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Sverok söker dig!
TYCKER DU DET är kul att jobba med 

hemsidor? Då är Sveroks hemside-

grupp platsen för dig. Där sysslar man 

med design, innehåll och utveckling. 

Det fi nns gott om spännande och 

roliga uppgifter. 

Kontakta Petra Malmgren på 

petra.malmgren@sverok.se om du 

tror att detta är något för dig!

VILL DU HJÄLPA till och se till att förening-

arna får den bästa tänkbara servicen och 

hjälpen från Sverok? Då är de nyinrättade 

testgrupperna platsen för dig! Det går även 

bra för hela föreningar att anmäla sig.

Kontakta föreningsansvarig Mikael 

Leisjö på mikael.leisjo@sverok.se om du 

är intresserad.

SVEROK HAR MÅNGA roliga, viktiga och 

utvecklande områden för dig som vill ta 

en aktivare roll inom förbundet. Känner 

du att du har tid och energi över? 

Kontakta då förbundsordförande Jon  

Nilsson på jon.nilsson@sverok.se för 

hitta din plats inom Sverok!
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DÅ OCH DÅ händer det att jag får frågor i 
stil med ”Varför ska Sverok och spelhob-
byn få miljoner i bidrag, ni räddar ju vare 
sig valar eller världen?”. Svaren kommer 
automatiskt och det är sällan som ens 
den mest skeptiske frågeställaren inte 
blir övertygad om att Sverok förtjänar 
varenda krona efter ett par minuters 
samtal.

Ni kan säkert argumenten lika bra 
som jag – ingen annan folkrörelse invol-
verar så många unga utan att det fi nns 
äldre som styr och ställer. Ingen annan 
hobby ger sådana möjligheter att utveckla 
sin kreativitet och analysförmåga. Argu-
menten är många och starka. 

Det fi nns dock ett problem. Argu-
menten om nyttan som spelhobbyn och 
Sverok gör för individer och samhälle är 

ibland så starka att de kan få oss inom 
Sverok att tappa fokuset från det som 
är det viktiga. Eftersom de fl esta av oss 
som är engagerade i förbundet också är 
samhällsintresserade och stolta över alla 
de positiva bieff ekter vår hobby och vårt 
förbund för med sig för samhället gillar 
vi förstås att prata om dem. Vi gillar att 
lyfta fram dem och vi gillar att jobba för 
att stärka dem. Detta är förstås inget pro-
blem i sig, så länge det inte gör att dessa 
bieff ekter blir det centrala och det som 
ska stå i centrum blir något perifert. Vi 
får aldrig glömma bort syftet med Sverok 
– att stötta spelhobbyn, främst genom 
att organisera spelare i föreningar och 
hjälpa dem utvecklas. Då och då dyker 
det upp argument mot detta, vilket gör 
mig bekymrad. Vi fi nns inte till för att 

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

spelsförbund är ett ideellt riksför-

bund för dem som älskar att spela spel 

i alla former. Organisationen saknar 

religiösa eller politiska kopplingar;  

i Sverok fi nns plats för alla.

Idag har förbundet fl er än 65 000 

medlemmar i fl er än 2100 fören-

ingar.

Förbundet startades 1988 och är 

godkänt av Ungdomsstyrelsen, 

som är en tillsynsmyndighet för 

ungdoms organisationer utsedd av 

Kulturdepartementet.

Medlem i Sverok blir man när man går 

med i en förening som är ansluten 

till Sverok. Man kan bilda sin egen 

förening eller gå med i en redan 

existerande. 

öka valdeltagandet i riksdagsvalet eller 
rädda knubbsälar. 

Sverok får inte som många andra or-
ganisationer spela bort sitt syfte och sin 
själ för att få lite extra bidrag, eller för 
att det ska låta bra på konferenser. Om 
vi glömmer bort spelandet förlorar vi vårt 
existensberättigande. Dessutom kanske 
det är så att alla våra positiva eff ekter 
på samhället i stort kommer sig av att vi 
faktiskt inte fokuserar på dem, utan låter 
dem dyka upp som bieff ekter av att vi gör 
det vi tycker är roligast – spela spel.

Med varma hälsningar,
Er förbundsordförande, 

Faran med att
motivera sin existens
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Spel, vår gemensamma ursäkt
NEJ, EGENTLIGEN HANDLAR det förstås inte om spel. Det handlar om gemenskap, om att 
hitta sin plats i tillvaron och att bli accepterad. Vi eftersträvar tillhörighet snarare än 
att kultivera vårt intresse, även om intresset för spel fi nns där som en liten sporre, en 
anledning till varför vi vill tillhöra just den här subkulturen.

SVEROK, EN AV SVERIGES största kompisklubbar, arrangerar snart Nationella Spelveckan 
för  ärde året i rad. Människor som tidigare aldrig haft möjligheten kommer att få 
vara med om spännande spelrelaterade upplevelser. Framförallt kommer de få uppleva 
den gemenskap som fi nns i spelföreningarna runt om i landet. För det föreningarna 
framförallt besitter, förutom högar av spel, boff ervapen och tennfi gurer, är ofta en 
fi n sammanhållning. Inte helt sällan startas sverokföreningar av kompisgäng som 
bestämt sig för att ta klubben som spelar hemma i föräldrarnas källare ett steg vidare. 
Föreningen föds ur vänskapen och ofta leder föreningens bildande till att mer personer 
hittar in till originalkompiskretsen och välkomnas. Sverok handlar inte i första hand 
om spel. Sverok handlar om gemenskap, om att umgås med människor, med spel som 
gemensam plattform.

SVEROK ÄR SINA FÖRENINGAR och ingenting utan dem. Det är föreningarna som arrang-
erar Nationella Spelveckan, konvent, lajv, LAN och olika turneringar i diverse spel. 
Föreningarna skapar den gemenskap som Sverok vilar stadigt på. Tack vare 
den gemenskapen kommer Sverok att leva vidare länge. Inte på grund 
av spelen.

MEN OM SPEL bara är vår gemensamma ursäkt för att umgås, då kanske 
vi lika gärna ha blivit scouter, eller spelat schack? Vi hade ju ändå 
fått uppleva friluftsliv och strategiskt tänkande, precis som på lajv 
och under ett bra parti Carcassonne. 

NEJ, NU BÖRJAR det bli löjligt. Eller? Självklart handlar Sverok 
om spel, och spelen är viktiga för oss, för de utgör, för de fl esta 
av oss, en stor del av tillvaron. Men Sverok handlar också 
om gemenskap, om att hitta sin plats i tillvaron, att bli ac-
cepterad. Och det är klart, vem skulle vilja spela spel ensam 
eller umgås med gamers utan att själv spela? Tillhörighet och 
intresse går nog trots allt för det mesta hand i hand. 

Kontakta Sverok!
Sveroks förbundskansli
Sandbäcksgatan 
  Linköping
info@sverok.se

Sverok Övre Norrland
c/o Ekegren
Viggens väg 
  Umeå
info@on.sverok.se

Sverok Nedre Norrland
c/o Anton Lundin
Gålnässtrand 
  Själevad
info@nn.sverok.se

Sverok GävleDala
Vågskrivargatan 
  Gävle
info@gd.sverok.se 

Sverok Svealand
c/o Nichlas Mauritzon
Järmbodsv. 
  Garphyttan
svealand@sverok.se

Sverok Stockholm
Bolidenvägen b
  Johanneshov
stockholm@sverok.se

Sverok Ost
Box 
  Jönköping
ost@sverok.se

Sverok Väst
Falkgatan 
  Göteborg
vast@sverok.se

Sveroks SKuD
Box 
  Lund
skud@sverok.se

Magnus Alm
sverox@sverok.se

Ansvarig utgivare Jon Nilsson

Chefredaktör Magnus Alm

AD Patrik Eriksson

Framsidesfoto: Kajsa Andersson
Baksidesfoto: Jeff Osborn 

Illustrationer Seif al’ Hasani
 Lukas Thelin 

Foto 
Magnus Alm, Kajsa Andersson, Simone 
Andersson, Tobias Andersson, Daniel 
Barras, Peter Brottman, Markus Oksanen, 
Johanna Poutiainen och Carl-Johan Söder.

Skribenter
Andreas Bogatic, Anderas Brodin, Gustav 
Edman, Tobias Eliasson, Patrik Eriksson, 
Sara Johansson, Alexander Kjäll, Mats 
Lerneby, Markus Oksanen, Villemo 
Linngård-Oksanen, Linus Perlerot, Johanna 
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Adress SVEROX 
 c/ Magnus Alm
 Kustgatan 
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 sverox@sverok.se

Tryck Trydells, Laholm

SVEROX utges av Sverok med  nummer 
per år. Citera gärna men glöm inte att 
ange källa. Eftertryck av längre stycken 
kräver Sverox tillstånd.

Manusstopp för novembernumret är 
den /.

Detta nummer producerades till tonerna 
av Slobobans Undergång och Louise 
Hoffsten.
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nyheternyheternyheternyheternyheternyheter

FÖRBUNDET HAR SEDAN många 

år haft ”vision ” som grund 

för sitt arbete, men eftersom den 

snart är uppfylld behöver en ny 

vision utarbetas. För samordni-

gen av detta arbete står Andreas 

Svedin, ledamot i förbundsstyrel-

sen. Till sin hjälp har Andreas bil-

dat en framtidstrategigrupp med 

uppgift att lägga fram ett förslag 

på hur detta arbete kan se ut. 

Medlemmar i gruppen förutom 

Andreas är: Anders Mörch, Elin 

Gustavsson, Beatrice Düring, Carl 

Niclas Larsson samt Carl Heath. 

Gruppen har inlett sitt arbete un-

der slutet av sommaren och om 

allt går som det ska kommer ett 

förslag vara färdigt till förbunds-

styrelsens möte i oktober.

Framtidsarbetet påbörjat

SVEROK HAR UNDER det senaste året haft 

problem med servrar och de IT-relaterade 

tjänster förbundet erbjuder aktiva och för-

eningar. För att komma tillrätta med detta 

beslutade riksmötet att satsa   kronor 

på området. Nu har förbundsstyrelsen beslu-

tat att förstärka driftgruppen med en anställ-

ning i tre månader. Anställningsprocessen är 

inledd och frågor besvaras av Anders Östlund 

på anders.ostlund@sverok.se.

UNDER V 44 , den - oktober, äger natio-

nella spelveckan rum för  ärde året i rad. 

Som vanligt kommer hundratals föreningar 

runt om i landet visa upp spelhobbyn och sin 

verksamhet. Sverok ställer upp och hjälper 

till med extra bidrag till aktiva föreningar, 

affi  scher och annat marknadsföringsmaterial 

med mera. 

Läs mer om spelveckan och på 

nsv.sverok.se och på sidan .

Nationell spelvecka 
för  ärde året i rad!

FÖR INTE ALLTFÖR många år sedan hän-

gav jag mig under en kort period av mitt 

liv åt att skapa informationsmaterial för 

Sverok. På bas av en idé min distriktskol-

lega Kriss Andsten haft om att skapa ett 

enhetligt och brett informationsmaterial 

om spelhobbyns olika grenar hjälptes 

jag och en mindre kader människor från 

landets alla hörn åt att sätta samman ett 

antal broschyrer som på egen hand skulle 

spegla svensk spelhobbys olika grenar. Vi 

hann dock bara med tre innan pengar, 

energi och beslutsvilja hos dem som fattar 

den typen av beslut, tog slut. Nu skall det 

bli bättring på den fronten.

Riksmötet  avsatte en hygglig 

summa pengar för marknadsföring och 

en stor del av dessa pengar skall inves-

teras i ett nytt informationsmaterial. I 

enlighet med verksamhetsplanens mål 

om att föra förbundets grenar närmare 

varandra har förbundsstyrelsen beslutat 

att detta material skall presenteras som 

ett häfte så att läsaren förstår vidden av 

Sveroks verksamhet.

Webbaserat system

För att materialet skall bli så bra som 

möjligt och för att så många som möj-

ligt skall få en möjlighet att vara med i 

processen att ta fram det ligger nu ett 

grundläggande textmaterial upplagt på 

nätet till såväl allmänhetens beskådan 

som till glädje för alla som vill bidraga 

med eget material. Texterna ligger i en 

wiki, ett webbaserat system som gör 

det möjligt att låta vem som helst ändra 

i textmaterialet och samtidigt behålla 

en lista över de ändringar som gjorts 

över tiden.

Arbetet i avslutningsskedet

Arbetet med detta informationsmaterial 

pågår främst, i skrivande stund, under 

sommaren men en sista titt på det 

slutgiltiga textmaterialet görs inte för-

rän nu då du håller denna tidning i din 

hand. Det betyder att du har en möjlighet 

att påverka hur Sverok framöver kommer 

att presentera just dina hobbys. Ta den 

chansen. Knalla in på info.sverok.se och 

gör din röst hörd!

Ett nytt informationsmaterial 
om svensk spelhobby blir till

CARL HEATH,med 
framtiden i siktet.

Johan Strömquist
sverok@wd.nu

UNDER HÖSTEN KOMMER alla medlemmar 

erbjudas köpa klädesplagg med Sverok-

tema. I dagsläget ingår klassiska plagg 

som t-shirt och luvtröja samt prylar som 

musmatta i kollektionen. Har du förslag på 

fl er saker? Vill du själv illustrera? Kontakta 

då förbundskansliet.

Trycksakerna kommer säljas till själv-

kostnadspris via www.sverok.se med start 

under hösten. Håll ögonen öppna så mis-

sar du inte din chans att skaff a en schysst 

Sverok-tröja eller något annat  att förgylla 

din vardag med!

Sveroks 
höstkollektion 


Driftsgruppen
förstärks med
en anställd
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SEN SENAST HAR det diskuterats en del kring annonsering i Sverox och fl era olika 
åsikter har lyfts fram. Vissa anser att reklamen i tidningen bidrar på ett positivt 
sätt genom att den drar in pengar åt förbundet. Andra är av åsikten att andelen 
reklam i tidningen bör minimeras eller kanske upphöra helt. Debatten har varit 
spretig, och vissa anser också att annonseringen på ett positivt sätt bidrar till 
tidningens innehåll i form av konsumentupplysningar om spelbutiker. Förbunds-
styrelsen har beslutat att annonsförsäljningen skall pågå i ytterligare två nummer 
och sedan väntar ett nytt beslut om hur förbundet skall gå vidare i frågan.

