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Kandiderar du?

Nu är det dags att rösta fram de 101 ombud som ska samlas till Sveroks Riksmöte den 20-22 april 
i Linköping. Valsedlar har skickats ut i ett separat utskick till alla föreningar. Hur medlemmarna i 
föreningen får möjlighet att påverka vilka personer föreningen skall rösta på är upp till varje enskild 
förening, fråga styrelsen i din föreningen hur ni går tillväga.
Alla föreningar som är med och röstar i valet får ett extra föreningsbidrag på 400 kr. 

Foto: Ulf  Nash
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Ledare

förra numret skrev jag att vi behöver fundera på de reg-
ler vi har för föreningar. Det har vi gjort nu och styrel-

sen har beslutat om nya regler. Det är viktigt att det finns 
en poäng med våra regler. Det var bra att vi stannade upp 
och tog oss en funderare på våra krav. De senaste 2–3 åren 
har det funnits en rädsla för fusk som har gjort att kraven 
har höjts, både från vår sida och från statens sida.

Självklart behöver man regelbundet se över systemet för 
att förhindra att folk utnyttjar det. Samtidigt skapar hö-
gre krav inte nödvändigtvis ett säkrare system, bara ett 
krångligare system. Man behöver veta varför man gör en 
viss sak. Det finns  till exempel ingen poäng att ta in infor-
mation om skostorlek för våra medlemmar, det skulle bara 
göra allt krångligare. Samtidigt kräver staten att vi ska ta 
in information som vi i praktiken inte har användning för, 
för att staten ska känna att systemet är säkrare. Jag hoppas 
att staten tar efter oss, och också ser över sitt system och 
funderar över vad som är relevant.

En annan sak vi också ser över är bidragssystemet. I 
många år har förbundet haft en princip om att minst hälf-
ten av inkomsterna ska ut till föreningarna. Detta för att det 
är i föreningen som själva spelverksamheten behövs och 
det är föreningarna som vet bäst vilken verksamhet de vill 
ha, och därför ska de få bestämma själva över pengarna. 
Den principen är viktig och ingenting jag vill sluta med. 
Men samtidigt går inte alla pengarna vi budgeterar för bi-
drag åt, trots att vi höjer bidragen. Vi har börjat fundera på 
om det finns andra sätt som vi kan stödja spelhobbyn på, 
till exempel genom någon sorts projektbidragsfond.

Har du idéer på hur Sverok bäst kan stödja spelhobbyn? 
I april är det riksmöte. Ett bra sätt att påverka är att skicka 
in motioner,  att bli vald till ombud eller att åtminstone 
rösta i riksmötesvalet. Även på hemsidans diskussionsfo-
rum (http://forum.sverok.se) går det att komma med för-
slag. Jag hoppas det kommer bli en hel del diskussioner där 
inför riksmötet om vad Sverok ska göra under året.

Nytt år, nya regler

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

Vad är Sverok?

I



Att göra den här tidningen är som att gräva i Exotic Snackspåsen. Vadå, vad har tidnings-
makeri med naturgodis på lösvikt att göra, tänker du? Tja, i allmänhet rätt lite. Men den 
påse jag tänker på är den solkigt feta och skrynkliga papperspåsen som stod på bordet i 
min källare där ”Rollspelsföreningen Raymonds fruktskål” hade sina möten. Det var så 
vi hette, några gymnasiekillar i Örebro som träffades för Kult-sessions. Påsen började sin 
karriär som vanlig soptunna för rollspelsgänget och hade tagit emot kasserade tuggum-
min och hemliga SL-lappar en tid. Av outgrundlig anledning fick påsen status som helig 
efter ett tag och bara särskilt aparta grejer fick stoppas ner, ofta under rituella former. Och 
förväntan åkte också ner i påsen, i mängder. För kollektivet visste att snart skulle intel-
ligent liv bildas på botten. Ungefär som ett mögelexperiment i burk tomatpuré, bara det 
att man inte kunde se vad som försiggick. Och ingen vågade stoppa ner handen. 

Sverok är lite som den där påsen. Vi stoppade ner saker lite på måfå, men ändå med 
någon slags (egentligen rätt högt ställd) förväntan. Sverokföreningarna får miljontals 
kronor i oriktade bidrag. Pengarna kan de köpa spel eller fika för. Gott så, nya spel är väl 
spenderade pengar och fika kan aldrig vara dåligt. Men att göra den här tidningen är lite 
som att få titta på botten i Exotic Snackspåsen. Det är ett myller av liv där 
nere. ”Nämen... är det där en liten rosa gubbe med fyra armar?” ”Och titta 
där! De håller på med raketforskning de små... är det där små lemmings...?”. 
Då och då dimper det ner nyheter på redaktionens bord om vad det ideella 
Spelsverige håller på med. Det finns de inom förbundet som sätter ribban 
skyhögt mycket högre än spelinköp och fika. De som gör att förväntning-
arna om intelligent liv i botten på en övervintrad naturgodispåse känns låga 
i jämförelse. 

Läs till exempel på sidan 14 intervjun med Pär-Ola Nilsson, som höll stånd 
mot en hel hord kvällspressreportrar och fortsätt med upplevelserna av förra 
årets mest hajpade lajv på sidan 17.  Och fortsätt att hålla utkik framöver. 
Vi rapporterar om föreningar, stora som små, som har bra och annorlunda 
idéer. Vi på redaktionen vill höra mer om er och ta del av era fantastiska 
idéer och projekt! Mejla oss på signaler@sverok.se och passa samtidigt på att 
berätta vad ni vill läsa mer om!

Titta, det lever!

Om tidningen

Henrik Sannesson
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SIGNALER FRÅN SVEROK utges av 
Sverok med 6 nummer per år.  
Citera gärna men glöm inte att ange 
källa. Eftertryck av längre stycken 
kräver Signaler från Sveroks tillstånd.

Manusstopp för april/maj-numret 
är den 15/2. 

Vill du annonsera i Signaler från Sverok?

Spelföreningar anslutna till Sverok har möjlighet att annonsera 
till kraftigt nedsatt pris – eller till och med gratis!
Övriga annonsörer kan vi erbjuda annonsplats i storlekarna 
helsida, halvsida eller 1/4 sida, till mycket förmånliga priser.
Kontakta signaler@sverok.se för mer information.
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Ny Hyperionsekreterare: 
Vi är mer mainstream
Norska Hyperion satsar mer än 
Sverok på att locka andra än spelare. 
Deras fantasifestvival, till exempel, 
har filmtält och ölförsäljning. Den här 
skillnaden betonar Andreas-Johann 
Ulvestad, som är nytillträdd general-
sekreterare för Hyperion.

Sedan 1 januari är det Andreas-Jo-
hann som sköter det dagliga i Sveroks 
systerorganisation i Norge. Hyperion 
har tolvtusen medlemmar och långt 
ifrån alla håller på med spel. Andra 

former av skapande ryms också i för-
bundet och den skillnaden tycker An-
dreas-Johann är tydlig. Vid hans be-
sök på Dreamhack i Jönköping kunde 
han konstatera att det var mer fokus 
på kreativitet på den norska motsva-
righeten The Gathering.  Också vid 
Fantasifestivalen,  Hyperions huvud-
nummer, som går av stapeln 1 juni 
ligger tyngdpunkten inte bara på 
spel. Likaså är det vanligt att vanliga 
spelkonvent också fungerar som film-
festivaler.

– Henrik Sannesson
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Nyheter

Den skånska datorspelsdistributör som stått 
åtalad för olaga våldskildring friades i de-
cember av en yttrandefrihetsjury i Helsing-
borgs tingsrätt. Mannen åtalades i januari 
2005 för att ha distribuerat spelet Postal 2. 
Justitiekanslern valde att rikta in sig på att 
spelkaraktärer blir halshuggna när de ber 
om nåd. Speldistributörens försvarsadvokat 
hävdade att lika våldsamma skildringar fö-
rekommer i många biofilmer och att samma 
regler borde gälla för spel. Domen som fäll-
des den 12 december 2006 går inte att över-
klaga. Rättegången var Sveriges första om 
datorspel, skriver hd.se. 

– Henrik Sannesson

Postal 2 friat

Spelveckan som genomfördes under 
vecka 44 fick dåligt genomslag i me-
dia. I alla fall om man tittar på hur 
mycket mediabidrag som delats ut. 
Spelveckan-evenemang som kommer 
med i media belönas med ett bidrag, 
men hittills har inga föreningar ansökt 
om mediabidrag.

Över 30 föreningar deltog med ar-
range-mang i 2006 års spelvecka och 
76 000 kronor betalades ut i bidrag. 
Christoffer Fogelström, ansvarig för 
Spelveckan-gruppen tycker att arrang-
emanget blev lyckat, men att arbets-
gruppen inte funge-rade tillräckligt 
bra. Han hoppas på en ny bättre orga-
nisation till nästa år.

– Henrik Sannesson

Nyköping & Oxelösunds Spelsällskap spelade 
det klassiska bokrollspelet TryggTorkel Barbaren. 
Föreningen hade fixat levande ljus, bakgrunds-
musik och en helfestlig mantel till sin spelledare. 

Tyst om Spelveckan

Foto: Leine Leiris
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DET ÄR FÅ BIBLIOTEK i Sverige som 
lånar ut dator- och konsolspel. Först ut 
på banan var Malmö Stadsbibliotek. 
Idag finns flera som lånar ut datorspel, 
men konsolerna har släpat efter. Sedan 
oktober 2006 har Piteå Stadsbibliotek 
70 konsoltitlar till utlåning. Biblioteket 
i Dieselverkstaden i Nacka har tidigare 
haft tevespel på biblioteket. Men från och 
med november förra året kan man också 
låna med sig spel till GameCube, X-box 
och Playstation 2. Det kostar 20 kronor 
låna med sig ett spel i en vecka.

− Egentligen är det gratisprincipen 
som ska råda men eftersom spelen kostar 

så pass mycket att köpa in så har vi satt 
ett pris. 

Det säger Per Perstrand som är biblio-
tekarie på Dieselverkstadens bibliotek i 
Sickla strax utanför Stockholm.

− Jämfört med en bok som vi köper in 
för 100 kronor är 600 kronor för en ut-
hyrningsrättighet på ett spel eller en dvd-
film rätt mycket. Men 20 kronor för en 
vecka är överkomligt för de flesta. 

Motståndet mot datorspel i allmänhet 
märker Per Perstrand av. Ibland får bib-
lioteket kritik av besökare för att de lånar 
ut våldsamma spel. 

− Här har vi inte de blodigaste spelen, 
men i Halo till exempel som vi har, skju-
ter man på varandra, säger Per. 

− Och när man får kritik är det bra att 
själv ha argumenten klara. Då är det bra 
att vara gamer, berättar Per. Själv kör han 
X-box 360, sedan hans dator sackat ihop 
och blivit för långsam. Och han är inte 
ensam i personalen om att spela, hälften 
av bibliotekarierna på hans jobb gör det 
privat. 

