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Ledare

Hola, Gamers och Sverokiter

Foto: Henrik Sannesson

å här är det: jag har blivit bestulen. Inte nog med jag har 
blivit bestulen, det onda dådet utfördes av min egen familj. 

Et tu, mon padre? 

Det hela började med misstaget att lära familjen Settlers. Ef-
ter en trög start (”så då flyttar jag alltså min by tre steg nu?”) 
kom de igång rejält, och någon gång vid ettiden på natten satt 
alla med gamerglöden i ögonen. Ni vet, den där man får när 
man precis kommit in i ett nytt spel eller regelsystem och bör-
jar utforska alla finesser och möjliga strategier. 

Visst gör det mig stolt över dem, men nu är jag som sagt be-
stulen och utan Settlers. Dessutom är jag lite orolig för att åka 
tillbaka till platsen för brottet, så mycket som de har spelat det 
kommer jag inte ha en chans att vinna nästa parti. 

Visst känner ni igen det? När snitt-tiden framför TV:n är 
drygt 3 timmar per dygn(!), så förstår man att folk lider brist på 
bättre nöjen. Så fort man visat hur det ser ut utanför Monopol-
land och Alfapet-världen så får de mersmak. Man måste inte 
vara gamer för att tycka om att spela spel, det är uppenbart. 

För några veckor sedan hade SvD en artikel med rubriken 
”Nördigt nöje blir folkligt”. 

Så vackert! Visserligen handlade det bara om datorspel, men 
det kan vi ändra på. Det ska vi ändra på! Vi vet ju redan hur 
kul det är med spel, men det finns horder av icke-gamers som 
borde dra ett parti Puerto Rico istället för att titta på Idol. Man 
behöver inte vara spelnörd för att tycka om att spela spel, och 
ju fler som förstår det desto bättre. De behöver en knuff i ryg-
gen av någon, en introduktion som visar hur kul det är. Sen är 
jag övertygad om att de kommer fortsätta av sig själva, så länge 
någon gett dem den inledande knuffen åt Rätt Håll. 

 
Och vem är bättre lämpad att ge den knuffen än du och din 

förening? 

/Aimée

PS. Jag har (äntligen) dingat level 70 med min main!

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

Vad är Sverok?

S
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Mars

Ni som läser Signaler från Sverok kommer i fortsättningen märka av att tid-
ningens utgivning har bantats från sex till fyra nummer per år. Det har Sveroks 
styrelse beslutat om av ekonomiska skäl. Det blir två nummer på våren och två 
på hösten. Vi i redaktionen ser fram emot att kunna ta semester under som-
marmånaderna istället för att putta sommarslöa medarbetare ur hängmattan. 
Samtidigt blir Signaler mindre aktuell med glesare utgivning och det är förstås 
synd. Men vi i redaktionen vill ändå ha in alla era tips om vad som är på gång. Vi 
hoppas kunna vara ännu mer ute på fältet och berätta om vad som händer inom 
Sveroks alla hobbygrenar och helst några därtill.

För att kompensera för att vi kommer ut mer sällan har vi modifierat tidningen 
för att den ska skapa extra mycket oljud. Skämt åsido, det där var ett ork-citat. 
Läs mer om orkiska galenskaper på sidan 28. Och bonus: läs vad orker äter på 
sidan 8. Inte bara ruttet kött visade det sig efter en intervju med en expert. 

Första numret för året innebär självklart många framåtblickar. Vår brädspels-
schaman Claes Engholm spår (sidan 24) att 2008 är året då vi kastar tärningen 
för gott. Efter min egen blick ner i tebladen kunde jag konstatera att rollspelen 
är på stark frammarsch och att japansk popkultur fortsätter att ta över västvärl-
den. Den nya Sverokisten är animegeek och spelnörd i ett! I tusental invaderar 
de Uppsala varje år med sina färgglada dräkter och frisyrer. På sidan 13 kan du 
läsa mer om UppCon, ja faktiskt kan du läsa om nästan alla landets konvent!

På seriesidan gör Tobias Radesäter debut, du har säkert inte missat hans illus-
trationer i Signaler tidigare. Tesla blev tvungen att ta ledigt det här numret efter 
att en av hennes pappor fått datorhaveri, men hon är självklart tillbaka i nästa 
nummer. 

Signaler nummer 57 är fullmatad med spel i form av recensioner, intervjuer och 
tips till din kreativa hobby. 

Kustomized to make extra noise
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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 nästa nummer är 
den 7/3. 

Vill du annonsera i Signaler från Sverok?

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

Foto: Henrik Sannesson
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Förbundssekreteraren 
utvärderas

Mikael Leijsjö.
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91 ungdomsorganisationer, däribland 
Sverok, får dela på 200 miljoner kronor, 
det rapporterar Ungdomsstyrelsen på 
sin webbplats. Det är statsbidrag i form 
av 72 miljoner kronor och 131 miljoner 
kronor i överskott från Svenska Spel 
som Ungdomsstyrelsen fördelar. 

Svenska Spels vinst har ökat och nu 
är den delen av bidraget nästan dubbelt 
så stor som statsbidraget. 

Sverok är med 62 000 medlemmar 
den största ungdomsorganisationen i 
Sverige, rapporterar Ungdomsstyrel-
sen på sin webbplats. De organisationer 
som växer mest är Sveriges elevråds 
centralorganisation, Sveriges unga 
muslimer och Svenska Scoutförbundet. 

Syftet med bidragen är att ge ungdo-
mar en meningsfull fritid på deras egna 
villkor samtidigt som den demokratis-
ka utvecklingen stärks.

– HS

Nyheter

Den nytillsatta rollen som förbundssekreterare 
som förra Riksmötet beslutade om håller på att 
utvärderas. Erik Hedberg som blev den första 
med titeln tycker att ett år räcker.

Mikael Leisjö, 22 år, är en av elva unga 
som under 2008 representerar alla Sveri-
ges ungdomsorganisationer.

− Även om jag nu inte bara represente-
rar spelare så har alltid i åtanke att Sverok 
är min fosterorganisation. Jag ser det som 
en självklarhet att jag rapporterar tillba-
ka till förbundet vad som händer inom 
ungdomspolitiken, säger Mikael Leisjö 
till Signaler.

LSU är ett samarbetsorgan för ung-
domsorganisationer som till exempel 
Sverok, Fältbiologerna, Unga Forskare 

Sverokare i LSU-styrelse

200 miljoner 
till ungdoms-
organisationer

Riksmöte. Tidigare var det bara förbunds-
ordföranden som fick betalt. Alla andra 
ledamöter i styrelsen jobbar ideellt. 

Ordföranden Aimée Kreuger ställer 
upp för omval och det gör också ungefär 
hälften av den nuvarande Sverokstyrel-
sen. Valberedningen ledd av Jon Nilsson 
har i skrivande stund i slutet av januari 
fortfarande ett tiotal intervjuer kvar att 
utföra innan förslaget till ny styrelse 
är klart. 

Den nya Sveroksstyrelsen röstas fram 
på Riksmötet som i år äger rum i Linkö-
ping den 25-27 april. 

– Henrik Sannesson

− Jag hade trott att det bitvis skulle bli 
väldigt jobbigt men samtidigt väldigt 
kul. Istället har det under perioder varit 
väldigt jobbigt utan att också vara kul. 
Rollen har inte varit tillräckligt klart av-
gränsad. Jag tycker det bör bli tydligare 
om förbundssekreteraren bara ska vara 
en utförare av det som styrelsen beslutat 
om eller om den ska spela en friare roll 
och själv kunna bestämma riktningen 
på arbetet. Jag har fastnat någonstans på 
mitten eftersom jag både är utförare och 
sitter i den styrelse som bestämmer vad 
jag ska utföra.

Förbundssekreteraren är heltidsan-
ställd och det är en nyhet från förra årets 

Sekreterare med lön ses över 
inför Riksmötet

och Röda Korsets ungdomsförbund med 
flera.

Ett av Mikael Leisjös uppdrag som ide-
ell styrelseledamot är att bidra till statens 
utredning av hur bidragen till ungdoms-
organisationer kan effektiviseras.

− De är väldigt måna om att allt ska 
vara målreglerat för att ge en effektiv re-
sursfördelning. Men jag tycker inte mål 
alltid är bästa sättet att mäta vad ungdo-
mar vill med sina föreningar.

Uppdraget i LSU:s styrelse är på ett år, 
efter det kan man bli omvald. 

– HS



Nordiska lajv 
samlade

Att leva i World of Warcraft
– tio ungdomars tankar och erfarenheter

Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med frå-

gor om mediepåverkan och barns och ungas mediesituation, med syfte att 

minska riskerna för skadlig påverkan. Uppdraget gäller alla rörliga bildmedier; 

fi lm, tv, dataspel och internet.
I korthet ska rådet:

• Vara expert på medieutvecklingen och dess konsekvenser för barn och 

unga
• Följa forskningen om mediepåverkan samt sprida fakta och ge vägledning

• Driva på branschernas självreglering
• Verka för ökad mediekunskap i skolan
• Skydda och stärka barn i det nya medielandskapet i samarbete med andra 

aktörer• Följa den internationella utvecklingen och delta i internationellt samarbete 

på området

Vad gör ungdomarna egentligen framför datorn? Varför kan de inte sluta spela 

och äta tillsammans med familjen? Hur ska de orka med skolan när de spelar 

hela nätterna?

Frågorna tyder på att okunskapen kring dataspel är stor, speciellt kring de 

genrer som innebär spelande online, dvs. tillsammans med andra spelare 

runtom i världen. Under senare år har spelet ”World of Warcraft” intagit en 

särställning i den spelvärlden, med cirka 9 miljoner användare. 
I denna rapport studeras högkonsumtion av World of Warcraft genom inter-

vjuer med ett antal ungdomar som berättar om livet kring spelet, både online 

och offl ine, vad som lockar och vad som leder till konfl ikter med omgivningens 

krav. Rapporten ger en unik insyn i vad omfattande online-spelande innebär 

och nyanserar den problembild som förekommer i mediedebatten.
Studien är genomförd av fi l.dr. Jonas Linderoth och fi l.mag. Ulrika Bennerstedt 

på institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.
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Nyheter

Positiv respons på 
fakta om WoW-spel
Det blev positiva reaktioner på Medierådets rap-
port Att leva i World of Warcraft som kom i höstas. 

Studien, som beskriver WoW-spelare, är den första 
i sitt slag i världen. 

− Det roligaste är responsen från ungdo-
mar, säger Janne Christoffersson, sekre-
terare på Medierådet och fortsätter:

− Det är många som har skrivit på blog-
gar och forum och förvånats över att det 
är en statlig myndighet som på allvar har 
tagit reda på fakta om det här.

Att leva i World of Warcraft presente-
rades i november av Medierådet, som är 

en kommitté inom Regeringskansliet.. 
Idén till att göra en kvalitativ studie och 
djupintervjua unga som spelar WoW, 
kom efter en statistisk rapport där det 
uppmärksammades att högkonsumtion 
av datorspel är mycket utbrett.

− Vi insåg att WoW innehåller många 
av dem saker som utmålas som ganska 
negativa i den allmänna mediebevak-
ningen. Vi ville se lite hur de här perso-

nerna själva upplevde om det fanns nå-
got problem eller ifall de upplevde att det 
fanns något tvångsmässigt i det här. Och 
så ville vi ta reda på mer om drivkrafterna 
– varför man vill lägga ner så pass mycket 
tid på ett spel?

Undersökningen innefattar 17- till 
19-åringar eftersom Medierådets upp-
drag är att att minska riskerna för skadlig 
mediepåverkan på människor upp till 18 
års ålder.

− Vi ville att de svarande skulle kunna 
reflektera över förändring över tid. Då är 
det svårt att fråga en elvaåring som kan-
ske inte har så mycket perspektiv.

Författare till studien är Jonas Lin-
deroth (intervjuad i SFS56) och Ulrika 
Bennerstedt. Den skildrar tio ungas syn 
på livet och spelandet. Och Janne Chri-
stoffersson, sekreterare på Medierådet, 
som redigerat den slutliga rapporten är 
nöjd med att den ger en bild som inte har 
skildrats tidigare.

− Det här är detaljerade fakta som 
många inte vet om. Det kanske mest in-
tressanta är att den konflikt som ofta 
uppstår mellan föräldrar och barn bygger 
på att föräldrarna inte vet vad det hand-
lar om. Vi vill att föräldrar ska förstå att 
man inte kan sätta sig bara en halvtimme 
och få något ut av det.

Rapporten kan laddas ner/beställas 
kostnadsfritt på  www.medieradet.se

– Henrik Sannesson

Hallå Andie Nordgren, du har startat 
en nyhetssida för den nordiska lajv-
scenen, varför då?

− Man ska inte behöva åka till Knut-
punkt för att ta reda på vilka lajv man ska 
gå på. Min ambition är att få minst ett par 
skribenter från varje nordiskt land som 
kan rapportera om vad som är på gång.

Vem tror du behöver Nordic Scene?
− Jag pratar ofta med folk som inte är 

lajvare men som är engagerade i olika 
kreativa hobbys och som skulle vilja testa 
lajv. För dem är det svårt att hitta rätt och 
min idé är att vi ska ha ett journalistiskt 
perspektiv på texterna så att inte bara de 

som är nedgrävda i den här subkulturen 
ska kunna ha nytta av sajten.
Vem ska skriva texterna?

