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Svenskt Mästerskap i 

Nu får du chansen att visa dina vänner vem 
som verkligen är den bästa generalen, 

för första gången anordnas
Svenskt Mästerskap i Warhammer fantasy battle.

Turneringen går av stapeln den 31 maj - 1 juni 
och kommer att hållas i Råsundaskolan, Solna

i Stockholm. Förutom själva turneringen kommer även 
nyfikna ges chansen att lära känna hobbyn genom att 

spela ett parti eller prova på att måla en figur.

För mer information se www.warhammer-sm.se 
eller mejla warhammer.sm@gmail.com

Solna Stad

 Arrangeras I samarbete med
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Ledare

De Delaktigas Armé
ör några veckor sedan var jag på föreningen Styx nystartade 
lokaler i Östersund. Den som tror att spellokaler måste vara 

instängda och mörka, eller funderar över hur man kan få fler 
medlemmar till föreningen, bör göra ett studiebesök hos dem.

Något jag funderade på mellan speldragen var hur naturligt 
folk bytte roller under kvällen. En person kunde spela kort, 
ställa sig i kioskkassan när det behövdes, gå över till att organi-
sera det kommande lajvmötet o.s.v. Det fanns ingen ledare som 
stod vid sidan av verksamheten, utan verksamheten leddes av 
deltagarna. Det är inget som är speciellt för just Styx, utan sna-
rare något som är speciellt för Sverokföreningar överlag.

För mig som började med idrott och scouter var ledaren nå-
gon som var äldre, höll koll och inte aktivt deltog i verksam-
heten. Sen började jag spela rollspel istället, gick med i Sverok-
föreningar och började arrangera lajv och föreningsträffar. 
Kontrasten var stor, det fanns inte längre någon som stod på 
sidlinjen och ropade uppmuntrande ord, eller visade hur man 
får till den komplicerade knopen...

...trodde jag då. Egentligen är det ju så att vi själva är de som 
står för de uppmuntrande orden,  och vi själva visar varandra 
hur man knyter en knop – eller målar en figur, optimerar nästa 
drag eller utformar en ny värld. Vi har personer som leder lajv-
arrangemang och konvent, spelträffar och årsmöten, förening-
ar och projektgrupper. Vi har mängder med ledare i förbundet 
– men väldigt få som står på sidlinjen. De som leder verksam-
het i Sverok är de som själva är en del av den.

Vi blev inte De Övergivnas Armé*, istället är vi De Delakti-
gas Armé.

– Aimée 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?

F

* Fotnot: ”De övergivnas armé” är en reportagebok från 1997, 
skriven av Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt med syfte att fram-
ställa den svenska rollspelsrörelsen (bland annat Sverok) som 
farlig. (Citatet hämtat från Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/
wiki/De_%C3%B6vergivnas_arme)



Signaler från Sverok | maj 20084

Upphovsrätt blev ordet på allas läppar våren 2008. Det är förstås fildelnings-
frågan och rättegången mot männen bakom Piratebay som gjort att nästan alla 
svenskar idag har en åsikt i frågan. När man gör en tidning så är kunskap om 
upphovsrätt inte bara a och o, utan också alla bokstäver däremellan. Den som 
har skrivit en text har rätt att uppmärksammas för sitt arbete och lika självklart 
är det att fotografer ska erkännas för sitt. Ändå ber vi i det här numret om ur-
säkt till så många som fyra fotografer. En del av skulden är vår egen − vi har 
helt enkelt slarvat med vårt jobb. Men tyvärr händer det för ofta att bilder som 
skickas till redaktionen inte kommer från fotografen och att den inte heller gett 
tillåtelse till publicering. Vi på redaktionen är tyvärr inga tankeläsare och har 
begränsade möjligheter att kontrollera det material vi får in. Vi måste kunna 
lita på att den som hör av sig med en bild också berättar vem upphovsmannen 
är. Oavsett vad man tycker om upphovsrätt i fildelningsfrågan så tror jag att de 
flesta, bara man tänker efter lite, anser att den som tagit en bild eller skrivit en 
text ska uppmärksammas för sitt verk. Så jag vill också passa på att hylla alla 
våra duktiga fotografer, skribenter och illustratörer. Ni gör ett fantastiskt jobb 
och med hjälp av er blir den här tidningen värd att läsa.

En annan sak som ligger i luften. Det går inte att ignorera längre att Den 
blomstertid nu kommer närmar sig med stormsteg. Sommaren är både hög- och 
lågsäsong för spelarsläktet. Medan vissa störs av att halva rollspelsgruppen är 
bortrest och andra har ett irriterande solblänk i skärmen finns det i alla fall 
en grupp spelare som kan glädjas åt att deras tid är nu. För lajvarna är det inte 
bara långa dagar och varma nätter utan också ett digert arrangemangsutbud 
som sommaren 2008 bjuder på. Oavsett om man vill dra på sig kimonon eller 
riddarrustningen så finns det något för alla smakriktningarna. I det här numret 
av tidningen fokuserar vi extra mycket på alla ni som helst av allt vi dra på er 
strålskyddsdräkten i sommar. Vår special om Efter katastrofen-genren börjar 
på sidan 12. Känner man dessutom för rollutveckling och inte är rädd för kritik 
så kan jag rekommendera teatermannen Linus Widners artikel på sidan 24. 

Signalerredaktionen önskar er alla en trevlig sommar! 

Upphovsrätt och fel
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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.

Inlämningstopp för annonser till 
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Vill du annonsera i Signaler från Sverok?
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Foto: Henrik Sannesson

Sommarnumret

Rättelser:
I reportaget om En stilla middag i SFS 56 mis-
sade vi att Emma Öhrström har tagit hälften 
av de bilderna.
Till konventskollaget på sidan 16-17 i SFS 57 
hade Anna Lundin, Christofer Colliander 
och Emil Björnson bidragit med foton.
Bilden på sidan 26 i SFS 57 togs av Wilhelm 
Person.
Signalerredaktionen beklagar djupt 
det inträffade!



  Signaler från Sverok | maj 2008 5

12

30

36

sommaren 2008

10

26

3

4

6

8

10

12

24

26

28

30

34

36

38

39

40

Ordföranden talar

Ledare

Nyheter

Debattartikel

Dataspelsgalan

EFTER KATASTROFEN-SPECIAL

Krönika: Det är skillnad på lajv och teater

Fotoreportage: Solmukohta 2008

Föreningen: Arfold

Recension: Coriolis

Recension: Noir spelpaket

Recension: Odin Sphere

Bokrecensioner

Serier

Kalendarium

Innehåll



Signaler från Sverok | maj 20086

− Det jag hört från dem som har pratat 
med folk i GW-strukturen är att det upp-
levs som svårt för GW att konkurrera med 
de svenska turneringar som redan finns, 
eftersom de håller väldigt hög klass.

Det säger västeråsaren Joakim Nerén 
som trots att det tidigare funnits skep-
sis nu har lyckats ena Games Workshop, 
tre föreningar och Solna Stad om att ar-
rangera officiella svenska mästerskap i 
Warhammer. Själv har Joakim, aktiv i 
Sverokföreningen Västerås  Warhammer-
sällskap, gedigen arrangörsbakgrund. 
Det är i föreningarna Rogue Trader i 
Stockholm och Atlantis i Uppsala som 
Joakim hittat folk med rätt erfarenheter 

Nyheter

Warhammer-SM till Solna
I år blir det premiär för Svenska Mästerskapen i Warhammer i Solna. Tre av Sveri-
ges största Warhammerföreningar har gått samman med Solna stad och Games 
Workshop. På några års sikt ska den nya storturneringen locka 200 spelare. 

Det var när Bea och Sten Düring ordnat 
EM i samlarkortspelet Vampire: Eternal 
Struggle som idén till ett arrangörsse-
minarium och nätverk föddes. Den idén 
studsades i form av en ansökan om verk-
samhetsbidrag mot Sveroks styrelse. Öns-
kemålet från den blev att det också skulle 
bli en handbok för mästerskap. Sagt och 
gjort. Hösten ägnade paret åt att samla 
ihop erfarenheter till en guide. I skri-
vande stund antas den 25-sidiga PDF:en 
vara layoutad och klar när tidningen når 
sina läsare. 

Handboken är främst riktad till den 
som vill ordna ett fristående mästerskap.

− Är man på konvent så är oerhört 
mycket i form av sovsalar och mikro-
vågsugnar redan fixat, säger Bea Düring. 

EM i Vampire i Göteborg var just en 
tävling utan konvent. Beas absolut vikti-
gaste tips till den blivande arrangören är 
att definiera sin målgrupp.

− När du arrangerar så som vi gjorde 
och det kommer kortspelstöntar från 
hela Europa, då måste du erbjuda dem en 
helhet. Det här var killar som hade tagit 

semester en vecka för att komma hit till 
Sverige och många hade tagit med sig 
flickvännen. Så vi ordnade picknick och 
skärgårdsutflykt för att det skulle vara en 
fungerande vistelse för dem.

Handboken kan man ladda ner från   
www.sverok.se

– Henrik Sannesson

Mästerskapsguide
Nu får ”kortspelstöntar” och alla andra som vill 
ordna mästerskap en handfast guide om allt från 
målgruppsanalys till hur man får ner kostnaderna 
med hjälp av promotion. 

som kan hjälpa till att stå värd för SM i 
månadsskiftet maj-juni. Joakim talar 
mycket om att SM ska dra lärdom från de 
bästa Warhammerturneringarna i landet 
och försöka stoppa in allt på ett ställe. 

− I Umeå har de väldigt god organisa-
tion, i Västerås har vi väldigt bra bord och 
terräng och på GothCon har de väldigt 
bra spelklimat – många åker dit bara för 
känslan. Vi hoppas kunna länka samman 
alla positiva saker i vår turnering.

Men man kan inte få allt. Samarbe-
tet med Solna stad innebär att den lokal  
man har fått låna blev en skolsal. Inte helt 
optimalt tycker Joakim som i Västerås 
där han har arrangerat ett tiotal War-

hammerturneringar brukar satsa mycket 
just på lokaler och miljö.

− Solna stad tycker att vi ska ha lite av 
ett provår. Men vi kan i alla fall ta med 
oss alla goda erfarenheter vi har från 
olika arrangemang och göra en välorga-
niserad turnering. Och så får vi komma 
igen nästa år med ännu bättre lokaler. I 
år fokuserar vi på att skapa ett så trevligt 
och smidigt arrangemang som det bara 
är möjligt. 

På sikt hoppas Joakim att turneringen 
ska locka 200 personer. I år tror han att 
det är mer realistiskt att den kommer dra 
hälften så många besökare.

– Henrik Sannesson

Foto: Changemaker
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Sveriges största populärvetenskapliga evenemang, så 
kallar sig Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Syftet med att 
visa upp vetenskap under en vecka är att locka unga att 
läsa vidare på högskolor och universitet. 
I år var lockbetet spel.

− Det känns så rätt i tiden just nu, säger 
Jennie Johansson, som jobbar på Veten-
skapsfestivalen. 

− Spelande blommar just nu på olika 
håll. Det finns allt från underhållnings-
program i tv till Sverok som är en jätte-
stor organisation till att jättemånga går 
på lan. Spel är en kultur som växer och 
förändras. Man spelade redan på medel-
tiden, men då kastade man varpa. Idag 
är det verklighetstrogna simuleringar. Vi 
har gått från ”hands on” till hi tech.

Jennie Johansson är ansvarig för evene-
mangen som sker i Nordstan i Göteborg 
under Vetenskapsfestivalen. Festivalen 
är ett årligt återkommande och blandar 
friskt olika forskningsfält, allt för att 
locka ungas intresse för vetenskap. 

Speltemat under festivalen, som i år 
ägde rum mellan 14 och 20 april, innebär 
en mängd olika spår. Det fanns visuella 
delar som till exempel ett rekordförsök 
i överklockning. Med hjälp av flytande 
kväve kyldes en dator ner för att kunna 
köras långt snabbare än fabriksinställ-
ningarna tillåter. Men eftersom det var 
en forskningsfestival handlade det inte 
bara om den sortens spel som vi känner 
igen från spelhobbyn. 

