Fager: Jag måste gilla spelet själv 
och ha pengarna som behövs, förstås. Jag 
går på känsla.

Pelle Nyrén har med olikfärgade glas-
stenar och en spelplan utskriven på pap-
per själv tillverkat och sålt ett fyra i rad-
liknande spel som i första utgåvan hette 
Row Rage men nu för tiden heter My Way. 
Han tar det som ett exempel.

 – Att jag kunde programmera en arti-
ficiell intelligens som oftast vinner över 
mig i mitt eget spel visar att spelet rym-
mer strategiska möjligheter som jag själv 
inte insett.

Peter Stenberg som själv tillverkar och 
marknadsför sina spel och andra prylar, 
ger intrycket av ha den mest uttalade 
”Just do it!”-attityden av de fyra och leve-
rerar svaret av alla svar:

– Kan japanerna hålla liv i sina själv-
mordsklubbar måste det här funka!

Ok, då kör vi! Hur gör man business 
av det? Arbetsgången från tryckning och 
montering, marknadsföring, distribu-
tion och slutligen försäljning i butik kan 
i varierande grad överlåtas till andra fö-
retag eller inte alls. I det här fallet är det 

lite tripp trapp trull bland våra fyra vän-
ner. Pelle Nyrén skapar hellre och önskar 
att någon annan kunde marknadsföra 
och distribuera. Det enklaste sättet för 
allmänheten att få spela några av hans 
spel är att besöka hans hemsida. Med lite 
välförtjänt uppmuntran kan han kanske 
förmås att uppdatera den. Dömer jag av 
vad jag sett där och hemmagjorda spel 

Go On av David Gezelius

Pelle Nyrén
Foto: Per Pettersson
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vid sidan av, har Pelle Nyrén mycket att 
ge till diggare av abstrakta spel!

David Gezelius har låtit trycka två spel 
och på egna meriter fått ut dem till bu-
tik. Det första var Snokus som såldes på 
Tradition för 20 år sedan. Det bestod av 
en orm tryckt på sexkantiga brickor som 
skulle läggas så att ormen ringlade sig till 
olika motiv. Ett slags pusselpyssel skulle 
man kunna säga. För tio år sedan lycka-
des han också få Designtorget att sälja 
hans Go-variant Go on. (Som en paren-
tes kan man konstatera att Designtorget 
på senare år även sålt bland annat bröst-
memory och Gigantoskops kortspel, som 
exempelvis Spank the monkey. Kanske är 
Designtorget en väg att gå om du har en 
produkt men är utan återförsäljare?)

Våndan av att bekosta tryckning av 
vad som visade sig vara en alltför stor 
upplaga och evighetsmonteringen som 
följde gav David kalla fötter. Istället för 
att ringa runt och knacka dörr låter han 
nu en agent i England pröva lyckan. Hit-
tills har det varit nära att förlag velat ha 
två av hans barnspel, men så rann det ut 
i sanden. En agent och ett förlag tar na-

turligtvis en inte oansenlig andel av affä-
ren. Men å andra sidan är det inte i första 
hand för att bli rik som David designar 
spel, utan för att det är så roligt att han 
inte kan låta bli!

Peter Stenberg driver sitt egna allt-i-ett-
företag och gör antagligen allt utom möj-
ligen tryckningen. I kvalitetstestningen 
finns vissa skall-krav(!) som ni kan se 
mer av på hemsidan nedan.

– Kontakter kan ge dig det fysiska ma-
terialet. Sprid dig hos distributörer. Ut 
på nätet och på olika forum. Boardga-
megeek.com är ett bra ställe att visa upp 
sig liksom spelkonvent där jag självklart 
har så kallade giveaways [små presen-
ter som marknadsföring till kunderna, 
reds. anm.]. 

Anders Fager och hans Gottick Games 
är av dessa den som kommit längst. Sitter 
du hemma med ett mer eller mindre fär-
digt spel, har han följande tips att ge:

– Kolla i utlandet om du kan få ner 
tryckkostnaderna. I Östeuropa har du 
bäst chans. Vidare är det huvudsakligen 
tre distributörer som gäller; Card Cabi-
net, Vincit och Enigma. Vänd dig rätt be-

roende på din idé. Idéer i kort presenta-
tion tar jag emot. Är det inget för Gottick 
Games kanske jag hänvisar vidare. För-
vänta er inga stora pengar. Ju färre delar 
desto billigare produktion. Av butikspri-
set återstår kanske en tredjedel till dig ef-
ter att alla led fått sitt.

Dessa ord får avsluta denna artikel som 
förhoppningsvis bidragit med både rea-
lism och inspiration. Vi kan ju inte låta 
Monopol ha monopol på spelmarknaden 
för alltid. Kom med något bättre så ska 
du nog ha råd att köpa Norrmalmstorg en 
vacker dag! æ

Här kan ni hälsa på för att få 
mer perspektiv:

* Pelle Nyréns abstrakta spel i Tetris- 
och MS Röj-skolan hittar man på 
www.fubarinteractive.com
* Peter Stenbergs hemsida ”har 
allt” och heter www.peterscomics.
com
* Anders Fagers Gottick Games nås 
på www.gottick.com

Anders Fager
Foto: Henrik Sannesson

’’Förvänta er inga stora 
pengar. Ju färre delar de-
sto billigare produktion. 
Av butikspriset återstår 
kanske en tredjedel till dig 
efter att alla led fått sitt.
– Anders Fager
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DET SÄGER RUSTAN HÅKANSSON, 
mångårig Lincon-arrangör som på se-
nare år mest gjort sig känd som utveck-
lingschef hos speldistributionsföretaget 
Vincit. Men efter att ha drivit upp ett 
framgångsrikt företag hoppade han av 

för ett år sedan. Tillsammans med två 
kompanjoner startade han www.cloud-
berrygames.com. Med webbtjänsten som 
betatestats under sommaren vill han 
råda bot på att de flesta spelidéer aldrig 
blir verklighet. För stora förlag är det en 

”Många som får nej till sin spelidé hos de stora förlagen 
försöker göra allting själva. Ofrivilligt försöker de lära 
sig om marknadsföring, tryckning och försäljning. Och 
de går nästan alltid back på att ge ut sitt spel. Vi vill vara 
alternativet för nischade spel med låga upplagor.”

Småskalig speldesign

Rustan Håkansson
Foto: Henrik Sannesson

SPELAGENTEN
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omöjlig risk att satsa på nya osäkra idéer. 
Ett spel som säljer mindre än 3000 ex-
emplar lönar sig inte att ge ut för de stora 
förlagen. Men Rustan anser att det kan 
finnas lönsamhet redan i från 100 exem-
plar och uppåt. 

− Eftersom vi inte går in och investerar 
så tar vi ingen risk, författaren fortsätter 
att vara ansvarig för sitt spel under hela 
utvecklingsprocessen. När ett spel är så 
klart att vi kan visa upp hur det kommer 
att se ut då tar vi in förbeställningar på 
hela tryckningen. Får vi inte in så många 
som vi beräknat, då går vi inte vidare.

På den nya sajten kan spelutvecklare 
bli medlemmar för 100 kronor per år, 
avgiften är medvetet låg och egentli-
gen bara till för att avskräcka andra än 
de som verkligen är intresserade. Den 
som är medlem får lägga in hur många 
spelidéer som helst och de kan handla 
om precis vad som helst. Inte bara färdi-
ga spelidéer välkomnas utan det är tänkt 
att medlemmarna ska kunna testa var-
andras spel, rösta på dem och hjälpa till 
i utvecklingsarbetet. 

− Det här kommer bli en vettig plattform 
att testa sitt spel utanför kompiskretsen. 

Sajten är också tänkt att bli en mötes-
plats för grafiker och författare. Om spe-
let saknar grafik, men rent speltekniskt 
är färdigt kan företaget anlita en grafiker 
som gör standardförlagan. Oavsett om 
man är på sajten som författare eller gra-
fisk artist, äger man upphovsrätten till 
sitt arbete och får 10 procent av försälj-
ningspriset till distributör.

− Det är mångdubbelt högre jämfört 
med kommissionen från vanliga förlag, 
hävdar Rustan Håkansson. æ

Artikel

FAKTA:  SÅ FUNKAR 
CLOUDBERRY GAMES

Spelutvecklaren:
* startar ett projekt och hittar på ett namn.
* laddar upp regler, kort och skisser.
* får kommentarer och kritik från andra som testat spelet ge-
nom att skriva ut delarna.

När regler, mekanik och design är klar lämnar man det 
slutna designläget och spelet blir publikt. Snuttar av utseen-
det visas, folk kan titta på regelboken och beställa spelet.

100 exemplar är miniminivån för att trycka. Ifall upplagan 
går över 3000 ex sköter cloudberry om licensiering till andra 
spelförlag runt om i världen.

Både spelmakarna och speltestarna fi nns över hela världen.

Till vänster: 
På sajten kan spelutvecklare mötas, visa upp sina 
verk och låta andra testa hur spelbar idén är.



Sveriges spellokaler listade

Text: Henrik Sannesson
Illustration: Jenny Barkestedt
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SPEL
Figurspel är den dominerande hobbygrenen i 
Sveriges spellokaler. För alla vänner av tenn finns 
allt från regelböcker, terräng och bord att tillgå.

Men det viktigaste med att ha en spellokal, visar 
Signalers undersökning, är att man träffar andra 
att spela mot.



