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 – gammaldags hederlig       
   dungeonbashing

 – vilka är de verkliga förlorarna?

 – lär dig grunderna 
och ta steget vidare



bidragen för 2004 !
Missa inte

bidragen för 
Fortfarande har nästan 700 av Sveroks 

föreningar varken rapporterat medlemmar 

eller verksamhet för 2004. Föreningar som 

rapporterat detta får verksamhetsbidraget 

på 2000 kr och medlemsbidraget på 40 kr per 

medlem i åldern 7-25 år. 

Blankett för att göra det fi nns på www.sverok.se/

blanketter. Vill du få en utskriven blankett hemskickad, 

kontakta förbundskansliet på info@sverok.se.

Snabba dig så att rapporten når Sverok i tid

Det är stor risk att uppgifter som kommer efter den 

1 september inte hinner räknas, även om vi försöker 

behandla alla ansökningar. 

Sverok använder rapporterade uppgifter i förbundets 

statbidragsansökan till Ungdomsstyrelsen den 

1 oktober. Ju närmare det datumet föreningar 

rapporterar desto större är risken att det är för 

sent, eftersom förbundet måste hinna granska alla 

ansökningar för att kunna räkna dem.

Skicka in årsmötesrapporten för 2005

Nyligen fi ck din förenings kontaktperson en 

årsmötesrapport för 2005 i brevlådan. Missa inte att 

skicka in den och din förenings medlemslista så att ni 

kan få bidrag för 2005. 

Årsmötesrapporten fi nns även på www.sverok.se/blanketter. 

Vill du få en utskriven blankett hemskickad, kontakt 

förbundskansliet på info@sverok.se.

Årsmötesrapporten är ett krav för att föreningen ska 

fortsätta att kunna få bidrag.
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NÄR JAG SKRIVER detta har jag varit ordförande för Sverok i 
precis en månad. Det har varit en mycket stressig tid, men 
samtidigt väldigt rolig och spännande. Helt plötsligt är det 
jag som ska ha koll och se till att allting klaff ar. Det är mig 
alla ringer och det är jag som förväntas veta vad som ska 
göras. Det är en ovan känsla när det hela tiden har funnits 
någon annan som har haft det yttersta ansvaret tidigare.
En ny styrelse är vald och håller på att komma igång med 
sitt arbete och vi har ett väldigt intressant år framför oss. Vi 
har just haft vårt första möte där vi har diskuterat arbetssätt 
och fördelat ansvarsområden. Det känns som en riktigt bra 
grupp. Jag tror att vi kommer lyckas med många bra saker 
och hoppas att även ni medlemmar kommer tycka det under 
resans gång.

FÖR SEX ÅR sedan gick jag på mitt första distriktsårsmöte, 
närmare bestämt Sverok Stockholms. Jag hade läst på ett 
lajvforum att det var viktigt att lajvare även brydde sig om 
Sverok och såg till att påverka där vi hade chansen. Så jag 
följde uppmaningen och åkte dit med några vänner. Väl på 
plats upptäckte jag att mina chanser att påverka var väldigt 
stora, för när mötet var slut satt jag i distriktsstyrelsen.
Sedan dess har det blivit mycket Sverok för mig, både i 
 distriktsstyrelser, hemsidesredaktion och förbundsstyrelsen. 
Det har varit jätteroligt, om än bitvis kämpigt. Man träff ar 
många intressanta och trevliga människor och får testa på 
en massa saker man inte skulle ha gjort annars. Samtidigt 
krävs det en hel del av en också. Men det är något som håller 
mig kvar och fortsätter att locka, även om jag har svårt att 
förklara vad. Och nu, äntligen, kan jag sveroka mig hela 
dagarna istället för att arbeta eller gå i skolan.

NÄR JAG BÖRJADE i Sverok kunde jag aldrig drömma om att jag 
någonsin skulle bli förbundsordförande. Det kändes otroligt 
långt borta och högt uppe. Nu sitter jag ändå här, sex år senare … 
Kanske är det du, som är nästnästa eller nästnästnästa för-
bundsordförande fast du inte har någon som helst aning. 
Säkert känns något sådant väldigt avlägset. Men du ska veta 
att steget inte är så långt mellan en vanlig medlem och någon 
som sitter i en distriktsstyrelse eller förbundsstyrelsen. Under 
detta år hoppas jag att steget ska bli ännu mindre. Jag hoppas 
på er hjälp för att lyckas med det.

Vad är Sverok?
Sverok, Sveriges roll- och konfl iktspelsförbund är ett ideellt 

riks förbund 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 över 1500 

föreningar.

Förbundet startades 1988 och är godkänt av Ungdoms styrelsen, 

som är en tillsynsmyndighet för ungdoms organisationer utsedd 

av Kultur departementet.

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. 

FOTO: STAFFAN ERICSSON

Är du nästa
förbundsordförande?
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Kontakta Sverok!
Sveroks förbundskansli
Klostergatan 5A
582 23 Linköping

info@sverok.se

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

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

Sverok Nedre Norrland
Jimmie Guttormsson
Krutvaktargränd 22
83128 ÖSTERSUND
063-501 01 18, 070-220 45 99
jimmie@nn.sverok.se

Sverok Stockholm
Bolidenvägen 16 B
12163 JOHANNESHOV
08-653 43 21

stockholm@sverok.se

Sverok Svealand

Dennis Jansson
Åttingevägen 18
61150 NYKÖPING
0703639054

dennis@sveroksvealand.se

Sverok SKUD
Box 1548
22101 LUND

info@skud.sverok.se

Sverok Väst
Riksdalersgatan 32
41481 GÖTEBORG
031-13 32 20, 073-333 60 60

vast@sverok.se

Sverok Övre Norrland
Anny Ekegren
Ekonomstråket 1
90730 UMEÅ
090-19 20 70, 070-595 25 68
shadilly@hotmail.com

Magnus Alm
sverox@sverok.se
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Sverox

majmaj

DEN STAGNERAR ALDRIG på något sätt. Den här hobbyn. Det här förbundet. Likt en 
oformlig amöba förändras bilden av spel och spelande hela tiden. Som en homogen, 
men spräcklig och spretig yta. Det är underbart. Faktiskt.

ATT GÖRA SVEROX är ett härligt jobb. Jag tänker på innehållet i detta nummer, jag tänker 
på hur brett mitt hobbyutövande är. Att få arbeta med en så fantastiskt omfångsrik hobby 
berikar mitt liv. Det lär mig nya saker om mig själv, spelvärlden och mitt eget spelande. 
Mångfald ger utveckling. Nya genrer föds ur gamla och subgenrer grenar sig vidare åt 
alla håll. Lajv möter airsoft, brädspel utvecklas genom datorspel, fi gurspel förändras 
tack vare kortspel. Det är en fantastisk tid att uppleva som gamer. Det är verkligen bara 
vår fantasi som sätter gränserna.

I DET HÄR numret kan du läsa om allt från piratkopiering till cykelkortspel från Danmark. 
Inspireras av kreativa spelkonstruktörer och njut av en konventskrönika. Fördjupa dig 
i upplevelseindustrin eller läs om hur du bäst arrangerar en kortspelsturnering. Vi har 
fyllt tidningen med allt detta, och mer därtill. Det fi nns stora möjligheter för oss i re-
daktionen att hitta uppslag till artiklar, reportage och krönikor. Svårigheten är snarare 
att begränsa urvalet. Det är därför vi vill ha mer tips, tankar och idéer från dig. Kanske 
känner du för att skriva eller fotografera? Har du ett uppslag till en artikel? Hör av 
dig till oss, vi lovar att lyssna. Det är redan många som kontaktar oss 
för att förmedla uppmuntran och positiva ord. All fantastisk feedback 
vi får peppar oss här på redaktionen. Samtidigt är det lika viktigt för 
oss att veta vad ni saknar, och som ni uppskattar.

SIST AV ALLT vill jag passa på att tacka Jon Nilsson, avgående 
förbundsordföranden, för fl era härliga år. Jon var en av de där 
eldsjälarna som lyckades kombinera ordförandeskapet med 
arrangerandet av konvent och kval till SM i Carcassonne. 
Det tycker jag är imponerande.

JAG VILL OCKSÅ passa på att önska Petra Malmgren, vår 
nya ordförande, lycka till. Jag har suttit med Petra i för-
bundsstyrelsens tidigare och är övertygad om att hon kommer 
göra ett bra jobb. Är alla redo för ett nytt verksamhetsår? 
Bra, då kör vi !

dig till oss, vi lovar att lyssna. Det är redan många som kontaktar oss 
för att förmedla uppmuntran och positiva ord. All fantastisk feedback 
vi får peppar oss här på redaktionen. Samtidigt är det lika viktigt för 

göra ett bra jobb. Är alla redo för ett nytt verksamhetsår? 

Underbara mångfald
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FÖRBUNDSSTYRELSEN HAR SOM mål och för-

hoppning att fl er medlemmar ska kunna 

involveras i det nationella arbetet.

– I takt med att Sverok växer blir det också 

nödvändigt att hitta sätt att locka fl er ideella 

till att engagera sig i förbundsarbetet, menar 

Dan Sivnert, ansvarig för området ”ideell 

samverkan”. Ambitionen är att fl er medlem-

mar än idag ska involveras i det årliga arbetet 

och det är främst ”vanliga” medlemmar som 

ska ges möjlighet att bidra med sina kunska-

per och göra Sverok bättre, främst genom 

deltagande i olika arbetsgrupper men även 

på andra sätt.

– Jag hoppas framförallt på att vi ska kunna 

locka medlemmar som tidigare gjort insatser 

för sin förening men som nu vill testa lite nya 

saker. Fast det är klart, det ska inte ske någon 

insats som blir på föreningens bekostnad, 

säger Dan.  

Är du intresserad av att göra en insats 

för förbundet och samtidigt få värde-

fulla erfarenheter? Kontakta Dan på dan.

sivnert@sverok.se.

PÅHITTADE MEDLEMSSIFFROR FÖR politiska 

ungdomsförbund har varit en stor fråga 

under våren. Även vi andra ungdomsor-

ganisationerna har uppmärksammats. En 

artikel publicerades i Dagens Nyheter där 

fusk inom Sverok beskrevs. Sverok gran-

skar föreningarnas uppgifter ordentligt och 

anstränger sig för att ha korrekta medlems-

siff ror. Förbundsstyrelsen kommer nu se över 

kontrollrutinerna ytterligare för förhindra att 

folk missbrukar systemet.

Redan sedan tidigare var det bestämt att 

Ungdomsstyrelsen ska se över systemet för 

statsbidrag till ungdomsorganisationer, även 

om detta fått extra mycket uppmärksamhet 

den senaste tiden. Inför detta har Sverok 

sammanställt åsikter om systemet och 

hur det kan tänkas ha påverkat förbundet. 

Ungdomsstyrelsens utvärdering kommer 

vara färdig sent i höst. Eventuellt kommer 

systemet ändras efter detta, vilket i så fall 

även kommer att påverka även Sveroks bi-

dragssystem.

Inga uppblåsta 
medlemssiff ror för Sverok
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Fler kan göra Sverok bättre!

Testare av förbunds-

databas sökes
SVEROK HÅLLER PÅ att ta fram en ny för-

bundsdatabas. I denna databas ska förening-

arna kunna rapportera sin verksamhet och 

sina medlemmar direkt över Internet, vilket 

kommer underlätta både för föreningarna 

och förbundet. Databasen beräknas vara 

färdig att tas i bruk vid nästa årsskifte. En för-

sta leverens skedde redan i april och denna 

ska under sommaren testas. Sverok söker 

därför efter frivilliga som är intresserade av 

att testa databasens funktion och säkerhet.

Läs mer på www.sverok.se/databas

Internetbaserad 

organisering
DE SENASTE ÅREN har det dykt upp före-

ningar i Sverok som till största delen är 

organiserade via Internet och även har hu-

vuddelen av sin verksamhet över Internet. 

Sverok kommer under året att satsa på extra 

stöd till dessa föreningar genom ett projekt 

om Internetbaserad organisering. Projektets 

fokus kommer vara demokrati och förenings-

skötsel. Vi hoppas samla representanter för 

föreningarna, sverokare, forskare och andra 

intresserade för att tillsammans utreda och 

utveckla formen. Denna utveckling är dessut-

om något som även traditionella föreningar 

kan ha stor nytta av. Ansvariga för detta 

arbete i förbundsstyrelsen är Dan Sivnert, 

dan.sivnert@sverok.se och Marcus Cliff ord, 

marcus.cliff ord@sverok.se.

Kunskapsöversikt om 

datorspel
DATORSPEL ÄR EN hobby som har växt otro-

ligt de senaste åren, inte minst inom Sverok. 

Många som inte spelar, både föräldrar, myn-

digheter och media undrar vad det handlar 

om. Hur det går till, vilka som spelar och vad 

det är som lockar. Ungdomsstyrelsen har 

därför påbörjat en kunskapsöversikt för att 

sammanställa grundläggande information 

om datorspelandet. Denna beräknas vara 

färdig i höst. 

TUFFA TAG MOT FUSK. Så sent som i slutet av april togs Sveroks bidragssystem upp i 

dagspressen.
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INGEN HAR VÄL undgått debatten om hur partipolitiska ungdomsförbund fi ffl  at 
med medlemsstatistiken för att få mer bidrag. Kritiken har vuxit och i media 
har diskussioner förts kring bidragslämnande och medlemsregister. På Sveroks 
forum har aktiva debattörer tagit upp frågan kring Sveroks bidragstagande. 
Faktumet att förbundet har ett högt medlemsantal och tar emot stora summor 
gör att Sverok lätt hamnar i blickfånget när bidragsfrågorna diskuteras. Den 
större delen av debattörerna verkar dock vara ense om att Sverok som förbund 
har sitt på det torra vid eventuell medial uppmärksamhet.

PÅ KONVENTSDELEN AV Sveroks forum har en stor mängd konvent utannonserats. 
Nya småkonvent har poppat upp som svampar ur jorden. Någon har startat en 
tråd med frågan kring huruvida alla små spelhändelser verkligen bör uppmärk-
sammas på forumet. Det förhärskande svaret verkar vara att de fl esta vill få 
information om så många spelhändelser som möjligt. Oavsett deras storlek.