Festivalen undersöker varje år ett tema. 
Tidigare år har det varit teman som håll-
bar utveckling, design och kärlek. Och 
när det handlar om spel så angrips temat 
ur ett så brett perspektiv som möjligt. 
Spelteori används inom ekonomi och i 
konfliktsituationer. Det presenterades 

forskning som handlar om hur lajvare 
och rollspelare uppfinner religioner i 
sina världar. Även den pedagogiska as-
pekten på spelande undersöktes. Avan-
cerade simuleringar används idag både 
av kirurger som ska lära sig operera och 
av Försvaret i flygsimulatorer. Jennie Jo-
hansson tycker att det är intressant att 
utvecklingen inom nöjesspel går hand 
i hand med sånt som  är mycket tyngre, 
sett ur ett samhällsperspektiv.

− Vi hoppas att människor som är in-
tresserade av spel upplever en ny dimen-
sion av vetenskap och att de som är in-
tresserade av vetenskap upptäcker en ny 
bild av spelandet, säger hon.

– Henrik Sannesson

Nyheter

Warhammer-SM till Solna

Foto: Dick Gillberg

lockar till
Spel

vetenskap
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SVEROK GÖR SITT BÄSTA för att få 
nya förmågor och nytt engagemang att 
komma in i förbundet. Alla ska göra sitt 
eget val kring huruvida de vill bli spelare 
eller inte, och självklart vill vi att fler 
människor ska hjälpa till att främja den 
älskade spelhobbyn. Samtidigt verkar 
hela organisationen ofta som en ogenom-
tränglig snårskog. Ofta hör man klagomål 
på att engagemanget dör, och såväl med-
lemmar som de aktiva lämnar förbundet. 
Kvar står vi och undrar vad vi ska göra åt 
det, men för att kunna bekämpa proble-
men så måste vi identifiera dem. 

Jag ser en stark bidragande faktor i det 
hårda debattklimat som råder i förbundet. 
Vi ägnar onödigt mycket tid åt att miss-
tänkliggöra och förlöjliga varandra istäl-
let för att göra någonting konstruktivt. 

Också förbundet Vi Unga har reagerat på 
debattklimatet. I den jämställdhetsmät-
ning som genomfördes på riksmötet 2007 
är det en av de saker som de utomstående 
observatörerna reagerar starkast på. 

Debattklimatet uppfattades som hårt 
främst på grund av det utbredda bruket 
av härskartekniker. Socialpsykologen 
Berit Ås har definierat fem sådana, som i 
regel används av den dominerande grup-
pen för att stärka sin position i en hie-
rarki, medvetet eller omedvetet. Under 
riksmötet 2007 registrerades bruket av 
härskartekniker hela 855 gånger. Det är 
en hög siffra för bara 79 ombud.

Osynliggörande är exempelvis när nå-
gons inlägg i diskussionen går förbi helt 
obemärkta, eller för all del att när en viss 

Debatt

Sverok genomsyras av en oroande brist på respekt och 
hänsyn till andra engagerade. Jämställdhetsmätningen 
från förra årets Riksmöte visar att vi Sverokaktiva är mer 
än dubbelt så bra på att trycka ned varandra som på att 
ge andra cred.  

MOBBAD
av Zworken?
Sveroks jättesnälla maskot 
kan väl aldrig göra nån illa
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person går upp i talarstolen så springer 
tio personer och köper cola. 

Under rubriken förlöjligande går att 
göra sig rolig på andras bekostnad, frågor 
som ”du är väl ironisk nu, hoppas jag?” 
eller sarkasm i största allmänhet. 

Dubbelbestraffning går ut på att miss-
tänkliggöra folk oavsett hur de handlar. 
Uttalar du dig i en fråga är du onödigt 
politisk men gör du det inte är du lam. 

Undanhållande av information kan 
vara att inte tala om för enskilda fören-
ingsmedlemmar att det är spelkväll, eller 
att ta för givet att alla har koll på den fler-
åriga bakgrunden i en fråga och därför 
inte gå igenom den. 

Den femte härskartekniken är påfö-
rande av skuld och skam, och går helt en-
kelt ut på att förklara för någon att allt är 
dens eget fel, antyda att den inte gör sitt 
jobb eller liknande. 

Förmodligen är vi bara omedvetna. 
Sarkasmen flödar på slentrian. Intern-
skämt är roliga och bygger upp en gemen-
sam sverokanda − om man vet vad de går 
ut på. Tyvärr kan interna företeelser som 
Zworken, SkuD:s attackhelikopter eller 
klagomål över Piff och Puffs konsekven-
ser för lajvsverige användas som ett ef-
fektivt sätt att stänga ut människor.

Många gånger förlorar sig förbundets 
aktiva i långa gräl om detaljer istället 
för att se att vi har samma helhetsbild. 

Allt sådant gör att vi förlorar tid, fokus 
och engagemang. Andra gånger är vi för 
upptagna med att hävda att det är vi som 
vet bäst, för att släppa in nya förmågor i 
organisationen. Alltför ofta i Sveroksam-
manhang avhyses kreativa förslag med 
argument av typen ”det där prövade vi 
2002 och då funkade det inte alls”, eller 
så stängs yngre personer ute från diskus-
sionerna när de inte får den fleråriga bak-
grunden förklarad alls för sig.

Jag säger inte att vi genast ska sluta 
diskutera viktiga frågor och börja klia 
varandra bakom öronen istället. Inte hel-
ler att vi ska sluta skämta med varandra. 
Men hela förbundet och framförallt vi 
aktiva skulle förmodligen må bra av att 
fundera ett par minuter på hur vi tyck-
er att det ser ut i förbundet och om det 
verkligen är önskvärt, om man ser till 
konsekvenserna. 

Som kontrast till härskarteknikerna, 
så har förbundet Vi Unga tagit fram ett 
antal såkallade främjartekniker, som an-
vänds för att lyfta fram varandra och bi-
dra till ett mer positivt debattklimat. De 
främjartekniker man pratar om är om-
nämnande, som motsats till osynliggö-
rande. Bara genom att nämna en person 
så får den utrymme. Framlyftande är när 
man lyfter fram eller håller med en per-
son, som då inte bara får utrymme utan 
även bekräftelse. Att ge utrymme och tid 

är att låta folk i lugn och ro ta till sig be-
slutsunderlag och liknande. 

Slutligen är applåder ett allmänt bra 
sätt att visa stöd för någon.

Under riksmötet 2007 användes alltså 
855 härskartekniker, men bara 396 främ-
jartekniker. Vi Sverokare är alltså dubbelt 
så duktiga på att försöka ställa oss över 
andra som att lyfta fram varandra. Det är 
oroväckande, men sant. 

Förlorar vi egentligen så mycket på att 
släppa in den där femte killen i vår roll-
spelsgrupp? Att tala om för någon som 
inte är med i vår egen förening att hen-
nes förslag faktiskt var riktigt bra, eller 
att förklara bakgrunden till det där grälet 
på forumet för någon som inte begriper 
det? Jag tror inte det. Skiljer vi verkligen 
på sak och person i alla lägen, och kan 
alla i förbundet ta en saklig diskussion? 
Jag tror inte det heller. Men bara genom 
att alla vi i förbundet börjar tänka efter 
innan vi talar, så kan 
vi komma långt.

Debatt

ANNELI HENRIKSSON är lajvare, och försöker 
förgäves lära sin katt reglerna till Ticket to Ride.

anneli@sthlm.sverok.se 
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Malmös stolthet
Massive knep fyra vinster på spelgalan

Artikel

Kulturminister Lena Adelson Liljeroth 
delade ut priset till Årets svenska spel.

De gröna spelpjäsliknande priserna, 
”Fiorna”, strax innan galan började.

Varje år delar Dataspelsbranschen ut priser till de 
spel, företag och personer som betytt mycket under 
året. I år firades Spelgalan för sjunde gången. ”Alla” 
var där, bland andra Sveroks ordförande och kultur-
ministern. Men mest minnesvärd blev nog kvällen 
ändå för Malmöutvecklaren Massive Entertainment. 

Text: Daniel Ullenius
Foto: Martin Lindell, Dataspelsbranschen

SPELGALAN ÄR FÖR den oinvigde 
svenska spelbranschens motsvarighet 
till Oscarsgalan. Under en kväll i mars 
delas priser ut för bland annat bästa 
”first person shooter” FPS, bästa mobila 
spel, viktigaste personlighet med mera. 
Branschfolk, journalister och utvecklare 
är alla inbjudna, och kvällens VIP är 
ingen mindre än kulturministern Lena 
Adelsohn Liljeroth. Leder galan gör pro-
gramledaren Orvar Säfström som själv 
spelat datorspel i många år, långt innan 
han blev filmkritiker.

− Det är en otroligt bra gala och jag är 
mycket nöjd med hela kvällen. Stämning-
en är på topp och det är sjukt kul att se att 
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Kategori   Vinnare
Mobila spel   The Legend of Zelda: The Phantom Hourglass

Barn & Familjespel  Lego Star Wars: The Complete Saga

Musik    Guitar Hero III: Legends of Rock

Sport    Skate

Racing    Forza Motorsport 2

Action    Call of Duty 4: Modern Warfare

Äventyr    Okami

FPS    Bioshock

Plattform   Super Mario Galaxy

Rollspel    Mass Effect

Onlinespel   Call of Duty 4: Modern Warfare

Pussel    Portal

Beat ‘em up   Virtua Fighter 5

Strategispel   World in Conflict

Årets svenska 
tekniska presentation  World in Conflict

Årets svenska Grafi k  World in Conflict

Årets svenska spel  World in Conflict

Årets spel   Super Mario Galaxy

Mäktigaste Kvinna  Camilla Anger (VD Vivendi)

Mäktigaste Man   Örjan Andersson (Marknadschef Bergsala)

Årets vinnare

Artikel

Sveroks ordförande Aimée Kreuger 
delar ut pris till Årets rollspel.

och viktiga personer här, det blir mer se-
riöst då.

När prisutdelningen och middagen är 
över fortsätter kvällen lugnt med mer 
branschmingel. Signaler  lyckades få tag 
på  kulturminister Lena Adelsohn Lilje-
roth som kommenterade prisutdelningen 
så här:

− Målgruppen för spel blir större och 
större och detta tillsammans med att ny-
fikenheten kring spel är stor gör att den 
allmänna acceptansen ökar. Idag känner 
alla någon som spelar spel i någon form. 
Även om jag inte spelar själv så spelar 
några av mina yngre släktingar.

− Och din pressekreterare, skjuter Mar-
cus Hartmann, kulturministerns presse-
kreterare in. 

svenska spelutvecklare får priser, säger 
han till Signaler från Sverok.

Efter mycket branschmingel så blir 
det till sist dags för prisutdelning, och 
priserna delas ut i rasande takt. Detta 
görs i sann galaanda av inbjudna gäster. 
Bland prisutdelarna finns bland andra 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 
och fotbollsspelaren Patrik ”Bjärred” 
Anderson, som tidigare spelat i bland 
annat Barcelona. 

   Man kan utan tvekan säga att Mas-
sive Entertainment i Malmö blev årets 
stora vinnare. Deras World in Conflict 
(som du kan läsa mer om i SFS56) kam-
made hem inte mindre än fyra priser; 
Årets strategispel, Årets svenska tekniska 
presentation, Årets svenska grafik samt 
Årets svenska spel. Nintendo och deras 

svenska distributör Bergsala hade även 
de en minst sagt framgångsrik kväll och 
tog hem tre priser.

Andra stora vinnare var Infinity Wards 
Call of Duty 4: Modern Warfare med två 
priser (Årets onlinespel och Årets action) 
samt Nintendos Super Mario Galaxy 
(Årets plattform samt Årets spel).

Sveroks ordförande Aimée Kreuger var 
också på plats och hon delade ut pris för 
bästa rollspel. Efter prisutdelningen var 
hon mycket positiv till att förbundet fick 
en bra chans att synas.