BLAND PAINTBALLSPELARE har det diskuterats runt möjligheterna att få sin hobby 
fi nansierad genom Sverok och kommunbidrag. Vissa tycker att bidragen från 

Sverok tar för lång tid att få utbetalat till sitt föreningskonto och att 
kommunernas bidrag är alldeles för små, aktiva förespråkare tycker 

däremot att det är både smidigt och att det går snabbt att få ut 
bidragen från Sverok.

LAJVDEBATTEN HAR I skrivande stund inte vägt åt endera hållet. 
Medeltidsveckan och semestertider verkar ha lugnat de annars 
debattsugna lajvarna. Ett nytt nummer av tidningen Fëa Livia 

har kommit ut, denna gång temat politik och i övrigt har de 
fl esta lajvarna säkert haft fullt upp med sommarens alla lajv.

DREAMHACK SUMMER har gått av stapeln nu i sommar och självklart 
fi nns det en stor törst efter nästa Dreamhack som arrangeras i slutet av 

november. En av de lustigaste händelserna enligt många besökare på Dreamhack 
summer, var när en person som utgavs sig för att vara från Antipiratbyrån ställde 
sig på den öppna scenen och ville berätta om Antipiratbyråns arbete. Efter en 
kör av bu-rop gick dock personen i fråga av scen under kraftiga applåder. Det har 
dock efteråt diskuterats på Dreamhacks egna forum huruvida personen verkligen 
kom från Antipiratbyrån eller inte.

PÅ AIRSOFTFORUM DISKUTERAS det fl itigt kring åldergränser och lagstiftning kring 
airsoftvapen. Det fi nns en tydlig medvetenhet hos många airsoftare och en stark 
vilja att både legitimera hobbyn och verka för att försäljare av airsoftvapen följer 
de lagar som gäller. Många har diskuterat de stånd som har funnits på mark-
nadsplatser under sommaren och hur slapphänt säljarna där har förhållit sig till 
de lagar som rör airsoftvapen.

I KONVENTSSAMMANHANG HAR det efterfrågats tydligare informationstexter i 
konventsfoldrar. Inte sällan är texterna som beskriver de olika arrangemangen 
väldigt lika på många sätt och utan ordentlig rubriksättning och märkning kan 
det uppstå förvirring. Flera konvent har deltagit i diskussionen och utlovat att 
ta till sig av kritiken. Det är roligt att se att landets konventsledningar lyssnar 
på goda råd från konventsbesökarna, sånt vore det kul att se mer av på Sveroks 
forum.  

Debattsvepet

”Efter en kör 
av bu-rop gick 

dock personen av 
scen under kraftiga 

applåder”

Nya sätt att stötta 
konvent?

FÖRBUNDS

STYRELSEN HAR 

BESLUTAT att 

förlänga avtalen 

med Sverox

nuvarande redak-

tion, både vad gäller själva 

tidningen och reklamförsäljningen. 

Tidningsavtalet förlängs med ytterligare 

sex nummer och en upphandling av reklam-

försäljningen är planerad till i höst, men till 

dess fortsätter redaktionen att sälja Sverox-

annonser.

Sverox-avtal 
förlängda

UNDER HÖSTEN KOMMER en erfaren kon-

ventsarrangör på förbundsstyrelsens upp-

drag se över vilka behov konventen har 

som Sverok skulle kunna hjälpa till att fylla. 

Förhoppningen är att det ska komma fram 

fl era nya, konkreta idéer som kan presenteras 

och börja genomföras under hösten. 

Mer information fi nns på www.sverok.se.

ELLER I ALLA fall Sveroks för-

bundskansli. Efter drygt två 

år sedan den senaste fl yt-

ten är det i höst dags igen. 

Flytten beror i första hand 

på att hyresvärden inte är 

intresserade av att förlänga 

kontraktet. Detta är dock 

även en chans att hitta en lokal 

som bättre än den nuvarande och 

uppfyller kansliet och förbunds styrelsens 

behov.

Sverok fl yttar

tion, både vad gäller själva 

förlänga avtalen 

förlängda
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nyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepet

Intresset för äldre spelkonsoler tycks öka 

i takt med att tekniken utvecklas. För 

varje steg framåt vänds allt fl er blickar 

bakåt. Den smått klassiska spelsserie som 

handlar om Zelda och Link har utvecklats 

långt både grafi skt och storymässigt. Lite 

för långt, tycker Daniel Barras.

DANIEL BARRAS ÄR en tjugosexårig amerikan 

som tillhör den första nintendogenerationen. 

Han berättar med glädje hur han spelade de 

klassiska spelen ”Legend of Zelda” och ”Link 

to the past” tills hans tummar värkte. När 

”Ocarina of time” gavs ut till Nintendo  

gick det att uppleva Links äventyr i D. Alla 

ingredienser fanns i spelet och Daniel tyckte 

att det var näst intill perfekt, sånär som på 

en detalj: han saknade den klassiska vyn, där 

man såg Link snett ovanifrån. Eftersom han 

hade ett intresse av både spelskapande och 

programmering fann han dock ett svar på 

problemet: Att göra om ”Ocarina of Time” 

från D-format till D.

Ytterligare spel väntar

Just nu arbetar han tillsammans med andra 

frivilliga med att omvandla alla banor och 

funktioner och anpassa grafi ken till den som 

Nintendo -spel i  bitar

användes i -bitars spelet ”Link to the past”. 

När Barras är färdig med Ocarina of Time är 

hans intention att även återskapa ”Majoras 

Mask”. Själv kallar han projektet för en nos-

talgisk återskapning av det bästa spelet som 

någonsin gjorts. 

Du kan läsa mer om projektet och ladda 
ner demoversioner på: www.ootd.com.

D BLIR D. I ett unikt projekt återskapas hela ”Ocarina of time” i -bitars miljö.

Den populära boken Beyond Role and Play 

– Tools, Toys and Theory for Harnessing the 

Imagination fi nns nu tillgänglig att ladda 

ner gratis från Internet. Boken består av en 

samling artiklar skrivna av rollspelsentu-

siaster från sju olika länder.

DEN TRYCKTA BOKEN , som är  sidor 

lång och publicerades i februari , är 

slutsåld och fi nns därför nu bara att tillgå 

på Internet.

– Intresset för boken tog oss med över-

askning. Vi förväntade oss inte att sälja 

hela upplagan på under sex månader, säger 

Markus Montola, 

en av  bokens två 

redaktörer.

Boken skapades 

u r s p r u n g l i g e n 

för det nordiska 

levande rollspels-

konventet Sol-

mukohta  som 

arrangerades i Helsingfors. Konventet som 

på svenska kallas för Knutpunkt samlar varje 

år besökare från fl era länder som tillsammans 

annordnar workshops och diskuterar teori 

kring lajv.

– Boken utforskar framförallt den nordiska 

rollspelstraditionen. Vi ville göra bokens 

innehåll tillgängligt så att människor från 

olika rollspelskulturer lätt skulle kunna få 

tillgång till informationen, säger Jaakko 

Stenros, bokens andra redaktör.

Beyond Role and Play innehåller praktiska 

verktyg, analytiska synsätt, inspirerande 

spelrecensioner och nya idéer för alla som 

är intresserade av rollspel. Boken täcker både 

bords- och levande rollspel. 

Hela boken fi nns tillgänglig på 

www.ropecon.fi /brap

Nordisk rollspelsstudie publicerad på webben

B
ild

: D
an

iel B
arras
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VM i Magic – Sveriges tur att vinna?
Den :a-:e september spelas VM i Magic i 

San Fransisco, USA. De allra bästa spelarna 

från mer än  länder kommer dit för att 

tävla om titeln som ”bäst i världen” och ca 

, miljoner kronor i prispengar.

Det är nu elva år sedan Magic kom in på 

hobbyspelsmarknaden. Det många trodde 

var en fl uga som skulle dö ut har blivit ett 

etablerat tävlingsspel med turneringar över 

hela världen.

Den största turneringen av dem alla är 

naturligtvis VM i Magic, som avslutar proff s-

säsongen och markerar börja på nästa. VM 

roterar mellan de tre stora områdena för 

Magic; Asien, Nordamerika och Europa. I 

år hålls VM i San Fransisco i USA i början 

av september.

Flera format

VM i Magic sträcker sig över  dagar och 

spelarna kommer att spela tre olika format; 

Standard (de två senaste årens kort), Block 

Constructed (det senaste årets kort) och 

Booster Draft. Slutspelet direktsänds över 

Internet och intresse att följa fi nalerna live 

brukar vara stort.

Sammanlagt tävlar spelarna om nästan , 

miljoner kronor i prispengar i VM. Det är lätt 

att förstå att reglerna tas på allvar och spelet 

hårdnar ju längre turneringen går. Över  

DEN 9:E OCH 10:E JULI spelades Sveriges i 

år hitills största paintballtävling Flen Open. 

Totalt  lag,  spelare och  butiker fanns 

på plats. Lagen kom mestadels från Sverige 

men även från Norge, Danmark, Tyskland och 

Finland. Flen Open var den :e av totalt  

deltävlingar i den nordiska serien. Nästa 

tävlingen, den sista i serien, heter Swedish 

Hype och arrangeras på paintballgården i 

Skövde den :e till :e september.

Läs mer om om Nordic series 

på www.nordicseries.com eller 

www.swedishhype.com.

domare från hela världen fi nns på plats för 

att lösa eventuella konfl ikter.

Goda utsikter för svenskarna

Förutom den indivuella tävlingen avgörs 

också på VM vilket land i världen som har 

de bästa Magic-spelarna. De tre bäst place-

rade från varje lands nationella mästerskap 

spelar Team Rochester Draft mot varandra. 

Sverige har länge varit ett av världens 

starkaste  Magic-    länder och i år represen-

teras Sverige av ett mycket rutinerat och 

lovande lag.

Är du nyfi ken av att kolla hur det går 

för de svenska, och vill se Magicspel på 

högsta nivå, så föreslår jag att du kollar in 

www.magicthegathering.com mellan den  

:a-:e september.

MOT SEGER? Sveriges VM-lag  består av Anton Jonsson  år från Umeå, Carl Thille  
år från Stockholm och Simon Carlsson  år från Göteborg.

FLEN OPEN 2002. I år ävgörs Nordic Series i Skövde

Nordic series avgörs
i september
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nyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepet

Den :e oktober startar den Nationella 

Spelveckan, och håller på hela vecka . 

Återigen är det dags att värva medlem-

mar, dra deltagare till spelarrangemang 

och visa upp spelhobbyns allra bästa sida 

för de som ännu inte är frälsta.

UNDER DE TRE tidigare år som detta ar-

rangemang ägt rum har årligen runt  

föreningar varit aktiva. Det fi nns mängder 

med positiva exempel från föreningar som 

lyckats med sina satsningar under veckan. 

Dussintals tidningsartiklar, radioinslag, 

mängder av nya spelkamrater och medlem-

mar är bara en liten del av vad som blivit 

resultatet av tidigare spelveckor. I år – när 

förbundet satsar mer pengar än tidigare, fl er 

föreningar är förberedda och även media i 

många fall lagt märke till fenomenet – pekar 

allt på att resultaten kommer bli ännu bättre 

än tidigare år.

Alla tycker vi det är kul att spela spel, så 

varför inte göra det lite extra under spel-

veckan och samtidigt ta chansen att visa 

upp er, hitta nya spelkamrater med mera? 

Ta brädspelen eller lajvdräkterna och fl ytta ut 

på stan, bjud in kompisar, media och politiker 

till att vara med. Det kräver inte mycket extra 

arbete och gör vi det tillsammans samtidigt 

Nationella spelveckan

MER TIPS OCH INFORMATION 
PÅ VÄG!

Inom kort kommer alla Sveroks för-

eningar få hem ett utskick med in-

formation och anmälningsformulär. 

Ifall ni inte hört något så tala med er 

postmottagare och se till att ni får ta 

del av brevet.  Formuläret måste vara 

ifyllt och inskickat så att det är hos 

Sverok senast den 15:e september. 

Titta in på nsv.sverok.se för mer 

information eller maila frågor till 

nsv@sverok.se. Ni kan även ringa 

Linus i förbundsstyrelsen på 070-

6559347.

över hela landet, så ser vi till att alla får veta 

att vecka  är Nationella Spelveckan. 

Bred verksamhet

Det fi nns inga regler för vad man får och 

inte får göra. Grundtanken är att man ska 

visa upp allt som har med spel att göra, er 

hobby och förening. Det fi nns fl era olika sätt 

man kan göra det på, stort eller litet, allt efter 

vad man själv vill eller orkar. Till exempel 

kan man ta kontakt med någon spelbutik 

och visa upp spel där, ha öppet hus i någon 

föreningslokal, kontakta kommunen eller 

ert distrikt för att få hjälp med att ordna 

lajvdräktsparad på torget. Det är er fantasi 

som sätter gränserna. 

Ett annat bra sätt att synas hos allmän-

heten är via massmedia. Det är inte så svårt 

som man kan tro. På vår hemsida kan man 

läsa våra tips om hur man skriver press-

medelanden. Där får ni hjälp med hur man 

formulerar och strukturerar en text för att 

en tidning skall publicera artikeln om ert 

arrangemang. På hemsidan hittar ni även 

en mall för pressmeddelande, som hjälper 

er att strukturera texten steg för steg.

Marknadsföringsmaterial från kansliet

I år som alla tidigare år söker Sverok samarbe-

ten med företag för att dessa skall erbjuda er 

spel och utrustning att demonstrera. Sverok 

erbjuder er självklart också informations- och 

markandsföringsmaterial för att ni ska kunna 

visa upp er spelhobby och Sverok för allmän-

heten på bästa sätt. Affi  scher, informations-

häften, t-shirts och en hel del annat fi nns i det 

paket ni kan beställa från förbundskansliet. 

Glöm inte att kryssa i vilken spelhobby ni 

helst vill visa upp under spelveckan när ni 

beställer, så att vi vet vilken slags saker ni är 

intresserade av

Kanske er förening planerar att göra något 

extra stort under nationella spelveckan? Ett 

arrangemang som når ut till många män-

niskor, eller som syns extra mycket i media. 