− Det har skiftat historiskt vad som är 
samhällets slagpåse. Det har varit dans-
band, hårdrock och video men nu är det 
datorspel. Kritikerna plockar lätta po-

Nyheter

Konsolspel ny 
trend på bibliotek 

Foto: Dieselverkstadens bibliotek

Nu hakar Piteå Stadsbibliotek och Dieselverkstadens bibliotek 
i Nacka på nya trenden med konsolspel till utlåning. Men fort-
farande är motståndet stort och det krävs spelande bibliote-
karier för att få in datorspelen på bibblan.
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änger på att hacka på spelande. Så det är 
nyttigt att kunna rada upp argument för 
varför vi har datorspel. 

Per Perstrand och de andra spelande 
bibliotekarierna tycker att spel borde ha 
samma status som annan finkultur, som 
av tradition hör hemma på biblioteken.

− Ett annat skäl är att slipa ner alla 
trösklar och få hit grupper som normalt 
inte går till biblioteket. När de väl är här 
får de upp ögonen för resten av vårt ut-
bud också. Folkbildningstanken finns 
också med på ett hörn. 

− Varför ska inte alla grupper ha till-
gång till dator och konsolspel om de kan 
få del av annan finkultur gratis eller väl-
digt billigt på biblioteken? Idag har alla 
råd att köpa en bok, men alla har inte råd 
att köpa ett konsolspel, säger Per. 

Hittills har det inte varit så stor till-
strömning på att få låna tevespel, däre-
mot är det populärt att sitta och spela på 
plats på biblioteket. I Piteå däremot var 
det folkstorm när stadsbiblioteket börja-
de låna ut konsolspel i oktober förra året. 

Om det fortsätter i den här takten kom-
mer utlåningsgraden på konsolspel – det 
vill säga hur många gånger varje spel lå-
nats ut − att blir väldigt hög. Det är en 
nöjd Micael Jonsson, bibliotekarie, som 
berättar att de 70 spelen som biblioteket 
köpt in lånats ut i snitt fyra och en halv 
gånger per titel. Men trots framgångarna 
berättar han också att motståndet i biblio-
teksvärlden har varit stort. Det är bara en 
handfull bibliotek i Sverige som lånar ut 
konsolspel. Datorspel finns på något fler 
ställen, men fortfarande långt ifrån alla. 

− Jag tycker mig höra en väldigt negativ 
inställning i kulturkretsar, säger Micael. 
Senast igår var det en tevedebatt där en 
kvinna ondgjorde sig över datorspel. Och 
visst finns det säkert de som blir beroen-
de, men de kanske hade blivit beroende 
av något annat om de inte hade spelat da-
torspel. Jag tycker att spelen fyller en vet-
tig funktion om det hålls på en bra nivå. 

I Piteå är bibliotekarierna själva inte 
lika intresserade av spel och därför tog de 
hjälp utifrån. Kim Häggström och hans 

förening recenserar i vanliga fall spel åt 
Goodgame.se. Deras kunskaper kom till 
sin rätt när de fick i uppdrag att välja ut 
titlar som passar flera målgrupper i åld-
rarna 12 till 18 år. 

− Det fick inte vara för mycket blod i 
spelen. Call of Duty, som var ett av dem, 
har förstås inslag av våld. Men vi tog ock-
så ut sportspel och partyspel, som Sings-
tar, säger Kim. 

Micael Jonsson ser liksom Per Per-
strand paralleller till videovåldsdebat-
ten på åttiotalet i dagens moraliserande 
över datorspel. Och han tycker att dator-
spelens närvaro på biblioteket fyller flera 
viktiga funktioner. Man ser det på nytt-
jandegraden och på att fenomenet lockar 
nya målgrupper.

− Det är många killar som kommit hit 
för att låna tevespel och blivit förvånade 
över att vi har skivor och filmer också. 
Dem skulle vi inte ha nått ut till annars.

Nyheter

– Henrik Sannesson

Foto: Piteå Stadsbibliotek
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− Vi har inte ens börjat diskutera några 
namn än.

Jon Nilssons kommentar kan framstå 
som motsats till inledningen på den här 
artikeln. Men när det här skrivs ligger 
fokus fortfarande på vilka kvalifikatio-
ner som behövs – snarare än på tänkbara 
namn. Det nya, ”namnblinda” arbets-
sättet gör vägen till Sveroks styrelse mer 
framkomlig för dem som valberedningen 
inte redan känner eller har träffat per-
sonligen. 

− Det är ett problem att Sverok bara 
når postmottagaren i föreningarna med 
sina utskick. Därför har vi gått ut mycket 
bredare den här gången. Vi har annonse-
rat i Fenix och vi har siktat på att samla 
ihop så många namn som möjligt innan 
vi börjar sålla, säger Jon. 

Valberedningens fem ledamöter har 
alla sin bakgrund i Sveroks styrelse. De 
vet vad som krävs av en ledamot, kan 
man säga. Och därför har de kunnat ta 
fram en kravlista på egenskaper, kvalifi-
kationer och meriter som är viktiga hos 
dem de söker. Sen är det ju det här med 
tid också. Att sitta i Sveroks styrelse tar 
sin lilla...

− Tidigare år har det varit problem med 
avhopp därför att valberedningen bara 
berättat för kandidaterna hur fantastiskt 
roligt det är att möta människor och göra 
saker som man aldrig hade gjort annars. 
Och visst är det så, det är en jätteviktig 
merit att ha gjort det här arbetet. Men det 
är också vårt uppdrag att berätta att det 
krävs tio helger på ett år. Tio hela helger 
är det faktiskt inte alla som kan avvara.

Tio helger?
− Ja, det är tiden som förbundsstyrel-

semötena tar. Därtill kommer några tim-
mars arbete i veckan också. 

Får man ersättning?
− Arbetet i Sverok är ideellt. Man får 

mat och resor betalda. Men det är oftast 
inte ersättningen det faller på om någon 
tackar nej, snarare tiden. 

Varför ska man göra det?
− Det vi lyfter fram är att styrelsear-

betet är en bra skola. Man lär sig mycket 
och utvecklas som människa. Och sen får 
man ju snabbt väldigt mycket makt och 
inflytande i Spelsverige också.

Andreas Brodin är sammankallande, 
alltså valberedningens ledare. Han berät-
tar att tidigare valberedningar har haft 

problem med att de nya rekryterna snabbt 
hoppar av eller att man får in personer i 
styrelsen som inte har rätt egenskaper för 
arbetet. Men han vill ändå inte ta heder 
av tidigare valberedningars arbete.

− Hade vi kommit med idén tidigare 
om att vi skulle ha en utbildningshelg 
för att Sverokaktiva ska kunna hjälpa till 
att få fram styrelsekandidater hade nog 
Riksmötet sagt att det var en jättebra idé 
men att vi inte har råd. 

Det är förbundets storlek som gjort att 
det nu finns möjlighet att jobba så pass 
långsiktigt med att hitta den nya styrel-
sen. På den utbildningshelg som anord-
nades involverade valberedningen även 
andra aktiva i arbetet med att hitta rätt 
folk. Andreas, Jon och de andra har också 
jobbat mycket med att ta fram arbetssätt 
åt sig själva. Allt för att förbundet i sin 
nya och betydligt rymligare kostym ska 
få den styrelse det behöver och förtjänar.

− Den stora förändringen är att vi har 
kriterierna i kravlistan som stöd. Men i 
slutändan är det förstås också en subjek-
tiv bedömning av olika personer, avslutar 
Andreas Brodin.

Nyheter

Bredare väg till makten
Chansen till en maktstol i Sveroks styrelserum har ökat. Årets Valberedning började re-
kordtidigt och har dammsugit Spelsverige på nya namn. Dessutom stoltserar den med 
nya instrument för att få precis rätt personer till Sveroks ledning. 

– Henrik Sannesson



Paris – Kultur, arkitektur och VM i 
världens största samlarkortspel

Vart tredje år kommer VM i Magic: The 
Gathering till Europa. Turneringen har 
besökt Bryssel och Berlin men nu var det 
Paris tur att agera värd för årets Magic-
händelse. I de spektakulära Exposalarna 
i Carrousel du Louvre ägde det tolfte 
världsmästerskapet rum. För att ni ska 
få en riktig bild av hur nära det berömda 
museet som VM faktiskt spelades så kan 
jag förtälja om en äldre amerikansk herre 

som kommer fram till mig och frågade 
om det var ingången till museet som jag 
köade till.

VM är så mycket mer än bara en turne-
ring med de absolut bästa spelarna. Det 
ställs upp en nästan veckolång show kring 
spektaklet som lockar många fler än bara 
dem som är kvalade och får spela. Det 
arrangeras en uppsjö av sidoturneringar 
för alla som är där men inte är kvalade 
till VM. Illustratörer av Magic-kort är 
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där och signerar kort åt besökarna. Det 
finns även möjligheten att också pröva 
lyckan och spela mot delar av företagets 
forsknings- och utvecklingsavdelning. 
”Hall of Fame” ceremonin där årets fem 
nya medlemmar paraderas upp för att ta 
emot sina fina ringar är också öppen för 
allmän beskådning.

För dem som lyckades kvala väntade 
dock spel över potentiellt fem dagar. Det 
spelas tre dagar med individuellt spel, en 

VM i Magic: 
The Gathering
Närmare 2,7 miljoner kronor i prispengar. 
356 deltagare från 61 länder. Fem dagars 
spelande för att utse vem som vinner 
pengarna, pokalen och oändlig ära. Det 
kan bara vara VM i Magic: The Gathering.

Magi i Paris

Nyheter

Foto: Craig Gibson
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dag med landslagtävlingen samt en final-
dag där mästarna koras. Endast de två 
bästa lagen och de åtta bästa individuella 
spelarna från de fyra första dagarna får 
spela under finaldagen.

För dem som lyckades kvala väntade 18 
rundor spel i tre olika format, fyra format 
för dem som placerade sig bland de tre 
bästa på det nationella mästerskapet och 
därmed medlemmar i landslaget, över 
potentiellt fem dagar. De åtta bästa indi-
viduella spelarna och de två landslag som 
samlat mest poäng gör upp under sönda-
gen, som är finaldag. 

Japaner, japaner, japaner – 
Dominans på hög nivå

I år liksom förra året var det japaner 
på löpsedlarna. Under söndagens final-
spel såg det ut som att Japan skulle kunna 
knipa till sig trippeln: individuell världs-
mästare, bästa nationella lag och årets 
spelare, för andra året i rad. Det var dub-
belt Japan i individuella finalen och det 

var klart att Shouta Yasooka från Japan 
skulle bli årets spelare. Det stod till Hol-
lands lag att stoppa den japanska vågen. 
Till slut lyckades det stjärnspäckade hol-
ländska laget vinna i lagfinalen till de 
flesta européernas glädje. I slutändan 
blev Makihito Mihara individuell världs-
mästare och fick ta emot den imponerade 
vandringspokalen och en fet check på 
närmare 350 000 kronor. 

Olle Råde, Sveriges bäste 
magicspelare?