− Det är jätteroligt att närvara, men 
det är ännu roligare att Sverok är en sån 
självklar del i evenemanget. Arrangörer-
na tyckte att det var ett måste att Sverok 
delade ut pris för bästa rollspel. Det är 
också trevligt att det är mycket häftiga 

DANIEL ULLENIUS 
 penitenthammer@gmail.com



Michael och Gunillas arv
Det är mer än 20 år sedan Michael Petersén och Gunilla Jons-
son skrev rollspelet Mutant. Men ännu våren 2008 inspireras 
spelare av deras numera klassiska värld. Förhandsintresset 
för sommarens stora Efter Katastrofen-lajv − Ingenmansland 
− har varit överraskande stort.

Signaler från Sverok dammade av geigermätaren och drog 
på sig motorcykelstället för en tur in i Zonen. På vägen hit-
tade vi en mängd historier om hur livet uppstod Efter Kata-
strofen.

Text : Henrik Sannesson

Artikel

–den var ju igår...
UNDERGÅNGEN?UNDERGÅNGEN?

Signaler från Sverok | maj 200812
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Artikel

RUINERNA EFTER DAGENS civilisa-
tion är en omåttligt populär kuliss som vi 
känner igen från rollspel, filmer, böcker 
och tv-serier. Det är också en länge efter-
strävad dröm bland lajvskapare. Men det 
går inte tretton på dussinet av postapo-
kalypslajv. Cecilia Dolk tror att många 
tänker ”postapokalyps − det är lajvet som 
inte blir av.” Cecilia tillhör den tolv man 
starka arrangörsgruppen bakom lajvet 
Ingenmansland. Tanken var att anmäl-
ningarna skulle ticka in under hela våren 
och man skulle ha skrapat ihop 150 del-
tagare i maj. Redan i februari var alla 220 
tillgängliga sängplatser fulla och man 
fick dra i nödbromsen. Många hade dess-

utom betalt anmälningsavgiften. Man 
kan lätt få känslan av att det finns några 
personer därute som gärna vill att det här 
lajvet ska bli av. 

Världsbilden är så klassisk postapoka-
lyps att alla kan föreställa sig den. Börja 
med att tänka fuktrunnen betong, grå 
himmel och sedan länge övergivna hus. 
Tänk märkliga fordon som långsamt äts 
upp av rost. Alla som är bevandrade i 
genren kan lätt vara med och suggerera 
den kollektiva vision som Ingenmansland 
bygger på. Sextio kilometer norr om Öre-
bro i närheten av Lindesberg ska lajvet 
äga rum. Den lilla bergslagskommunen 

Foto: Lisa FegraeusTill vänster:
Stråssa Gruva, spelplats för Ingenmansland.
Foto: Henrik Sannesson

UNDERGÅNGEN?UNDERGÅNGEN?
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Artikel

huserar den en gång stolta järnmalms-
gruvan Stråssa. Gruvans fastigheter kom-
mer i juli bli hem åt kollektivet Östbacken 
som samhället på lajvet heter. På plats 
finns gott om rekvisita och det är lätt att 
föreställa sig att det har gått 9 år sedan 
kriget som ändade dagens samhälle. För 
Efter katastrofen-puritanen finns där allt 
man kan önska sig. Industrifastigheterna 
på området tycks ha haft storlek som 
främsta ideal. Enorma betongsilos och 
brukshallar samsas om saligheten kring 
schakten. Hem för medborgarna i det nya 
samhället blir ett vackert men förfallet 
femvånings tegelhus.

För Cecilia Dolk, som var med på laj-
vets föregångare Solnedgång är postapo-
kalypsgenren en personligare sådan än 
fantasy. Till att börja med är kärnvapen-
krig ingen omöjlighet. Sen tycker hon 
också att händelser och intriger som kan 
byggas upp i den här världen är mer tro-
värdiga än de som fantasygenren har att 
bjuda på. 

− Nu har hertigen skaffat en ny kvinna 
så nu ska vi ha turnérspel och då blir det 
fest i byn,  raljerar Cecilia. 

Förutsättningarna för kollektivet Öst-
backen känns mer på riktigt, tycker hon. 
En sak som kommer att skapa autentici-
tet är att alla ska kunna jobba med sina 

yrken. Det ska inte vara som i fantasy-
byn där alla visserligen har ett arbete, 
men just den dagen när lajvet äger rum 
är smedjan stängd och slaktaren har tagit 
ledigt. I kollektivet Östbacken är arbetet 
och livet hårt. 

− Du äter inga pannkakor med visp-
grädde på det här lavjet. Maten kanske be-
står av en sörja av potatis och rotfrukter, 
säger Cecilia, men innan den här artikeln 
går i tryck hinner hon dementera det ut-
talandet. Eftersom det kommer att finnas 
kor in-lajv så är pannkakor just en sån 
maträtt som är enkel att få till för  många 
personer. Och mycket kommer förstås 
ändå att påminna om fantasylajvet. Men 
just biten att simulera ett samhälle med 
alla dess funktioner är viktig. Och det är 
spelarna som ska få det att fungera, be-
rättar Cecilia. Det ska märkas att det bara 
har gått 9 år sedan större delen av mänsk-
ligheten blev utplånad i ett skoningslöst 
kärnvapenkrig. Överlevarna fick aldrig 
katastrofen förklarad för sig i kvällsnyhe-

terna på tv. Förvirring, informationsbrist 
och kaos är en del av samhällets kollaps. 
Ingen kan med säkerhet säga att bomb-
planen aldrig kommer igen. Och alla som 
lever på Östbacken har förlorat någon de 
älskar. Samtidigt har det gått så lång tid 
att man har lyft blicken ur konservbur-
karna. Man lever visserligen i ruinerna av 
det gamla samhället, men inte längre av 
det. Kollektivet Östbacken är självförsör-
jande på bland annat potatis, äpplen och 
andra jordbruksprodukter.

Kärnvapenkriget som civilisationens 
undergång är inget som vi i vår tid be-
höver gå och grubbla över. Under kalla 
krigets dagar hade både Warzawapakten 
och NATO-blocket inte bara kärnvapen 
nog att förinta jorden flera gången om. 
Lägg därtill den lilla detaljen att de båda 
gick runt med fingret på avtryckaren 24 
timmar om dygnet, sju dagar i veckan. 
När Gunilla Jonsson gick i sjunde klass 
i Blombacka-skolan gick läraren ige-

Cecilia Dolk, i arrangörs-
gruppen för Ingenmans-

land.
Foto: privat

Stråssa Gruva, hem för Kollektivet 
Östbacken.
Foto: Henrik Sannesson
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Artikel

nom hur stor förödelsen skulle bli vid 
en kärnvapendetonation vid Marenplan 
i centrala Södertälje. Hur många skulle 
dö inom två timmar och hur stor skulle 
strålningen vara på olika avstånd från 
nollpunkten. Det här var information 
som trettonåringarna fick reda på i sko-
lan eftersom kärnvapenkrig var ett reellt 
hot den här tiden levde i skuggan av. Jag 
träffar Gunilla Jonsson och Michael Pe-
tersén i Stockholm på Science Fiction-
Bokhandeln, där de båda arbetar. Mi-
chael berättar att han kände folk som på 
allvar lagrade förnödenheter ute i skogen 
för att kunna bege sig till när − inte om − 
det sket sig. 

Året var 1984 när Michael och Gunilla 
blev tillfrågade av Fredrik Malmberg på 
Target Games om att konstruera ett Ef-
ter katastrofen-rollspel. Det var inget de 
själva hade varit intresserade av. Och det 
är kanske därför som Mutant, som blev 
resultatet, har väldigt lite att göra med 

resten av genren. Ändå har just det spe-
let blivit en klassiker som flera svenska 
rollspelsgenerationer har tagit till sina 
hjärtan. Den självklara inspirationen 
till ett postapokalyptiskt spel hade, för 
vem som helst utom Gunilla Jonsson 
och Michael Petersén, varit rollspel som 
Gamma World och Aftermath. Gamma 
World hade getts ut 1978 av Tactical Stu-
dies Rules. Det var samma amerikanska 
rollspelsförlag, med förkortningen TSR, 
vars rollspel Dungeons & Dragons rönt 
enorma framgångar. Av det hade Tar-
get Games redan gjort en svensk ver-
sion i form av Drakar och Demoner. Ett 

försvenskat Gamma World hade säkert 
kunnat gå nog så bra. Rollspel sålde bra 
i Sverige på åttiotalet och samtidigt hade 
Efter Katastrofen-genrens gyllene ålder 
inletts i och med filmen Mad Max från 
1979. I den är katastrofen rätt lös i kontu-
rerna. Men rättsstatens långsamma sön-
derfall är smärtsamt påtaglig. Det finns 
en uppsjö filmer och böcker från den här 
tiden med kärnvapenkriget antingen som 

’’Det här 1700-talsmässiga är 
ju lite corny. Det fi nns ing-
enting som säger att talande 
djur skulle blanda svenskt 
1700-tal med pilsnerfi lm. Det 
är en rolig brytning.

–Gunilla Jonsson

Bilden på Aftermath är från 
www.fantasygamesunlimited.net
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huvudperson eller i framträdande biroll. 
I de efterföljande två filmerna om den 
bittre före detta vägpolisen Max Rocka-
tansky är samhällets slutgiltiga samman-
brott en fond som också blir ett återkom-
mande tema i genren. Luc Besson, som 
blivit mest känd för filmerna Léon och 
5:e elementet, debuterade faktiskt med 
en ordlös postapokalypsfilm. Le dernier 
combat − Den sista striden − som den he-
ter, visar precis som Mad Max en brutal 
framtidsvision där den starkes rätt gäller 
och lagarna är lagda på sopberget efter 
den gamla civilisationen. 

Även rollspelet Mutant fick underti-
teln ”Bara de starkaste överlever...” men 
det svär både Gunilla och Michael ifrån 
sig. Det är inget som de har hittat på. 

Även den lite hårdare framsidan skyller 
de på Nils Gulliksson som stod för il-
lustrationer och grafisk form till spelet.  
Både Gunilla och Michael såg ett långt 
sötare spel i Mutant. Fredrik Malmberg 
hade uttryckligen önskat att duon skulle 
tillverka ett Gamma World på svenska. 
Men, kommenterar Michael, det gick inte 
att göra en rak överbryggning av varken 
Gamma World eller Aftermath. På den 
här tiden var rollspel något som nioår-
ingar sysslade med. En produkt riktad till 
barn kunde inte bygga på gängstrider om 
hundmat. Den sortens spel var paret inte 
heller intresserade av att skriva. Inspira-
tionen kom istället från andra håll.  

De båda konstruktörerna kommer om 
och om igen tillbaka till att Mutant blev 
en fabel. Mest skuld för det har Jack Kir-
by, som mest är känd som en av skaparna 
bakom X-men och Fantastic Four. Från 
hans serie Kamandi lånade Gunilla och 
Michael en värld där råttorna är lömska 
och springer i pack medan lejonen är ädla, 
berättar Michael. Någon realism, som an-
dra Efter katastrofen-spel eftersträvande, 
var Mutant aldrig och fiskade efter. 

− Vi hade ett äventyr som handlade 
om att försöksdjuren i en labbanläggning 
hade blivit muterade och intelligenta. 
Uppdraget handlade om att övertyga ro-
botarna som styr anläggningen att det är 
oetiskt att experimentera på intelligenta 

varelser, säger Michael, som för att ytter-
ligare understryka den skämtsamma ton 
Mutant hade.

En annan viktig skillnad som Gunilla 
pekar på mellan Mutant och många an-
dra Efter katastrofen-världar är att bom-
ben inte small i förrgår. Det är en förut-
sättning, hävdar hon, för att göra vettiga 
handlingar. Mad Max värld lämpar sig 
knappast för rollspelsäventyr. Det är en 
fantastisk miljö för film, men för rollspel 
passar den inte särskilt bra annat än för 
one shots.

