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Ledare

Förbundets roll
verok är en av många ungdomsorganisationer som får sin verksam-
het finansierad genom statsbidrag. Hur den finansieringen ska se ut i 

framtiden har varit under utredning i lite mer än ett år. Nu är utredning-
en ”Fritid på egna villkor” klar, ett förslag som riksdagen så småningom 
kommer att ta ställning till. Det kanske låter som tråkig politik, vilket det 
naturligtvis är, men det är sådant som i slutändan har stor betydelse för 
föreningarna i Sverok.

Det väl genomförda påverkansarbetet från förra årets förbundsstyrelse 
lyser igenom i utredningens texter. Bland annat tar man upp problemati-
ken kring underåriga i styrelser, alltså de problem som många föreningar 
stött på när de exempelvis har en kassör som är under 18 år. Utredningen 
konstaterar efter en grundlig analys att det inte finns några juridiska hin-
der för underåriga att företräda sin förening, vilket gör den till bra mate-
rial att hänvisa till när banker och andra instanser krånglar.

Vad utredningens många förslag i praktiken kommer att betyda för just 
Sverok återstår att se, men med största sannolikhet innebär de inte att för-
bundet tvingas till några större förändringar. Men förändring behöver vi.

Varför behövs Sverok och för vem? Vad betyder det att driva en Sverok-
förening idag och vad fyller den för funktion? I början var det så lätt. Det 
fanns ett yttre hot i form av en moralpanik kring rollspelen, förnärmade 
spelare samlades i en gemenskap och stod upp för sin hobby. Nu lig-
ger detta långt bakom oss, spelhobbyn är inte farlig och datorspelan-
det är så mainstream att många inte längre anser att det passar in 
i förbundet. 

Finns vi för att det går, för att få in mer pengar i verksamheten? 
Är det för att demokratiskt kunna styra utvecklingen av hobbyn? 
Är det för gemenskapens skull, för att vi ska kunna lära av var-
andra och skapa för varandra? Idag strävar Sverok efter att göra 
allt som kan vara bra för spelhobbyn. Det är svårt att engagera 
kring en så bred och ofokuserad idé.

Vi har en väl utbyggd infrastruktur inom förbundet och 
många verktyg till vårt förfogande. De kan användas på 
många olika sätt beroende på vilken riktning vi tar ut och 
vad vi bestämmer oss för att uppnå. Själva medlemstidningen 
du håller i är ett av de verktygen, i vissa varianter av ett fram-
tida Sverok är den högt prioriterad, i andra fyller den ingen 
funktion alls.

Efter en intensiv uppstart under vintern och våren så står 
styrelsen i startgroparna för att ta tag i förbundets syfte, vi-
sion och identitet. Att få fram förslag till förändring inom 
dessa områden är inget man kan göra utan en dialog med 
alla berörda parter. För min egen del så tar jag gärna emot 
inbjudningar från föreningarna. Jag vill komma ut och få in-
sikt i er verksamhet, liten som stor. I slutändan är det för er 
som förbundet skall finnas.

Ha en skön sommar!

– David

Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är ett 
ideellt riksförbund för dem som älskar att spela spel i 
alla former. 
Organisationen saknar religiösa eller politiska kopp-
lingar,  i Sverok finns plats för alla. 
Idag har förbundet fler än 1 600 föreningar som till-
sammans har 72 500 medlemmar. Förbundet starta-
des 1988 och är godkänt av Ungdomsstyrelsen, som 
är en tillsynsmyndighet för ungdomsorganisationer 
utsedd av Utbildnings- och kulturdepartementet. 
Medlem i Sverok blir man när man går med i en för-
ening som är ansluten till Sverok. Man kan bilda sin 
egen förening eller gå med i en redan existerande. 

Vad är Sverok?
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Inlämningsstopp för annonser till 
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Foto: Henrik Sannesson

Min förening, Rollspelsföreningen Raymonds Fruktskål 
(förkortat RFRF), fick aldrig uppleva något jubileum. 
Den startades av mig och fyra kompisar hemma i min gil-
lestuga. Vi hade bra roligt, men vi fick aldrig fler än 23 
medlemmar. Vi spelade Blood Bowl eller Kult och åkte på 
konvent tillsammans. Vi hade ingen lokal och föreningen 
hade inte så mycket till eget liv. Vi som drev den hade inga 
storslagna planer. I alla fall inga som tog sig längre än till 
tankestadiet. 

I förra numret inledde Signaler en diskussion om 
Sveroks problem och det kom att handla mycket om idea-
lism. ”Stoffe” Wiker sa att det är först när en eldsjäl slu-
tar som man ser om en förening har livskraft. Visserligen 
skulle ingen ha fått för sig att kalla någon av oss i styrelsen 
för RFRF eldsjälar. Och när vi tappade intresset för fören-
ingen tynade den bort. Den saknade uppenbarligen livs-
kraft. Ingen var förvånad och inga tårar fälldes.

 
Men vad händer om eldsjälarna aldrig slutar? Ungefär 

samtidigt som vårt kompisgäng skickade in den den gula 
blanketten om inträde i Sverok och hade vårt första sty-
relsemöte startade Föreningen Enhörningen i Västerås. 
Nu har den tuffat på i 17 år och med samma eldsjälar i 
styrelsen. Läs mer på sidan 10 och fortsätt gärna att debat-

tera om Enhörningen, idealism i Sverok och vad ni känner 
för. Mejla till  signaler@sverok.se och skriv ”insändare” i 
ämnesraden. 

Ingen kan undvika vårt Västern-omslag signerat Lukas 
Thelin. Kolla in fler av hans bilder och läs Karl Bergströms 
intervju med paret Gillbring om nya Western-rollspelet på 
sidan 16.

Det här är sista Signaler innan sommaren, vi ses igen 
den 15 september!
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Sverok 
minskar 15%

i Sverok, men knäckfrågan är inte pengar, 
säger Molle.

− Det är ju viktigt att man kan se om 
det finns några fördelar med det. Rent 
ekonomiskt kan det vara bra men det gäl-
ler att det finns ork också, tidigare är det 
det som det har fallit på. 

En fråga som Sverok, liksom många an-
dra organisationer, har argumenterat för 
är att bidragen fortsatt ska vara oriktade.

− Organisationerna vet bäst vilken 
verksamhet vi ska ha, inte staten. Så vi är 
nöjda med att det även fortsättningsvis är 
oriktade bidrag som gäller. 

Utredningen slår också fast att det 
rent juridiskt inte finns några hin-
der med omyndiga representanter i 
föreningsstyrelser. 

− Vissa delar av staten har ifrågasatt 
ifall minderåriga kan sitta i en styrelse. 
Men nu är det klargjort att det inte finns 
något hinder för det och för att såna 
också kan skriva på avtal för sin fören-
ing. Det här kan vara ett stort problem, 
det har funnits mycket godtycke från till 
exempel bankernas sida om ifall minder-
åriga ska få öppna föreningskonton och 
så vidare. Nu har man rett ut det här juri-
diskt, så det är bra!

− Eftersom regressiviteten i 
bidragssystemet gör att vi får väldigt lite 
per medlem för de översta tiotusen med-
lemmarna så innebär det att vi inte för-
lorar särskilt mycket pengar. Vi har inte 
räknat exakt på det här men vi tror inte 
att det kommer få så stora konsekvenser 
för Sverok. 

Sveroks verksamhetsutvecklare Lars 
”Molle” Johansson tror däremot att det 
finns andra delar av statens utredning 
om bidrag till ungdomsorganisationer 
som kan få konsekvenser. 

− Frågan är om vi inte ska dela upp 
förbundet nu när de sänkt kraven för 
att bilda förbund. Förut behövdes 3000 
medlemmar i elva län för att man skulle 
få starta ett riksförbund. Nu är det istäl-
let 1000 medlemmar i fem län. Vi har till 
och med föreningar som uppnår de här 
kraven, säger Molle.

Men den uppdelningen som kanske 
är värd att titta på är om det skulle löna 
sig att starta ett eget lajvförbund eller ett 
datorspelsförbund. Kansliet ska nu göra 
en organisationsanalys och även de di-
striktsaktiva i Sverok ska diskutera frå-
gan om flera förbund på nästa konferens i 
början av maj. Såna här tankar är inte nya 

Sveroks dubbelregistrerade medlemmar ska bara kunna 
räknas en gång. Det slår regeringens utredare fast i ”Fri-
tid på egna villkor”, utredningen om statens bidrag till 
ungdomsorganisationer. Men medlemstappet får liten 
betydelse i pengar.

Riksmötet 
i Stockholm
Efter tre år av Riksmöten i Lin-
köping blir det hösten 2009 dags för ett 
Stockholmsriksmöte. Sveroks Riksmöte 
har flyttat runt i landet och har under 
Sveroks historia bland annat bevistat 
Skånska Eksjö, Malmö och Örebro och 
Växjö. Kostnaden för ett möte i Stock-
holm beräknar Sveroks kanslichef Lars 
”Molle” Johansson blir ungefär densam-
ma som tidigare år. 

− Stockholm är ett resnav så vi sparar 
en del på resekostnaderna. Däremot kos-
tar det mer att vara där.

Exakt när mötet ska hållas och i vilken 
lokal, är i skrivande stund inte avgjort.

Nätkraft 
under luppen
Ett forskningsprojekt vid Lin-
köpings universitet ska under tre års tid 
undersöka folkbildning och demokrati. 
Ett av de områden som ska studeras när-
mare är demokratiska processer på nätet. 
Sveroks Nätkraftsprojekt som handlar 
om att främja demokrati i onlinefören-
ingar kommer studeras. Men nu ska även 
Inslaget, Sveroks träff för distriktsaktiva 
och höstens Riksmöte besökas av forska-
re inom projektet. 
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Sverok       JUST NU

Nyheter

Designtävling 
bakom ny Sveroksajt

Hemsidesgruppen röstade på 
bidragen internt. Med stöd av forum-
kommentarer kom gruppen fram till att 
Coletos förslag var mest anpassnings-
bart. Designen skulle kunna användas 
även för det framtida databassystem som 
ska ersätta Midas, och för Sveroks forum. 
Det var genom sajten www.99designs.com 
som hemsidesgruppen utlyste tävlingen. I 
potten låg 1200 dollar, alltså cirka 10 000 
kronor och det tror Anders Östlund i 
hemsidesgruppen är billigt. 

− Jämför man med hur mycket det 
skulle ha kostat om man vänt sig till en 
enskild designbyrå i Sverige, så tror jag 
att man får väldigt mycket för pengarna. 

Dessutom passade det bra att göra det här 
i form av en tävling eftersom vi inte visste 
exakt vad det var vi ville ha. 

Tävlingen, som även lockade en hand-
full svenska bidrag, gick bara ut på att 
få fram förslag på den grafiska formen. 
Omvandlingen till ett Wordpress-tema 
ska Sverok lösa på egen hand.

− Vi ville inte riskera att eliminera för 
många designer genom att propsa på att 
konverteringen skulle ingå. Nu fick vi 
väldigt många kompetenta förslag. 

http://francescoleto.com/Con-
test/sverok/Mock2.1/

Sverok.se till Wordpress
Förbundstyrelsen har fattat beslut om att hemsidan 
ska lämna publiceringsverkyget Typo3 och övergå 
till Wordpress. 

Det är med förhoppningen att fler 
ska kunna lära sig att uppdatera hemsi-
dan som bytet nu görs. Anders Östlund 
i hemsidesgruppen är en av dem som 
varit mest drivande för en övergång till 
Wordpress.

− Det har förts en lång intern diskus-
sion om Typo3:s vara eller inte vara. Det 
som talar för ett byte är att det gamla sys-
temet har varit omständligt rent tekniskt 
men också administrationsmässigt. Med 
Wordpress kan man lära ut på tio minu-
ter hur man administrerar en sida. 

Det blir Wordpress MU, alltså Mul-
tiuser, som Sverok kommer att använda. 
Systemet ska göra det lätt för till exempel 
distrikten att flytta över sina sidor till det 
nya systemet. En annan fördel som det 
populära bloggverktyget har gentemot 
Typo3 är att Sverok ska kunna satsa på 
sökmotoroptimering av hemsidan.

− På den nuvarande sidan finns det 
inga sådana tankar alls, utan det är 
slumpen som avgör vad som kommer 
upp från sidan i sökmotorerna, säger 
Anders Östlund.

Det blev den spanske webbdesignern Frances Coleto 
som avgick med segern i tävlingen om vem som skulle få 
designa Sveroks nya hemsida. 

Klubb också 
förening
Sveroks kansli undersöker nu 
möjligheten att öppna för en ny fören-
ingsform: klubben. En klubb ska ha för-
bestämda stadgar, slippa bankkonto och 
inte behöva välja en styrelse. 

Bakgrunden är att tröskeln för att bilda 
föreningar har höjts under senare år och 
Sverok vill sänka kraven för att röja vä-
gen för små föreningar. De skulle fungera 
med direktdemokrati och få sina bidrag i 
form av presentcheckar istället för pengar 
på ett konto. 