Med start förra året väljs varje år fem 
personer in i Hall of Fame. Första året var 
en av de lyckliga fem svensken Olle Råde. 
Oändlig ära, en ring i Superbowl-stil och 
genväg till alla nationella mästerskap, alla 
Pro Tours och VM samt 500 dollar varje 
gång han ställe upp i en Pro Tour eller 
VM-turnering. Det är hans tidigare me-
riter som Magicspelare som ligger bakom 
utnämningen. Olle Råde vann till exem-
pel den första Invitational-turneringen − 
en tävling för ett fåtal spelare som bjuds 

in och där vinnaren får designa ett eget 
kort. Olles framgångar har gjort honom 
till en av de första riktigt stora i spelet. 

Bäste svensk
I årets VM-turnering kunde ovan 

nämnde Hall of famare ta sig rätten att 

Fakta: 
Magic: The Gathering
En studie i siffror kring 
Magic: The Gathering

1993 Magic: The Gathering lanseras av 
Wizards of the Coast, som bland annat 
ger ut Dungeons & Dragons.
Mer än 7 miljoner spelar Magic 
världen över. 
Bakom de större turneringarna finns en 
stor organisation som arrangerar VM, 
Pro Tours, Grand Prix och nationella 
mästerskap. 
2006 arrangerades 22 Grand Prix, större 
öppna turneringar som alla får delta i, 
fyra Pro Tours som endast är för de som 
kvalat genom speciella kvalturneringar 
eller genom sin ranking samt VM tur-
neringen som egentligen är en femte Pro 
Tour. 
13,1 miljoner kronor i kontantpriser 
delades ut förra året i turneringarna.

Foto: Daniel Ahlberg

Nyheter

Foto: Craig Gibson

Olle Råde in action
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kalla sig bästa svensk. Detta med en 
37-plats. Vid ett kortare samtal fick jag 
bilden att Olle inte lade ner tillräckligt 
mycket tid på förberedelser för att mäta 
sig mot spelets jättar. Kommentaren som 
jag fick på frågan vilken lek han skulle 
spela under tredje dagens spel speglar 
detta mycket väl: 

– ”Det återstår att se, det som blir 
över.”

Utöver Råde var det bara Johan Sag-
deghpour från Sverige som placerade sig 
tillräckligt högt för att få prispengar.  Det 
svenska landslaget landade på en 18:e 
plats i lagtävlingen.

DANIEL AHLBERG är en av Sveriges få certifie-
rade Magicdomare. Han har spelat sedan 1997 och är 
i Magic-kretsar mer känd som ”kungenavrolfstorp”.

 daniel.ahlberg@sverok.se Tecknarna signerar gärna de snygga korten

Så här glada var spelarna i det vinnande holländska laget

Flådiga prispokaler!
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Foto: Daniel Ahlberg
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Reportage

När media gick 
alldeles för långt
Efter mordet på en ung man vintern 2002 i Halmstad gjorde spekulationerna i pressen 
många rollspelare bittra i kontakten med media. Kvällspressens journalister bedrev 
egen mordutredning och viktigaste ledtråden var offrets rollspelsintresse. Nu berättar 
Pär-Ola Nilsson, då ordförande i största Sverokföreningen i Halmstad, om hur det var att 
stå i medias fokus.

Foto: Henrik Sannesson
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EN HALVTIMME FÖRE midnatt på ny-
årsdagen 2003 ringer telefonen hemma 
hos Pär-Ola Nilsson. Han vet redan om 
att reportrar ringer runt efter en telefon-
lista de hittat på nätet. Samtalet med Af-
tonbladets reporter resulterar i en inter-
vju, som blir den första i en lång rad. 

Några dagar tidigare hade 22-årige 
Marcus Norén försvunnit efter en krog-
kväll. När hans kvarlevor hittas riktar 
kvällstidningarna in sig på att mordet be-
rodde på offrets intresse för rollspel. His-
torien byggs ut med nya makabra detaljer 
– många rena påhitt − för var dag som 
går. Flera av offrets vänner och bekanta 
intervjuas om hans påstådda verklighets-

flykt. Pär-Ola Nilsson är en av dem som 
intervjuas flera gånger eftersom han var 
ordförande i den förening som mordoff-
ret också var medlem i. Pär-Ola var en av 
dem som såg Marcus Norén sist i livet. 
När det var klart att det var honom några 
barn hittat i floden Nissan satte sig de 
första kvällstidningsreportrarna på fly-
get ner till Halmstad. Mediecirkusen och 
spekulationsjournalistiken kunde börja. 

− Jag trodde aldrig att polisen på fullt 
allvar misstänkte någon i föreningen för 
mordet. Att de intervjuade oss var bara 
naturligt.

Pär-Ola Nilsson berättar att det var 
informella förhör som hölls med fören-
ingens medlemmar. Så vitt han vet var 
ingen inne på stationen och förhördes. 
Pär-Ola säger att det är självklart att han 
och många andra i föreningen blev utfrå-
gade eftersom merparten av Marcus vän-
ner var medlemmar i föreningen. Men 
polisens uttalanden om att man pratar 
med vännerna i spelföreningen sätts in i 
artiklar där läsaren leds att tro att offrets 
rollspelsintresse var polisens viktigaste 
ledtråd.

Jag möter Pär-Ola Nilsson i Lund. Han 
ger ett lugnt intryck och berättar utför-
ligt hur det gick till för fyra år sedan när 
kvällstidningarna kom till stan. 

− Vi hade en väldig tur att vi inte var 
ett gäng sextonåringar, då hade det blivit 
ännu svårare att handskas med media. Vi 
hade också hjälp av min bror Jon Nilsson, 
som då satt i Sveroks förbundsstyrelse. 
Han kunde hjälpa till och berätta hur vi 
skulle bete oss. 

Första kontakten med journalisterna 
var det där samtalet sent en kväll någon 
dag efter nyårsafton. Telefonnumret hade 
reportrarna hittat på en hemsida för ett 
gammalt Vampire-lajv som föreningen 
haft. Många uppgifter var inaktuella, 
men det stoppade dem inte. Överlag be-
rättar Pär-Ola Nilsson att journalisterna 
var buffliga och att han kände sig tvingad 
att prata med dem.

− De försökte få tag i oss hemma, ring-
de vilken tid på dygnet de ville och kom 
objudna in i föreningslokalen och börja-
de ställa frågor och ville göra intervjuer. 
Jag visste att de var tvungna att skriva 
oavsett om någon ställde upp på intervju 
eller inte.

Spekulationerna i kvällspressen ledde 
till en rad bisarra övningar. Bland dem 
grövre övertrampen fanns en bild som 
skulle föreställa offret iklädd Dracula-
kostym. Men bilden föreställde egent-
ligen en annan person. Pär-Ola Nilsson 
berättar att de flesta som intervjuades fel-
citerades. Ofta var det dragningar i när-
heten av vad som verkligen hade sagts. 
Men inte alltid.

− Vissa grejer var till och med påhitta-
de. Oavsett hur man klipper och klistrar 
så har det inte sagts. 

I Expressen den 3 januari 2003 kan 
man läsa: 

”Polisen hetaste spår i jakten på mör-
daren är de blodiga och våldsamma vam-
pyrspel som han deltog i.

– Han gled allt mer in i den världen, 
missade aldrig ett spel” [Källa: Björn 
Hellqvist, Björns rollspelssida]

Reportage
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Enligt Pär-Ola sa den anonyme vännen 
som citerades egentligen att ”Marcus var 
en duktig rollspelare som kunde tolka 
sina roller bra”.

− Jag hörde många i efterhand säga: 
”det var ju inte sådär jag sade” om in-
tervjuer de hade gjort. Men det är ju lätt 
för kvällstidningarna när de har att göra 
med folk som inte vet hur media fung-
erar. Själv blev jag intervjuad en gång 
och lovades av reportern att få läsa innan 
artikeln gick i tryck. På kvällen hade han 
ännu inte ringt mig och då hörde jag av 
mig till redaktionen. Det var svårt att få 
gehör men till slut, tio minuter innan tid-
ningen skulle gå till tryck, blev jag upp-
ringd av reportern. Han sa att han inte 
kunde mejla artikeln till mig utan att 
han skulle läsa upp mina citat. Men när 
han hade gjort det krävde jag att få reda 
på sammanhanget. Det visade sig att han 
hade hårdvinklat artikeln. Så ska seriös 
journalistik inte gå till.

Den bild som kvällspressen målade av 
Marcus Norén stämde inte överens med 
vännernas. I media beskrevs han som 
en enstöring som sysslade med skumma 
rollspel. Aftonbladet skrev den 2 januari 
2003: ”Vänner har beskrivit att han för-
ändrades under sitt sista år. Under det se-
naste året började han umgås i nya kret-
sar och klä sig helt i svart och sminka sig 
vit i ansiktet.” Den och flera andra artik-
lar antydde att Marcus hade del i skulden 
och att mordet berodde på hans intresse 
för rollspel. 

− Mediebilden var nåt vi på föreningen 
var tvungna att tackla. Vi hade ju yngre 
medlemmar också och det kom många 
föräldrar till lokalen och ställde frågor. 

Pär-Ola har lärt sig mycket om medier 
av händelserna i Halmstad. Han säger 
att han aldrig mer kommer att köpa en 
kvällstidning igen. Personligen struntar 
han i om han blir felciterad, säger han. 
Problemet är bara när någon annan tar 
stor skada av en artikel. Därför uppma-
nar han spelare att vara väldigt försik-

tiga när de uttalar sig i media. De tiotal 
journalister han kom i kontakt med var 
rätt oseriösa upplevde han. De ditresta, 
från kvällspressen, var värre än de från 
lokaltidningen, som faktiskt var tvungna 
att leva även i efterhand med sin rappor-
tering. 

På Ebbas Café i Lund lämnar Pär-Olas 
blick aldrig mitt intervjublock. Han sitter 
mitt emot mig och kan förstås inte läsa 
vad jag klottrar ner. Det enda han kan se 
är att jag skriver.

− Journalisterna vi mötte gav inget för-
troendeingivande intryck. När man hade 
en utläggning på en halv minut så kunde 
de skriva ner bara en mening. Det är klart 
att jag var intresserad att få veta då vad 
de sållade bort. När jag frågade vad han 
hade skrivit visade det sig att det var ett 
lösryckt citat. Enda orsaken till att jag 
inte snäste av dem var att jag ville undvi-
ka rubriker som ”rollspelsförening döljer 
sanningen”.

Men trots medierapporteringen var det 
ändå sorgearbetet som stod i centrum. 
Mordet kom som en chock för kompi-
sarna i rollspelsföreningen. Marcus No-

rén hade inga ovänner utan var omtyckt 
och ”genomtrevlig”, som Pär-Ola säger. 
Han hade otur och hamnade i en miss-
brukarlägenhet efter en natt på krogen. 
Mordgåtans lösning stod alltså inte att 
finna i rollspelshobbyn. Den 3 januari 
2003 greps två missbrukare. Båda män-
nen misstänktes, men åklagaren valde att 
åtala bara den äldre av dem. Han fälldes 
sedan av hovrätten för mord. 