BLAND AIRSOFTARE HAR det diskuterats kring eventuella kommande lagändringar 
som kan beröra deras hobby. Debatten har vaknat på grund av en handling, ba-
serad på rikspolisstyrelsens årliga vapenrapport, som Justitiedepartementet har 
publicerat. De fl esta debattörer verkar enade om att de eventuella förändringar 
som kan komma att ske är tämligen positiva, eller åtminstone inte lika omständ-
liga som väntat. Det tycks som att förslaget att airsoftvapen skulle tvingas vara 
målade i grälla färger inte längre är aktuellt.

PÅ KORTSPELSFRONTEN HAR gamla kortspel som en gång var, men inte längre är 
stora, diskuterats. Hur deras tillvaro ser ut nu för tiden, vilka som spelar dem och 
varför. Debatten har bestått av långa och beaktande inlägg och de diskuterande 
har verkligen gått på djupet i ämnet.

I SVEROKS BRÄDSPELSFORUM har det efterfrågats tips och råd kring möjligheten 
att ge ut sina egna brädspel. Ett antal personer har diskuterat möjligheterna 
för spelskapare att nå ut med sina alster. En del har påpekat att en bra idé kan 
vara att åka runt med sitt opublicerade spel och testa det på konvent innan det 
går till tryck.

LAJVARNAS ANNARS SÅ vilda diskussioner har lyst med sin frånvaro. Det är svårt 
att avgöra varför, men kanske beror det på att Galadrims debattforum låg nere 
under hela vintern. Kort innan dess bytte forumet också www-adress. Möjligtvis 
har inte alla debattörer hittat tillbaka än. Oavsett vad det beror på känns det 
väldigt främmande då lajvrörelsen vanligtvis ständigt och ingående diskuterar 
trender och fenomen som rör hobbyn.

SLUTLIGEN HAR DET varit ett rent nöje att se hur en mamma som efterfrågat hjälp 
kring fi gurspel fått en massiv respons. Då hon velat börja spela med sina söner 
men inte riktigt vetat vilken ände hon skulle starta i valde hon att fråga efter hjälp 
på Sveroks fi gurspelsforum. Hjälpsamma fi gurspelare har gett  öppenhjärtiga, 
långa och uttömmande svar. Härligt att se!  

Debattsvepet

Historiska Muséet
SVEROK HAR SEDAN några år tillbaka haft 

ett bra samarbete med Historiska muséet. 

Under våren har ett seminarium om histo-

riesyn inom rollspelsrörelsen hållits. Även 

gamla projekt som Historiska världar, en sida 

för den historieintresserade lajvaren (www.

historiska.se/histvarld), lever kvar. Det fi nns 

även planer på att återigen sätta upp lajvet 

om fl yktingar, En resa som ingen annan, men 

denna gång i Malmö stads regi med stadens 

gymnasieelever som målgrupp.
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Samlingslokal som 

föreningslokal?
RUNT OM I LANDET fi nns 2700 samlingsloka-

ler som tillhör föreningar inom Bygdegår-

darnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker 

samt Våra Gårdar. Många av dessa är öppna 

även för Sverok-föreningar. Ett tips till den 

lokalsökande föreningen är därför att ta sig 

en titt på www.samlingslokaler.nu för att se 

vad det fi nns för möjligheter där ni bor.

Engagera dig i 

Nationella spelveckan
NU ÄR DET dags att visa upp för hela Sverige 

hur kul det är att spela spel!  Sverok söker 

under maj månad aktiva personer som vill 

hjälpa till att skapa en synlig och rolig spel-

vecka i november. Om du eller din kompis 

vill hjälpa till i detta arbete går det utmärkt 

att höra av sig till karolina.stael@sverok.se. 

Det kan handla om visioner i det tidiga ar-

betet eller i det senare om konkret arbete 

med marknadsföring, samarbeten mellan 

organisationer, föreningar samt företag, 

textförfattande eller liknande saker. Arbe-

tet kommer, om du vill, innebära resor och 

många spännande möten. Alla kan vara med 

och skapa en schysst spelvecka 2005.
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Petra Malmgren 25 år, 

Linköping

1) Jag är ordförande. Det 

innebär att jag kommer 

leda styrelsens arbete och 

representera förbundet, både 

mot medlemmarna och mot 

utomstående, till exempel 

myndigheter, media och 

andra organisationer.

2) Steget mellan medlem 

och förbundsstyrelse är inte 

långt, bara man har intresset. 

Vi är en ung och fortfarande 

fl exibel organisation, även 

om vi måste arbeta för att 

fortsätta vara det. Sverok kan 

därför bli vad medlemmarna 

vill och i år kommer vi arbeta 

extra mycket med att ta reda 

på medlemmarnas tankar och 

önskningar med Sverok.

3) Vi har ofta svårt för att 

använda oss av den ideella 

kraft som fi nns i förbundet. 

Med alla dessa medlemmar 

har vi en otrolig potential men 

vi använder den inte fullt ut. 

Istället görs det mesta arbetet 

av ett fåtal personer som kän-

ner stor press på sig att göra 

allting samtidigt. Att få fl er 

personer att känna att Sverok 

är roligt är en viktig sak att 

göra under året.

4) Vanligtvis blir det mest 

brädspel. Favoritspelen just 

nu är Puerto Rico och Settlers. 

Ibland blir det lite datorspel. 

Följande frågor har 
förbundsstyrelsens 
medlemmar svarat 
på:

1. Vad kommer du 
att arbeta med i 
förbundsstyrelsen?

2. Vad är Sveroks 
största styrka?

3. Vad är Sveroks 
största svaghet?

4. Vad spelar du?

Under Sveroks riksmöte 
i Skövde valdes en ny 

förbundsstyrelse. Många nya 
ansikten har tagit plats och 
gamla rävar har lämnat av.  

Jon Nilsson har trätt ner från 
ordförandeposten och i hans 

ställe har Petra Malmgren 
tagit över.

DEN SOM VARIT aktiv inom förbundet 
känner nog igen en hel del namn bland 
de nya ledamöterna. Det är en spän-
nande blandning av distriktsaktiva, före 
detta förbundsstyrelseaktiva och nya 
ansikten. 

Den geografi ska såväl som spelmässiga 
spridningen är stor bland medlemmarna 
i den nytillträdda styrelsen. Förhopp-
ningsvis kommer den stora bredden verka 

för en nytänkande och dynamisk styrelse. 
Fokus för årets arbete är fortfarande att 
stärka förbundet internt och se till att de 
tiotusentals nya medlemmar som nyligen 
anslutits känner sig hemma i Sverok.

För att ge alla medlemmar en tydlig 
bild av den nya förbundsstyrelsen, vilka 
de är och vad de kommer att arbeta med, 
följer här en presentation.  

GAMMALT MÖTER NYTT. En blandning av rävar och friskt blod borgar för en nytänkande styrelse 

som tar väl förankrade beslut.

Foto: Staffan Ericsson och Förbundsstyrelsen
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Lajv var det som förde in mig 

i spelandet. Tyvärr har det 

inte blivit så mycket lajv på 

sistone, men jag skulle gärna 

börja lajva igen.

Marcus Cliff ord 26 år

1) Hemsideansvar, Internetba-

serad organisering, riksmö-

tesombudssystemet samt 

internationellt arbete.

2) Att man kan prata med 

vem som helst i förbundet 

utan krångel. Platt organisa-

tion.

3) Det odemokratiska val-

systemet.

4) Just nu vill jag spela World 

in fl ames …

Mattias Emanuelsson 22 år

1) Kansli- och arbetsgivaran-

svar samt folkbildning.

2) Den stora organisa-

tionsgraden och den unga 

genomsnittsåldern. Det leder 

till fräscha idéer och ett konti-

nuerligt förbättringsarbete.

3) Främst förbundets ”unga” 

ålder. Det gör att färre än vad 

som borde känner till oss.

4) WH40k, rollspel, lajv och 

brädspel.

Andreas Granander 27 år

1) Distriktsutveckling, riks-

mötet samt dokumentation

2) Sverok är ett förhållandevis 

ungt förbund med stark tillväxt 

som arbetar proaktivt med 

problemställningarna kring att 

organisera unga. Sverok har 

hittills gjort detta mycket bra 

och det är både en tillgång och 

en styrka.

3) Det kanske inte är så mycket 

en svaghet hos Sverok som 

sådant. Det faktum att orga-

nisationen växer i ett rasande 

tempo innebär vissa problem 

som vi trots ett hårt arbete 

ibland inte riktigt hänger med i. 

 Jag är dock trygg i tanken att 

vi kommer att komma tillrätta 

med det snart eftersom mycket 

energi läggs just på detta.

4) Jag spelar det mesta men en 

eventuell favorit är nog Settlers.

Elin Gustafsson 26 år

1) Jämställdhet och jämlikhet 

samt framtidsarbetet.

2) Framåtanda, viljan att 

utvecklas och förmågan att 

locka folk till spelhobbyn som 

fritidssysselsättning. 

3) Den otroliga hastighet med 

vilken vi växer kan lätt skapa 

klyftor mellan verksamhets-

grenar och sprickor i förbun-

dets administration.

4) Levande rollspel framför 

allt men även rollspel, bräd-

spel och dataspel. Puerto Rico, 

Carcassone, Icewind Dale och 

Starcraft är favoriter.

Martin Kvist 26 år, Torsby

1) Föreningsutveckling, 

riksmötesvalet och medlems-

undersökningen.

2) Ett förbund i medgång till 

skillnad från många andra.

3) Finns inga svagheter – bara 

möjligheter!

4) Ursprungligen rollspel och 

datorspel. Nu för tiden spelar 

jag allt utom airsoft och paint-

ball regelbundet.

David Gustavsson 26 år

1) Förbundets ekonomi, 

driftgruppen, nya databa-

sen och ett nytt ombuds-

valsystem för riksmötet.

2) De stora arrang-

emangen (konvent, lajv, 

LAN m.m.) som är lite av 

förbundets fl aggskepp 

eftersom de så tydligt il-

lustrerar våra föreningars 

stora förmåga att arrang-

era och organisera under 

ideella former.

3) Medlemmarnas 

begränsade engagemang 

för de stora frågorna och 

projekten på förbunds-

nivå.

4) Mycket datorspel, 

främst World of Warcraft. 

Är också en av skriben-

terna bakom Svenil 

Rollspelet.
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Mikael Leisjö 20 år

1) Vice ordförande och mass-

mediakontakt.

2) Självklart Sveroks 10000 

förtroendevalda runt om i 

medlemsföreningarna samt 

den närhet till verksamheten 

som fi nns i förbundet. Detta är 

egenskaper där få organisatio-

ner kan mäta sig med Sverok.

3) Problematik som uppstår 

i samband med förenings-

administration. Dagligen 

stöter föreningar på hinder 

i samhället och det åligger 

Sverok att försöka minska 

sådana hinder genom intern 

organisationsutveckling och 

riktat påverkansarbete.

4) Främst levande rollspel 

men också brädspel, kortspel 

och dataspel.

Dan Sivnert 26 år, Lund

1) Kansli och arbetsgivarfrå-

gor, ideell samverkan, arbets-

grupper samt Internetbaserad 

organisering

2) Det absolut bästa med 

Sverok är att vi inte tar oss 

själva på för stort allvar. Vi 

fi nns till för att främja vår 

hobby, inte att förändra värl-

den. Dessutom är vi ett ovan-

ligt öppet förbund. Inte bara 

att det är lätt att bli medlem 

eller att påverka utan även att 

vi publicerar internt mate-

rial som andra förbund ofta 

censurerar, exempelvis kan 

vem som helst läsa förbunds-

styrelsens styrelseprotokoll 

via hemsidan.

3) Det sämsta med förbundet 

är att vi är alldeles för dåliga 

på att ta vara på varandra, all-

deles för många bränner ut sig 

i förtid, både i föreningar och 

på förbundsnivå. Jag hoppas 

åtminstone på en förbättring 

inom förbundsstyrelsen under 

året. Min förhoppning är att vi 

ska kunna avlasta alla genom 

ökat användande av så kallade 

arbetsgrupper.

4) Helst spelar jag en klassisk 

rollspelskampanj med mina 

vänner, som substitut funkar 

ett konventscenario lite då 

och då. Men till vardags blir 

det mest dataspel (Civ III!) 

eller STS-brädspel (snabbt, 

taktiskt & socialt) som Settlers 

eller Carcassonne.

Karolina Staël 24 år, 

Göteborg

1) Nationella spelveckan, 

Sverox och arbetsledning av 

ordföranden.

2) Sverok är en organisation 

full av kreativitet och ska-

parglädje. Ute i alla våra fören-

ingar och hemma hos våra 

spelare skapas det otroligt 

mycket. Jag upplever detta 

bland annat när jag är med 

och speltestar mina vänners 

egenproducerade spel. Det 

glimmar i deras ögon och alla 

runt bordet debatterar friskt 

om hur spelet ska förändras 

för att maxas, alla med den 

glödande kreativitet som så 

ofta utmärker Sverok.

3) Sverok räddar inte världen, 

vi spelar spel.

4) Jag spelar mycket. Kort-

spelet Magic har hängt med 

sedan min spelstart och efter 

det har det fyllts på med bräd-

spel, rollspel, lajv, hemmagjort 

fi gurspel, datorspel och till 

och med lite postspel. Just nu 

är det vanligt att jag sitter i en 

nedsläckt lägenhet med några 

tända ljus och spelar Resident 

Evil 4… Creepy…

Qla Zetterberg 29 år fysiskt, 

12 år i sinnet

1) Folkbildning och framtids-

arbete.

2) Att vi är många, att vi är 

stora ger oss mycket kraft i 

våra beslut. Vår förmåga att 

vara öppna för nya demokra-

tiska arbetssätt.

3) Vi är en relativt ung fören-

ing så det fi nns mycket ”växt-

värks”-problem. Samtidigt 

betyder det att vi inte sitter 

fast i konstiga former.

4) Framför allt lajv, men gärna 

bordsrollspel, sällskapsspel 

och allt annat som är kul.