– Vem som helst som vill kan skriva 
upp sig. Det här handlar inte om att för-
klara lajvfenomenet eller definiera den 
nordiska scenen utan bara om att täcka 
nyheter och händelser.

www.nordicscene.org
– Henrik Sannesson



Flata Kornbröd (c:a 40 st. bröd)
Dessa är väldigt snabblagade och lätta att lyckas med. Man 
behöver inte använda mått (blanda mjöl och vatten till en 
lätthanterlig deg) och man kan med fördel baka bröden över 
öppen eld. De blir godast varma. Receptet kan behöva justeras 
beroende på hur mycket fukt som redan finns i kornmjölet.

8 dl vatten eller annan degvätska (mjöd 
eller ölslattar, vassle, filmjölk, mm.)
2 liter siktat kornmjöl
kryddor (anis, salt, osv.)

Arbeta ihop kornmjölet och degvätska till en korv som håller 
ihop när den bearbetas. Ta mer vatten eller mjöl om nödvändigt. 
Dela sedan korven i skivor som plattas till och gräddas snabbt i 
het gjutjärnspanna. Bröden ska helst vara lite flexibla, så de kan 
vikas eller rullas. Blir de lite lätt övergräddade så de blir stela gör 
det å andra sidan inget. Servera dem varma och nygräddade.
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Nyheter

− MYCKET LÅNGKOK och allt-i-ett-
grytor.
Hur vet du det?

− Jag hade en lång period som jag bara 
lajvade orch. Jag har alltid haft ett intresse 
för mat och när jag började lajva så ville 
jag anpassa maten. Jag märkte att det blev 
väldigt uppskattat.

Här skulle jag kunna berätta en anek-
dot från lajvet Trenne Byar innehållande 
en långpromenad till närmaste samhälle 
och Icabutik. Det efter att lajvets rasan-
de inflation gjort att fattiga bondpojkar, 
som jag, inte längre hade råd med mat. 
Men eftersom det här är en nyhetsartikel 
ska jag försöka hålla mig till ämnet. Sara 
Hjalmarsson har lajvat sedan 2001 och 
efter hennes sejour med orcherna blev 
hon städslad av ett gäng alver. Alverna 
hade uppenbarligen förstått det som jag 
inte hade hajat den där gången när jag 

Vad äter orcher?
Erfarenheter som lajvkock blev bok

Mörkeralver, krigarsällskap och orcher – olika kulturer 
som alla har olika mattraditioner. Sara Hjalmarsson, 
mångårig lajvare, har lagat mat åt dem alla. Nu har 
hon skrivit en bok om sina erfarenheter. 
Men, Sara, vad äter orcher egentligen?
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Nyheter

drog iväg till mataffären efter tre dagar 
för att sedan frossa på ost och bakpota-
tis i aluminiumfolie. Mat på lajv är inte 
bara mat vilken som helst, utan något 
som din karaktär också äter.  Är du alv 
vill du nog inte äta pizza utan något mera 
alviskt. Sara Hjalmarsson tog sin uppgift 
på allvar och lagade alltså mat också åt 
alver under en period. Och på den vägen 
har det fortsatt. Idén till att skriva boken 
Fantasymat, som precis har släppts, kom 
när hon fick ett nytt uppdrag.

− Det var när jag fick erbjudande om 
att hänga med en militärgrupp på laj-
vet Ödesväv. De skulle ha nordeurope-
isk mat från 1100-talet. För att vi skulle 
få allt att fungera så gjorde jag ett häfte 
till alla i trossen. Det handlade bland an-
nat om hur man förbereder råvaror men 
också om hur folk med olika rang skul-
le serveras.

Hur menar du att råvarorna skulle 
förberedas?

− Dels måste det ju vara väldigt för-
enklat eftersom det inte fanns några 
standardiserade mått, som till exempel 
decilitermått. Och ingredienserna var ju 
helt annorlunda. Potatis fanns inte i Nor-
den på den tiden, vete var en lyxvara och 
egentligen mer likt det vi kallar för dinkel 
idag. Havre var också ovanligt. Man an-
vände mer råg och hirs...
Riche?

− Vi använder inte det idag. Det är gula 
frön som man kan göra gröt av, men de 
innehåller inget gluten så de går inte att 
baka med.

Sara sammanställde recept men också 
scheman åt matlagarna i sällskapet. Men 
hon hävdar ändå att mat på lajv inte be-

höver vara komplicerat. Recepten i boken 
går från enkla till lite mer komplicerade. 
Boken tar hänsyn till att man ute i natu-
ren inte har tillgång till vardagliga mät-
instrument. Ett recept för matanalfabe-
ten är baserat på pitepalt. 

− Det enda som krävs är rotsaker, korn-
mjöl och salt (och vatten). Du hackar 
rotsakerna och kokar dem mjuka. Sedan 
blandar du med kornmjöl tills du har en 
deg som du kan arbeta med. Gör bollar 
och koka i saltat vatten tills de flyter upp. 
Då är det klart! Det krävs ingen tidtag-
ning och är svårt att misslyckas med.

Sara är också noga med att poängtera 
att det inte finns några regler när det 
gäller lajvmat. Det finns inga obestrid-
liga källor att få information ifrån. Ingen 
kan säga sig ha några fakta om vare sig 
alvmat eller vad orcher stoppar i sig. Det 
enda man kan göra är att gå till de källor 
som finns. För Sara har det betytt att hon 
har sökt information från olika kulturer 
som hon tycker passar bra ihop med de 
olika folkens stil. Att orcher skulle gilla 
långkok och grytor handlar förstås mer 
om inspiration än om fakta. 

Sara har tagit sådant hon tycker passar 
för att skapa matkultur för fantasy. Till 
orcherna har hon hittat inspiration hos 
krigarkulturer som till exempel hunner-
na. Det har blivit en hel del research på 
bibliotek och museer för hennes del. Hon 
har valt ut det hon tycker är relevant ur 
rollspel, serier och information från ree-
nactmentsällskap, alltså sådana som i de-
talj försöker lära sig om och återuppleva 
historiska skeenden. För alverna har hon 
lånat en del från Asien och den kinesiska 
Chingdynastin. 

− Jag vill undvika pekpinnar eftersom 
jag tycker att folk ska dra sina egna slut-

satser. Det är upp till var och en hur de 
använder informationen i boken. 

Sara har ett gediget intresse för matlag-
ning, inte konstigt är det, hon var bara 5 
år gammal när hennes mormor började 
lära henne laga mat. Hon har också till-
bringat åtta år i Italien och inspirerats 
av den matkulturen. Sedan hon började 
lajva har hon också haft en vilja att in-
troducera lajvhobbyn för oinsatta från 
en infallsvinkel som de flesta icke-lajvare 
ändå kan förhålla sig till.

Boken innehåller ett hundratal recept 
på allt från den berömda hobiska ”andra 
frukosten” till 13 sorters gröt, soppor, ka-
kor, och insekter (!) varav två vegetabilis-
ka fejkinsekter.  Men den handlar också 
om hygien, dukning och gästabud. För 
som hon säger själv: 

− En mätt lajvare är en bra lajvare. Kan 
man dessutom rollspela medan man äter 
så får man ut mer av spelet. 

– Henrik Sannesson
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JOHAN ANDERSSON SER finurlig 
ut, har små runda glasögon, tunt skägg 
och ler ofta. Han rör sig långsamt, pra-
tar eftertänksamt och ger ett fridfullt 
intryck. Paradoxproducenten klär sig 
anspråkslöst, går lite framåtböjd och det 
är omöjligt att värja sig, att inte bli smit-
tad av hans lugn. Framför allt är Johan 
Andersson en av de där utvecklarna som 
fortfarande kallar sig gamer med stolthet 
i rösten.

− Jag började spela ett visst mmorpg 
för ett tag sen och nu tar det tar upp all 
min tid. Så jag spelar ganska uteslutande 
rollspel för tillfället, ler Johan Andersson 
lurigt och fortsätter. Jag har spelat ett-
hundratrettiosex dygn World Of Warcraft 
sen originalet släpptes, senast jag kollade 
i alla fall. Men det är klart, det blir en del 
Company of Heroes på kontoret och så 
försöker jag att spela så mycket som möj-
ligt av våra spel när de är färdiga.

Jag träffar honom i Danmark under 
Paradox Interactives pressammankomst 

för den europeiska journalistkåren. Det 
är höstvarmt fast det är tidig vinter, pre-
sentationer av nya spel, smaklös plock-
mat och massor av intervjuer kläms in 
under en ganska hektisk dag i centrala 
Köpenhamn.

Paradox Interactive är både spelut-
vecklare och utgivare, en ovanlig situa-
tion i svenska sammanhang. De flesta 
andra av landets spelföretag jobbar med 
finansiering genom utländska intressen-
ter, beställningsuppdrag där kraven är 
lika höga som den tilldelade budgeten. På 
Paradox sätter man agendan själv. 

Den senaste tiden har företaget dessut-
om hunnit plocka upp ett flertal mindre 
spelskapare, svenskarna ger inte längre 
enbart ut sina egna spel. Danska Pollux 
Gamelabs och Frictional Games från Hel-
singborg säljer sina spel genom Paradox.

Johan Andersson sticker ut genom att 
sin anonymitet under pressjippot i Dan-
mark. När stressade presschefer skriker 

Artikel

Johan Andersson är huvudproducent på Paradox Interactive, en av 
landets viktigaste spelutvecklare. I vår är han högaktuell med nästa 
del i Europa Universalis-serien. Signaler träff ade honom för att prata 
rollspel, svenskdominans i branschen och vikten av att ta det lugnt. 

Text:Ruben Brundell

Paradoxal
Strategiproducent fast i MMORPG

’’’’’’Min viktigaste 
idé om spel-
skapande i ett 
ord är engel-
skans ”openen-
ded”... Jag vill 
göra spel och 
världar som 
känns stora!

–Johan 
Andersson
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på engelska i sina headset och springer 
stafett mellan intervjuscheman är Para-
doxproducenten befriande avslappnad.

Med snart fjorton år i branschen är det 
svårt att matcha Johan Anderssons kun-
skap som programmerare och spelprodu-
cent. På CV:t står titlar från sextonbitse-
ran till konsoler som Snes och Sega Mega 
Drive, efter tiden som utvecklare på stu-
dion Funcom i utlandet. När Johan An-
dersson sedan flyttade hem till Sverige 
slöt han upp med Paradox Interactive. 
I Stockholm har han hunnit jobba med 
Hearts of Iron, Crusader Kings och Eu-
ropa Universalis-spelen, bland annat.

När Johan Andersson är så nischad i 
strategigenren kan det säkert framstå 
som underligt att samma person lägger 
ner det mesta av sin tid på ett onlineroll-
spel. Men när jag sedan frågar honom var 
i hans spel utomstående influenser syns 
tydligast blir det hela lite klarare.

− Det är klart att jag påverkas av saker 
utifrån i det mesta jag gör, det gör alla 
som skapar spel. Det vore väl konstigt 
annars, jag menar, det här är ju skapande 
som allt annat. Det är lika viktigt för mig 
och mitt team att vara gamers som det är 
för någon som skriver låtar att lyssna på 
musik. Johan stannar upp och fortsätter:

− Det jag vet att jag tittar aktivt på i 
andra spel är gränssnitt och utformning. 
Det är viktigare än många tror, och det 
är saker jag uppskattar i både World Of 
Warcraft och Company of Heroes, enkel-
heten och det rena i spelen. 

Johan Andersson har en bakgrund som 
brädspelare i yngre dar, ansluten till spel-
föreningar och i förlängningen även till 
Sverok. Han har gedigen erfarenhet som 
programmerare. Han kan både hant-
verket och har idéerna som krävs för att 
skapa bra spel. 

Johan Andersson är en självklar del av 
det svenska utvecklarklimat där storspel 
skapas på löpande band. Paradox, Star-
breeze, Dice, Massive, Frictional Games 
och många andra utgör en liten armé av 
utvecklare av absolut högsta internatio-

nella klass. Johan Anderssons förklaring 
till det svenska spelutvecklarfenomenet 
skiljer sig från standardsvaret.

− Jag tror att vintern är den viktigaste 
förklaringen till svenska framgångar 
i spelindustrin. Jag menar, om det är 
mörkt och kallt fyra, fem månader om 
året finns det ju inte så mycket att göra. 
Det blir ju lätt att man hamnar framför 
datorn, skrattar Johan Andersson. 

− Sen är det klart att det handlar om 
andra saker också, som utbildning och 
tekniska förutsättningar. När jag sökte 
igenom mina kontakter på Linked In för 
ett tag sen och kollade på spelföretag, 
slog det mig att det finns minst en svensk 
hos nästan alla stora spelutvecklare. 
Det är jättefascinerande att vi har kom-
mit hit, nu är det ju bara att hoppas på 
återväxt också.

Johan Andersson gör en ansats att för-
klara sina egna framgångar i det första 
han säger till mig, över stolsryggen i en 
taxi tidigt på morgonen i Köpenhamn.

− Jag älskar spel, jag har spelat hela 
mitt liv. Jag är en multiplayerfantast, och 
så har jag spelat massor av Rts i mina dar. 
Har det kommit ett strategispel så har 
jag antagligen spelat det. Så ska det vara 
tycker jag, folk på kontoret är ju gamers, 
som jag. Vi har typ ett företagsguild i 
World of Warcraft. Jag tycker om när det 
finns spel omkring mig.