Eller varför inte visa upp fl era hobbygrenar? 

För sådana arrangemang kan Sverok hjälpa 

till lite extra mycket med exempelvis speci-

ellt utformat materiel, extra 

marknadsföringsprylar och 

ekonomiskt bidrag.

FJÄRDE GÅNGEN GILLT. Nationella spelveckan  är fjärde spelveckan i följd och förra 
året var närmare  föreningar aktiva. Alla föreningar och spelföretag är välkomna att 
vara aktiva under spelveckan på det sätt de själva tycker passar.

Linu Perlerot
nsv@sverok.se

Fo
to

: Sim
o

n
e A

n
d

ersso
n



10   |   SVEROX SVEROX   |   11

prylhörnanprylhörnan

Har du någonsin funderat på 
varför vi finns till? Vad är me-
ningen med vår existens och 
vårt varande? Svaret du har 
väntat på finns nu tryckt på 
en läcker tröja som kan göra 
dig coolast i plugget eller på 
arbetsplatsen. Eller också 
inte. Kostnaden för att kunna 
bära det ultimata svaret tryckt 
på bröstet är 150 kronor.
www.thinkgeek.com

Att inreda futuristiskt kräver futuristiska 
prylar. Detta är kanske den roligaste 
fotoramen hittills. Plugga bara in digi-
talkameran och ladda över bilderna, 

njut sedan av det vackra bildspelet. 
Helt fritt från framkallningskostnader 
och problem med borttappade film-
rullar. Ramen kostar 3800 kronor, 
men det kan det kanske vara värt?
www.smarthome.com

Denna manick är perfekt för mobilen som 
legat i bilens baklucka under ett helt lajv. 
Med ett enkelt handgrepp kopplar du in 
telefonen och med en vev laddar du upp 
batteriet igen. Tre minuters vevande ger 
ungefär åtta minuters samtalstid. Denna 
praktiska dynamo kostar bara 75 kronor men 
kan underlätta i många oväntade situationer.
www.iwantoneofthose.com

Har du någonsin 
förlorat mot slutbossen på grund 
av svettiga händer? I ett svagt ögon-
blick kanske du råkade stryka dina hand-
flator mot jeansen och missade att hoppa 
över den där nesliga eldbollen med bara en 
millisekund. Det behöver aldrig hända igen. 
Den här kontrollen har en makalös funktion i 
form utav en inbyggd fläkt. Om du investerar 
150 kronor kan du spela vidare i lugn och ro.
www.firebox.com

Vissa fyller lägenheten med enorma plan-
tor och andra låter sina skrivbord digna av 
både blommor och annat krafs. För den 

minimalistiske odlaren rekommenderas 
dennaa tämligen skötselfria plante-

ring. Den gröna gelén som växterna 
frodas i sägs vara utvecklad av NASA 

och du behöver varken vattna eller 
gödlsa. Slappna istället bara av och 

låt de medföljande tomat- och basilika-
fröna växa så det knakar. Bli en bekväm 

trädgårdsmästare för bara 200 kronor.
www.gadgetstuff.com
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debattdebattdebattdebatt

och politiken

SKA SVEROK TA ställning i ”politiska” frågor? 

För att kunna svara måste vi titta på vad vi 

menar med politik och hur vi förhåller oss 

till politik i dagsläget. 

Vad menar vi då med politik? Vissa menar 

det i sin striktaste mening, att påverka hur 

staten och dess instutioner styrs. Ofta har 

man en lite bredare defi nition, att hantera 

situationer där det har uppkommit en mak-

tobalans mellan olika grupperingar. Sedan 

kan det handla om kvinnorätt eller någon 

annan grupperings rättigheter, det mesta 

är i grunden en obalans av makt.

Undvik polarisering

Det står i våra stadgar att vi ska vara politiskt 

oberoende, vad innebär det i praktiken? Up-

penbarligen är det inte att vi inte ska påverka 

hur staten styrs, det har vi till och med en 

anställd för. Det är snarare så att vi inte 

ska polarisera oss så att vissa grupper av 

spelare i landet inte känner sig välkomna i 

förbundet, det ska vara lika lätt att organi-

sera sig om man är kille eller tjej, moderat 

eller vänsterpartist. Frågan är snarare om 

vi har lyckats uppfylla det kravet idag, är vi 

verkligen politiskt oberoende när vi har en 

medlemsbas som har en kraftig förskjutning 

åt vit, manlig medelklass?

Bredare rekryteringsbas

Att vi i förbundet har drivit våra rekryte-

ringskampanjer på ett sådant sätt att vi har 

fått den här snedfördelningen mellan kön 

och klasser visar att vi historiskt inte har 

varit neutrala politiskt, genom att enbart 

appellera till en ganska snäv undergrupp i 

samhället har man förskjutit den politiska 

maktbalansen i förbundet.

När man inser att vi idagsläget har väldigt 

svårt att hålla oss politiskt oberoende med 

en medlemsbas som är skev i jämförelse med 

riksnormen så undrar man såklart hur man 

ska börja förändra sig så att det är lättare 

för alla grupper att organisera sig i sverok. 

Att använda politiska frågor kan vara en 

start för att öka jämlikheten mellan olika 

grupper i Sverok.

Genom att lyfta punktfrågor skapar 

man möjlighet till debatt vilket i sin tur 

skapar större förståelse mellan grupper i 

förbundet.

Sverok

Vi tycker nog alla att organisationer där 

det är enkelt att organisera sig oberoende 

av kön, politisk åsikt, sexuell läggning eller 

något annat är bättre än motsatsen. Det är 

dock inget som kommer av sig själv utan 

det behövs en hel del arbete från organi-

sationens sida. 

Hur gör man då för att nå fram till en or-

ganisation som har lite fördomar? En start är 

att styrelsen för förbundet uppmärksammar 

och diskuterar hur man ska komma tillrätta 

med problemet, diskussionen borde ske på 

ett sätt som är synligt för medlemmarna.

I debatten på nätet och även på riksmötet väcks ibland frågan om 

hur Sverok bör agera i politiska frågor, ideologiska frågor som inte rör 

spelandet direkt. Vi frågade Alexander Kjäll och Johan Strömquist om 

åsikter i frågan.

politiken

Alexander Kjäll
alex@drif t.sverok.se
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debatt debatt 

UNDER MIN TID inom Sverok har jag vid 

ett fl ertal tillfällen kommit i kontakt med 

personer och som på olika sätt velat att 

förbundet skall driva vissa frågor på grund 

av att de har någon form av egenvärde, el-

ler kanske politiskt värde. Diskussionerna 

har oftast kretsat kring sprit, men har även 

berört områden som porrfi lm på hotellrum, 

jämställdhetsfrågor, nationella turnerings-

sanktioner och huruvida ”lajv” stavas l-a-j-v   

eller l-i-v-e.

I många fall, om än inte riktigt alla, har 

Sverok ofta valt att ta ställning på ett tra-

ditionellt kontroversiellt vis. Då bildnings-

förbund, ungdomsförbund och andra mer 

eller mindre etablerade institutioner har kliat 

sina huvuden för att formulera vägledande 

principer inom dessa områden (ja, kanske 

inte kring hur man stavar ”live”) har Sverok 

valt att inte ha någon åsikt alls. Man har 

sagt att Sverok inte skall bedriva politik. 

Inom dessa områden kan man nog säga 

att Sverok helt saknar uttalade värden. 

Man är helt enkelt värdelöst.

Nu måste jag dock infl ika att värde-

löst i den bästa av världar faktiskt inte 

på något sätt är likställt med dåligt, 

utan snarare tvärtom. Att Sverok på 

så många områden hållit sig utta-

lat neutralt är en enorm styrka för 

förbundet som helhet.

Dörren öppen för alla

När Sverok en gång i tiden 

bildades gjordes detta vid 

sidan av politiska organisa-

tioner, bildningsförbund 

och organisationer med 

religiös eller nykterhetsförankring. Sveroks 

neutrala ställningstaganden i frågor som va-

rit mycket viktiga för dessa rörelser var inte 

bara att betrakta som ungdomligt rebelliska 

(hur underligt detta än kan låta), utan även 

sannolikt av vikt för hela ungdomsrörelsen. 

Genom bl.a. Sveroks intåg på den ungdoms-

organisatoriska arenan kom en ny genera-

tion organisationer som lade sin tonvikt på 

verksamheten och aktiviteten snarare än etik 

och traditionella värderingar från arbetar-

rörelsens gryning. Detta är sannolikt en 

av grundvalarna för Sveroks tillkomst och 

dagens enorma spridning.

Att låta bli att uttrycka en vilja om hur sa-

ker och ting borde vara, sådana frågor som 

kallas normativa, innebär att förbundet 

försöker lämna dörren öppen åt alla som 

utövar en viss verksamhet, oavsett vad 

de tycker i frågor som alkoholkonsumtion, 

jämställdhet eller hur man stavar ”lajv”. Detta 

leder till en i det närmaste barnslig charm 

hos förbundet och dess verksamheter: ”Vi 

spelar spel för att det är kul.” Det kan alla 

skriva under på och svårare än så behöver 

det faktiskt inte vara att samla människor i 

den mängd att man i medlemsantal bräcker 

samtliga politiska ungdomsorganisationer 

– tillsammans.

Att inte ta ställning är också ett 

ställningstagande

För att sätta saker och ting i perspektiv 

skvallrar dock rubriken om att den här 

artikeln skall handla om politik och politik 

är faktiskt mer än värderingar och tillväxt. 

Aristoteles, den inte helt ogenomtänkte 

gamle greken, klurade för cirkus tvåtusen 

år sedan fram något i stil med att politik är 

”ett samhälles gemensamma strävan efter 

ett gott liv, att lösa konfl ikter mellan det ge-

mensamma bästa och avvikande intressen”. 

I sveroksammanhang skulle detta bli något 

i stil med ”processen att skapa den bästa 

organisationen för alla dess medlemmar och 

att lösa konfl ikter mellan det gemensamma 

bästa och de som kanske har annorlunda 

idéer om hur saker och ting går till”. 

Funderar man över detta inser man ganska 

snabbt att, oavsett om det handlar om alko-

hol eller hur man stavar ”live”, är idén om att 

man inte skall bedriva politik inom Sverok en 

av de mest kraftfulla och bärande politiska 

idéer organisationen någonsin haft.

Att låta bli att uttrycka en vilja om hur saker och 

ting borde vara, innebär att förbundet försöker 

lämna dörren öppen åt alla, oavsett vad de tycker 

i frågor som alkoholkonsumtion, jämställdhet 

eller hur man stavar ”lajv”.

Att låta bli att uttrycka en vilja om hur saker och 

Johan Strömquist
sverok@wd.nu



14   |   SVEROX SVEROX   |   15

– Jag kan i princip göra vad 
jag vill med deltagarna. Om 

jag tycker det är lämpligt kan 
jag dela ut straff , och de gör 

som jag vill. Jag har all makt. 
Punkt. 

spelledaren Gud
Här blir 
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STEFAN SAUK SOM SPELLEDARE är ingen Anders Lundin. Här 
fi nns inget gulligull och stilla prat om väder och vind. Det 
är skillnad på programledare och spelledare.

– Det är en enorm skillnad, utbrister Stefan. Jag spelar en 
roll, en rollkaraktär som vilken roll som helst i en fi lm eller 
pjäs. En del är improviserat, men mycket är enligt manus. 
Jag ska egentligen ha ett annat namn också, men det har vi 
inte riktigt satt än.

Efterproduktionen är i full gång. Inspelningarna började 
i slutet av maj i Grodziec i södra Polen. Där återskapas -
talets Sverige och sexton personer fi ck uppleva medeltidens 
för- och nackdelar under sju veckor. Svält, tävlingar och 
intriger fi nns självklart också med i denna forntida doku-

såpa. Precis som i lajvvärlden sköts matlagning och hygien 
på medeltida vis. 

I mitten av allt fi nns Stefan Sauk i rollen som spelledare. 
Det är han som sätter deltagarna på prov, där låga färdig-
hetsvärden och fummel leder till stupstocken eller isole-
ringscellen. Ett liknande tugg som roterat i dumburken de 
senaste åren, kan tyckas. Stefan Sauk vill däremot inte kalla 
det här för dokusåpa. 

– Det här är ett helt nytt koncept, som aldrig gjorts 
någon annanstans i världen. Man för in en dramadel som 
gör så oerhört mycket för helheten, ett tävlingsmoment som 
fungerar på ett annat sätt och det här vanliga intrigerandet 
fi nns inte. Även om man tror att det ska vara på ett sätt, så 

Välkommen till Riket, Sveriges mest påkostade lajv genom tiderna. SVT:s nya storsatsning 

lånar friskt ur rollspelens värld. Sexton deltagare får leva medeltidsliv på teve tillsammans 

med sin allmäktige spelledare, Stefan Sauk. 

spelledaren Gud
Foto: Katja Andersson/SVT

SVEROX   |   15
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är det inte så. Här blir spelledaren Gud 
för deltagarna.

Rollspel i bakhuvudet

Det låter som taget ur en rollspelsma-
nual. Tanken har också varit annorlunda 
från början och vägen från ax till limpa 
i Riket har varit lång. Det är nu över två 
år sedan middagen då visionen om Riket 
uppenbarade sig. 

– Tänk att få göra en Robinson fast i 
historisk miljö, säger Tony med dramatik 
i rösten. Lajv, fast ett realitylajv. Det var 
så allting började.

Tony Ryman är producent på ett litet 
produktionsbolag i Stockholm. Han 
säger lajv, precis som det sades då. Det är 
ingen slump att Stefan Sauk kallas spel-
ledare, allting var uttänkt från början. 

Troja Television gör tv-inspelningar i 
historiska miljöer. De är fi losoferna, 
hjärnorna, bakom Riket. 

Fyra personer på Troja har arbetat två 
år med grundidén. Alltid med rollspel i 
bakhuvudet. Idén har sedan vässats av Ja-
rowski Television och SVT och efter tio 
veckors inspelningar i Polen kan man se 
Rikets uppgång och fall på SVT i höst.  