− Det har blivit allt svårare att få 
konto och organisationsnummer och 
det är svårt att få kommunbidrag, så jag 
kan tänka mig att det finns många små 
kompisföreningar som hellre skulle vilja 
vara klubbar.

Lars ”Molle” Johansson tror att det nya 
systemet kan vara sjösatt till hösten.
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Få Sverokföreningar 
får kommunbidrag
En ny genomgång av kommunernas stöd visar att det är 
få Sverokföreningar som får bidrag. Men Aimée Kreuger 
som kontaktat både kommunerna  tror inte att det ligger 
ovilja bakom de dåliga siff rorna, snarare bristande kom-
munikation mellan handläggare och unga föreningar. 

− KOMMUNERNA REAGERAR gan-
ska lika: ”Oj, har vi så många föreningar, 
är du säker på det, för de hör inte av sig 
till oss?”.

Aimée Kreuger, Sveroks förra ordfö-
rande, har besökt ett 20-tal kommuner 
och träffat chefer och personal inom 
kultur- och fritidsförvaltningar. Dess-
utom har Sverok gjort en undersökning 
om 235 av Sveriges 289 kommuner. Den 
visade sig att det är relativt få Sverok-
föreningar som får kommunalt stöd. I 
Göteborg finns 99 Sverokföreningar, 
Uppsala har 63 och Malmö 30, ingen av 
dem får kommunala bidrag. Stockholms 
stad ger bidrag till 6 av 119 Sverokfören-
ingar. Aimée har flera olika förklaringar 
till att det ser ut så här.

− Dels tror jag att många små fören-
ingar klarar sig med bara grundbidra-
get från Sverok. Min uppfattning är 
inte att kommunerna inte vill ge stöd 
till Sverokföreningar. Jag har egentligen 
inte stött på några negativa attityder mot 
spelföreningar. 

− Det är min uppfattning att de som 
handlägger utbetalningarna strävar ef-
ter att så många som möjligt, utifrån de-
ras regler, ska få bidragen. Ibland finns 
politiska avvägningar som utesluter 
mindre föreningar.

En förklaring till det mörka läget är 
att många kommuner inte vet hur de ska 
komma i kontakt med unga Sverokfören-
ingar. Föreningar som dels funnits länge 
och dels består av äldre och mer erfarna 
personer har kanske en annan medveten-
het om hur ansökningsprocessen går till.

− Ett sätt som kommuner har för att 
förmedla deadlines för ansökning av bi-
dragen är att gå ut med informationen i 
lokaltidningen. 

Sverokföreningarna består ofta av unga 
personer, en del kanske inte läser den lo-
kala morgontidningen, och andra som 
gör det kanske inte vet vad de ska hålla 
utkik efter. 

− Gemensamt för många av kommu-
nerna är att de upplever att de informe-
rar, till exempel genom att gå ut i klass-

rummen i skolorna och berätta för alla 
sjundeklassare. Men när de sedan stäm-
mer av ett halvår senare så är det ingen 
som ens minns att de har varit där. 

Av de få kommuner som ger stöd till 
Sverokföreningar är de som ger till fler 
än två föreningar lätträknade. Jönköping 
utmärker sig, dels genom att ge bidrag till 
flest föreningar av alla kommuner och 
dels genom att ha högst andel föreningar 
med bidrag (25 procent). Signaler från 
Sverok ringde upp Mats Berggren på fri-
tidsförvaltningen i Jönköpings kommun. 
Han tycker att det vore bättre om kom-
munen kunde ge bidrag till alla Sverok-
föreningar som är bidragsberättigade. 
Han har ingen aning om varför Jönkö-
ping utmärker sig. Men han berättar i alla 
fall om hur fritidsförvaltningen satsat på 
att finnas där unga finns. 

− Vår organisation fungerar så att två 
av våra fyra föreningsassistenter som 
handlägger bidragsansökningar sitter ute 
på fritidsgårdar, den ena på Råslätt och 
den andra i Öxnehaga i Husqvarna, båda 

Nyheter
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Artikel

är segregerade områden. Sen har vi ett 
nära samarbete med fritidsledare. Den 
som får kontakt med ungdomar som vill 
starta förening för till exempel ett lan kan 
skicka dem vidare till Föreningsresursen 
där de kan få hjälp. 

För att få bidrag av Sverok behöver man 
vara minst fem personer. Men i många 
kommuner måste en förening ha minst 
20 medlemmar för att kvalificera sig till 
bidrag. I Jönköping går gränsen vid tio 
personer. Men Mats Berggren berättar att 
även mindre grupperingar kan få så kal-
lat etableringsstöd.

− Vi vill gärna ha kontakt med mindre 
grupper också. Våra föreningsassisten-
ter kan supporta de här personerna och 

har möjlighet att hjälpa dem till exempel 
med lokaler. 

Om Jönköpings siffror i undersökning-
en säger Mats Berggren så här:

− Jag fattade inte att vi inte gav till alla 
som fanns i kommunen. Det fanns många 
fler än de vi hade kommit i kontakt med. 
Vi var besvikna över att vi inte nådde ut 
till alla eftersom vi vill ge till föreningar 
som har barn- och ungdomsverksamhet. 

Det som Aimée Kreuger tycker är vik-
tigast i Jönköpings arbete är att fören-
ingsassistenterna är aktiva och själva tar 
initiativ till kontakt med föreningarna. 
Det kan vara att de ringer upp en fören-
ing som inte har sökt bidrag och påmin-
ner om att de ska ansöka. Det kan också 

betyda att de hjälper till under själva an-
sökningsprocessen. 

− Det som skiljer ut Jönköping är inte 
bara att de har höga ambitioner för hur 
de ska nå ut, det upplever jag att många 
kommuner har. Men i Jönköping har de 
en plan för hur de verkligen ska uppnå 
sina mål.

− När jag ringde upp Mats Berggren 
på fritidsförvaltningen och skulle gra-
tulera honom så tog han det nästan som 
en förolämpning: ”va, bara sju av 28?”. 
Han nästan tjurade i telefon, avslutar 
Aimée Kreuger.

Hela listan med kommunerna finns 
här: http://www.sverok.se/kommun/din-
kommun.html

Föreningar 
(med kommunbidrag)

Kommuner

Arvika
Borlänge
Borås
Botkyrka
Danderyd
Degerfors
Emmaboda
Eskilstuna
Eslöv
Gislaved
Gotland
Gävle
Göteborg
Habo
Hallsberg
Hallstahammar
Halmstad
Haninge
Heby
Helsingborg
Huddinge
Hudiksvall
Härnösand
Härryda
Hässleholm

8
8
6
7
4
2
1
8
4
4
9
8
99
4
5
2
13
6
1
5
11
5
3
4
9

1
0
0
1
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
1
1
0
1
1
0
0

Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kristianstad
Kungsbacka
Landskrona
Linköping
Lund
Lycksele
Malmö
Mora
Norrköping
Norrtälje
Nyköping
Osby
Oskarshamn
Piteå
Ronneby
Sala
Sandviken
Skellefteå

28
8
5
2
3
14
6
5
6
3
35
43
3
30
4
10
4
9
2
3
5
7
2
5
17

7
0
1
1
0
0
3
0
0
0
1
2
1
1
0
0
0
0
2
0
2
0
0
2
1

Skövde
Sollentuna
Stockholm
Sundsvall
Söderhamn
Södertälje
Tibro
Timrå
Trollhättan
Tyresö
Täby
Uddevalla
Ulricehamn
Upplands Väsby
Upplands Bro
Uppsala
Vallentuna
Varberg
Värmdö
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund
Östhammar
Övertorneå

8
6
119
8
2
4
3
2
5
5
8
8
3
3
5
63
2
6
4
13
10
23
10
3
1

1
0
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
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− VÅR ELERIAKAMPANJ ÄR den som 
drar in mest pengar. Den har stort delta-
garantal och mycket resurser. Men det är 
också den som sliter mest på eldsjälarna. 
Jag tror det är svårt för den som inte gjort 
det själv att föreställa sig vilket logistiskt 
problem det är att ordna lajv för 1000 
personer. De här projekten måste gå över 
till att bli vinstdrivande. De är alldeles 
för arbetskrävande för att drivas ideellt.

Orden tillhör Nicklas Silwerulv, tidigare 
Nilsson, ordförande och en av grundarna 
i Föreningen Enhörningen. De uttalades 
några veckor före föreningens extra års-
möte, som enhälligt röstade igenom för-
slaget att lyfta ut Eleriakampanjen ur för-
eningen. Det extra årsmötet biföll också 
förslaget att ge i uppdrag åt Hasse Nilsson 
att driva Eleriakampanjen vidare.

Enhörningen är föreningen som lajv-
hobbyn älskar att hata. Men ryktesgry-
tan har puttrat under lock i många år. I 
Sveroks forum ”Snacka med förbunds-

Historien om 
Enhörningen
Bara månader efter Sveroks omdebatterade beslut 
att köpa lajvbiljetter för 190 500 kronor av Enhör-
ningen, beslutade Västeråsföreningen att nybörjar-
lajven ska fl yttas ur föreningen. Nu blir det Hasse 
Nilsson, lajvveteran i Enhörningen, som får ta över 
föreningens kassako Eleria-kampanjen. 
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styrelsen” övergick den vid årsskiftet i en 
grönglödgad härdsmälta av anklagelser 
och missnöjesyttringar. Bakgrunden, att 
Sveroks styrelse hastigt bestämt sig för 
att köpa lajvbiljetter för 190 500 kronor 
av en förening i kris ledde i sig till en 
hetsig debatt. Det var första gången som 
Sveroks styrelse direkt gått in och tagit 
en krisande förening under armarna. 
Nu gjorde man det med besked och dess-
utom med en förening som väcker starka 
känslor. Men vinterns debattstorm har 
lagt sig. På Sveroks forum har de diskus-
sionshungriga istället gått över till att 
diskutera hur de 300 lajvbiljetterna ska 
användas. Kvar där stormen drog fram 
finns de sargade resterna av Sveriges mest 
kända lajvförening. 

För många av Elerialajvens unga delta-
gare är Enhörningen verkligen ett urtids-
djur. I Västerås under det tidiga nittiotalet 
hade rollspelare och andra intresserade 
redan hunnit vänja sig vid tanken på att 
det ordnades lajv vid Färdskärstorp norr 
om Skultuna. De tidigare arrangemang-
en utfördes inom ramen för diverse roll-
spels- och idrottsföreningar. Men varför 
inte starta en lajvförening, när det var lajv 
man verkligen brann för? Sagt och gjort, 
Föreningen Enhörningen grundades på 
våren 1992 och första arrangemanget 
drog 80 deltagare. Filosofin, som kom att 
bli Enhörningens varumärke, var att alla 
passar in och alla ska få vara med. För-
eningen jobbade med gruppintriger och 
försökte hitta plats för alla som anmälde 
sig – och deras visioner. Enhörningens 
goda rykte breddade både föreningen 
och arrangörsgruppen. Där andra lajv-
föreningar fick satsa allt krut de hade 
för att kunna få ihop ett lajv per år, hade 
Enhörningen helt enkelt mera krut och 
kunde år efter år erbjuda deltagarna flera 
stora lajv inom samma kampanjvärld. 
Många tog med sig vänner och bekanta 

och lajven växte. Speciellt Eleriakampan-
jen blev riktigt stor. ”Bistra tider” 2004 
och ”Vågskålen” 2005 hade över 1500 
deltagare. Mängden lajv och deras storlek 
har gjort Enhörningen till en av Sveroks 
tjugo största föreningar. Ändå var det 
med en hårsmåns marginal som den und-
gick konkurs i december 2008. Fören-
ingen räddades som bekant av att Sverok 
stödköpte lajvbiljetter. Men vad var det 
som hände egentligen? Hur kom det sig 
att en förening med stora intäkter i form 
av deltagaravgifter och Sverokbidrag inte 
kunde hålla näsan över vattenytan?

Till att börja med kan det vara bra 
att konstatera att en stor ekonomi inte 
nödvändigtvis är synonymt med en 
god ekonomi.

− I Sverokföreningar generellt har troli-
gen de små föreningarna bättre ekonomi.

Det berättar Andreas Hellberg, eko-
nom på Sverok. Småföreningar har säl-
lan kostnader för lokal eller liknande 
som större föreningar kan dra på sig. 
Oftast har småföreningar en mycket mer 
lättöverskådlig ekonomi som gör att ar-
betsbördan för den ekonomiansvarige 
blir mycket lägre och det minskar risken 
för fel. 

Enhörningens problem började långt 
innan kulmen i slutet av förra året. Nick-
las Silwerulv berättar att det fanns tunga 
fasta kostnader, inte bara i form av löner. 
Till exempel satt föreningen fast i ett hy-
reskontrakt med lång bindningstid. Men 
redan 2007 förstod styrelsen att det fanns 
problem med ekonomistyrningen. Åter-
kopplingen från den bokföringsfirma 
som anlitades var svår att koppla till de 
olika projekten och för att få bättre kon-
troll bestämde styrelsen att själv ta över 
den löpande bokföringen för 2008. Men 
styrelsen fick svårt med sina ambitioner 
att skapa bokföringsrutiner. Den kon-

toplan för företag de använde var svår 
att översätta till en lajvförenings behov. 
Bokföringen kom allt mer efter. Men 
det var ändå inte de bristande bokfö-
ringsrutinerna som blev spiken i kistan, 
berättar Nicklas.