Max Valentin tidlös

1) Marknadsföring, inter-

nationellt arbete, Sverox 

och fi nansiering.

2) Det blir vad vi alla vill.

3) Vi måste veta vad vi vill.

4) Levande rollspel.
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prylhörnanprylhörnan

Okej, att kombinera en av Nordame-
rikas mest populära leksaker med en 
av de mest populära nörd-filmerna 
kan ju bara bli knepigt. Eller? Mr. 
Potatohead har blivit ”Darth tater” 
och det är väl bara att erkänna, han 
är rätt söt. Han blir din för ynka 150 
kronor.
www.firebox.com

Plugga direkt in i TV:n och njut av nostalgin. 
Spelklassiker som Sonic the Hedgehog, Altered 
Beast och Golden Axe blir levande igen med den 
här handkontrollen. För bara 350 kronor kan 
du återuppleva en bit spelhistoria.
www.iwantoneofthose.com

Nu när sommaren närmar sig med storm-
steg börjar det bli dags att införskaffa sä-
songens hetaste undervattenspryl. Den här 
robotbläckfisken simmar åt alla möjliga 
håll tack vare en motor som ändrar riktning 
stup i kvarten. Perfekt för lekar och spel. 
Förgyll badsemestern för bara 50 kronor.
davescooltoys.com

Chockerande roliga minitanks att kriga 
med i föreningslokalen. När du träffar din 
motståndares stridsvagn får personen som 
håller i fjärrkontrollen en stöt. Plötsligt blev 
stridandet lite mer spännande och lite mer 
sadistiskt, på ett lagom avslappnat sätt. Ett 
par stridsvagnar med tillhörande kontroller 
kostar runt 550 kronor.
www.boysstuff.co.uk

Okej, att kombinera en av Nordame-
rikas mest populära leksaker med en 
av de mest populära nörd-filmerna 
kan ju bara bli knepigt. Eller? Mr. 
Potatohead har blivit ”Darth tater” 
och det är väl bara att erkänna, han 
är rätt söt. Han blir din för ynka 150 

Nu när sommaren närmar sig med storm-
steg börjar det bli dags att införskaffa sä-

Chockerande roliga minitanks att kriga 
med i föreningslokalen. När du träffar din 
motståndares stridsvagn får personen som 
håller i fjärrkontrollen en stöt. Plötsligt blev 
stridandet lite mer spännande och lite mer 
sadistiskt, på ett lagom avslappnat sätt. Ett 
par stridsvagnar med tillhörande kontroller 
kostar runt 550 kronor.
www.boysstuff.co.uk

En smart sak att ha med sig på sommaren. För 
det heta kontoret eller under ett svettigt LAN. 
Med en USB-fläkt håller du dig fräsch och får 
dina polare att avundas dig. Kan vara värt att 
investera en hundralapp i.
www.gadgetshop.com
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FÖR MIG, PRECIS som för 
väldigt många, började 
må lningskar r iä ren 
ganska knackigt. Det 
var mycket roligare att 
lusläsa arméböckerna, 
bygga arméer och spela 
själva spelet (Warham-
mer i detta fall), än att sitta och kleta 
färg på små fi gurer. Speciellt eftersom 
resultatet blev minst sagt bedrövligt. Men 
så fi ck jag fi ck lära mig att drybrusha, 
och att använda ink, och helt plötsligt 
började fi gurerna se snygga ut! Efter det 
så fortsatte det av bara farten, och nu, 
några år senare, har jag fått anställning 
som fi gurmålare på heltid.  Med denna 
artikel skulle jag vilja dela med mig lite 
av det jag har lärt både av mig själv och 

av andra, och förhopp-
ningsvis inspirera fl er 
till att börja måla.

Att förstå 
grunderna

Det absolut viktigaste, 
och det som gjorde störst 

skillnad för mig, är att tunna ut färgen. 
Mycket. Väldigt mycket. Ofta kan man 
läsa att färgen ska ha ”mjölkliknande” 
konsistens (standardmjölk), och det 
stämmer. Att måla med så tunn färg är 
förstås tidsödande, och man måste jobba 
med lager på lager av färg, men tro mig, 
det är värt det. Vad man vinner på detta 
är att man inte riskerar att täcka över 
några detaljer. Färgytan blir jämn och 
fi n, och man har också mer kontroll över 

nyanserna, övergångarna mellan olika 
lager av högdagrar eller skuggningar blir 
jämnare ju tunnare färgen är. Om man 
bara slabbar på ett lager av outspädd färg 
får man ofta en ojämn yta, slutresultatet 
kan då se väldigt kladdigt ut. Att måla 
med tunn färg gäller alltså även när man 
målar basfärgen på ett område, även om 
den inte behöver vara så extremt uttunnad 
då. Det beror också på vilken färg man 
använder. Olika färger och märken täcker 
olika bra, men en tumregel är att ju fl er 
lager desto bättre.

En annan viktig sak att tänka på när 
man målar med tunn färg är att man 
inte laddar penseln med för mycket färg.  
Gör man det så kan den tunna färgen 
lätt rinna ut över områden där man inte 
vill ha den, vilket kan leda till en hel del 
onödigt arbete (för att inte tala om svor-
domar!). För att förhindra detta brukar 
jag försöka att inte doppa hela penseln i 
färgen, och sedan drar jag den över en 
bit papper (eller min tumme) för att bli 
av med överfl ödig färg.  Att inte doppa 
hela penseln i färgen hjälper också till 
att förhindra att färgen sugs upp i me-
tallhylsan som håller fast själva pensel-
stråna, fastnar det färg där inne kan det 
lätt förstöra penseln

Vikten av rätt verktyg

Penseln ja, ditt viktigaste verktyg som 
målare. Naturligtvis är det upp till en 
själv vilken pensel man gillar, om det är 
nylon, mårdhår eller en blandning, det 
viktiga är att den har en bra spets. Det 
är viktigt eftersom det är spetsen på pen-
seln, och inte antalet strån, som avgör 
hur detaljerat du kan måla. Har du en 
pensel med för få strån kommer den inte 

För att kunna  
måla figurer snyggt 

krävs mycket övning. 
Men, man måste börja nå-
gonstans. Att läsa denna 

artikel är en bra start.

Konsten attmåla

VERKTYGEN. 1) Olika typer av akrylfärger, avsedda för fi gurmålning. 2) En välanvänd 

plastpallett. 3) Små ”needle fi les” för att komma åt överallt på fi guren. 4) Stora fi lar för 

stora områden. 5) Mina favoritpenslar, notera att jag har sparat de skyddande plasthylsor-

na som följer med penslarna när man köper dem. Det är viktigt att vara rädd om penseln. 

6) En pin vice och ett metallgem att använda som plugg.

Foto: Simone Andersson och Anja Wettergren
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att kunna hålla tillräckligt mycket färg 
för att kunna måla mer än en liten prick åt 
gången, om inte all färg har hunnit torka 
på vägen från palletten till fi guren vill 
säga. Den ultimata penseln är i mitt tycke 
en inte alltför tunn, långsmal pensel, som 
är så pass tjock att den kan hålla lagom 
mycket färg. 

Jag nämnde palett här ovan. En palett 
kan vara allt från ett gammalt porslinsfat, 
en plastbit eller en gammal fi gurblister, 
det spelar inte så stor roll, huvudsaken är 
att färgen inte torkar ut på en gång. Det 
går att köpa billiga plastpalletter med 
små skålar att blanda färgen i på konst-
aff ärer, dom kostar runt tjugan kanske, 
och jag skulle rekommendera varmt att 
införskaff a en sådan. Det blir så mycket 
lättare att blanda färgen till lagom kon-
sistens om man har en palett, plus att det 
blir lättare att arbeta fram olika nyanser 
av färgen om den inte torkar ut på en 
gång.  

Dags att måla
Ok, så nu har jag pratat om penslar, palet-
ter och vikten av tunn färg, kanske dags 
att övergå till själva målningsförloppet? 
Det första jag gör när jag ska börja på en 
ny fi gur är att rensa bort allt gjutskägg 
och helt enkelt snygga till fi guren. Vissa 
fi gurer behöver man knappt fi la på alls, 
medan andra kan ge en rejäl huvudvärk, 
men det är något som måste göras om 
resultatet ska bli riktigt bra. 

När alla delar av fi guren är rensade, 
är det dags att sätta ihop den om den 
består av fl er delar. Här skulle jag vilja 
rekommendera att man alltid pinnar fast 
delarna, alltså att man använder sig av en 
pin vice vilket är en liten handborr (bl.a. 
Games Workshop säljer dessa). Om man 
ska fästa en arm i en axel borrar man ett 
hål i armen och ett hål i axeln. Sedan 
kan man använda sig av en bit av ett me-
tallgem eller ståltråd i rätt storlek för att 
använda som plugg.  Glöm inte att limma 
också.

Äntligen! Figuren är rensad och ihop-
satt, och redo att målas! Börja alltid med 
att spraya fi guren med en s.k. primer. 
Detta gör att färgen fäster bättre, och att 
man har en bas att jobba från. Vanligtvis 
säljs primers i svart eller vitt, och vilken 
man vill använda är upp till en själv. Jag 
brukar variera mig beroende på vad för 
slags fi gur jag ska måla. Är det en med 
mycket rustning väljer jag svart primer, 
men ska fi guren ha klara färger väljer jag 
en vit primer istället.

När fi guren är primad är det bara att 
skrida till verket. Enklast är att måla ini-
från och ut, att börja med ansiktet och 
övrig exponerad hud, sedan övergår man 
till kläder, rustning och vapen och till 
sist detaljer. Om man målar på detta sätt 
minimerar man risken att kladda på det 
som redan är klart. 

För att få varje del av fi guren så snygg 
som möjligt kan man använda sig av en 
rad olika tekniker, som jag nu tänkte gå 
igenom.

1) Grundmålad med Regal 
Blue

2) Regal Blue + lite 
Enchanted Blue

3) Ytterligare lite till Enchanted 
Blue är blandat i färgen 

4) Endast Enchanted Blue

5) Här har jag lagt en tunn 
wash med Regal Blue för att 
jämna ut färglagrena

6) Ren Enchanted 7) Enchanted Blue + lite 
Skull White

8) Den sista highlighten 
består av Enchanted blue + 
ytterligare lite Skull White



Grundläggande tips
Drybrushing är den bästa tekniken om 
man bara målar fi gurer för att spela med, 
eftersom det går fort och ser bra ut på lite 
avstånd. Man gör så att man doppar en 
pensel man inte är rädd om i outspädd 
färg, men torkar sedan av nästan all färg 
på en bit papper eller tummen eller vad 
man nu vill. Penseln ska se nästan ren 
ut och vara torr. Därefter drar man den 
bara över fi guren, och den lilla färg som 
är kvar i penseln kommer att fastna på 
de upphöjda ytorna och göra dessa mer 
framträdande. 

Inks och washes används för att skugga 
fi guren. Inks säljs färdiga att använda, 
och man bara målar över det område som 
ska skuggas. De är så pass lättrunna att 
de rinner ner i alla skåror på fi guren och 
framhäver dessa. Personligen föredrar jag 
att göra mina egna inks genom att helt 
enkelt blanda vanlig färg med mycket 
vatten. Detta kallas för ”wash”, och har 
den fördelen att de inte blir så glansiga 
som inks är. Dessutom kan man blanda 
fram exakt den nyans man själv vill ha. 
Självklart kan man också blanda inks 
med vanlig färg och vatten om man vill. 
Det kan vara bra att använda lite disk-
medel när man inkar. Det gör att inken 
fördelar sig jämnare på fi guren och inte 
bildar pölar lika lätt, vilket gör att det 
blir snyggare när det torkat.

Om man bara ska måla fi gurer för att 
spela med räcker det egentligen med dessa 
två tekniker, och målningen består då av 
tre steg (primer räknas inte): grundfärg, 
ink/wash för skuggning, drybrush för 
högdagring. Om man däremot vill måla 
på en högre nivå, kanske för en tävling, 
eller bara måla sin general riktigt snyggt  
krävs det mycket mer tid och precision. 
Varje detalj måste då målas ordentligt, 
och det är nu det är så viktigt att använda 
tunn färg och många lager. Detta kallas 
för layering.

Att nå bästa resultat

Layering innebär att man målar med 
väldigt tunn färg i lager på lager, där 
varje lager är lite mindre och en nyans 
ljusare än det föregående. Detta sätt att 

måla högdagrar (och även skuggor) gör 
att övergången mellan den mörkaste och 
den ljusaste nyansen blir väldigt jämn, 
och ger ett mycket ”prydligt” intryck. 
Om färgen dessutom är tillräckligt tunn 
och man har relativt bra penselkontroll, 
kan skarvarna mellan lagren bli näst intill 
osynliga, vilket kan ge intrycket av att 
man har blandat färgerna direkt på fi gu-
ren. Detta går faktiskt att göra och kallas 
för ”blending”.

Blending, eller wet-blending, görs 
genom att först måla två nyanser av en 
färg på fi guren och sedan blanda in dessa 
i varandra innan de hinner torka. Då 
skapar man en perfekt övergång mellan 
nyanserna.  Det är mycket svårt, eftersom 
färgen inte får vara för tjock, och dess-
utom måste man hinna blanda innan fär-
gerna torkar. Det fi nns olika medel man 
kan köpa och blanda i färgen på pallet-
ten för att förhindra att färgen torkar så 
fort. Dessa medel kallas ”retarders”, och 
ett märke är t.ex. Liquitex Slo-dri.

En glaze är en extremt tunn wash. 
Den används för att binda ihop de lager 
man har målat. Om man t.ex. har målat 
en röd mantel i fl era olika lager och ny-
anser av rött, så blir det oftast väldigt 
snyggt att till sist lägga en tunn röd glaze 
över manteln, och sedan måla det ljusaste 
lagret igen. 

Det allra viktigaste när det gäller 
fi gurmålning har jag ännu inte nämnt, 
och det är övning. Det är enda sättet att 
bli riktigt bra. Visst, det tar tid, det ser 
ut som skräp i början, men med övning 
kommer färdighet. Att ge sig på nya tek-
niker och våga testa idéer är enda sättet 
att utvecklas. Jag hoppas att dessa tips 
har gett dig inspiration till att prova på 
nya saker inom fi gurmålningens under-
bara värld.