DE TRE STORSTADSOMRÅDENA 
har bäst representation när det gäller 
spellokaler. Men landsorten är inte långt 
efter. Ofta är tillgången på prisvärda lo-
kaler bättre på mindre orter och i flera 
små eller medelstora svenska städer finns 
föreningar med stora spellokaler med 
mycket resurser. Studentstaden Lund 
märker ut sig. Där breder DMF ut sig 
över 200 kvadratmeter. För 50 till 450 
kronor per år (beroende på ålder) får 
medlemmarna tillgång till lokalen minst 

fem men oftast alla dagar i veckan. Där 
finns speldatorer, figurspelsbord, mål-
ningsrum, filmrum (med 400 filmer). 
Självklart också gemenskapen med andra 
spelare – ett femtiotal kommer varje dag 
under högsäsong, enligt vår enkät. 

DMF är en av Sveroks äldsta föreningar 
och alla spellokaler är förstås inte lika väl-
utrustade, men bland dem svarande spel-
ställena fanns inga små källarkyffen. Över 
hälften av lokalerna var minst 100 kva-

dratmeter stora. Den minsta var 58 kva-
dratmeter och den största, Dragons Lair i 
Stockholm, var 500 kvadratmeter stor. 

Det fanns flera gemensamma nämnare 
i undersökningen och inte bara det positi-
va med sammanhållningen. De flesta var 
överens om att det är svårt att få alla att ta 
ansvar för att städa efter sig. Det hänger 
också ihop med att nästan alla har svårt 
att få tillräckligt många att engagera sig i 
själva driften av lokalen.  Stefan Nilsson, 
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som varit med länge i föreningen Arma-
gedon, berättar att de visserligen lyckats 
med sin generationsväxling och har ett 
femtiotal nya och unga medlemmar, men 
att få av de nya spelarna engagerar sig i 
arbetet med lokalen.

− I styrelsen är det nästan samma 
folk som blev medlemmar under fören-
ingens första tio år, alltså fram till bör-
jan av 90-talet. (föreningen har funnits 
sedan 1981).

Armagedon, som kanske är mest känd 
för att arrangera Borås Spelkonvent, har 

haft varierad aktivitet i sin spellokal. 
Det sociala är förstås viktigt, men på se-
nare tid har aktiviteten gått från att vara 
mycket av en fritidsgård till en mer ren-
odlad spellokal. En vattendelare var när 
styrelsen beslutade att ta bort speldato-
rerna i lokalen. 

− Vi fick hit en del ungdomar som var 
bannlysta på fritidsgårdar och som för-
ening har vi inte samma möjligheter att 
stänga ute folk. Det var så mycket bråk 
kring datorerna så vi valde att plocka 

bort dem helt. Det förlorade vi mycket 
medlemmar på, men det var den väg vi 
valde att gå, säger Stefan Nilsson.

Det var även många föreningar som 
angav att ekonomin skapar bryderier. 
Och där går en skiljelinje mellan fören-
ingarnas inställning. Föreningen Ylva i 
Göteborg tar ut som mest 1400 kronor 
per år av sina medlemmar. Linköpingsfö-
reningen Dragons Den’s figurspelslokal 
Little Brother Kevin har 1000 kronor per 
år i avgift. Men den senare lokalen har 

Det var så 
mycket bråk 
kring datorer-
na så vi valde 
att plocka bort 
dem helt. 
Det förlorade 
vi mycket med-
lemmar på, 
men det var den 
väg vi valde 
att gå.

– Stefan Nilsson, 
Armagedon

Så nu har du en lokal. Perfekt! 
Då måste du bara se till att folk hittar till den också...
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snarare fått mer engagemang genom sin 
höga avgift, berättar Jonas Elimää (se si-
dorartikel nästa sida). 

Men flera föreningar har en annan 
prispolitik. Johan Lind på Skymningen i 
Varberg tycker inte att kultur ska kosta så 
mycket. Han ser spellokalen som ett ut-
rymme för möjligheter. 

− Vi ger inte så mycket till våra med-
lemmar i form av spel eller så. Det är 
många som själva tar med spel. Det 
handlar mer om att erbjuda medlemmar 
en större möjlighet. 

Föreningen har som målsättning att 
kostnaderna för lokalen ska täckas av 
bidrag från kommunen och Sverok. Sen 
kommer en del utrustning och material 
in i föreningen från alla studiecirklar. 
Det är allt ifrån figurmålning och ani-
me-kunskap till hur man skapar kläder 
inför lajvet. 

En annan som tycker att det är viktigt 
att alla är välkomna, oavsett hur mycket 
de vill engagera sig i lokalen, är Tue Höjb-
jerg på Halmstads Figurspelsförening.

− Vi har en medlemsavgift som gör att 
folk kommer hit, den är ganska låg och 
jag vet att till exempel föreningen Ylva 
i Göteborg har gjort annorlunda. Men 
så länge det fungerar med kommunala 
bidrag så tycker jag inte det finns något 
skäl att ta ut en högre avgift. 

För att introducera nya medlemmar 
i lokalen ordnar Halmstads Figurspels-
förening mycket aktiviteter. Det är mål-
ningsträning och regelkurser och allt 
syftar till att folk ska klara sig själva i lo-
kalen. Dessutom finns det lånearméer för 
den som inte vill köpa en armé direkt. æ

Så fi xar du lokalen
Tips från tre lokalansvariga

I somras skickade Signaler ut en 
enkät till ett antal spellokaler 
som drivs av Sverok-föreningar. 

Se resultatet av enkäten på näs-
ta uppslag!

Kolla upp varifrån man kan 
få bidrag utan att de krockar 
med varandra. Undersök vad er 
kommun har för bidragsregler, i 
vår kommun får man bidrag för 
ungdomsföreningar. 

– Johan Lind, 
Skymningen, Varberg

Var realistisk. Bara för att ni 
har en lokal så är det inte tro-
ligt att ni får tre gånger fler 
medlemmar.

– Tue Höjbjerg, 
Halmstads Figurspelsförening

’’Man behöver en ganska stor grupp eld-
själar men däremot behöver ni inte ha 
massor av medlemmar. Skaffa hellre 
en lite mindre lokal så blir det lättare 
att få bra ekonomi. Och var inte rädd 
för att ta ut den faktiska kostnaden 
för lokalen, man får mer engagemang 
om det kostar lite mer.

– Jonas Elimää, Dragons Den/
Little Brother Kevin, Linköping
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Har ni sökt bidrag från kommunen?

Har sökt 
men inte fåttHar ännu inte 

fått svar på 
ansökan

ORT

Spelbibliotek, 
spelsort + mängd

Bräd: 50, Roll: c:a 10+supplement

Roll: 1 bokhylla, Bräd: 3 bokhyllor
Regler till WHFB+40K, FoW, div andra figurspel.
Bräd: 100, Roll: massor, Figur: färg, lajvregler

-
Bräd: 25, Figur: Alla codexar till WHFB+40K, White-
dwarf-prenumeration.
Roll: ca 100, Bräd: 30-40, Kort: 5

Några brädspel
Bräd:30
Bräd: 50-75, Amiga: ett par meter disketter
Bräd: 2-3 bokhyllor. Stor variation
Roll: 30+, Bräd:30+, Kort: 20+, F:WHFB+40K, Xbox: 
100+, PS2: 100+
Bräd: 10 st
Bräd -30
Bräd+Figur 200+

Antal datorer:
spel / surfdatorer

- / 1

4 / 4 samma
- / -
1 / 1 + gratis W-lan

- / -
- / -

- / -

- / -
25 / samma 25
5 PC m Windows+Linux, 2-3 amigor / 2
- / -
- / 1

- / -
- / 1
- / -

Figurspelsbord, 
fasta/extra

2 / fler

2 / 8
5
Hur många som helst

-
6

4

6-8
Många
-
2 / 2
2

4-5
3
2 / 6

Figurspelsterräng, 
mängd och sort

Fantasy, 2:a världskriget, WH40K. Stor mängd.

WHFB+40K 25 bord vardera (DMF förser Sydcon m bord)
WHFB 20 bord, WH40K 3 bord, FoW 5 bord.
Bloodbowl, WHFB+40K, tillräckligt

-
Alla typer, tillräckligt till 36 bord

Byggnader, ruiner, träd, kullar, floder etc

Sci fi, användbar till fantasy. Till 15 bord
10 permanenta
-
Mest 28mm, skog, ruiner, kullar. C:a 4-5 hyllplan
WHFB till 4 bord

FoW, WHFB+40K, övr 28mm-spel, DBA. 4-8 bord
-
Varierad, nog för dussintalet bord

Medlemsavgift, bidrag, konvent och kiosk
Bidrag från kommunen
30 personer betalar 1000 kr var. Överskott går till upprustning. 
T ex personliga skåp 50*50cm, terräng och målarbord.
Studiefrämjandet Ost, Jönköpings kommun, medlemsavg, övriga bidrag
Egna medel, lokalbidrag från Sverok +Sverok Ost
Hyresbidrag och aktivitetsbidrag från kommunen
Studiecirklar

Genom samarbete med Lekhuset
Samarbete med spelbutiken Dragons Lair

Mest genom kommunbidrag, även medlavg + sverok behövs
Medlemsavgift, kiosken, frivilligt lokalstöd från medl.