Även om kärleken till spelmediet är en 
grund för Johan Anderssons karriär lig-
ger det mer än så bakom vägen mot den 
roll Paradox-producenten befinner sig i 
idag. Jag ber honom tänka vidare, defi-
niera vad han gör bättre än andra.

− Det finns en del saker som jag har 
lärt mig att jag är bra på.  Jag kan hålla 
mycket i huvudet samtidigt, jag analyse-
rar och tar beslut snabbt. Det ger mig två 
fördelar: Jag skapar bra speldesign, för 
jag ser konsekvenserna av en idé snabbt. 
För det andra är det en stor fördel när du 
sitter som programmerare, att komma 
ihåg detaljer och arkitekturen av koden i 
huvudet. Då går både utveckling och de-

bugging snabbt. Jag håller dessutom stolt 
på deadlines, de är heliga. Jobbar man 
bara effektivt och målmedvetet så når 
man dem.

I år släpps således Europa Universalis: 
Rome, nästa spel från Paradox Interac-
tive. Klassisk, funktionell strategi i vanlig 
ordning, publiken vet vad de kan för-
vänta sig från Stockholmsstudion vid det 
här laget. Men Rome lär gå bra och Johan 
Anderssons tankar om spelutveckling är 
med största sannolikhet en viktig del av 
de fina försäljningssiffrorna.

− Om jag ska dra ner mina viktigaste 
idéer om spelskapande till ett ord så är 
det engelska ordet ”openended” mest 
passande. Jag vill göra spel och världar 
som känns stora, där man själv skapar, 
bestämmer hur saker blir.

Andra gången jag pratar med Lead Pro-
grammern på Europa Universalis sitter vi 
i en hotellobby. Johan Andersson dricker 
en öl och har många intervjuer framför 
sig när min är slut, men det verkar inte 
bekomma honom. Förklaringen till pro-
ducentens lyckade karriär går igen när 
han diskuterar arbetsförhållanden.

− Vi jobbar i små team, i alla fall om 
man jämför med hur det brukar se ut un-
der spelproduktioner, och så måste det 
vara. Visst, det var okej att jobba sexton 
timmar om dagen när jag var tjugoett 
och skulle bevisa allt för hela världen. 
Men idag har jag liksom insett att pla-
nerat, effektivt och proffsigt jobb ger så 
mycket bättre resultat än det där galna 
sträckjobbandet som finns överallt i spel-
branschen. Hellre koncentrerade åtta-
timmarsdagar som räcker långsiktigt, än 
evighetsjobb som räcker i ett halvår och 
sen depression.

Johan Anderssons sätt att se på arbete 
är ovanligt, snudd på kontroversiellt i 
en industri där folk går in i väggen lika 
ofta som vi byter strumpor. Hans utveck-
lingsgrupp består av åtta personer och 
det är svårt att inte tro på hans idéer om 
arbete när han fortsätter pumpa ur sig 
spel av hög kvalité.

Artikel



Sverok 20 år
Vad hände egentligen?

Sverok fyller 20 år i december 2008. För att fira 
detta funderar vi på att ge ut en jubileumsbok om 

Sverok.

Nu har du chansen att berätta din historia om något 
intressant eller en kul händelse i Sveroks 20-åriga 

historia. Alternativt kan du skicka in en bild på något 
som hänt i Sverok, gärna med kort berättelse om 

sammanhanget och vilka som är med på bilden. Eller 
varför inte en kombination?

De bästa bidragen hamnar förstås i boken och som belöning 
kommer man att få ett personligt bokexemplar samt ett litet spel 

som tack.

Har du frågor, har tips, skicka in din historia eller din bild så mejla 
till jubileum@sverok.se eller skicka in materialet till Sveroks 

förbundskansli.
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När Johan Andersson presenterar sitt 
spel inför pressen får han mestadels posi-
tiva reaktioner från åhörarna, men ändå 
muttrar flera av reportrarna om upprep-
ning och repriskänsla på det efterföljande 
lunchminglet. Trots det verkar dåliga re-
censioner knappt röra Johan Andersson 
i ryggen.

− Jag har släppt det där, jag bryr mig 
inte om dålig kritik längre. Folk får tycka 
vad de vill, det kommer alltid att finnas 
olika åsikter. Däremot tycker jag att det 
finns riktigt mycket dåliga speljournalis-
ter, Aftonbladet och Expressens skriben-
ter är ju komiskt opålästa till exempel, 
de jämförde gameplayet i ett Universalis-
spel med Company of Heroes. Det var ju 
inte särskilt begåvat. 

Johan Andersson är inget galet geni, 
ingen frustrerad artist med demoner som 

måste släppas ut genom konsten. Han är 
en kompetent och erfaren spelutvecklare 
med kärlek till kulturformen han arbetar 
med. Både han och företaget han jobbar 
på har klara idéer om hur spel borde ska-
pas. Att Johan Andersson sitter hos Para-
dox verkar passa de båda perfekt. 

När jag intervjuade Uppsalabaserade 
Starbreeze precis efter releasen av The 
Darkness i somras såg de slitna ut. Sällan 
har jag sett så djupa påsar under ögon. 
Utvecklarna var tyngda av pressen efter 
det intensiva arbetet med äventyret om 
Jackie Estacado, deras utgivare Take2 
hade ställt höga krav. 

Johan Andersson ligger i slutskedet 
på utvecklingen av Europa Universalis: 
Rome, men ser fridfull ut. Han berättar 
hur det är att jobba på ett företag där be-
slutsfattandet faktiskt sköts av svenskar, 
där man är både utvecklare och utgivare. 

− Jag har i princip total artistisk frihet 
när det gäller själva spelskapandet och 
vilka kvalitetsmål som skall nås. Situa-
tionen på Paradox innebär dessutom att 
vi själva äger de sakerna vi tar fram, till 
skillnad från de andra svenska spelföre-
tagen. De jobbar som work-for-hire, per 
projekt. Sen är det ju förstås bättre eko-
nomiskt att få både utgivaren och utveck-
larens del av kakan.

Artikel

RUBEN BRUNDELL har precis skakat av sig 
baksmällan efter historiens bästa spelår. Men ingen 
vila här, 2008 lär bli fantastiskt och allt ska spelas, för 
att sen skrivas om. rubenbrundell@gmail.com

Annons
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De stora slagskeppen till konvent, grundade 
innan de flesta av oss var födda, tuffar med 
pondus fram genom världsrymden. Sam-
tidigt har en ny stjärna stigit upp på kon-
ventshimlen. Rollspelens återtåg kommer 
synas i år men blickarna kommer också att 
riktas mot Uppsala. Där vänds konventsbe-
greppet upp och ned av UppCon som också 
lockar fler besökare än något annat konvent 
i Sverige. 

Text: Henrik Sannesson

Konventsåret 2008

KALENDARIUM
FÖR DIG SOM ALDRIG varit på konvent förr så finns 
ett grundläggande råd. Åk iväg en bit även om du har ett 
konvent i din hemstad. Konvent betyder äventyr och inget 
äventyr blir bra om hjältarna kan ta tolvans buss och kom-
ma hem och i säng på 20 minuter. Nej, äventyr betyder att 
du måste resa, bo på luftmadrass och få för lite sömn. Okej, 
så om du bor i Göteborg ska du då alltså gå på GothCon? 
Nej! Åk till Mora istället och gå på SillyCon, eller varför 
inte ett tripp till Storvik och BigBayCon. Eller ta dig åt-
minstone till Borås, det är det minsta jag begär.

Möjligheterna i Konventssverige är nästan oändliga. 
Snart har varenda liten busshållplats sitt eget spelkonvent. 
De finns i alla storlekar och former, från ett 30-tal personer 
upp till flera tusen.

Ni som har varit med ett tag vet vad ni har att förvänta 
er och vilket härligt magpirr som bara tanken av att få åka 
på konvent ger. Spel in på småtimmarna, film, dioramor, 
dansspel eller bara att träffa nya öppna människor med lik-
nande intressen är inspirerande. Speciellt när det kombi-
neras med en lagom dos sömnbrist, auktionsshopping och 

DeluxeFoto: Henrik Sannesson
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extra eftersom scenarierna trycks och 
skickas hem till spelledarna i förväg.

Rävgodis
Till Borås Spelkonvent kommer mycket 

folk utifrån. BSK är känt för att vara my-
sigt och förr brukade alltid göteborgarna 
avsluta Spelveckan genom att ta tåget till 
Borås. Hösten 2007 led konventets roll-
spelsdel av avhopp i arrangörsstaben bara 
veckor före avspark. Rollspelsevenemang-
et fick ta emot det som fanns, bland annat 
scenarion som redan körts på GothCon. 
I år lovar Fredrik Ewers, tidigare kon-
ventsgeneral för BSK, att rollspelen ska ta 
revansch i Borås. Och det är inte bara en 
prestigeförlust som brinner i baken som 
gör att BSK hårdsatsar på rollspel, långt 
ifrån. Det finns ett nyvaket intresse för 
hobbyn som Fredrik beskriver med ett 
leende som hörs över telefon ända från 
Borås. ”Mina kompisars barn som är 14-
15 år gamla pratar om muterade älgar 
och tycker inte att det är corny.”  

Generationsväxling i rollspelskultu-
ren alltså. Samtidigt kan vuxna spelare 
också glädja sig åt alla nya svenska kva-
litetsrollspel som kommit − och kommer. 
Förra året tog Noir Rollspelssverige med 
storm och efter stora förseningar verkar 

Järnringens rymdepos Coriolis nu äntli-
gen vara på gång.  Många går också och 
väntar på nyutgåvan av Western. 

Det här klimatet bäddar inte bara för 
den nya generationen. En del gamla rävar 
som egentligen trott att de lagt både tär-
ningar och rollformulär på hyllan har fått 
flera anledningar att komma tillbaka. På 
BSK har man tänkt sig kunna ta emot 
både nybörjare och rollspelare som har 
rödbrun päls och bor i gryt. 

Prosopo-LinCon
Emma Axelsson, chef för Östergötlands 

konventspärla LinCon, vill också betona 
en urgenre som rollspel. Samtidigt är hon 
mån om att konventet måste satsa framåt 
och tänka nytt. Exakt vad det betyder 
är inte bestämt än, men Emma tycker 
att levande rollspel borde kunna ta en 
framträdande plats på konventet. ”Varför 
skulle inte ett verklighetsspel − kanske i 
stil med Prosopopeia, fast lite förenklat − 
kunna pågå under hela konventet”, spå-
nar hon.

Juicebar på Karro
På gården som ringas in av anrika Ka-

rolinska läroverkets gamla byggnader i 
Örebro är det varmt i augusti. Juiceba-

Artikel

en lätt överdos av flams (som kommer av 
nämnda sömnbrist). 

Rollspel på innelistan
En av årets starkaste trender på spel-

konventen är att rollspelens status är på 
väg uppåt. Det är något av det svåraste för 
en arrangör att lyckas med, att arrangera 
en bra rollspelsturnering. Det räcker inte 
med att en skribent ska fås att i god tid 
skriva klart ett äventyr med utmanande 
möjligheter till drama och med en hand-
ling som man bränner av på fem timmar. 
Det är dessutom ett sjå att få ihop tillräck-
ligt många spelledare som är villiga att 
bjuda främmande rollspelsgrupper på en 
upplevelse. Helst ska den stackars saten 
göra det tre gånger på ett konvent också. 
Spelledarna ska dessutom bedöma sina 
nyfunna vänner efter deras framgång i 
äventyret såväl som efter deras skådespe-
lartalang. Men trots svårigheterna visar 
Signalers rundringning att ambitionerna 
för året är högt ställda. 

Lund längtar tillbaka
Den blinkande stjärnan SydCon har 

haft svårt att ens ro iland ett konvent. 
Men i år ska det bli massor av olika 
rollspelsupplägg. Skåne var under nit-
tiotalet friformens hemvist nummer ett. 
I år kommer SydCon-arrangörerna att 
damma av sina tjocka adressböcker fulla 
med namnkunniga scenarioförfattare. 
De lovar en riktigt bra rollspelssatsning 
2008 och hoppas få veteraner som minns 
hur det var att åka på rollspelskonvent 
av den gamla skolan. När jag ringer upp 
GothCons konventsgeneral Anna Lundin 
möts jag av en massiv vägg av självförtro-
ende. Det är ingen slump, konventet har 
30 års erfarenhet och Anna själv är varm 
i kläderna. De senaste två påskhelgerna 
har hon varit general för tillställningen, 
som intar Hvitfeldtska gymnasiet. Och 
hon intygar att det har gått som på räls. 
När vi pratar, en fredagseftermiddag i ja-
nuari, har hon GothCons rollspelsgrupp 
i rummet. Hon berättar att de jobbar 
mycket på att arrangemangen ska fung-
era. Rollspelen får till exempel kosta lite 

Att gå på konvent är kul för alla åldrar! Foto. Henrik Sannesson
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ren är en av de aktiviteter som NärCons 
konventsgeneral Samuel Åström tror att 
deltagarna uppskattar mest. NärCon har 
med sina 700 besökare positionerat sig 
som ett av Konventsveriges stora. Sam-
tidigt är konventet en uppstickare som 
rider på det stora intresset för japansk 
populärkultur. I filmsalarna visas anime 
dygnet runt. Men trots j-popnördarna 
besöks NärCon också av den sortens all-
roundnörd som både du och jag känner 
väl (det räcker med att ta en titt i spegeln 
så vet du vem jag menar). Samuel Åström 
hävdar att det som förvånar på Karro, de 
där dagarna i augusti, är att de typiska 
konventarna inte är där. Du vet, dem du 
träffar på alla arrangemang som slutar på 
-Con.  Samtidigt är NärCon inget renod-
lat Japankonvent. Magicturneringen och 
lanet är de aktiviteter som drar allra flest 
av besökarna. Multinörden − om den 
finns − bör alltså åka till gnällbältets hu-
vudstad Örebro.