Mutant-världen blev en fantasieggande 
plats, minst sagt. Det var muterade björ-
nar och ankor, sida vid sida med robotar 
och människor som legat nedfrysta se-
dan före katastrofen och nu vaknat till 
liv. Vi har också psimutanterna med sina 
psykiska krafter och samhällets nästan 
religiösa hållning gentemot tekniken. 
Högteknologi var något obegripligt men 
samtidigt något att tillbe. En värld som 
utspelar sig direkt efter katastrofen har 
inga sociala sammanhang att bygga på, 
påpekar Gunilla. Men en värld som har 
katastrofen långt tillbaka i tiden är heller 
inte nödvändigtvis en Efter katastrofen-
värld – vem förhåller sig i sitt vardagsliv 
till händelser som ägde rum för 500 år 
sen? Rollpersonerna i Mutant är ju inga 
arkeologer som åker på utgrävningar. 
Men genom robotarna som vandrar runt 

Artikel

’’Lockelsen med undergången 
är att det jobbiga i vardagen 
raseras och man får börja om 
på nytt med harpungevär och 
läderbrallor.

–Gunilla Jonsson
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i världen och sedermera de nedfrysta 
människorna finns en levande brygga till 
den gamla världen kvar. 

− Det kändes bra när vi hade kommit 
på det, säger Gunilla. 

Mad Max hade kunnat vara en förebild 
för Mutant men blev det inte. Och man 
slipper många moraliska frågeställningar 
som är väldigt lätta att utsättas för i andra 
postapokalyptiska världar. Avsaknaden 
av rättsystem och samhällsfunktioner i 
den här typen av miljöer gör att våldsan-
vändning snabbt kan bli rollpersonernas 
lösning på minsta lilla problem. I det 
första Mutantrollspelet uppmanas spel-
ledaren till och med att använda rättsvä-

sendet för att stävja spelare som är över-
förtjusta i våld. 

Michael och Gunilla valde också att 
undvika rasism mellan mutanter och 
människor i originalspelet. Det var ett 
medvetet val. Dels ville de skapa en kon-
trast mot fantasygenren. Michael tycker 
att både JRR Tolkien och CS Lewis värl-
dar har en obehaglig kolonialistisk un-
derton. Synen på orcherna, som medfött 
onda, i kombination med deras mörka hy, 
trummor och andra attribut som går att 
härleda till andra kulturer än den väster-
ländska, gör att Michael ser en rasistisk 
botten som han ogillar. Samtidigt är fan-
tasygenren svartvit.

− Det största moraliska bryderi man 
ställs inför i Dungeons & Dragons är om 
det är okej att slakta orchbarn, säger Mi-
chael. 

Gunilla tycker att science fiction-värl-
dar är hälsosamt befriade från rasism, så 
länge man inte själv väljer att bygga in 
den. Undergångens dragkraft är enklare. 
Enligt Gunilla handlar det mest om att 
”få börja om på nytt med harpungevär 
och läderbrallor”.

För att bygga en värld som folk skulle 
kunna relatera blandade Gunilla och 
Michael svenskt 1700-tal med alla de an-
dra elementen som vi redan berättat om. 
Det var ingen slump att det blev just den 

Artikel

Illustration: Tobias Johansson
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epoken. Det var viktigt att befolkningen 
hade en teknologisk nivå som möjliggjor-
de att rollpersoner skulle kunna förhålla 
sig till högteknologin. En sjuttonhundra-
talsmänniska som hittar en bandvagn ger 
inte samma krock som när en stenålders-
stam stöter på ett rymdskepp. Sen att det 
är omöjligt att förutspå hur en tänkande 
råtta skulle bygga sitt samhällssystem om 
femhundra år, det är en annan sak. Men 
det finns flera skäl till att den teknologis-
ka utvecklingen inte har kommit längre i 
Mutants värld. 

− Man ska inte kunna skapa till exem-
pel transistorer eller bygga nya laserge-
vär. Det är om man släpper spelarna fria 
och låter dem framställa avancerade lege-
ringar i en smedja i en grop som det blir 
problem. De små ingenjörerna som vill 
bygga om världen måste man slå på fing-
rarna. Då behåller man den någorlunda 
konstant, säger Gunilla. 

I grund och botten handlade det för de 
båda konstruktörerna att ska en fabel-
värld där spelarna fick chansen att upp-
täcka resterna av en gammal civilisation.

Efter Sovjetunionens sammanbrott har 
temat postapokalyps försvunnit ur mitt-
fåran av vår kultur. Men berättandet le-
ver ändå vidare. Rotsystemen är alldeles 
för djupa för att försvinna helt. Trashan-
kar som slåss om bensin på den austra-
liska bystan är bara en av många visioner 
om livet efter undergången. Mel Gibson i 
läderställ må ha blivit synonym med un-
dergångstrenden i 80-talsfilmen. Men det 
var varken Mad Max eller filmens regis-
sör George Miller som uppfann genren. 
Den första berättelsen om livet efter apo-
kalypsen hittar vi långt tidigare. 

Kalyps betyder fall. Apokalyps be-
tyder förvandling. Det får vi reda på av 
Lisa Mobrand som är ungdomspräst i 
Tyresö församling. När hon läste teologi 
hade hon Gamla Testamentet som hu-
vudämne. Lisa roas av rollspelens flirt 
med religionshistorien. Samtidigt ir-
riteras hon av att rollspelare alldeles för 
lätt köper det som står i rollspelsböck-
erna. Konstruktörer mixar ofta fritt och 
plockar in element som passar bra just till 

deras spelbakgrund. Problemet uppstår 
när rollspelare tror att det är äkta religi-
onshistoria i världsböckerna.

Den kanske bästa bibliska kopplingen 
till vår tids Efter katastrofen-genre är 
när Adam och Eva blev utkastade ur pa-
radiset. Och kopplingen till Mutant är 
faktiskt inte enbart krystad. Postapoka-
lypsberättelserna handlar inte sällan om 
förlusten av kunskap. Temat är nästan 
alltid detsamma. Ett samhälle och en 
högkultur utplånas och livet övergår i 
umbäranden. 

Lisa har många fler undergångsberät-
telser på lager. En annan känd är förstås 
den om Noaks ark. I första Moseboken 
ägnas kapitel sex åt Noak som räddar sig 
och sin familj och en båt full med djur 
undan från floden som sveper bort allt. 
Skillnaden från dagens undergångshisto-
rier är att Bibelns karaktärer inte levde på 
en teknologisk nivå som förändras efter 
katastrofen. Allt är annorlunda men sam-
tidigt ser allting likadant ut. Det temat 

Artikel

’’I ett äventyr spelade man 
försöksdjur i en labbanlägg-
ning som blivit muterade. 
Uppdraget handlade om att 
övertyga robotarna som styr 
anläggningen att det är oe-
tiskt att experimentera på 
intelligenta varelser.

–Michael Petersén

Illustration till Mutant av Nils Gulliksson
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Efter Katastrofen-scenario, modell äldre.
Illustration av Gustave Doré.

tror Lisa är mycket mänskligt. Det hand-
lar om att vi bearbetar livsmönster, fast 
i liten skala. Sverige såg likadant ut efter 
tsunamin som på annandagen 2004 dö-
dade så många svenskar, men känslorna 
var helt annorlunda. Lisa känner igen det 
här från sitt arbete som präst. Människor 
som förlorar någon närstående säger att 
världen borde se annorlunda ut eftersom 
den känns så annorlunda. I det ljuset av 
det är det kanske lättare att förstå varför 
Efter katastrofen-miljön är så populär. 
Den klär känslan av att allt har föränd-
rats i fysisk gestalt.

Ett annat skäl till undergångshistorier-
nas dragningskraft är samma sak som 
Lisa lockas av i Gamla Testamentet.

− Det är inte så moraliskt och hjälten är 
inte nödvändigtvis den mest ordentliga 
karaktären. Det kan vara så enkelt som 
att Gud har bestämt sig vem som ska över-
leva. Simson, han med kraften i håret, var 
verkligen ingen hjälte, berättar Lisa. 

Vill man få inspiration inom under-
gångsgenren rekommenderar Lisa pro-

Artikel

’’Det är inte så mora-
liskt och hjälten är 
inte nödvändigtvis den 
mest ordentliga ka-
raktären.

–Lisa Mobrand
om Gamla Testamentet Foto: Karin Zephania Stenvall
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fetboken Hesekiel. Tycker man att Bibeln 
känns tung kan man läsa den i förenklad 
version för barn. Men, tillägger hon om 
rollspelare: 

− Det här är fel grupp människor att 
säga till, att Bibeln är för svår.

Idag kan man säga att Efter katastro-
fen-genrens dagar i mainstreamljuset är 
räknade. Miljontals nördar världen över 
har tagit den till sina hjärtan. Men det är 
ändå symptomatiskt att en TV-serie som 
Jericho nu läggs ner slutgiltigt efter bara 
sju avsnitt av sin andra säsong. Vikande 
tittarsiffror är skälet till att det ameri-
kanska tv-bolaget CBS inte beställer fler 
avsnitt. Serien handlar om ett litet sam-
hälle i Kansas efter att terrorister har de-
tonerat ett 20-tal kärnvapenladdningar i 
stora amerikanska städer. I de första av-
snitten är det nästan provocerande hur 
obemärkt livet fortsätter. Men när allt 
får sin förklaring i senare avsnitt förlåter 
man seriens skapare. Historien i Jericho 
utvecklar sig åt en mängd olika håll och 
utforskar stora frågeställningar som vad 
demokrati är och varför vi inte bara kan 
skjuta brottslingar utan rättegång. Men 
som den amerikanska dramaserien den 
är handlar den också om hur ett antal fa-
miljer påverkas i skuggan av katastrofen. 
Här i Sverige har serien fört en tynande 
tillvaro. Istället för att ta plats i tablån 
bredvid större syskon som Lost och 24 
lever Jericho ett lågmält liv i lilla TV4+. 
Även tv-serien Jeremiah, också på pos-
tapokalypstema blev kortlivad. Det blev 
bara två säsonger av Jeremiah, som byg-
ger på en tecknad serie från 80-talet.

I undergroundkulturen fortsätter livet 
Efter katastrofen att locka. Genren bju-
der på många olika spår. Filmkritikern 
Johanna Koljonen ser en linje i hur ame-
rikanskt och australiskt berättande går ut 
mycket på att engagera sig i någon form 
av nybyggarhistoria. Nybyggaren som 
hjälte är lätt att passa in i Efter katastro-
fen-berättelser. Det är en inspiration som 
även Michael Petersén och Gunilla Jons-
son hade med sig när de skapade Mutant. 
Båda är uppfödda på Sergio Leones dol-
lar-filmer med Clintan i huvudrollerna. 

På 70-talet såg alla barn TV-serien om 
familjen Macahan som drar västerut från 
Virginia till Oregon. Gunilla och Mi-
chael berättar att de var indoktrinerade 
med den sortens ”snällvästern”, med ädla 
indianer och hemska storbolag. Men det 
var ingen medveten koppling de gjorde 
när de skrev Mutant, berättar de, bara re-
sultatet av att västern var en stor kaka av 
70-talets populärkultur.  

En annan tråd som Johanna Koljonen 
är inne på är att katastrofen hjälper till att 
förtydliga vad som är viktigt i tillvaron. 
Den ställer frågor om vad i vår kultur 
som är nödvändigt. Många av berättel-
serna visar hur både solidaritet och girig-
het kommer fram i nöden. Men det finns 
flera orsaker till att världen efter under-
gången passar så bra för rollspel, tycker 
hon. Miljöerna blottlägger allmänmän-
skliga frågeställningar. Johanna tror att 
det som ligger i botten är att vi känner ett 
avstånd till naturen, andra kulturer och 
till våra medmänniskor. Utgångspunk-

Artikel

’’Kanske skulle svenskarna efter katastro-
fen lösa alla sina problem genom att till-
sätta kommittéer.

–Johanna Koljonen
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ten är alltid en väldigt ensam position. 
Sen kan spelledaren styra det mot isola-
tion eller samhällsbyggnad beroende på 
vad man vill uppleva. Johanna tar tv-se-
rien Lost som exempel.