Kommunbidrag+statliga
35% medlemsavgifter, 20% kafé, resten: bidrag från kommun, 
Sverok, studiefrämj.
Sverok-bidrag
Medlemsavgift, kiosk, bidrag

50 kr <20<200 kr / år
Beroende på ålder från 50-450 kr / år
1000 kr

100kr / år
100 kr / år
120 kr < 20 år < 240 kr
0 kr

200 kr/år
100 kr född -94 och framåt, 200 kr
född tidigare
20 kr < 25 år < 100kr/år
100 kr < 20 år < 300kr/år

50 kr / år
0 kr

-
600-1200 kr / år

BORÅS
LUND
LINKÖPING
JÖNKÖPING

NORRAHAMMAR
HALMSTAD
LULEÅ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
STOCKHOLM
TYRESÖ
VARBERG
VÄXJÖ
ÖSTERSUND
GÖTEBORG

FÖRENING

Armagedon
DMF
Little Brother Kevin
Gameboards & Broadswords

Gameboards & Broadswords
Halmstads Figurspelsförening
Tärningen Avgör
Norrköpings Roll & Konfliktspelssällskap
Dragon’s Lair
Proxxi
TROLL
Skymningen
Växjö spelförening (VÄS)
Styx
Konfliktspelsföreningen Ylva

Lokalnamn + adress

Katrinedalsgatan 13b
Stenmästarev. 7C
Little Brother Kevin
Svavelticksgränd 7

Martinsgården
Frennarpsgården
Finkan, Professorsvägen 135-149
Järng. 21
Kungsholmstorg 8
Engelbrektsg. 4
Trollgrottan, Pluggvägen 7-13
Egnahemsg. 11B
Kungsg. 24
Köpmang. 67
Carnegiegatan 14

Öppettider

Alla dagar om året, minst till 23.00
Fasta tider: må, ti, on, to: 18-; lö: 13-. Men ofta äv fr+sö.
Nästan varje dag
Dagligen året runt, 25 pers har nyckel

Varannan må 17-22, helger enl ök
Lö+Sö 12-16, men ofta längre på lördagar
Alla SL har nyckel
Helger
Alla dagar 12-22
vard 18-21, helg 16-21
Tis + tors 18-23, lö från 17, övr tid medl m nyckel
on 16-20, sö 12-18, övrig tid om nyckel
Ti 18-22, lö 12-22, övriga tider medl m nyckel
Sö 13-20
Sö 13-23 Officiell tid + ofta annars också

7 
föreningar

5 
föreningar

2

1

Ja, 
sökt och fått 
bidrag

Nej, 
har inte sökt 

bidrag 



  Signaler från Sverok | september 2009 21

Artikel

Kök + mindre kiosk

Kök+café
Pentry
Kök, fik i huset

-
Kiosk

Kokvrå+kiosk

Ja
Kokvrå, ideellt driven kiosk
Kiosk, kylskåp
Kök

Försäljn dricka, godis, chips
Försäljn drick+godis
Kök: diskbänk+micro; Kiosk:
kyl+frys

Ja, men inte helt klart. I dagsläget: tv-hörna,
20 filmer
Ja / Projektor, 100” duk, surroundljud, 400 filmer
Nej
Nej, men bio+proj finns i Kulturhuset som lokalen ligger i

Nej, men tv-rum ska det bli / TV+Xbox kanske
Nej, men ibland filmvisning i allrummet / Projektor+duk

Ja, allrummet / Lcd-tv+högtalare

Nej
Rum: ja, projektor: nej
Ja / Dator+projektor, stereohgt, PS2, NES, SEGA etc
Nej
Ja / DVD, VHS, Xbox, PS2, TV / 100+ filmer

Nej
Nej
Nej

Ja

Ja, stora rummet
Ja
Nja, de sprider ut sina 
grejer överallt
-
Ja

Nej, men det målas i
rollspelsrummen
Ja
Ja
-
Ja
Ja

Del av rum
-
Ja

Vad är svårast?

Lokalen
funnits sedan

Kök/café/
kiosk/automat:

Finns filmrum?Finns mål-
ningsrum?

Enkäten skickades ut i juni till spellokaler 
som drivs av Sverok-föreningar. Andra spel-
lokaler, som till exempel drivs av butiker 
eller andra föreningar togs inte med i un-
dersökningen. 

För att få tag i så många lokaler som möj-
ligt skrev vi om enkäten i flera olika delar av 
Sveroks forum och använde vårt kontakt-
nät. Tack också till Sveroks kansli! 
Hjälp oss att skapa en mer komplett lokalför-
teckning. Har din förening en lokal som inte 
är med här? Mejla till signaler@sverok.se 
och berätta kort om lokalen så publicerar vi 
en komplett lista i nästa nummer.

Så gjordes undersökningen

Hålla ordning. Hyresvärdar.
Hålla ordning
Städning. Driva in medlemsavgift

Samsas med svett, hundar och idioter
Få tag i pengar
Hålla ordning
Städning. Få alla att respektera reglerna.

Tillgängligheten
Underhåll. Få medlemmarna att ta ansvar.

Få ihop pengar till hyran
Få pengar till hyran. Få medlemmar vill hjälpa till
med det frivilliga lokalstödet
Ekonomiskt i bidragsstöd och engagemang till events
Få ihop ekonomin + att få folk att göra det de ska

Ekonomin + hitta eldsjälar
Städning

Vad behöver ni?

Upprustning av lokalen.
-
Finansiell hjälp för investeringar som bättre lås,
mer belysning och utsmyckning.
Ge oss cash...
Mer pengar
-
Kunna ersätta den som städar, medel för
inköpta inventarier + gjord ombyggnad
Bättre ekonomi
Bra system för att registrera medlemmar, stöd
för att kunna göra reklam och locka fler
-
Pengar till hyra, storstädning :)

Ekonomiskt stöd att utveckla och förnya lokalen
Vet ej, kanske utbildning för styrelsemedlemmar.

Bättre kontinuerligt stöd från Sverok
Städhjälp

Vad är roligast?

Lära känna nya människor
Bra träffpunkt
Mkt verksamhet, bra lokal för större arr, samlingsplats

Träffa nya människor, gamla vänner, bra mötesplats för flera spelgenerationer
Att skapa mötesplatser och bra verksamhet
Ha någonstans där man kan träffa kompisar
Passar våra behov

Nya spelkompisar, nya spel
Gemenskapen, se till att folk hittar nya vänner och spel

-
Gemenskapen

Gemenskap
När allt fungerar perfekt och folk kan ha kul

Nya människor
Gemenskap

1982
1987
Höst 2008
1996

Några månader
2004
2002-06, 2008-
2005
200404
1990 (minst)
1993, nystart 1999
2002
200804
200712
10+ år

Vem utom medlemmar 
får använda lokalen?

Man kan prova på innan man blir medlem
Man kan prova på ett par ggr
–
Gäster
Ibland hyrs den ut till personer/grupper
–
Gäster, provmedlemmar
Medlemmars kompisar
Potentiella medlemmar
Medlemmar i föreningar DLf samarbetar med
Man får prova på 2 ggr
Man får prova på 3 ggr
Vänner
–
–
Prova-på-månad

Antal personer 
(högsäsong/max)

25/100
50/120
6-8/30
25-50/100

5-10/50
25/100
6/30
10/50
100/ -
25-30/ -
10-20/ -
8/-
15/-
15/35
6/ -

Storlek

300 kvm, 8 rum
200 kvm, 6 rum
80 kvm, 1 rum
150 kvm, 2 rum

1000 kvm, 5 rum
120 kvm, 6 rum
89 kvm, 4 rum
95 kvm, 3 rum
500 kvm, 6 rum
105 kvm, 3-4 rum
93 kvm, 1 rum
58 kvm, 3 rum
100 kvm, 3 rum
110 kvm, 2 rum
150 kvm, 7 rum

Antal ansvariga

1 huvudansvarig, men alla hjälper till vid behov
1 huvudansvarig, 20 nyckelbärare hjälper till
1
Flera

1 huvudansvarig, fler medhjälpare
styrelsen
1
2-3
20
15-20
10-15
3
10, i teorin alla
6
2

Årshyra

78000 kr
87000 kr
30000 kr
40000 kr

–
38500 kr
50000 kr
–
–
110 000 kr
25000 kr
30000 kr
36 000 kr
24000 kr
40 000 kr
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Hög avgift 
avskräcker inte
Signaler från Sveroks lokalenkät visar att 
bristen på engagerade medlemmar är ett 
problem. Men inte för Linköpingslokalen 
Little Brother Kevin som har en ny och fram-
gångsrik strategi för att öka engagemanget. 

”Att vi tar ut den faktiska hyreskostnaden 
av våra medlemmar har bara gjort dem mer 
engagerade”, säger Jonas Elimää.

Att spela ihop är roligt, men när det blir dags att städa vill ingen vara med... 
De flesta intervjuade tyckte att det största problemet i lokalerna var att alla 
medlemmar inte tar sin del av ansvaret för att hålla rent i lokalen. 

NÄR LOKALGRUPPEN I Little Brother Kevin beslu-
tade om att bygga skåp till medlemmarna var uppslut-
ningen stor. Någon tog initiativ till att hyra en släpkär-
ra, någon lånade bil och många engagerade sig i bygget. 
Det är generellt så att medlemmarna i lokalen ställer 
upp och fixar. Det berättar Jonas Elimää, ordförande i 
Linköpingsföreningen Dragons Den, som lokalen Litt-
le Brother Kevin är en del av. Han tror sig veta vad som 
ligger bakom den stora uppslutningen.