Mer om mordet i Halmstad:
* Marcus Noréns far Lennart Norén be-

rättar om familjens syn på händelserna i 
boken ”Styckmordet i Halmstad”.

* Expressen, Kvällsposten och Göte-
borgs-Tidningen klandrades av Pres-
sens Opinionsnämnd för att ha brutit 
mot god publicistisk sed i samband med 
publiceringen av ett bildmontage av en 
person utklädd till Dracula. Mer info:  
www.po.se/Article.jsp?article=3919 

* På Björns rollspelssida 
bjorn.foxtail.nu/rollspel/krit_halm.htm 
kan man läsa fler citat och mer om hän-
delseförloppet.

Reportage

HENRIK SANNESSON
signaler@sverok.se

Foto: Henrik Sannesson
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Reportage

Från vision till verklighet 
– jakten på den ultimata lajvupplevelsen

Vi har alla läst dem, reportagen om medeltidsmaten, om de påkostade 
specialeff ekterna, det extremt tidstypiska i klädedräkterna och vi har 
alla utstått artiklar där lajvarrangörer redogör för sina fantastiska visio-
ner som väntar på just deras evenemang. Visa av erfarenhet vet vi att 
visioner ofta kommer på skam. Drakar går sönder; svenska försvarets 
gasmaskväskor dyker upp och förtar andan av minutiöst konstruerad 
spelvärld; specialeff ekter förblir just bara eff ekter. Men vi har inte tap-
pat hoppet om det perfekta lajvet. Två kandidater till den titeln förra 
året var Dragonbane och Prosopopeia, som båda blev omskrivna och 
hajpade. För att ta reda på hur arrangörsvisionerna verkligen landade i 
deltagarnas tankevärld har Signaler mött tre lajvdeltagare och pratat ut.
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Reportage

Vid gränsen 
mellan spel 
och verklighet 

Foto: Olov Pettersson

På lajvet Prosopopeia suddades gränsen mellan 
spel och verklighet ut när spelarna deltog i en 
fem veckor lång kampanj, som pågick dygnet 
runt. Signaler träff ade en av deltagarna för att 
diskutera vad som händer när en faktisk person 
blir en del av dig, natt som dag. 
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NÄR ANDIE NORDGREN har avslutat 
sina studier kommer hon att vara färdig 
systemvetare. Hon är 25 år gammal och 
jobbar redan på Karlshamns Tekniska 
Högskola. Gregory Bateson var veten-
skaplig mångsysslare och systemveta-
re, dessutom en tämligen revolutionär 
sådan.  

Andie har lajvat sen 1999, och har alla 
Warhammerfigurer du kan drömma om. 
Bateson dog, 74 år gammal, den 4:e juli 
1980, och det finns böcker skrivna både 
om och av honom.

Att en 25-årig, i högsta grad levande, 
student, skulle ha något gemensamt med 
en död samhällskritiker kan tyckas lite 
märkligt. Men några veckor under hös-
ten 2006 blev Bateson en del av Andies 
personlighet, som deltnagare i kampan-
jen Prosopopeia, i spelet Momentum. För 
Andie var det andra gången i ordningen.

– Jag var med vid den första kampan-
jen också, Bardo-1, det var en spännande 
upplevelse, och när det var dags igen så 
tog jag kontakt med dem.

 Kampanjen anordnades bland 
annat av organisationerna The Compa-
ny P, Swedish Institute of Computer Sci-
ence, och Interactive Institute, finansie-
rades med EU-pengar, och beskrevs som 
ett forskningsprojekt för att undersöka 
framtidens spelformer. Forskningspro-
jektet fanns dessutom med som en del 
av kampanjen Prosopopeia. I spelet ar-
rangeras projektet som en täckmantel för 
kampanjens egentliga mål, att etablera 
kontakt med andar från den andra sidan. 
Döda människor, människor som har 
funnits på riktigt.

Utvalda spelare introducerades i en 
autentisk forskningsreaktor vid KTH-
området i Stockholm för en konflikt på-
gåendes på andra sidan, och ett problem 
att lösa i samarbete med de döda. Varje 
spelare kontaktades således av en ande, i 
Andies fall var det Bateson. Spelledning-
en styrde sedan handlingen bland annat 

via elektroniska röstfenomen, radiobrus 
och sms.

Andie spelade därför sig själv, med 
Bateson som en del av sin personlighet. 
Flitigt påläst, med en viss anpassning av 
kläderna, och en systemvetares språk: där 
systemmodeller kan hittas i allt som hän-
der, formades personen Andie/Bateson. 
Att leva med sin karaktär under lång tid 
förändrade lajvkonceptet.

– Både jag och Gregory Bateson fanns i 
samma kropp, och det gav en ny form av 
ensamspel. Mitt speljag kunde ju disku-
tera problem med Gregory, jag hade all-
tid tillgång till mig själv och kunde prata 
med Gregory, berättar Andie.

Att spela en tidigare levande person 
skapade nya problem för deltagarna, An-
die tvingades att göra flera etiska ställ-
ningstaganden.

– Gregory har ju till exempel en dot-
ter, som faktiskt lever. Hade händelserna 
varit verkliga hade han antagligen tagit 
kontakt med henne, jag valde att inte 
göra det. 

Andies sätt att se den historiska perso-
nen Bates förändrades också:

På andra lajv dyker känslorna upp se-
nare, för karaktären du skapat. Här fanns 
hela tiden en vördnad för Gregory Bate-
son, för hans liv och det han har gjort.

En av de mer lyckade delarna i kam-
panjen var den reaktor där spelarnas 
samlingscentral fanns. Här sköttes 
mycket kontakt med den andra sidan 
(och spelledningen), och här kunde del-
tagarna mötas för att planera nästa steg 
i spelet. Bedömt som spelupplevelse är 
Andie belåten:

– Jag är nöjd med arrangemanget, och 
folk har haft riktigt roligt.

Forskningsreaktorn till exempel, vårat 
högkvarter, var helt sanslöst bra utfor-
mad.

Spelskaparna sätter pretentionerna 
högt på sin hemsida. Där beskrivs upp-
levelsen med begreppet ”immersion”, 

spelaren ska omslutas av spelet. Utvär-
deringen av upplevelsen är positiv, men 
total inneslutenhet i fiktionen uppnåddes 
inte riktigt.

– Det är klart att det fanns ögonblick 
där illusionen försvann, ibland var det 
svårt att göra saker utan att förklara för 
folk att vi spelade. 

Andie berättar om en spelare, intagen 
av Richard Feynmans ande, som hade en 
speciell strategi för att lösa problemet. 

– När han umgicks med utomstående, 
och var tvungen att gå på grund av spelet, 
så sa han att han hade en kompis som 
hette Rickard som mådde dåligt. Och att 
han var tvungen att ta hand om honom.

Äventyret i Prosopopeia klarades av, 
spelarna löste uppgiften, och Andie vill 
gärna vara med när nästa kampanj sätter 
igång. Bateson har lämnat hennes med-
vetande, även om hon planerar att läsa 
mer av hans skrivna material. Kampan-
jen finns kvar i spelarnas tankar även ef-
ter spelets slut.

– Prosopopeia har gett mig massor av 
ny kunskap och inspiration. Den har fått 
mig att reflektera över mitt eget liv. Nu 
kan jag titta mig i spegeln och reflektera 
över det jag håller på med på ett annat 
sätt. Gregory har åkt hem, men mitt sätt 
att tänka har förändrats, Andie fortsät-
ter. Alla karaktärerna var ju revolutionä-
rer, det kämpade för något de verkligen 
brann för. Så nu tänker jag över mitt eget 
liv på ett nytt sätt, vad jag egentligen hål-
ler på med, om jag kunde göra saker på 
ett annat sätt.

Reportage

RUBEN BRUNDELL har stora planer på ett 
Silent Hill-Maraton. Knäböjer på morgnarna för sitt 
Famito Ueda-altare. Längtar mest av allt efter Wii. 
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Reportage

Erfarenheter från 
en annan värld



ALLT BÖRJADE MED en artikel i Fa-
lukuriren om det stora lajvet i Älvdalen, 
Dragonbane. Först var det tänkt att Lars 
son skulle gå men det slutade med att 
Anna och Lars också anmälde sig. Det 
skulle bli deras första lajv.

Anna minns när hon och Lars besökte 
byn för första gången. De skulle hjälpa till 
med byggandet. Med spänning åkte de på 
små timmervägar genom tjock granskog 
ut till området.

– När långhusens tak dök upp runt 
nästa krök tänkte jag bara på hur stora de 
var. Det var jättehäftigt och kändes otro-
ligt att något sådant kunde åstadkommas 
med frivilliga insatser, säger Lars.

Arbetet med att bygga upp byn var det 
som Anna och Lars ser tillbaka på med 
störst glädje. Det blev en så bra samman-
hållning i arbetslagen när de slet för att få 
ihop byn innan lajvet. När de inte var ute 
i skogen och byggde satt de och sydde på 
sina kläder. Hemma i villan var det tyger 
och trådar överallt. Att allt skulle bli fär-
digt i tid var inte självklart.

De hade båda valt roller som låg nära 
deras egna personligheter för att under-
lätta rollspelet.

 – Jag visste inte riktigt vad jag gav mig 
in i. Jag hade aldrig gjort något liknande 
tidigare, säger Anna.

Hon spelade en upprorisk helare med-
an Lars spelade en starkt religiös adept.

De åkte ut till området några dagar 
innan lajvet för att få i ordning allt. Lars 
trodde inte att han skulle komma in i 
känslan av lajvet. Eftersom han hade va-
rit med och byggt allt såg han det fortfa-
rande som en byggarbetsplats. Men när 
han vaknade upp på lajvets andra dag var 
han inne i handlingen. Byn och världen 
kändes äkta med hus och människor i 
gult och rödbrunt, allt till doften av rök 
från eldstäder. Även hans roll som adept, 
en tempellärling, fick liv. Att dyrka en 
drake var inte lätt att sätta sig in i. Men 
en av Lars sysslor var att meditera på sin 
religion i templet.

– Att sitta där i timmar utan att röra sig 
var en märklig känsla. Efter ett tag bör

Reportage

Jag stod i dörröppningen till långhuset och blickade ut 
i skymningen. En av dem skulle dö och jag kunde inte 
göra något. Jag kände mig maktlös och fick ta ett steg 
tillbaka från rollen. 

Det är ett av mina starkaste minnen från Dragonbane.
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Foto: Jon Back
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jade religionen bli mer naturlig. Jag fick 
en inblick i hur det skulle vara att dyrka 
Draken.

Andra händelser som Lars minns starkt 
under lajvet var när två av de äldre adep-
terna var döende och han fick bestämma 
vem som skulle leva och vem som skulle 
dö, eller den känsla av nyfikenhet som 
spred sig likt en elektrisk puls genom byn 
när de fick besök utifrån.