Mycket av spänningen i såpan handlar 
om kampen mellan de rika och fattiga i 
Riket. Maktbalansen kan skifta när täv-
lingar avgör vem som får bo i den svul-
stigt storslagna borgen och vilka som får 
kräla i smutsen utanför. En person blir 
härskare, och tar med sig tre kumpaner 
in i borgen som kan äta och leva gott. Ett 
maktspel som kan variera snabbt.

Givetvis handlar det mycket om att 

klä ut sig och leka. Några rollformulär 
eller tärningar är det inte frågan om. Här 
handlar det snarare att förutsättningarna 
formar deltagarna, sätter in dem i en roll 
som härskare eller undersåtar.  

– När folk får makt, då blir de på ett 
visst sätt, säger Tony. Man får se att även 
under en sådan här lek, så förändras folk 
efter miljön. Förutsättningarna ändrar på 
personerna och det går ganska fort.

Det storslagna Riket har haft en lil-
lebror, en pilot, som sig bör i tevesam-
manhang. En testgrupp fi ck leva två 
veckor på medeltiden för att se om idén 
överhuvud taget fungerade. Det gjorde 
den. Över förväntan. 

– Framförallt ville vi få folk att åter-
uppleva historien, att få göra som man 
gjorde och se hur samhället var. Men 

16   |   SVEROX
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det jag såg där, det har jag aldrig sett 
förut. Där hade du personer som aldrig 
hade testat rollspel som totalt levde sig i 
det. Det var knappt att de ville komma 
tillbaks till verklighe-
ten. Människorna där 
trodde verkligen att 
de förfl yttade sig i tid. 
Man såg att de föränd-
rades. Jag trodde aldrig 
att vi var så formbara. 
Det får en att tänka 
efter vem man egent-
ligen är.

Trots alla referenser 
till rollspelsvärlden, så har Tony Ryman 
i själva verket aldrig satt sin fot på ett lajv 
eller hållit ett karaktärsblad i handen. 

– Vi har gjort väldigt många inspel-

ningar med folk som är rollspelare, och 
vet ganska mycket om det. Det är en av 
de grejer man hemskt gärna skulle vilja 
testa på men aldrig fått möjlighet till. 

De vi känner som är 
rollspelare, är genom 
branschen och vi har 
aldrig hittat rätt till-
fälle bara.

Inte heller Stefan 
Sauk, Rikets egent-
lige härskare, har 
någon erfarenhet av 
traditionellt rollspel 
eller lajvande. Men 

han är inte skeptisk.
– Jag vet lite grann vad det handlar 

om. Men i och med att jag är skåde-
spelare behöver jag inte spela rollspel. 

Jag jobbar med sånt. För dem som inte 
har möjligheten att göra det, så tror jag 
däremot att man kan lära sig mycket av 
rollspel. 

Riket består av tolv avsnitt som sänds i höst 
med preliminär start sista helgen i 
november.

Gustav Edman
edman@asf.se

AUTENTISKA MILJÖER , Inspel-
ningarna ägde rum på en gammal 
borg i Polen.
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I SLAGET OM Stalingrad som i slutändan 
ledde till att det tyska riket kollapsade 
beräknas omkring , miljoner människor 
ha dött. Bara under första veckan strök 
över   med. Mängder av soldater 
frös ihjäl eller dog av svält. En tysk läkare 
som utan bedövning, i skenet från en 
fackla amputerade en soldats ben vid 
låret, skrev senare i sin dagbok: ”Man är 
likgiltig inför alltsammans och kan inte 
tänka på annat än mat.”

Ingenstans syns civila

Slaget om Stalingrad fi gurerar i fl era da-
taspel. I Sturmovik utspelar sig fl ygstrider 
över den ansatta staden och i Sudden Strike 
placeras tanks eller soldater ut i området. 

I succén Battlefi eld  är det ruinerna 
kring järnvägsspåret som blivit en karta.
Ingenstans i spelen syns civila. 
De soldater som dör återföds an-
tingen på sin spawn point, eller 
försvinner helt enkelt efter ett tag.
En av världens främsta historiker och 
kännare av andra världskriget, Antony 
Beevor, uttryckte sin oro kring dataspe-
lens syn på andra världskriget på bokmäs-
san i Göteborg förra året.

– Det är alltför lätt, i synnerhet för 
den unga generationen, att ta till sig för-
skönande bilder i fi lm och speciellt nu i 
dataspel. Man måste förstå på vilket sätt 
två totalitära regimer nästan tog kål på 
mänskligheten. I spelen är fi enden inte 

mänsklig. Och jag fi nner det mycket 
alarmerande när unga människor inte 
kan se skillnad på fantasi och verklighet.
Niclas Sennerteg, , är journalist och 
författare. För tre år sedan kom han ut 
med boken Stalins hämnd som beskrev 
civilbefolkningens lidande på östfronten 
i krigets slutskede. Under hösten utkom-
mer han med en ny bok som behandlar 
upproret i Warszawa under ryssarnas 
framryckning. Han spelar själv dataspel 
och ser på spelen ur två perspektiv, spe-
larens och historikerns.

– Ett spel som Medal of Honor är ju 
egentligen precis som Quake eller Unreal 
eller någon annan shooter. Man får några 
skott i buken men kan ändå stå och 

Andra världskriget glorifi eras och förenklas i dataspel. Historiker 

menar att risken fi nns att unga spelare får en felaktig uppfattning 

om kriget. Men spelen kan också bli en startpunkt för ett djupare 

historieintresse.

Illustration: Seif al’Hasani
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springa. Skillnaden är att den grafi ska 
miljön förfl yttats till miljöer där kriget 
utspelades.

Kommersiell guldålder

Att spel som behandlar just andra 
världskriget har varit så många på spel-
marknaden beror på 
fl era olika saker, främst 
kommersiella. Efter 
Steven Spielbergs fi lm 
Rädda menige Ryan 
insåg spelmakare och 
distributörer att här 
fanns pengar att tjäna. 
Svenska Dices spel 
Battlefi eld har exem-
pelvis sålt i mer än   exemplar 
världen över.

Men den kommersiella guldådern för 
dataspelen har inte uppkommit av sig 
själv. Under senare år har ett ökande in-
tresse märkts när det gäller andra världs-
kriget och bland böcker, tv och fi lm.

– På ett sätt är det den enda kon-
fl ikten där vi kunnat se kampen 
mellan gott och ont så tydligt och 
där det moraliska ställningstagandet 
varit så klart, säger Niclas Sennerteg.
En annan anledning att historien skrivits 
om på senare tid, är tack vare det kalla 
krigets död.

– Det har ju funnits en västeuropeisk 
bild av att början på slutet var den  juni 
 när de allierade landsteg i Norman-
die. Men egentligen hade slutet redan 
påbörjats ett år tidigare när tyskarna 
kapitulerade i Stalingrad och startade 
återerövrandet av östfronten.

– Andra världskriget ligger också 
fortfarande oss så pass nära, det är bara 
drygt  år sedan och jämfört med andra 
historiska händelser är det fortfarande 
färskt i mångas minnen, säger Niclas 
Sennerteg.

Krig är ingen lek

Att spel om andra världskriget skulle 
leda till en slags allmän fördumning av 
kunskaperna om kriget hos spelare, tror 
han inte.

– Visserligen är många av spelen sum-
mariska i sin historiebeskrivning och 

oftast skildrade ur ett västligt perspektiv, 
men man ska akta sig för att moralisera 
och komma med klichéer. Historikern 
Peter Englund skriver i ett mail:

”Att man leker med krig – har alltid 
gjorts – betyder inte med nödvändighet 
att man anser att krig är en lek.”

Och trots sina brister 
fi nns det scener i spelen 
som faktiskt är mer 
verkliga än andra.

– Landstigningssce-
nen i Medal of Honor 
är ju väldigt speciell. 
Som spelare hajade 
jag verkligen till där. 

Och om man multiplicerar 
den scenen några gånger får man en 
uppfattning om hur det måste ha varit 
i verkligheten, säger Niclas Sennerteg.
Sennerteg tror att många av dataspelen, 
med en handling som kretsar kring andra 
världskriget, faktiskt kan locka fram ett 
intresse hos spelare. Han tar sig själv som 
exempel.

– När jag var liten läste jag serietid-
ningen Pilot som handlade om brittiska 
stridsfl ygare under andra världskriget. 
Visserligen skildrat ur ett västligt och 
glamouröst perspektiv, men det skapade 
ett intresse hos mig att vilja veta mera.

Verklighet och kompromisser

Den nu avsomnade tidningen Pilot verkar 
ha fått fl er än Niclas Sennerteg intresse-
rade av andra världskriget. Även Digital 
Illusions producent Lars Gustavssons 
intresse för andra världskriget väcktes 
enligt honom själv av Pilot-läsning. 
Gustavsson är en av hjärnorna bakom 
Battlefi eld , och där har man efter-
strävat en geografi  som så långt det går 
efterliknar verkligheten.

– Vi tog satellitfoton över platser, 
grävde djupt i olika arkiv, tittade på 
bilder och fi lmer för att kunna ta reda 
på hur det verkligen var och verkli-
gen såg ut, säger Lars Gustavsson.
Samtidigt har man fått kompromissa.

– Vi kan ju inte skicka ut team runt 
hela världen för att ta reda på hur plat-
serna ser ut. Våra utvecklingskostnader 
skulle skjuta i höjden okontrollerat. Så 

i viss mån har vi skapat världar som 
gemene man föreställer sig dem, säger 
Lars och fortsätter:

– Andra spel, som exempelvis 
Medal of Honor och Allied Assult, 
bygger i större utsträckning på in-
tryck av fi lmer och tv-serier som 
Menige Ryan och Band of Brothers.
Han medger att huvudsyftet med Battle-
fi eld inte var att skapa en historielektion 
utan ett spel med så mycket multiplayer-
känsla som möjligt.

– Men överlag tycker jag att värl-
darna i Battlefi eld synkroniserar sig 
ganska bra med verkligheten. säger han.
Samtidigt är han medveten om den för-
sköning av våld och historia som fi nns, 
men menar på att det inte kan skyllas på 
dataspelen.

– Titta på fi lmer och tv-serier, till 
och med jag som har en ganska nykter 
syn på verkligheten tror ju att en män-
niska tål mer slag än hon egentligen tål, 
säger han.

Etiskt ansvar

Som spelmakare har man ett etiskt 
ansvar, anser Lars Gustavsson, trots de 
hårda kommersiella villkoren i bran-
schen. Första åtgärden kom långt före 
Battlefi eld när man visade upp Codename 
Eagle på en spelmässa och en skärmdump 
visade tre kistor insvepta i en rysk, tysk 

LANDSTIGNINGEN VID 

NORMANDIE 1944

Medal of Honor: Så fort porten till 

landstigningsbåten fallit, börjar ku-

lorna vissla kring skallen. Bara att ta 

sig upp till vattenbrynet kräver upp-

repade försök och när man efter lång 

möda väl nått strandvallen är hälsan 

i det närmaste noll.

Övriga spel där landstigningen äger 

rum: Battlefi eld 1942, Sudden Strike 

och Close Combat.

I verkligheten: En halv miljon beräk-

nas ha dött, sårats eller rapportera-

des som saknade under striderna i 

Normandie. Av dessa var minst 12 

000 civila.

MEDAL OF HONOR , här land-

stigningen i Normandie.
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och allierad fl agga. Den tyska fl aggan var 
originalet med svastikan.

– Redan då vaknade vi upp från vår 

lilla svenska värld. En delegation isra-
eler påpekade kraftigt hur olämpligt 
det var med den fl aggan, säger Lars.
Flaggan retuscherades och lärdomen tog 
de med sig under skapandet av Battle-
fi eld, där man under 
PR-kampanjen fi ck 
ändra en paroll som 
uppmanade spelare 
att storma fram kring 
ruinerna i Stalingrad 
med en tigertank.

– Jag blev kon-
taktad av folk i 
Ryssland som upp-
lyste mig om att det inte alls ansågs 
speciellt roligt eller fräckt där.
Dilemmat mellan etik och gameplay 
fi nns där hela tiden. Men om man på 
grund av etiska eller historiska felaktig-
heter trampar någon på tårna, får man 
helt enkelt ändra sig.

– Jag anser det. Vi har ändrat 
fl aggor, järnkors och blod-
mängd när folk har klagat.
Han fortsätter:

– Samtidigt gäller att ta en neutral 
ståndpunkt. Vi försöker motarbeta att 
spelare ska kunna lägga in svastikor och 
liknande i spelet och någonstans tror jag 

att man faktiskt genom en produkt som 
Battlefi eld skapar ett intresse kring andra 
världskriget. Vår förhoppning är att folk 
tar det med vett och reson, lär sig mer och 
inser vad som var hemskt och fasansfullt i 

verklighetens krig.

Moderna konflikter

Kanske tack vare fram-
gångarna med spel som 
Battlefi eld, Sturmovik 
och Medal of Honor, 
kommer det allt fl er 
krigsspel som kon-

centrerar sig på krig och 
konfl ikter som ägt rum i modern tid.
För något år sedan släpptes spelet Viet 
Cong, en soldatbaserad shooter à la 
Hidden and Dangerous som utspelar 
sig under Vietnam-kriget. Tvärtemot 
vad man kanske kunde tro så spelar 
du som amerikanska soldater och 
inte vietnamesiska från Viet Cong.
Spelet Black Hawk Down som ingår i 
Novalogics Delta Force-serie utspelar sig 
under FN-insatsen i Somalia där  ame-
rikanska soldater dog. Tusentals somalier 
fi ck även de sätta livet till, men i spelet är 
de reducerade till vaggande civilpersoner 
som helt oförhappandes kan dra fram en 

SLAGET I STALINGRAD 1943

Battlefi eld 1942: På en bana mycket 

lik Stalingrad springer du omkring 

som antingen ryss eller tysk. Dör du 

återföds du på en spawnpoint.

Call of Duty: Öppningsscenerna 

från slaget vid Stalingrad i spelet 

är mycket mäktiga och faktum är 

att fl era av de slag man utkämpar i 

spelet, har funnits i verkligheten. Den 

blodiga villervallan i ett våningshus 

där alla efter en stund skjuter alla, 

ger en fi ngervisning om hur verk-

ligheten såg ut.

Övriga spel: Sudden Strike 2 och 

Sturmovik.