− Man får mer engagemang om det kostar lite mer. 
Hos oss betalar man 500 kronor per halvår. Det är till-
räckligt mycket för att folk ska fundera på hur mycket 

Illustration: Jenny Barkestedt
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Så klarar 
du ekonomin 
första året
MÅNGA LOKALANSVARIGA SOM 
Signaler pratat med vittnar om att för-
sta året är det tuffast. I flera kommuner 
finns lokalbidrag att söka för driften 
av en befintlig föreningslokal. Men har 
man inte redan en lokal kan man inte 
söka. Här kommer Sveroks lokalbidrag 
in i bilden. Det kan hjälpa till under 
första året.  Den förening som vill an-
söka  måste uppfylla följande:

1. Ha en plan som beskriver hur ekono-
min kommer se ut under bidragstiden. 
2. Föreningen måste visa att den 
har även andra inkomstkällor än 
bara bidraget. 
3. Lokalen måste hålla regelbundna 
öppettider. 

Det sista kravet är till för att fören-
ingen ska kunna hitta nya medlem-
mar. Syftet med Sveroks lokalbidrag 
är nämligen att fler ska hitta fram till 
spelhobbyn. 

Många av föreningarna i Signalers 
undersökning drog in pengar genom 
att driva en kiosk, söka andra bidrag 
från Sverok och från sin kommun samt 
genom att ordna olika event och spel-
konvent. æ

Läs mer om Sveroks lokalbidrag på www.
sverok.se/forening/bidrag/foreningslokalbi-
drag/ 

tid de kommer vara här och hur viktigt 
spelandet är för dem. 

Tidigare hade Little Brother Kevin 
samma problem som många andra fören-
ingar. Det vill säga att lokalen sågs som 
ett schysst ställe att hänga på där man 
inte behövde ta ansvar. Det behöver inte 
vara ett problem att en förening ses lite 
som en fritidsgård, men för Little Brot-
her Kevin blev det ett. Utan någon som 
tog ansvar för ordningen blev lokalen ett 
ställe där det var svårt att hålla på seriöst 
med spelande. Lokalgruppen beslutade 
då att införa en åldersgräns på 18 år.

Föreningen riktar sig nu till vuxna och 
företrädesvis studenter. Det i kombina-
tion med den relativt höga medlemsav-
giften skiljer ut figurspelslokalen i Lin-
köping från många Sverokföreningar. 
Oftast är föreningarna inställda på att 
söka ungdomsbidrag. Little Brother Ke-
vin går mot strömmen. Jonas Elimää be-
rättar att det genomsyrar hela Dragons 
Den att alla verksamheter ska ha en god 
ekonomi i sig själva. Den relativt höga 
medlemsavgiften försvarar han med att 
det handlar om prioriteringar.

− Visst funderade vi på om vår mål-
grupp, studenterna, skulle ha råd med 
det här, för det är klart att det känns för 
dem med 500 kronor per halvår. Men det 
är en fråga om hur mycket man vill vara 
i lokalen. Men, det här har inte gett oss 
några problem med rekryteringen i vår 
målgrupp. Dessutom har vi sett att vi fått 
väldigt engagerade medlemmar som är i 
lokalen ofta. Det har varit folk där nästan 
varje dag under sommaren. æ

Pyssel hos Halmstads Figurspelsförening.
Foto: Tue Höjbjerg



Vill du uppleva en annorlunda konfirmation? 
Välkommen till Camelot och Svenska kyrkans 
rollspelskonfirmation på Finnåkers kursgård!

Under tre lägerveckor varvar vi samtal om livet, relationer,
tro och kärlek med bordsrollspel, lajv och dräktsömnad. 
Naturligtvis behöver du inte ha spelat rollspel förut för att 
delta. Ta chansen att lära känna vänner för livet och upplev 
Sveriges mest speciella konfirmationsläger.

Tid: 28 oktober – 1 november 2009, 4 – 7 januari 2010 och 
påskhelgen 1 april – 5 april 2010. Kostnad: 3000 kr.

Kontakta Qla Zetterberg på 070-5342764, 
qla.zetterberg@svenskakyrkan.se eller besök oss på: 
rollspelskonfirmation.org.

Annonser
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Insändare

Signaler och Signal

Hej!
 
Jag har varit Sverokmedlem i många år nu och alltid undrat 
över en sak. Nu fick jag tummen ur och frågar äntligen. Ni 
vet att den nazityska propagandatidningen i Sverige under an-
dra världskriget hette Signal va? Inte lika stor grej som att LO 
hade en reklam med ”arbete ger frihet” men jag reagerar i alla 
fall. Sverok är den mest accepterande förening jag känner till 
så det ger lite konstigt budskap...
 
Mvh
Andreas Ekebacke

Henrik svarar: När jag tog över som redaktör för tidningen 
var det bestämt att den skulle överge namnet Sverox, som 
lätt krockade med förbundets namn. Själv röstade jag för det 
gamla namnet ”Signaler från Sverok” av nostalgiska skäl, så 
hette nämligen den första förbundstidningen. Men för att få 
svar på varför tidningen döptes så från första början vände jag 
mig till dess första chefredaktör John Robillard som svarar att 
det finns mängder av tidningar med det namnet:
”...det finns andra Signal magazine; för indie musik, pen-
sionerade irländska officerare, järnvägsentusiaster osv. Vem 
vet − det kanske finns någon nazi som har en Signal-tidning 
alltjämt”. 

John svarar vidare att signalertruppernas regemente S1 i Upp-
sala där han bodde var en inspiration till namnet. 
”Signaler betyder alltså inte ’nazi-tidning’ utan som i det mi-
litära, eftersom jag var intresserad av att konfliktspel skulle få 
lika mycket plats i förbundets verksamhet som rollspel. Signa-
ler från Sverok = Information från Sverok helt enkelt”.

Hej Signaler

I en artikel i Signaler nr 62 finns en artikel om Sverokför-
eningar och kommunala bidrag. Enligt artikeln finns sex 
Sverokanslutna föreningar i Borås. Ingen av dessa föreningar 
får enligt artikeln kommunala bidrag. I egenskap av kassör i 
spelföreningen Armagedon kan jag meddela att vår förening 
erhåller bidrag av Borås Stad.

Mvh
Björn Borggren

Svar: 
Tack för den rättelsen och grattis till kommunstödet. Om det 
fanns fler fel i listan (eller i Signaler från Sverok överhuvudta-
get) hör av dig till redaktionen på signaler@sverok.se!

Vi vill att Signaler ska vara en tidning om, av 
och för Sveroks medlemmar. Så har du idéer 
om vad du vill se i tidningen, tips eller åsikter 
– hör av dig till redaktionen!

Maila till signaler@sverok.se!

Skriv till oss!

LäsarbrevLäsarbrev

Foto: Sanja Gjenero



VÄDRA UR 
LAJVGARDEROBEN

Artikel

– om status och berättande
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Text: Jenny Fornell
Illustrationer: Jenny Lundin
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I SAMBAND MED LAJV dyker mel-
lanstadiets skolgårdsgrupperingar upp 
på nytt: de häftiga, de töntiga, de som 
får vara med och de som inte får det. Ar-
rangemang får cred eller dissas utifrån 
arrangörernas status inom lajvsfären och 
vilka spelare som kommer. Komponeran-
det av roller och intriger impregneras av 
statustänk, dammiga könsrollsmönster 
och feghet. Offstatus styr spel och spelare 
så att möjligheterna till bejakande stryps. 
Då minskar också möjligheterna till att få 
till en schysst upplevelse och gemenskap. 
Och det är förvånansvärt få som reagerar 
och protesterar mot något så unket som 
statustänk i vuxen ålder.

***

”Han är min, ingen annans.” Jag väste 
fram min begäran till Dyrken, samtidigt 
som jag skakade av abstinens och vrede. 
”Är det någon som ska göra slut på den 
jäveln är det jag.” Inte trodde jag att det 
skulle hända, inte på riktigt. Det fanns så 
många andra som var ute efter honom, 
män och kvinnor med mycket mer makt 
än jag själv. Men när jag en stund senare 
satte vapnet mot hans bakhuvud, han som 
hade tagit mitt liv ifrån mig, insåg jag att 
det var på riktigt. Jag kramade avtrycka-
ren – och log. 

 (Scen från lajvet Desperatia i Göteborg 
19-22 mars 2009)

Efter ungefär tjugo lajv var ändå si-
tuationen ny för mig: att få chansen att 
avgöra en statusmarkerad lajvsituation. 
Min lågstatuskaraktär fick oväntat stöd 
av – och hämnd på – en högstatuska-
raktär. Dessutom fick kvinnan lov att ta 
revansch på mannen. Det var en omväl-
vande känsla. Fast mest av allt var jag för-
vånad. Varför var det första gången jag 
var med om det här? Scenen satte igång, 
eller snarare återaktiverade, en tankepro-
cess med fokus på status inom lajv och 
hur det påverkar resultatet, alltså själva 
berättelsen.