− Jag tycker om den här fantasin att om 
ett plan skulle krascha i Söderhavet så 
skulle vi bygga upp ett samhälle istället 
för att ha ihjäl varandra.

Johanna berättar också om det norska 
lajvet Weltschmerz Europa som exempel 
på hur vi beter oss i nödsituationer. Det 
vill säga det som många av katastroffil-
merna går ut på. Frågan som de nästan 
alla tar upp är vad det är att vara män-

niska? Och går det, även efter att sam-
hället som vi känner till det har upphört 
att fungera? 

Europa-lajvet tar plats i ett uppsam-
lingsläger på Balkan för flyktingar från 
kriget i Norden. Där sitter de och hatar 
varandra intensivt i avvaktan på att får 
reda på vem som ska få asyl i det välar-
tade socialdemokratiska landet. 

− Den svenska gruppen på lajvet satt 
och protokollförde sina möten om hur de 
skulle klaga på att det inte fanns dasspap-
per på toaletterna, berättar Johanna. 

Hon tror inte att desperationens gräns 
går så långt borta som vi vill tro här i 
Norden. Krig är en omöjlighet i våra tan-

kar, men hur skulle det ser ut om kata-
strofen kom till Sverige? Vilka grupper 
skulle överleva? Hur skulle det gå för 
förortskidsen respektive stadsjeepsmän-
niskorna? Skulle Södermalms medie-
klass ta med sig pilbågarna ut och jaga 
när det inte fanns någon ekomat på Ma-
riahallen att köpa längre? Kanske skulle 
svenskarna efter katastrofen lösa alla sina 
problem genom att tillsätta kommittéer, 
funderar Johanna. 

Sveriges rollspelare fick anledning att 
jubla 2002 när förlaget Järnringen gav ut 
Mutant: Undergångens arvtagare (MUA). 
Sedan licensen övertagits har förlaget 

Artikel

Illustrationer: Tobias Johansson
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Artikel

gett ut ett femtontal moduler. Det var ett 
varsamt restaurerat spel som Järnringen 
släppte ifrån sig. Mutant: Undergångens 
arvtagare lade till en ny dimension med 
majoritetssamhällets fientlighet mot psi-
mutanterna och rivaliteten mellan olika 
stammar. Pilsnerfilmsatmosfären har 
också fått stå tillbaka en aning och spelet 
har fått en mörkare framtoning. 

MUA-världen har många öppningar, 
tycker Thomas Johansson som är en av 
spelets modulförfattare. Nu håller han på 
att färdigställa Ulvriket, som låter spelar-
na bli medborgare i en dystopisk militär-
diktatur. Järnringen planerar att släppa 
första delen av Ulvriket i vår. Thomas 
tycker att Gunilla och Michaels värld har 
många poänger. En postapokalypsvärld i 
Mad Max anda skulle göra att intrigerna 
snabbt tar slut. 

− Vad gör man när man har tröttnat på 
att det bara handlar om att slåss om kulor 
och krut?

Andan i Mutant är istället en fint av-
vägd mix mellan överlevnad i ruinerna 
efter en högkultur och livet i den nya 

spirande civilisationen. Thomas tror att 
framgångsfaktorn för Järnringen har va-
rit att inte låta Mutant glida för långt bort 
ifrån den postapokalyptiska världen. 
Samtidigt får det inte gå för långt åt an-
dra hållet heller. Visst är det fräckt med 
alla forntida föremål, men om det blir in-
flation i blänkande högteknologi fjärmar 
man sig från idén om att det faktiskt har 
varit en katastrof som utplånat det mesta 
av det där som blänker. 

− Men, säger Thomas, oftast glider 
man för långt åt andra hållet och det nya 
samhället tar över, speciellt när det gäller 
intrigerna.

MUA:s modulförfattare har fått strik-
ta riktlinjer från Järnringen om spelets 
själ, berättar Thomas. Många scenarion 
tar sig aldrig förbi idéstadiet eftersom 
de rört sig för mycket utanför ramarna. 
Thomas berättar om en detektivhistoria 
som skrevs till Ulvriketmodulen. Även-
tyret startade med en störtad zeppelinare 
och var fullt fungerande, men kontakten 
med det förgångna saknades. Luftskepp-
sidén skrotades och modulen fick istället 
ett annat scenario. 

När Thomas Johansson svarar på var 
han söker inspiration till Mutants värld 
går det lätt att följa den röda tråden till-
baka till Mutants skapare. Thomas ser 
paralleller med Mutant i västernfilmer. 
Nybyggaranda i små bondesamhällen 
långt borta från civilisationen och kam-
pen mot en natur som både ger och tar. 
Bilden stämmer bra in även på Mutants 
landsbygd − och även på lajvet Ingen-
mansland. Där är nybyggarandan á la 
Vilda Västern en viktig ingrediens. Det är 
hoppet om att allt ska bli bättre som gör 
att folk kämpar vidare. Men skillnader 
finns också. Både postapokalyps och väs-
tern bygger på ett groende framtidshopp. 
Men västerns färgskala är betydligt mer 
mättad, hoppfullheten mer segerviss och 
sinnesstämningen ljusare. Cecilia Dolk 
berättar att Östbacken kommer att vara 
trångt och det ska kännas som att man 
bor i ett flyktingläger. Spelarna ombes 
att hålla sig med rejält slitna kläder i dov 
färgskala. Så även om inspiration finns 
att hämta i väster blickar Ingenmanslands 
arrangörer snarare österut, mot Östeu-
ropa. Sverige nio år efter atomkriget har 
inte så mycket med Lilla huset på prärien 
att göra. Desto mer med det milsvida 
område norr om Kiev i Ukraina som se-
dan 1986 är övergivet. I zonen kring det 
havererade kärnkraftverket Tjernobyl är 
byarna övergivna, staden med samma 
namn likaså. Vägnätet är avspärrat uti-
från, sjukhus, skolor, offentliga byggna-
der och bostadshus står och förfaller så 
som folk lämnade dem på flykt undan 
strålningsdöden. Också datorspelet Stal-
ker och Andreij Tarkovskijs film med 
samma namn är obestridliga källor för 
inspiration till Ingenmanslands värld. I 
den får spelarna ta plats med andra för-
väntningar än i fantasybyn. Om man på 
det genomsnittliga svenska lajvet väntar 
– med pirr i magen − på orchernas an-
fall så har Efter katastrofen-människorna 
i Östbacken en annan förhoppning: att 
imorgon kanske blir en bättre dag.

HENRIK SANNESSON
signaler@sverok.seIll
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Läderhantverk 
 Skinngarvning

Nyköpings Folkhögskola & Bäckedals Folkhögskola i samarbete

Du lär dig:
-  Grundläggande kunskaper om läder.
-  Sadelmakarsöm, plastik, färgning,        
 ytbehandling m.m.
-  Hur man använder olika läderverktyg.
-  Grundläggande kunskaper om garvning.
-  Olika garvnings- och beredningssätt av   
 skinn, fettgarvning, barkgarvning och   
 vitgarvning.

Kursen lämnar utrymme för eget skapande

HT -08, CSN berättigad

Bäckedals Folkhögskola:
www.backedal.fhsk.se
0680 - 166 70

Nyköpings Folkhögskola:
www.nykoping.fhsk.se 
0155 - 29 20 80
Här kan du även se ett bildspelFo
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–Teater är väl ingen 
match för en lajvare?

Betraktelser från scenens värld

Krönika

NY PERSON I teatergruppen, och denne prokla-
merar högt och glatt att det här med teater är en 
lätt match, man är väl lajvare.

Själslig smärta följer.

Lajvaren stolpar runt på golvet med en kropps-
hållning som om den hade ett kvastskaft särdeles 
långt uppträtt. När lajvaren sedan talar, märks 
kvastskaftet ännu mer. Orden kommer i stackato 
och med en röst som är högtidlig och förställd. 
Vad det gäller inlevelse får lajvaren stundtals en 
Barbiedocka att verka spirituell och inkännande. 
Det känns som att en Stefan och Christer-fars på 
Vallarna i Falkenberg mer liknar en Dramatenpjäs 
i jämförelse.

Ett annat kännetecken för lajvaren är att den 
egentligen bara spelar samma karaktär om och 
om igen. Dessutom verkar det som om dessa rol-
ler snarare är en upphottad version av lajvarens 
egen personlighet, möjligen varierad med ett par 
löstagbara spetsöron. Varför inte försöka utveckla 
sig själv och sitt skapande? 

Varför är det då på det här viset? Jag tror att det 
beror av en brist på flera olika saker. 

Vem ska tala om för en lajvare att de inte tror på 
karaktären personen spelar? Är det en medlajvare 
så kan man väl knappast bryta ”spelet” och säga 
att personen i fråga går på som en pårökt Claes 
Malmberg och det kanske inte är riktigt rätt? I 
teaterns värld finns regissören som ger skådespe-

Foto: weatherbox
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Krönika

larna feedback – man får veta vad som fungerar i 
spelet och vad som inte gör det. När en lajvare väl 
kommer till teatern är de ofta så indoktrinerade 
i lajvspelandet att det är näst intill omöjligt att få 
dem att sluta våldföra sig på texten – ”det var ju så 
man pratade på den tiden...” Det finns heller ingen 
självkritik i hur man utformar sin roll – här är det 
grova penseldrag som gäller. Allt händer ju ändå 
ute på fältet, och där kan man ju anpassa sitt spel 
efter situationen.

Varför inte försöka att måla med de fina pens-
larna? Teckna en lite mindre grov bild av den per-
son du ändå ska ge liv åt? Låt bakgrundshistorien 
vara en trolig och verklig sådan. Fall inte i den så 
kallade Aragorngropen och ge din roll en så färg-
stark och omtumlande bakgrund att rollen själv 
blir så färglös och tråkig att det krävs en Viggo 
Mortensen för att ge liv åt den. Betänk att det är 
du som ska spela rollen – gör det till en lagom stor 
utmaning och utvecklas genom det. Det kräver sin 
man/kvinna att spela en vanlig människa, med 
alla dess fel och brister. Riktigt svårt är det att 
spela god... 

Fundera på hur rollen skulle reagera i olika si-
tuationer. För att man i stressade situationer ska 
klara av att improvisera krävs det att man fattar 
besluten med ryggmärgen. (Det har flera gånger 
hänt att en skådespelare missat sin entré – ibland 
med ett par minuter. Då krävs det fattning för att 
lösa situationen.)

Det svåra är att förbättra något man sällan får 
feedback på. Det kräver en ständig nyfikenhet, en 
lagom dos självkritik och en insikt om det mänsk-
liga psyket. Hur fungerar personen? Vad får den 
att reagera som den gör? Undvik föräldralösa, 
tysta svärdsmän som egentligen är rättmätiga 
arvtagare till gudvetvad. Det mest intressanta och 
utvecklande är kanske hur en dräng skulle reagera 
om han blev utskriven i armén (vilket under med-
eltiden var nästan likställt med en dödsdom)? Vad 
händer med byn om den inte kan bidra med en 
soldat till hären? Människors lojaliteter och etiska 
val hamnar i centrum och rollerna utvecklas i stäl-
let för att vara konstanta och, i ärlighetens namn, 
ganska tråkiga. 

Ett tips: testa! Spela rollerna mot varandra hem-
ma innan ni åker ut på lajvet. Undersök rollerna. 
Vad finns i relationerna mellan de olika personer-

na? I en by, en familj eller ett adelsfölje har man 
kanske känt varandra i flera år, hela livet i vissa 
fall. Då är det bra att man ”lärt känna” både sin 
egen roll såväl som andras. Diskutera efteråt vad 
som kändes bra och vad som kan förbättras – man 
måste träna på mer än svärdshanteringen innan 
man ger sig i kast med lajvets intriger.

Intriger, ja. Story är också något som är viktigt. 
Inom teatern är regissören ansvarig för tolkningen 
av verket, har överblick på hur alla skådespelare, 
statister, m.m. sköter sig. Tillsammans berättar 
allt en historia, med ett (förhoppningsvis genom-
tänkt) budskap. I lajvet finns inte regissören. Det 
finns en arrangörsgrupp, men de är sällan foku-
serade på budskap eller story, utan snarare av den 
individuella och kollektiva känsloupplevelsen för 
personerna som deltar. Här märks att teater och 
lajv är två olika företeelser. Teatern är till för en 
publik – det är för deras skull man har repeterat 
och spelar. Teatern uppstår när publiken ser en fö-
reställning, tolkar historien och budskapet. Utan 
publik - ingen teater. 