I verkligheten: Slaget om Stalingrad 

var krigets egentliga vändpunkt. I ga-

tustrider och massbombardemang 

omkom minst en och en halv mil-

jon människor. De överlevande var 

få, men bland dessa var 994 barn 

varav endast nio kunde återförenas 

med sina föräldrar.

BLACK HAWK DOWN , om FN:s 

insats i Somalia.

KONTROVERSIELLT? När en skärmdump från Codename Eagle visades upp på en spelmässa reagerade en israelisk delegation kraftigt mot 
att en av kistorna på bilden var insvept i en flagga med en svastiska.
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Kalasjnikov ur byxorna. I skrivande stund 
är det politiska läget fortfarande oroligt 
i Irak. En inte alltför vågad gissning är 
att det dyker upp fl era titlar som utspelar 
sig under Irak-kriget. En annan tämligen 
sansad gissning är att 
dessa spel blir väldigt 
USA-vänliga i sin be-
skrivning av historien.
Dataspel skapas av 
människor, menar 
Niclas Sennerteg.

– Precis som böcker. 
Det är ju människor 
som tar med sig sina 
erfarenheter, åsikter och kunskap in i ett 
projekt. Och beroende på varifrån dessa 
människor kommer varierar ju också 
deras sätt att se på saker och ting.

– Jobbar man med amerikanska distri-
butörer så inser man ganska snabbt att de 
har en rätt annorlunda världsbild än man 
själv har, säger Lars Gustavsson som be-
tecknar spel som Desert Storm och Black 
Hawk Down som ”på gränsen”.

Kritik från veteraner

Novalogic fi ck också kritik från ameri-
kanska veteraner som deltog i FN-aktio-
nen i början av nittiotalet. Kritiken var 
just den att den somaliska befolkningen 

VIETNAMKRIGET: 19551975

Viet Cong: First person shooter som 

utspelar sig i Vietnam. Du spelar en 

soldat i en specialstyrka på uppdrag 

i djungeln.

Battlefi eld Vietnam: Online-shooter 

där du likt andra spel i Battlefi eld-

serien väljer sida. Till skillnad från 

Viet Cong har spelmakarna DICE 

lagt in mycket info om kriget i 

själva spelet.

I verkligheten: 58 000 amerikan-

ska soldater stupade i Vietnam. 

Fyra miljoner vietnameser dö-

dades eller skadades i kriget.

Källor: Britannica.com, Anthony 

Beevors bok Stalingrad, Mediear-

kivet.

framstod som dumma.
– Det är en väg som vi från 

Digital Illusions absolut inte 
vill gå, säger Lars Gustavsson.
Det är å andra sidan lätt för Digital Il-
lusions att säga. Företaget har idag en 
stark position som innebär att de som 
spelmakare faktiskt kan ställa lite krav 
på distributörer och idéer.

– Det fi nns säkert studior som inte 
har den möjligheten att välja, säger han.
I slutändan handlar det om vem man 
ska kunna lita på. Historien skildras på 
olika sätt beroende på var man hittar sin 
information. Ungefär som den arabiska 
nyhetsbevakningen av Irakkriget skiljt 
sig avsevärt från den i CNN och Sky.

– Jag tycker att ansvaret i grund och 
botten utan tvekan ligger hos spelutveck-
lare och publishers. Man ska inte slänga 
ut vad som helst bara för att tjäna pengar. 
Sen är det oundvikligt att vi ser på värl-
den på olika sätt beroende på varifrån 
man kommer, vilket i slutändan innebär 
att användaren måste fundera lite på 
varifrån spelet kommer och varför, säger 
Gustavsson.

– För en person som 
spelar och som inte är 
speciellt intresserad av 
att ta till sig kunskap 
och lära sig saker är 
kanske den här typen 
av spel inte så bra, säger 
Sennerteg.

Moraliserande debatt

Samtidigt menar han att mycket av den 
moraliserande debatt som fi nns omkring 
dataspel, som oftast har sitt ursprung hos 
en generation som inte vuxit upp med 
mediumet, på lång sikt bara skadar.

– Lärare, föräldrar och även till viss 
del historiker borde ta en helg och spela 
spel som Battlefi eld till ögonen blöder. 
Efter det så fattar de vad det handlar om 
och kan också anpassa sin undervisning 
eller forskning på ett sätt så att unga 
människor förstår och kan ta kunskapen 
till sig, säger han.

– Det låter som en alldeles lysande idé 
tycker jag. Det är inte förrän du vet vad 
eleverna snackar om som du kan bemöta 

BATTLEFIELD VIETNAM , 

amerikansk helikopterattack.

det. Den bild som kvällspressen många 
gånger målar upp och som baserar sig 
på spel som Soldier of Fortune är ju en 
helt annan än den bild som spel som 
Battlefi eld och Sturmovik ger, säger Lars 
Gustavsson vars favoritspel defi nitivt inte 
är Soldier of Fortune.

– Som spelutvecklare måste man 
ställa sig frågan: Tillför detta någonting 
till spelvärlden? Och det tycker jag inte 
att ett sådant spel gör.

�����������������

������������������������

Mats Lerneby
frilansjournalist

lerneby@bredband.net
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SVEROK BESTÅR AV fl era olika hobbygrenar 
som egentligen kanske inte liknar varan-
dra hemskt mycket. I grund och botten 
har de ganska olika personer som utövare 
och de har också helt olika bakgrunder 
och traditioner. Frågar man sig varför just 
dessa hobbygrenar samlats under samma 
tak och hur de kan samsas så bra är an-
tagligen det bästa svaret; konventen. Det 
är självklart svårt att svara på vad som är 
hönan eller ägget i detta fall; fann hob-
bygrenarna varandra då konventen förde 
dem samman eller föddes det första 
konventet då hobbygrenarna samlades 

spontant?
Svaret är som tur är 

inte speciellt relevant 
för att göra det som 
enligt vissa är bland 
det roligaste inom 
Sverok; att arrangera 
ett konvent.

Det fi nns fl era 
olika typer av kon-
vent som egentligen 
har att göra med 
hur de uppstått. 
Konvent såsom 
Borås Spelkon-
vent och LinCon 
arrangeras av en 
enda förening 
(Armagedon 

respektive Dragon’s Den) medan t.ex. 
NärCon arrangeras av fl era föreningar 
tillsammans. Ytterligare ett exempel är 
Sveriges äldsta konvent GothCon som 
är en helt fristående förening i sig som 
bara har som syfte att arrangera just 
GothCon. Allt fl er konvent använder 
denna form numera, t.ex. SydCon har 
övergått till denna form på senare år. 
Ett mindre vanligt fenomen är konvent 
som initierats av distrikt inom förbundet 
men än idag fi nns, SydCon och till viss 
del även SnöKon som exempel. Natur-
ligtvis varierar de även i storlek, störst är 
GothCon och LinCon med över tusen 
deltagare följt av Borås Spelkonvent, 
SydCon m.fl . med över  deltagare 
till mindre föreningsarrangemang med 
kanske - deltagare. 

Denna artikel är främst skriven som 
en uppmaning till att pröva arrangera 
ett eget konvent, att man besöker andra 
konvent är naturligtvis en självklarhet.

Att arrangera ett konvent är inte alls 
svårt, så länge man har två grundregler 
klara för sig; det viktigaste är att man har 
kul (varför annars arrangera konvent?) 
och att man inte krånglar till det. Ta 
gärna inspiration från denna artikel och 
andra konvent men gör det inte onödigt 
komplicerat, lägg ambitionsnivån lågt 
i början och ta ut svängarna allt efter 
hand. 

Andreas Brodin och Tobias 
Eliasson är två veteraner inom 

den svenska konventsvärlden.
I denna artikel berättar de om 
konsten att arrangera konvent 

och spelhelger: Vad man bör 
komma ihåg och vilka fall-

gropar som fi nns. Syftet är att 
inspirera färska och unga

 arrangörer till nya höjder.

Foto: Magnus Alm och Simone Andersson

 Magnus Alm och Simone Andersson
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Samla intresserade
När man väl har bestämt sig för att ar-
rangera ett konvent bör man först leta 
efter kompisar som vill vara med och 
arrangera och fråga vad de vill hjälpa 
till med. 

Samla de som är mest intresserade 
och bilda någon form av ledningsgrupp, 
en grupp människor som har stenkoll på 
det mesta, som är beredda att lägga ner 
en del jobb på det hela och som har det 
sista ordet. Bestäm lite mer detaljerat 
vem som ska syssla med vad och skriv 
ner det. Det behöver inte vara offi  ciella 
protokoll men det är bra att ha koll senare 
för er själva. Utse kanske en sekreterare 
som samlar ihop alla datum, arbetsupp-
gifter och papper. När något nytt dyker 
upp, fråga er själva ”vems ansvar är det”? 
och diskutera det. Anta inte automatiskt 
att det är någon annans uppgift, då faller 
det mellan stolarna och blir inte gjort 
alls. Skriv upp allting som ska göras i ett 
separat dokument, då kan ni enkelt hålla 
reda på allting.

Tag hjälp av din kommun

När ledningsgruppen är bildad, skriv 
ned en tidslinje. När ska konventet gå av 
stapeln och hur lång tid har ni på er? Kom 
på vad som måste göras och efterhand 
som nya uppgifter kommer fram skriv 
in dem på tidslinjen. Vem har ansvar för 

att det görs och till när måste det senast 
vara gjort? 

Det absolut svåraste att få in på tids-
linjen är lokalen. Därför kan det vara 
bra att ordna lokalen först, eftersom det 
kan avgöra ganska många saker kring 
konventet. Har ni redan en lokal i er 
förening? Är den tillräckligt stor? Finns 
det andra lokaler såsom någon bra skola 
i närheten som man kan låna? Har kom-
munen någon annan lokal eller kanske 
kan något studieförbund hjälpa er? 

Hur mycket måste ni förbereda just 
den lokalen ni har fått? Skissa också på 
en budget. Vad kommer olika saker att 
kosta och var ska ni får pengar ifrån?

Prata med kommunen. Dels kan 
de hjälpa er med kopiering och en del 
annat administrativt (kanske även 
vissa bidrag) och dels kan de kanske 
fi xa lokaler och kringutrustning. De är 
generellt sett lite lurigare att prata med 
eftersom de gärna vill att ni är över , 
fyller i långa blanketter som heter saker 
som ”föreningsrapport” eller kommer på 
olika möten mitt på dagen när man är i 
skolan eller på jobb i vanliga fall. Oftast 
vill kommunerna väl, de tar bara lång tid 
på sig och är inte vana vid att folk vill ar-
rangera spelhelger eller konvent utan har 
bara erfarenhet av fotbollsturneringar. 
Strular det med er kommun så kontakta 
ert Sverok-distrikt, de kan hjälpa er. Det 

är alltid bra att prata med andra som kan 
hjälpa er såsom Sverok (framför allt ert 
distrikt) och något studieförbund. De 
kanske inte alltid kan ge er kontanter 
men ofta fi nns det olika former av hjälp 
att få. Glöm inte att lokala tidningar och 
kanske lokal-TV kan vara intresserade av 
att göra ett reportage. 

Kontakta brandmyndigheten

Bestäm er lite för vilken inriktning ni vill 
ha. Vilka arrangemang känner ni att ni 
vill satsa på? Alla arrangörer och arrang-
emang är viktiga och ingen får känna sig 
åsidosatt, men förr eller senare har man 
som ledningsgrupp begränsat med pengar 
och plats och då måste man välja. 
Fundera på lokalen ni ska vara i. Var 
ska folk sova? Glöm inte att anmäla 
till brandmyndigheten att ni kommer 
att sova på skolan under helgen. Sådant 
måste man ha tillstånd till och det brukar 
inte vara några problem i en vanlig skola 
men brandmyndigheten brukar ställa 
motkrav som att man måste ha listor 
i receptionen där det står var olika 
personer sover (det är därför som man 
alltid måste skriva upp sig på sådana på 
både GothCon och LinCon). Ska man 
däremot ha konventet i en källare kan  
brandmyndigheten ger blankt nej och 
det måste man respektera. 

Vem ska städa lokalerna efter ni varit 
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där? Prata med arrangörerna och berätta 
att de måste hålla rent runt sitt arrang-
emang.

Och viktigast av allt; bli kompis med 
vaktmästaren! Vaktmästaren har nyckel 
till allt på skolan och vet vart allting 
står. Om ni står med god fot med vakt-
mästaren är er lycka gjord. Ta kontakt 
med vaktmästaren fl era veckor innan ni 
ska komma och berätta lite hur ni har 
tänkt. Prata om nycklar, larm och akut-
nummer om något skulle hända. 

Ta kontakt med föreningar

Fundera på hur folk ska få reda på er spel-
helg. Kanske någon är bra på att göra en 
hemsida? Bestäm vem ska koda den och 
ge den personen en deadline. Bestäm 
vem som uppdaterar och hur. Prata med 
Sverok, kanske kan ni få en s.k. ”spot” 
alltså en reklambild på www.sverok.se 
under några dagar. 

Bestäm er för vem som ni vill ska 
komma på ert konvent och vänd er 
direkt till dem. Ring andra föreningar 
på samma ort eller i närheten. Ni kan få 
listor över föreningar i er närhet genom 
ert distrikt. De kanske även har en tid-
ning eller ett infoblad som ni kan få 
komma med i.

Anta nu att ni har ett konvent som 
är på G och ni har lyckats nå ut till de 
ni vill nå ut till. Hur ska de anmäla sig? 
Vad ska det kosta? Ett klassiskt knep 
är att man helt enkelt betalar in till ett 

postgiro och skriver vad man anmäler 
sig till. Fiffi  gt men fungerar bara om 
man har ett postgiro och har man inte 
Internet-bank eller privatgiro kostar det 
att sätta in pengar på postgiro. De stora 
konventen har system och rutiner för att 
anmäla sig över Internet men det inne-
bär en hel del huvudbry så känn er inte 
tvingade till det. Glöm inte att ange ett 
sista-anmälnings-datum och att skriva 
vad det kostar att anmäla sig.

Hur behandlar ni anmälan? Lämpligt 
är att ha en databas av något slag, vill 
man inte komplicera det hela använder 
man ett vanligt Excel-ark.