− Tyvärr är det betydligt lättare att dra 
på sig stora kostnader än att skala ner 
dem. Mellan tummen och pekfingret 
hade vi en ganska god bild av hur läget 
såg ut. Men det var ett hårt beslut att 
säga upp anställda eldsjälar som jobbar 
långt mer än de fått betalt för. Själv sa jag 
upp mig i augusti. Sen höll vi båda tum-
marna för att septemberlajvet skulle få 
över 1000 anmälda. Vi visste att det var 
en chansning.

Det blev ”bara” 700 betalande. Det är 
visserligen ett högt antal i Lajvsverige, 
men katastrofen var ändå ett faktum. 
Istället för att komma ikapp hade En-
hörningen hamnat på ett sluttande plan, 
halkandes mot konkursen. Styrelsen för-
sökte vid upprepade tillfällen, från au-
gusti och framåt, få kontakt med Sverok. 
Samtidigt hade Sveroks databassystem 
Midas kraschat och kansliet låg begravda 
i arbete. Lägg därtill att 2008 var året 
med två Riksmöten och 20-årsjubileum. 
Höstriksmötet lade sten på börda för 
kansliet och från att det var svårt att få 
hjälp, blev det plötsligt näst intill omöj-
ligt. Först i slutet av 2008 fick Sveroks 
styrelse klart för sig att föreningen En-
hörningen skulle gå i konkurs om inte 
190 500 kronor överfördes till förening-
ens konto före årsskiftet.

Förra året hade Enhörningen 1659 
medlemmar − ingen liten kompisklubb 
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alltså. Men för att vara en 
så stor organisation är den väldigt tätt 
förknippad med Nicklas Silwerulv och 
hans familj. Pappa Hasse och mamma 
Eva Nilsson har, precis som Nicklas, varit 
med ända från starten 1992. Idag sitter 
Nicklas Silwerulv som ordförande och 
Eva Nilsson är också med i föreningssty-
relsen. En fråga som både lyfts på Sveroks 
forum och av Sveroks ekonomer, är ifall 
familjens privata ekonomi har blandats 
samman med föreningens.

− Vi har inte gjort någon revision av 
Enhörningens ekonomi utan hjälpt dem 
med ett årsbokslut. Under det arbetet så 
har vi inte hitta några fel som kommer av 
annat än otillräckligt bokföringsarbete 
och bristande ekonomiplanering. Fören-
ingen borde ha haft tydligare budgetar 
och bättre uppföljning. 

Det säger Andreas Hellberg, en av eko-
nomerna på Sveroks förbundskansli som 

hjälpt Enhörningen att upprätta nya bok-
föringsrutiner.

Nicklas pappa, Hasse Nilsson som 
bland annat lånat ut drygt 130 000 kronor 
till föreningen har nu fått en ny roll. Det 
extrainsatta årsmötet den 19 april gav ho-
nom i uppdrag att, antingen i en ny för-
ening eller i ett företag, driva Eleriakam-
panjen vidare. Det här är ett beslut som 
hans son Nicklas Silwerulv försvarar.

− Hans Nilsson tog initiativet till Ele-
riakampanjen, han har varit med och 
arrangerat samtliga lajven och han har 
bevisligen klarat av det. Hade vi varit ett 
politiskt parti hade jag kunnat förstå att 
det här är ett problem, men eftersom vi är 
en hobbyförening tycker jag att den här 
sortens frågeställningar är rent larv. Att 
Hasse skulle bli misstänkliggjord för att 
han lånat ut pengar till föreningen, det 
kan jag inte förstå logiken i.

Nu när ni flyttar ut Eleriakampan-
jen från föreningen till din pappa, 
kan inte du se att det finns en risk att 
de som tycker att ni blandar er privata 
ekonomi med föreningens får vatten på 
sin kvarn?

− Jag tycker att det borde passa kriti-
kerna alldeles utmärkt eftersom vi sepa-
rerar de ideella lajven som drivs i fören-
ingen och Elerialajven som inte kommer 
att ha med föreningen att göra.

Nicklas flikar också in att det inte har 
förekommit någon intern kritik mot den 
täta kopplingen mellan familjen Nilsson 
och Enhörningen. Själv har Nicklas varit 
ordförande och anställd projektledare 
i föreningen mellan år 2000 och 2008. 
Men han vänder sig emot att han eller nå-
gon annan i hans familj tjänat några stora 
pengar på Enhörningen.

− De första sex åren hade jag 7201 kro-
nor i månadslön, efter det tjänade jag 
10200 kronor i månaden. Så någon stark 
ekonomisk vinning har det inte varit för 
mig. Visst kan man säga att det finns en 
stark koppling mellan min familj och för-
eningen, men man kan inte säga att det är 
vi som bestämmer.

Men att Enhörningen blivit lite väl 
mycket en familjeangelägenhet finns det 
flera som tycker och det uttrycks inte 
bara i hatiska foruminlägg. 

− Jag gillar familjen Nilsson, som bi-
dragit så mycket till föreningen, men jag 
hoppas att den öppenhet som har visats 
nu även bidrar till att fler nya personer 
får och tar plats i organisationen, på alla 
nivåer. Det tror jag att föreningen som 
helhet vinner på. 

Det säger Camilla Augrell som varit 
aktiv i Enhörningen sedan 2004. Anderz 
Birkestam, styrelseledamot i Enhörning-
en, tycker det är fel att säga att den här 
diskussionen inte har förts internt.

− Det har inte varit uppe som en punkt 
på dagordningen på årsmötet. Men det 
har alltid funnits diskussioner om det 
i föreningen, därför vill jag hävda att 
det är fel att säga att ingen intern kritik 
har framförts. 

Men på vilken nivå förs den här de-
batten? Handlar det om snack från 
medlem till medlem? Kan det vara så 
att den här kritiken inte kommit fram 
till familjen Nilsson?

− Så kan det vara, men det här beror ju 
också på att vi har haft problem med lågt 
engagemang. Nicklas gör ett jättestort 
jobb som ordförande. Hasse jobbar dyg-
net runt med Elerialajven. Det går inte att 
komma ifrån att familjen Nilsson är en 
bärande del av Föreningen Enhörningen. 

En annan medlem som åker på Enhör-
ningens lajv är Ingeli Hedberg. Hon ville 
bilda sig en egen uppfattning efter att 
ha hört en massa skitsnack och åkte på 
Ödesväv förra året. Hon gick också på det 
första, ordinarie, årsmötet i år. 

− Jag kände inte att jag ville engagera 
mig mer efter det, det här är en förening 
med för mycket historia. Det skulle kräva 
mer engagemang än jag kan ge just nu.

Ingeli går på lajven för att det är roliga 
människor där, men hon anser att det är 
problematiskt att Enhörningen är så in-
formellt styrd.

Artikel
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− Det verkar finnas en okunskap om 
hur man driver en förening på ett öppet 
sätt. Lite har de sig själva att skylla för 
ryktesspridningen, den kommer nog av 
att de inte skriver några styrelseprotokoll 
och av att familjen Nilsson så tydligt styr 
föreningen. Jag tror de behöver släppa in 
nytt blod men inte riktigt är villiga att 
göra det. Däremot tror jag inte på ryktena 
om förskingring. Problemet är nog sna-
rare att de är dåliga på att följa budget.

Camilla Augrell ser också problem i 
föreningens ovana vid att informera om 
sina beslut. 

− Styrelsen säger att folk kan fråga om 
det är något de vill veta, men så fungerar 
det ju inte riktigt i vanliga föreningar, 
utan styrelsen måste ju gå ut och infor-
mera medlemmarna. 

Camilla var den enda på det extra års-
mötet som opponerade sig mot att för-
eningen inte ska driva nybörjarlajven i 
Eleriakampanen vidare med ideell kraft. 
Men hon lade ner sin röst, eftersom res-
ten av det cirka 15 personer starka årsmö-
tet röstade för förslaget. 

Kan det inte sticka i ögonen på folk i 
lajvhobbyn, efter historien med köpet 
av lajvbiljetterna, att den delen som 
ger vinst till föreningen nu lyfts ut i 
ett företag?

− Det tror jag att det kan. Men medlem-
marna har ju haft chans att diskutera den 
här frågan. Men både på det extra med-
lemsmötet och på det extra årsmötet var 
bara styrelsen och ytterligare en handfull 
personer närvarande. Men någon gång 
måste ju beslutet fattas även om få enga-
gerar sig, säger Camilla Augrell.

Om Sveroks köp av 300 lajvbiljetter sä-
ger hon att det kan göra stor nytta, inte 
bara för föreningen utan för hobbyn i 
stort. Pengarna från Sverok kommer ju 
inte gå till någon enskild person utan har 
för länge sedan stoppats in i det stora hål 
som fanns i föreningsekonomin i form av 
obetalda skulder.

− De som snackar skit om Elerialajven 
har nog inte varit på dem på länge. Visst 
finns det en stor frihet på de här lajven 

och det gör att det blir en stor mångfald. 
Men arrangörerna styr ändå så att det inte 
blir vad som helst. Men när det kommer 
en liten kille med ett skägg gjort av en 
gammal matta, så är det ju bara för gul-
ligt. Sen är det ju också grupper med som 
verkligen satsat på sitt rollspel och som 
funkar som förebilder. Jag tror också det 
är viktigt att komma ihåg att om en eller 
några personer klagar på ett lajv med 700 
deltagare så ger det inte hela bilden.

Men fortfarande vill kritiken mot 
lajvbiljettköpet inte lägga sig. Peter Eng-
ström, lajvare från Gävle i Sverokfören-
ingen Gyllene Hjorten, är en av dem som 
fortfarande helst skulle vilja kunna vrida 
klockan tillbaka. Han är starkt kritisk 
mot Enhörningens nybörjarlajv och tror 
att de gör mer skada än nytta.

− De ger en skev bild av lajv. Nybörjar-
lajven känns väldigt massproducerade. 
Det är enkla intriger som de stencilerat ut 
och allt är tillåtet. Du får spela precis vad 
du vill och hur du vill.

Men är inte det bra?
− Om det hade funnits en tanke bakom 

ja, men tanken verkar vara att dra in så 
mycket pengar som möjligt, pengar som 
tidigare gått till projektledares och sty-
relsemedlemmars löner. Jag har pratat 
med föräldrar till barn i tolvårsåldern 
som fått sin första kontakt med lajv där 
och som inte vill lajva igen. Det har varit 
mera som en lägerskola, fast utan någon-
ting vettigt att göra, förutom den simpla 
intrig man fått. Om man ska kalla något 
för nybörjarlajv så måste man ju ta hand 
om nybörjarna också! 

Det är inte så att ni som lajvförening 
är avundsjuka på Enhörningen då?

− Nej, inte egentligen. De har vis-
serligen många driftiga eldsjälar, det är 
något att vara avundsjuk på. Men jag 
tror också att när det blir för stort så 
försvinner kvaliteten. 

Men Peter tycker ändå Lajvsverige i nu-
läget, när skadan redan är skedd, måste 
göra det bästa av saken. Sverok har skjutit 

till ytterligare 200 000 kronor för att pro-
jektet ska kunna ros i land. Det är pengar 
som ska gå till studiecirklar, lajvfaddrar, 
resor och marknadsföring av projektet. 
Rent principiellt är han kvar där han stod 
tidigare och tycker att det hade varit bätt-
re ifall Enhörningen hade fått gå omkull. 
Först då, menar han, hade man fått veta 
ifall det fanns ideell glöd kvar. I så fall 
hade en ny förening kunnat bildas. 

− Varför ska Enhörningen − eller nå-
gon annan förening med problem för 
den delen − väljas ut och räddas? I grund 
och botten var det här ett dumt och oge-
nomtänkt beslut. Om Sverok fortsätter 
skyffla pengar på föreningarna kommer 
de bara sitta där som hungriga fågelungar 
i slutändan.

Artikel



Medarbetare 
Eventgruppen
Gillar du att resa mycket och organisera praktiska in-
satser? Vill du bli en bättre kommunikatör och skaffa 
dig erfarenhet i mötet med allmänheten? Hjälp oss i 
Eventgruppen att visa upp Sverok och spelhobbyn. Vi 
söker personer som är intresserade av att delta vid upp-
sättningen av montrar på mässor och konvent över hela 
Sverige. Målet är att öka medvetenheten om Sverok och 
vår verksamhet samt rekrytera nya föreningar.

Kontakt: eventgruppen@sverok.se

Stödperson lokalbidrag
Förbundet har ett särskilt uppstartsbidrag till föreningar som 
vill försöka skaffa föreningslokal. Förbundsstyrelsen söker nu 
en särskild stödperson som kan bistå föreningar i planeringen 
av sin ansökan om bidraget. Tillsammans med representanter 
för de föreningar som sökt bidraget går du på plats igenom de 
praktiska och ekonomiska förutsättningar som finns för upp-
start av en lokal och hjälper dem att utforma sin ansökan uti-
från detta. Du har egen erfarenhet från uppstart och drift av 
föreningslokaler, har en vilja att dela med dig av dina kunskaper 
och vill se spelhobbyn växa med fler lokaler.