Status – om spelare och karaktärer

Ett ständigt aktuellt uttryck i lajvsam-
manhang är bejakande: att vara öppen 
för sina medspelares, och sin egen rolls, 

möjligheter till samspel och utveckling i 
berättelsen som pågår. Att helt enkelt ta 
chanser som dyker upp och spela vidare 
på dem. Inget konstigt med det. Men allt-
för ofta får bejakandet stå tillbaka för att 
spelarens status, både egenupplevd och 
tilldelad, både inom och utanför spel, tar 
över situationen. För att kunna bejaka 
behöver man vara medveten om statusbe-
greppet. Fast det räcker inte med att vara 
medveten, det gäller att göra någonting åt 
det också.

Vi börjar med spelarstatus. En spelare 
kan ha hög status off, det vill säga utanför 
spelvärlden/berättelsen, i den ”riktiga” 
världen. Spelaren har gjort ett coolt ar-
rangemang, antingen gigantiskt, nyska-
pande eller både och. Han eller hon är 
därför beundrad, det vill säga “är någon”, 
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inom lajvsfären. Att bli erkänd för sina 
prestationer som arrangör eller spelare är 
självklart, det ska man bli. Men att där-
med automatiskt läggas, eller lägga sig, i 
en gräddfil är inte okej. Då hamnar vi på 
skolgården igen, i en värld som vi faktiskt 
har all makt att slopa. Lajvhobbyn går ut 
på att skapa alternativa världar. Det är vi 
själva som sätter reglerna för vad som är 
möjligt. Att då plocka in ett reaktionärt 
mönster som bygger på att vissa är bättre 
och coolare än andra, känns fullständigt 
meningslöst. Det finns det alldeles nog av 
i verkligheten.

En spelare med hög offstatus kan också 
ofta få fiktionsstatus i spelvärlden/berät-
telsen till följd av spelarstatus. Arrangö-
rerna kan automatiskt sätta spelaren i en 
högstatusroll ”för då vet vi att det funkar”. 
I värsta fall får även spelaren, inom och 
utom fiktionen, större respekt och mer 
plats i spel på bekostnad av andra spe-
lare än vad karaktären skulle ha fått om 
den hade spelats av en person med lägre 
offstatus. Det är inte samma sak som att 
en roll inom fiktionen har hög maktposi-
tion: att en greve har större samhällelig 
status än en bonde i ett historiskt scenario 
till exempel. I det här fallet behövs status, 
karaktärsstatusen, som en del av spelupp-
byggnaden. Men att ha hög status utanför 
spel medför inte automatiskt att man har, 
eller ska ha, det i spel och vice versa. Där-
för är det viktigt att skilja på status in och 

off, på spelarstatus och fiktionsstatus, på 
medveten och omedveten status.

Att man som arrangör vill ha en bra 
slutprodukt är fullt förståeligt. Rädslan 
för att pröva nya personer i nya roller är 
det inte. Det är fegt. Inger Liljas och jag 
diskuterade statusfall och karaktärsut-
veckling för ett tag sedan. Att det förut-
sägbara är tråkigt var vi överens om. Att 
ständigt möta samma personer i samma 
sorts roller på samma typ av lajv bidrar 
inte till att stimulera fantasin. Inte att all-
tid själv spela samma typ av roller heller. 
Om en person som brukar spela högsta-
tusroller, har modet att på nästa lajv ta 
en riktig lågstatusroll så kan upplevelser 
optimeras. Samma sak om en högstatus-
roll tillåter sig att misslyckas, att göra fel. 
På så sätt får rollen göra en inre resa. Det 
är vanligt att man ser roller som ”börjar 
på botten” för att arbeta sig upp och slu-
tet stå där som hjälte med äran. Modet 
att våga spela åt ”andra hållet” kan ge så 
mycket mer både för spelaren själv och 
för medspelarna. Att låta sin karaktär få 
göra en resa inom berättelsens ram är att 
föredra. Det kan vara en statusmässig, 
känslomässig eller genremässig resa. Det 
spelar mindre roll. Testa det nästa gång.

Status på grund av kön

Kön och status hänger ihop, det kom-
mer vi inte undan. Män tar och får större 

plats än kvinnor både i lajvvärlden och 
i den vanliga världen. Uppgörelser med 
vapen görs män emellan, kvinnor göre 
sig icke besvär. I en maktuppgörelse vin-
ner mannen, inte kvinnan.

Desperatia avvek generellt från de 
gängse könsmönstren genom att ha kvin-
nor på flera högstatuspositioner. Slav-
handlarna var kvinnor, baren styrdes av 
kvinnor, sjukstugan likaså. Även inom 
maffian och vaktstyrkan fanns kvinnor. 
Män i grupp blev på så sätt inte lika fram-
trädande och styrande som de brukar bli. 
De fanns där naturligtvis, men på grund 
av att de inte besatt alla fiktionens högsta-
tusroller, fanns det utrymme för bejakan-
de. Det bidrog också till att bryta ner de 
traditionella könspåverkade spelreglerna 
och underlättade för historiens olika de-
lar att ta form. Det blev helt enkelt synligt 
för de kvinnor som deltog att de kunde ta 
egna initiativ, och besitta makt.

Flera kvinnor som deltog på Despe-
ratia tog chansen att vrida och vända 
på både status och makt. Den som inte 
kom in i spelet för att hennes roll igno-
rerades av övriga grupper bad om hjälp. 
Andra kvinnor hjälpte till att ordna en 
scen som fick in henne i spel. Den som 
utifrån sett hade en offerroll hade själv 
bestämt sig för att, trots de yttre omstän-
digheterna, inte känna sig som ett offer. 
Sedan agerade hon utifrån det. Den som 
övriga ansåg vara uträknad på grund av 

Ett ständigt aktuellt ut-
tryck i lajvsammanhang är 
bejakande: att vara öp-
pen för sina medspelares, 
och sin egen rolls, möjlighe-
ter till samspel och utveck-
ling i berättelsen som pågår.
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sitt beroende och sin låga sociala ställ-
ning fick hjälp från oväntat håll. Flertalet 
av kvinnorna på Desperatia var alltså inte 
underordnade spelarmässigt eller köns-
mässigt, varken off eller in. Att sätta sig 
in i en krigssituation, och därmed reflek-
tera över tanken: ”Hur skulle jag överleva 
ett sådant här scenario?” var nödvändigt 
för att kunna delta i spelet. Man kan 
svara på frågan på två sätt: antingen ger 
man upp och söker skydd hos den star-
kare. Då gör man våld på sig själv. Eller 
så kämpar man, ensam eller tillsammans 
med andra. I krig kämpar kvinnor och 
män säkerligen lika mycket, men inte 
på samma sätt. Att det var flera spelare, 
både kvinnor och män, som aktivt tänkte 
på att bejaka, att hjälpa varandra, hjälpte 
också till. Flera kände varandra sedan 
innan och kunde därför i korta ögonblick 
gå off för att bestämma en ny scen eller 
en ny vändning i det gemensamma berät-
tandet. Att huvudarrangören var kvinna, 
orädd för att låta okända personer ta 
framträdande roller, bidrog också till att 
den traditionella maktfördelningen mel-
lan könen rubbades. I vilket fall fick inte 
gubbklubben möjlighet att ta över hela 
historien. Det var förbannat skönt.

Dags att vädra

Att vinna är en sak, att bidra till att be-
rätta en historia är en annan. För att våga 
göra en färd inom historien behövs en 

sorts grundtrygghet. Mognad hos spelare 
och arrangörer bidrar till att historien le-
ver upp och blomstrar. Ett sätt att mogna 
är att vara väl förberedd och bekant med 
sin roll. ”Att känna till rollens – och ram-
berättelsens – igår, idag och imorgon”, 
som Inger uttryckte det. Ju mer man 
försöker och övar, desto bättre går det. 
Det är lärlingstid på lajvande som på så 
mycket annat. Ett annat är att utmana 
sig själv och de andra som deltar i histo-
rien, både in och off, att ”törsas” utmana 
de traditionella statustankarna både som 
spelare och arrangör.

Fast inget ont som inte har något gott 
med sig. Är något fel går det att ändra 
på. Statustänk som negativt påverkar en 
berättelse är fel, men det finns lösningar. 

Jag vill ha lajv utan påverkan av negativ 
status. Det är ingen utopi. Det är i allra 
högsta grad görbart. För att få till en 
schysst historia krävs att vi vågar stoppa 
det unkna status- och könstänkandet i 
malpåse och äntligen lämna skolgården.

Jenny Fornell
Octotext

Vill du läsa mer om lajvet Desperatia? Kol-
la bland annat http://kulturbloggen.com/
?p=8235.

Artikelförfattaren vill rikta ett stort tack till 
Kerstin Örtberg för granskning och till Chris-
tina Karlsson Bodling för diskussionshjälp och 
lån av statusdefinitioner.

Artikel
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Redaktör:
RUBEN BRUNDELL 
ruben.brundell@yahoo.se

Den bästa 
av världar 

Simulationsgenrens gigant är tillbaka, den tredje skepna-
den av The Sims släpptes i våras. Och digitalt liv har aldrig 
varit roligare. För i The Sims 3 blir de mest triviala saker 
hysteriskt roliga. 

KONCEPTET I THE SIMS 3 känner vi igen sen 
tidigare, och mycket står oförändrat mot föregå-
ende delar i serien. The Sims 3 handlar, precis som 
tidigare, om att skapa det ultimata digitala dock-
skåpet. Anledningen att man lyckas bättre än nå-
gonsin i trean är avlägsnandet av meningslösa de-
taljer. Det blir helt enkelt mer fokus på simmarnas 
liv och färre vardagsbestyr vi helst slipper.