Lockar tjejer
Det som skiljer konventen som är inrik-

tade på j-pop jämfört med dem mer tra-
ditionella spelkonventen är två saker: kön 
och ålder. En titt in i figurspelsrummet på 
vilket spelkonvent som helst gör att man 
förstår väldigt snabbt varför statistiken 
ser ut som den gör. Tittar man in i rum 
där det spelas Magic blir man nästan för-
vånad över att så många som en tiondel av 
konventsbesökarna är tjejer och kvinnor. 
Det är omkring tio till femton procent tje-
jer på de flesta spelkonventen. Anna Lun-
din i Göteborg gissar att hennes konvent 
har cirka 25 procent tjejer, vilket ger Got-
hCon en toppnotering bland de traditio-
nella spelkonventen. NärCon som alltså 
är ett multikonvent stoltserar med 35 
procent tjejer. 

Yngre besökare
Det är bara sju år sedan Sverokför-

eningen Uppsalakai ordnade sitt första 
UppCon. Men senaste gången gick man 
om GothCon som Sveriges största kon-
vent och tog ledningen med över 2000 
deltagare. Hela 55 procent av besökarna 

på UppCon är tjejer. Det är intressant 
att att det konvent som är störst också är 
det som är bäst på jämn könsfördelning. 
Samtidigt har både NärCon och Upp-
Con väsentligt lägre medelålder än de 
traditionella spelkonventen. Det verkar 
som att 20-nånting-åringarna åker till 
Göteborg, Linköping och Borås men att 
gymnasisterna helt klart väljer att åka till 
Uppsala och Örebro istället. Både När-
Con och UppCon har en medelålder på 
cirka 17 år. 

Daniel Mauno Pettersson är den person 
som kanske mest förknippas med Uppsa-
lakai och UppCon. Han är en av grun-
darna av konventet. Daniel har märkt att 
det finns en dålig tradition att titta snett 
på varandra mellan renodlade spelkon-
vent och såna som är mer inriktade på 
japansk popkultur som anime, cosplay 
och tv-spel. Men gränsen är egentligen 
inte så skarp som en del vill att den ska 
vara, tycker han. Många cosplayers spe-
lar och många spelare kollar gärna på 
anime eller läser mangaserier. För honom 
och kompisarna i Uppsalakai var det en 
självklarhet att gå med i Sverok eftersom 
det inte fanns någon organisation där de 
hade kunnat passa bättre in.

Internetfolk på riktigt
UppCon har växt kraftigt de senaste 

åren. Normalt, hävdar Daniel, samlar 
såna här evenemang i Sverige ett hund-
ratal besökare. UppCons tillökning tror 
han beror på att japanskt mode har blivit 
så stort och att det också lockat fler tjejer 
till konventet. De första åren hade Upp-
Con större andel killar än tjejer. 

Det som besökarna mest uppskattar, 
tror Daniel, är att möjligheten att träffa 
folk på riktigt, dem som man bara träffat 
på Internet innan. Just folk som hänger 
mycket på Internet är såna som kommer 
till UppCon, berättar han. Problemet för 
årets upplaga är att Atrium i Uppsala, där 
konventet alltid har huserat, ska byggas 
om till galleria. Vart de galna hårupp-
sättningarna, tv-spelen och cosplaykos-
tymerna ska ta vägen är inte klart i skri-

vande stund. Men oavsett vart de flyttar 
hoppas Daniel att konventet ska få en 
tydligare uppdelning mellan kommersiell 
mässa och mötesplats för Japannördar.

Träff as viktigast
Ett annat element i konventsvärlden är 

ingen trend utan har funnits sedan tider-
nas begynnelse. Möjligheten att träffa fler 
än bara kompisgänget var det som fick 
folk på Hedenhös tid att skicka ut foldrar 
och hyra gymnasieskolor. Juicebar i Öre-
bro, Guitar Hero i Mora och lajv-tetris i 
Linköping är alla bara nya sätt att hitta 
nya vänner. Och på den här punkten är 
likheten mellan de gamla drakarna och 
de nya konventen större än skillnaden. 
Sven Ryglert som ordnar CalCon varje år 
i Kalmar ringar in det rätt bra. Han be-
rättar att folk kommer ända från Umeå, 
trots att Umeåborna lika gärna skulle 
kunna gå på Snökon som äger rum samti-
digt. Av samma skäl går också transpor-
ter i andra riktningen. Kalmariter skip-
par CalCon och åker till Snökon.

Artikel

HENRIK SANNESSON
signaler@sverok.se

’’Mina kompi-
sars barn som 
är 14-15 år 
gamla pratar 
om mutera-
de älgar och 
tycker inte att 
det är corny.

–Fredrik Ewers



GothCon

Deltagare:  

1803

Betalande:  1400

Medelålder:  20-22

Andel tjejer: 25-30%

Typiska deltagaren: kille, 22 år och rollspelare

Deltagarna värderar högst: 

1. Rollspel

2. Auktionen

3. Möjligheten att få riktig mat

Inträde, vill bli medlem/vill inte: 200:-/240:-

Ingår:  Allt utom turneringar

Var:      Göteborg, Hvitfeldtska Gymnasiet

Hur tar man sig dit: Buss från Göteborgs central

Största styrka:  

30 års erfarenhet gör att alla problem löses bakom ku-

lisserna utan att besökarna märker av dem.

Vad vill ni bli bättre på?  

Snabba på kösystemet vid incheckningen ännu mer. 

Vad blir man överraskad av?  

Storleken, spelmängden och så har vi en riktigt bra ka-

feteria.

1803

 1400

 20-22

 25-30%

Typiska deltagaren: kille, 22 år och rollspelare

Signaler från Sverok | mars 200816

Artikel

LinCon
Deltagare: 800-1000
Betalande: 650-750
Medelålder:  24
Andel tjejer: 12-13%
Typiska deltagaren: Konventare med fokus på att träffa folk eller de som kommer för Magic-SM eller figurspel.Deltagarna värderar högst:
1. Figurspel
2. Udda arr som lajv-tetris
3. Brädspel
Inträde, vill bli medlem/vill inte: 
Föranmälan 150/200, i dörren 300/350
Ingår:  Allt utom vissa turneringar
Var:  Linköpings universitet
Hur tar man sig dit: Direktbuss från Sverokdistrikten Syd/Stockholm/Dalarna. Buss/ Tåg.
Största styrka: Flexibilitet, finns inga problem som inte går att lösa.
Vad vill ni bli bättre på? 
Stärka rollspelens plats. Kanske mer oväntade saker som rea-lity-lajv i stil med Prosopopeia fast i mindre skala.
Vad blir man överraskad av?
Dekoren. Vi har blivit bättre på att applicera temat 
i dekoren. 
Tempot. Det finns plats både för högt och lågt tempo.

Halmicon
Deltagare: 150 
Betalande: 100
Medelålder:  25
Andel tjejer: 10 %
Typiska deltagaren: Bekväma rävar/nybörjare som inte vill planera för mycket i förväg
Deltagarna värderar högst: 
1. Rollspel
2. Figurspel
3. Brädspel
Inträde, vill bli medlem/vill inte: 
Föranmäld 150:−. I dörren: 200:−
Ingår:  Allt utom vissa figurspelsturneringarVar:  Halmstad
Hur tar man sig dit:  Enklast med tåg (Västkustbanan)Största styrka:  
Mysigt, alla ska få spela så mycket som möjligt.Vad vill ni bli bättre på?  
Framförhållning och planering
Vad blir man överraskad av? 
Den mysiga stämningen och alla trevliga människor!

SydCon
Deltagare: 500 (2006)

Betalande: 400

Medelålder:  20-25

Andel tjejer: 10%

Typiska deltagaren: 25-årig kille som har spelat mycket 

rollspel och vill ha en revival av gamla rollspelskonvent.

Deltagarna värderar högst: 

1. Warhammer

2. Rollspel

3. Fint väder

Inträde, vill bli medlem/vill inte:  Oklart

Ingår:  Allt utom vissa turneringar

Var:  Lund, Humanus gymnasieskola

Hur tar man sig dit: 

Tåg är sättet att ta sig dit, det ligger bredvid Lund C

Största styrka:  

Många varierade rollspelsupplägg och SM i 40K

Vad vill ni bli bättre på? Återkomma varje år

Vad blir man överraskad av? 

Skön sommarkänsla och att allt fungerar så bra.

Vägen till besökarnas hjärtan går 

genom magen, det vet GothCon.

KONVENTSSVERIGE 2008:
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NärCon
Deltagare: 700

Betalande: 5-600

Medelålder:  17-18

Andel tjejer: 35%  

Typiska deltagaren: En multinörd intresserad av ani-

me, spel eller lan

Deltagarna värderar högst: 

1. Tv-spelsrummet

2. Samkvämsaktiviteter som juicebaren och grillen

3. Delad tredjeplats: Magicrummet och Lanet

Inträde, vill bli medlem/vill inte: 

Föranmäld: 150:-, i dörren: 200:-

Ingår: Alla arrangemang utom magicturneringen och 

lanet.
Var: Örebro, Karolinska läroverket

Hur tar man sig dit: 

Ligger på gångavstånd från Örebro C 

Största styrka: 

Drop-in-aktivitet som skattjakten, uppvisningar och 

folk som tävlar i att göra musikvideor

Vad vill ni bli bättre på? 

Spelkonventsdelen. Det är så mycket svårare att 

hitta arrangörer som vill skriva rollspel eller bygga 

terräng till figurspel.

Vad blir man överraskad av? 

Att man inte ser till de vanliga konventsbesökar-

na som man träffar på alla andra konvent. Och 

att det är så öppet, folk umgås.

Borås Spelkonvent

Deltagare: 400 

Betalande: 350

Medelålder:  25

Andel tjejer: 10-15%

Typiska deltagaren: 

Antingen en figurslagsspelare eller brädspelare som kommer 

utifrån, dvs inte en boråsare.

Deltagarna värderar högst: 

1. Drop-inaktiviteter som varken kräver föranmälan eller förkun-

skaper. Ex. dioramor som Star max. 

2. Figurspel/brädspel/kortspel

3. Lokalerna i Högskolan i Borås

Inträde, vill bli medlem/vill inte: 

300/400:−. I dörren: 120:− respektive 220:- per dag

Ingår:  Allt utom vissa turneringar där anmälningsavgiften går 

till priser.

Var: Högskolan i Borås

Hur tar man sig dit: 

Tåg/buss till Borås, gångavstånd från Borås C.

Största styrka: Vi är det kramvänliga konventet. Det viktigaste 

är att ha kul tillsammans.

Vad vill ni bli bättre på?  

Rollspel ska vi bli bättre på i år. 

Vad blir man överraskad av? Dioramorna, folk blir alltid 

överraskade av hur snygga de är. Och att vi ligger mitt i stan, det 

är få konvent som gör.

Lajv-Tetris

Bus!

UppCon
Deltagare: 2000+Betalande: 2000+Medelålder:  17Andel tjejer: 55%Typiska deltagaren:  En tjej eller kille, intresserad av anime, 

manga och Japan. Hon eller han hänger mycket på Internet.

Deltagarna värderar högst:1. Träffa folk som man pratat med på Internet
2. Alla uppvisningar och Cosplay3. TV-spelstävlingarInträde:  350:- + 50:- extra för att sova.

Ingår: Allt som finns på området, inklusive att spela alla 

tv-spel och inträde till alla biosalonger.
Var: Uppsala, oklart vilken lokal.Hur tar man sig dit:  Ännu oklartStörsta styrka: Störst på vår grej, till såna här evenemang kommer i vanliga fall 

högst 100 personer.Vad vill ni bli bättre på? Få en uppdelning i en social konventsdel och en kommersiell 

mässdel.
Vad blir man överraskad av? Förstagångaren: att folk är så uppklädda och utklädda till anime-

karaktärer. Annars: att det är ett väldigt socialt evenemang.