– Men det var även andra saker jag rent 
privat reagerade på. I byn hade män och 
kvinnor gemensamma badhus och toa-
letter. Det var en kulturkrock och det tog 
ett tag innan jag vande mig.

För Anna märktes det en skillnad di-
rekt när lajvet började. Alla hade på sig 
andra kläder och avsaknaden av moder-
niteter fick henne att tänka på medelti-
den. Men rollspelandet hade hon svårt 
för, hon hade inte förberett sig mentalt. 
Att verkligen sätta sig in i sin karaktär 
lyckades hon med först under slutet av 
veckan.

En av Annas starkare upplevelser sked-
de utanför ramen av lajvet. Hon och tre 
andra deltagare irrade bort sig i augus-
tiskymningen. De lyckades inte hitta till-
baka till byn. Genomblöta av regn fick de 
till sist gå till sängs under en stor gran. 
Där satt de frusna, blöta och hungriga i 
väntan på gryningen. Att vara vilse i en 
stor skog en regnig och mörk natt var nå-
got hon inte hade väntat sig.

Ett annat minne som hon har är från 
begravningen av en bybo. Hon fick i egen-
skap av helare förbereda den dödes kropp 
inför ceremonin. Den döda var egentligen 
en halmdocka i mänsklig storlek som hon 
noga svepte i trasor, samma typ av trasor 
som används i krematorier. När ”krop-
pen” sedan bars ut till tempelplatsen och 
lades på likbålet såg det verkligt ut.

– Det kändes obehagligt. 200 perso-
ner stod hand i hand, i en ring runt bå-
let. Vi sörjde och sjöng. Det kändes som 
om vi brände en riktig människa, som 
om det var en verklig person som låg där 
på bålet.

I grundintrigen fanns en drake som var 
av stor betydelse för världens religion och 
kultur. Arrangörerna hade byggt den och 
den skulle vara med under lajvet. Anna 
visste om att det hade varit problem och 
hon trodde därför att draken inte skulle 
komma. Men när mörkret föll den sista 
kvällen såg hon något långt, långt borta 
på skogsvägen. Det dånade och mullrade 
av fyrverkerier. Redan på långt håll såg 
hon hur stor den var där den rörde sig 
mot byn med sina röda, lysande ögon.

– Han blev den gud han skulle vara, 
den som vi väntat på i flera mansåldrar. 
26 meter drake, det känns. Mina knän 
började skaka och jag kände en enorm 
glädje. Lycka. Det var en ren adrenalin-
kick.

När lajvet var slut och Anna och Lars 
kom tillbaka till sin villa kändes den 
trång. Båda reagerade likadant. De sko-
jade om att gå ut och lägga sig i trädgår-
den istället, eller slå ner några väggar. De 
hade ju den senaste veckan sovit i lång-
hus som rymde 80 personer. Båda kände 
också tomhet, saknad, en känsla av det 
var över.

– Jag minns att när lajvet blåstes av blev 
jag nästan rädd. Alla personer började 
bete sig annorlunda och såg annorlunda 
ut. Jag kände mig förvirrad, säger Anna.

För Lars gav lajvet honom nya perspek-
tiv på hans vardagstillvaro. Vissa saker 
kändes plötsligt tillkrånglade medan an-
dra saker såg han i nytt ljus och uppskat-
tade mer.

– Under rollspelet ställs man inför si-
tuationer man annars inte skulle hamna 
i. Det ger en ny förståelse till världen och 
nya infallsvinklar. 
Jag har fått ett nytt 
sätt att se på saker för 
att jag ett tag har levt 
i en annan värld.

Reportage

IRENE CHRISTENSSON spelar allt från roll-
spel till brädspel, såväl dåtid och framtid, 
från fantasy till sci-fi.

irene_christensson@hotmail.com

Anna Andersson, 30 år, och hennes sambo Lars Rådman, 40 år, gör en finger-
krokslek som förekom i byn under Dragonbane. När de tar på sig sina kläder 
och gör leken kommer minnena, och känslorna, tillbaka från deras första lajv.  

Dreamhack
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Reportage

Sveriges största datorspelshändelse blev of-
ficiellt utsett till världens största LAN-party. 
Men trots skärmtittande en masse var delta-
garna på Dreamhack minst lika intresserade 
av varandra som av datorspel.

Dreamhack
Text och foto: Henrik Sannesson
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FRAMFÖR JOHANNA MYNANDER 
hänger en lysorm som ger ett grönt sken 
över hennes ansikte. Hon är på Dream-
hack för första gången och blev hitlockad 
av sin bror. Hon förklarar att det sociala – 
träffa kompisar, göra nya bekantskaper − 
är grejen. Men också det extrema med att 
sitta tusentals personer i samma sal i tre 
dygn.

− Jag har varit vaken i 48 timmar.
Överallt bakom och bredvid datorerna 

i hallen ligger drivor av tomburkar som 
innehållit den berömda hackercolan. 
Johanna, som jag träffar när klockan är 
inne på småtimmarna lördag morgon, är 
inne på sitt andra vakdygn. Hon har hun-
nit få i sig ett halvt flak. 

− Vissa stunder kan jag bli lite trött, 
men så dricker jag Jolt och så pigg-
nar jag till igen. Jag ska vara vaken till 
på söndag.

Hon kommer tillbaka nästa år igen 
säger hon, här kan man träffa kompisar 
man inte kan träffa någon annanstans.

Över en kontorsstol bredvid Angelica 
Hjalmarsson och Oscar Tiderman ligger 

en av deras kompisar och försöker sova. 
Han blir obarmhärtigt petad på och vak-
nar en stund för att sedan slumra in igen. 
Angelica och Oscar är från Jönköping. 
De ska stanna hela helgen. Angelica be-
rättar att hon inte spelat någonting hit-
tills. Oscar vill helst att Dreamhack ska 
vara hålla på hela veckan. Men vad är det 
som lockar då?

− Stämningen och musiken, säger Os-
car. Fast musiken är lite konstig – udda 
techno.

Det går ett jubel genom D-hallen – den 
största av Elmiamässans hallar. Det gör 
det ibland, av outgrundlig anledning. Ju-
blen, musiken, som faktiskt mest består 
av techno, de evigt blinkande skärmarna 
och överallt människor som går omkring 
bidrar till den speciella stämning som 
råder. Det är som ett lågintensivt under 
flera dygn pågående party.

Det startade i liten skala – jättelanet i 
Jönköping. Kenny Ekelund och Martin 
Öjes hade ordnat lan i flera år men 1994 
gjorde de det för första gången under 
namnet Dreamhack. 120 personer dök 
upp. Dreamhack av idag har tre gånger 
så många bara i personalen. Det har gått 
snabbt uppåt. Lan-världsrekordet behål-
ler man i år med 7788 datorer i nätver-

ket. Totalt checkade 10 638 personer in 
i hallarna. Några röster talar om att la-
net kanske till och med vuxit ur Elmia-
mässans hallar, men det tillbakavisas av 
Kenny Ekelund. Han säger att hacket 
kommer vara kvar i Jönköping under 
överskådlig tid framöver. Det finns inte 
så många mässor som har tillräckligt 
mycket yta och kan uppbåda tillräckligt 
mycket ström.

Att skriva att elförbrukningen är enorm 
vore en underdrift. Under de fyra dagarna 
bränns lika mycket ström i mässhallarna 
som Kennys villa skulle göra på 14 år. 

− Det är ett extremt strömkrävande ar-
rangemang på en liten yta. Det svåraste 
är planeringen, att mata fram el till alla 
platser har tagit sex man en vecka.

Jimmy Fröhlund bossar över lanets 
elektriker och visar stolt upp de feta kablar 
som sticker ut i stora hallen uppburna av 
linor från taket. Där ute matar de ström 
till 35 långa bordsrader som sträcker ut 
sig över hallen. Så här stort var det inte 
på det första Dreamhack Jimmy var på. 
Han har varit med ända från början och 
sett det växa sig allt större. Först var det 
bara en gång om året men sedan några 
år tillbaka är det alltså två gånger per år. 
Är det verkligen kul att fortfarande göra 
samma sak?

− Dreamhack i sig är inte det ro-
liga längre utan mer att man träffas två 

Reportage

”Planeringen är det största jobbet, det tog sex man 
en vecka att mata fram ström till alla platser”, säger 
Jimmy Fröhlund som bossar över lanets elektriker. 

Sverok delar ut prylar från scenen



gånger om året och lever crewliv tillsam-
mans med teamet som man känner sen 
tidigare.

Men det är också nya fel som dyker upp 
varje år. Jimmys team jobbar också med 
datasupport och han minns med fasa vin-
tern 2002 när 3000 datorer drabbades av 
virus. Sedan dess har det inte varit några 
virusproblem, hävdar han. Vi går förbi 
en av garderoberna på mässan. Men det 
är inte för att få tillbaka sina jackor och 
mössor som en klunga pojkar står där. 
Innanför bänken huserar ett företag som 
sysslar med hårdvaruservice. Det är inga 
glada miner på dem som fått strul på sina 
burkar just den här helgen.

Ute i stora hallen blir det förevisning 
av serverskåpet. Ett skåp i mörktonat glas 
som rymmer en försvarlig mängd nät-
verkskabel och ett par oansenliga tunna 
blå kablar, som enligt uppgift trafikeras 
av lanets hela Internetaktivitet. Den är 
tydligen inte att förakta berättar en av 
Jimmys kollegor. Så lite att förakta att 
Telia är på plats och labbar. Så mycket da-
tatrafik på så liten yta existerar nämligen 
på väldigt få platser i världen.

Storlan i Jönköping lockar inte bara 
spelande ungdom. Företag, utbildningar 
och en och annan journalist tar också 
del av ståhejet. Ida Anehammar går på 
mediagymnasiet i Jönköping i vanliga 
fall. Idag är hon bloggreporter åt Expres-

sens Jönköpingsdel på nätet. Hon plåtar, 
skriver och försöker förklara hur det går 
till på lanparty.

− Många tror ju inte att det är så pass 
socialt, men det har jag försökt förklara 
i min blogg.

Hon har också berättat om eldshow, 
julstämning och lovar att hålla ut till på 
söndag. Förutom hennes direktrapporter 
är även ett par radiostationer på plats och 
sänder live. 

För den som tröttnat på dataspel är 
Sveroks monter ett vattenhål. Bra rull på 
folk har det varit mest hela tiden, berättar 
lanveteranen Ola Ekegren som med sin 
blå pikétröja med guldgul logga signale-
rar sin klantillhörighet. Det gungar be-
tänkligt under fötterna på Sverokborgens 
tak. Men det finns saccosäckar och den 
där vyn, med skärmar som breder ut sig 
mot horisonten som annars är förunnad 
dem med tillträde till pressläktaren, finns 
här att tillgå för alla som hittar hit. Nere i 
montern finns brädspel, ett nytt figurspel 
och, inte att förglömma i Sveroksamman-
hang – maskotar: De rosa aporna Affe och 
Anna hänger på väggen och represente-
rar. Vill man spela större spel erbjuder 
Sverok lanets största – ”live Tetris”: En 
variant där människor symboliserar de 
klossar och stavar som ska passas ihop på 
rätt sätt för att hela poänggivande rader 
ska uppfyllas. Det sista jag hörde var ett 
gäng som lyckats få ihop över 200 rader.