 
Lajv är, till syvende og sidst, inte teater. Det har 

snarare drag av dramaövning, en intern improvi-
sation. Däremot kan lajvaren lära sig mycket av 
teaterns olika tekniker för bakgrundsarbete och 
gestaltning. På så sätt kan man växa som skapan-
de person, genom att hela tiden utmana sig själv, 
variera sitt spel och hela tiden vara i nuet. Rea-
gera som rollen skulle gjort, inte som man själv 
som privatperson skulle göra. På samma sätt kan 
skådespelaren lära sig av lajvarens snabbtänkthet 
och improvisationsglädje. Så, kära lajvare, väl-
komna upp på scenen! Vi kan alltid lära oss något 
av varandra.

Krönikören är teaterlärare och skådespelare. Inn-
an ni med lösöron och boffervapen börjar leta upp 
Linus, ber redaktionen er 
att ta i beaktande att hans 
sambo är argsint, innehar 
en dressyrpiska samt en 
komplett ignorans för be-
grepp som HOLD och OFF. 

LINUS WIDNER 
linus_widner@hotmail.com
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Martin Brodén studerar 
årets Knutpunkts-bok.

Här förklarar Anna-Karin Linder olika sätt 
att använda metatekniker i lajv

Fotoreportage

Lugna stunder i kafeterian (aka Holo-
deck), där det fanns tillgång till Internet

...men informationsutbyte kan också 
skötas på mer gammaldags sätt

Vemodigt vackra finska kvällar. I alla fall
första kvällen, innan det började regna.

Exteriör av ”Rymdskeppet 
Solmukohta” som invändigt 
naturligtvis var försett med 
både pool och bastu.
Vi är ju trots allt i Finland.

Solmukohta 
är det finska namnet på det 
årliga nordiska lajvkonventet 
Knutpunkt, som i år arrangera-
des utanför Helsingfors. Lajvare 
från 17 länder träffades för tre 
dagar av workshops, föredrag, 
minilajv och fest som i år gick i 
retrofuturistiskt tema.
Foto: Emma Öhrström
Text: Janetta Nyberg och Emma Öhrström

Redo för liftoff!

Dagarna var fyllda av föredrag 
och diskussioner.

Till höger: Anrika lajv-fanzi-
net Panclou återupplivades 
tillfälligt för ett – något udda 
– jubileumsnummer, till stor 
förtjusning för de som var 
med när det begav sig.

Det fanns också tid för praktiska workshops, 
som här: magdans! 
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Alla var där, även den 
Osynlige Mannen!

Till lördagens galamiddag kom folk i 
sina mest skruvade kostymer...

Arrangörsteamet bakom årets Solmukohta tackar 
besökarna och får en storm av applåder tillbaka

Show med dansuppvisning 
efter middagen

I slutänden handlar det om att träffas, 
knyta kontakter och hitta nya vänner...

...så låt oss hoppas 
att Solmukohta 
måtte leva länge 
till och frodas.

Annons
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KARL VICTORIN HADE givetvis läst 
Gösta Berlings saga tidigare. ”Det måste 
man”, hävdar  han. ”Hon bodde bara tre 
kilometer från där jag växte upp.” Men 
inför Föreningen Arfolds lajv efter Gösta 
Berlings saga har han nördat ner sig rejält 
och tagit studierna av boken till en ”näs-
tan läskig” nivå, som han själv uttrycker 
det. Lajvet utspelar sig under en enda 
kväll. Handlingen i boken bryts och där 

på Östra Emterviks hembygdsgård tar 
mellan tjugo och femtio personer plats 
och kastas rakt in i handlingen. Och alla 
behöver de intriger. Selma Lagerlöf hade 
visserligen själv nördat ner sig i olika his-
torier hon hört berättas i sin hembygd 
inför skrivandet av sagan. Men hennes 
bok har definitivt inga femtio lajv-intri-
ger som är färdiga att spelas ut under en 
kväll. Så Karl Victorin har måst intres-

Föreningen

Inför lajvet baserat på Gösta Berlings saga har Karl 
Victorin pluggat detaljer inte bara om boken men 
också om sin hembygd på 1820-talet. Så är det när 
man är spelare och uppväxt i Selma-land när nobel-
pristagarens 150-årsdag ska firas med ett lajv. 

Karl Victorin.  Foto: privat

På den här hembygdsgården ska deltagarna få 
uppleva en smak av svenskt 1800-tal.

Foto: Marie Söhrman

Gösta 
Berlings 
lajv 
Föreningen Arfold
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sera sig för de historiska skeenden som 
föregår boken för att kunna hitta tåtar 
att dra i.

− Under just den här tiden växer det 
så det knakar överallt. Hela Europa åter-
hämtar sig från Napoleonkrigen. Men 
det är inte så mycket som händer utan vi 
har fått förlita oss på tidigare dramatik 
berättar han.

I boken antyds flera intriger, till ex-
empel en del referenser till 1814 års krig 
mellan Sverige och Norge som tvingade 
in norrmännen i unionen. Med tanke på 
att lajvet utspelar sig bara tretton år se-
nare och inte långt från gränsen, finns 
det många äventyr som kan ta avstamp 
i kriget. 

Idén till ett levande rollspel efter Selma 
Lagerlöfs bok kommer faktiskt inte från 
föreningen Arfold. Det var Stiftelsen Sel-
ma Lagerlöfs Litteraturpris som genom 
Marina Andersson frågade om inte Karl 
och föreningen var intresserad av att rea-
lisera idén. Och sen har arbetet rullat på. 

Under det senaste året har nya spän-
nande saker hänt föreningen Arfold slag 
i slag. Från att vara ett litet kompisgäng 
har den slagits samman med en annan 
förening vars styrelse just var inne i en 
generationsväxling. För många fören-
ingar betyder det döden när dess första 

styrelse avgår och ingen finns där att ta 
över. Men i det här fallet slumpade det sig 
så att Arfold och den andra föreningen 
som heter Sävsjöplutonen kunde gå sam-
man. Men inte bara sammanslagningen 
är på tapeten. Arfolds styrelse har också 
varit väldigt involverad i Sverok Svealand 
och för Gösta Berling-lajvet så har de fått 
distriktsbidrag på 10 000 kronor. Sam-
tidigt har Studiefrämjandet i Värmland 
”nästan kastat hjälp efter föreningen” 
som Karl utrycker det. Det är en fören-
ingslokal på 90 kvadratmeter inne i Ar-
vika som är resultatet av samarbetet med 
Studiefrämjandet. 

− Sävsjöplutonen har tillgång till en 
hembygdsförenings lokal, men lokalen i 
Arvika centrum kommer att bli annor-
lunda. Det blir ett ställe dit folk kan gå på 
väg hem från skolan, berättar Karl.

Han berättar att alla engagemang som 
Arfolds styrelse gett sig in i har gjort att 
det inte blivit så mycket spelande att tala 
om den sista tiden. Just nu är två tredje-
delar av styrelsen inblandad i lajvet och 
det är 1820-tal för hela slanten. I boken 
är det inte bestämt exakt vilket år den ut-
spelas. Men olika referenser har lett Karl 
framtill att den stora festen nog hade 
kunnat ta plats år 1827. Mycket på lajvet 
kommer att vara tidstypiskt men Karl 
tycker inte att man kan kräva av engångs-

lajvare att alla ska sy balklänningar à la 
sent 1820-tal.

− Vi kommer att skicka ut en inspira-
tion till hur modet såg ut på den tiden 
och så blir det någon form av kravtext. 
Men om man tar på sig ett par gamla 
byxor och en kravatt så är det okej.

Målgruppen, berättar Marina Anders-
son, som själv är förstagångare på lajv, är 
folk mellan 15 och 100 år.

− Vi vill nå ut med Selma Lagerlöf till 
en yngre målgrupp och därför tyckte vi 
att lajv kunde vara ett bra medium. Det 
kommer att bli en kul upplevelse, Karl 
har gått in för det med en oerhörd entusi-
asm. Inte ens jag som är Mårbacka-guide 
kan lika mycket om Gösta Berlings saga.

Lajvet äger rum i Östra Emterviks 
hembygdsförening i Sunne lördagen den 
16 augusti. Inspiration till själva midda-
gen har Karl hämtat ur Astrid Lindgrens 
Emil i Lönneberga.

− Tänk dig stora tabberaset i Katthult! 
Vi har en kock som går på restaurantskola 
och har specialiserat sig på gammeldags 
mat. Han kommer se till att det blir kor-
var, palt och annan tidstypisk festmat.

Föreningen

HENRIK SANNESSON
signaler@sverok.se

Selma Lagerlöf, porträtt från 1906
Foto: A. Blomberg, Stockholm
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Coriolis är Järnringens första egenutvecklade spel. Efter 
sju sorger och åtta bedrövelser (författaren Mattias Lilja 
har enligt egen utsago tvingats äta upp sin hatt på grund 
av alla förseningar) har spelet äntligen nått butikshyllor-
na. Och det är ett rollspel som står sig bra i internationell 
konkurrens tycker Signalers recensent Karl Bergström.

Järnringen,

JAG HÅLLER EN skönhet i mina händer. 
I och med Coriolis så tar svensk rollspels-
produktion ett ordentligt skutt framåt 
och närmar sig det man numera är van 
vid från storproducerande länder som 
USA och Storbritannien. Detta återspeg-
las visserligen i den häftiga prislappen, 
men man får en inbunden 242-sidig lunta 
helt i fyrfärg för pengarna. Och vilka fär-
ger sedan: illustrationerna är fantastiska 
och präglas av en egen artistisk stil som 
genomsyrar hela boken; den i rollspels-
produkter så ofta förekommande Rik-
tigt-Fula-Illustrationen saknas helt. Istäl-
let bjuds läsaren på en visuell resa genom 
spelvärlden från omslagsillustrationen 
till sista kapitlet. Illustrationerna täcker 
allt från miljöer och personer till rymd-

skepp och teknologi, inklusive en del rent 
suggestiva stämningsbilder.

Coriolis spelvärld kretsar kring den 
stora rymdstationen med samma namn 
vars konstruktion inledde en ”ny era” i 
den tredje horisonten där Coriolis utspe-
lar sig. Rymdstationen bildar snabbt ett 
nav där mäktiga fraktioner bildat ett råd. 
Bland dessa finns både ”förstkomna”, ätt-
lingar till de som koloniserade den tredje 
horisonten många hundra år sedan, och 
”Zenitiska” fraktioner som bildats ur be-
sättningen och passagerarna på det fler-
generationsskepp som utgör stommen i 
rymdstationen Coriolis. Skiljelinjen är 
också religiös – de förstkomna präglas av 
en stark tro på de så kallade ”ikonernas” 

Recension av Coriolis

Hårdfakta:
Coriolis 
Vad: Rollspel, grundbok. 
242 sidor
Pris: 489:- 
Förlag: Järnringen
Författare: Mattias Lilja
Illustrationer: Martin Berg-
ström, Johan Normark och 
Pär Olofsson
Grafi sk form: Christian Sabe
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makt – de Zenitiska är mer pragmatiska 
och sekulära. Just religionen är ett starkt 
tema i Coriolis och författarna har gjort 
ett bra försök att integrera den i spelvärl-
den och göra den till något faktiskt före-
kommande, istället för som i så många 
andra rollspelsvärldar på sin höjd en fot-
not. Det är därför man kan tycka att det 
är tråkigt att informationen om religio-
nens faktiska utövande är så sparsmakad.  
Förutom en kort beskrivning av de nio 
ikonerna finner man ganska lite informa-
tion om vad som förväntas av en troende 
i form av moral och leverne. Istället har 
man lagt ner åtskilligt utrymme på reli-
gionens speltekniska effekter, antagligen 
i ett försök att få även rullspelarna (de 
som mest rullar tärning, reds.anm.) att ta 
religionen på allvar.