1) Håret är målat i en gul grundfärg

Drybrushing/ink

2) En ink, eller wash, av brunt målas 

över hela håret.

3) Här har jag drybrushat med 

en ljusare nyans av gult för att 

snygga till håret. Klart!

Anja Wettergren
awettergren@hotmail.com
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Erik Jansson
partel@dum.acc.umu.se

Foto: Ben Del Amara



18   |   SVEROX



SVEROX   |   19

På perrongen står ett tåg inte helt olikt det med 

texten ”IT-boom” som gick för ett par år sedan. 

Det kraschade rätt hårt. Tåget som nu står 

på perrongen har destination ”Upplevelsein-

dustrin” – en främmande plats med många 

olika sidor.   I upplevelse industrin fi nns för-

visso byggnader som  Heron City i Stockholm 

eller Disneyland i USA, men på samma tåg 

sitter också den ideella teatergruppen, den 

magrande konstnären och de rollspelande 

 konsulterna.

UPPLEVELSEINDUSTRI HAR EN negativ klang i mångas öron. Det 
fi nns en skepsis mot begreppet inom många kretsar. Vad beror 
det på? Upplevelseindustrin är mycket mer än profi thungriga 
utsugarföretag och det är min personliga övertygelse att det vi 
sysslar med inom Sverok i högsta grad är upplevelseindustri. I 
boken ”Om upplevelseindustrin” av Tobias Nilsen kan man läsa 
följande defi nition: 

) Upplevelsen är individuell och därför unik.

2) Upplevelsen kan delas med andra och därmed 
förstärkas eller reduceras.

3) Upplevelsen kräver engagemang från mottagaren 
för att bli meningsfull.

Det är känslan och deltagandet som ger upplevelsen. 
Känslan kan vara stolthet över de tusentals 
timmar man lagt ned på att 
måla sin Warham-
mer-armé 

såvä l 
som adrenalinet 

som pumpar i ådrorna på 
paint ballbanan. Vi sysslar med en 

deltagande hobby som är väldigt fokuserad 
på känslor. Det handlar om den personliga upplevelsen 

– gärna i samröre med andra.
Samhället har tagit ett steg till. Befolkningen har tröttnat på 

all passiv underhållning. Man vill ha ett mervärde. Spa istället 
för dokusåpa, dramatiserade stadsvandringar istället för teater, 
workshops i stället för föreläsning. Turistbussarna till Arns rike 
går i skytteltrafi k. Man vill inte bara läsa boken, man vill ha ett 
mervärde, en upplevelse. Fler och fl er företag hakar på trenden 
och försöker skapa mervärden i form av upplevelser i just deras 

Upplevelseindustrin?

Dags att ta plats i 

Foto: Simone Andersson
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genre. Datorspelsvärlden skapar interak-
tiva världar och försöker utveckla spel som 
är än mer deltagande.

Aktörer i branschen
Inom Sverok fi nns mångårig erfarenhet av 
denna typ av underhållning. Varför inte 
följa med när samhällets upplevelsetåg 
börjar rulla? Vi borde ta för oss, vi borde 
ta plats och en del av oss gör det.

En hel del krafter jobbar för att ta roll-
spelandet in i den kommersiella världen. 
Helt enkelt för att skaff a sig ett sätt att leva 
på den hobby som de brinner för. I inter-
vjuer med Fabel Kommunikation och Th e 
Story Lab – båda aktörer inom den kom-
mersiella rollspelssektorn – utrönas deras 
syn på framtiden. De riktar sig mot företag 
och använder sig av rollspel i utbildnings-, 
utvecklings- och underhållningssyfte. De 
talar om ”att göra skillnad”. Det är något 
speciellt med deras typ av verksamhet. 
Den är visionär och har drag av att vara 
missionerande. Här brinner man för sin 
verksamhet och vill upplysa – frälsa – värl-
den om det redskap som rollspel kan vara. 
Detta är ju inget nytt för oss. Vi vet ju 
redan det som Fabel och Story Lab måste 
övertyga alla sina kunder om: att rollspel 
är spännande, lärorikt och helt fantastiskt. 
Deras verksamhet är i slutändan tänkt att 
generera pengar, men det fi nns ändå en 
glöd i deras drivkraft 
som kommer från en 
kärlek till hobbyn.

Men det fi nns 
även en hel del fria 
aktörer inom kom-
mersiellt rollspel. 
Elge Larsson, ak-
tuell som nationell 
koordinator för det 
europeiska lajv-
projektsamarbetet 
”Dragonbane”, är 
även medförfattare 
till en bok om del-
tagarkultur som tro-
ligtvis färdigställs 
under våren 2005. 
Elge agerar som fri 
konsult inom roll-
spel och lajv men 

hans drivkraft är inte pengarna. Istället 
arbetar och deltar han oftast ideellt inom 
lajv som skribent, deltagare, arrangör eller 
bollplank. Samtidigt måste man kunna 
försörja sig, vilket han i första hand gör 
genom att arbeta som översättare. Elge 
berättar engagerat om den ideella kraft 
som ligger bakom många arrangemang.

– Jag tror inte att det fi nns någon 
ungdomsverksamhet som är så otroligt 
produktiv. Varje normalt lajv genererar 
minst ett par romaner text. Jag misstän-
ker att övriga rollspelare skriver minst lika 
mycket. Text är ju ändå bara förnamnet, 
sedan är det kläder, webbsidor, utrustning 
och hus för att inte tala om all administra-
tion, teaterövningar och mer därtill, allt 
detta helt ideellt!

Framtid och förhoppningar

Vilka stationer det accelererande upple-
velsetåget kommer att stanna på är ännu 
inte känt. Vilka knutpunkter kommer att 
fi nnas i tidtabellen? Mängder av olika 
uppsatser och avhandlingar i kulturteori, 
etnologi, litteratur och psykologi som 
berör vår sektor skrivs. Här fi nns inget 
som tyder på att de kommer att bli färre. 
Forskning inom spel, smarta ting, ljud, 
ungdomskultur och lärande är redan idag 
en naturlig del av universitetsvärlden. I 
slutändan handlar det om gamla tekniker 

som omdefi nieras för 
att användas i våra 
nya samanhang. Sa-
goberättelser och lek 
har varit vägen till att 
lära och förstå sedan 
urminnes tider. Nu 
kommer en renäs-
sans för leken och 
dess alla olika möj-
ligheter.

Interactive Insti-
tute är ett nyskapan-
de forskningsinstitut 
som verkar i grän-
serna mellan konst, 
teknik, vetenskap 
och företagande. 
Trans-Reality Game 
Lab på Gotland är 
specialiserade på 

spelutveckling inom virtuella världar, ”la-
boratoriets främsta uppgift är att utveckla 
nya intressanta spelformer med hjälp av 
avancerade tekniska hjälpmedel.” Båda 
dessa aktörer samarbetar och integrerar 
med rollspels- datorspels- och lajvvärlden. 
Kanske vi i framtiden kommer att se fl er 
institutioner inom universitetet som helt 
koncentrerar sig på deltagarkulturer. Vad 
sägs om en doktorshatt i rollspel?

I mina samtal med de olika aktörerna i 
branschen framkommer en positiv fram-
tidssyn. Alla tror att sektorn kommer att 
växa och utvecklas. Redan nu fi nns ett 
samarbete nationellt och internationellt. 
Det arbetas aktivt för att sprida kunska-
pen och förståelsen om deltagarkulturer. 
Man söker fortfarande nya vägar och 
utforskar branschens möjligheter. Grän-
serna testas, man laborerar med bland 
annat ”reality games”, interaktiva dator-
rollspel och fantasivärldar där exempelvis 
genusroller sätts ur spel.  Här kan mycket 
hända.  Givetvis kanske inte formen passar 
alla men de företag som arbetar inom sek-
torn är som kameleonter – och ser i första 
hand till kundernas behov.

När fl er får grepp om och förståelse 
för vad deltagarkultur egentligen innebär 
och inser potentialen, kommer Sveroks 
delar av branschen att få en ännu större 
del i upplevelseindustrins upptagnings-
område.

Tanken svindlar när man fantiserar 
kring hur upplevelseindustrin kan utveck-
las och vilka former av upplevelse- och del-
tagarkultur vi kommer att se i framtiden. 
Vilken del vi kommer att ta, du och jag 
och alla andra verksamma inom Sverok, 
är ännu öppet. Personligen tycker jag att 
vi borde se alla möjligheter vi har att delta 
i och att forma upplevelseindustrin. 
Det kan ge både oss själva 
och hobbyn ett stort 
mervärde och ett större 
off entligt erkän-
nande i samhället.

Fabel Kommunikation är ett Göte-

borgsbaserat företag som konsultar 

åt företag, driver egna projekt och 

sätter upp föreställningar – fabler. I 

deras arbete står företagens syften i 

centrum utifrån dem utarbetar man 

en plan för vad Fabel skall göra. I 

arbetet används bland annat rollspel 

och storytelling. 

The Story Lab är ett annat företag 

som jobbar med förändringskom-

munikation, marknadskommu-

nikation och egna rollspels- och 

fi lmproduktioner. The Story Lab gör 

också rollspelsuppdrag åt företag 

i utbildnings- och underhållnings-

syfte. Både The Story Lab och Fabel 

var involverade i allkonstverket 

Futuredrome som gick av stapeln i 

Kinnekulle 2002. Simone Andersson
simone@teaterkarisma.se

Det kan ge både oss själva 
och hobbyn ett stort 
mervärde och ett större 
off entligt erkän-
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Magic-turneringMagic-turnering
Att arrangera en

OM MAN INTE är så lyckligt lottad att man bor i närheten 
av en butik som arrangerar Magicturneringar får man 
ta saken i egna händer. Och det är inte alls så svårt som 
man kan tro att arrangera en turnering. Allt som krävs 
är lite spelare, lite god vilja och lite planeringssinne.

Sex vägar till framgång

Lokal är a och o. Att spela på den lokala pizzerian 
kanske går bra ett tag, men blir man fl er är det bra 
med egen lokal. Kolla om det fi nns en Sverok-förening 
i er stad som har tillgång till en lokal som de kan låna 
ut. Hör av er till kommunen och fråga ifall ni får låna 
ett rum på en fritidsgård eller varför inte biblioteket? 
Kanske är några av er med i en sportförening som 
kan låna ut ett rum i sin klubblokal en söndag? Det är 
ofta inte så svårt som man tror att ordna fram en lokal 
billigt eller gratis.

Att annonsera är grundläggande. Ingen kommer 
att dyka upp om de inte vet om att en turnering ska 
hållas. Ju längre tid i förväg du annonserar för din 
turnering, desto fl er hinner planera in att komma. Se 
till att sätta upp information i de butiker där det säljs 
Magic. Sätt upp lappar på skolorna på din ort. Lägg 
in turneringen i SvenskaMagics kalendarium (www.
svenskamagic.com).

Att sanktionera är viktig. Tror du att det kommer 
att bli fl er än 8 personer på turneringen och kan du 
tänka dig att inte spela själv? Då kan du lika gärna 
DCI-sanktionera turneringen. På så sätt kommer 
resultaten att räknas in i det världsomspännande ran-
kingsystemet. Dessutom vet alla spelare vilka regler 
som gäller om man följer DCI:s regelverk. Både du 
som organisatör och de som spelar i turneringen 
kommer att få speciella promokort från Wizards of 
the Coast som tack för hjälpen för att ni sprider deras 
spel. Se mer på www.magicthegathering.com under 
”Tournaments”.

Vill du hålla turneringarna professionellt och köra 
med Swiss-lottning som i stora turneringar? Ladda ner 

DCI Reporter från 
www.magicthegathe-
ring.com och se till att 
det fi nns på en laptop på 
plats vid turneringen. Allt 
blir så mycket enklare när 
du låter datorn ta hand om 
resultaten och lottningen. 
Skall du hålla en DCI-
sanktionerad turnering är 
DCI  Reporter nästan en nöd-
vändighet, då du kan rappor-
tera in resultaten via Internet 
med en knapptryckning.

Kontakta Sverok & kommu-
nen, det fi nns alltid hjälp att få. 
Om ni har en Sverok-förening så 
kanske ert distrikt kan hjälpa er med 
bidrag eller med praktiska saker. Alla 
Sveriges kommuner har en Ungdoms & 
Fritids-avdelning som vill att ungdomar 
skall hitta på egna aktiviteter. Våga ta kon-
takt med dem och fråga efter det som 
just ni behöver hjälp med.

Se till att vara lyhörd och lyssna på 
vad dina spelare vill ha. Inget är tråki-
gare än en turneringsarrangör som hittar 
på egna format bara för att han känner för 
det. Eller som lägger turneringen på torsdag ef-
termiddag för att det passar så bra just för honom. 

Lyssna på majoriteten, det kommer 
fl er spelare om de själva känner 
sig delaktiga i besluten.

Det är inte bara tävlingen och priserna som lockar med en Magic-

turnering. Det är också att man möter andra spelare, byter kort 

och har trevligt. Men vad gör man om det inte fi nns några turne-

ringar i närheten att gå på? Arrangerar en själv naturligtvis!

Martin Jordö
martin.jordo@telia.com

termiddag för att det passar så bra just för honom. 
Lyssna på majoriteten, det kommer 

fl er spelare om de själva känner 
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Piratkopiering är en fråga som berör 

alla spelare. Vi har alla stött på det, om 

inte annat indirekt, i form av licensnyck-

lar, kopieringsskydd och höga spelpriser. 

Det är gratis, lättillgängligt och fres-

tande, och det ser ut som ett brott utan 

off er. Men frågan är hur skadlig piratko-

pieringen är för kulturutbudet på lång 

sikt.