Kontakt: david.gustavsson@sverok.se

Signaler från Sverok | maj 200914

Information från förbundet

Sverok söker!
Här finner du de områden där ideellt en-
gagemang just nu eftersöks extra mycket. 

DU BEHÖVER INTE vara involverad sedan tidigare i Sverok 
för att kunna söka dig till något av dessa uppdrag. Om inget 
annat anges så handlar det om oavlönat arbete där belöningen 
ligger i arbetsglädjen, gemenskapen och den värdefulla erfaren-
heten som följer. 

Aktiva i Sverok får alltid mat- och reseersättning, det kostar 
alltså inget mer än tid att engagera sig.
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Hej!

Jag vill bara påpeka att ert senaste nummer var 
otroligt bra! Fortsätt så!

Hjalmar Holm, Fors Fortis Subter Saxum
(Nej, det är ingen viktig förening)

Hi there,
Jag har precis läst artikeln ”20-Årskris i senaste 
Signaler” och tänkte att jag måste skriva någon 
kommentar om vissa saker som sagts både i arti-
keln och i tidigare diskussioner. Tyvärr inte om de 
stora och intressanta frågorna om demokrati och 
eldsjälar utan om en liten sak.

Som en av dessa ”eldsjälar” som var med när 
förbundet startade upp så kan jag säga att namnet 
”Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund” täcker 
mycket väl in de företeelser som nu bidrar med 
största antalet medlemmar i förbundets förening-
ar. Som någon påpekade så är ”costume play” lika 
med ”live rollgaming” vilket är en vidareutveckling 
av ”rollgaming” som i sig växte ur närstridsregler 
för ”fantasy miniature wargaming”. Och om inte 
Counterstrike, CoH, Red Alert och liknande spel är 
”wargames” så vet jag inte vad de skulle kallas. 

Paintball och Soft Air? ”Live wargaming” eller 
hur? Nu använder jag de engelska termerna för att 
väcka känslan för orden igen. Rollspel och kon-
fliktspel täcker allt, även om det råkar vara så att 
man spelar på bräda, runt ett bord, ute i det fria 
eller på internet.

Den här gamla konfliktspelsspelaren hyser stora 
förhoppningar att utifrån dagens ganska torftiga 
dator/online-spel (vissa där ni fortfarande flyttar 
era pjäser på hexagoner, om än osynliga) så kom-
mer det att växa fram spel som träningsspelet i 
André Nortons scifi-äventyr Time Traders, men 
oavsett hur avancerade dessa kommer att vara så 
kommer de att kunna benämnas konfliktspel.

 
Not dead yet,
John Robillard

Svar till Morgan Jarl SFS 60

I ditt svar på min artikel menar du att jag jämför 
lajvare med professionella skådespelare. Det gör 
jag inte någonstans i artikeln. Du skriver också att 
lajvare inte repar inför lajv. Det är också det jag pe-
kar på i artikeln och därför förespråkar att man 
förbereder sig genom repetitioner. 

/Linus Widner

Insändare

Läsarbrev

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!



Träffsäkert
Custer är nyfallen vid Little Big Horn, indiankrigen är i 
full gång och i den otämjda Västern leder cowboys bo-
skapshjordar över stäpperna. När rollspelsklassikern 
Western kommer i ny upplaga är en av nyheterna att 
världen har spikats till en viss tidpunkt: Året är 1876. 

Signalers rollspelsredaktör Karl Bergström träffade två 
svenska rollspelslegendarer: Tove och Anders Gillbring.

Berätta lite om er själva och hur det hela 
började.
Anders: − Jag spelade mycket D&D 
och gillade västerngenren, så det föll sig 
liksom naturligt att göra ett D&D i väs-
ternmiljö. Sen blev det aldrig en D&D-
klon eftersom så mycket ändrades för att 
passa genren. Det här var första utgåvan 
av Western-rollspelet och året var 1989. 
När jag träffade Tove ett år senare hade 
andra utgåvan precis kommit ut, så hon 
kom med i samband med supplementen 
Blodspengar och Dead or Alive. 
Tove: − Jag började med min lillebror 
och Drakar och Demoner, men det var 
svårt som tjej i en väldigt manlig miljö; 
det är det fortfarande. Ett tag spelade jag 
rollspel med Anders nästan varje dag och 

fick på så vis en kraschkurs i rollspelan-
de, kan man säga.
Tove och Anders: − Andra upplagan 
innebar framförallt en kosmetisk föränd-
ring och var mycket snyggare. Vi hade 
dock inte bytt ut omslaget, vilket gjorde 
att folk blandade ihop de två utgåvorna. 
Träffmallen dyker upp, men förklaras 
inte riktigt förrän den tredje upplagan 
som dyker upp 1998. Här är mycket nytt; 
boxen har försvunnit och ersatts med en 
bok som är mer omfattande än de tidi-
gare häftena tillsammans. Reglerna är 
ordentligt slimmade och uppstramade. 
Men nu har även denna upplaga mer än 
tio år på nacken och det är alltså dags att 
ge ut nytt. En utgåva per tio år, det tycker 
vi är lagom!
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Och vad har vi att vänta oss från den 
nya upplagan?
Tove och Anders: − Massor! Det största 
och kanske viktigaste är att vi har be-
stämt oss för ett specifikt år för spelvärl-
den, istället för att försöka täcka in hela 
perioden vilket vi har gjort tidigare. Nu 
kan vi koncentrera oss på detaljer och det 
blir lättare att beskriva saker eftersom 
man inte måste ta hänsyn till de omfat-
tande förändringarna som skedde. Vi 
tror också att det kommer att hjälpa spe-
lare som inte behöver fundera över när 
de vill placera sin kampanj. Vi vill bredda 
kampanjvärlden till hela USA istället för 
enbart Västern, vilket hade varit omöjligt 
om vi hade velat täcka in hela Nordame-
rikas historia. 

− Året vi har valt är 1876, ett år då 
mycket händer och Nordamerika är satt 
i förändring. Inbördeskriget är slut, men 
sydstaterna är fortfarande under militärt 

styre. Många stater har dubbelt styre vil-
ket skapar politiska spänningar. Det är 
presidentval med allt vad detta innebär. 
Slaveriet må vara över, men medborgar-
rättsrörelsen likaså; rasisterna i Södern 
har precis insett att våld och förföljelse 
fungerar och har börjat organisera sig i 
beväpnade milisgrupper. Custer har pre-
cis blivit dödad i slaget vid Little Big Horn 
och indiankrigen pågår för fullt. Västern 
är fortfarande väldigt vild och långt 
ifrån tämjd ännu, cowboys leder stora 
boskapshjordar över stäpperna. Även-
tyrsuppslagen är oräkneliga; järnvägen, 
guldruscherna, de tekniska framstegen, 
revolutionen i Mexico... vi har verkligen 
försökt pricka tidpunken för ett histo-
riskt aktbrott.

− Vi hoppas också på större mångfald, 
både vad det gäller spelplatser och möjliga 
rollpersoner. Spelarna kommer att kunna 
gestalta förtryckta grupper i samhället i 

stil med svarta och kvinnor på ett sätt 
som kan ha varit svårt tidigare. Vi har 
även lagt till en del arketyper som vi kän-
ner har saknats, som till exempel luren-
drejare eller uppfinnare som kan bidra 
till den tekniska utvecklingen. Rollperso-
nerna ska kunna göra något i Södern, ta 
tåget till New Orleans, fortsätta till New 
York och tillbaka igen, istället för som i 
tidigare utgåvor, vara begränsade till de-
len väster om Mississippi. 

− Vad det gäller systemet så har vi in-
sett att alla inte vill spela på samma sätt 
och därför delat upp rollpersoner i tre ni-
våer: ”realistisk” för de som verkligen vill 
ha småskaliga äventyr och väldigt död-
liga rollpersoner; ”kampanj” för de som 
vill ha ”standardwestern” och ”action” 
för de som inte vill bygga upp en rollper-
son utan börja med halsbrytande äventyr 
med en gång. Vi tror att många vuxna 
rollspelare inte har tid att spela lika ofta 

Illustrationerna till spelet är gjorda av Lukas Thelin.



och mycket som de yngre och den tredje genren är speciellt 
anpassad till kortare sessioner och kampanjer.

− Vi har också byggt vidare på det gamla ryktessystemet för 
att verkligen skapa en känsla av att rollpersonernas handling-
ar har konsekvenser, att de inte agerar i ett vakuum. Systemet 
för fördelar och nackdelar är helt nytt  − dina nackdelar ger 
dig poäng när du spelar ut dem. Dessa poäng kan du senare 
använda för att aktivera dina fördelar. Förhoppningen är att 
det ska göra att spelarna verkligen spelar ut sina nackdelar.

− Det kommer att bli två böcker istället för en den här 
gången, en för reglerna och en för världen, båda i fyrfärg. De 
populära figurspelsreglerna kommer att inkluderas i boken. 
Flera supplement står på tur och är så gott som klara; vi ville 
inte ge ut dem till förra upplagan eftersom vi visste att en ny 
var på väg. 

Finns det någonstans där ni känner att ni har gjort avsteg 
från det historiska Västern för spelets skull?
Tove och Anders: − Tja, vi har med ett kapitel om övernatur-
liga fenomen, så som spöken och liknande. Vi har också valt 
att inkludera regler för hur troende människor, både kristna, 
indianer och voodoo, kan påverka sin omgivning genom sin 
tro, men det är mer jordnära än extremt och den som inte 
tycker att det passar kan enkelt plocka bort det ur reglerna.

Hur kommer det sig då att det har blivit just Western? Var-
för tror ni att det är så populärt bland svenska rollspelare?
Tove och Anders: − Åh, vi tror att Western är en bra roll-
spelsmiljö helt enkelt. Ju mer man sätter sig in i den desto 
mer förstår man hur pass mycket som faktiskt hände och vad 
som går att omsätta till rollspelsäventyr. Det är en tid där 
rollpersoner kan ha betydelse, kan vara i centrum, utan att 
det blir orealistiskt. Det är en tid där det finns mycket att 
vara arg på, många orättvisor och konflikter, konflikter som 
sällan är helt svartvita utan mångbottnade.

− Västerngenren är ju också väldigt lättigenkännlig, med 
framförallt massor av filmer och tv-serier där rollspelare kan 
hämta inspiration. 

− Vi har också en idé om att svenskar kanske kan sätta 
sig in i genren på ett speciellt sätt, med vårt avlånga, gles-
befolkade land. Generellt sett så har västerngenren alltid 
varit populär här, precis som i andra delar av Europa, men 
av någon anledning så har den inte varit lika populär i till 
exempel Storbritannien.

Svenska rollspel har ju kommit och gått, nu senaste Järn-
ringens Mutant, men Western står fortfarande. Hur tror ni 
att det kommer sig att ni klarat er så pass bra?
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Tove och Anders: − Vi har alltid drivit 
det här som ett hobbyprojekt, eventuella 
pengar vi tjänar på spelet går bara till att 
kunna ge ut nya supplement. Vi har båda 
jobb vid sidan av som vi försörjer oss med 
och arbetar med Western som en bisyssla. 
På så vis har vi aldrig varit i särskilt stor 
ekonomisk risk. 

Vad är det som är viktigt i ett rollspel? 
Vad får man inte missa?
Tove och Anders: − Systemet måste vara 
anpassat till genren. Generiska system 
kan säkert ha sina poänger, men vi kän-
ner att för mycket går förlorat. Reglerna 
måste hjälpa berättandet i just den spel-
miljön. Vi tror också att det är viktigt att 
ett spel försöker bibehålla en egen särart, 
något som skiljer ut det i mängden. 

Hur ser ni på Rollspelssverige idag? Vad 
kommer vi få se mer av i framtiden?
Tove och Anders: − Den stora knäckfrå-
gan för Rollspelssverige idag är distribu-
tionen. Det är svårt att nå ut med sitt spel 
till en bredare grupp och väcka intresset 
hos nya spelare. Vi skulle behöva ett lätt 
nybörjarspel, med bred distribution som 
kan introducera nya i hobbyn. Att roll-

spel har börjat dyka upp på bibliotek ser 
vi som otroligt positivt.

− I framtiden tror vi att det kommer 
dyka upp fler hybrider av spel, så som 
rollspel/brädspel. Indiespel med smala 
ämnen och högt produktionsvärde. Den 
andra trenden står D&D för, där rollspe-
let blir mer och mer spelbetonat, med fi-
gurer, turneringar och liknande.

Avslutningsvis, frågan som vi alla vill ha 
svar på- när kommer vi kunna spela den 
nya utgåvan?

Tove och Anders: − Just nu väntar vi 
på stabilare dollarkurs, men mycket är 
redan klart. Till hösten borde svenska 
rollspelare kunna hålla den fjärde uppla-
gan av rollspelet Western i sin hand.