Det märks att författarna tagit inspi-
ration till spelvärlden från åtskilliga po-
pulärkulturella källor, där många tillhör 
de mest populära verken inom sin genre. 
Historien om kolonisationsskeppet Ze-
nit som splittras i olika fraktioner såg vi 
senast i det fantastiska dataspelet Alpha 
Centauri. Den jättelika rymdstationen 
med sin ”källare” dit utslagna existenser 
och brottslighet flockas har sin motsva-
righet i sf-klassikern Babylon 5 (där vi 
också kan ana inspiration till de mystiska 
”emissarierna”). Maskhål från svunna 

civilisationer och rymdstationspromena-
der kan vi hitta i Star Trek: Deep Space 
Nine. Den mellanösterninspirerade stilen 
med sin genomsyrande religion och lätt 
fantasytouch på teknologin verkligen 
andas av Frank Herberts Dune. Vulkan- 
och thermalvapnen är misstänkt lika 
bolt- och meltavapnen från Warhammer: 
40 000. Kurtisaner som välutbildade och 
respektabla dök upp i populärsci-fi i och 
med den ack så kortlivade tv-serien Fire-
fly. Dessa tydliga källor är inte ett tillkor-
takommande, snarare tvärtom; förfat-
tarna har tagit intressanta delar från alla 
inspirationskällor och fogat dem samman 
med tillräckligt mycket nytt material för 
att skapa en fantasieggande spelvärld, 
skräddarsydd för rollspelande som känns 
olikt det mesta som kommit ut tidigare.

Men populärkulturen är inte det enda 
som tycks ha inspirerat Coriolis spel-
värld. Man behöver inte vara speciellt 
uppmärksam för att hitta tydliga paral-
leller till vår egen samtid – och här ski-
ner verkligen Coriolis. Det är med något 
undantag gjort i precis så stor utsträck-
ning som god smak tillåter, utan att för 
den sakens skull vattnas ur. Vad sägs om 
sekulära frihandelsivrare som med ka-
nonbåtsdiplomatins hjälp tvingar sig på 
religiösa isolationister utan att i något 
andetag ens nämna ordet ”terrorist”? Vi 

har det genomkapitalistiska ”Konsortiet” 
som kontrollerar det mesta, inklusive me-
dia och skendemokratin, men den annars 
i sci-fi så vanliga ”mirakelvaran” (jämför 
till exempel Arrakis ”krydda”, en tydlig 
parallell till olja) lyser med sin frånvaro.

Fler stora pluspoäng tar Järnringen i 
sitt val att helt utplåna könsskillnader 
från sin spelvärld. De första, stapplande 
stegen togs redan i Mutant: Undergångens 
Arvtagare, men följdes inte upp ordent-
ligt. I Coriolis tar de steget fullt ut och i 
hela texten står inte en enda referens till 
skillnader mellan könen att finna. Istället 
kan man hitta åtminstone ett exempel på 
sexualliberala tankar. Detta gör att spelet 
känns modernt och så vitt jag vet så bry-
ter man också i och med detta ny mark i 
den publicerade rollspelsvärlden. Vi kan 
bara hoppas att detta håller i sig i kom-
mande produkter.

 
När det kommer till spelsystemet träf-

far Coriolis mer rätt än fel. Det första 
Järnringen har gjort är att haka på den 
grundegenskapslösa trenden och istäl-
let har man valt att beskriva rollperso-
ner med enbart fördelar/nackdelar och 
färdigheter. Fördelar och nackdelar ser 
precis ut som i alla rollspel med samma 
mekanik; fördelar kostar poäng, nack-
delar ger dig fler. Det är ganska lätt att 

min älskade
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skräddarsy en rollperson, men systemet 
är också sårbart för optimering. Det 
känns öppet eftersom man kan lägga 
till fördelar/nackdelar efter behov, men 
blir samtidigt svåröverskådligt, särskilt 
om framtida supplement har lagt till 
fler tillgängliga fördelar/nackdelar och 
man måste leta efter dem man inte kän-
ner igen i flera böcker. Det saktar också 
ner skapandet av en rollperson för oer-
farna, eftersom varje spelare måste läsa 
igenom listorna.

Till hjälp för skapandet av en rollper-
son har spelaren ett antal Bakgrunder att 
välja mellan, vilket luktar surt av andra 
systems Klasser. Det är visserligen nybör-
jarvänligt, men så fort man kommit förbi 
den fasen känns de istället begränsande. 
De har som tur är ingen funktion efter att 
rollpersonen är skapad och har fördelen 
att de begränsar optimeringstendenserna 
då man får betala ordentligt extra för 
fördelar och färdigheter som inte är in-
kluderade i rollpersonens Bakgrund. De 
tillgängliga Bakgrunderna känns gan-
ska standard för sci-firollspel, med ett 
par undantag – jag saknar till exempel 
en brottslig Bakgrund, eller någon slags 
hantverkare. Och varför har man t.ex. 
med både ”stuvare” och ”gast”? De kun-
de enkelt slagits samman och samtidigt 
breddats till ”grovarbetare”.

Färdighetsslag slås med två tiosidiga 
tärningar plus värdet i färdigheten, som 
ska nå upp till en svårighetsgrad. Två 
tärningar ger normalfördelning, vilket 
ger förutsägbarhet som är av godo. Detta 
hade kunnat vara standard och helt opro-
blematiskt om konstruktören inte gjort 
flertalet konstiga designval som lämnar 
mig konfunderad – varför har man  till 
exempel lagt svårighetsgraderna vid 
11, 16, 21 och så vidare, istället för 10, 
15, 20?

Balanseringen av systemet känns också 
stundom väldigt skev. Med ett strids-
system som tillåter flera handlingar i 
en runda är allt som ger fler handlingar 

guld värt, och detta är knutet till en enda 
färdighet, ”manöver”. Detta är visserli-
gen ganska realistiskt och speglar gan-
ska väl hur strid i verkligheten fungerar, 
men i rollspel tenderar det att skapa ett 
ensidigt fokus på just denna färdighet. På 
flera ställen i reglerna slås man också av 
att ”det där ser obalanserat ut”; räkna till 
exempel med att få se en hel del ikonjiha-
distgrupper då en välsignelse av en djupt 
troende ger plus fyra på allt (!) under en 
timme, mer än vad man får av den bästa 
fördelen inom ett område.

Synen på rymdstrid som en katt-och-
råttalek där det främst gäller att hitta den 
andra först gillar jag skarpt, om systemet 
förmår att backa upp det är en senare 
fråga som kommer kräva en hel del spel 
för att utvisa.

Konstruktörerna har också hoppat på 
en annan trend inom rollspelssystem, 
med ”meta-poäng”, här i from av ”öde” 
som vissa personer i den tredje horisonten 
besitter. Detta öde låter dig lyckas lättare 
med tärningsslag och rädda din rollper-
son från döden. Dylikt system är väldigt 
bra och med det i ryggen kunde man gott 
ha gjort strid lite farligare, som det ser ut 
nu är det svårt att sänka någon med ett 
skott även under optimala förhållanden.

’’Man behöver 
inte vara speci-
ellt uppmärk-
sam för att 
hitta tydliga 
paralleller till 
vår egen sam-
tid – och här 
skiner verkli-
gen Coriolis.



  Signaler från Sverok | maj 2008 33

Annonser

Recensioner
SPEL

Systemet är dock inte Coriolis sva-
gaste punkt, svagheten ligger snarare i 
kapitlet som behandlar själva formen, 
rollspel. Dessa är ordentligt sparsma-
kade, och den sedvanliga rubriken 
”Vad är rollspel?” saknas helt. Rollför-
delning, scenarioskapande, form och 
teknik med mera tas visserligen upp, 
men ges väldigt lite utrymme. Spelets 
genre, hjältesagan, diskuteras knappt 
alls. Allt knuffas till slutet av boken, 
vilket gör att man frågar sig om förfat-
tarna anser att detta inte är lika vik-

tigt? Vi får hoppas att senare produk-
ter utjämnar denna obalans.

Sammantaget är Coriolis ett utom-
ordentligt rollspel som trots kännbara 
brister känns nytt och på flera sätt 
banbrytande. Åtminstone jag är nyfi-
ken på vart författarna kommer att ta 
spelvärlden och ser fram emot många 
äventyr i den tredje horisonten!

Illustration: Martin Bergström

KARL BERGSTRÖM är en glad typ som 
spelar det mesta och älskar rollspelsteori.
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NÄSTAN ETT OCH ett halvt år efter 
att Noir släpptes så kommer nu det för-
sta tillbehöret. Detta är vad skaparna 
har valt att kalla ett spelpaket. Ett 
stämningshöjande paket som innehål-
ler bland annat spelledarskärm, lyxiga 
rollformulär och en del annat matnyt-

tigt som passar alla Noir-grupper.

Spelpaketet består av en hel del 
blandade saker som underlättar 
för en spelgrupp, allt ifrån berät-
tarskärm (spelledarskärm) till 
referenskort, kort med samlad 
information ifrån grundboken, 
och rollformulär allt placerat i en 
snygg mapp i kartong.

Det första jag noterar är be-
rättarskärmen som är låg och 
bred. Det gör mig glad att se att 
spelledarskärmar har gått ifrån 
A4-storleken på höjden, det var 
alltid svårt att se över och fick 

ofta spelledaren att känna sig avskärmad 
ifrån spelarna. Framsidan av skärmen 
har en mycket snygg stämningshöjande 
bild i samma stil som de övriga bilderna 
i Noir. Baksidan är fylld med referenser 
och tabeller ifrån regelboken, ja allt som 
en berättare behöver för att slippa slå i re-
gelboken under spelets gång.

Med i mappen följer även en regelupp-
datering. Där skaparna har lagt till en del 
nya regler och ändrat vissa till det bättre. 
Det är regler med dålig balans som har 
rättats till och en del tvetydiga avsnitt har 
klarats ut. Det påpekas även att det här är 
en ”officiell” uppdatering och ska anses 
som rådande. Jag tycker det är riktigt bra 
att skapare av rollspel eller snarare alla 
spel gör uppdateringar till sina regler där 
det behövs. Självklart är det bra att de har 
lagts med men det borde inte endast gå 
att få tag på genom att köpa dem.

Lådan innehåller också tio referenskort 
i behändigt format, som är tänkt för be-
rättaren (spelledaren) att kunna använda 
istället för att behöva leta i regelboken. 
Det finns ett kort för levnadsstandard, 
ett för karaktärsdrag och uttryck av ka-

Höjer stämningen 
i rännstenen

Noir spelpaket:

tigt som passar alla Noir-grupper.

Spelpaketet består av en hel del 
blandade saker som underlättar 
för en spelgrupp, allt ifrån berät-
tarskärm (spelledarskärm) till 
referenskort, kort med samlad 
information ifrån grundboken, 
och rollformulär allt placerat i en 
snygg mapp i kartong.

Michael Gullbrandson och 
Alf Svensson har gjort illus-

trationerna till spelet.

Utseendet på personakterna hjälper 
till att bygga stämningen.
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raktärsdrag. Kortet för karaktärsdrag är 
väldigt behändigt att ha för berättaren 
under spelets gång för att snabbt få upp-
slag till berättarpersoner (spelledarper-
soner).  Dessa är även användbara för 
spelare, vid skapandet av huvudpersoner 
(rollpersoner). De flesta av referenskor-
ten är också användbara för spelarna. Ett 
namnkort är också väldigt användbart 
för snabba idéer under spelets gång. Det 
kan vara nog så svårt att hitta på namn 
rakt ur luften. Jag hade dock gärna sett 
att man kombinerade personnamn och 
adresser, som istället finns på ett annat 
kort. Adresserna har nu istället parats 
ihop med referenskortet för befläckelsen, 
som är en mystisk förbannelse. Men ett 
ett kort med adresser är fullständigt bril-
jant då i alla fall jag tycker att sådana är 
svårare att hitta på än personnamn. Per-
sonligen vet jag inte om jag kommer att 
ha så stor nytta av befläckelsekortet då 
vi i vår spelgrupp använder oss av den 
så sällan. Men det finns säkert berättare 
som har mer nytta av det kortet. De övri-
ga korten behandlar olika typer av regler, 
så som droger, relationer, öde och strid. 
Stridskortet finns i dubbel uppsättning 
vilket kan vara mycket användbart. Sen 

finns det ett kort som behandlar förbätt-
ring och erfarenhet, vilket underlättar i 
slutet av varje spelsession då det brukar 
bli kö till regelboken när alla vill veta hur 
de ska förbättra sina huvudpersoner.