Borta är kraven på omständliga, långa duschses-
sioner och toalettbesök, de finns kvar som spel-
moment, men är helt enkelt lättare att göra, det-
samma gäller simmarnas behov av mat. Istället 
bjuds vi på mer av det goda.

  
Att ta sig ut ur hemmet är lättare än tidigare. Gå 

på ett fik eller mötas i en park kräver inte mer än 
ett musklick. Och naturligtvis blir simmarnas liv, 
intriger och utveckling intressantare ju fler mil-
jöer och människor de har runt sig.

Tre ord sammanfattar The Sims-serien: fantasin 
sätter gränserna. EA’s viktigaste uppgift är sen att 
ge din fantasi så mycket spelrum och möjligheter 
till utveckling som möjligt. Det är i möten med 
andra som Sims-magin uppstår, det har man ta-
git till vara på. Interaktionen med andra simmar 
underlättas av möjligheten att hälsa på hos andra 
familjer, i trean.

Skapar du en girig, hänsynslös direktörs-sim 
är det så klart hysteriskt kul att låta honom gå på 
middag hos en blid, sympatisk och generös familj. 
Din direktör kanske till och med blir kär i någon 
av sina godhjärtade grannar?

The Sims 3 slutar aldrig leva, så länge spelet är 
igång händer det saker konstant. För dig som alltid 
vill ha kontroll går flödet av händelser att stänga 
av, men grundinställningen är en värld som alltid 
utvecklas. Dessutom har spelaren fler möjligheter 

Recensioner
KONSOLSPEL

The Sims 3:

Fakta: The Sims 3 

Genre: Simulation // Rekommenderad åldersgräns: 12 år // Plattform: PC, Mac // Utvecklare: EA // Utgivare: EA // Releasedatum: 
2 juni 2009 // Spelare: 1  
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PROTOTYPE ÄR vackert, allvarstyngt och fullt 
av potential. Ett spel där vi slår oss fram i ett vi-
rusinfekterat, dystopiskt New York, bland mutan-
ter och soldater. Tyvärr är Prototype även ett spel 
som lovar mer än det levererar. Vad som kunde 
varit ett vidsträckt, fritt actionspel är mest repeti-
tivt, oinspirerat och halvfärdigt. Prototype fram-
stod som en riktigt bra idé när vi först hörde om 
det, men räcker helt enkelt inte hela vägen. 

Genre: Action // Åldersgräns: 18 år // Plattform: 
Xbox 360/PlayStation 3 // Utvecklare: Radical Enter-
tainment // Utgivare: Activision // Utgivningsda-
tum i Sverige: 12 juni 2009 // Spelare: 1–4  

Fakta: Prototype

KORTRECENSION: OVERLORD II

Power play

OVERLORD II utspelar sig i den mest klassiska sagovärld, och spela-
ren tar rollen som berättelsens onda härskare. Bara det är såklart väldigt 
underhållande. Att spelet dessutom ramas in av en utsökt svart humor 
gör naturligtvis inte saken sämre. Strategiskt är Overlord II inte särskilt 
utmanande, även om upplägget är underhållande. Det här är helt enkelt 
välkonstruerad, snyggt paketerad actionstrategi, aldrig extraordinärt, 
men ack så roligt att spela.

Halvbakat
KORTRECENSION: PROTOTYPE

Genre: Strategi // Åldersgräns: 16 år // Plattform: PC, Xbox 360, PS3 // 
Utvecklare: Triumph // Utgivare: Codemasters // Utgivningsdatum i 
Sverige: 28 juni 2009 // Spelare: 1-2 

Fakta: Overlord II

att utveckla sina simmars personlighetsdrag än 
någonsin. Så länge vår uppfinningsrikedom lever 
har The Sims 3 i det närmaste oändlig hållbarhet.

The Sims 3 är bättre än föregångaren, men långt 
ifrån fläckfritt. Framför allt kräver det mycket, ib-
land lite för mycket av sin spelare. Att det händer 
saker konstant i spelet är en av de mest intressanta 
aspekterna av det. Samtidigt saknas det en funk-
tion för sammanfattning av sådant som har hänt 
utanför spelarens synfält. Det gör att The Sims 3 
ibland känns förvirrande och övermäktigt.

Kameran är inte heller optimal, den dagen EA 
åtgärdar det är mycket vunnet. Likaså spelets 
gränssnitt känns otympligt, en detalj ack så viktig 
för ett spel så beroende av minutiös kontroll.

The Sims 3 är, bortsett bristerna, en investering 
väl värd pengarna för dig som gillar serien. Myck-
et är nytt, mycket är finslipat och spelet är riktigt 
bra. Nu väntar en uppsjö av mer eller mindre an-
vändbara expansioner till spelet. Och fram tills 
dess att fyran släpps har vi massor av spelglädje 
att mjölka ur världens roligaste digitala dockskåp.

Framför allt är få saker så tillfredsställande 
som resultatet av självinsikt. Där The Sims 2 var 
ett bra spel fyllt av bristfälliga detaljer, är upp-
följaren en uppvisning i avskalad spelglädje. Ut-
vecklarna av The Sims har lärt sig av sina misstag, 
och skapat en efterträdare som slår föregångaren 
med hästlängder. æ

Recensioner
KONSOLSPEL
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Nu är det hjul igen!

Nog är det tåga i spelmakaren Martin Wallace alltid. Fortfarande 
spelas hans gamla klassiker Age of steam och Railroad Tycoon i sån 
grad att det släppts nya utgåvor och spelplaner. Ändå putsar han 
vidare på konceptet och bjuder nu på Steam. 

Signalers brädspelsredaktör Claes Engholm får sitt lystmäte leve-
rerat men anar ändå en konspiration i Steams misstänkta brist på 
unika karaktärsdrag.

Steam:

ATT KÖPA ETT spel på det här temat från det här 
förlaget av den här upphovsmannen torde vara 
en trygg affär. Allt är nämligen välbekant sedan 
långt tillbaka. Det är inget fel på Steam men är du 
nöjd med titlarna i ingressen rekommenderar jag 

om möjligt en provspelning innan du slår till − för 
likheterna är stora.

Spelet består av en dubbeltryckt hexagonmönst-
rad karta. Med hjälp av rälsbrickor konkurrerar 

Redaktör:
CLAES ENGHOLM 
Claes är en regelbunden 
player som bara får 
spel om folk inte fattar 
poängen. Han har också 
svårt att hålla inne med 
kassa ordvitsar.
spelevinken@hotmail.com

Recensioner
BRÄDSPEL

Fakta: Steam 

Genre: Tågspel, auktioner och investeringar // Rekommenderad åldersgräns: 12+ år // Speltid: 90 min // Språk: Engelska // Förlag: 
Mayfair Games // Huvudkonstruktör: Martin Wallace // Spelare: 3-5
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spelarna om att sammankoppla städer för att 
skicka varukuber härs och tvärs innan konkur-
renterna hinner före. Successivt får spelarna allt 
större nätverk med lok som klarar allt längre av-
stånd. Det som känns som den viktigaste skillna-
den från de tidigare spelen är att spelarna varje 
runda får välja bland särskilda handlingsbrickor 
som på olika sätt förbättrar prestandan i de fa-
ser som varje omgång består av. Denna mekanik 
må vara ny i det här sammanhanget men har sin 
motsvarighet i många andra spel som exempelvis 
Puerto Rico, Twilight Imperium och Citadels.

Steam kommer med två varianter av regler där 
den lite enklare kallas Base Game och den svårare 
Standard Game. Det kan vara trevligt som varia-
tion men jag skulle inte rekommendera detta till 
de som vill värva totala nybörjare till spelhob-
byn. Det finns en trogen skara tågspelsälskare 
som säkerligen gillar även detta spel. Men bland 
andra med ett mer allmänt spelintresse kan den 
ekonomiska framförhållning som krävs i Stan-
dard Game kännas övermäktig. Spelet är täm-
ligen oförlåtande mot nybörjarmisstag. Det är 
svårt att komma ikapp när någon börjar dra ifrån 
på poängskalan.

Med detta sagt vill jag ändå ge Steam godkänt 
och lite till. Vartefter omsättningen ökar känner 
man oftast att spelet går framåt om än med små 
marginaler. Konkurrensen om de bästa rutterna 
är stenhård och vill man ha initiativet i spelar-
ordningen får man ofta betala dyrt i auktionen 
om den. Därför är spänningen väldigt beroende 
av att spelarna är jämbördigt erfarna och håller 
koll på varandra. Å andra sidan betyder det också 
att insikten om spelets dynamiker blir bättre för 
varje spelat parti. Detta borde borga för att det 
krävs många partier innan man känner att man 
kan det utantill. Slumpvis utplacerade varuku-
ber säkrar att startförutsättningarna varierar för 
varje parti men efter det finns slumpen endast i 
motspelarnas planering.