Brädspel från 
ax till limpa 
Steget från spelare till spelmakare är inte långt, det har Sig-
nalers brädspelsredaktör sett bevis på upprepade gånger. På 
konvent, i butikshyllor och i recensionsfloden dyker de hem-
designade spelen upp. 

I den första delen av den här artikelserien berättar fyra spel-
makare med vitt skilda erfarenheter om sin skapelseprocess.

Text: Claes Engholm

– men var är degen? 

Antingen byggt av enkla delar som han 
kan plocka ihop själv eller helt och hål-
let elektroniska som han lägger upp på 
en hemsida.

Spelmakare nummer två heter Peter 
Stenberg. Han är en riktig idéspruta som 
av hans hemsida och diverse Youtube-
klipp att döma har en massa hyss igång 
samtidigt. Nu snackar vi inte bara spel 

Spelet Go On av  David Gezelius
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INLEDNINGSVIS PRESENTERAR VI 
Pelle Nyrén. Vid sidan av sitt dagjobb 
får han minst en ny spelidé i månaden 
som han skissar på och dryftar med sina 
spelkamrater tills ritningarna hamnar i 
byrålådan för att jäsa till sig. I förekom-
mande fall plockas dessa fram igen för 
att vidareutvecklas och ibland händer det 
även att ett färdigt spel ser dagens ljus. 
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utan allt möjligt och omöjligt du kan tän-
ka dig. Samlingsskivor, t-shirts, ”antigra-
tulationskort” och tändstickor för mord-
brännare med tillhörande gravstenar 
med offrens namn är bara några exempel 
på vad han kränger från sin hemsida vid 
sidan av krigsspel mot Norge och dikta-
tor-memory.

David Gezelius delar också med sig av 
sina erfarenheter. Förutom att snickra 
hemma  tills till och med han själv är 
nöjd, vilket förefaller inträffa långt ef-
ter alla andra i hans omgivning  har han 
faktiskt även lyckats få andra att sälja 
hans spel åt honom. Men vedermödorna 
däromkring gör att han idag hellre likt 
tjuren Ferdinand trivs bättre på kam-
maren och pysslar med prototyperna. 
Drömmen om framgång som speldesig-
ner hänger nu på vad hans agent lyckas 
åstadkomma utomlands.

Sist men inte minst har vi den oef-
terhärmlige Anders Fager som med sitt 
Gottick Games får anses vara den mest 
etablerade entreprenören i samman-
hanget. Han har flera spel ute på mark-
naden och lyckas hålla sig flytande eko-
nomiskt på detta. Nu gör han enligt egen 

uppgift inte det här i första hand för att 
bli rik utan för glamouren, de fria drin-
karna och de skrikande tonårstjejerna.

Varifrån får ni inspiration att kläcka en 
ny spelidé?

Pelle Nyrén: Jag brukar oftast utgå från 
en spelmekanik i ett befintligt spel som 
jag känner borde kunna göras bättre. Ex-
empelvis möjligheten att alterera fasord-
ningen mellan olika turrundor. Om spe-
larna har olika kort som är olika bra att 
spela i olika fasordningar kan man t ex 
stoppa in ett röstningsmoment där spe-

larna sakar kort med olika värde i antal 
röster. Nu gäller det bara att komma på 
vad spelet egentligen ska gå ut på så att 
man kan lista ut några fiffiga effekter på 
korten i övrigt.

Skåningen Peter Stenberg är inte bara 
geografiskt fjärran från det här tänkan-
det utan utgår istället från vad han själv 
kallar sin morbida humor.
Peter Stenberg: Jag tycker om att pro-
vocera med mina saker och det fick jag 
chans till när jag var less på att bo i Mal-
mö. Då tänkte jag att man borde jämna 
hela staden med marken men insåg att 

Törs du utmana Pelle Nyrén?
Foto: Per Pettersson

Anders Fager
Foto: Henrik Sannesson

Snokus av  David Gezelius
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det nog inte skulle röra om lika mycket i 
grytan som om man startade en grupp på 
facebook som lobbade för atombombning 
av Norge istället. Sagt och gjort. Snart 
fanns en karta och stridsplan utarbetad 
och så småningom började ett brädspel 
utveckla sig.

David Gezelius har även han en helt 
egen ingång till starten.
David Gezelius: Till en början visualise-
rar jag något slags manöver eller drag som 
aktiverar en viss funktion. Den funktio-
nen får gärna ha någon slags återverkan 
på hur man kan manövrera vidare och 
jag hamnar ofta i en dynamik som byg-
ger på pendling eller växelverkan. Nå-
gonstans här kan man få en association 
till vad spelet verkar handla om.

Anders Fager skulle ha väldigt svårt att 
börja i den änden.
Anders Fager: Jag utgår gärna från sto-
rytelling. Efter att ha läst boken Stalin: 
The Court of the Red Tsar av Simon Sebag 
Montefiore blev jag så fascinerad av per-
songalleriet att jag inspirerades att göra 
kortspelet Comrade Koba.

Att Anders Fagers kortspel Love Soap 
inspirerades av dokusåporna med sina 

utröstningar är inte svårt att se. Vad som 
däremot är svårt att se är någon som helst 
röd tråd mellan de fyra spelskaparna. Det 
verkar inte finnas något rätt svar i frågan 
om hur spelidéerna uppstår. Utan alla 
hemmapysslare uppmanas att jobba på 
det sätt som känns bäst för dem. Även om 
alla framhäver vikten av gedigen speltest-
ning och att ta in synpunkter av olika 
slag, poängterar Peter Stenberg att det är 
viktigt att inte förlora sin personliga prä-
gel på spelets själ.

I frågan om hur den första idén utveck-
las vidare är alla utan David Gezelius 
överens om att nyttja papper och penna 
på ett tidigt stadium.
Peter Stenberg: Jag har alltid papper 
och penna med mig så att jag kan anteck-
na en tanke eller idé. Mina anteckningar 
lagrar jag sen i en byrålåda och plockar 
fram vid tillfälle.
Pelle Nyrén: Utöver det har jag en liten 
gruppövning där deltagarna kan välja 
varsitt spel och plocka ut vilken meka-
nism som de menar är spelets behållning. 
Kan vi sedan baka ihop dessa mekanismer 
till en fungerande mix kan det förvandlas 
till precis vad som helst. Jag börjar ofta 
i fel ända och har snabbt massa tuffa 

spelkort som jag vill få in i spelet som 
ofta blir så belamrat med ”enkla” regel-
tillägg att Einstein skulle ha problem att 
bringa ordning i kaoset. Betydligt bättre 
vore det att först etablera själva spelet så 
enkelt som möjligt och därefter se vilka 
kort som eventuellt skulle behövas för att 
balansera olika handlingar.
Anders Fager: Jag ritar ut något väldigt 
grundligt som jag och mina speltestare 
kan skyffla emellan oss. Design och lik-
nande kommer långt senare.

David Gezelius förstår konceptet och 
tycker själv att han med tiden blivit 
allt bättre på att i tid jobba med skisser 
och provbitar.
David Gezelius: Historiskt har jag alltid 
utvecklat mina idéer till något alldeles 
fantastiskt innan jag printar ut något lika 
vackert som matchar den hänförda käns-
la av vördnad som jag ännu hyser. Natur-
ligtvis har den hårda verkligheten oftast 
visat att även jag har stoppat in alldeles 
för många idéer för att det ska gå att spe-
la. Nu blir jag inte lika knäckt som förr 
och det är så väldigt roligt att designa att 
det kan gränsa till besatthet ibland. Men 
den känslan är vad jag har att gå på då 
jag inte är någon Reiner Knizia-typ som i 
egenskap av att vara professor i matema-
tik, verkar kunna räkna ut i förväg var 
på kurvorna brytpunkterna finns för när 
eventuella obalanser går över styr. Trial 
and terror, med andra ord.

Det är någonstans vid det här laget som 
en spelidé i förekommande fall kvalar till 
att manifestera sig i fysisk form som en 
prototyp av något slag. En första tröskel 
ska passeras och här prövas inte bara 
spelidéerna utan även vännerna. Här har 
framför allt Pelle Nyrén många tips om 
vilka komponenter som kan användas 
och hur de påverkar resultatet.

Pelle Nyrén: Det går oftast utmärkt med 
glasstenar eller lånade pjäser från andra 
spel. Andra saker manifesteras med för-
del av de olikfärgade bottenlösa plastpy-
ramider i olika storlekar från spelet Ice 

Speed Champion av David Gezelius
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House eller Ice Towers. När det kommer 
till utprovandet av spelkort rekommen-
derar jag lika varmt plastfickor med hel-
färgade baksidor, ämnade för spelkort. 
Med sådana kan du enkelt byta funktio-
ner genom att byta ut handskrivna lappar 
som beskriver kortets effekt. Utskrivna 
lappar blir lätt märkta av fingeravtryck 
och annan mekanisk nötning medan in-
struktioner i en dold plastficka kan vara 
hur sliten som helst utan att det syns. 
Kommer du sen på en ny funktion är det 
bara att klottra ner det till en ny plastficka  
istället för att ställa sig vid skrivaren, om 

du äger en sådan, med tillskäraren redo, 
tipsar Pelle Nyrén. 

Övriga lägger även de till och plockar 
av bitar under resans gång. De har ofta 
massa olika uppslag men inser att det blir 
ohanterligt om man inte håller det så rent 
som möjligt. ”Kill your darlings” är ledor-
det för Peter Stenberg som påminner om 
att ingen kommer sakna vad de aldrig har 
sett. David Gezelius gör gärna enkla spel 
som barn och icke-gamers kan ha utbyte 
av. Om ett spel till slut bara innnehåller 
en eller två egenskaper kan det alltså ha 
filtrerats bort tio eller fler på vägen dit.

I den andra delen i serien om spelde-
sign kommer diskussionen att hand-
la om hur man som spelmakare ska 
nå sin marknad.

Här kan ni hälsa på tills dess:
* 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

SOMMARKONVENTET MED SOL, BAD 
OCH SPEL FÖR FEMTONDE ÅRET I RAD

17-26 juli på Martinsgården utanför Jönköp-
ing | Deltagaravgift 100 kr + 2 d20 SAN |
Ingen föranmälan | www.gob.nu/container 

Annonser
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NÄR JAG TRÄFFAR Anna Colliander 
på lördagsmorgonen på gården framför 
Internationella gymnasiet har hon kom-
munikationsradion påslagen. 

− Den här är min länk till vad som 
händer, den är på hela tiden.

Att vara konventsgeneral är ingen he-
derstitel utan hon förväntas kunna rycka 
ut när någonting händer, oavsett vad. 

− Vi har inte haft några större problem, 
men även småsaker kan ju bli stora. När 
vi hade fått fel sorts kaffe till automaten 

och kafeterian skulle öppna så blev det 
förstås kaos.

Anna har sett många av konventets 
funktioner. Hon har gått från passchef, 
till städchef till sekreterare i Föreningen 
GothCon och nu alltså konventsgeneral. 
Intresse och engagemang är viktigt och 
att vara en problemlösare när det strular. 
Men den här gången har lite strulat, det 
mesta är som det brukar på Hvitfeldtska 
Gymnasiet i Göteborg. Och någonting 
har Anna Colliander och resten av för-

Tradition
GothCon firades för 33:e gången i påskhelgen. Av den 
”gamla skolans” konvent kan GothCon fortfarande räkna 
sig som Sveriges största med 1820 besökare. Framgångs-
konceptet stavas traditioner.

Text och foto: Henrik Sannesson
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Anna Colliander, konventsgeneral
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eningen gjort rätt, för under hennes år 
har konventet vuxit från 1200 deltagare 
till att de senaste åren ligga mellan 1800 
och 2000. 

− Vi har flest rollspel bland konventen 
i Sverige. Medan andra konvent brukar 
ha svårt att få ihop tillräckligt med roll-
spelsarrangemang så har det hänt att vi 
till och med får tacka nej till folk som 
vill arrangera. 

Bara en knapp kilometer från konven-
tet, på Svenska Mässan, ordnade under 
påskhelgen också datorspelsfestivalen 
Dreamhack för första gången en Göte-
borgsupplaga. GothCon, som aldrig har 
datorspel i någon form märkte enligt Anna 
Colliander inte av någon konkurrens.

− Det känns inte som att det är samma 
människor som spelar rollspel i en spel-
grupp med andra som hellre skulle gå på 
Dreamhack än hit. 

− Jag tror inte att vi konkurrerar egent-
ligen och jag tror att det skulle kunna 
vara kul att samarbeta mer nästa år. Fast 
samtidigt tycker jag om konventet som 
det är. Det är väldigt mysigt. Så det finns 
både risker och möjligheter. 

En konventsfavorit på GothCon är Kel-
lys Hjältar, figurrollspelet som låter ett 
trettiotal spelare ta roller ur Clintanrul-

len med samma namn. Den minutiöst 
återskapade byn från filmen täcker ett 
nästan tio kvadratmeter stort figurspels-
landskap. Jakob Wikman var den som 
tog över när urarrangörerna tackade för 
sig för fyra år sedan. Men efter tre år 
varav två som ensam spelledare har han 
valt att sätta stopp. Nu riskerar den tju-
goåriga traditionen, som fortfarande är 
välbesökt, att gå i graven.