I GRUNDEN INNEBÄR piratkopiering att man kopierar upphovsrätts-
skyddat material, såsom spel, musik, text och fi lm, utan tillåtelse 
från den som äger rättigheterna till materialet. Enligt svensk lag 
gör man sig därmed skyldig till ett brott, men lagen är inte helt 
tydlig om vad som är lagligt och vad som inte är det. Det fi nns 
inget direkt förbud mot att förvara piratkopior hemma, eller som 
det heter ”inneha piratkopior”. Men den som gör piratkopierat 
material tillgängligt för andra genom fi ldelningsprogram som 
Kazaa eller liknande gör sig skyldig till brott. Många unga an-
vänder sig av dessa program för att få tillgång till spel, fi lm och 
musik, trots att de illegala transaktionerna är lätta att spåra.

– Ingen är anonym på Internet, man lämnar väldigt mycket 
spår efter sig. Så det folk gör där, det gör de helt öppet, säger 
Henrik Pontén, jurist på Antipiratbyrån. 

2 000 varningsbrev om dagen 

Antipiratbyrån bildades 200 av spel- och videobranschen för att 
bevaka sina medlemmars upphovsrätt mot intrång som piratko-
piering och olaglig import. Genom olika tekniska söksystem, 
polisanmälningar och intrångsundersökningar försöker man få 
bukt med den olovliga verksamheten i Sverige. 

Idag har den gamla piratkopieringsverksamheten – swapping-
partyn och disketter och videoband som skickas runt per post – 
försvunnit. Verksamheten har fl yttat till Internet. Antipiratbyråns 
motgrepp är att de har konstruerat ett Internetbaserat söksystem 
som hittar folk som begår brott. Sen går det automatiskt iväg ett 
varningsbrev. Det skickas ungefär 2 000 varningsbrev varje dag. 
Den som blir avslöjad med att dela ut eller ge andra tillgång till 
datorspel eller fi lm kan dömas till böter eller fängelse i upp till 
två år. Dessutom har den som äger rättigheterna till produkten 
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rätt till kompensation för sin förlust. 
Skadeståndet kan uppgå till fl era mil-
joner om det vill sig illa, men det råder 
oenighet om huruvida piratkopieringen 
verkligen innebär en så stor förlust för 
företagen. 

Organisation för piratkopierare 

– Spel-, fi lm- och musikindustrin vill ju 
gärna räkna på att en piratkopierad pro-
dukt är liktydigt med en färre såld, men 
så är det ju så klart inte, säger Tobias 
Andersson som arbetar med den ide-
ella föreningen Piratbyrån, en organi-
sation som företräder piratkopierare i 
Sverige. 

– På samma sätt som yttrandefrihet 
är en självklarhet idag så tycker vi att 
informationsfrihet ska vara okej. Utan 
informationsfrihet kan man egentli-
gen inte tala om någon yttrandefri-
het heller. Saker och ting ska fi nnas 
fritt så att folk har tillgång till det och 
även de som har lägre inkomster ska 
kunna ta del av kulturen i samhället. 
Tobias Andersson menar att spel och 
fi lmbolagen borde sänka priserna på 
fi lmer och spel och istället räkna sin 
vinst på försäljning av kringprodukter, 
som soundtracks, t-tröjor eller dylikt. 

Han menar att det skulle få konsumen-
terna att bli mer positiva till företagen 
och kanske till och med köpa mer spel 
och fi lm, vilket skulle eliminera behovet 
att spåra upp och straff a konsumenter 
för otillåten kopiering. 

Kopiering för enskilt bruk 

På Piratbyrån anser man sig inte ha sett 
någon nedgång i försäljningen av spel, 
fi lm och musik till följd av piratkopie-
ring, snarare tvärtom. Många musiker, 
som Looptroop och Wilco, är också 
positiva till fi ldelningsnätverken efter-
som de därigenom får större exponering 
än om de varit beroende av de stora bo-
lagen, som också normalt kapar åt sig 
rättigheterna till kreatörernas skapelser. 
Skaparna av serien South Park har med-
delat att de inte bryr sig personligen om 
hur man sprider serien, och det har länge 
funnits spel- och programvaruutvecklare 
som släpper sina alster på alternativa vägar. 
Id Software släppte till exempel de första 
upplagorna av Doom som shareware, 
vilket innebar att spelen fi ck stor spridning 
och stor popularitet. När det hett efter-
längtade Doom 3 läckte ut bland fi ldelare 
precis innan lanseringen i augusti 2004 så 
valde Id att inte kommentera kopieringen. 
Informationsfrihet, mångfald och bättre 
exponering för smalare artister används 
ofta som argument för de olika fi ldel-
ningsnätverken, men på Piratbyrån går 
man så långt som att mena att det borde 
fi nnas en generell rätt att kopiera. Och det 
fi nns faktiskt en sådan rätt, fast bara för 
enskilt bruk. Och den accepterar Anti-
piratbyrån. 

– Egentligen är det häpnadsväckande 
att säga till den som gör en fi lm att han 
eller hon har upphovsrätten och bestäm-
mer över den och sen tillägga att alla 

människor får kopiera för enskilt 
bruk. Egentligen har lagstifta-
ren gått in och delat ut någon 

annans egendom. Det accep-
terar vi ändå, men vi tycker 
inte att det skulle vara fri ko-
piering. Vad skulle det i så fall 

vara för vits att göra en fi lm 
eller ett spel? säger Henrik 
Pontén. 

Lagändring försvårar för 
piraterna 

Piratbyrån tycker att de ekonomiska ar-
gumenten mot piratkopiering inte håller. 
Tobias Andersson menar att vi hittills 
inte har sett någon artist, fi lmskapare 
eller spelutvecklare som har gått omkull 
på grund av piratkopiering, eftersom det 
är de stora bolagen snarare än kulturpro-
ducenterna som drabbas av kopieringen. 
Men Henrik Pontén på Antipiratbyrån 
håller inte med. 

– Vi lever i en värld av kommersiella 
marknadskrafter. Många gör spel för 
att de vill sälja dem och tjäna pengar. 
Innan upphovsrätten fanns var det bara 
rika människor som hade råd att göra 
sånt här, som en bisyssla. Sen skapades 
upphovsrätten, och vi har sett en ex-
plosion inom musik och så småningom 
även fi lm och dataspel. Allt det där är 
en produkt av upphovsrätten. Så jag 
vill påstå att vårt arbete gynnar kons-
umenten direkt, säger Henrik Pontén. 
Oavsett om man anser att all informa-
tion bör vara fri och kulturen tillgäng-
lig för alla, eller att rättighetsanspråk 
berikar kulturlivet genom att ge kultur-
producenter möjlighet att leva på sin 
konst, så är det ett faktum att piratkopie-
ring är en olaglig verksamhet i Sverige.
Det gör att saklig debatt mellan upp-
hovsrättsförespråkare och kritiker för-
svåras. Den som vill kritisera upphovs-
rättslagstiftningen äntrar ringen från 
en position som kan uppfattas som svag 
och sniken, och inte minst illegal. Men 
ändå är det viktigt att debatten hålls vid 
liv, för det är tydligt att varken konsu-
menter eller producenter är tillfreds med 
dagens situation.
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som soundtracks, t-tröjor eller dylikt. öjor eller dylikt. ö valde Id att inte kommentera kopieringen. 
Informationsfrihet, m
exponering föexponering föexponering f r smalare artister anv
ofta som argument f
ningsnätverken, men p
man så långt som att mena att det borde 
fi nnas en generell r
fi nns faktiskt en så
enskilt bruk. Och den accepterar Anti-
piratbyrån. 

– Egentligen är det h
att säga till den som g
eller hon har upphovsr
mer över den och sen till

människor f
bruk. Egentligen har lagstifta-
ren gått in och delat ut n

annans egendom. Det accep-
terar vi 
inte att det skulle vara fri ko-
piering. Vad skulle det i s

vara f
eller ett spel? s
Pont

Torbjörn Lundqvist
torbjorn.lundqvist@goodgame.se
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In Clouds of Glory

År 995 premiärspelades första 
världskrigets luftstrider i ”In Clouds 
of Glory”, ett brädspel av lajvvetera-
nen Th omas Greve, rollspelskonsul-
ten Svend Ask ”Gimle” Larsen, an-
dravärldskrigsentusiasten Ask Agger 
och Jesper Hyllested.

– Vi har gjort ett Biggles-spel, 
säger Gimle om ”In Clouds of Glory”. Gimle har tidigare ut-
vecklat rollspelssystemet Via Prudensiae vilket har påverkat 
”Clouds” regelsystem.

Färdighetssystemet är T20-baserat och gör det lätt att und-
vika situationer som inte är trovärdiga, t.ex. att piloter i närkon-
takt missar varandra. Spelet har en lätt komisk ton, tillägger 
Gimle.

Spelets grunder

Stänger av pianotråd håller de små planen av balsaträ i luften över 
landskapets frigolitbotten. En fi nurlig nosupphängning gör att 
planen kan svänga 360 grader. Landskapet består av 60x2 cm 
stora plattor, som kan pusslas ihop för de olika uppdragen.

Varje spelare har en skvadron på runt ett dussin piloter, och 

börjar spelet med att köpa fl ygma-
skiner för ett bestämt antal poäng. 
Det fi nns en historisk koppling i 
att spelet följer krigets tekniska 
utveckling, och således har den 
tyske spelaren tunga, långsamma 
maskiner i början av spelet. I gen-
gäld kostar de få poäng, så hun-
nerna kommer i stora skaror.

Spelaren har ett cockpitark, en liten kontrollpanel av papp 
som bl.a. har hastighets-, höjd- och ammunitionsförrådsmätare 
och plats för pilotens rollformulär. Piloterna har ett antal grund-
egenskaper som påverkar hur väl de styr sina plan, hur de klarar 
sig när de blir träff ade och så vidare.  En sådan egenskap är tur, 
som ger möjlighet att slå om ett eller två tärningsslag. Macho-
egenskapen använder piloten för att hålla sig vid medvetande 
efter en kritisk träff . Tuff a piloter fl yger hem, andra piloter stör-
tar. Den viktigaste egenskapen är reaktionsförmåga och avgör i 
vilken ordning piloterna fl yttar. Man vill helst fl ytta sist.

Karaktärer och kampanjer

Spelets idé handlar om att utnyttja planens olikheter.
– Brittiska Sopwith Camel och tyska Focker Dreidecker 

Det fi nns en stark gör-det-själv-tradition inom 

brädspel och närliggande tidsfördriv. I mitt nya 

hemland Danmark har jag stött på olika typer 

av gör-det-själv-spel. Här presenterar jag två 

exempel på sådana spel, gjorda av och för 

den danska brädspelsscenen.

Foto: Jochem Rebergen
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vänder på en femöring, men är lång-
samma, förklarar Gimle. En maskin 
som franska SPAD-3, som inte vänder 
så snabbt kan istället göra störtdykningar 
för att ta sig undan.

Man använder svängmallar som liknar 
grundskolans gradlinjaler för att avgöra 
hur de olika planen gör sina svängar. 
Varje hastighet har en standardsväng, 
men duktiga piloter kan pressa sina plan 
och därmed göra skarpare svängar.

Man vinner spelet genom att skjuta 
ner fi endernas plan. Dessa fl ygdueller kan 
kedjas samman till en sammanhängande 
kampanj, vilket ger spelet ytterligare en 
dimension.

– I kampanjspelet får man ett förhål-
lande till sina piloter, som i ett rollspel. 
Man sköter om sina piloter som succes-
sivt utvecklas från gröngölingar till ve-
teraner. Stor sorg utbryter då en av ens 
gamla piloter blir nedskjuten, intygar 
Gimle.

Kampanjen drivs framåt av segrar och 
nedskjutna plan: poäng för segrarna kan 
köpa nya plan med tillhörande piloter till 
skvadronen. Poäng för nedskjutningar 
förbättrar piloternas egenskaper och ger 
dem nya färdigheter.  De särskilda ”fl ygar-
essfärdigheterna” ges till piloter med 
som skjutit ned fem eller fl er fi endeplan. 
Uppdragsgeneratorn, som påminner om 
Space Hulks scenariosystem, ger välba-

lanserade fl yguppdrag under rubriker 
som ”Balloonbusting”, ”Air recon” eller 
”French strafi ng”. Rena dogfi ghtupp-
drag som ”Dawn patrol” balanseras av 
eskortuppdrag som 
”Close cooperation” 
där fl yget utgör stöd 
för trupper under 
framryckning. Till 
detta uppdrag hör en landskapsplatta 
med skyttegravar.

Spelets sista kampanj lades ner år 
2000, men systemet fi nns att ladda ned 
på spelets hemsida.

Cykelspillet
Max Møller och Morten Jaeger älskar 
Tour de France. De har skapat Cykel-
spillet, som är ”ett satiriskt kortspel om 
professionell cykelsport”.  Spelaren styr 
ett cykellag och leder cyklisterna mot 
etappsegrar och den gula ledartröjan. 
Grundreglerna är enkla och korten tar 
hand om de mer avancerade strategierna 
och reglerna. Jag har intervjuat Max 
Møller för Sverox räkning.

Olle: Vem är du, och vem är du på den 
danska brädspelsscenen?
Max: Det fi nns inte riktigt någon bräd-
spelsscen, i varje fall inte som jag känner 
till. Det är utan tvivel många som spelar 
brädspel, men de har ingen förbindelse 
med varandra. Min scen är rollspels-
scenen, främst Fastaval (ett danskt kon-
vent, reds anm.). Till vardags arbetar jag 
med spel och inlärning på Learning Lab 
 Denmark.

Olle: Vad är Cykel-
spillet? 
Max: Cykelspillet 
är ett satiriskt och 
taktiskt kort/bräd-

spel om professionell cykelsport. Man 
spelar sportdirektören för ett cykellag 
som ska uppnå succé i Touren eller andra 
cykellopp. Varje lag består av en rad cy-
klister med olika egenskaper, det fi nns 
bergs cyklister och hjälpcyklister osv. 

Hemsida för In Clouds of Glory:

home.worldonline.dk/thulin/icog

HIMMELSKA LUFTSTRIDER. I det danska In Clouds of Glory utspelar sig episka slag i skyarna.
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Därutöver  har man en bunt kort som man 
kan använda för att få särskilda eff ekter i 
spel, som doping eller åskådare som knuf-
far cyklisten uppför berget.