Ett annat populärt inslag på hacket är 
musikspel. På spelmattor framför film-
dukar och i arkadspel hoppas och klivs 
i takt till blippig tevespelsmusik. Tina 
Palmér tränar på Stepmania i datorn. Det 
och Counterstrike är det enda hon spelar. 
Men som så många andra är hon mest 
här för att träffa folk. 

− Sitta vid datorn är bara en fjärdedel av 
grejen. Här är folk så öppna. Man träffar 
människor som man aldrig skulle ha gått 
fram till om man hade mött dem på stan. 
Mediebilden är ju att det bara är en massa 
nördar, men så är det inte i verkligheten. 
Man umgås verkligen här, jag har lärt 
känna massor av folk från hela Sverige.

Tina är här för andra gången. Hon satt 
och chattade förra sommaren när plöts-
ligt en kille erbjöd sig att fixa in henne 
om hon ville komma hit. 

− Jag kände mig verkligen som hem-
ma första dagen. Det är som med små 
barn som får pirr i magen dagarna före 
julafton. Så har jag känt i flera månader 
inför DH. 

Reportage
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HENRIK SANNESSON
signaler@sverok.se

Sveroks högborg
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Bildreportage

Musikspel som ”Stepmania” och här ”In the 
groove” var populära inslag på hacket.

Ovan: Den något större varianten av det 
populära gamla datorspelet Tetris.Hepp!

Mark Axelsson och Sarah Carlsson
chillar på Sverokborgens tak

Bilder från Dreamhack
Text och foto: Henrik Sannesson

Julfint



En tupplur i bollhavet

Det blev hård fajt om Sverok-prylarna 
som kastades ut från scenen.

Flytande kväve är att ta det här med 
kylning ett snäpp längre.
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Raketbränsle?

Bildreportageeportage

Hälsningar från Sverok!

Man kan ju alltid julpynta sin dator också... Välbehövlig massage

Expressens bloggreporter Ida Anehammar går egentligen på 
medieprogrammet i Jönköping. Under helgen är hon städslad 
av Expressens Jönköpingsdel för att täcka lanpartyt.



Så du trodde kanske att vampyrerna var 
båg? Gamla myter populariserade av Bram 
Stoker? Glöm det! Eller behåll den tanken, 
men bläddra i den här boken för att finna 
möjliga och omöjliga vetenskapliga lösning-
ar för vampyrismen som tillstånd och alla 
möjliga aspekter och bieffekter av den.

Om du känner leda vid tanken på att upp-
rätthålla maskeraden genom att trampa i 
redan ingångna spår kanske den här boken 
kan så några fräscha idéer.

Så har turen kommit till kapitlet obskyra upp-
slagsverk. Vare sig det gäller spelledande el-
ler att knåpa ihop den nya stora fantasy- eller 
sci-fi-tegelstenen, så är det få saker som klår 
ett ordentligt bakgrundsarbete. 

Daniel Krauklis har letat fram några inspire-
rande faktasamlingar om allt mellan himmel 
och (ovigd?) jord. 

DANIEL KRAUKLIS
anser att värdelöst vetande hör till 
livets nödvändigheter. 
prima_materia@hotmail.com

Ur bokhyllan

The Science of Vampires
Katherine Ramsland

Everything Is Under Control
Robert Anton Wilson

Den nyligen hädangångne författaren till bland annat illuminatustri-
login – retorn och konspirationsteorins egen påve Wilson lägger här ut 
sig om religiösa fanatiker, UFO, hemliga sällskap, svart magi, kvantfy-
sik, kryptozoologi, kända personligheter och annat möjligt och omöjligt. 
Alfabetiskt ordnat uppslagsverk som garanterat slår Nordisk familjebok 
på fingrarna när det kommer till obskyrt vetande och paranoida världs-
förklaringar. Bibel för bizarra referenser och oanade vändningar i vilket 
sammanhang som helst, spel eller inte.

Det här är den definitiva volymen om 
änglar och fallna änglar – från zoroastria-
nismen fram till den kristna änglakulten 
– och till större delen listade från A–Z, så 
för maximal behållning kan det vara bra 
med lite förhandskunskap eller alternativa 
källor till angelologins djupare mysterier. 
Diverse beskrivningar av himlens hierarki, 
diagram över relationer mellan änglar och 
planeter, samt annat smått och gott ingår. 
Befriat från new age och med klassiska il-
lustrationer av bland andra Gustave Doré. 
Fläska på med något lite heligare att piska 
på än en Tetrahedron i din D&D-kampanj!

A Dictionary of Angels
Gustav Davidson
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”Jag vaknade ur mina dagdrömmar 

av knackningen på rutan och ro-

pade trött, ”Kom in!”. 

När dörren öppnades stod hon där 

på ett par långa spiror – att det 

ångade trubbel om henne borde 

jag ha insett men jag var för uppta-

gen med hennes vackra anlete...”

N
O

IR

Dåtid 
i nytt 
svenskt 
rollspel
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DET SKULLE KUNNA vara inlednings-
scenen till en gammal deckare eller noir-
film från 40-talet, men lika gärna början 
på ett äventyr i nya svenska rollspelet 
Noir. 

Spelvärlden i Noir är förlagd i en 
mörk dystopi som påminner mycket om 
30-40-talets Östeuropa. Oftast spelar 
man i den stora staden Sandukar som 
är inspirerad av Metropolis, från filmen 
med samma namn. Staten styr hårt och 
skoningslöst med censur, övervakning, 
propaganda och polismakt. I samhäl-
let finns också en stark aristokrati som 
till stora delar är inspirerad av det ryska 
tsardömet. Långt uppe i norr för Staten 
ett krig mot en okänd fiende. Sammanta-
get är det lätt att variera spelstilen i Noir 
och spelgruppen kan välja vilken typ av 
äventyr den vill spela. Några exempel är 
en klassisk deckarhistoria, ett lerigt skyt-
tegravskrig, ett politiskt drama i den högt 
uppsatta aristokratin eller varför inte låta 
spelarna uppdaga en konspiration att 
störta Staten. 

I Noir så finns det också en viss del 
mystik och övernaturliga saker. Dessa 
har författarna dock valt att göra väl-
digt ovanliga. Nedtoningen gör att man 
verkligen får känslan av att det mystiska 
egentligen är legender med en möjlig san-
ningshalt. Detta känns starkt influerat av 
rollspelet KULT, men i Noir har man valt 
att inte göra det övernaturliga lika påtag-
ligt och vanligt. Vad som är sant eller inte 
i legenderna är helt upp till berättaren 
(spelledaren). Vilket också gör att man 
kan spela väldigt mystiskt och magiskt 
om berättaren vill det, även om tyngd-
punkten inte ligger där.

Berättandet ligger i fokus i Noir, vilket 
i nyare rollspel kanske inte är så ovan-
ligt. Något som jag dock inte sett i andra 
rollspel är att man i Noir har fått spelarna 
mer aktiva i historieskapandet. Man har 
fört över lite av spelledarens arbete till 
spelarna genom att låta deras egna lyck-
ade handlingar beskrivas av dem själva. 
Detta ger en mer levande historia och 
inte bara känslan av att spelarna besvarar 
spelledaren utan att de också blir något 
av berättare själva. När jag la fram det här 
för min grupp blev det en hel del frågor 
och lite diskussion kring för- och nackde-
lar med systemet, så vi testade. I början 
gick det segt och lite stakigt men efter ett 
tag så lossnade det och berättelsen flöt 
på bra. 

Reglerna är baserat på 2T10 och an-
vänder sig av så kallad maxade tärningar. 
När man slår en 10 så får man slå en tär-
ning till och lägga till resultatet som då 
kan bli hur högt som helst. Regelsystemet 
är konsekvent och enkelt. Författarna har 
till exempel lagt till en regel som säger att 
simpla statister blir obrukbara i strid så 
fort dom får en skada. Regler som denna 
hjälper berättelsen att flyta på.

 
Utseendet på Noir kan jag inte ge en 

helt klar bild av då jag inte har mottagit 
originalet utan jobbat med en utskriven 
kopia. Men bilderna är trots den svart-
vita utskriften väldigt bra och mycket 
stämningshöjande. Dessa tillsammans 
med små korta texter från olika personer 
i Sandukar skapar den rätta stämningen.

Personakten (rollformuläret) ser ut som 
ett papper med en massa mindre papper 
fästa med gem på. Att ha en akt som har 



kompletterats i det oändliga över sin hu-
vudperson (rollperson) ger rätt stämning 
för spelet. Layouten och texten är snygg, 
lättläst och anpassad till Noir.

När jag första gången för ett år sedan 
hörde talas om Noir så fick jag känslan av 
att det skulle bli en dålig kopia av KULT, 
vilket gjorde mig skeptisk. Men när jag 
väl började läsa blev jag snabbt motbe-
visad. Stämningen och stilen som ska-
parna lyckas förmedla är fantastisk och 
inspirerande. Faktumet att man drar in 
spelarna mer i berättandet är nytänkan-
de. De enkla reglerna tillsammans med 
berättarstilen gör Noir lättspelat och väl 
anpassat för så väl oss gamla veteraner 
som nybörjare. En av de få nackdelarna 

är att om man inte är insatt i noirgenren 
så kan världen kännas svår att få grepp 
om. Allt som allt tycker jag att Noir är ett 
mästerverk och ett givet köp. Jag läng-
tar redan till jag har den tryckta kopian 
i min hand och funderar redan på intri-
ger till kommande spelkvällar. Den snara 
framtiden får utvisa om jag har fått ett 
nytt favoritrollspel, men det lutar i alla 
fall ditåt.

För er som är uppmärksamma så kom-
mer ni att upptäcka flera hyllningar till 
olika filmer och böcker men även an-
dra inspirationskällor. Några av dessa 
är George Orwells ”1984”, rollspelet 
”KULT” och filmen ”the Crow”, från vil-
ken man till och med har tagit hela Gi-
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deons pantbank med ägare och allt och 
flyttat till Sandukar.

Till slut vill jag rekommendera er som 
söker inspiration till Noir att se gamla 
noirfilmer från 40-talet och filmen”V for 
Vendetta”. 

Försök också att 
beta av den långa 
inspirationslistan 
som finns i slutet av 
boken, vilket jag har 
börjat med.