Plötsligt slår det mig vilken slug spelmakare 
Martin Wallace är. Anledningen till att han släp-
per spel som är så snarlika förklaras av att de alla 
släppts på olika förlag. De måste alla ha varsin 
precis lagom avvikande variant som konkurrens-
medel gentemot varandra. Kom ihåg var ni läste 
det först när nästa tågspel kommer! æ

Recensioner
BRÄDSPEL

DETTA ÄR ETT finurligt kortspel med 
”tysk” känsla. Förutom kortleken finns 

olika sorters sigill och en pjäs att spela för den som vill sabotera en om-
gång. Det handlar om att vinna rätt stick och spelets egenvärde är att vi 
med korten på hand i förväg ska bedöma hur många stick i olika färger 
vi tror oss vinna varje omgång. Differensen ger straffpoäng. Man kör 
lika många rundor som antalet spelare men dubblar omgångarna på 
tre spelare. Även om spelet har högt tempo är det därför precis för 
långt för att fungera som en äkta filler men är absolut värt tiden.

KORTRECENSION: 7 SIGNUM

ETT AV DE populäraste samarbetsspelen 
finns nu på svenska. Ni som redan har den 
engelska utgåvan har en nysläppt expan-
sion att glädjas åt.

Här spelar man gemensamt mot spelet och det handlar tidstypiskt 
nog om världomfattande epidemier som härjar över spelets världs-
karta. Spelarnas unika specialförmågor fungerar bäst i kombinationer. 
Laganda och taktikdebatter är ledorden så enskilda tävlingsmänniskor 
kan sky spelet som pesten. Av tre svårighetsnivåer är frågan om den 
svåraste är värd besväret. Slumpen tenderar ibland att skeva iväg till 
omöjliga förutsättningar och jag saknar en reglering av detta. Spelet är 
inget man blir särskilt mycket bättre på med tiden så livslängden är ett 
frågetecken. Visuellt är det sjukt snyggt!

Fest eller kolera?

Genre: Samarbetsspel med kortsamlande 
// Rekommenderad åldersgräns: 10+ år 
// Spelare: 2-4  // Speltid: 45 min // Språk: 
Svenska och finska // Förlag: Lautapelit // 
Huvudkonstruktör: Matt Leacock

Fakta: Pandemia/Pandemic

KORTRECENSION: PANDEMIA/PANDEMIC

Genre: Kortspel med stick // Re-
kommenderad åldersgräns: 10+ 
år // Spelare: 3-5 // Speltid: 30 min 
// Språk: Svenska, danska, norska 
och finska // Förlag: Lautapelit // 
Huvudkonstruktör: Stefan Dorra

Fakta: 7 Signum

Bestickande svårig-
heter straffar sig illa
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UR MÖSSENS PERSPEKTIV är mycket annor-
lunda. Nästan allt är större än vad du är och den 
minsta förändring i vädret kan utgöra en mäktig 
fiende när du är ute i terrängen. Som tur är har du 
dina kamrater i musgardet som precis som du svu-
rit att hjälpa utsatta möss var de än befinner sig.

Rollspelet Mouse Guard är baserat på serien 
med samma namn och handlar om just detta 
musgarde som modigt kämpar mot alla faror som 

finns i deras omgivning. Och för en mus är de inte 
få. Om inte vädret och vildmarken är tillräckligt 
jobbiga finns alltid andra möss som sätter käp-
par i hjulet för gardets arbete och bara föreställ 
dig hur farlig en räv eller en uggla måste vara! Just 
att vara liten och utsatt i en stor och vidunderlig 
värld utgör mycket av temat för Mouse Guard. 
Spelarna gestaltar små, små varelser som des-
perat kämpar tillsammans för att triumfera mot 

Recensioner
ROLLSPEL

Fakta: Mouse Guard Roleplaying Game

Genre: Djurfantasy // Spelsystem: Modifi erat Burning Wheel // Rekommende-
rad åldersgräns: Nej // Språk: Engelska // Förlag: Archaia Studios Press / Titan 
Books // Huvudkonstruktör: Luke Crane och David Petersen // Utgivningsda-
tum i Sverige: Februari 2009 (europeisk utgåva från Titan Books april 2009)

Redaktör:
KARL BERGSTRÖM 
karlb@tii.se

Följ med till mössens värld!
Mouse Guard Roleplaying Game:

Mouse Guard är ett hypat och lovprisat rollspel 
baserat på den populära serien med samma namn. 
Det tycks hålla måttet, men en för svenskar ovanlig 
syn på rollspelande kombinerat med ett otydligt 
system torde lämna många frågetecken. 

Signaler från Sverok | september 200934



Recensioner
ROLLSPEL

svårslagna odds. Till sin hjälp har de bara varan-
dra och sina färdigheter; färdigheter som ständigt 
kommer att sättas på prov för att klara de många 
hinder som finns i musgardets väg.

Miljön är mysig medeltid målad i de fyra årsti-
dernas färger, superbt illustrerad genom hela bo-
ken med hjälp av illustrationer från serien. Finner 
man stilen tilltalande bjuds man på en helgjuten 
visuell upplevelse som få rollspel kan matcha. 320 
sidor i färg på glansigt papper bakom hårdpärmar 
gör det till en gedigen skapelse, men på grund av 
bokens format innehåller varje sida inte riktigt lika 
mycket material som en vanlig rollspelsprodukt.

Världsbeskrivningen är inte rasande omfat-
tande, men det som finns förefaller välskrivet. Det 
jag framförallt saknar är information om genus 
och religion; det nämns på något ställe att mus-
gardet är matriarkalt, men det är också det enda 
som sägs i frågan. Är musgardet/musvärlden jäm-
ställd? Mössen firar också högtider och tar hand 
om de döda, men har de en tro? Mer information 
om inneboende konflikter och motsättningar i det 
så kallade ”musterritoriet” − området där mössen 
bor och verkar − skulle också hjälpa för att skapa 
berättelser. Mycket kan man säkert hitta i serien, 
men det är min åsikt att rollspelet måste kunna stå 
på egna ben.

Så till reglerna, som kanske är den punkt som 
kommer att kännas mest ovan för svenska roll-

spelare. Man ska veta att de speglar en radikalt 
annorlunda syn på rollspel än vad vi är vana vid 
här i Norden, en tradition där reglerna styr berät-
telsen på ett helt annorlunda sätt. Här omfattar 
reglerna allt man kan tänkas göra, vilket är mer 
likt ett brädspel. Spelandet delas till exempel upp 
i en ”spelledarfas” och en ”spelarfas”. Vem som får 
göra vad och när är strikt reglerat och gör din mus 
något så gör den detta genom ett test mot en rele-
vant färdighet. Allt detta kan vara nog så svårt att 
ta in om man bara har texten som guide. Jag upp-
levde flera gånger tveksamhet kring om jag verk-
ligen förstod reglerna rätt, och hur det egentligen 
var tänkt att man skulle göra.

Systemet för att skapa rollpersoner är ett skämt 
och är därför värt att nämna. Det är förpassat 
längst bak i boken och består av massor av steg; 
långt mer arbete än vad som borde behövas. Här 
finns också uppenbara obalanser i hur man väljer 
olika värden. Syftet ser ut att vara att man ska lära 
känna sin mus steg för steg, men det faller platt.

Många kommer så klart att bara att ta världen, 
sno så mycket de känner för av systemet och spela 
som de är vana, och de kommer säkert inte att bli 
mycket ledsnare av det. Man kan säkert ha en hel 
del utbyte av Mouse Guards system också, men 
man ska veta att musterritoriets regler kan vara 
väldigt annorlunda mot vad man är van vid. æ
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Genre: Urban fantasy // Spelsystem: Nya 
World of Darkness // Rekommenderad 

åldersgräns: – // Språk: Engelska // 
Förlag:White Wolf // Huvudkonstruk-
tör: Ethan Skemp // Utgivningsdatum 

i Sverige: juni 2009

Fakta: 
Changeling the Lost: Swords at Dawn

PÅ GRUND AV ett varmt mottagan-
de bland rollspelarna fortsätter White 
Wolf att ge ut material till sidolinjen 
Changeling: The Lost. Den här gången 
är det förändring som är det övergri-
pande temat och bokens fyra kapi-
tel innehåller saker kopplat till detta 
tema. Kapitlen spretar något, och ge-
nom att se till att där finns något för 
alla ökar man dessutom risken för 
att där finns saker som man inte har 
nytta av alls. En solid produkt, men 
endast marginellt intressant om man 
inte är Changeling-älskare.

Urban fantasy

KORTRECENSION: 
Changeling the Lost: Swords at Dawn

WW70208
w w w. w o r l d o f d a r k n e s s . c o m

9 781588 463708

52799

978-1-58846-370-8  WW70208  $27.99 US

For use with the 
World of Darkness Rulebook

PRINTED IN CANADA

This book includes :
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am a blind child.
I am the end of blindness.

My life is measured in minutes.
I am old as the world.

I am the death of dreams.
I am the birth of hope.

Name me.

— The Glass Hangman ’s Riddle

Karl BergstrÃ¶m (order #1466537)

KORTRECENSION: Conan 2nd Edition: Catacombs of Hyboria

Klassiskt
Fakta: 
Conan 2nd Edition: 
Catacombs of Hyboria

Genre: Chauvinistfantasy // 
Spelsystem: D20 // Rekom-
menderad åldersgräns: – // 
Språk: Engelska // Förlag: 
Mongoose Games // Huvud-
konstruktör: Bryan Steele // 
Utgivningsdatum i Sverige: 
juni 2009

TAR MAN SIG FÖRBI de ultrachauvinistiska bitarna (att säga 
att det ”hör till” Conan är ingen ursäkt) finner man ett relativt 
användbart supplement för dig som snabbt vill skapa underjor-
diska platser åt din spelgrupp och fylla dessa med äventyr i typisk 
Sword & Sorcery-anda. Förutom tabeller som låter dig generera 
eget material så finns en hel del färdiggjort, anpassat för att kun-
na användas så snabbt som möjligt. Borde kunna anpassas till de 
flesta fantasykampanjer och system utan besvär.