Jag började arbeta på det 995 tillsam-
mans med Morten Jaeger. Vi var väl eu-
foriska över danske Bjarne Riis succé i 
Touren, vars krigslycka stod på sin topp 
året efter. Jag har alltid varit fascinerad 
av det taktiska spelet i fältet och cyklis-
ternas episka, heroiska lidelser.

Olle: Rent speltekniskt, vad är kärnan i 
Cykelspillet?
Max: Samarbetet mellan cyklisterna är 
rätt centralt, inte ens den segaste cyklist 
kan inte klara sig ensam genom en etapp. 
Det innebär att den väsentligaste delen 
av spelet går ut på att lägga en taktik för 
vilka cyklister som ska användas på vilka 
delar av etappen (eller vilka etapper, om 
man spelar en Tour). Planen kommer ofta 
att behöva justering, när konkurrenter-
na gör något oväntat eller spelar ut en 
punktering eller något annat eff ektkort 
på en.

Etappen indelas i rad sträckor av olika 
typ. Tekniskt är grundmekaniken att cy-
klisterna har en rad egenskaper som kan 
användas i de olika terrängerna (t.ex. 
utförsbacke eller fl ack mark). Cyklistens 
hastighet avgörs av den relevanta egen-
skapen plus kort som sportdirektören 
spelar ut.

Olle: Vad är ett bra brädspel? Vad är 
den största utmaningen med att göra 
bra brädspel?
Max: Ett bra brädspel kan ju vara många 
saker, men för mig är det viktigt att det 
är lätt att lära sig, men svårt att bemästra. 
Reglerna ska vara överskådliga och enkla, 
men ge många möjligheter och samtidigt 
skapa stämning och färg. Med Cykel-
spillet försöker vi dessutom skapa ett 
spel som berättar historier. Det speciella 
med cykling är ju att det är en sportgren 
som odlar sina hjältar och 
legender.

Olle: Vad var svårast med 
att göra Cykel spillet?
Max: Det är skitsvårt att 

få det hela att uppgå i en högre enhet. Om 
man justerar en förmåga får ett kort plöts-
ligt en annan betydelse och spelbalansen 
ryker. Några spelare vill helst att spelet 
ska simulera situationen för en sportdi-
rektör för ett cykellag, 
så de tycker inte om att 
spelarna kan spela ut 
punkteringar på varan-
dra osv. 

Diskussionen med 
dessa spelare påvisar 
mycket väl spelets di-
lemma: ska det vara 
simulation eller satir? 
Simulationsspel blir 
ofta mycket komplexa, 
och det tycker jag inte 
så mycket om. Vi har 
en gång diskuterat att 
skriva regler för olika 
växlar på cyklarna. I 
verkligheten är det rätt 
avgörande om sprintern 
t.ex. väljer en 9 x 54-växel eller en annan. 

Det är alltför tekniskt för 
min smak.

Jag vill hellre göra ett 
spel som är roligt och 
taktiskt. Det är mera 
cykel sportens legender än 

tekniska spetsfundigheter som jag är fas-
cinerad av. Så handlar det självklart också 
om att jag redan på förhand har gett upp 
tanken om att köpa rättigheter till att an-
vända bilder av de riktiga cyklisterna och 

loppen, och utan dem 
är ju en simulation me-
ningslös.

Olle: Har du någon 
anekdot om Cykel-
spillet?
Max: Ett av de första 
speltesten gjorde jag 
på Madrids tågstation. 
Jag tvingade min dåva-
rande fl ickvän att spela 
det i 2 timmar medan vi 
 väntade på ett tåg.

som odlar sina hjältar och Det är alltför tekniskt för 

Cykelspillet på Fastaval:

www.fastaval.dk/

presentation.php?id=71
Olle Jonsson

olle@naturalbornholmers.dk

DET RULLAR PÅ I DANMARK. 

Max Møller har skapat Cykel-

spillet, ett kortspel som kretsar 

kring professionell cykelsport.
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NU ÅTTA ÅR och lika många riksmöten senare så var jag återigen 
på riksmötet, denna gång på Kårhuset i Skövde. Jag var inte alls 
nervös som jag var första gången för att gå upp i talarstolen. Det 
handlade snarare om att hålla tand för tunga än att våga tala 
till 0 okänd människor.

På plats hälsade jag glatt på gamla bekanta samtidigt som jag 
saknade gamla vänner jag trodde skulle dyka upp. Men sam-
tidigt fanns där en hel del nya förmågor och namn, många av 
dem bekanta från hemsidesforumet. Det var trevligt att få ett 
ansikte till det som tidigare bara varit ett namn.

Ovanligt lugn inledning

Mötesprocedurerna presenterade som vanligt av ”mannen-med-
många-hattar”, revisor och mötesordförande Anders Hultman. 
Snart så talade gemene man om yrkanden, streck i debatten 
och att-satser.

Årets möteslokal var en fräsch nybyggnation vilket märktes 
väl. Bra ljus, bra utrustning och fräsch luft hela mötet igenom. 
Maten var god och serverades i tillräckliga mängder för att alla 
skulle bli nöjda och belåtna. Dock kände jag att luncherna var 
aningen för korta, alternativt utskänkningen av maten för lång-
sam. Andreas Granander hade som arrangör gjort ett mycket 
gott jobb med att ordna alla detaljer kring mötet. Jag tror nog 
att det var bästa möteslokalerna i hård konkurrens med folkets 
hus i Falun och rikssalen i Örebro slott.

Första kvällen fl ög snabbt iväg och jag insåg under vandringen 
till det närliggande hotellrummet att jag varit enda ombudet 
i talarstolen under kvällen. Visst hade andra talat, men de var 
ju funktionärer eller representanter från förbundsstyrelsen som 
anförde mötespunkterna. Tidigare år har det alltid varit en mängd 
frågor, kommentarer och förtydliganden runt verksamhetsberät-
telsen, i år var det tyst som i graven. Om det är ett gott eller 
dåligt tecken vet jag inte. För mig kändes det iallafall mystiskt 
och onormalt.

frågor, kommentarer och förtydliganden runt verksamhetsberät-
telsen, i år var det tyst som i graven. Om det är ett gott eller 
dåligt tecken vet jag inte. För mig kändes det iallafall mystiskt 
och onormalt.

Det fi nns en årligen återkommande händelse i mitt liv sedan 

åtta år tillbaka – Sveroks riksmöte. Jag minns fortfarande 

hur jag åkte som förstagångsombud på riksmötet på Öre-

bro slott 1997. Den stora frågan det året var distriktens 

geografi ska indelning. En indelning som till större delen 

lever kvar än idag.

En ents riksmöte

Två veteraner inom mötesteknik, 
Anders Hultman och Carl Heath.

På något annat förbunds riksmöte hade detta känts nonchalant. Nu känns det naturligt.

Foto: Staffan Ericsson och Tomas Karlsson
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Mötets halvljumna potatis
Lördagens mötespass kändes skrämmande kort när misstaget om kvälls-
tiderna uppdagades. Vi skulle behöva avsluta och utrymma innan nio 
på grund av aktiviteter som skulle ske efter vi lämnat lokalen. Men 
motionerna passerade i högt tempo och snart dök mötets stora fråga 
upp. Valsystemet för riksmötesombudsplatserna. De två motionerna 
föredrogs, med mig som förespråkare för den ena och Karolina Staël 
från förbundsstyrelsen som galjonsfi gur för den andra. 

Debatten förfl öt lugnt och stillsamt. Mattias Bjärnemalm lycka-
des dock väcka ytterligare ett förslag som snabbt fi ck slagorden och 
beskrivningen ”En förening – en röst – en person”. Ytterligare några 
svagt förespråkade förslag som i princip bestod av varianter av för-
bundsstyrelsens koncept dök också upp. Debatten blev inte särskilt 
intensiv eller kraftfull och mötet gick rätt snart till beslut. Beslutet 
blev ungefär som jag förespådde innan omröstningen, ett svagt 
avslag för ett byte. Trots allt hade alla förespråkare för sina förslag 
talat varmt för byte, många oavsett vad det skulle bli. 

Anledningen till avslaget av det hela går lätt att analysera för 
den vana riksmötesdeltagaren. Det blev snabbt många alternativ 
och eftersom det snart blev fl era läger kunde inte majoriteten 
på två tredjedelar uppnås. Många var de suckar som kom från 
de inblandade i debatten när avslaget stod klart. Personligen 
borde jag kanske släppt min debattlinje till förmån för ett nytt 
valsystem. Vad som helst som inte är dagens valsystem är värt att 
pröva. Läs mer om valsystemdebatten på Sveroks forum.

Snabba ryck gav tvärt slut

Söndagen inledes med gruppsamtal om hur man skulle göra 
riksmötet bättre. Grupperna bestod av en blandning av nya och 
gamla ombud. Varje grupp fi ck en ”ent”, dvs. någon som varit 
på över fem riksmöten. Ingen tanke fi ck anses som dålig utan 
allt skulle ses positivt. Enterna fi ck en särskild varning av möte-
sordförande Carl Heath om att inte vara negativa. Det gick väl 
hyggligt för min del, det tycktes snarare att övriga deltagare var 
mer kritiska än jag även om jag åkte i fällan en gång.

Mötet fortsatte utan tunga debatter eller förslagsstormar. När 
budgeten behandlades så förhandlades det snabbt mellan olika 
parter och på så sätt förkortades mötet ytterligare.

När vi klockan 2 på söndagen hade hunnit med valen och 
övriga frågor kände jag aningens besvikelse. Vart hade den heta 
debatten tagit vägen? Har Sverok blivit ett stelt förbund där debat-
ten och förändringsviljan försvunnit? Efter några 
kortare tal från olika parter förklarade nyvalda 
förbundsordförande Petra Malmgren 2005 års 
riksmöte avslutat. Den improviserade ordfö-
randeklubban i form av en gaff atejp-rulle slogs 
i talarstolen 2:35. Nu var det 25 minuter till 
lunch, situationen kändes mystiskt och många 
var de ombud som förväntade sig ett längre 
möte. 

En ents riksmöte

Staf fan Ericsson
staf fan.ericsson@sverok.se

Karolina Staël, Sveroks vice ordförande, tar till orda.

Den rymliga lokalen 
gav frisk luft under 
hela mötet.

Jon Nilsson lämnade posten 

som förbundsordförande 

och tackades av.
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NU SENAST GICK ”stafettpinnen” från Karl-
stad till Nyköping och årets arrangemang 
blev både lyckat och trevligt. Fricon 
 arrangerades -3 april och i spetsen av 
arrangörsteamet gick konventsgeneralen 
Christian Jonsson, uppbackad av drygt 
trettio personer. Christian är egentligen 
kassör i den ena arrangörsföreningen 
(NOS), och har varit 
med där sedan starten. 
Denna vårs Fricon gick 
som sagt av stapeln i den 
vackra småstaden Ny-
köping och var belägen i 
fräscha nybyggda loka-
ler i Kunskaps skolan. 

Huvudarrangör för 
konventet var NOS (Nyköping-

Oxelesunds spelsällskap) 
men en mindre lokal för-
ening (Worms) hade hand 
om bland annat Waham-
merspelandet. Christian 
menar att det varit bra att 
samarbeta med Worms.

– Föreningarna har olika 
spetskompetens, NOS 

är duktigast på 
lajv, kort-,

 bräd- och datorspel medan Worms hade 
hand om fi gurspel och Magic. Vi kom-
pletterar varandra.

På årets Fricon kunde man spela Magic, 
dator-, roll-, fi gur- och brädspel. Man 
kunde göra en ringbrynja, leka med lera 
eller delta i sten, sax och påse-turnering. 
Några lajvare såg dock inte undertecknad 
till, däremot blev det en hel del inköp hos 
de tre ditresta handlarna. 

Att arrangera utan manual

Av konventets 68 föranmälningar var det 
hela tjugofyra stycken som deltog i War-
hammerturneringen, en av undertecknad 
mycket uppskattad turnering med riktigt 
familjär stämning och många skratt.

Tyvärr var det lite enformigt med pytt 
i panna både till lunch och middag men 
på det hela taget fl öt allting utmärkt och 
man kunde ju alltid stilla eventuell hunger 
med en korv i kiosken.

Båda föreningarna är helt oerfarna när 
det gäller konventsarrangemang. När jag 
frågar vad som varit svårast säger Chris-

tian:
– Ja det fi nns ju ing-

enting skrivet om hur 
det är att arrangera ett 
konvent, inte någon-
stans och jag har sökt 
överallt. När jag pratat 
med gamla konvents-
rävar och frågat saker 

säger de bara ”det ordnar sig”, men vadå 
det ordnar sig, det är tusen saker att tänka 
på och ha kontroll över inför ett sånt här 
evenemang.

Nu ”ordnade det sig” i alla fall den här 
gången tack vare alla ambitiös frivillig ar-
betskraft. NOS har lärt sig av läxan och 
själva har de varit duktiga på att doku-
mentera. Nu fi nns det material om hur 
man arrangerade Fricon tillgängligt för 
allmänheten.  Christian menar att det är 
viktigt att framtida generationer får hjälp 

och stöd när 
de ska arrang-
era liknande 
evenemang.

Konventets syfte

Fricon är gratis och arrangeras i olika 
städer, till och med resan dit får man 
delvis betalt. Därför tycker jag det är både 
konstigt och tråkigt att det var så få an-
mälningar även om det tillkom en hel del 
besökare under lördagen och söndagen. 
Däremot har det varit mycket bra, rent 
spelmässigt, för staden att konventet ham-
nade just i Nyköping. Enligt Christian är 
Nyköping mer eller mindre ett svart hål 
när det gäller spel.

Föreningarnas mål med arrange-
manget är att få igång något regelbundet 
i staden. Christian själv ser framför sig 
ett Nycon, kanske redan nästa år och då 
med mer erfarenhet och fl er aktiviteter. 
Jag kommer givetvis att vara 
där också. 

Fricon är ett sätt för Sverok att 

öppna olika lokalbefolkningars 

ögon för spel. Men också ett sätt 

att låta mindre erfarna föreningar 

pröva på att arrangera ett eget 

konvent. Det innebär att Sverok 

ger arrangörsföreningen en sum-

ma pengar. Föreningen får själv 

samla ihop frivilliga arrangörer 

och budgetera för konventet. Nå-

got som naturligtvis ger en enorm 

erfarenhet till alla inblandade.
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konventet var NOS (Nyköping-
Oxelesunds spelsällskap) 
men en mindre lokal för-
ening (Worms) hade hand 
om bland annat Waham-
merspelandet. Christian 
menar att det varit bra att 
samarbeta med Worms.