EMIL FRÖJD – en gammal räv som skulle vara 
drömkunden för en spelbutik, vore han inte fattig 
student. Spelar Warhammer och det mesta i bräd-
spels- och rollspelsväg. 
Har ett alldeles för stort kortspelsskåp.

emil_frojd@postmaster.co.uk

Spelets stämningsfulla bilder är gjorda 
av Michael Gullbrandson och Alf Svensson.
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DET HELA KÄNNS väldigt punk och 
väldigt gulligt samtidigt. Upphovsman-
nen förefaller med sina beskrivande re-
geltexter hysa ett genuint intresse för vårt 
historiska arv och knåpar därför ihop ett 
stort spel på ämnet och kränger det själv 
på nätet – ingen glättig marknadsanpass-
ning här inte! Samtidigt tackar han sina 
föräldrar för finansieringen och lämnar 
ut både e-postadress och telefonnummer 
till dem som undrar över tvetydigheter 
i reglerna. Jag finner detta charmigt och 
önskar att det kunde ske oftare. Med det-
ta sagt följer en diskussion om hur mug-
gigt slutresultatet får vara för att ”gräs-
rötterna” ska kunna frodas. Jag beundrar 
modet både hos hemmasnickrare med 
kall, och hos entusiaster som hostar upp 
sina surt förvärvade slantar med högst 
varierande utdelning. Tur att det finns 
recensenter. Vikingafejd är inte världens 
bästa spel – men inte heller det sämsta. 
Jag ska beskriva varför.

Upplägget är bekant. Spelarna startar 
med en borg var och expanderar genom 
att antingen erövra eller köpa andra går-
dar. Till hjälp finns olika sorters kort som 
antingen låter en stärka sin egen prestan-

da, eller påverka motspelarnas handling-
ar. Miljön är nio slumpvis förplacerade 
landskapsbrickor som successivt vänds 
upp under spelets gång. Pjäserna rör sig 
över ett rutnätsmönster och för att pas-
sera skogs- och vattenrutorna behöver 
man stigfinnare och skepp. I sin tur får 
man utföra ett av fyra handlingsalterna-
tiv: Jordbruk, Handel, Utveckling eller 
Krigsföring. Vid sidan om de hirdsmän 
spelarna styr, dyker det ibland upp rövare 
på kartan. Dessa styrs av den spelare som 
för tillfället är utsedd till rövarkung vid 
sidan om det vanliga hövdingaskapet. 
Nämnda midgårdskort kan ändra vilken 
spelare som är rövarkung. Segergivande 
äropoäng får spelare genom gårdar, skö-
nast klädsel och från vissa av effektkorten 
som kan spelas när som helst.

Reglerna är med vissa språkliga bris-
ter formulerade så att det framgår att 
spelet har testats och justerats under re-
sans gång. Jag hävdar dock att det hade 
tjänat på att stötas och blötas några vän-
dor till, innan saluförandet. Spelet förs 
mer framåt av vilka kort som råkar ligga 
uppvända än av spelarna. I vissa perioder 
ägnar man flera turer i rad för att få ihop 

en kassa. Andra perioder är spelarna rika 
som troll men ovilliga att köpa något av 
de uppvända utvecklingskorten av rädsla 
för att det köpta kortet ersätts av något 
intressantare till nästa spelare. I dessa 
dödlägen får man vackert vänta på att ett 
midgårdskort som byter alla uppvända 
utvecklingskort dras, vilket i detta fall 
alltså bara har chans att ske om någon 
väljer handelsalternativet. Då får man 
hoppas att det inte istället är midgårds-
kortet  (handels-)”blockad” som råder. 
Ett annat problem är det statiska läget 
på spelplanen. Nya landplattor vänds 
bara slumpvis när några midgårdskort 
säger så och vilka spelare som då köper 
de nyfunna gårdarna beror oftast bara 
på spelarordningen. Man behöver inte 

Hårdfakta:
Vikingafejd 
(Fabian Jakobsson)
2–6 spelare. 16+ år. 
Speltid 3–4 timmar. 
Utgivet av Gamefarm.

Vikingafejd
En svensk eldsjäl har gjort en ambitiös ansats att skapa 
ett storspel. Det handlar om hövdingar från olika vi-
kingaätter som tävlar om att utses till bygdens storhöv-
ding av byäldsten. 
Naturligtvis är alla tjuvknep och rövarfasoner tillåtna.

Foto: Henrik Sannesson
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stå vid en gård för att skaffa den och den 
kräver inget specifikare än 20 silver av sin 
nya ägare. Om alla synliga gårdar är upp-
tagna skulle spelarna hugga på varandras 
och föra spelet framåt om det inte vore 
så vansinnigt svårt att få en vinstchans 
över 50 procent. Det är mest en fråga om 
tur om du bland korten lyckas få en yt-
terligare hirdsman att spela med eller ett 
högre stridsvärde än alla andra. Har du 
väl det är du i praktiken oslagbar för det 
är då ännu svårare för motspelarna att 
kapprusta.

I sin helhet har Vikingafejd omotiverat 
många olika korthögar. Många kort är 
underkategorier till andra kort. Vidare 
borde speltiden fås ner och vissa av kor-

ten balanseras. Partier kan helt bestäm-
mas av om ett givet kort drogs först eller 
sist i leken. Spelet är dock inte helt utan 
dynamik. Även här får spelarna enas om 
att hacka ledaren,    och som i alla spel där 
man river eller snor vad andra har åstad-
kommit, bjuds tillfälle att ösa kryddiga 
tillmälen över varandra medan de andra 
garvar. 

Den välvillige veteranen kan nostal-
giskt minnas tidiga 80-talets sparsmakade 
design och känslan av att spelmakare slet 
för att etablera sig utan några ekono-
miska marginaler. Idag ter sig spelet med 
undantag för korten och landskapsplat-
torna nätt och jämt över prototypnivå. 
Men det är svårt att inte bevekas när de 

handklippta bitarna i lådan ligger i hand-
vikta fack!

Jag kan inte rekommendera Vikinga-
fejd rakt av men om du gillar Settlers of 
Catan, Svea rike och framför allt vikingar 
kan du ta chansen 
att bilda dig din 
egen uppfattning på 
kommande Goth-
Con där spelet kom-
mer demonstreras.

CLAES ENGHOLM är en regelbunden player 
som bara får spel om folk inte fattar poängen. Han 
har också svårt att hålla inne med kassa ordvitsar.

spelevinken@hotmail.com



Signaler från Sverok | feb-mars 200734

Recensioner
SPEL

DEN LILLA SPELBOXEN är inte sär-
skilt uppseendeväckande vid en första 
anblick. Tittar man lite noggrannare syns 
ändå ett relativt stort spel. Både i tid, yta 
och utmaning. Idén om konkurrerande 
folkgrupper som försöker etablera ma-
joritet i olika områden har vi sett förut 
och det måste väl bero på att det brukar 
mynna ut i bra spel. Så även i detta fall. 

Spelplanen består av sexkantiga land-
skapsplattor som successivt läggs ut un-
der spelets gång. Detta borgar för stän-
digt nya spelplaner och det är väl främst i 
dessa snyggt illustrerade plattor som spe-
let har någon särart att visa upp. Tre av 
sidorna är nämligen inåtbuktande och de 
andra tre utåtbuktande. Man kan alltså 
inte passa plattorna till varandra lika en-
kelt som hexagoner.

Till sin hjälp får spelarna varsin tabell-
bricka där de med hjälp av markörer kan 
hålla räkningen på sitt bestånd av buffel 
från prärierna, vildfågel från bergen och 
lax ur floderna. Djuren fungerar både 
som mat åt dina jägare och betalning för 
att skaffa fler hyddor och kanoter. Styck-
priset ökar ju fler du aktiverar i samma 
drag. Dessutom krävs betalning av alla tre 
sorter så man måste jaga på alla fronter. 
Här har vi några klassiska avvägnings-
mekanismer som triggar den bitterljuva 
beslutsångesten. Vill du ha initiativet och 
gå ut hårt får du betala desto mer. Valu-
torna är medel under spelet men målet i 
slutet. Vill du dessutom spara dina fåtali-
gaste djur får du betala tredubbelt med de 
andra. Lite svin får man räkna med.

Hyddorna och kanoterna är till för att 
”fortifiera” din representation i ett givet 

Bison
Olika grupper i indianstammen Nez Perce konkurrerar 
om de rikaste jaktmarkerna i vad som senare ska kallas 
Idaho. Med tanke på veteranen W Kramers tidigare höj-
dare som bl a Tikal, Java, Mexica och inte minst återut-
givna El Grande, har jag varit nyfiken på detta strategiska 
plattläggarspel. Nu får vi se hur landet ligger.
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område så att du kan frigöra dina jägare 
till återplacering på annan ort. Jägarna 
representeras av ett begränsat antal ku-
ber som bara får äntra spelet på plattorna 
man expanderar spelplanen med vid någ-
ra få tillfällen i partiet. Det finns också 
några varianter av förflyttningar för dina 
jägare men eftersom hela spelet består 
av ganska få drag gäller det att planera. 
Spelet består av ett antal säsonger bero-
ende på antalet spelare. Under en säsong 
utagerar varje spelare en handling per tur 
tills dess att alla har gjort fyra av totalt sex 
olika handlingsalternativ. För att göra det 
lite tjurigare(!) får man inte återanvända 
samma alternativ under samma säsong. 
Indianerna verkar aldrig ha haft det lätt!

Vad är då poängen med spelet? Jo, i 
slutet av varje säsong tjänar man djur 

motsvarande sin representation i de olika 
områdena. Ytterligare en egenhet upp-
står i den sista avräkningen. Inför den 
ska nämligen alla nolla sina kassor och 
jämföra inkomsterna var och ens investe-
ringar alstrar där och då. Man har alltså 
inget för att ha sparade djur kvar till slu-
tet utan bör i stället ha spenderat allt så 
smart som möjligt för att kunna roffa åt 
sig mest i slutavräkningen. Skrattar bäst 
som skrattar sist.

Bison är felfritt. De allvarligaste an-
märkningarna jag kan komma med torde 
vara att det inte direkt råder brist på spel 
som går ut på att etablera majoritet i om-
råden genom att sprida kuber. Vidare kan 
de som lätt får en känsla av att ett spels 
tema är påklistrat i efterhand möjligen 
anmärka på detta. Personligen spelar 

det mig ingen roll när själva 
speldynamiken fungerar så 
bra som i detta fall. Att vara 
två eller tre spelare går lika 
bra. Med fler säsonger på sig 
hinner man planera långsik-
tigare och lyckas antagligen få 
ut fler saker på planen. Spelet 
är tämligen tyskt till sin natur 
och gillar du spe-
len i ingressen kan 
det vara väl värt 
att jaga Bison.

CLAES ENGHOLM är en regelbunden player 
som bara får spel om folk inte fattar poängen. Han 
har också svårt att hålla inne med kassa ordvitsar.

spelevinken@hotmail.com

Hårdfakta:
Bison 
(Wolfgang Kramer & Michael 
Kiesling)
2–4 spelare. 10+ år. 
Speltid 90 minuter. 
Utgivet av Phalanx Games/May-
fair Games.