− Charmen med Kellys är den här to-
tala förvirringen som blir av att spelet 
spelas genom att man ger order till folk 
som ska utföra saker. Det är mörkt och 
det händer en massa. Det här är viskleken 
i spelform.

Jakob Wikman har hållit igång i 7 tim-
mar, in i salen kommer spelarna ensam-
ma eller i små grupper. De beskriver vad 
de gör genom att visa med en laserpekare 
på spelplanen. För att vara ett figurslag 
ser man väldigt lite figurer. Det är bara 
när de tre tyska Tigervagnarna ska köra 
någonstans som jag ser pjäserna använ-
das. Men hur sjutton håller han koll på 
allting? Jakob pekar på huvudet till svar.

Alla spelarna har namnbrickor à la 
svenska försvaret, i övrigt är de klädda 
som vanligt. Ja, förutom den tyska stabs-
chefen då som har vita handskar.

− Jag påtalar inte att någon ska rollspela 
eller så, men många går in i rollen ändå. 
En del av dem som är med har spelat Kel-
lys i många år. Det är en tradition att man 
viker hela lördagen åt det här. 

Men nu är det alltså sista gången?
− Ja, de sa ju det för fyra år sedan, de 

ursprungliga arrangörerna. Jag har ord-
nat det här sedan dess, de senaste två åren 
som ensam arrangör. Tyvärr har det inte 
varit någon som har visat intresse för att 
ta över.

Byn i Kellys Hjältar, kanske för 
sista gången på GothCon?

Skaffa en knapp och följ med! 
Mer bilder från GothCon på 

nästa sida...



En liten, liten pansarvagn för 
mycket, mycket små tyskar.
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Fotoreportage

Auktionsvisning. Allt ifrån Pole Position till 80-tals-
rollspelet Star Wars hittade nya ägare.

Piratspelet Cartagena spelades lajv bakom 
kafeterian. Här arrangören. YARRRR!

Ur-arrangörerna av ”Kellys” var i slutet av 80-
talet på plats i Slovenien för att kunna göra en 
perfekt rekonstruktion av byn från filmen.

I mitten den bank där tyskarna förvarar 
guldskatten som Clintan/Kelly försöker sno.

Föreningen Gotvik, som vill suga det 
göttaste ur medeltiden, var på plats 
och bankade på varandra.
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Det moderna brädspelet
Det är dock i den andra halvan av 1900-talet som de moderna brädspelen börjar 

ta form. Samtidigt som mainstream-marknaden fick se spel som Den försvunna 

diamanten (1951) och Risk (1959) grundades företaget Avalon Hill i USA

1958. Avalon Hill publicerade seriösa tematiska brädspel för en vuxenmarknad. 

Företaget specialiserade sig tidigt på simulering av historiska krig och grundade 

genren krigsspel – brädspel som föreställer någon form av konflikt med hjälp 

av faktiska kartor över stridsområdena indelade i rutor eller hexagoner och med 

små pappbrickor som representation för trupperna.

Krigsspelen var länge helt dominerande på den specialiserade brädspelsmark-

naden – kanske ett vittnesbörd om den omvärld, det kalla krig, som spelarna 

levde i: Vietnam, kapprustning och terrorbalans, efterdyningarna av andra 

världskriget. Men någon gång på 70-talet började även andra sorters brädspel bli 

riktigt stora. På 70-talet började brädspelen också få konkurrens av rollspelen. 

Till en början var det mycket samma människor som spelade de här spelen och 

än idag är det många som spelar både rollspel och brädspel.

På 80-talet hade rollspelen kommit ikapp brädspelen och gamers letade efter 

enklare, mer actionfyllda spel än tidigare. Det fanns också fler spelproducenter 

än tidigare och de hittade olika nischer för sina spel, bland annat Games Work-

shop som idag är stora bland figurspelen. Kraven höjdes på att spel skulle vara 

mindre av en matteövning och mer som en film eller en bra bok. Många av 

spelen som gavs ut har överlevt än idag om än i omarbetade versioner: Talisman, 

Britannia, Axis & Allies, Blood Bowl, The Fury of Dracula.

Avalon Hill gick i graven i slutet av 1998 och köptes då upp av det stora 

amerikanska leksaksföretaget Hasbro som även hade köpt upp andra spelfö-

retag, bland annat spelföretaget Wizards of the Coast som i sig var en jätte på 

90-talet.

Brädspelens pånyttfödelse

Idag har brädspelen fått en renässans, en pånyttfödelse som började med spelet 

The Settlers of Catan, allmänt kallat ”Settlers”, som kom i slutet av 90-talet. 

Spelet handlar om medeltida nybyggare i en ny, oexploaterad värld; spelarna 

producerar varor, konkurrerar med de andra spelarna om marken och handlar 

med varandra för att få tag på de varor som behövs för att få sin bebyggelse att 

växa. Spelet kom när datorspelen hade lyckats växa till sig och blivit en allvar-

lig konkurrent till brädspel och visade på hur de framtida brädspelen skulle 

behöva se ut för att överleva: Välsmorda och lagom komplexa spelregler som 

är väl förankrade i ett tema som engagerar till att spela spelet. Idag är brädspel 

ett stort fenomen. Den årliga brädspelsmässan i Essen drar över hundratusen 

besökare per år. Det finns två stora trender. Dels den europeiska designtren-

den som fokuserar på kluriga spelregler 

med spel som Puerto Rico, Agricola och 

Power Grid som flaggskepp. Dels den 

amerikanska designtrenden där tema-

tiken i spelet är det viktigaste: Arkham 

Horror, Runebound, War of the Ring är 

bra exempel på dessa spel. För att bli 

framgångsrikt idag kan ett spel dock 

inte helt förkasta varken tema eller spel-

mekanismer. Idag produceras bättre, 

mer väldesignade spel än någonsin ti-

digare och det är en konsekvens både 

av billigare och mer avancerade produk-

tionsmöjligheter, men också den långa 

utveckling av brädspel som skett under 

många, många år.

Olle Sahlin, längst till höger, med vänner 

provspelar den svenska översättningen av 

spelet Talisman i slutet av 80-talet. 

Olle berättar: ”Sverige är ett väldigt 

traditionsbundet land. Det var därför som 

de första rollspelen kom i låda – i Sverige 

skulle spel alltid komma i en låda. Det var 

först med frågespel som Trivial Pursuit på 

80-talet som kompaktlådan kom till Sverige. 

Talisman kom i det platta formatet i en helt 

överdesignad låda. Äventyrsspels Art Direc-

tor Klas Berndal har fått äta upp sin slips för 

det. Det var det sista spelet som Äventyrs-

spel gjorde i det stora platta formatet. Sedan 

kom Sherlock Holmes-spelen i det nya 

formatet och sedan var det bara att rulla på.”

Advanced Squad Leader, en simu-

lering av strid på kompaninivå under 

andra världskriget. Varje ruta föreställer 

40 meter och varje drag 2 minuter. 

Spelet har blivit en klassiker; reglerna är 

mycket komplexa men när man lärt sig 

dem går ett parti snabbt och tar inte stor 

plats när man spelar det – en ovanlighet 

för de komplexare krigsspelen. 

Ovan: Fredrik Innings har, bland annat, 

en samling krigsspel på temat ökenkri-

get (en del av andra världskriget).

Ännu längre ovan: En mer blandad 

samling brädspel.

Kärt barn har många namn. Ordet 

"konfliktspel" i Sveroks namn kan både 

tolkas som ett annat ord för konflikt-

spel och som ett samlingsnamn för 

alla spel med klara vinstmål. I den vida 

betydelsen innebär detta både bräd-, 

figur- och samlarkortspel. Krigsspel, 

å andra sidan är ett speciellt sorts 

brädspel som detaljerat försöker simu-

lera ett krigshändelseförlopp.
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När Sverok grundades, 1988, hade storsäljaren Amiga 500 varit ute på mark-
naden i ett år och Nintendos klassiska 8-bitarskonsol i tre år. Datorspelen hade 
visserligen hunnit bli ”big business” men de flesta svenskar hade som mest 
prövat datorspel någon enstaka gång. Det skulle fortfarande dröja fyra år till 
CERN i Genève lanserade World Wide Web och gav Internet det ansikte som 
vi är vana vid idag.

Spel över nätverk
På 90-talet blev det populärt med LAN-partyn. Det var en ny typ av spel, så 
kallade ”förstapersonsskjutare” (FPS), som gjorde entré, där man som spelare såg 
sin spelfigurs vy och rörde sig i en 3d-miljö och kunde skjuta på allt man såg med 
allehanda vapen. En egenskap som de här spelen hade var just möjligheten att 
koppla ihop flera datorer med varandra och springa omkring och jaga och skjuta 
på varandra. Det första riktiga FPS-spelet var Castle Wolfenstein som släpptes 
av id Software 1992 men det var Doom, som hade samma spelmotor och som 
släpptes året därpå, som hade flerspelarfunktionen som blev så populär.

Idag har utvecklingen gått framåt i en rasande takt. Fram till FPS-spelet
Quake 1996 hade datorerna ”fejkat” 3d-miljön, men från och med andra halvan 
av 90-talet fanns datorkraften att simulera en riktig 3d-värld. I FPS-spelet
Half-Life som släpptes 1998 lyckas spelskaparna berätta en historia genom 
FPS-mediet. Counter-Strike som idag är världens största FPS-spel är baserad 
på spelmotorn i Half-Life. I Counter-Strike, som släpptes 1999, finns bara 
möjligheten att spela mot andra spelare.
Rollspel över nätverkSamtidigt med förstapersonsskjutarnas utveckling hade Internet växt och blivit 
en naturlig spelplats. Med Internet blev MMORPG (Massively Multiplayer 
Online Role Playing Game) populära. MMORPG-spelen var en naturlig ut-
veckling av MUD (Multi User Dungeon), som också spelades över Internet
men var textbaserat. Ett MMORPG har, till skillnad från ett MUD, ett grafiskt 
interface.

MMORPG-spelet World of Warcraft har blivit omåttligt populärt. Spelet 
har strax över 11 miljoner användare över hela världen, som alltså när som helst 
kan gå in i fantasyvärlden Azeroth.

Datorspelen har gått från att vara ensamaktivitet till en social aktivitet. Dreamhack i Jönköping är idag 

världens största LAN-party med över 10 000 deltagare.

Recensent:
ANNELI 
HENRIKSSON 
anneli@sthlm.sverok.se

Sverok 20 år
MARTIN BRODÉN

www.sverok.se

MARTIN BRODÉN arbetar med 

socialpsykiatri och har arbetat 

ideellt inom förbundet Sverok och 

som redaktör för den fristående 

kulturtidskriften Fëa Livia. 

Han har också haft ett livslångt 

engagemang inom spelhobbyn. 

SVEROK 20 ÅR är hans debutbok.

Vad är det här för bok?
Den här boken släpps i samband 

med att spelförbundet Sverok 

fyller 20 år. 

Sverok 20 år samlar erfaren-

heter och anekdoter av skilda 

slag från den tid som förflutit i 

förbundets historia, samtidigt som 

den ger en bild av vad Sverok är 

för den som varken hört talas om 

förbundet eller spelhobbyn.

Sverok är Sveriges roll- och kon-

fliktspelsförbund, en organisation 

för spelföreningar. Förbundet har 

över 1 700 föreningar med 70 000 

medlemmar.

Röd tråd sökes

Vill du också veta hur det var på tiden då Sveroks med-
lemsregister låg på en diskett hemma hos en av med-
lemmarna, eller vad paniken kring rollspelet Kult egent-
ligen rörde sig om? Jubileumsboken grottar ner sig i 20 
års Sverokhistoria. Signaler har läst resultatet.

Brokigt när 20 år 
Sverokiana avhandlas

I MARS DAMP den ner hos alla postmottagare 
– jubileumsboken ”Sverok 20 år”. På de här åren 
har förbundet växt från ett par löst sammanhållna 
distriktsorganisationer till ett rikstäckande spel-
förbund med över 70 000 medlemmar. Martin Bro-
dén, gammal spelräv, berättar historien om hur det 
gick till.

Det första som möter en är en föga inspirerande 
förstasida. När man öppnar boken är det zwor-
kar (minst en per sida), profilfärger och Sverok-
typsnittet. Bokens utseende känns direkt väldigt 
Sverok, vilket jag tycker är synd, eftersom snygga 
publikationer tyvärr inte är förbundets starka sida. 
Vår gamla maskot, Zworken, ser ut som en kondom 
med fyra armar och antenner och blir tröttsam ef-
ter ungefär fyra uppslag. Jag blir dock benägen att 



förlåta layoutaren när Brodén väl 
börjar berätta. Vad hände egentli-
gen i tidernas begynnelse?

Flera personer ur Sveroks his-
toria är intervjuade i boken och 
ger sin syn på vad som hände un-
der deras tid som aktiva. Chrisp, 
kanslichef, pratar om fina titlar 
och förbundets första medlems-
register. Jonas Birgersson berät-
tar om hur Sverok växte upp. 