Spelpaketet har också ett initiativbrä-
de, av stadig kartong, som ger gruppen 
bättre överblick under strider. På baksi-
dan av initiativbrädet så finns det en steg 
för steg-beskrivning över hur du skapar 
en huvudperson. Den är enkel att följa 
och innehåller den mesta informationen 
som behövs för att skapa en huvudper-
son. Om du behöver få förtydligande 
och mer ingående information så står det 
sidnummer till var du hittar det i regel-
boken. Det här är en användbar sak som 
låter gruppen spendera mindre tid på att 
skapa sina karaktärer och ger mer tid till 
själva spelandet. 

Slutligen ingår även tio personakter 
och två tilläggsblad till personakten för 
befläckade personer och en utökad rela-
tionssida. Utseendet på formulären på-
minner om tidstypiska mappar från ett 
30- eller 40-talsarkiv, vilket är en stäm-
ningsbyggare. Personakterna ser i övrigt 

ut som de som finns i regelboken, men 
de här känns lyxigare att använda. Jag 
hoppas att det i framtiden kommer att 
finnas möjlighet att köpa dessa lösa. Akt-
tillbehöret för de befläckade ger ett bra 
tillskott för de som vill spela eller har bli-
vit befläckade. Dock tycker jag det är lite 
snålt att det inte medföljer tio stycken, ett 
till varje akt. 

För spelgrupper som har Noir som ett 
spel i mängden kan spelarpaketet kän-
nas något överflödigt. Men för de som 
tillbringar stor del av sin tid i Sandukars 
rännstenar är spelarakten ett stämnings-
höjande måste.

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

emil_frojd@postmaster.co.uk
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ALICE ÄR EN liten flicka. Hon tillbring-
ar mesta tiden i ett bibliotek med sin bäs-
ta vän Socrates, en svart katt. Alice sitter 
i en fåtölj, dinglar med benen och läser 
böcker. Så presenteras sagorna i Odin 
Sphere, vi läser med den lilla flickan och 
hennes katt, varje bok en del av PlaySta-
tion 2–spelet. Fem berättelser läggs ut 
framför oss, fem överlappande historier 
vagt baserade på nordisk mytologi.

Biblioteket är en varm plats, gemytlig. 
Rummet ramas in av höga hyllor i trä 
och travar med böcker. Men den barns-
liga naiviteten ligger långt borta i Odin 
Sphere, det varma biblioteket till trots. 
Alice läser en cynisk saga om mörker och 
apokalyps. Om död och illusionslösa för-
hållanden människor emellan. Formen 

är avantgarde och Odin Sphere når ett 
uttryck som få andra genrer i spelmediet 
lyckas med eller vågar sig på.

Det går inte att genremärka Odin Sphe-
re. Beteckningarna rollspel och action 
stämmer till viss del in på spelet, å andra 
sidan är det, precis som den lilla flickan i 
fåtöljen indikerar, en bok. Ett interaktivt, 
surrealistiskt konstverk i rörliga bilder är 
en tredje, lika passande precisering. Bort-
sett kategoriseringarna är det uppfris-
kande underbart att ett spel får vara så 
konventionsbrytande som Odin Sphere.

Vanillaware, Atlus och Square Enix 
ligger bakom Odin Sphere till gamla 
PlayStation 2, det är tunga namn i sam-
manhanget. Spelet släpptes redan 2007 

i Japan, och nu är det här. Atlus har sen 
tidigare klassiska Princess Crown på sitt 
CV, så vi har rätt att spela Odin Sphere 
med högt ställda förväntningar.

Det Vanillaware-utvecklade spelet 
sticker ut genom sin underliga, egna es-
tetik: karikatyrartade figurer varvas med 
klassiska teckningar i japansk stil. Ob-
jektens storleksförhållanden är helt utan 
logik. Det grafiska utförandet i sidscrol-
lande 2d är smidigt, snyggt och vågat. 
Odin Sphere är ett spel presenterat som 
en utförlig väggmålning.

Bandesignen är användarvänlig och 
snillrik i sin enkelhet. Vi tar oss fram 
över platta landskap och kan röra oss i 
två riktningar. I varje nivå finns en över-

Konventionsbrytande 
mytologi

Leende, huggtandade nallebjörnar i lila teddy. Skuggvarel-
ser, vanskapta människolejon och bistra demonkungar. Du 
har aldrig sett en värld som den i Odin Sphere. Där klara fär-
ger och sagomiljöer sätter ramverket för ett konstverk lika 
mycket absurd pjäs eller surrealistisk freskmålning som spel.

Odin Sphere:
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blickskarta, sett genom den är banorna 
cirkulära, utan start eller slutpunkt, men 
med utgångar på flera ställen. 

Det är genom utgångarna vi navigerar 
oss fram på den karta i fågelperspektiv 
som sammanfattar de större områdena. 
Världarna Ragnanival, Ringford, Volke-
non och Titania ser vi genom världskar-
tan. Att ta sig fram i Odin Sphere kräver 
ingen extra insats från spelaren, samti-
digt är varje vägval vårt och navigationen 
känns mindre styrd än i de flesta spel.

Navigeringssystemet i Odin Sphere är 
djärvt. Vanillaware lyfter bort det ka-
mouflerande gränssnittet och blottlägger 
en översiktskarta, presenterad som en rå-
skiss från ett designdokument. Ett grepp 
som hade kunnat bli fel, men varken 
känns plumpt eller stillöst, istället ger det 
en känsla av kontroll.

De spelade karaktärerna i Odin Sphere 
bär alla Psyphers, vapen som förbättras 
genom insamlandet av Phozons, de dö-
das själar. Levlandet är lättöverskådligt 
och välkonstruerat. Spelmekaniken är 
lätt att förstå, stridssystemen är långt från 
komplexa, men underhållande och fyller 
sitt syfte väl. Det är runt huvudrollernas 
Psyphers och domedagsmaskinen Crys-
talization Cauldron man konstruerar en 
välskriven text, en historia som suger in 
oss och aldrig släpper taget.

Odin Sphere är berättartekniskt utma-
nande, fem parallella historier överlap-
par varandra och låter protagonisten i en 
narrationslinje bli antagonist i en annan. 
Inget är givet och allt i gråskala, ondska 
och godhet är inga definitiva värden, det 
är oerhört befriande. Vi får ta del av en 
berättelse om makt och intriger, där ma-
nuset är lika viktigt som spelmekanik 
och estetik, en drivkraft i sig.

Vanillawares verk kommer med en ge-
nomgående känsla av äkthet, det är både 
ett genuint hantverk och ett kreativt mäs-
terverk. Från varje tonsatt stycke till den 
grafiska helheten, allt är gjort med själv-
klar träffsäkerhet.

Odin Sphere hade kunnat vara en pjäs 
av Sarah Kane. Våldet i kontrast mot ett 
manus som kokar av känslor för tankar-
na till den brittiska pjäsförfattarinnans 
verk. De drömlika bilderna gör att Dalí 
blir en direkt referenspunkt.

Det är med enkla grepp Vanillaware 
vänder upp och ner på den gängse idén 
om vad ett spel ska vara. Studion visar 
på de mest självklara av sätt att innova-
tion inte nödvändigtvis är samma sak 

som teknisk landvinning. Tekniken Va-
nillaware använder är kanske daterad, 
men det är befriande hur kreativitet utan 
gränser i kombination med en uppen-
bar känsla för form kan räcka så mycket 
längre än avancerade grafikkort och dyr 
processorkraft.

Odin Sphere är på många sätt unikt, 
och därför svårt att jämföra med samtida 
spel. Framför allt är det en upplevelse 
som räcker långt efter att nyhetens behag 
har lagt sig. Vanillawares spel lär aldrig 
kanoniseras till klassikerstatus, men det 
förringar inte dess konstnärliga värde. 

Odin Spheres styrka är spelets tydliga 
grundtanke. För till skillnad från tek-
nikkrävande konkurrenter har det ett 
grafiskt koncept och ett spelmekaniskt 
upplägg så starkt att 
det lär hålla lika bra 
om tio år som idag. 
Odin Sphere är något 
så ovanligt som ett 
tidlöst spel.

RUBEN BRUNDELL 
ruben.brundell@yahoo.se

Samtidigt sagolikt och mörkt. Odin Sphere är ett välskrivet spel med en helt egen estetik.
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De senaste numren har Daniels boktips 
handlat mycket om kromglänsande framtid, 
elegant högteknologi, romantisk ångtekno-
logi och finare fantasy. Men den som väntat 
på rätt tillfälle att olja in musklerna och slipa 
yxan behöver inte vänta längre, för nu är det 
dags för äkta gammaldags barbar-bonanza!

Höftskynke kan bli sommarens hetaste 
plagg, spår vår ledsagare i litteraturen.

DANIEL KRAUKLIS är bra rar bar. 
prima_materia@hotmail.com

Ur bokhyllan

Om man vill ha en lite mer översiktlig 
genomgång av Conans värld kan det
här rikligt illustrerade albumet, som tar 
avstamp i Marvels tecknade serie,
upplysa om skillnaderna mellan teolo-
gin i Erliks kult jämfört med Pteors,
finliret bakom ridåerna i Brythunias 
statsskick och hur man får väldigt små
stålkoppar att sitta fast på väldigt stora 
bröst. Utan band.

Conan: The Ultimate 
Guide To The World’s 
Most Savage Barbarian
Roy Thomas

Efter World of Warcraft har det bland annat bubblats om Age Of Conan:
Hyborian Adventures som nästa stora online-spel. Den som lever får se.
Den som inte lever online kan istället ägna sig åt svällande bickar och
svulstiga bimbos i litterär form. Tungsint och synnerligen vältränad traskade
den sandalskodde ärkebarbaren Conan en gång ut ur Cimmerien, för att
roffa åt sig vad han kunde från söderns riken. Här har man samlat allt
Howard själv skrev om detta i en enda, ohyvlad volym.

The The Complete 
Chronicles of Conan
Robert E Howard

Kull
Robert E Howard
Vill man inte leka Cimmerier kan man ju 
alltid leka... Kull. Ehh - jo, det är en
ANNAN barbar. Han är från Atlantis 
och har ett stort svärd, eller var det en
yxa? Här finns hur som helst alla Ho-
wards berättelser om Kull samlade i en
volym.

BÖCKER
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Teslas lilla guide till lajvkulturens historia: av Mattias Huss och Stuart Shelley

Serierna

Moderna tiders magi
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POSTTIDNING B
Avs:  SVEROK
 Klostergatan 5A 
 582 23 Linköping

Svenska Mästerskapen i 
Warhammer Fantasy Battle
31 maj – 1 juni: 
Anordnas i Råsundaskolan i Solna. Förutom turneringen 
fi nns också möjlighet för nyfi kna att prova på spel och 
fi gurmålning.

www.warhammer-sm.se

Kurs i medeltida dans för lajvare 
18–19 juni: 
Anordnas på Nääs mellan Alingsås och Göteborg.

www.naassamfundet.se

GrottCon
4–6 juli: 
Arrangeras av Spelföreningen Sennans Spelgrotta, se 
hemsidan för mer information.

www.grottcon.org

HalmiCon
juli 2008: 
Spelkonvent som arrangeras för åttonde gången i Halm-
stad, se hemsidan för mer information.

www.halmicon.se

KattCon
31 juli – 3 augusti: 
Postapokalyptiskt spelkonvent i Katrineholm.

kattcon.sverok.net

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!