Foto: Henrik Sannesson
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INOM KULTUREN när man söker 
pengar efterfrågas alltid hur många som 
kulturhändelsen kommer att nå. Till-
sammans med det mervärde samhället 
får är räckvidden en viktig bedömnings-
grund vid bidragsansökningar. För att 
lösa finansieringsfrågan borde kanske 
lajvare, precis som många andra kultur-
arbetare, kunna söka bidrag för sina ar-
rangemang.

Allt beror ju på vilken typ av lajv man 
arrangerar. Ett stort fantasylajv för 2000 
personer uppfyller visserligen bidrags-
givarens krav på att nå många personer. 
Samtidigt är storlajven sällan nyskapande. 
Och räckvidden är egentligen inte så im-
ponerande. Med bara tio föreställningar 

når en teater med 200 publikplatser lika 
många som ett fett fantasylajv. Med 30 
föreställningar är teaterpjäsen uppe i en 
nivå som lajvet bara kan drömma om.

En annan väg gick lajvet Futuredrome, 
som satsade på att nå 2000 personer men 
ändå fick mycket bidragspengar. De stora 
bidragen fick arrangörerna för filmen 
de skulle göra efteråt. Nyckeln till peng-
arna är alltså att göra något annat än det 
man var ute efter i första hand. Jag kan 
på vissa lajvarrangemang skönja en form 
av konstgjord andning. Arrangörer med 
lajvvisioner adderar något som de vet att 
de kan få stöd för. Sen går förstås ändå 
merparten av pengarna och energin till 
levande rollspel.

Det är en lyxig hobby, lajv. Mycket lyxi-
gare än att gå på teater. I alla fall mindre 
lajv där det är stor chans att du får en spe-
cialskriven roll. Ett större lajv bygger på 
andra principer. Där är de specialskrivna 
rollerna begränsade till nyckelperso-
ner som i sin tur skriver intriger åt sina 
gruppmedlemmar. Men vill du ordna ett 
lajv där alla deltagare är garanterade sin 
kaka av upplevelsen och där du kan styra 
handlingen bättre − ja då krävs det färre 
deltagare för att få överblick. Ju färre del-
tagare desto högre lyxfaktor.

Vadå lyx, vad är det för lyxigt med lajv? 
Jo, på de mindre arren finns det ofta en 
skribentgrupp på mellan fem och åtta 
personer. Med 60 deltagare innebär det 

Lajvhobbyns 30-årskris
Har du tänkt på att lajvarrangörer som arrangerat mycket när de var 
20 någonting, helt slutar när de passerat 30? Det verkar snudd på 
omöjligt att fortsätta arrangera lajv. 

De enorma mängder ideell tid som krävs fi nns inte längre. Även eko-
nomiskt självmord, som det är att arra lajv, är lättare att begå för den 
som bor hemma hos föräldrarna. För att lajvhobbyn inte ska gå under 
av sin 30-årskris krävs nya idéer om fi nansiering. Det önskar sig Anna 
Westerling, före detta chefredaktör för lajvtidningen Fëa Livia.



att mellan åtta och tolv personer blir ser-
vade av en skribent. Hur lång tid tror du 
att det tar att skriva en roll som gör att du 
förstår berättelsen och känner att du har 
relationer till alla de andra rollerna? Och 
hur lång tid tar det att skriva tolv sådana 
roller? Förstår du lyxelementet? Vill man 
sedan att skribenten ska få någon slags 
ersättning uppstår ett dilemma. Ska åtta 
personer betala för skribentens tid, hur 
ska lajvet då ha råd med någon av alla de 
andra grundläggande kostnaderna?

Lajvhobbyn skulle vara helt död om 
det inte vore för det ideella engagemanget 
som gör att de inte blir några stora kost-
nader för lajvdeltagarna – att de får sina 
specialskrivna roller gratis. I den kulturen 
ingår också att deltagaren lägger mycket 
tid själv, något som folk över 30 som inte 
är heltidslajvare inte har tid med.

Men gratiskulturen innebär också att 
det blir ekonomiskt riskfyllt att vara lajv-
arrangör. För att minska risken kan man 
som arrangör öka antalet deltagare och 
dra ner på nedlagd tid per deltagare för att 
få ekonomi i det. Det är mot den sortens 
medeltidscamping som många av storlaj-
ven har utvecklats. Jag tror att det är vad 
föreningen Enhörningen har lyckas med, 
vilket är beundransvärt på sitt sätt.

Men vad ska man göra om man vill 
ordna ett lajv med specialskrivna roller, 
utan konstgjord andning för att få kul-
turbidrag för något helt annat? Det här 
är nöten som vi måste knäcka för att inte 
förlora alla lajvarrangörer och deltagare 

som passerat 30-årsstrecket. De har inte 
den ideella tiden att lägga längre. Ska vi 
kunna se någon utveckling av lajvkultu-
ren och behålla den erfarenhet som finns 
i de arrangörer som varit med ett tag så 
måste vi på något sätt lösa finansieringen. 
Folk måste få betalt. 

För att lösa det är kanske lösningen att 
vi måste börjar betala för oss. Men vem 
har råd att betala 5000 kronor, eller 10 000 
för att gå på ett tvådagars lajv?  Det är vad 
det minst skulle kosta att ge arrangörerna 
en budget att betala sina skribenter i alla 
fall en aning.

Vi sitter mitt emellan en gåvoekonomi 
där alla ställer upp med sin tid och en 
ekonomi där några försöker arrangera 
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ANNA WESTERLING vill hitta en ekonomisk 
möjlighet att arbeta med sin hobby. 
Som alla andra.

anna@sverok.se

Skriv till oss!
Vi letar alltid nya medarbetare som vill vara med och 
göra Signaler till den tidning vi tycker den ska vara – om, 
av och för Sveroks medlemmar. 

Så hör av dig!

Har du något att berätta? Händer det något där du bor? 
Kanske vill du skriva en artikel, eller tycker du om att fo-
tografera? 

Maila till signaler@sverok.se!

lajv professionellt, men misslyckas för 
att målet är så lyxigt att ingen har råd 
att betala vad det egentligen skulle kosta. 
Lajv blir en hobby för ungdomar med tid, 
medan de vuxna med erfarenhet droppar 
av. Jag tror att det här är en av lajvhobbyns 
stora utmaningar för framtiden. Hur ska 
vi kunna behålla folks kompetens? Hur 
ska vi kunna betala 
folk att arrangera 
lajv? Hur ska vi göra 
för att ha råd att fort-
sätta utvecklas? 



”...SENAST FÖR EN månad sen var det 
folk som skrev på Enhörningens forum 
att tjejer helt enkelt inte är lika bra som 
killar på att vara soldater.” stod det i min 
inbox några dagar efter det att förrförra 
numret av Signaler kommit ut i brevlå-
dorna. Det var Linda från Gråsvärden 
som berättade om hennes lajvgrupps er-
farenheter av tjejer och lajv. Det är svårt 
att inte le en smula – själv skulle jag få bra 
med stryk av min sambo om vi plockade 
fram blankvapnen för en stunds vänligt 
slagsmål på parkeringen.

Turs nog är det 2007 och mer tokigt att 
någon tycker tjejer duger sämre som sol-
dater än att att någon tycker att de duger 
lika bra – men ändå, är vi inte rätt bra på 
att kopiera de ideal som gäller i den rik-
tiga världen och på gott och ont applicera 
dem även på fantasivärlden? Vilka ideal 
är det vi omedvetet väljer att lyfta fram 
när det gäller manligt och kvinnligt?

Det är accepterat (nåja) att tjejer är 
soldater – eller om man så vill, att tjejer 
får uppföra sig typiskt manligt. Här och 
nu på lajvet – vad är normen? Vilka styr 
– och på vilket sätt? Ofta blir det manliga 
normer som gäller.

Visst, man kan argumentera att lajv 
inte behöver vara jämställt – och jag är 
den förste att hålla med om det. Man vill 

uppnå en viss känsla eller ett visst ideal 
med en lajvvärld. Det är när det hänger 
med av bara farten att det manliga (slåss, 
härtåg) är det fina och det kvinnliga 
(hemmet, skötsel) hamnar i andra rum-
met – medan man fortfarande hävdar 
jämställdhet – som det blir fel. Och när 
man väl sitter där på lajvet, spelas det 
efter hur lajvvärlden borde se ut i prakti-
ken eller efter hur vårt eget samhälle ser 
ut? Hur ofta hör man ”Käft, kärring, och 
gå tebaks te spisen!” på lajv? Visst låter 
det hemskt, men backa klockan ett par 
hundra år så var det inte helt långt från 
normen.

Om vi är snälla och demokratiska på 
lajv men ändå vidhåller att det är en hård 
och tuff – och minsann jämställd - värld 
så riskerar vi att romantisera även idén 
att det manliga är det som är värt något. 

Vi vill, av någon anledning, spela i en tid 
som är inspirerad av makt hos adeln och 
då främst männen, men samtidigt ta med 
nutidens goda jämställdhet. Tänk igenom 
det: Varför ser världen ut som den gör? 
Vad vill vi få ut av det? Vilken bild för-
medlar vi och är det den vi vill förmedla? 
Måste vi vara så jämställda egentligen? 

Om du tänker på 
det i samband med 
lajv, ta gärna en 
funderare på sam-
ma sätt på världen 
utanför också...

Krönika

KRISS ANDSTEN lajvar i mastodontproduktio-
nen Sverok där verksamhetsåret snart går in i sista 
akten  Riksmötet. Vill du vara med och styra nästa års 
Verksamhetsårslajv så är det där du ska vara.

kriss@sverok.se

...tio kilo ringar, två 
kilo plåt, en tjej och 
hennes yxa.

Illustration: Lukas Thelin
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Stridsrundor
Tesla i arbetslivet av Mattias Huss och Stuart Shelley



POSTTIDNING B
Avs:  SVEROK
 Klostergatan 5A 
 582 23 Linköping

FriCon 2007  
2–4 mars:
Gratis spelkonvent i Karlstad! Sverok Svealand arrangerar.

fricon.sverok.net 

Riksmötet 
20–22  april: 
Sveroks Riksmöte ordnas 20-22 april i Linköping.

www.sverok  .se

LinCon 
27–30  april: 
Spelkonvent i Linköping. (Den som vill hålla i ett av ar-
rangemangen bör passa på och anmäla sig senast 15 
februari!)

www.lincon.se

GothCon XXXI
Påskhelgen 2007: 
Sveriges största spelkonvent. I Göteborg.

www.gothcon.se

KALENDARIUM

Kontakt:

Sveroks förbundskansli 
Klostergatan 5A 
582 23 Linköping
013-14 06 00 
info@sverok.se 

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

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

Sverok Nedre Norrland 
Karoline Jonasson
Trossgränd 18 
83138 Östersund 
info@nn.sverok.se 

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

Sverok Svealand 
Henrik Hedberg 
Flogstavägen 81 A 
75272 Uppsala
070-3639054 

Sverok SKuD 
Box 1548 
22101 Lund 
skud@sverok.se 

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

Sverok Övre Norrland 
c/o Henrik Dahlberg 
Sernanders väg 10:514 
752 62 Uppsala 
070-605 37 29 
info@on.sverok.se