Var beredda att improvisera
Så är dagen äntligen kommen och det är 
dags för er att sjösätta ert projekt. Vid det 
här laget bör det mesta som kan förbe-
redas vara förberett annars är det på tok 
för sent för att lösa det på något genom-
tänkt sätt. Efterhand som minuterna går 
på den första konventsdagen kommer ni 
att komma på massor av saker som håller 
på att gå åt skogen för att ni glömt bort 
något eller något inte går som ni planerat. 
Var inte oroliga. Detta händer den  bäste 
konventsgeneral.

Man får helt enkelt improvisera hej 
vilt och hoppas på det bästa. Ta med er 
massor med stora vita ark, tjocka tusch-
pennor, avspärrningsband, silvertejp, 
förlängningssladdar och en bunt med tå-
lamod så löser det mesta sig. Förbered de 
praktiska momenten som lätt glöms bort, 
såsom var man checkar in, möjligheten 
att få tag i komradios (de är Guds gåva 
till konventen), städning, när öppnar 
och stänger konventet, toalettpapper, 
städmaterial, sovsalslistor, listor till ar-
rangörer, anslagstavla för allmän info, kyl 
o frys till cafeterian och sopsäckar.

När konventet är över, försök gärna ta 
reda på vad besökarna tyckte om kon-
ventet genom att be dem fylla i en enkel 
enkät, eller varför inte ta tag i några 
av besökarna och prata med dem. Vad 
tyckte de var bra och vad kunde göras 
bättre? Det är viktigt att få in konstruk-
tiv kritik. Varför var det bra? Varför var 
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Spelkonvent 18 (2000).
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ningen för SydCon 8 o 9. Han har även varit med att 

ta fram samarbetsformer mellan konventen genom 

konventsarbetsgruppen och som projektledare 

 då ungdomsstyrelsen sköt 

LÄNKAR

www.gothcon.se

Sveriges äldsta konvent, arrangeras 

under påskhelgen i Göteborg.

www.lincon.se

Tävlar om titeln Sveriges mest väl-

besökta konvent tillsammans med 

GothCon. Arrangeras i Linköping.

www.sydcon.org

Klassiskt konvent i skåne, arrangeras 

i Malmö.

snokon.sverok.net

Kyligt konvent som arrangeras under 

januari i Umeå.

bsk.sverok.net

Ett västsvensk konvent som ar-

rangeras under Allahelgonahelgen 

i Borås, känt för sina kvalitativa 

rollspelsscenarion.

narcon.sverok.net

Brett konvent som arrangeras i 

Örebro.

det dåligt? Kan de tänka sig att komma 
tillbaka nästa år?

Summeringen

Efter konventet, när ni har slutstädat, 
lämnat tillbaka alla nycklar, räknat 
kassor, sålt allt överblivet från cafeterian 
och transporterat hem allting ni släpat 
med till receptionen och cafeterian är 
det dags att summera det hela. Det är 
viktigare än man tror, speciellt om man 
tänker göra fl er konvent. 

Någon vecka efter konventet är det 
dags för att sätta sig ned igen och tänka 
igenom hur det gick. Hade ni som ar-
rangörer roligt? Var det som ni förvänta-
de er? Det är viktigt att det får gå någon 
vecka, så att alla intryck och tankar kan 
sjunka in ordentligt. De första tre-fyra 
dagarna efter ett konvent kommer ni 
aldrig mer att vilja ta i ett konvent med 
tång, det betyder inte att det var dåligt 
eller tråkigt!

Även här är det viktigt att ni för nog-
granna anteckningar som ni kan ta fram 
om några månader när ni börjar planera 
ert nästa konvent. Titta även över er 
tidslinje och er budget. Funkade de? Var 
det någonting på dem som krockade eller 
strulade?

Ge skolpersonalen något som tack för 
lånet av deras arbetsplats, en tårta eller 
frukostkorg uppskattas alltid. Ge vakt-
mästaren något såsom en mugg eller  
T-shirt från konventet om ni har tryckt 

upp det eller varför inte biocheckar?
Om ni har fl er frågor får ni gärna 

kontakta oss! Fler konvent i Sverige blir 
vi alla glada över!

Anderas Brodin
brodin@sverok.se

Tobias Eliasson
ordf@gothcon.se
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lusionen. Tåget som användes under 
lajvet var det originaltåg som trafi kerade 
sträckan .  Arrangörerna hade aldrig 
arrangerat något annat än medeltids- och 
fantasylajv, och hade 
heller ingen större 
erfarenhet av att 
delta på andra typer 
av arrangemang.

Upplägget var 
dock för bra för att 
ignoreras, och viljan 
att arrangera var 
stark. Föreningen 
Draco Argenteus 
tog ansvar för ar-
rangemanget. Det visade sig dock att 
arrangörerna tyckte att det rent prak-
tiskt var lättare att arrangera detta lajv 
än de fantasylajv som de hade tidigare 
erfarenhet av. Stationsbyggnader, tåg och 
personal kunde hyras in och därmed var 
de praktiska förutsättningarna avklarade. 
Sedan reklam gjorts på ett fl ertal forum 
på nätet började det droppa in anmäl-
ningar från nyfi kna deltagare. 

Historiskt korrekt
Runt  personer deltog på lajvet, och 
enligt arrangörerna blev det en perfekt 
blandning av unga och äldre och av er-
farna lajvare och nybörjare. Entusiasmen 
var stor. En deltagare steg upp tidigt på 
morgonen och arbetade i fl era timmar 
för att få till den perfekta -talsfrisy-
ren. Alla deltagare får en stor eloge av 
arrangörerna för införskaff andet av tids-
trogen rekvisita. Många hade kläder som 
faktiskt var från -talet, och att soldater 
från Föreningen Beredskapstid - 

deltog med auten-
tiska uniformer, 
vapen och andra 
tillbehör gjorde ju 
inte saken sämre.    

En rolig och 
positiv sak var att 
både arrangörerna 
och deltagarna 
noggrant satte sig 
in i tiden för att 
kunna förstå och 

gestalta den på ett korrekt sätt. Det tit-
tades på svenska spel- och journalfi lmer 
från -talet och spelades tidsenlig 
musik, gamla tidningar och kort letades 
fram och mormor fi ck en del frågor om 
hur det var. På hemsidans forum delade 
alla med sig av fi lm- och klädtips och in-
tressanta länkar. Och visst fi ck man som 
deltagare en bättre inblick i historien.

I juni förfl yttades Jädraås-Tallås järnväg bakåt i tiden och lan-

dade i fyrtiotalet. Soldater, lottor, arbetare och välbeställda damer 

och herrar tog plats i tågvagnar och fi ck uppleva ett  annorlunda 

lajv med spänning, stämning och fyrtiotalsromantik.

IDÉN TILL LAJVET ”Finkelboda nästa!” 
hade funnits länge i tågentusiasten 
Krister Mattssons huvud. Det hela tog 
dock inte fart förrän Krister, hans fru 
Elin och två andra blivande arrangörer 
tröstade sig med att gå på Järnvägsmuséet 
i Gävle under vecka  förra året, när alla 
andra hade skoj i Visby.

Upplägget blev en inblick i histo-
rien, mitt under brinnande världskrig 
ombord på ett tåg någonstans i Sverige. 
Intrigerna fi ck ytterligare en dimension 
då rollernas politiska sympatier variera-
des – från anarkister och kommunister 
till nazister och fascister. Genom detta 
hoppades arrangörerna tillföra en extra 
spänning, då personerna ombord inte 
riktigt visste vem de kunde lita på. 

Unik atmosfär

Det hela skulle bli en annorlunda lajv-
upplevelse i en stämningsfull miljö, där 
tåget och de tillhörande stationsbyggna-
derna både gav en historisk stämpel och 
tillförde arrangemanget en atmosfär 
som betydde oerhört mycket för il-

Finkelboda, nästa!

RESENÄRER I FÖRSTA KLASS: Gustaf 

Gyllenclou, Sophie von Wyrtenberg och 

doktorparet Dryselius. 
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Brokig skara karaktärer
Själva lajvet började med tåget i rullning 
och de fl esta passagerarna redan ombord. 
Resterande passagerare klev på tåget vid 
någon av de första stationerna. Andra 
klass inhyste soldater, arbetare, lottor 
med fl era, medan första klass ockupe-
rades av bland annat en disponent, en 
doktor och ett grevepar. Greven spelade 
musik på en knast-
rande vevgrammo-
fon och stämningen 
var hög. Resenä-
rerna bekantade 
sig med varandra, 
plockade fram 
matsäckssmörgåsar 
eller läste Arbetar-
bladet. Precis när 
reslugnet infunnit 
sig, och tågets 
monotona dunkande invaggat oss alla 
i ett behagligt välbefi nnande hittades 
grosshandlare Andersson från Gävle död 
i en av vagnarna. Ryktet spred sig som 
en löpeld genom tåget, och plötsligt var 
misstanken om mord på allas läppar.     

Tåget stannade vid en enslig station, 
och landfi skalen från Ockelbo tillkalla-
des. Det ombordvarande soldatförbandet 
fi ck i uppgift att hålla ordning på den 
minst sagt brokiga folksamlingen medan 
landfi skalen tog itu med att förhöra pas-
sagerarna. Nu blandades folket runt 
stationen, och livliga diskussioner fördes 

över ärtsoppan som lottorna serverade. 
Vad tyckte man egentligen om att tyska 
soldater färdades på svenska järnvägar? 
Och någon slags burk med inbyggd 
biograf att ha i hemmet – kunde det 
verkligen vara en god idé? Vid ett bord 
satt en engelsman, en tysk professor, en 
fi nsk krigskonvalescent och en svensk 
dam och diskuterade politik och goda 

drycker. Vevgram-
mofonen gick varm 
och många avnjöt 
resterna av sin 
matsäck i det fi na 
vädret. Samtidigt 
utgjorde de tungt 
beväpnade solda-
terna hela tiden en 
grav påminnelse om 
det allvar som fak-
tiskt pågick – både 

omkring vårt begränsade sällskap och 
runt om i världen. 

Nya resor väntar

Efteråt kunde arrangörerna konstatera att 
man lyckats över förväntan med att skapa 
ett stämningsfyllt lajv med täta intriger 
och mycket rollspel. Deltagarresponsen 
var mycket positiv, och fl era uttryckte 
känslan av att alla andra varit ”kulis-
ser” eller ”statister” i deras alldeles egna 
upplevelse. Som en deltagare beskrev det: 
”Man såg inte de andras intriger, trots att 
man på fl era sätt deltog i dem.”

Eftersom både arrangörer och delta-
gare tyckte att lajvet var en mycket 
positiv upplevelse kom snart tankar om 
en uppföljning. Lajvet gav mersmak och 
det fanns många intriger och planer att 
spinna vidare på. Arrangörsgruppen har 
fått förstärkning, och nu planeras för 
fullt en kväll på stadshotellet där visio-
nen återigen är god stämning och intres-
santa diskussioner mellan olika politiska 
fraktioner. Några önskemål är att få dit 
en levande orkester med -talsrepertoar 
och att i samband med lajvet anordna en 
enklare danskurs. Håll er uppdate-
rade om kommande arrangemang på 
www.tintagel.nu/.

Nästa tågresa avgår sommaren . 
Just nu diskuteras en åktur i anslutning 
till freden  eller åren därefter. Ni 
missar väl inte den resan?

Finkelboda, nästa!

KRONANS KÄCKA GOSSAR, represente-

rade av Föreningen Beredskapstid

-.
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IRON CROWN ENTERPRISES anser att rollspel ska 
ge spelglädje i åratal. Om man tröttnat på spelet 
man köpt efter bara några veckor var det ett dåligt 
köp. Iron Crown Enterprises, förkortat ICE, är 
en spelproducent från USA. Företaget grundades 
 och arbetar idag med tre olika spel. Rollspelet 
Rolemaster som presenterades i Sverox nummer 

, rollspelet High Action Roleplaying (HARP) 
som nominerats i kategorin bästa rollspel av 
Origins Game Awards samt fi gurspelet 
Silent Death som fokuserar på snabbspelade 

bataljer mellan rymdskepp.
Långt tillbaka i tiden var rollspel 

något där rollspelsproducenterna ar-
betade med sitt system över lång tid. 
Supplement sålde sällan bra inlednings-
vis och merparten av intäkterna kom från 
försäljningen av gamla produkter. Det 

man sålde var systemet självt och man 
räknade endast på lång sikt med att 
fansen skulle köpa alla supplementen. 
Gradvis förändrades dock situationen 
när rollspelsproducenterna försökte 
öka försäljningen genom att släppa 
fl er supplement. Eftersom köparna 

köpte mer kunde producenterna snab-
bare få tillbaka pengar på sin satsning 
och de fortsatte därför att höja produk-
tionstakten.

Distributionsnätet för spel är idag 

starkt inriktat mot det som kallas front-list mar-
keting. I ett försök att kopiera Magic the Gathe-
rings samt Games Workshop framgångar vill 
distributörerna ha produkter som säljs under kort 
tid och drar in stora pengar. En typisk lansering 
sker under  dagar och följs av runt  dagars 
försäljning. Om spelproducenten inte har en ny 
produkt färdig i detta läge får företaget ingen ex-
ponering och företagets produkter plockas bort 
från distributörernas försäljningslistor.

Svårt att sälja äventyr

En lösning på att få genomslag under den korta 
tid som lansering sker är att köpa in en licens 
för att använda någon välkänd värld. Det kända 
namnet gör att försäljningen ökar. Enligt ICE är 
dock licenserna tvåeggade svärd. Man säljer mer 
men licensen innebär även ökade kostnader. Dessa 
kostnader är till skillnad mot produktionskostna-
derna för spelet inte engångskostnader utan något 
företaget kontinuerligt måste betala vid varje för-
säljning. När licensen upphör har företaget dess-
utom inget eget kvar utan har endast byggt upp 
varumärket för den som sålde dem licensen.

Supplement med äventyr var en gång vanliga 
men dessa ses allt mer sällan. ICE anser att från-
varon av dessa är en direkt konsekvens av front-
listsystemet. Det fi nns en inneboende tröghet i 
att sälja äventyr eftersom få spelledare vill avsluta 
pågående kampanj och köpa äventyret som säljs 

De rollspel som säljs över lång tid är försvinnande få. De fl esta spel mark-
nadsförs starkt under en kort tid men försvinner sedan snabbt från hyllorna. 
Det enda undantagen tycks ibland bestå enbart av spelsystem där antalet 
regelböcker närmar sig oändligheten. 