– Föreningarna har olika 
spetskompetens, NOS 

är duktigast på 
lajv, kort-,

FriconFriconFriconSveroks hjärtebarn

Magdalena Larsson
mailamagdalena@hotmail.com

Arrangörer: Nos (Medlemmar 40-50 

varav ungefär 20 aktiva) och Worms 

(10-15 medlemmar)

Tid: 1-3 April

Antal arrangörer: 32 

Deltagare: 68 Föranmälda men 

 ungefär 140-150 på lördagen och   

lika mycket på söndagen.

Aktiviteter: Magic, Warhammer 

Fantasy, Wahammer 40K, Rollspel, 

brädspel, andra fi gurspel, Sten-sax-

påse turnering Speedpaint, Gör din 

egen ringbrynja, Tv-spelsturnering 

mm.

http://fricon.sverok.se

http://nos.frag.nu

KONVENT FÖR ALLA. Att delta på 

Fricon kostar inget.

Foto: Niklas Fegraeus och Magdalena Larsson 
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Drömspel är först och främst en samling recensioner av spel till 
Segas konsol Dreamcast. Drömkastaren släpptes år 999 och förde 
en tuff  tillvaro gentemot Sonys konkurrerande muskelmaskin. 
Sega härskade på arkadspelsmarknaden men var alltid konsolernas 
underdog. Det är naturligtvis svårt att inte gilla 
någon som slår från underläge. Författarna har 
plockat fram sina spel, såhär fem år efter maski-
nens uppkomst, och på nytt bedömt dem. Vi får 
oss en god portion nutidsnostalgi. För det handlar 
ju inte om en barndomens spelmaskin; ett Nin-
tendo Entertainment System eller en Amiga 500. 
Nej, här handlar det om spel som Unreal Tour-
nament, Half Life och Resident Evil. Det gör att 
boken placerar sig i ett sorts märkligt mellanläge. 
Behövs det verkligen en recension till av Half 
Life? Alla vet att det är världens bästa förstapersonsskjutare, be-
höver vi verkligen veta att det också fungerar på Sega Dreamcast? 
Det är tveksamt.

Författarna beskriver boken som ett tidsdokument och det kan 
den väl sägas vara. Men det handlar om en inte alltför knivskarpt 
defi nierad tid. Det är inte en nostalgiskt skimrande tid som styr-

des av rörmokar-
bröder eller små 
bubbeldrakar. Snarare en 
tid när spelkonsolerna precis började bli riktigt 

bra och bara fantasin verkade kunna sätta gränser. 
Fantasin … nu börjar vi närma oss pudelns kärna. 
Vad som genomsyrade spelen till Sega Dreamcast 
verkar framför allt ha varit en fantastisk idérike-
dom. Vissa spel var verkligen helt galna. Allt var 
på något sätt tillåtet: bussimulatorer, pingvinrace, 
rosa teletubbies som gräver gruvor och spel som 
går ut på att spela maracas. Vilken crazy idé som 
helst verkar ha varit god nog för att göra ett färg-
glatt spel på. Och i detta fi nns en mycket befriande 
känsla som ger Segas spelmaskin en väldig bredd 

gentemot de andra, samtida konsolerna.
Eftersom bokens fokus ligger på spelen snarare än konsolen, 

handlar det mycket om de olika speltillverkarnas olika sidor. Det 
är hemskt nördigt. Men det är alltid roligt att läsa saker skrivet 
för entusiaster av entusiaster. Det blir väldigt äkta.

Att recensera en recension är naturligtvis besvärligt. Det blir 
lätt för postmodernt. Att sträckläsa boken är en något ansträng-
ande uppgift och kan väl likställas med att sträckspela alla de spel 
som författarna recenserar. Språket i boken är rappt, klatschigt 
och väldigt recensionsaktigt. Alla texter avslutas 
med en liten knorr. Det blir tillsammans med en 
lätt grabbig jargong rätt tröttsamt i längden.

Men boken klarar sig fi nt på den entusiasm 
och äkta kärlek till spelmaskinen och dess 
mångfacetterade spelutbud som författarna 
utstrålar. De har verkligen levt med konso-
len dag och natt. Den har blivit något mer 
än en låda av kisel och plast. För förfat-
tarna representerar den en period i livet 
och en tid som aldrig kommer tillbaka. 
En bit ljusgrå, färgsprakande nostalgi.

På Alltid Attack Förlag fi nns nu en bok om spelmaskinen som 

 alltid fi ck stå lite i skuggan av de stora. För sex år sedan skulle 

Sega ta över konsolmarknaden med sitt 128-bitars monster.  

Hur bra var egentligen den bortglömda maskinen?

bubbeldrakar. Snarare en 
tid när spelkonsolerna precis började bli riktigt 

recensionerrecensioner

Sveroks hjärtebarn
På På P Alltid Attack FöAlltid Attack FöAlltid Attack F rlag fi nns nu en bok om spelmaskinen som 

Nutidsnostalgi

Vinn ett exemplar av Drömspel!

Vi har fått tre böcker av Alltid Attack Förlag. Du kan bli ägare 
till en av dem om du svarar rätt på nedanstående fråga:

 

Skicka ditt svar tillsammans med ditt namn och din snigel-
postadress via e-post till sverox@sverok.se senast 31 maj. 
Vinnarna meddelas via e-post och böcker skickas ut i juni.

Vad hette det första Sonic-spelet till Dreamcast?

a) Sonic Shuffl  e      b) Sonic Adventure     c) Sonic & Knuckles

Jonas Frizell
jonas@asf.se

med en liten knorr. Det blir tillsammans med en 
lätt grabbig jargong rätt tröttsamt i längden.

Men boken klarar sig fi nt på den entusiasm 
och äkta kärlek till spelmaskinen och dess 

DRÖMBOK? KANSKE. Om du är 

intresserad av Dreamcast bör 

du nog i alla fall ta en titt.



Bildreportage :  GothCon
Göteborg / Påskhelgen Foto: Simone Andersson
GothCon är Sveriges största och äldsta rollspelskonvent. Det äger rum i 

Göteborg varje påsk. Konventet brukar locka mellan 900 och 1300 besökare 

varje år. Besökarna utgör en stor, trevlig och fridsam grupp människor som 

tycker om alla typer av spel, främst rollspel, men också brädspel, kortspel, 

fi gurspel, lajv och liknande.





KÖNSROLLERKÖNSROLLERKÖNSROLLERKÖNSROLLER
I ROLLSPELI ROLLSPELI ROLLSPELI ROLLSPEL

Rollspelsteoretisk artikel. Text: Sven Folkesson. Illustration: Mats Andersson.

Att överhuvudtaget prata om 
könsroller i dagens Sverige kan 
vara nog för a� brännmärkas för 

all framtid. Men i samma land sitter 
många spelledare och skapar sina egna 
rollspelsvärldar eller tar del av andras. 
Med denna blygsamma artikel tänkte jag 
belysa en aspekt av dessa fiktiva samhäl-
len som o�a hamnar i glömska.
 ”Könsroller i rollspel” riktar sig också 
till spelare som med artikelns hjälp kan-
ske får tips med rollgestaltning eller får 
lite inspiration inför skapandet av en ny 
karaktär.

SPELLEDAREN
Vare sig du skapat din egen fantasykon-
tinent eller spelar rollspel i framtidens 
Shadowrun har könsidentiteterna en 
grundläggande betydelse för hela sam-
hället och dess invånare. I en hemknåpad 
spelvärld har man alltid mycket större 
frihet a� pröva nya grepp, men även i 
dessa är det klokt om man ger de olika 
fenomenen (trovärdiga) förklaringar. Vill 
man bygga upp e� helt alternativt sam-
hälle är självklart science-fiction eller 
fantasy de lämpligaste alternativen. Här 
kan man använda sig av annorlunda ra-
ser, konstiga naturlagar, mystiska kra�er 
och så vidare för a� fundamentalt vända 
upp och ner på steken. Placerar man 
däremot rollspelet i vår verklighets bak-
tid är möjligheterna för egna idéer 
mycket mer begränsade. Å andra sidan 
har man då o�ast tillgång till källmate-
rial i stora mängder, var ifrån inspiration 
och fakta lä� kan plockas. Man behöver 
dock inte gå längre än till exempelvis 
Mellanöstern i vår nutid för a� finna en 
annorlunda syn på könsroller än den vi 
har i Sverige idag.

Män och kvinnor
Grundläggande är förhållandet mellan 
män och kvinnor. Är kvinnan förtryckt 
enligt patriarkaliskt mönster? Har hon 
stor frihet, såväl polistiskt som socialt? 
Eller är det rent utav venus som styr 
samhället? Kanske kvinnorna innehar 

den religiösa makten medan männen 
bestämmer över världsliga spörsmål? 
 Som skapare av din egna värld har du 
som spelledare stor frihet a� insti�a det 
mönster som faller dig och din spelgrupp 
i smaken. I annat fall måste du ta hänsyn 
till historiska källor, nutida fakta eller 
speltillverkarnas vilja. I det sista fallet – 
du leder en kampanj i e� (antagligen) 
kommersiellt rollspel – är det dock gan-
ska säkert a� dessa inte lagt ner alltför 
mycket möda på a� beskriva könsrol-
lerna. I vilket fall som helst kan du få 
många goda uppslag till intressanta 
konflikter och äventyr om du funderar 
lite extra kring just de�a. Dessutom lär 
du hjälpa spelarna och dig själv i gestalt-
ningen av era karaktärer och säkert bidra 
till en och annan fundering kring jämlik-
het och dylikt.
 Tyvärr är det ju så a� i de flesta samhäl-
len är kvinnorna mer eller mindre för-
tryckta av männen. Du kan visserligen 
välta allt över ända genom a� införa e� 
helt igenom jämlikt system, precis som 
man numera gör i de flesta lajvvärldar 
som skapas. A� lajvarrangörer anammar 
denna variant är helt förståligt e�ersom 
alla deltagare måste beredas samma 
villkor. I en sluten rollspelgrupp kan man 
dock testa gränserna mycket mer och jag 
tror t.ex. att ett in absurdum hemskt 
könsrollssystem kan visa sig mer intres-
sant för samtliga i spelgänget. Y�erlighe-
ter får en alltid a� tänka e�er och dra 
paralleller till vår verklighet. A� som 
rollspelare spela en förtryckt eller för-
tryckande roll kan ge upphov till mycket 
givande diskussioner och lärdomar.

Barn och vuxna
Fortsä�ningsvis, hur är förhållandet mel-
lan vuxna och barn? Lever pojkarna till-
sammans med sina mödrar hela sin 
barndom för a� vid tio års ålder träda in 
i mansvärlden genom plågsamma initier-
ingsriter och mandomsprov? Är det 
männen och/eller kvinnorna som upp-
fostrar barnen, och gör de det på samma 
sä�? Uppfostras pojkar och flickor an-
norlunda, förbereds de för olika uppgif-
ter? Lever vuxna och barn tillsammans? 
Måste ungdomarna arbeta hårt eller får 
de stor frihet? Vilka förväntningar har 
vuxenvärlden på barnens sexualitet och 
könsidentifieringar?

 Hur barndomen ser ut är avgörande 
för hur de vuxna individernas identitet 
senare i livet kommer a� bli, samt hur de 
kommer a� acceptera den. Nu kommer 
vi ut på djupt va�en. Hur ser männis-
korna på de två könen? Är mannen 
överdrivet maskulin och kvinna dito fe-
minin? Är androgyni något positivt? Vad 
förväntas av en man och kvinna i samhäl-
let? Är homosexualitet och/eller bisexu-
alitet socialt accepterat? Hur skall man 
bete sig för a� vara sexuellt tilldragande 
för det motsa�a eller samma könet? Skil-
jer sig synen på könen åt mellan olika 
samhällsklasser? Vilka psykologiska, 
kulturella och sociala faktorer påverkar 
människan i hennes könsroll? Är någon 
av dessa faktorer tongivande? Vill man 
helst se könen som två vi� skiljda raser 
eller kanske som identiska förutom vissa 
fysiska skillnader?

SPELAREN
En god rollspelande vän till mig fick av 
en slump veta a� jag sa� och skrev en 
liten artikel om könsroller. Genast utbrast 
han i telefonen: ”Jag är så osäker i min 
egen mansroll a� jag har svårt a� ge-
stalta en karaktär av motsa� kön!”. Jag 
blev intresserad och bad honom utveckla 
tesen. Min vän kom fram till a� när han 
spelade kvinnliga rollpersoner blev dessa 
roller o�a mycket klassiska, teatraliska 
arketyper. Som en följd av a� han inte 
riktigt vet  vad en man är kan han inte 
med trovärdighet gestalta en kvinna. 

”Den medkänsla som många kvinnor 
hyser för djuren beror på a� de båda är 
offer för män.” – Carol Adams

”Det är oskulden som är mest känneteck-
nande för en androgyn. Så snart han 
bejakar sexualiteten bestämmer han sig 
för a� bli antingen kvinna eller man.” 
– Frédéric Monneyron

”Till och med de kvinnor som är mest 
tilltalade av manlig mjukhet vill inte 
längre ha män som bara är e� surrogat 
för traditionella kvinnor. Männen å sin 
sida är trö�a på a� behöva diska och 
städa för a� få ligga med sina fruar.”  
– Merete Gerlach-Nielsen

KÖNSROLLER

Gästartikeln  -  ur  RUNANGästartikeln  -  ur  RUNANGästartikeln  -  ur  RUNANGästartikeln  -  ur  RUNAN



Hela resonemanget är baserat på fakta-
påståendet att kvinnan är mannens 
motsats. Personligen är jag ej av den 
skolan. Visst har de olika könen sina 
egenheter, men de allra flesta är socialt 
betingade och inte genetiskt medfödda. 
Och vare sig vi vill det eller ej måste vi 
acceptera a� vi kan påverka och manipu-
lera våra psyken både enklare och hellre 
än våra genetiska arv.