Precision.
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Konventslista i datumordning:

SnöKon  Umeå  januari   http://snokon.sverok.net

FriCon   Örebro  15–17 feb http://fricon.sverok.net

CalCon  Kalmar  22–24 feb www.calcon.se

GothCon  Göteborg  21–23 mars www.gothcon.se

LinCon  Linköping 1–4 maj   www.lincon.se

Osby Spelkonvent Osby  1–4 maj  http://oskon.sogc.se/

BigBayCon  Storvik  4–6 juli  http://hos.sandnet.se/bigbaycon

Container  Jönköping juli (2007) www.gob.nu/container

HalmiCon  Halmstad juli (2007) www.halmicon.se

KattCon  Katrineholm 31 juli–3 aug www.kattcon.sverok.net

SydCon  Lund  1–3 augusti www.sydcon.se

Höstbatalj  Jönköping aug/sep   http://hostbatalj.ifss.se/konvent.html

Stockholms Spelkonvent Stockholm sept (2007) http://stockholm.spelkonvent.se/

Friendly Fire  Linköping sept (2007) www.friendlyfire.se

NyCon   Nyköping sept (2007) http://nycon.sverok.net

SSK   Stockholm Sept (2007) www.stockholm.stockholm.se

BSK   Borås  Allhelgona http://bsk.sverok.net

Mittkon  Sundsvall oktober   www.mittkon.se

SillyCon  Mora  dec (2007) http://sillycon.sverok.net

CrossCon  Gislaved  dec (2007) http://home.student.uu.se/heli5541

SillyCon

Deltagare:  40-50

Betalande:  alla utom 5 

Medelålder:  20

Andel tjejer: 12%

Typiska deltagaren: Går inte att säga

Deltagarna värderar högst: 

1. Guitar Hero

2. Warhammer

3. Sällskapsspel

Inträde: 100

Ingår:  Allting, inklusive frukost och sovsal

Var:  Mora, Morkarlbyhöjdens skola

Hur tar man sig dit: Det är lätt från Dalaregionen.

Största styrka: 

Litet och socialt. Gemenskap över åldersgränserna

Vad vill ni bli bättre på? 

Komma ut med reklam tidigare, få fler deltagare

Vad blir man överraskad av? −

CalCon
Deltagare:  186
Betalande:  Svårt att sägaMedelålder:  14-20
Andel tjejer: 10%
Typiska deltagaren:  
Avslappnade nybörjare och veteraner, få KalmariterDeltagarna värderar högst:1. Western, både figurspelet och rollspelet2. Lasertag

3. 30 000-poängslaget i Warhammer 40KInträde, vill bli medlem/vill inte:  200/250:-Ingår:  Allt utom vissa turneringarVar:  Kalmar, Jenny Nyströms skolaHur tar man sig dit:  
Tåg och buss. Gångavstånd från Kalmar C.Största styrka:  Vi tar hand om våra besökare, ingen ny-börjare ska känna sig bortglömd.Vad vill ni bli bättre på? Få hit fler spelutvecklare som kan demonstrera och diskutera sina spel.Vad blir man överraskad av? Att det är så kaotiskt, men det mesta ordnar sig till slut. Besökarna ska inte behöva planera hela sitt besök.

Snällare än de ser ut, faktiskt.
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Allt du behöver veta 
om fl ytande metall

Mitt första projekt i sandgjutning, 
en torshammare av silver. 
Inte särskilt tidsenlig, men den 
var i alla fall rolig att göra...

Sandgjutning, silikonformar och gjutskägg. Be-
greppen är lika många som våra ögon är öppna 
när Signalerredaktionens egen smed guidar oss in 
i sitt hantverksuniversum. Kanske är du fi gurspe-
lare och vill gjuta egna gubbar eller lajvare och 
vill höja statusen på din karaktär med ett stiligt 
smycke. Oavsett vilket så kan Fabian Jakobsson 
lära dig det mesta du inte visste om gjutning. 

Text och bild: Fabian Jakobsson

Finlir
Guide:

n
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GJUTNING ÄR EN rolig sysselsättning 
som kan uppskattas av alla, även av dem 
som normalt inte brukar ägna sig åt hant-
verk. Efter varje gjutning är det alltid spän-
nande att öppna formen för att se resultatet. 
Att gjuta i metall är en ganska avancerad 
kunskap som man kan skriva tjocka böck-
er om. Men det är inget som du ska skräm-
mas av. Det enklaste är om du helt enkelt 
provar dig fram för att snabbt få en känsla 
av hur gjutning fungerar. Självklart skadar 
det inte med lite grundläggande kunskap. Luftkanaler. Den här formen har sju ka-

naler som leder bort luften vid gjutning. 
Kanalerna är riktade uppåt för att få min-
dre skägg (metall som läcker ut i formen 
kallas skägg). I ändarna på varje kanal fi nns 
en större urgröpning för att luften ska ha 
gott om plats att komprimeras i.

Artikel

What is the Matrix?
Vid gjutning utgår du från en modell som 

du vill gjuta av, man kallar modellen för en 
”matris”. Matrisens form är begränsad av 
vad som är fysisk möjligt att gjuta av. Börja 
med att gjuta av väldigt platta föremål, ef-
ter hand kan du ge dig på mer avancerade 

Du har kanske provat att gjuta tennsol-
dater när du var liten. Minns du hur svårt 
det var att lyckas med en felfri soldat? 
Inte så konstigt, med tanke på att Prince 
August-formarna är feltillverkade. 

Det är viktigt att du inser att en form 
aldrig är tom, för den är full – full med 
luft. Du måste ge luften en chans att pres-
sas ut ur formen, annars kommer du ald-
rig lyckas med en felfri gjutning. En bra 
gjutform innehåller kanaler som både le-
der in gjutmassan och bort luften.

2. Vi tittar på formen i 
genomskärning så att vi 
ser kuben från sidan.

3. När du ska dra isär formhalv-
orna kommer matrisen orsaka sli-
tage på formen och förstöra den.

4. För att lyckas med formen måste 
kuben smalna av så att den är som 
bredast vid fogen där formhalvorna 
möts. Detta brukar kallas att matrisen 
måste ha en ”släppvinkel”.

5. I detta exemplet skulle man 
även kunna vrida kuben 45 gra-
der för att få samma effekt.

1. Matrisen

1. Först trycker vi ihop formhalvorna 
med matrisen emellan, för att de ska 
forma sig efter den. 
Sedan ska vi dra isär dem för att ta 
ut matrisen.

I det här exemplet ska vi gjuta av en enkel kub.

gjutningar. Som tumregel kan man säga 
att modellen ska vara som bredast i gjut-
fogen, där formhalvorna möts, sen ska 
modellen smalna av ju djupare den går.

Matriser till beslagen på 
bältet på nästa sida.
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Känsla för sand
Att gjuta i sand är det snabbaste och 

enklaste sättet att få snygga avgjutningar. 
Jag rekommenderar att du börjar med 
sandgjutning för då kan du snabbt öva 
upp din känsla för hur du ska gjuta. En 
annan fördel är att sanden klarar höga 
temperaturer och gör den lämplig för 
bronsgjutning.

Gjutsand är en finkornig sand som är 
fuktig av någon slags olja, vilket gör att 
den lätt klumpar ihop sig. Efter varje 
gjutning smular man sönder sanden igen 
och den kan användas hur många gånger 
som helst. Sanden kan du hitta i hobbyaf-
färer (ex. Slöjddetaljer) och hos guldsmi-
desgrossister (Sargenta). En nackdel med 
sandgjutning är att du får en kornig yta, 
något man kan bli av med om man har en 
polerande maskin.

Börja med tenn
Att gjuta i tenn är det självklara valet 

för en nybörjare. Det rör sig om relativt 
låga temperaturer och är ganska ofar-
ligt att hantera, du kan smälta metallen 
på spisen och gjuta inomhus. Det du ska 
tänka på är att ha bra ventilation efter-
som gjuttenn innehåller en stor mängd 
bly som du ogärna andas in.

Beskrivningen för sandgjutning är även 
skriven för att du ska kunna gjuta brons 
eller silver där man jobbar med tempera-
turer runt tusen grader. Skillnaden är att 
man måste vara mycket mer försiktig och 
hålla till utomhus. 

Ramen

Till sandgjutningen behöver du en ram 
som du själv kan tillverka av trä. 

Ramen ska bestå av två halvor, varav 
den ena har pluggar och den andra har 

hål så att halvorna passar samman som 
legobitar. På ena ramhalvans  kortsida 
gör du ett hål där man kan hälla i gjut-
massan. Den undre ramhalvan kan ha en 
bottenplatta för att göra den stabilare. 

1. Lägg den undre ramen på ett bord och 
fyll den med gjutsand. Packa sanden med 
en gummihammare och stryk över med 
en linjal för att få en slät yta.

2. Stryk talk över ytan med en pensel. 
Pressa försiktigt dit dina matriser så att 
de sjunker ner ungefär 1 millimeter i 
sanden. Du ska ha den sidan med minst 
detaljer nedåt. Stryk sedan talk över mo-
dellerna.

3. Nu ska du sätta på den övre ramen 
och fylla den med gjutsand. Strö först ett 
5mm tjockt lager sand över modellerna. 
Pressa försiktigt ner sanden med fingrar-
na, hur noga du gör detta avgör hur bra 
formen blir. Strö över ett nytt lager sand, 
packa sanden med en gummihammare. 
Fyll upp hela ramen med sand, packa 
med hammaren igen och stryk över med 
en linjal så att du får en slät yta.

4. Dela på formhalvorna. Dina matriser 
kommer sannolikt att sitta fast i den övre 
ramen. Håll då ramen upp och ned sam-
tidigt som du ruckar på modellerna med 
en nål, då kommer de att ramla av utan 
att förstöra formen. Lägg undan den övre 
ramhalvan, nu ska du forma gjutkanaler i 
den undre formen.

Artikel

Resultatet av sandgjutningen. Ett vikingatida bälte med bronsbeslag. Matriserna är 
tillverkade av modellvax, men jag rekommenderar dig att använda green-stuff istället.

2. Sandgjutning

4. Den undre ramen när du tagit bort matriserna.

3. Hela ramen är nu fylld med sand.

2. Matriserna på plats i gjutsanden.

1. Den undre ramen fylld med sand.
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Det finns ett litet 
trick ifall du ska ha 
ett tvärgående hål 
genom din gjutna 
pjäs: Trä en trästicka 
genom hålet på 
matrisen innan 
du lägger den i 
formen. När du har 
gjort avtrycket, ta då ut trästickan och lägg den i 
sanden där den låg innan som på bilden. När du 
sedan gjuter kommer stickan att brinna upp, och 
du har ett hål utan att behöva borra.

Ställ upp formen och se till att den står 
bra. Lägg en träkloss vid sidan, som du 
kan täcka gjutöppningen med, och kväva 
elden med.

10. Nu är formen färdig för gjutning. När 
du gjuter med silver eller brons får du 
vara beredd på att det skvätter gjutmassa, 
brinner och ryker. Bär ordentligt med 
kläder, skyddshandskar och skyddsglasö-
gon. Ha ett bra och eldfast underlag.

Gör ett ”övningssving” där du går ige-
nom på låtsas hur du häller upp gjutmas-
san och vart du ska ta vägen sedan. Häll i 
gjutmassan så fort du kan, utan att spilla. 
Skaka formen. Nu kommer formen att 
brinna. Lägg träklossen över gjuthålet för 
att släcka branden. Bär snabbt ut formen 
utomhus och låt den svalna där i minst 
tio minuter, sedan kan du öppna den. 

11. Om du har gjutit med brons/sil-
ver kommer sanden att ta brännska-
dor, skrapa bort den förkolnade ytan 
och kasta. Resten kan du använda till 
nästa gjutning.

5. Gröp ut en gjutkanal med en tesked. 
Kanalerna ska helst gå in på sätt att de är 
lätta att fila bort senare. Som du ser på 
bilden har jag även gjort kanaler mellan 
alla figurerna.

6. Nu kan gjutmassan hällas i, men luften 
måste också kunna komma ut.

Det finns två sätt som effektivt leder 
bort luften. Till att börja med tar du en 
synål och sticker ett hål på alla ställen där 
gjutmassan har svårt att rinna till, som 
hörn och smala passager. Snåla inte, gör 
många hål!

7. Gör små luftkanaler från ovansidan på 
figurerna. Detta gör du genom att dra en 
kniv i sanden. 

8. På beslag vill man ibland ha små ben, 
som du kan skicka genom lädret och vika 
in. På så sätt fäster du beslaget utan ni-
tar. För att få ben sticker du en metalltråd 
ner i sanden, blir hela gjutningen lyckad 
utom just benen kan du löda dit ben av 
mässingstråd i efterhand.

Till höger på bilden ser du en bredare 
mässingsbit. Den är klippt ur en mäss-
singsplåt, för att sticka ner i sanden om 
jag vill ha ett bredare ben, se exemplet 
nedan med broschen i brons. 

9. Sätt nu ihop gjuthalvorna. Tumma i 
kanterna på sanden, är det någon glipa 
mellan gjuthalvorna kommer allt att gå åt 
pipan. Håll ihop formen med läderband 
eller metallklämmor.

Artikel

Baksidan på 
ett beslag

Baksidan på en livrem där man har fäst beslaget 
genom att trycka benen genom lädret och vika in 
dem på baksidan.

På den här bilden ser du en brosch av brons 
fotograferad från undersidan. Nålen hålls på plats 
av ett bredare ben som man har borrat hål i. Ett 
litet ben, som är böjt åt sidan, fungerar som ett 
knäppe till broschen. Nålen är tillverkad av en stor 
säkerhetsnål.

8. Så här gör du enkelt ben på beslagen.

7. Gör  luftkanaler med kniven.

6. Led bort luften där det kan bli trångt!

5. Gröp ut gjutkanaler i sanden med en tesked.

9. Håll ihop formen med klämmor.
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gen hälls metallen i och man slår sönder 
formen för att se resultatet.

Många professionella gjutare använder 
den här metoden. De brukar först göra en 
form i silikon som de gjuter en vaxmodell 
i, och sedan används vaxmodellen till 
den förlorade for-
men. På så vis kan 
du massproducera 
smycken i ädelme-
tall och samtidigt 
behålla en hög de-
taljrikedom.