Alla berättar sin del av historien.  Det 
tidiga 1990-talets mediedrev mot roll-
spel har fått sitt egna kapitel, och 2000-
talets stora ungdomsförbund har sitt. Jon 
Nilsson pratar mediestrategi och Emma 
Wieslander skriver om hur viktigt hon 
tycker att det är att Sverok tar tillvara på 
allas röster – eftersom vi kan få barn och 
ungdomar att fatta demokratiska beslut 
i praktiken. 

Det är ett enormt och svårt uppdrag 
som Martin Brodén har fått. På sätt och 
vis är det synd att det inte varit snävare. 
”Sverok 20 år” försöker att vara både en 
informationskälla för nybörjare och en 
nostalgisk klippbok för veteranerna sam-
tidigt. Intervjuer och anekdoter blandas 
med en informationstext om spel, vilket 
leder till att boken ger ett kluvet intryck 
och målgruppen är svårfångad. Dess-
utom skiftar berättarperspektivet ofta 
och mycket. Ibland hörs författarens 
röst tydligt i texten och ibland kliver 
han helt åt sidan. Allt detta bidrar till en 
störande spretighet.

Det känns som att kliva in i någons 
personliga fotoalbum, när gamla FS-le-
damöter visas upp gömda bakom fiskar 
på knasiga bilder, och väldigt välme-
nande. Innehållet är trivsamt, men det 
blir svårgreppbart ibland. Jag önskar att 
Martin Brodén hade stramat ihop sitt 
uppdrag lite och satt ihop antingen en in-
formationsbok för oinsatta, en klippbok 
eller en antologi. Nu vill den berätta för 
mycket för för många, faller ofta platt och 
lyckas inte riktigt dra in läsaren i boken. 
Det saknas en röd tråd. Ofta under läs-
ningen undrar jag vad just den här bilden 
eller texten egentligen gör här, och får 
inget svar.

Genom att renodla formen på boken 
hade det kanske funnits plats för ännu fär-
re historier att berätta, men det som kom-
mit fram hade hållit en högre kvalitet.
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Katter från kattlajvet Club Felis, ett lajv i samma anda som musikalen Cats och den tecknade filmen Aristocats. 

Likt Cats har enkvällslajvet efter sin urpremiär 2004 satts upp ett flertal gånger i utlandet.

På motstående sida: Hamlet, den kompletta lajv-uppsättningen från 2002. I skuggan av ett storkrig i 30-talstappning gömmer sig Danmarks adel 

i bunkern under slottet Helsingör. Men deras öde är beseglat.  

Nedan: I skuggan av ringen, 2002, utspelar sig i samma värld som Sagan om Ringen. Här är orcherna i Tolkiens värld i berättelsens fokus 

för en gångs skull. Människofången i gropen på bilden är faktiskt Karl Ytterberg, programledare i SVT:s populära rollspels/lajv-program Barda.

Boken innehåller en rik mängd bilder från evenemang som arrangerats av 
Sverok-medlemmar och föreningar under åren.
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Redaktör:
RUBEN BRUNDELL 
ruben.brundell@yahoo.se

Delad zombie, 
dubbel... 
Är zombien helt död som spelfenomen? Capcom har job-
bat imponerande hårt med att förnya ett koncept som 
med all logik borde stagnerat för länge sedan. Om man 
når hela vägen? Det återstår att se. Resident Evil 5 är här. 

HAN FÅR EN slemmig sak med tentakler ned-
tryckt i halsen, Sheva Alomar och Chris Redfield 
tittar förfärat på. Sen skriker han och vrider sig i 
spasmer, förövarna springer därifrån. Det blir tyst 
en sekund, innan han tar sig upp och kastar sig 
mot dig och din partner i ursinne. Ni skjuter ho-
nom skoningslöst.

När huvudpersonerna i Resident Evil 5 har mött 
och oskadliggjort den första infekterade invåna-
ren i den afrikanska kåkstaden de befinner sig i 
säger den obscent muskulöse amerikanen: ”Jag 
har aldrig sett en sådan zombie förut”. Det är lika 
mycket en kommentar från Capcom till spelarna, 
som en replik i spelets manus.

Capcom vill så gärna att det här ska vara nytt. 
Att konceptet Resident Evil inte ska kännas ut-
tjatat. Och på många sätt är det en ny skepnad av 
serien vi ser. Nytt ramverk, nytt flerspelarläge, nya 
fordonssekvenser. Å andra sidan vilar spelet på en 
grund vi känner väl igen från föregångaren.

Resident Evil 5 utspelar sig i ett namnlöst Nord-
afrika, Chris Redfield kommer till området på 

uppdrag av den antiterroristorganisation han job-
bar för, möter upp sin nya partner och påbörjar 
den beordrade undersökningen av området. De 
båda dras snabbt in i en härva av biologisk krigfö-
ring och intriger som går hela vägen från det för-
sta Resident Evil-spelet till del fem.

Däremot finns ett högintressant, tungt textdo-
kument som sammanfattar historien Resident Evil 
från tidigt 60-tal till nu, vilket vi kan läsa lösryckt 
under spelets laddningssekvenser, eller i sin hel-
het, valbart i startmenyn. Det är lika spännande 
som fångande. Ironiskt kan tyckas, då fokus för-
väntas ligga på de animerade sekvenserna i spelet, 
inte den längre bakgrundsberättelsen, prologen, 
om man så vill.

Spelmekaniskt är Resident Evil fantastiskt kul 
när ni är två som spelar. Allt från omgivningar 
till boss-möten är konstruerat för två spelare, 
samarbete och kommunikation är avgörande för 
framgång. Oavsett om ni spelar på delad skärm 
eller uppkopplade. 

Recensioner
KONSOLSPEL

Resident Evil 5:

Fakta: Resident Evil 5 

Genre: Skräck/Action // Rekommenderad åldersgräns: 18 år // Plattform: Xbox 360/Playstation 3 // Utvecklare: Capcom // Utgivare: 
Panvision // Releasedatum: 13 mars 2009 // Spelare: 1-2
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GRAND THEFT AUTO till Nin-
tendo DS är en lika genialisk som 
enkel idé. Fågelperspektivet från 
de första spelen i serien är tillbaka 
och ger en härligt nostalgisk käns-
la. Minispel och en skön kontroll-
metod står för den friska fläkten. 
Det välskrivna manuset förs fram 
genom serierutor på ett underhål-
lande och effektivt sätt. Det här är 
GTA i nyklassisk form, strålande 
utfört till det bärbara formatet.

Genre: Action // Plattform: Nintendo DS // Utvecklare: Rockstar Leeds 
// Utgivare: Take 2 // Utgivningsdatum i Sverige: 20 mars 2009 // 
Spelare: 1–4 // Åldersgräns: 18 år

Fakta: Grand Theft Auto: Chinatown Wars

KORTRECENSION: BROKEN SWORD

Nostalgitripp

DEN SLUTGILTIGA nostalgitrippen är här. Broken Sword är ett av de 
där underbara peka-klicka-äventyren, vad som måste vara spelvärldens 
motsvarighet till en matinéfilm. Nu släpps det, med lätta modifikationer 
till Nintendo DS, och det gör sig perfekt till formatet. Spela Broken Sword 
med förlåtande ögon, klicka dig fram med stylusen och låt dig omfamnas 
av ett fängslande äventyr.

Genialiskt

KORTRECENSION: GRAND THEFT AUTO: 
Chinatown Wars

Genre: Äventyr // Plattform: Nintendo DS 360 // Utvecklare: Revolution 
Software // Utgivare: Ubisoft // Utgivningsdatum i Sverige: 19 mars 2009 
// Spelare: 1

Fakta: Broken Sword 2: Shadow of the Templars 
– Directors Cut

Det flitigt återanvända konceptet med ett större 
monster som måste lockas att jaga den ena av er för 
att exponera sin sårbara yta för den andre är lika 
roligt varje gång. Baksidan blir förstås att, lika kul 
som Resident Evil 5 är tillsammans, lika tråkigt är 
det att spela själv med en datorstyrd partner.

Andra recensenters argument att kontrollerna i 
Resident Evil 5 skulle vara styltiga och förlegade 
stämmer om spelet jämförs med, säg, Gears of 
War 2. Men det vore att jämföra äpplen med pä-
ron. För det adrenalinstinna, panikartade flöde av 
action som Resident Evil 5 bygger på är styrmeto-
den utmärkt.

De två stora frågorna som omgärdat Capcoms 
senaste skapelse är naturligtvis: ”Är deras fram-
ställning av Afrika problematisk?” och ”Har vi inte 
tröttnat på alla zombiespel vid det här laget?”.

Det är bra att det finns en diskussion om etni-
citet i spel och det går att hitta angreppspunkter i 
Capcoms skapelse, men de som påstår att de mörk-
hyade i spelet skulle porträtteras på ett rasistsikt 
sätt har knappast tagit del av verket de pratar om.

Dessutom är det lätt hänt att man med kri-
tikerglasögonen på glömmer bort det positiva 
i att Afrika lyfts in i en spelvärld där samma 
kontinent på sin höjd förekommer i titlar som 
”Mitt djursjukhus”.

Capcoms största gärning är alltså att föra in Af-
rika i kulturformen spel. En kontinent som tidigare 
varit mer eller mindre exkluderad från verk av Re-
sident Evils kaliber. Spelmekaniskt hade Capcoms 
skapelse varit lika bra oavsett geografisk kuliss, 
men verket hade utan tvekan förlorat i relevans 
och stämning i en annan, redan använd miljö.

Sen var det spelvärldens favoritfiende den senas-
te tiden ja, zombien. Visst kan vi zombieestetiken 
vid det här laget, men det ska sägas att Capcom 
gör sitt bästa för att göra något nytt av en uttjatad 
spelkliché. Det här är inga sega zombies vi möter 
i Resident Evil 5, det är snabba, semiintelligenta 
människor med någon form av parasit i krop-
pen. Så blir Capcoms berättelse om utvecklingen 
av Umbrellas T-virus en metahistoria om spelens 
egna, tekniska utveckling.

Så för att sammanfatta den senaste delen av alla 
zombiespels förlaga. Man lyckas förnya Resident 
Evil-serien, men utan att det är omvälvande. Vare 
sig storymässigt, spelmekaniskt eller koncept-
mässigt. Och det räcker riktigt långt, för Resident 
Evil 5 är fantastiskt snyggt, välgjort och framför 
allt, extremt kul att spela. 

Recensioner
KONSOLSPEL
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Fartfyllda äventyr och galna upptågFartfyllda äventyr och galna upptåg

Recensioner
ROLLSPEL

”FARTFYLLDA ÄVENTYR OCH galna upptåg” 
utlovar det rikt illustrerade omslaget till indiepro-
ducerade ”Svenil Rollspelet”. Denna sjätte utgåva 
är kulmen på ett arbete som sträcker sig långt 
tillbaka i rollspelstiden och har kunnat ses Kon-
ventsverige över i många år. Men nu är det alltså 
dags att ta det hela till nästa steg med en ny, mer 
professionell utgåva.

Svenil Rollspelet utspelar sig i en (väldigt) till-
skruvad version av vårt eget Småstadssverige. Den 
vanliga vardagen är ersatt med en surrealistisk 
parodi där landhoppande sjöborrar trängs med 
ilskna pensionärer och faxande fiskar(!). Punkare, 
hip-hoppare och hårdrockare med flera utgör an-
tagonisterna, vars mål i livet är att härja och röja 
dagen lång. Bland hjältarna hittar vi bokmalar, 
bönder, brevbärare och bimbos.

Tyvärr måste läsaren ta sig igenom större delen 
av boken innan denne når delen som beskriver 
spelvärlden. Läsaren förväntas uppenbarligen ta 
till sig exakt hur man skapar en rollperson, vilka 
färdigheter denne ska ha och hur den slåss innan 
den får information om vilken kontext det är tänkt 
att rollpersonen ska röra sig i! Till sin hjälp har lä-

saren sexton olika karaktärstyper att välja mellan. 
Tyvärr känns de mer som färdiga rollkoncept än 
bredare kategorier. Färdighetsfloran är väldigt di-
versifierad och innehåller allt från rökning till trä-
skosparkar och tv-tittande. Vissa av nonsensfär-
digheterna tycks verkligen ha en berikande roll i 
spelet; den som är bra på att ”dricka kaffe” kan till 
exempel lättare stärka sig med denna dryck, men 
andra verkar vara fullständigt poänglösa. Me-
ningsfulla färdighetsslag i ”posthantering” är nog 
inte alltför frekventa under de flesta speltillfällen. 
Författarna har gjort sitt bästa att späcka alla ta-
beller med humoröst material, men det räcker inte 
riktigt ända fram.

Spelsystemet i allmänhet luktar riktigt unket 
av gamla svenska systemtankar och tycks inte alls 
passa genren som författarna vill återskapa. För-
fattarna hävdar att regelsystemet är ”enkelt”, men 
reglerna innehåller listor av förkortningar, tabel-
ler på varannan sida och tärningsslag i parti och 
minut. ”Fartfylldhet” verkar vara ett ledord i spel-
världen och författarna påstår att stridssystemet 
ska avspegla detta, men detta framstår i ljuset av 
mer lättanvända system som ett tragiskt skämt. 