Alternativa
kanaler
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i aff ären. Endast om äventyret tillhör 
en bra existerande kampanjvärld, med 
omfattande urval av supplement, har 
det inte någon större chans att intressera 
mer än ett fåtal. Att bygga upp en serie 
supplement för en kampanjvärld är dock 
nästan omöjligt när varje supplement i 
princip inte går att få tag på efter  
dagar. Försöker företaget släppa fl er 
böcker simultant räcker inte kundbasen 
till och lanseringen av kampanjvärlden 
misslyckas på grund av för dålig försälj-
ning. En väg som har prövats runt detta 
är att släppa äventyr som även innehåller 
regler men luttrade spelköpare går sällan 
på detta längre. 

Revisioner enda lösningen

Eftersom spelproducenterna har svårt 
att lansera äventyr återstår två alternativ 
när företaget behöver nya supplement 
att sälja. Att fi nna ett område som inte 
fullt täcks av reglerna och lägga till en ny 
regelbok för det eller att revidera syste-
mets grundregler och få ge ut allt material 
omarbetat. Både 
dessa taktiker 
används enligt 
ICE oupphörligt 
av övriga företag 
i rollspelsbrans-
chen. Produce-
rade böcker styrs 
inte av vad spelet 
behöver eller 
vad konsumen-
terna vill ha utan 
endast av behovet 
att hålla företaget 
kvar i distributö-
rernas exklusiva listor över aktiva företag. 
Ytterligare en konsekvens av utgivnings-
takten är språkliga fel eller till och med 
designfel, många spel har enorma listor 
av regler som är felaktiga. Anledningen 
är helt enkelt att få spelproducenter har 
kapacitet att leverera hög kvalitativt spel-
material i den takt som krävs.

ICE tror, av erfarenhet från -talet, 
att ovanstående front-listtaktik bränner 
ut kundbasen. Det fi nns inte tillräckligt 

med spelare som har råd att köpa den 
strida strömmen av supplement. Även de 
spelare som har råd tappar i längden in-
tresset för spelet när de hela tiden måste 
köpa samma material i nya böcker. 

ICE garanterar att alla deras supple-
ment går att köpa över internet så länge 
ICE producerar spelet. ICE kan göra 
detta genom att man inte har något 
egentligt lager utan endast trycker serier 
om runt  böcker när något supple-
ment sålt slut. Innehållet i supplementen 
ska vidare motiveras enbart av konkreta 
saker som spelet behöver eller vara något 
som efterfrågas av fansen. ICE arbetar 
även med kampanjvärldar med förhopp-
ningen att dessa är något som gagnar 
spelarna och spelsystemet på lång sikt. 

Korrekturläsning 
läggs ut på köparna

En uppenbar fråga är varför ICE en-
samma kommit på detta om det är en så 
bra idé. Företagets eget svar är att de till 
skillnad mot många andra i branschen 

ägs av professio-
nella investerare. 
Avgörande för 
att genomföra 
ICEs strategi är 
stora ekonomiska 
resurser eftersom 
företaget inves-
terar långsiktigt. 
Det fi nns ingen 
avkastning att 
hämta förrän 
kundbasen blivit 
stor och stabil. 
Konceptet att 

stora summor binds i företaget och inte 
förrän åratal senare ger utdelning kan 
låta riskfullt men det är i verkligheten 
ofta standardstrategin för aktiebolag. 
Strategin med produkter som tjänar 
in sin produktionskostnad på ett par 
månader och sedan ersätts innebär ett 
mindre kapitalbehov men ökar riskta-
gandet enormt.

För att försäkra sig om hög kvalitet 
på sina produkter har ICE startat ett 

arbete där man tar hjälp av sina kunder 
för att minska antalet fel i böckerna. 
ICE inleder med att sälja sina böcker i 
pdf-format, som läses direkt på skärmen 
eller får skrivas ut. Försäljningen startar 
när de normala speltestarna gett grönt 
ljus men innan supplementet går till 
tryck. Eventuella problem som köparna 
upptäcker rättas och de som köpt pdf-
fi len får möjlighet att ladda ned den 
uppdaterade versionen. När inga fl er 
fel dyker upp skickas supplementet till 
tryck. ICE fans får alltså nöjet att betala 
pengar för att korrekturläsa det de senare 
tänkt köpa. Poängen ligger givetvis i att 
när den riktiga boken väl säljs är det en 
bok som i princip saknar tidskrävande 
tolkande av felskrivna regler. De fans 
som hjälpt till kan känna glädje över att 
förbättrat supplementet och som bonus 
kan de skriva ut sidor de behöver på 
skrivaren från sin pdf-kopia istället för 
att behöva kopiera.

Långsiktig strategi

Har ICE rätt i synen på rollspelindu-
strin och kommer deras taktik lyckas 
långsiktigt? Detta är givetvis något som 
är omöjligt att säga med säkerhet. Många 
andra har försökt gå sin egen väg tidigare 
men misslyckats. Enligt ICE ägare går 
dock det hela långsamt men stadigt åt rätt 
håll. Jag själv, som hängiven entusiast, 
fi nner ICE idéer mycket tilltalande och 
håller tillsammans med andra ICE-fans 
tummarna för att den här typen utav 
företagssfi losofi  kan få leva kvar.

kanaler

Per-Anders Staav
pastaav@algonet.se

PÅLITLIG WEBHANDEL. ICE garanterar att 

alla deras supplement går att köpa över 

Internet så länge spelet fortfarande 

produceras.
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ROPECON ÄR FINLANDS rollspelskonvent 
nummer ett och det märks i det engage-
mang som det årliga konventets arrang-
örer har. I spetsen för Ropecon står en 
grupp på cirka tjugo personer som kallas 
för Conitea. De organiserar helgen från 
början till slut. Till deras hjälp har de runt 
 av konventbesökarna, som i utbyte 
mot en fribiljett fi xar allt möjligt från att 
vara spelledare till ordningsvakt.

Första Ropecon arrangerades för elva 
år sedan. Efter att ha varit ett evenemang 
med några hundra besökare har konven-
tet vuxit till en institution som lockar 
till sig runt   deltagare årligen. 
De fl esta kommer år efter år och ryktet 
sprider sig.

Sami Hallenberg, , deltog för  ärde 
gången.

– Jag tycker att det bästa med Ropecon 
är stämningen. Det är roligt här, män-
niskor är öppna, glada och trevliga. Och 
så har man mycket gemensamt med de 
fl esta. Man känner en samhörighet helt 
enkelt.

Sami berättar att han har spelat roll-
spel i tio år. Det här året har han dock 
inte spelat på själva konventet.

– Det blev liksom inte tid över för 
det, hur konstigt det än låter, skrattar 
han. Jag lyssnade på föredrag om allt 
möjligt intressant. Sen så lärde jag mig 
medeltida danser och pratade med folk. 

Jag har varit här alla tre dagar och tiden 
har bara runnit iväg.

Sami lovar att han ska komma nästa 
år igen.

– Jag tog med pappret från danslektio-
nerna och nu ska jag läsa på, så att jag har 
lättare nästa Ropecon. Nu blev jag mest 
bara svettig!

Intressanta 
föredragshållare

I år hade Ropecon bjudit in tre heders-
gäster: Erick Wujcik, som är mest känd 
för spelet Amber, berättade bland annat 
om datarollspel samt 
spelledde fyra spelpass 
under helgen. John 
Kovalic, som har teck-
nat Dork Tower-serien, 
berättade om sin karriär 
och sitt samarbete med 
Steve Jackson games. 
Emma Wieslander, 
som var med och orga-
niserade lajvet Mellan 
himmel och hav, hade 
tagit fl yget från Sverige för att hålla ett 
föredrag om kärlek och sex i rollspel samt 
anordna en workshop.

Wujcik hade jobbat en tid med att un-
dervisa i dataspelsutveckling i Hongkong 
och refl ekterade över hur spelindustrin 
kommer att se ut i framtiden.

– Redan nu är spelindustrin i USA 
lika stor som Hollywood och amerikansk 
tv tillsammans. Inom några år är spelen 
så bra grafi skt att de kommer att likna 
en fi lm. Då kommer dataspelsföretagen 
göra bredare spel med mera alternativ 
och innehåll. Redan nu drar spel där 
man kan ”röra sig fritt, gå vart man vill” 
stora pengar.

Wujcik betonade att i kreativiteten, 
konsten att skapa, ingår också miss-
lyckanden.

– Det försökte jag få mina elever i 
Hongkong att förstå. Man ska också 

bolla med dåliga idéer 
för att få fram dem som 
är bra. Det som skiljer 
västvärlden från Asien 
är att i väst är spel en 
del av vardagen. Ni i 
publiken vet säkert i 
snitt  spel, allt från 
leka tafatt till dataspel. 
I Asien går skolan före 
allt annat.

Han påminde om 
konsten att vara vaken, att verkligen 
leva i nuet.

– Rollspelare kommer oftast ihåg den 
stunden när de verkligen hajade till mitt 
i ett äventyr. Det kanske var i en laby-
rint på fl ykt från troll eller liknande. Den 
stunden är så viktig. Många människor 

Varje sommar samlas fi nska rollspelare till staden Esbo. Konferens-
centret Dipoli omvandlas till ett kryllande hav av allt från små jeans-
klädda killar med MTG-kort i näven till fullt utrustade lajvare. 
Under en helg trivs och trängs man dygnet runt mellan ringbrynjor 
och vandringsstavar. 

– Finlands rollspelskonvent 
nummer ett

Ropecon
– Finlands rollspelskonvent 

Ropecon
– Finlands rollspelskonvent 

FJÄRDE ÅRET I RAD, för Sami Hal-
lenberg och han har inga planer 
på att stanna hemma nästa år 
heller.
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sover genom vardagen och minns kanske 
inte ett ord från en föreläsning eller ett 
möte. Genom att spela rollspel kan man 
hitta den gnistan gång på gång, det är det 
som spel går ut på. 

Boklansering

Under konventet presenterades boken 
Beyond Role and Play, en artikelsamling 
som publicerades av föreningen Ropecon 
i februari i samband med lajvevenemang-
et Knutpunkt. Det är en fri 
uppföljning till boken As 
Larp Grows Up, som gavs 
ut i Danmark i  ol. 

– Det skulle ju ha varit 
roligt om man hade gjort 
en grundkursbok i roll-
spelsforskning, skämtade 
en av redaktörerna, Jaakko 
Stenros. 

Skribenterna kommer 
från fl era länder, även om 
de fl esta är från Norden.

– Vi valde att inte göra 
en avgränsning mellan lajv och bordsspel 
eller andra former. Det är klart att vi var 
tvungna att ta med några artiklar som 
beskriver självklarheter för dem som har 
spelat någon gång, men man var tvungen 
att skriva ner grunderna för att det inte 
fi nns så mycket forskning från förr att 
hänvisa till.

Det trycktes en upplaga på  av 
Beyond Role and Play, som enligt Sten-
ros är redan så gott som slutsåld. Boken 
kommer dock att publiceras gratis på 
nätet för alla intresserade.

Flera internationella 
arrangemang

Det som skiljer det fi nska Ropecon från 
de svenska konventen är mest bredden av 
programmet. Föredrag, tävlingar, konst-

utställningar och workshops 
kryddas med möjligheten att 
spela vad man vill, när man 
vill. Anmälningar till alla 
spelen görs först på plats. 
Man behöver alltså inte 
komma i en grupp för att 
hitta någon att spela med. 
Rollspelsföreningar är 
överhuvudtaget sällsynta 
i Finland jämfört med 
Sverige.

Själva konventet ordnar 
inga scenarion för spelle-

darna, utan spelledarna bestämmer själva 
vad de vill spelleda, med hur många 
spelare och vilken tid. De fl esta spelare  
anmäler sig till några bordsspel eller lajv 
i början av konventet och njuter sedan 
av stämningen och programmet mellan 
spelen. Eftersom man inte alltid vet vad 
man snavar på under dagen, stryks det 

FAKTA: ROPECON

Första Ropecon ordnades för elva år 

sedan i Paasitorni, Helsingfors. De sju 

sista åren har konventet ordnats i Di-

poli, Esbo, som ligger en halvtimmes 

bussfärd väster om huvudstaden. Vid 

år 2000 hade konventet vuxit från 

ett evenemang med några hundra 

aktiva rollspelare till ett stort konvent 

med runt tre tusen deltagare.  

På konventet kan man förutom att 

spela rollspel till exempel delta i 

kortspelsturneringar, spela fi gur-

spel, strategispel och lyssna på 

intressanta föredrag. Varje år bju-

der arrangörerna in internationellt 

kända hedersgäster. Man kan också 

välja mellan ett tiotal lajv, dansa sig 

svettig till trance i ett minirejv eller 

pyssla i olika workshops.

Alla evenemang ingår i inträdet, 

som ligger runt 190 kr för tre dagar. 

Om man vill kan man köpa biljett 

för endast en dag. I området fi nns 

övernattningsmöjligheter.

EMMA WIESLANDER , be-
rättade om Ars Amandi 
och lajvet Mellan him-
mel och hav.

KORTSPEL. Salarna med kortspel luktade ungefär lika fräscht som i Sverige. Det ordnades 
också lite alternativa spel för de tävlingsintresserade. Eller vad sägs om att bli mästare i 
sten-sax-påse?

Johanna Poutiainen
jolipepo@yahoo.com

ofta namn på anmälningsblanketterna 
och lyckliga spelare kan lätt hitta en 
”sista minuten”, drop-in-plats.

Men vad får mig att åka över till Fin-
land år efter år för att delta i Ropecon? 
Vad kan en svensk göra där? De fl esta 
hedersgästerna pratar engelska och det 
fi nns även scenarion som man kan spela 
på svenska eller engelska. De fl esta 
workshops kan man säkerligen njuta av 
även om instruktionerna visar hur man 
tillverkar, säg, en puckelrygg är på ett 
främmande språk.