FABIAN ”VIKING” JAKOBSSON är en äkta 
allround-nörd, som desperat försöker hinna med 
sina 1000 hobbies, bland annat egentillverkade 
brädspelet Vikingafejd.

vikingfabian@yahoo.com

Om du har modellerat egna spelpjäser 
i green-stuff och vill göra detaljrika av-
gjutningar, är silikonform den perfekta 
lösningen för dig. Nackdelen med sili-
konformar är att de bara tål temperatu-
rer upp till 300 grader, så de lämpar sig 
enbart för tenngjutning. Du kan inte an-
vända vilken typ av silikon som helst, du 
behöver ett speciellt gjutgummi som du 
kan hitta i hobbyaffärer (ex. Slöjddetal-
jer). Silikonet är en flytande massa som 
blir fast när du häller i den medföljande 
härdaren. 

När hela formen är färdighärdad kan 
du testgjuta några gånger och lägga till 
eventuella kanaler med en vass kniv eller 
en nål. Med rätt finlir är det inga problem 
att göra en form som ger hundra procent 

lyckade gjutningar – och just det, glöm 
inte att kasta dina gamla ”karoliner”-
formar!

Förlorad form
För den som vill ge sig på mer avance-

rad gjutning kan det vara roligt att lära 
sig att gjuta med förlorad form. Meto-
den är väldigt omständlig men har också 
många fördelar, bland annat kan man 
få en mycket högre detaljnivå än med 
sandgjutning. I korthet fungerar det så 
att man först gör en matris i vax. Vaxmo-
dellen måste ha medföljande gjutkanaler. 
Man sänker vaxet i en mugg med gips 
och låter gipset torka. Sedan har man 
formen ståendes upp och ned i en ugn på 
cirka hundra grader under en dag. Slutli-

Artikel

1. Du börjar med att göra den ena formhalvan i lera. Skaffa fet model-
lera som man kan hitta i hobby- eller konstnärsaffärer. Placera matrisen 
i mitten och se till att noggrant forma leran så att den följer modellen 
där den är som bredast. Gjutsilikon är dyrt så försök göra en så liten form 
som möjligt.

2. Pensla på ett tunt lager vaselin över hela ytan, detta gör att det är lätt 
att ta isär formen senare.

3. Du behöver någon typ av ram att sätta runt leran som du kan hälla 
silikonet i. Förslagsvis kan du vika en kartong från ett mjölkpaket och 
tejpa ihop den till rätt storlek.

4. Blanda silikonet. Bär kläder du inte är rädd om och hantera silikonet 
där du lätt kan torka bort det, förslagsvis på toaletten. Gjutsilikon tende-
rar att sätta sig överallt och är hopplöst att tvätta bort. 
Blanda gärna i lite mer härdare än vad förpackningen rekommende-
rar. Häll över en liten mängd silikon i en separat kopp och häll i en liten 
mängd härdare till. 
Pensla silikonet, från koppen med extra härdare, över din modell, se upp 
för bubblor. Häll sedan i resterade silikon.

5. Nu gäller det att ha tålamod. Oftast anges det att silikonet har här-
dat färdigt efter ett dygn, men jag rekommenderar att du väntar en hel 
vecka innan du fortsätter. Det tar ett tag innan formen är helt färdighär-
dad. Är den bara lite för mjuk så kan du lätt förstöra den. 
När härdningen är färdig så vänder du formen och tar försiktigt bort le-
ran. För Att få gjutkanaler lägger du ut strängar med lera. Pensla på nytt 
vaselin, blanda och häll på resterande silikon.

3. Gjuta i silikonform
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Spelar du fortfarande brädspel som 
tvingar förloraren att sitta kvar och 
våndas trots att partiet redan är avgjort 
för länge sen? Och känner du att ni lika 
gärna hade kunnat singla slant om vin-
sten eftersom din stora skicklighet om-
intetgjorts av ren otur.  Då har du en del 
att ta igen. Brädspelskartan har nämli-
gen ritats om totalt de senaste tio åren.

Text: Claes Engholm
Illustration: Tobias Radesäter

Artikel

rundan rasa genom golvhålet på grund av 
ett kasst kast med tärningen och därmed 
döden dö. ”Jaha, hör ni. Hinner vi köra 
något annat efter detta?” ”Ingen aning. 
Spelet har ju ingen spelstrypare och kan 
hålla på hur länge som helst.” Fuck you 
very much.

Moderna spel låter alla deltagare vara 
med till slutet med en mer eller mindre 
bibehållen chans att vinna. Gärna med 
någon sorts dold agenda som först i slu-
tet visar det fulla värdet av spelarnas in-
satser. Att vara kvar till slutet är dock 
inte ett självändamål om speldesignen 
ändå inte tillåter att man åter kommer in 
i matchen.

FÖR MÅNGA ÅR sedan bilade vi i ung-
domligt oförstånd fem mil till Åkersber-
ga för att spela Risk. Efter ett par timmar 
hade värden blivit utslagen och fick vänta 
på att gästerna avslutade partiet – hela 
natten! De stackars satar som var kvar 
på kartan men i praktiken chanslösa på 
segern hade det förstås ännu jävligare då 
de inte kunde tas ur sitt lidande och dess-
utom var beroende av skjuts hem. Precis 
som i Monopol är det själadödande trist 
att se segraren behöva flera timmar på sig 
att nöta ut det sista motståndet.

Istället har spelen nu förbestämda av-
slutningskriterier så kallade spelstry-
pare, som också gör att deltagarna drivs 

att föra spelet framåt medan tid är. Det 
kan handla om att uppnå en viss mängd 
pengar, byggnader eller poäng. Andra 
varianter är ett förbestämt antal rundor 
eller att en hög med mynt eller poäng-
brickor ska ta slut.

”Screw you guys. I’m going home!”

Ovanstående anekdot beskriver ett an-
nat problem vi allt mer sällan behöver 
tampas med; utslagningar. Bokar man en 
helkväll för att i goda vänners lag spela − 
med allt vad det innebär i fråga om resor 
och spelkånkande −  vill man inte hamna 
framför gamla Drakborgen och i första 
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Tärningen är 
kastad!
Signalers kristallkula 
visar brädspelens framtid
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Om man i tidigare spel kapplöper mot 
segern, delar man i dagens spel ut desto 
fler tjuvnyp under spelets gång. Om bara 
en del av skaffade poäng är osårbara hålls 
spänningen kvar längre mellan spelare 
som ytligt sett ser ojämna ut. Det här 
syns i många av nutidens mest populära 
spel där ens mål inte bara går ut på att 
gynna sig själv utan att samtidigt sabo-
tera för de andra och helst av allt för le-
daren. Här kan man räkna relativa poäng 
för att värdera sina alternativ.

Draget bör spelare i görligaste mån 
ha förberett inför sin tur för att bespara 
motspelarna vad som på engelska kal-
las ”down time”. Med detta menas tiden 
du sitter av utan att spela spelet. Det är 
inte din tur på kanske 20 minuter och 
även om du blivit gammal efter partiet, 
ter sig spelet antikt. Jag visste att det var 
det vi råkat ut för under ett parti China 
rails. Efter sju timmar hade vi inte bara 
spelat klart utan även hunnit läsa ut två 
Rocky-album, den dagens tidningar och 
avverkat några partier luffarschack vid 
sidan av. Detta skvallrar om hur lite an-
ledning spelet gav oss att engagera oss i 
vad motspelarna gjorde av sina turer. Om 
det som händer mellan turerna rör din 
egen planering så behöver väntan i sig 
inte vara ett problem. Att ha långt mellan 
turerna kan fungera om det som händer 
där emellan är relevant för din egen pla-
nering. Då är du ändå engagerad och med 
i spelet. Om en spelare under sin tur id-
kar något slags handel eller vill bilda pakt 

med några andra, ges tillfälle att lobba 
för sin sak etc.

För säkerhets skull brukar senare spels 
skeenden brytas ner i olika handlingsfaser 
där varje spelare gör sin grej innan spe-
let går vidare till nästa fas. Inte som förr 
alltså; ”Vems tur är det?” ”Det är min. Jag 
funderar på hur jag ska göra i 3H”.

Även om de flesta spel har någon typ 
av slumpmoment verkar trenden gå mot 
att konceptet tärning inte finns med. Alla 
som spelat tärningsspel vet hur ospän-
nande det kan bli när sexorna eller ettor-
na skenar iväg. Tärningen kan ödelägga 
hela ditt strategiska upplägg för att i stäl-
let tillföra en känsla av meningslöshet.

Ett alternativ kan vara att dra kort ur en 
preparerad lek där utfallet är någorlunda 
reglerat, men de mest eleganta spelen lå-
ter slumpen enbart representeras av mot-
spelarnas handlingar. I sådana spel får 
det naturligtvis inte vara alltför uppen-
bart vad som är intressant ur deras syn-
vinklar. Detta ordnas ofta med hemliga 
uppdrag, varierande värderingar av olika 
resurser spelarna emellan, eller kanske 
ska man uppfylla tre valfria vinstvillkor 
av fem möjliga. Ingen slump att tärning-
en är på väg ut, så att säga. Tre spel som 
till skillnad från Settlers of Catan lyck-

ats hitta någorlunda alternativa sätt att 
använda tärningar är Carolus Magnus, 
Masons (Det enda spel jag kan komma på 
från Rio Grande Games som har någon 
form av tärningar!) och Yspahan.

Utifrån ovanstående kriterier vill jag 
tacka forna giganter för vad som varit. 
Tack och hej, Diplomacy, Risk, Junta och 
Illuminati.

Istället välkomnar jag nyare klassiker 
som Puerto Rico, Power grid, Caylus och 
Carcassonne!

Artikel

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

”Och till slut fl yttar jag femte infanteridivisionen till 
Milano. Det är din tur Anders... Anders?”

Termer:
Spelstrypare = Regeldesign som 
ser till att jämna partier inte kan 
pågå hur många rundor som helst.
Interaktion = Handlingar som på-
verkar motspelare att omvärdera sin 
strategi och taktik.
Elimination game = Utslagnings-
spel där spelare successivt slås ut ur 
partiet.
Down time = Oanvändbar väntetid 
mellan dina turer.
King maker = Spelare utan egen se-
gerchans som genom sin handling 
avgör vem som vinner.
Dexterity game = Spel där moto-

rik och komponenternas fysiska 
förhållande till varandra är ton-

givande.
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Föreningen

Norrbottens stolthet:

En trave rollspelsböcker hög som föreningens ord-
förande, smart system för att para ihop spelledare 
och spelgrupper och minikonvent fyra gånger om 
året har gjort Tärningen Avgör till Norrbottens 
största och viktigaste rollspelsförening. 

Tärningen Avgör
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HENRIK SANNESSON
signaler@sverok.se

− VI ÄR ÅTTA-TIO SPELGRUPPER 
igång just nu. Det är stort fokus på roll-
spel i föreningen.

Det säger Lloyd Baltz, ordförande i 
Tärningen Avgör. Föreningen har sitt 
fäste på Porsön strax utanför Luleås cen-
trum. Där, på campus för Luleå Tekniska 
Universitet, finns medlemsbasen.

− Det är ganska många tusen som plug-
gar här på LTU och vi är en av de största 
rollspelsföreningarna i Luleå. Eftersom 
vi funnits så pass länge har vi hunnit få 
gott rykte. Vi har många rollspel som 
våra medlemmar kan låna och många 
olika rollspelsgrupper. Vi har också an-
dra aktiviteter och erbjuder tillgång till 
bra lokaler. 

Men just lokal har blivit ett problem 
för föreningen. Lloyd uppskattar att 75 
procent av medlemmarna är studenter. 
För ett tag sedan sa Universitetet ifrån att 
bara studentföreningar får lov att vara i 
lokalerna. Sedan dess har Tärningen Av-
gör ombildats till en studentförening för 
att kunna fortsätta nyttja klassrummen 
på Universitetet. För att inte behöva säga 
nej till medlemmar fattade föreningen 
beslut om att hyra en lokal för att icke-
studenter skulle kunna fortsätta ta del av 
föreningens verksamhet. 

Kjell-Runo Ärlebrant är en av fören-
ingens grundare som har varit med från 
starten för tio år sedan. Precis som vi 
skrivit tidigare i Signalers föreningspor-

trätt är eldsjälar som tar på sig mycket av 
det praktiska arbetet en absolut grund-
förutsättning för att en förening ska över-
leva länge. Andra gången Signaler får tag 
på Kjell-Runo på telefon från Luleå ekar 
det märkbart i bakgrunden. Några ur 
styrelsen håller precis på att provspela i 
den nya lokalen. Föreningen har satt upp 
gipsväggar för att flera spelgrupper ska 
få plats samtidigt, men det är fortfarande 
sparsamt med inredning. 

I centrum för föreningens aktiviteter 
står rollspelskampanjer som bedrivs i 
studiecirklar. Föreningen är också känd 
för sina minikonvent som ordnas flera 
gånger om året. Konventen som egentli-
gen inte är mer än stora spelträffar lockar 
uppemot fyrtio personer, och inte bara 
medlemmar. 

− Konventen kom till för att vi ville lära 
känna varandra bättre, säger Kjell-Runo 
och fortsätter. 

− I en förening med mer än tio med-
lemmar kan jag rekommendera det. Efter 
ett sextimmarspass har man fått en gan-
ska bra första känning om det här är en 
person som man vill spela mer med. 