Imponerande 
indieproduktion

Svenil Rollspelet:

Fakta: Svenil Rollspelet 

Genre: Humor // Spelsystem: Eget // Rekommenderad åldersgräns: Nej // Språk: Svenska // Förlag: Svenil Games // Huvudkon-
struktör: Daniel Lenneér och David Gustavsson // Utgivningsdatum i Sverige: december 2008

Redaktör:
KARL BERGSTRÖM 
karlb@tii.se

Omslaget till spelet är gjort av Lukas Thelin, och 
illustrationerna av Lukas Thelin och Daniel Lenneér.
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Genre: Modern Horror // 
Spelsystem: inget (nya World 

of Darkness) // Rekommende-
rad åldersgräns: – // Språk: 

Engelska // Förlag: White Wolf 
// Huvudkonstruktör: Chuck 

Wendig // Utgivningsdatum i 
Sverige: februari 2009

Fakta: 
Hunter Horror 

Recognition Guide

Recensioner
ROLLSPEL

SEXTON UNIKA skräckfenomen trängs på 330 väl-
producerade sidor. En fullständig avsaknad av regel-
data gör kanske vissa besvikna men skänker boken 
ett helgjutnare intryck och försäkrar oss om att inne-
hållet går att använda till vilket system som helst. I 
mångfalden bland Tjernobylfödda maffiabossar, fo-
tografier på den gömda staden och den arketypiska 
”saken från djupet” finns något som borde passa alla 
skräckälskare. Passande och stämningsfulla illustra-
tioner ökar upplevelsen. Två tummar upp!

Maxad skräck

VETERANER OCH NYKOMLINGAR möts för att 
ge oss sex klassiska Call of Cthulhu-scenarion satta i 
och kring Lovecrafts New England. Kvalitén på scena-
riona varierar kraftigt, men alla borde gå att använda 
om än med lite modifikationer från en driftig spelle-
dare. Att de inte är så enormt svåra och/eller dödliga 
som är brukligt känns dock uppfriskande. Illustratio-
ner och layout skvallrar om att det är en indieproduk-
tion, men tittar man bara bortom omslaget så är det 
ingenting som inte går att svälja. 

En lyckad attack kan innebära så mycket som 
fem(!!) slag mot olika värden; initiativ, attack, för-
svar, skada och en färdighet som ”slagpåse” vilken 
reducerar skadan. Försök att lägga till kryddiga at-
tacker som kalsongryck och smalbenssparkar blir 
mest last i redan sjunkande skepp.

Allt ovanstående till trots så är det förstås fan-
tastiskt roligt att se hur svenska rollspelsskapare 
lyckas ge ut sitt kärleksbarn med så här pass högt 
produktionsvärde. Spelet är vällayoutat, tryck-
ningskvalitén är fullgod och innehåller fantastis-
ka illustrationer från omslaget till sista sidan. Inte 
mindre än fyra scenarion finns med i boken vilket 
verkligen hjälper i en så här pass ovan spelmiljö.

Man kan dock avslutningsvis inte hjälpa att 
undra vilken spelets tänkta målgrupp är. Att en 
yngre spelgrupp skulle kunna ta till sig den skru-
vade humorn är tveksamt. Spelet är vämjeligt 
chauvinistiskt och att hänvisa till att det ”bara är 
en parodi” håller inte riktigt, vilket förstås skräm-
mer bort en del. Kanske är spelet främst lämpat 
för den publik det haft hittills, de inbitna kon-
ventsdeltagarna, och då kan det nog bli svårt att 
nå en bredare publik.

KORTRECENSION: 
HUNTER HORROR RECOGNITION GUIDE

Genre: 1920-tals horror // 
Spelsystem: Call of Cthulhu 
// Rekommenderad ålders-
gräns: – // Språk: Engelska // 
Förlag: Miskatonic River Press 
// Huvudkonstruktör: Keith 
Herber // Utgivningsdatum i 
Sverige: februari 2009

Fakta: 
New Tales of the 
Miskatonic Valley

KORTRECENSION: 
NEW TALES OF THE MISKATONIC VALLEY

Cthulhu light

55560

Karl BergstrÃ¶m (order #1280608)
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En promenad 
i parken

Som societetsminglare i Kungliga Palatset gäller det att synas i de 
mest prestigefyllda kretsarna. Spelar du dina kort väl tar du inte bara 
hem det vackra folket från slottsparken, utan hela spelet!

Royal Palace:

NÄR DET GÄLLER Rio Grande Games kan vi 
konstatera att innehållet alltid håller måttet. Det 
är rejäla komponenter, spelkort och illustrationer. 
Trycket är också på plats och även denna gång 
har vi ett historiskt scenario. Vad som utmärker 
spelet är de nio plattor som föreställer olika rum 

i palatset. Dessa kan placeras i vilken kombina-
tion som helst inom uppställningen tre gånger tre, 
vilket gör att spelplanen kan varieras varje gång. 
Rummen har olika funktioner och aktiveras av en 
begränsad mängd tjänare som spelarna försöker 
etablera majoriteter med. Det gäller hela tiden att 

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: Royal Palace 

Genre: Place & Play, Resursoptimering // Rekommenderad 
åldersgräns: 12 år // Speltid: 60-90 min // Språk: Engelska 
// Förlag: Rio Grande Games // Huvudkonstruktör: Xavier 
Georges // Spelare: 2-4
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omgruppera sina ”trupper” till de rum som är vik-
tigast för tillfället och att förutse hur många av de 
andras tjänare man kommer få trängas med där.

Det handlar om klassiska taktiska avvägningar 
och sånt är ju oftast väldigt trevligt, men här ten-
derar vissa spelare att få lite analysparalys. De an-
dra måste tålmodigt vänta eftersom spelet saknar 
aktiviteter i andras turer. Låt oss bara glatt konsta-
tera att spelet maxar fyra deltagare.

De olika rummen förser oss bland annat med 
pengar och olika sigill med vilka vi kan ge oss ut 
i palatsets park för att ragga med vårt nyskaffade 
blingbling. I olika rader placeras inledningsvis 
olika brickor som föreställer olika adliga högdjur 
(höll på att skriva hovdjur!).

Spelet innehåller fler brickor än vad som ryms 
på spelplanen så sammansättningen blir slumpad 
för varje parti. På dessa brickor finns ett poäng-
värde och det pris i pengar och sigill som de be-
höver för att se din inneboende charm och följa 
med dig hem. 

Det blir naturligtvis huggsexa om de attrak-
tivaste brickorna och för att göra det hela ännu 
intressantare blir brickorna billigare och billigare 
vartefter angränsande brickor tas hem. 

Dessutom måste varje hemplockad bricka från 
ytterraderna ersättas med en av dina tjänarpjäser 
som låses där för gott! Ytterraderna kommer alltså 
successivt att fyllas med spelarnas tjänare och de 
som är rikligast representerade i respektive rad 
har poäng att hämta i sluträkningen.

Vid sidan av detta finns också en hög med spel-
kort som man köpa. Dessa utökar antingen de 
handlingar vi gör under spelets gång eller så ger 
de bara poäng i sluträkningen som man lägger till 
värdet av sina hemplockade brickor och upprada-
de tjänare i parken.

Att kalla Royal Palace för kungligt är kanske att 
säga för mycket, men det tål att både ses och spelas 
flera gånger.

EN ÅLDRAD GÖRAN 
PERSSON genomför en 
statskupp för att med elit-
tränade samer atombomba 
Norge. Det galna scenariots 
humor är spelets huvud-
sakliga värde. Peter Sten-
berg tillverkar själv spelet 
och har en expansion med 
norska SS-zombies klar. 

Utifrån det ter sig spelet ambitiöst både fysiskt och 
på hemsidan. Skratten klingar dock snart ut och 
även om spelet har en snabbvariant (under-)håller 
det inte rent tekniskt till slutvillkoren. Det har gått 
för fort från tanke till handling. Regeldesignen är 
ofärdig, likaså hur reglerna är formulerade.

Go west!

EN VÄLFÖRTJÄNT NYUTGÅVA 
av ett riktigt bra spel. Att det var 
klurigt och kul minns jag men nu 
när jag friskat upp kunskaperna och 
även får en extra spelplan samt nya 
byggnader som stoppar in ytterliga-
re aspekter att ta hänsyn till, undrar 

jag och motspelarna varför det var så länge sen vi spelade 
T&E senast! Man ska med brickor på en karta bygga regioner 
kring sina pjäser som kan få motspelarnas områden att vittra 
sönder när de växer ihop. Detta fungerar på intrikata sätt 
som gör det mycket roligare än det låter!

Höjdare 2.0

Recensioner
BRÄDSPEL

Genre: Brickläggning, Majoritetsräkningar och Seriesamlingar // Rekom-
menderad åldersgräns: 12 år // Spelare: 3-4 // Speltid: 60-90 min // Språk: 

Engelska // Förlag: Mayfair Games // Huvudkonstruktör: Reiner Knizia

Fakta: Tigris & Euphrates

KORTRECENSION: TIGRIS & EUPHRATES

Genre: Krig och politisk satir // Rekommenderad åldersgräns: 11 år // 
Spelare: 2 (scenario för 3 medföljer) // Speltid: 180+ min // Språk: Svenska // 

Förlag: www.peterscomics.com // Huvudkonstruktör: Peter Stenberg

Fakta: Nuke Norway Now

KORTRECENSION: NUKE NORWAY NOW
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Recensioner

Från fantasyfarfar Tolkien till mer fantasifulla tolkning-
ar av nutiden, mångt och mycket har hittills avhandlats 
i bokspalten. Den här gången lämnar Daniel den rena 
litteraturens hylla för att i stället plocka fram några mer 
ovanliga komplement för rollspelaren. 

Hur pass spelbart det är, det lämnas sist och slutligen 
till var och en att avgöra.

DANIEL KRAUKLIS tar naturligtvis allting 
på fullaste allvar, hela tiden. Som sig bör.

prima_materia@hotmail.com

Ur bokhyllan

Hellboy Roleplaying Game

Sett allt, gjort allt, rullat alla tänkbara slags polygoner? Då kanske 
GURPS-versionen av Hellboy kan vara något. Inga impro-utsvävningar 
här, detta är ultratraditionellt rollspel med grundegenskaper och hela 
baletten. Men kanske ändå inte helt förutsägbart under godispappret: 
bekämpa uppstekta naziockultister, för belevade samtal med fiskmän 
och bulta diverse monstrum till mos med din svullna helvetesarm. Kan 
kanske duga för att fördriva en trög kväll?

Från ovanligt till udda till ren parodi. 
I kortspelet Munchkins anda har SJG 
skrivit ett slags spelvärldens Faust av 
Goethe, ett ”läserollspel” som egent-
ligen inte är avsett att spelas. Man 
kan så klart försöka, men de fnitt-
riga reglerna är mer avsedda som en 
godmodig drift med bordsrollspel i 
allmänhet och Dungeons & Dragons 
i synnerhet, än som någonting ens i 
närheten av genomtänkt. Redan om-
slaget sätter nivån.

Munchkin 
Player’s Handbook

The Book of Erotic Fantasy

Den här något... speciella modulen till d20-
systemet (D&D) presenterar reglerna vi alla 
väntat på - hur man får XP in natura. Eller 
åtminstone hur man slår extended rolls för 
förhöjd prestation i sänghalmen och om det 
i sammanhanget är bättre med 18 i Dex el-
ler i dumpstaten Cha. Alltsammans friskt 
illustrerat av modeller iklädda smink. Och 
inte så mycket mer. Lämna ditt gamla Wand 
of Wonder hemma i leksakslådan och fjässa 
loss i busken på allvar!

BÖCKER
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av Mattias Huss och Stuart Shelley
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Prins Grönlöv får nog
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Livet efter döden?



POSTTIDNING B
Avs:  SVEROK
 S:t Larsgatan 6 
 582 24 Linköping

SmallCon 0, Smålandsstenar
13 juni: 
D.O.M.M arrangerar speldag i samarbete med Sverok 
Riks/Ost och Studiefrämjandet.

domm.se

Kurs i medeltida dans, Nääs
15–16 juni: 
Introduktionskurs med levande musik.

www.naassamfundet.se

GrottCon XII, Halmstad
10–12 juli: 
LAN, brädspel, fi gurspel, TV-spel, rollspel och mys!

info.grottcon.org

Container, Jönköping
17–27 juli: 
Spelkonvent i Jönköping.

www.gob.nu

KattCon 2009, Katrineholm
23–26 juli: 
Spelkonvent med science-fi ction-tema.

kattcon.se

NärCon 2009, Örebro
30 juli – 2 augusti: 
Lite spelkonvent, lite animekonvent, lite LAN, plus live-
spelningar, josbar och skattjakt.

narcon.sverok.net/nc09

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 
Vänortsvägen 5
97754 Luleå
073-0379642 
Llobal-5@student.ltu.se 