Jag pratar fi nska, men även om jag 
inte gjorde det, skulle 
jag ta färjan över nästa 
sommar. För på vilket 
annat rollspelskon-
vent skulle jag 
också kunna 
få lära mig att 
blåsa eld, se hur 
man hanterar 
en stridshammare 
på riktigt eller 
vinna ett pris i 
sten-sax-påse?
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Bildreportage: medeltidsveckan
visby  /  1-8  augusti Foto :  s imone  andersson



32   |   SVEROX SVEROX   |   33



34   |   SVEROX SVEROX   |   35

Gästartikeln  -  UR  IRLGästartikeln  -  UR  IRLGästartikeln  -  UR  IRLGästartikeln  -  UR  IRL

��������������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������

��������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������

������������������������������

�������������������������������

������������������������

���������������������

�����������������

Kick Ass - 

fran ord till handling
��������������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������

���������

���������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

����������������

� � ��������������������������������

.

��������������������

����������



34   |   SVEROX SVEROX   |   35

���������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������

����������

����������������

������������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������

���������������������������������

������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

����������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������

��������������

��������������������������������������

����������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������

���������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������

���������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������

��������������������������������������������

�������������������

IRL

Tech Group är riksförbundet för digitala me-

dier och entreprenörskap. Inom förbundet 

fi nns en  mängd mindre grupper och fören-

ingar som sysslar med alltifrån datorspel till 

att lira rockmusik. Tech Groups medlemstid-

ning heter IRL och innehållet i IRL speglar 

dels aktiviteter inom Tech Group men även 

saker utanför förbundet som medlemmarna 

kan ha intresse av. Läs mer om Tech Group 

och IRL på www.techgroup.se.



36   |   SVEROX SVEROX   |   37
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I KÖLVATTNET EFTER det tidiga -talets 
rollspelsboom gav Games Workshop 
(GW) i augusti  ut sin första bok i 
Fighting Fantasy-serien. Böckerna blev en 
stor succé och skapade en helt ny genre 
– soloäventyren, ett slags blandning av 
rollspel och skönlitteratur. Läsaren fi ck 
rollen som huvudperson och kunde på-
verka handlingen genom att bläddra till 
olika sidor beroende på vilka beslut han 
eller hon tog.

Inspirerad av tidig fantasylitteratur 
och rollspelssuccén Advanced Dungeons 
& Dragons började engelsmannen Joe 
Dever under det sena sjuttiotalet skapa 
en värld för sina rollspels kampanjer, 
Magnamund.

Stort intresse från förlagen

Projektet växte och Dever föreslog för 
Games Workshop att utveckla Mag-
namund till ett eget rollspel. GW var 
intresserade men deras erbjudande var 

så ebarmeligt dåligt, 
eller ”förolämpande” 
som Dever uttrycker det själv, 
att han beslutade sig för att leta 
efter andra möjligheter och sneglandes 
på succén med Fighting Fantasy-böckerna 
började han utveckla soloäventyren om 
Ensamma Vargen.

Gary Chalk, också från Games 
Work shop anlitades för att illustrera 
det första manu skriptet till Flykt Undan 
Mörkret och Joe Dever tog kontakt med 
tre förlag.  Responsen var mycket god och 
redaktörerna började bjuda över varandra 
i hopp om att få rättigheterna.

Dever och Chalk slutade på GW 
och började genast arbeta på den andra 
boken, Eld Över Vattnet.

Säregen stil

Historien kan tyckas banal: man spelar 
novisen Ensamma Vargen, den ende 
överlevande från Kaiherrarna, en mystisk 

orden kri-
ga rmunka r 

som i alla tider 
försvarat Som-

merlund mot de onda 
Mörkerherrarna i väster, 

m e n böckerna skiljer sig mycket 
från de samtida spelböckerna.

Dever och Chalk var inte först, men 
i mina ögon bäst. Ensamma Vargen hade 
en välgenomtänkt och bra story. Synopsis 
för de första tolv böckerna låg redan klart 
då bok ett publicerades och böckerna 
kombinerar dynamik med kontinuitet på 
ett lysande sätt. Spännande sidohistorier, 
återkommande karaktärer och äventyrens 
vitt skilda teman tillsammans med en 
genomgående röd tråd skapar en mycket 
intressant spel- och läsupplevelse. 

Allt eftersom äventyren fortskrider 
förbättras ens förmågor och utrustning, 
då man parallellt med att lösa uppdragen 

”Du är Ensamma Vargen. I ett förödande 

anfall har Mörkerherrarna förstört ditt 

kloster, där du studerade hos Kai-mästarna. 

Du är den ende överlevande, och du är på 

FLYKT UNDAN MÖRKRET”

Soloäventyr
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i de enskilda böckerna samtidigt måste 
söka efter den visdom och de erfarenhe-
ter som så småningom kommer att göra 
en till Kaiherre.

Världen Magnamund är svårslagen 
med dess blandning av märkliga ka-
raktärer, skräckinjagande fi ender, svek 
och förräderi. Gary Chalks 
säregna stil gav böckerna en 
mycket speciell och kuslig 
stämning. Även de fåtal goda 
karaktärer man stöter på tycks 
tyngas av ett stort mörker, inte 
helt olikt Games Workshops 
stil där ju Gary Chalk inledde 
sin karriär. Chalks illustrationer 
kan även ses i brädspelsklassi-
kern Talisman. Själva konceptet 
soloäventyr förstärktes av att man 
i böckerna oftast befi nner sig på 
resa, ensam i en hotfull värld. Böckerna 
är skrivna i du-form vilket också bidrar 
till den intima känslan för berättelsen, 

på sätt och vis är nära nog unikt inom 
 litteraturen i stort.

Oväntad comeback

De tolv första böckerna översattes till 
svenska och publicerades av Äventyrs-
spel mellan  och . Böckerna sålde 

bra även här men tyvärr upphörde 
Gary Chalks karaktäristiska illus-
trationer från och med bok nio.

På engelska publicerades totalt 
 spelböcker om Ensamma 
Vargen. Man gav även ut en 
radiodramatisering (med musik 
av Joe Dever) samt några spin-
off romaner innan intresset hos 
förlagen falnade

Soloäventyren kom att ersättas 
av datorspel. Joe Dever gick vidare 
och kom bland annat att anlitas av 

Sony som rollspelskonsult till företagets 
satsningar på Playstation och soloäven-
tyren höll på att falla i glömska.

Men tiden har verkat till fansens fördel, 
rättigheterna till Ensamma Vargen och 
Magnamund har nu gått tillbaka till Joe 
Dever och böckerna har under senare år 
gjort en välförtjänt comeback. Mongoose 
Publishing har gett ut Lone Wolf, ett 
rollspel som utspelar sig i Magnamund 
 år innan Flykt Undan Mörkret och 
originalböckerna lever, under Joe Devers 
överinseende, vidare på 
Internet i html-format. 
Den stora smällen 
återstår dock. Joe Dever 
och Gary Chalk 
återupptog för någon 
månad sedan återigen 
samarbetet och förbe-
reder nu en defi nitiv 
comeback i och 
med lanseringen 
av multiplayer-
rollspelet Lone 
Wolf Online.

ANDRA SOLOÄVENTYR

Tigerns Väg

Serie på fem delar som 

utspelar sig i en orienta-

lisk fantasyvärd där man 

spelar Hämnaren, en 

krigare tränad i Tigerns 

Väg. Avancerad story 

och spelmekanik.

Falken

Science-fi ctionäventyr som 

utkom i tre delar där spela-

ren får rollen som speciala-

genten Falken. Med hjälp 

av en tidsmaskin kämpar 

man mot ondskan.

Äventyr i det okända

Två skräckladdade soloä-

ventyr med drag av Call of 

Cthulhu som utspelar sig 

i det tidiga 1900-talets 

England

Science-fi ctionäventyr som 

Serie på fem delar som 

Två skräckladdade soloä-

Patrik Eriksson
patrik.eriksson@november.se

FEMTE BOKEN , 
om Ensamma 
Vargen, enligt 
många fans 
den bästa i 
serien.

Project Aon
– Ensamma Vargen i 

html-format

SEDAN DRYGT TVÅ år tillbaka driver en 

grupp fans Project Aon på internet. Spel-

böckernas struktur passar ju utmärkt 

för html och på www.projectaon.org 

kan man antingen ladda hem böckerna 

i ett antal olika format eller spela dem 

direkt på nätet. Projektet drivs ideellt 

och har tillstånd av böckernas författare 

Joe Dever att publicera materialet, helt 

gratis för allmänheten.

Vill man hjälpa till att ”översätta”  fi nns 

utförliga instruktioner för att konvertera 

böckerna till digitalt format. Än fi nns det 

material kvar för den som vill bidra. 

På hemsidan fi nns också en massa an-

nan information, forum och länkar.

En annan sida värd att nämna i sam-

manhanget är The Kai Monastery som 

återfi nns på www.ncf.carleton.ca/

~as/index.html. Här fi nns djup-

gående referrat, analyser recensioner 

av böckerna för den riktigt kräsne EV-

konnässören.

DUKAT BORD,  Projekt Aon bjuder på 
en riktig nostalgitripp. Det är bara att 
välja formatet som passar dig.
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KrönikaKrönikaKrönikaKrönikaKrönikaKrönika

PÅGÅR INTE PRECIS just nu Sydcon? Gick 
inte Halmicon av stapeln för bara några 
veckor sedan, likaså lajvet Spirans gunst? 
Sitter inte jag och arbetar med en Sverox-
krönika?

Förbundaktiviten kanske sjunker, 
det blir svårare att få ihop möten, men 
spelandet försvinner då sannerligen 
inte. Det snarare ökar. För när arrang-
eras konvent och lajv? Jo, när folk har 
lov. Förbundsaktiviten sjunker för folk 
är borta och spelar och lajvar.

JAG KOMMER IHÅG när jag var yngre. 
Mamma och pappa i all sin välvilja tyckte 
att jag skulle åka utomlands på sommarn. 
Men jag planerade 
min sommar utifrån 
när sommarn stora 
lajv var och medel-
tidsveckan. Likaså 
resten av året. Och 
det gör jag fortfa-
rande. Vecka  är det ju självskrivet att 
jag befi nner mig på Gotland, något annat 
vore ju konstigt.

Jag har insett att det gör de fl esta av 
mina vänner också. Säger man till någon 
utanför hobbyn att det hände runt Goth-
con så står de handfallna medan de fl esta 
spelare vet ju att det är runt påsk. Eller 
runt Gothcon då. Man skulle kunna 

Sommar, apatin sluter sig i ett grepp runt en. Det är ingen 

slump att sverokaktivteten avtar något under sommarn. 

Även sverokare behöver semester. Eller?

göra en sverokalmanacka med viktiga 
återkommande händelser som riktmär-
ken. Våra egna högtider. För på sätt och 
vis är de ju det. Det är då man träff ar sina 
vänner och gör det man tycker bäst om. 
Vilket ju borde vara defi nitionen på en 
högtid. Ofta är det också så att man som 
spelare får minst lika många kompisar 
från Stockholm som från Skåne, och 
konventen eller storlajven är då man 
träff as. 

SÅ ISTÄLLET FÖR att åka till Malmö och 
träff a sin släkt åker man dit och träff ar 
sina spelande vänner på Sydcon, som man 
också bara ser några gånger om året.

För är det inte 
underligt ändå, 
att folk som man 
tycker sig känna 
ganska bra, träff ar 
man bara vid dessa 
spelarnas högtider? 

Ändå underligare är det ju för lajvarna 
som träff as i roll och sedan utan att 
någonsin sagt ett ord till varandra som 
sina verkliga jag kramas och är bästisar i 
Visby. Behöver man plötsligt någonstans 
att bo i någon lite obskyr ort någonstans, 
inga problem, spelarfamiljen löser biff en 
åt dig. Hemma hos någon kan du alltid 
bo, om inte annat har vi en soff a i spel-

lokalen. Det illustreras också på konvent 
och lajv. Alla bär och sliter för att det 
ska bli klart i tid. Någon fi xar fram en 
bil, det hämtas och så funkar det mesta 
ungefär till slut.

Jag gillar det. Det fi nns någon sorts 
vi-mentalitet, och en vilja att alltid hjälpa 
varandra. Jag tror det är för att vi gör allt 
tillsammans. Hjälper du inte till blir det 
inte klart och slutprodukten blir inte lika 
bra, för dig heller. Alla har ett ansvar för 
det vi skapat tillsammans.

DET SKA VI fortsätta med för det är ju det 
som är vår styrka, att alla alltid gör sitt 
yttersta för att hjälpa till. Det gör att 
tack vare just dig och det du hjälper till 
med, som vi kan fortsätta skapa fantas-
tiska konvent, lajv och tidningar. Annars 
hade vi nog verkligen tagit semester och 
åkt till Mallorca, men nu skapar vi vår se-
mester tillsammans med 
de människor vi tycker 
om mest och har på så 
vis roligast.

Anna Westerling
anna.westerling@sverok.se

Det vi skapar 

tillsammans

”Utan att någonsin ha sagt 
ett ord till varandra som 
sina verkliga jag kramas de 
och är bästisar i Visby.”

”Utan att någonsin ha sagt 

och är bästisar i Visby.”
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det var bättre  förrdet var bättre  förr



KONTAKTA SVEROK!

Sandbäcksgatan 2

582 25 Linköping

E-post: info@sverok.se

Tel: 013 - 14 06 00

Fax: 013 - 14 22 99

Posttidning B
Avs:  SVEROK
 Sandbäcksgatan 
   LINKÖPING

HUR BLIR MAN 

MEDLEM I SVEROK?

Medlem i Sverok blir man 

när man går med i en 

förening som är ansluten 

till Sverok. Man kan bilda 

sin egen förening eller gå 

med i en redan existe-

rande förening. 

För information om hur 
man går till väga, titta in 

på www.sverok.se eller 
kontakta Sveroks kansli

kalendarium
DalCon 24-26 sep
En helg full med spel i Borlänge.

www.dalcon.se

SillyCon 13 29-31 okt
Sillycon är Dalarnas äldsta konvent.

sillycon.sverok.net

Dreamhack Winter 25-28 nov
Sveriges största Lan arrangeras i Jön-

köping.

www.dreamhack.org

Borås Spelkonvent 5-7 nov
Ett klassiskt konvent i västsverige.

bsk.sverok.net