Tärningen Avgörs konvent har smart 
organisatoriskt stöd av föreningens hem-

sida. Med hjälp av en funktion kan spel-
ledare annonsera ut sina aktiviteter och 
alla som är intresserade kan hoppa på. 

− Det är inte så vackert, det vet vi, men 
det fungerar väldigt bra, säger Lloyd.

− Man skapar en användare på 2 minu-
ter och sen kan man berätta om sin akti-
vitet och i vilket klassrum den befinner 
sig. Systemet rensar också bort aktiviteter 
som har för få anmälda deltagare, berät-
tar Lloyd.

Precis som i många andra föreningar är 
det många som spelar flera olika sorters 
spel. Några håller på med figurspel och 
brädspel, men huvudfokus för de 73 med-
lemmarna är ändå rollspel. Föreningen 
har ett stort rollspelsbibliotek. Det, kom-
binerat med tak över huvud åt spelgrup-
perna, tror Lloyd är ett framgångsrecept 
för en förening som ska locka många.

− Vi har 50-60 olika rollspelssystem 
som vi lånar ut gratis. Om man skulle 
stapla alla våra cyberpunkböcker så skul-
le man få ett berg lika högt som jag är.

Länk till föreningens hemsida: 
http://www.rollspellulea.org

Föreningen

Här provspelas det för fullt i föreningens nygamla lokaler.



Nya Ork-codexen till Warhammer 40K kommer 
ge fl er orkiska galenskaper på turneringarna, 
det spår Signalers recensent Johan Westlund. 
Den efterlängtade boken är en fl irt med gamla 
tiders orkspelare. Det är dags att damma av de 
gröna gubbarna och ropa ”Waaaagh!” igen.

WAAAAGH!
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Ny ork-codex 
efter sju år lång väntan
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DET VAR MED viss oro som jag öpp-
nade den nya orkboken. GW:s senaste 
codexar har enligt mig varit riktigt usla. 
De har varit överdrivet förenklade och 
saknat alla de valmöjligheter och detal-
jer som funnits tidigare. Ork-codexen 
följer upplägget från de senaste böck-
erna med en beskrivning av och reglerna 
för de olika enheterna först och själva 
armélistan sedan.

Layoutmässigt är boken snyggt gjord och 
armélistan för tankarna till de två första 
utgåvorna, vilket ger lite nostalgiska rys-
ningar. Det finns också en rejäl sektion 
med bakgrundshistoria som innehåller 
en positiv överraskning. I de två första 
utgåvorna av 40K hade orkerna väldigt 
mycket humor och galna saker både i 
reglerna och bakgrunden. I tredje utgå-
van ville GW göra världen mörkare och 
tonade ner den biten rejält. De blev onda-
re, brutalare, mer seriösa – och tråkigare. 
Visserligen är 40K en dystopisk framtids-
vision, men det måste ändå finnas något 
utrymme för humor. I den nya codexen 
lyckas GW bra med att blanda de två as-
pekterna. Mycket av humorn är tillbaka, 
men med en lite elak twist. Flera enhe-
ter har återfått sin gamla bakgrund och 
därmed mycket mer av sin personlighet. 
Även klanerna har fått mer utrymme än i 
den förra boken. 

 Regeltekniskt har det skett flera stora 
förändringar. Precis som i de senaste 
codexarna har mycket förenklats, men 
på ett betydligt vettigare sätt än vad som 
skett för t.ex. Dark Angels eller Chaos. 
Choppan, som tidigare begränsade ef-
fektiviteten av fiendens rustning, är nu-
mera ett vanligt närstridsvapen. Power of 
the Waaagh, som kunde dubbla orkernas 
initiativ vid en charge, är ersatt med Fu-
rious charge. Mobbing up, det vill säga att 
flyende orkenheter kunde gå ihop med 
andra enheter, är helt borttaget. Sam-
mantaget gör ändringarna av orkernas 
arméspecifika regler att de blir betydligt 
smidigare att spela med utan att reglernas 
innebörd går förlorad. Orkerna är fortfa-
rande farliga när de chargar in i närstrid 
och modigare när de är många. Föränd-
ringarna gör även att varje enskild ork 
blir något sämre men det kompenseras 
mer än väl genom rejäla sänkningar i 
poängkostnad. En vanlig ork boy kostar 
numera endast sex poäng! Många av or-
kernas tidigare regler var i och för sig bra, 
men de innebar också att kostnaden gick 
upp så pass mycket att det sved lite mer 
än vad det borde göra när en ork dog. Nu-
mera kan man offra en enhet utan att det 
spelar så stor roll. 

 
En annan förändring till armén som 

helhet är en smart liten regel inspirerad 

av Warhammer Fantasys orker. En gång 
per spel kan Orkspelaren deklarera en 
Waaagh, vilket kortfattat innebär att 
alla orkinfanterister får använda Fleet of 
foot-regeln och kan röra sig i skyttefasen 
den rundan. Det kan låta som en liten 
ändring men efter lite funderingar inser 
man att den har stora verkningar. Un-
der förutsättning att de kom in i närstrid 
tredje rundan så kunde orkerna tidigare 
förflytta sig 24 tum på tre rundor. I de 
flesta scenarion får man dock inte ställa 
upp inom 24 tum från motståndaren. Ti-
digare har orkinfanteri alltså inte kunnat 
komma in i närstrid förrän runda fyra, 
om inte motståndaren avancerar. Med en 
”Fleet” så måste åtminstone motstånda-
ren retirera för att hindra orkerna från att 
komma fram i runda tre. En annan stor 
aspekt av det är att motståndaren ald-
rig kan vara säker på hur långt orkerna 
kan gå så länge orkspelaren inte utnyttjat 
Waaaghen. Tidigare var alla enheter som 
befann sig mer än 12 tum från orkerna 
säkra, men numera måste de står mer än 
18 tum ifrån, vilket är lurigare. Kombi-
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nerat med transportfordon kan det också 
bli rätt långa charges.

 
Vanliga ork boyz har som nämndes 

innan blivit betydligt billigare. Tyvärr är 
de också en av de enheter där GW:s iver 
över att förenkla saker märks mest. En-
hetens ledare, Noben, som tidigare hade 
mängder med olika val har nu endast fyra 
saker att välja på – Power klaw, Big chop-
pa, Eavy armour och Bosspole. Tyvärr lär 
vi få se en hel del identiska Nobs i framti-
den, vilket känns tråkigt. På den positiva 
sidan kan nämnas att alla enheter med 
ork boyz under en viss storlek numera 
kan välja en trukk som transport och den 
har som tur är många roliga, och väldigt 
orkiska, vehicle upgrades. Några exempel 
är Wreckin’ ball som kan slå sönder for-
don och enheter i närheten och Boarding 
plank som gör att passagerarna kan at-
tackera ett fientligt fordon i närstrid. De 
olika specialisterna (Burna boyz, Tank-
bustas, Lootas, osv...) har även de fått 
sig en översyn. Tidigare var de i princip 
bara vanliga orker med någon specialre-
gel eller extra option men numera har de 
en betydligt mer specialiserad roll. Till 
exempel har alla Tankbustas i en enhet 
numera en rokkit launcha, men de måste 
skjuta på ett fordon om de ser det – även 
om de inte når! Många av specialisterna 
kan verka väldigt bra vid en första an-
blick, men med hjälp av diverse olika spe-
cialregler och detaljer har GW faktiskt 
lyckats hålla dem någorlunda balanse-
rade. De enda som känns överdrivet bra 
är Lootas, som skjuter hysteriskt mycket 
utan att ha några egentliga nackdelar. De 
lär bli standard i de flesta arméer. 

 
På tal om standard så finns det numera 

inga val (förutom namngivna karaktärer) 
som är begränsade till antalet eller som 
är obligatoriska. Och för warbossens del 

så innebär det nog att han kommer att 
synas betydligt mindre. Han har i och för 
sig blivit bättre än tidigare men de andra 
HQ-valen tillför mer till armén. Weird-
boyz (alltså orkernas motsvarighet till 
psykers) är tillbaka. De känns väldigt or-
kiska och slår varje runda på en tabell för 
att se vilken psychic power som de måste 
använda. Det andra alternativet till war-
boss är inte något nytt val i sig utan ett 
gammalt vapen som gör ett kärt återtåg. 
En Big mek kan numera välja att ha en 
Shokk attack gun. För er som inte stött på 
vapnet så är det en apparat som telepor-
terar snotlings mot fienden. Regeltek-
niskt är det numera ett Ordnance-vapen 
med styrka 2d6. Om man slår dubbelt 
(eller elva) händer det dock något speci-

ellt som kan vara allt från att allt under 
plattan dör, till att meken av misstag te-
leporterar iväg sig själv. Härligt orkiskt 
och riktigt roligt! Tyvärr borde vapnet 
nog speltestats lite mer då det i nuläget 
känns rätt obalanserad. Idén är klockren 
men slumptabellen är inte tillräckligt då-
lig för att uppväga det faktum att det är 
ett hyggligt billigt Ordnance-vapen med 
AP2 som fienden inte får skjuta tillbaka 
på (eftersom meken är en karaktär). Synd 
på en så pass cool sak...

 
Jag skulle kunna fortsätta att gå igenom 

allt som har förändrats men i så fall skulle 
det fylla upp halva tidningen. Istället för 
att bara uppdatera reglerna känns det som 
om GW har tagit varje enhet, funderat 
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på vilken roll den har i armén och sedan 
skrivit ihop regler som passar för den rol-
len. Och det innebär stora förändringar 
på många sätt. Till exempel känns orker-
na betydligt bättre nu. Tidigare var den 
en av de absolut vekaste codexarna men 
nu har orkerna helt klart klättrat uppåt. 
En fråga som känns viktigare är hur den 
är att spela med jämfört med den tidi-
gare codexen. Jag älskar bakgrunden till 
orkerna och de är väldigt roliga att kon-
vertera och måla. Men egentligen har de 
varit rätt trista att spela med utifrån den 
förra codexen. Det var mest att flytta alla 
modellerna framåt, hoppas att motstån-
daren inte hann skjuta ut för mycket och 
sedan hoppas att man slog bra i närstrid. 
Det kändes inte som man påverkade så 

mycket av utgången. Den biten har dock 
ändrats. Det finns helt klart mer saker för 
orkspelaren att hitta på eftersom orkerna 
har blivit mer mobila och bättre på skyt-
te. Sammantaget medför de uppdaterade 
reglerna att orkerna har blivit roligare att 
spela med.  Det är trist att GW dragit ner 
på valmöjligheterna, men tittar man på 
de senaste bottennappen till codexar har 
orkerna fått jämförelsevis många roliga 
saker att välja på.

 
Något som skall bli riktigt intressant 

är att se hur codexen kommer att påverka 
turneringsspelandet. De senaste åren har 
det varit väldigt få orkspelare på de stora 
turneringarna. Även på GothCon, som 
brukar ha över 100 deltagare, har det inte 

varit fler än två eller tre orker om man 
har haft tur. Men med en ny och bättre 
codex och mängder med nya modeller lär 
gamla spelare återvända och nya börja. 
Och fler arméer med många billiga mo-
deller kan mycket väl påverka andra ar-
méers vapenval. Förhoppningsvis kom-
mer codexen i varje 
fall att röra om lite 
i grytan och bidra 
till extra variation 
på turneringar ett 
tag framöver.

JOHAN WESTLUND har egentligen spelat fi-
gurspel alldeles för länge och anser att allt var bättre 
förr. Han kallas ibland för ”Ooan” efter sin orkboss i 
40K. mortarion@hotmail.com

Codexen har många snygga illustratio-
ner av namn som John Blanche, Alex 
Boyd, Paul Dainton, Dave Gallagher, 
Nuala Kennedy och Adrian Smith.



VISST ÄR DET TREVLIGT att lära sig 
nya saker. När jag träffade Dirk Henn 
och hans spel på spelmässan i Essen ok-
tober 2007, kände jag vare sig till Ölands 
stora fornminne eller att Eketorp fanns i 
en tidigare utgåva. Dirk och hans fru be-
rättade om vilka Sverigevänner de är och 
hur resorna hit gjort att de så smått börjat 
förstå svenska. Med sådant smicker be-
höver man som svensk i den spelmässiga 
stormakten Tyskland, inte vara särskilt 
inne på vikingar för att intressera sig. 
Trots att Monopol och Risk återlanseras 
årligen utan att (med undantag för Risk 
2210 a.d) bli bättre, ville jag att detta åter-

utgivna och förbättrade internationella 
spel som för en gångs skull utspelar sig i 
Sverige, skulle vara bra. En mer rationell 
anledning var ju också att både Metro, At-
lantic star och Alhambra av samme upp-
hovsman är riktigt trevliga lättviktare. 
Kanske är det därför jag är lite besviken.

Spelet pågår i tio omgångar såvida 
ingen fått ihop 18 byggstenar till sin borg 
innan dess. Då olika material har olika 
värde, är det inte säkert att först till 18 
vinner men spelaren får ändå fem extra-
poäng för att ha varit först. Varje omgång 
fylls olika resursfält med byggstenar en-

I den öländska fornborgen Eketorp ska spelarna samsas 
om byggstenar av olika valörer på sant vikingamanér. 
Inte undra på att det går åt minst lika många sjuksängar.
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Hårdfakta:
Eketorp 
Konstruktör: Dirk Henn
Antal spelare: 3-6 spelare 
Ålder: från 8 år
Speltid: 45-60 min.
Utgivet på engelska av 
Queen Games.