Karl BergstrÃ¶m (order #1488658)

Är du medlem i en spelförening i Blek-

inge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping eller 

Östergötland? Då är Sverok Ost ditt dis-

trikt.  Vår uppgift är att stödja medlems-

föreningarnas verksamhet genom kun-

skap, information och ekonomiska bidrag.

På SPå Sveroks Osts sida www.ost.sverok.se/ 

hittar du nyheter, information och snart 

också blanketter för att söka bidrag.

Annonser
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ALLA SOM ÄR tillräckligt gamla minns utan 
tvekan superklassikern Curse of Monkey Island 
(som precis har kommit i nyutgåva), ett av de 
där spelen som verkligen träffade mitt i prick. 
Själv kommer jag ihåg den nästan gränslösa 
glädjen när jag lyckades räkna ut vilka de kor-
rekta svaren i SwordMaster-duellen var, mina 
begränsade engelskkunskaper till trots. Skulle 
någon sagt åt mig då att Curse of Monkey Is-
land var något annat än ett spel så skulle jag 
inte kopplat. Vadå ”inte ett spel”? Hur skulle 
det kunna vara något annat?

Numera är jag spelforskare, och vet att sa-
ker och ting är lite mer komplicerade än så. 
Forskare inom spelstudier har brottats med att 
svara på frågan om vad ett spel egentligen är 
ända sedan fältet såg dagens ljus, och en sak 
står klart − det går inte att tillfredställa alla. 

Vissa forskare skulle till exempel hävda att 
pussel och spel är olika saker och att skillnaden 
däremellan är att ett pussel har en lösning och 
ett antal fasta steg som måste utföras för att 
nå målet. När man väl känner denna lösning 
tappar pusslet snabbt i underhållningsvärde. 
Ett spel däremot skiljer sig genom att det kan 
fortsätta underhålla. Curse of Monkey Island 
har en fast lösning, och skulle därför vara ett 
pussel, och inte ett spel, menar de.

En av de vanligaste definitionerna gör dock 
gällande att ett spel är ”ett system i vilket spela-
re engagerar sig i en artificiell konflikt, definie-
rad av regler, som resulterar i ett kvantifierbart 
resultat”*. I det ljuset finns det inget som säger 
att Curse of Monkey Island inte skulle vara ett 
spel − tvärtom − alla pussel är spel, men alla 
spel är inte pussel.

Av ovanstående kan man utläsa att ett spel 
har regler och framförallt mål, vilket hjälper 

när man ska skilja lek (obs, inte lekar, i stil 
med kurragömma − de är spel!) från spel; men 
det sätter käppar i hjulet när det kommer till 
rollspel. Rollspel saknar ofta bestämt mål och 
utvecklas alltefter man spelar. Betyder det att 
rollspel inte är spel? Vissa hävdar att rollspel på 
sin höjd är en ”spelrelaterad aktivitet”, andra 
att man kan se det som att de som spelar roll-
spel alltid sätter sina egna mål när de spelar. 
Samma sak gäller levande rollspel (i alla fall 
som vi gör det i norden), som i ännu mindre 
grad är spel enligt de vanliga forskardefinitio-
nerna. 

Men vad har jag (och ni) då egentligen för 
nytta av att spekulera i allt det här? Om inte 
annat så för att kunna ge svar på tal när någon 
säger ”borde du/ni inte gå ut och sporta lite is-
tället för att sitta inne och uggla med de där 
spelen?”. Här står nämligen forskningen på vår 
sida − all sport är nämligen utmärkta exempel 
på spel!

– Karl Bergström

 *Salen & Zimmerman, Rules of Play 

Krönika

Spel är sport
...och kvantifi erbara resultat



Recensioner

Queera fantasier

Så kallad fantastika (det finns nog inget bra svenskt 
ord) lämpar sig bra för berättelser om kön och identi-
tet. Kan man spekulera om förtryckande framtidssam-
hällen, rymdkrig och trollkarlar borde det väl inte vara 
några problem att ifrågasätta rådande normer? 

Riktigt så ser det inte ut, genretraditionerna går djupt, 
men här är några undantag.

DANIEL KRAUKLIS undrar stillsamt 
om du är riktigt normal.

prima_materia@hotmail.com

Ur bokhyllan

The Left Hand of Darkness
Ursula K LeGuin

Det är svårt att förbigå den här boken, som vunnit många priser och lär 
ha varit en del av inspirationen till lajvet Mellan himmel och hav.  LeGuin 
är kanske mest känd för böckerna om Övärlden, men i den här romanen 
berättar hon om människan Genly som kommer till den frusna och sta-
tiska planeten Vinter för att sluta förbund med invånarna. Dessa är an-
drogyna och tar kön först under parningstiden. Misstro och svårigheter 
uppstår, men stöd står att finna från oväntat håll. Utgavs på svenska som 
Mörkrets vänstra hand.

Det syns direkt att Morgan, även om han 
skrivit annat på sin blogg, gått in för att 
göra upp med fantasyklyschorna. Antalet 
grova svärord i första kapitlet är fler än i 
många romaner. Den hårdkokta stilen lö-
per genom alla tre parallellberättelserna 
om tjuven och sodomiten Ringil, barbaren 
Egar och det lesbiska halvblodet Archeth, 
som stammar från ett ickemänskligt släkte 
– i legenderna utpekade som gudar eller 
demoner. Alla tre är krigshjältar som idag 
försöker ägna sig åt annat, men händelser-
nas gång tvingar dem in i konflikter som 
döljer ett annalkande världshot. Våld, sex 
och moraliska gråzoner över många grän-
ser, men har man inga invändningar mot 
det är detta en tät och välskriven bok.

The Steel Remains
Richard Morgan

Biting the Sun
Tanith Lee
Första delen av den här samlingen har ock-
så funnits på svenska, som Bit inte solen. I 
Lees framtidssamhälle finns inga grän-
ser, inga risker som inte är värda att ta och 
inget ansvar. Den som dör kan återfödas i 
en annan kropp och uppmuntras att byta 
kön och bryta normer – men när friheten är 
total och faran noll blir det också svårt att 
revoltera och dana ny väg, kanske till och 
med finna en mening med livet. Det under-
bara samhället är bakom fasaden själlöst. 
Och där någonstans gömmer sig kanske det 
verkliga äventyret.

BÖCKER
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av Mattias Huss och Stuart Shelley

St
r
id

sr
u
n
d
o
r

St
r
id

sr
u
n
d
o
r

Serier

Biten av trenden

Tid: 28 oktober – 1 november
Plats: Finnåkers kursgård utanför Arboga
Kostnad: 1600 kr

Mer info finner du på camelot.nu

Är du intresserad av rollspel? Vill du spendera några 
dagar och nätter tillsammans med likasinnade?
Då har du kommit rätt. Välkommen till Camelots 
rollspelsläger på Finnåker!

Vi spelar rollspel och sällskapsspel, firar mässor och 
håller workshops. Det arrangeras även ett lajv som 
håller på ett par timmar och senare hålls en bankett vid 
Kung Arthurs hov som avslutas med medeltida dans.

Annons
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Nycon, Nyköping
18–20 september: 
Nyköping & Oxelösunds Spelsällskap arrangerar konvent. 
Passa på att spela Vampire the Ballgame.

nycon.sverok.net

Stockholms Spelkonvent
29 oktober –1 november: 
Stockholms spelkonvent fi rar fem år!

stockholmsspelkonvent.se

Borås Spelkonvent
30 oktober –1 november: 
Konventet i Borås är igång för 27:e gången, 
still going strong.

bsk.sverok.net

Warcon kickoff , Varberg
28–29 november: 
Arrangörerna för Warcon 2010, Varbergs första spelkon-
vent, smygstartar litegrann med en helg full av spel.

www.warcon.se

Prolog | 2010, Västerås (Culturen)
Våren 2010: 
Ett svenskt lajvkonvent.

www.lajvkonvent.se

KALENDARIUM

Kontakt:

Sveroks förbundskansli 
S:t Larsgatan 6
582 24 Linköping
013-14 06 00 
info@sverok.se 

Sverok GävleDala 
Vågskrivargatan 5 
80320 Gävle 
026-12 51 20 
info@gd.sverok.se 

Sverok Ost 
Box 207 
55114 Jönköping 
036-71 90 50 
ost@sverok.se 

Sverok Nedre Norrland 
c/o Jimmie Guttormsson
Sölvbacken 381
830 24 Oviken 
info@nn.sverok.se 

Sverok Stockholm 
Bolidenvägen 16 B 
12163 Johanneshov 
08-653 43 21 
stockholm@sverok.se 

Sverok Svealand 
c/o Christoff er Ångmark
Professorsslingan 9 LÄG 302
104 05 Stockholm

Sverok SKuD 
Box 1548 
22101 Lund 
skud@sverok.se 

Sverok Väst 
Riksdalersgatan 32 
41481 Göteborg 
031-13 32 20, 073-333 60 60 
vast@sverok.se 

Sverok Övre Norrland 
c/o Kassör Lloyd Baltz 
Språkgränd 34
90733 Umeå
073-0379642 
info@on.sverok.se 
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