Spela en kvinna? Aldrig i livet!
Jag har även på konvent mö� rollspelare 
som problematiserat spelandet av kvinn-
liga roller. De känner sig antagligen låsta 
i en könsroll de inte tror sig behärska och 
främmande inför de kvinnliga särdragen 
som de kanske inte vågar bejaka hos sig 
själva. A� klara av a� gestalta en rollper-
son av motsa� kön tyder inte på exeptio-
nell skådespelartalang utan på förståelse 
för könens struktur och förmodligen 
också på en inre mognad.

 I vår nutid befinner sig patriarkatet i 
upplösning och männen har inte riktigt 
funnit någon surrogatroll ännu. Vi strä-
var öppet e�er jämlikhet mellan könen, 
men finner o�a a� vi inte lyckas nå ända 
fram. Försöka duger sägs det, men 
grundläggande är i själva verket om vi 
verkligen tror på det vi gör eller bara 
följer med strömmen. De�a gäller även 
spelarens rollperson: accepterar hon de 
rådande normerna eller har hon en rebel-
lisk åskådning?  Blickar man bakåt upp-
täcker man snart att samhällena till 
skillnad från nu nästan aldrig bekymrat 
sig över kvinnornas könsroll, speciellt 
inte i sociala sammanhang. Det är myc-
ket viktigt a� definiera spelvärldens syn 
på könsrollerna och såväl spelledaren och 
spelarna tillsammans måste kunna ac-
ceptera en i våra ögon snedvriden jäm-
likhet. Därmed aktualiseras problem som 
finns även i vår nutid. Om spelarna dess-
utom vågar pröva på a� med en seriös 
inställning spela en rollperson av motsa� 

kön kan de säkerligen också dra ny�iga kön kan de säkerligen också dra ny�iga 
lärdomar. Rollspel bjuder på mycket lärdomar. Rollspel bjuder på mycket 
goda möjligheter a� på e� unikt sä� leva goda möjligheter a� på e� unikt sä� leva 
andra människors liv.andra människors liv.
 Hur könsrollerna ser ut i spelvärlden  Hur könsrollerna ser ut i spelvärlden 
är mycket viktigt för dig som spelare, är mycket viktigt för dig som spelare, 
speciellt om du tänker skapa en roll av speciellt om du tänker skapa en roll av 
motsa� kön. Hur skall en individ av det motsa� kön. Hur skall en individ av det 
ena eller det andra könet bete sig, vilka ena eller det andra könet bete sig, vilka 
sociala och kulturella restriktioner måste sociala och kulturella restriktioner måste 
du ta hänsyn till med tanke på di� kön, du ta hänsyn till med tanke på di� kön, 
et cetera. Fråga helt enkelt din spelledare et cetera. Fråga helt enkelt din spelledare 
(som förhoppningsvis dessförinnan till (som förhoppningsvis dessförinnan till 
sig själv ställt frågorna i det tidigare avsitsig själv ställt frågorna i det tidigare avsit-
tet ”Spelledaren” ovan) hur samhället tet ”Spelledaren” ovan) hur samhället 
fungerar i de�a avseende. Kan du vara fungerar i de�a avseende. Kan du vara 
krigare trots a� du är kvinna? Ser samhälkrigare trots a� du är kvinna? Ser samhäl-
let inte dig som en riktig karl om du har let inte dig som en riktig karl om du har 
homosexuella relationer? Vad förväntas homosexuella relationer? Vad förväntas 
av en man/kvinna?av en man/kvinna?

Könsrollernas betydelseKönsrollernas betydelse
Nästa steg är a� på djupet dyka ner i din Nästa steg är a� på djupet dyka ner i din 
karaktärs psyke. Hur ser din rollperson karaktärs psyke. Hur ser din rollperson 
på sin egen könstillhörighet? Mår han/på sin egen könstillhörighet? Mår han/
hon bra av de förväntningar samhället hon bra av de förväntningar samhället 

har? Uppfyller karaktären dessa krav? har? Uppfyller karaktären dessa krav? 
Är kanske rollen feminin eller 
maskulin in absurdum, och är det 
i så fall tolererat av omgivningen? 

Accepterar din rollperson sin könsAccepterar din rollperson sin köns-
tillhörighet? Vad anser karaktären tillhörighet? Vad anser karaktären 

vara normalt ifråga om kontakter 
med människor av samma och 
olika kön? Är han/hon tolerant 
mot avvikelser eller inte?

Det hjälper dig!Det hjälper dig!
Faktum är a� genom a� behandla sådana Faktum är a� genom a� behandla sådana 
här frågor kommer det inte a� bli svå-
rare för dig a� gestalta din karaktär, utan 
tvärt om! Genom a� sä�a upp kriterier 
för hur könsrollerna ser ut har du en 
grund a� står på. Dessutom kommer det 
kännas mycket mer genuint när du t.ex. 
gestaltar en rik borgare på 1800-talet som 
verkligen är en patriark eller en kvinnlig 
ödlekvinna från Xwsdzre som helt enligt 
de rådande kulturella reglerna förtär sin 
make e�er befruktningen. När du och 
dina vänner skapar er unika spelupple-
velse runt köksbordet är det enbart till 
fördel om ni verkligen känner a� ni spe-
lar i en värld som likt vår har oskrivna 
sociala regler och underliga kulturella 
riter. 

”Ju svagare en man känner sig inom”Ju svagare en man känner sig inom-
bords, desto mer kommer han a� försöka bords, desto mer kommer han a� försöka 
skaffa sig y�re pansar för a� förvilla skaffa sig y�re pansar för a� förvilla 
folk.” – Guy Corneau

”Enligt min åsikt har kvinnor rä� a� 
arbeta var de vill så länge middagen står 
på bordet när jag kommer hem.”   ddddd
– John Wayne

Runan är ett rollspelsfansin som spökat i olika skep-

nader genom åren. Efter en längre tystnad har gasten 

denna gång antagit en digital form på www.runan.

info. Där fi nns ett arkiv fyllt med material från Runan 

#15-#35.

Redaktionen kommer även att ge ut nya nummer i 

PDF-format under denna domän. Håll i hatten!
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DEN HÄR LEKTIONEN i spelstil vänder sig 
främst till backspelare men även många 
rutinerade frontspelare spelar på detta 
sätt. De fl esta orutinerade spelarna har 
ännu inte övat upp känslan för hur mycket 
deras rumpa sticker utanför skydden. Det 
gör att de ofta står onödigt nära sitt värn. 
Vad vi kortfattat ska förklara är att genom 

att ta ett litet steg bakåt och vrida benen 
så man står med naveln riktad mot värnet 
och inte åt sidan blir man en mycket mer 
fl exibel spelare.

Balans och flexibilitet

Studera hur spelaren på bild 1 respektive 
bild 2 har placerat sig framför skyddet. 

Notera även placeringen av fötterna. På 
bild 1 står spelaren relativt normalt, men 
med klart sämre balans i sidled än spela-
ren på bild 2. Står du enligt bild 2 har du 
kroppen i perfekt balans, du står i skydd 
av värnet samt är skjutklar. Du behöver 
enbart vinkla överkoppen för att kunna 
skjuta ett par snabba skott. 

Overdose  -  pro schoolOverdose  -  pro schoolOverdose  -  pro schoolOverdose  -  pro schoolOverdose  -  pro school

Take coverTake coverTake cover
– hur du använder ett skydd på bästa sätt

Take coverTake cover
Lektion två

Traditionell spelstil med sidan mot skyddet. Flexibel spelstil med valfrihet, höger 

eller vänster sida på en halv sekund.

Foto: Sebastian Persson

1 2
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Står du däremot enligt bild 1 kan du 
även behöva röra underdelen av kroppen 
för att kunna skjuta. Detta gör att varje 
gång du ska ut och skjuta ett par skott 
måste du ställa om siktet vilket givetvis 
resulterar i fl er missar.

Om du snabbt behöver ta en titt eller 
skjuta ett par boll på andra sidan värnet 
för att sedan återgå till samma sida igen 
gör du det i en handvändning om du står 
en bit bakom värnet. Du behöver aldrig 
höja eller sänka markören utan din gard 
förblir uppe och siktet någorlunda in-
ställt. Bild 4 illustrerar hur lätt du kan 
kika åt motsatt håll utan att ändra pla-
cering av fötter och markör. 

Om du däremot står för nära skyddet 
som på bild 3 tappar du några sekunder 

bara på att byta sida. Du måste vrida 
både på kroppen och fl ytta fötterna för 
att ta en snabb titt. För att kunna skjuta 
måste markören vridas uppåt i en onatur-
lig rörelse som tar tid och ännu viktigare, 
kommer en motspelare springande i detta 
läge så står du med garden nere. 

Förflyttning och nackdelar

Genom att stå med fötterna som på bild 2 
kan du snabbt springa åt vänster trots att 
du nyss sköt på höger sida om skyddet. 
Inga onödiga fotförfl yttningar behövs. 
När du står lite bakom värnet får du även 
ett steg till på dig att få upp farten innan 
du lämnar skydd. Denna fartökning gör 
att du blir svårare att träff a.

Men blir du för bekväm och alltid 

spelar en bit bakom värnet kommer 
du garanterat snart bli skjuten i baken. 
Börjar motspelarna vinna mark är det 
dags att tighta till sig och stå närmare 
skyddet. Men kom ihåg att fortfarande 
placera fötterna som på bild 2 så att du 
behåller balans och fl exibilitet.

– hur du använder ett skydd på bästa sätt

Sebastian Persson
sebban@spelapaintball.nu

Svårt att byta sida utan att byta ställning. En snabb blick åt andra hållet och du har full kontroll.

3 4
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KrönikaKrönikaKrönikaKrönikaKrönikaKrönika

JAG ÄR EN inbiten spelare. Jag spelar Everquest, ett MMORPG med en halv miljon deltagare 
runt om i världen. Vi spelare betalar dyra pengar för att ikläda oss roller som älvprinsar eller 
barbariska krigare. Vi rör oss vant mellan trollkarlar och bekämpar drakar, levande döda 
och demoner. 

Man kan också gifta sig i spelet. Om två spelare bestämmer sig för att att 
deras avatarer ska fl ytta ihop, bygga en trevlig liten familj och bosätta sig i Ever-
frost Peaks ständigt frusna landskap eller Oasis varma sanddyner, kan en Game 
Master agera präst och viga de tu. Precis det tänkte jag och Charles göra.
Jag träff ade Charles i spelet, han spelade en söt liten häxa, Iwena. Vi började diskutera 
världspolitik och annat medan vi väntade på att jättar och leoparder som vi kunde slåss med 
skulle dyka upp. Vi var ett kul par. Jag spelade en lång och kraftfull valkyria, med ansiktet 
fullt av tatueringar, medan han var en fi nlemmad liten älva. Efter ett tag undrade Charles, 
som till vardags är lastbilschauff ör i Florida, USA, om vi inte skulle gifta oss.

CHARLES OCH JAG skrev till företaget Verant, som står bakom Everquest, och bad om 
tillstånd att få gifta oss. Vi frågade också om de kunde skicka en Game Master som 
kunde agera vigselförrättare. Svaret var artigt men nekande. Vi spelade två kvinnliga 
avatarer och Verant tyckte därför inte att vi kunde gifta oss. Bara en manlig och en 
kvinnlig avatar kunde gifta sig. Jag frågade varför och fi ck svaret att många kunde 
stötas av enkönade äktenskap.

Man kunde förstås tro att spelare som befolkar ett fi ktivt land och dagligen 
umgås med trollkarlar och demoner också skulle tolerera att två kvinnor gifte 
sig. Eller två män, eller en man och en kentaur eller en kvinna och en drake. Om 
Everquest verkligen var gränsöverskridande när det gäller ras,  religiös 
identitet och kön, borde de dra konsekvensen fullt ut och även göra äk-
tenskapet neutralt. Det låter nämligen märkligt att någon i ett spel 
där vi bekämpar demoner och kastar trollformler kan känna sig 
kränkt av att se två avatarer av samma kön pussas virtuellt. 
Jag trodde vi hade kommit längre än så.

MEN VERANT HADE bestämt sig och vi fi ck inte vigas. Charles 
och jag förblev vänner, både i spelvärlden och utan-
för. Men min utopiska tanke om cyberrymden 
som en plats där könsroller 
kan tolkas om och som 
är befriad från bigotteri 
och puritanism fi ck sig 
en rejäl törn.

Homopar 
förbjudet online

Ana L. Valdén
agora@algonet.se

Foto: Adam Ciesielski
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Posttidning B
Avs:  SVEROK
 Klostergatan 5A
 582 23 LINKÖPING

KONTAKTA SVEROK!

Klostergatan 5A

582 23 Linköping

E-post: info@sverok.se

Tel: 013 - 14 06 00

Fax: 013 - 14 22 99

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
Dreamhack 16-19 juni
Summer
Världens största Lan arrangeras 

som vanligt i Jönköping.

www.dreamhack.org

LinCon 16-19 juni
Anrikt konvent i Linköping med 

många besökare och ett brett 

utbud av arrangemang.

www.lincon.se

FalCon 05 8-10 juli
Gemytligt konvent i Falköping med 

bland annat SM i Gömma nyckel.

www.falconvent.com

Halmicon 8-10 juli
För femte året i rad hålls detta nyda-

nande spelkonvent i Halmstad.

www.halmicon.se

BaltiCon 5-7 aug
Kortspelskonvent på havet. 

Turneringar i Lord of the rings PSQ, 

Wars PSQ och Star Trek 1:ed.

www.balticon.sverok.net

NärCon 5-7 aug
Spelkonvent i Örebro som arrangeras

 av föreningen Drakens Öga.

narcon.sverok.net

Tjäna extra pengar till din förening!Folkspel är föreningarnas egna spelbolag som ägs av 78 riksförbund, inlusive Sverok. Det innebär att en förening i Sverok får sälja Sverigelotter och Bingolotter och behålla en stor del av försäljningsvärdet. Vill ni förstärka er föreningskassa, surfa in på www.folkspel.se och kolla hur 
lätt det är.