Tyska 
vikingar

ligt slumpvis dragna resurskort. Bakom 
varsin (alldeles för liten!) skärm planerar 
därefter spelarna simultant på varsin mi-
niatyr av spelplanen var deras vikingar 
ska placeras. Förutom byggstenarna på 
fälten kan du även försöka röva från mot-
spelares borgar.

Efter detta lyfter spelarna samtidigt 
sina skärmar varpå man ser var strider 
om för få byggstenar samt belägringar 
utkämpas. Om ett fält fått fler vikingar 
än det finns byggstenar till måste spelar-
na slå ut varandras pjäser. Det gör man 
med stridskort med värdena 1-6. Förlo-
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rande pjäser hamnar i sjukstugan olika 
antal rundor beroende på värdeskill-
naden mellan stridskorten. Finurligt 
nog slänger spelarna sina spelade kort 
i en hög framför motståndaren. Denna 
mekanik gör att de starka och svaga 
kort som delades ut som starthänder 
cirkulerar. Du har bara fyra kort och 
efter var fjärde batalj får du plocka upp 
de fyra kort motspelarna slängt fram-
för dig. Har du fått många starka kort 
emot dig är det då din tur att använda 
dessa och tvärtom.

Genom att panta in amuletter kan du 
inför en strid ersätta dina kort med nya 
från kortleken. Det är också det enda 
sättet som nya kort kan äntra partiet. 
Denna manöver garanterar inte att du 
får bättre kort och sparade amuletter 
ger poäng i sluträkningen. Sitter du 
med dåliga kort kan det därför vara 
ett alternativ att istället sätta pjäserna 
på mindre attraktiva fält där risken för 
konkurrens inte är lika stor.

Spelet roar nog yngre och lite oerfar-
na spelare bäst. Det har lättlärda regler 
och det är hyggligt lätt att klura ut vil-
ka strider man ska ge upp och inte. För 
många anfall leder till att man får snå-
la med sina kvarvarande pjäser några 
rundor innan förlorarna tillfrisknat. 
Omgångarna är tämligen lika och vore 
inte spelet så pass lättspelat som det är, 
främst med färre spelare, så skulle det 
bli alltför enahanda.

Eketorp kommer inte att erövra om-
världen som vikingarna men känner 
du dig lite svenskt lagom, kan du under 
lättsamma former slå ihjäl en timme 
och hålla fortet 
utan alltför ut-
manande mental 
ansträngning.

CLAES ENGHOLM är en regelbunden play-
er som bara får spel om folk inte fattar poängen. 
Han har också svårt att hålla inne med kassa ord-
vitsar. spelevinken@hotmail.com
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SPEL PÅ TEMAT ”dominera galaxen” är inte sällsynta, 
men få kombinerar detta med superb spelmekanik och går 
att avsluta på mellan trettio minuter och en timme. Tom 
Lehmanns ”Race for the Galaxy” gör just detta och lockar 
till parti efter parti. Det innehåller allt som ett spel med 
detta tema förväntas göra – mäktiga imperium, slagkraftiga 
flottor, handelskoalitioner, pirater och robotar på rymmen.

Den som väntat sig att få krossa medspelarnas flottor 
med sina egna i mäktiga rymdslag kommer dock att bli be-
svikna. Precis som i många tyska spel så är interaktionen 
mellan spelarna begränsad och det är på den punkten som 
spelet har fått mest kritik; för ett otränat öga kan det se ut 
som om Race for the Galaxy knappt har någon interaktion 
alls. Men en erfaren spelare lär sig snabbt att om man kan 

Snabbt och 
superbt

Race for the Galaxy:
Foto: Charlie Paull
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förutse de andra spelarnas drag så kan 
man maximera sin egen nytta samtidigt 
som man minimerar de andras.

Det finns flera olika strategier som kan 
användas för att nå segern – gruvdrift, 
lyxvaror, militär erövring, utforskning, 
främmande teknologi med mera, allt be-
ror på vilka kort du placerar ut och vilka 
handlingar du väljer. Spelet är väldigt 
balanserat och ingen strategi är avgjort 
bättre än någon annan, även om vissa 
kan behöva kombineras med andra för 
att lyckas bra. 

De etthundratrettiosju kort som utgör 
spelet är av bra kvalitet och illustratio-
nerna är mycket tilltalande. I spelet fyller 
dessa kort flera funktioner beroende på 
var de befinner sig. Ligger de på bordet 
med framsidan upp är de världar och 
infrastruktur som ingår i ditt rike, med 
framsidan ner så är de varor, på din hand 
så är de både valuta som används för att 
placera kort och kort som du har möjlig-
het att placera ut. Varje korts egenskaper 
beskrivs huvudsakligen med symboler 

vilka kan vara förvirrande i början, men 
tack vara det medföljande regelarket drö-
jer det inte länge tills de sitter.

Själv är jag riktigt förtjust i det här 
spelet – det är snabbt, lätt och snyggt. 
Speciellt tycker jag om hur korten lyckas 
berätta en historia med hjälp av bara ti-
teln, illustrationen och egenskaperna, 
helt utan stämningstext på korten. Tit-
ta närmare på kortet ”Refugee world” 
(”Flyktingvärld”) som är gratis att spela 
ut, sänker din militära styrka med ett och 
ger dig en lyxvara. Det är inte svårt att se 
framför sig hur flyktingströmmarna stäl-
ler till det för militären men att man kan 
få ut lyxartiklar av att ta hand om dem, 
ytterligare beskrivning är överflödig. 
Tack vare detta får varje parti snabbt ett 
eget liv och det vanligaste bekymret jag 
brukar ha med tyska spel, att de har för 
mycket mekanik och för lite yta, blir inte 
aktuellt.

Tack vare åratal av testning känns pro-
dukten väldigt gedigen och det märks på 

hur spelet flyter att designern har lagt 
ner åtskilligt med tid och energi; det är 
knappast något hafsverk. Tack vare den 
korta speltiden hinner man ofta med fler 
än ett parti på en kväll och man fortsät-
ter jaga det där ”perfekta” upplägget och 
återkommer gång på gång. 

Två expansioner som kommer göra det 
möjligt att spela med flera spelare och 
lägga till ytterligare spelmekanik är re-
dan klara och kommer att släppas med 
start i vår.

Foto: Charlie Paull
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Vinnarna i fototävlingen!

Men till slut lyckades vi kora fem vinnare, 
som vinner spel från Vincit!

Tack så mycket, alla ni som skickat in foton 
till Signalers fototävling. Fortsätt fotogra-
fera, även om den här tävlingen är över.         
Ni är fantastiska!

Vinnarna i fototävlingen!

”Bilden togs under ett kommunarrangemang där ALF 
representerade lajvhobbyn för Värmdös ungdomar.”
Motivering till priset: Det här var en av de bilder  som 
fick oss att spontanskratta. En skön blandning allvar 
och skoj. Och en påminnelse om varför vi håller på med 
våra hobbies: för att det är roligt!

”Bilden föreställer Dreamhack (världens största Lan) nu i 
vintras när hela 10 500 datorer var uppkopplade på Dream-
hack samtidigt!”
Motivering till priset: En otroligt snygg bild som det verkli-
gen är synd att vi inte har plats att visa större här. Perspektivet 
ger en mäktig känsla av hur stort evenemanget faktiskt är.

”Simon 2,5 år, introduceras  i Mutant – Undergångens Arv-
tagare.”
Motivering till priset: Det gäller att börja tidigt. Dessutom 
en mycket fint komponerad bild!

Artikel

Nu är fototävlingen som utlystes i nummer 55 
avgjord. Det har varit riktigt svårt att välja ut 
vinnarna bland alla roliga, fi na, humoristiska 
och stämningsfyllda bilder, och det blev en hård 
kamp om förstaplatsen. 

Första pris: 
Lajvföreningen A.L.F. 

Andra pris: 
Ida Forsberg 

Tredje pris: 
Anders Norberg



”Mina svärföräldrar svettas över Ticket to Ride på 
fjärde advent.”
Motivering till priset: Svärmor ser dock ut att ha 
fått ganska bra kort på hand, om man ska döma 
av den nöjda och finurliga blicken. Svettas blir 
det nog någon annan som får göra snart...

”Bilden är tagen minuterna innan starten på lajvet Hav-
gard, utspelades sommaren 07. Alla lajvare känner väl 
igen wärdshusmyset? Så jag tyckte bilden visar mycket 
stämning som kanske många lajvare åker på lajv för.”
Motivering till priset: Vi kan inte annat än hålla med om 
att bilden är både mysig och stämningsfull.

Annons

Artikel

Du har väl loggat in?
midas.sverok.se

Nu kan alla föreningar hålla reda på medlemmar, information 
och bidragsansökningar direkt på nätet genom Sveroks nya 
onlinedatabas Midas. Genom Midas kan vem som helst hitta 
Sverokföreningar där de bor och få information om vad dessa 
sysslar med och har på gång. Man kan också starta en ny 
förening igenom Midas. Alla medlemmar kan också få tillgång 
till föreninens information genom att skapa en användare och 
koppla ihop den med sin förening.

Hokus Pokus! - Nu kan alla hitta varandra via nätet, utmana 
någon annan förening på spelmästerskap!

Alla föreningar i Sverok har nyligen fått ett brev med en engångskod. 
Med denna kan föreningen få kontroll över sin förening inom Midas. Utse 
någon medlem till föreningens administratör. Denne skapar sedan en 
användare och kopplar ihop denna med föreningen med hjälp av koden.

Simsalabim! - Nu kan ni sköta all er föreningsadministration 
samt mycket mer via nätet!

Fjärde pris: David Fällmar Femte pris: Anneli Hårdén
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Daniel touchade lite lätt på temat steampunk 
i förra numret. Ett av boktipsen den här gång-
en är också steampunk, men i övrigt liknar 
detta inte vanliga böcker – det här är interak-
tiva äventyr i bokform för en person, där du 
väljer din egen väg genom berättelsen.

Tre tips för den som vill läsa böcker på sitt 
eget sätt, alltså.

DANIEL KRAUKLIS är Mannen som 
läser som det faller honom in. 

prima_materia@hotmail.com

Ur bokhyllan

Det har gjorts några ansatser att få so-
loäventyren lite mer litterära - och att 
göra romaner mer interaktiva. Den här 
serien, om Buffy the Vampire Slayer, får 
väl ses som ett av de mer lyckade för-
söken. Här behöver man inte slå några 
attackslag eller fippla med ryggsäcken 
– man läser helt enkelt på som vanligt 
och ställs efter en  sida eller två inför ett 
val där man kan påverka handlingen. 
Rätt tonsäkert för Buffy-fans, för övrigt, 
med rapp dialog och huvudpersoner 
man känner igen.

Stake Your Destiny

Det här sköna, relativt nyskrivna steampunk-äventyret i det viktorianska Eng-
land är signerat Jonathan Sutherland och Gary Chalk. Herr Chalk är tidigare 
känd bland annat för illustrationer till Lone Wolf och man känner direkt igen 
hans fulsnygga tuschteckningar i den här, hittills första och enda boken i serien. 
Smutsiga gatubarn, dimma och eldsprutande gatlinggevär. Gött!

The Golem 
of Brick Lane
Jonathan Sutherland 
och Gary Chalk

Sorcery

”När jag var liten höll jag på med nån 
slags spelbok, ehh... vahettere, ensamvar-
gen eller nåt sånt.” Jo, Lone Wolf (eller En-
samma Vargen) av Joe Dever var stort på 
åttiotalet, tillsammans med Fighting Fan-
tasy, soloäventyr som bland annat skrevs 
av Steve Jackson från SJG (senast känt 
för Munchkin). De flesta FF-titlar var 
fristående, men i Sorcery fick man spela 
en och samma hjälte – en trollkarl – i en 
serie om fyra böcker med löpande story 
och ett enkelt och intressant magisystem 
baserat på memorering. Dessutom illus-
trerat av John Blanche, som ju gick vidare 
till att bli AD-nestor på GW. Nu finns de 
i nyutgåva.

BÖCKER
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På äventyr i människoland av Tobias Radesäter

Serien

På äventyr i människoland, II

Ä
LV
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! av Tobias Radesäter
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POSTTIDNING B
Avs:  SVEROK
 Klostergatan 5A 
 582 23 Linköping

CalCon XIV
22-24 februari: 
Kalmarkonvent som bland annat anordnar 
SM i Settlers of Catan.

www.calcon.se

GothCon XXXII
21-23 mars: 
Vad är ett bättre vårtecken än Sveriges 
största spelkonvent?

www.gothcon.se

LinCon
1-4 maj: 
Fyra dagar spel och glädje på Linköpings universitet!

www.lincon.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 
c/o Christoff er Ångmark
Professorsslingan 9 LÄG 302
104 05 Stockholm

Sverok SKuD 
Box 1548 
22101 Lund 
skud@sverok.se 

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

Sverok Övre Norrland 
c/o Kassör Lloyd Baltz 
Vänortsvägen 5
97754 Luleå
073-0379642 
Llobal-5@student.ltu.se 

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 medlem-

mar. Så hör av dig!

Har du något att berätta? Kanske vill du skriva 

en artikel, eller tycker du om att fotografera? 

Maila till signaler@sverok.se!

Skriv till oss!


