
SKOLEXEMPEL:
Spelhobbyn kommer 

in i läroplanen

SIGNALER

Nyheter  |  Krönika   |  Boktips  |  Bildreportage  |  Serier!

Recensioner:

NINJA GAIDEN
METAL GEAR SOLID 4
MARKET OF ALTURIEN

från Sverok
nr 59 september 2008Förbundstidning för Sveriges roll- och konfl iktspelsförbund

Bli manus-
författare i 
spelbranschen

Brädspel från 
tidernas 
begynnelse



Signaler från Sverok | september 20082

Information från förbundet

Fata Morgana – 
förändringsarbete inom Sverok 

Hur vill du att Sverok ska se ut och fungera? Det finns mycket som går att 
förändra, det som fungerade förut kanske behöver en ny lösning, och en 
medlemskår som ständigt förändras betyder nya åsikter och idéer. För att 
bli bättre måste vi alla, du, jag, föreningar dela med oss av våra idéer. Det 
här är ett upprop till alla er.

På riksmötet framlades en motion med namnet Fata Morgana – en uppmaning till oss att göra just det, ta in 
era åsikter om sådant som kan förändras. Motionen innehåller 22 punkter att fundera kring, och kommer efter 
debatt inom förbundet att resultera i konkreta förändringar.

Det vi i skrivande stund behöver för att driva arbetet vidare är era idéer, och era åsikter runt de problemställ-
ningar vi tar upp här. Vi kommer också att skicka ut en reaktionsrunda och öppna upp för debatt på Sveroks 
forum ( http://forum.sverok.se/), där alla är välkomna att bidra med tankar och idéer. Förbundet är till för 
dig. Hjälp oss göra det ännu bättre. Läs även gärna ursprungsmotionen på http://forum.sverok.se/viewtopic.
php?f=124&t=24330

Problemområde 1 

Vi behöver fler nya ansikten i Förbundet. Vi vill ha in fler 
engagerade, drivna och entusiastiska personer i Förbun-
det som kan hjälpa oss att bli ännu bättre och få in ännu 
fler i en hobby som är givande på många sätt. Hur löser vi 
det? Vad skulle krävas för att just DU skulle vilja engagera 
dig i Sverok?  

Problemområde 2 

Arbetet inom förbundet är koncentrerat till ett fåtal per-
soner. Det är många inom Sverok som har mer än ett upp-
drag. Det här skapar en stor arbetsbelastning på de som 
vill engagera sig. Det låser dessutom “makten” inom för-
bundet till ett fåtal personer. Hur löser vi det? Vad är det 
som hindrar nykomlingar att söka sig till förtroendepos-
ter? Vad behöver vi bli bättre på?  

Problemområde 3 

Mer roligt och mindre administration. Vi behöver bli 
bättre på att göra all administration lättare. Det skall inte 
krävas en massa pappersarbete - som håller dig ifrån att 
spela - för att sköta en förening, vara med i en arbetsgrupp 
eller sitta med i en styrelse. Hur kan vi förbättra våra pro-
cesser, samtidigt som vi inte tappar de nödvändiga bitar 
som måste vara med? Hur hade du velat få tillgång till in-
formation som behövs för just ditt område?  

Problemområde 4 

Vi måste bli bättre på att prata inom förbundet - både utåt 
och inåt. Hemsidan är en del av kommunikationen, forum-
et och Signaler en annan. Men hur påverkar du förbundet 
utöver det som sägs på riksmötet? Hur kan vi bygga upp en 
bra kommunikation, både utåt och inåt förbundet? Hur vill 
du kunna prata med Sverok, och hur vill du att Sverok skall 
prata med dig? 

Det här är långt ifrån alla problem som tas upp i motionen, 
men det är en fokusering på de fyra områden vi har kunnat 
isolera som de som är viktigast. Det är de här områdena som 
kommer tillbaka i punkt efter punkt och det är här som vi 
tror att du - vår medlem - har mycket att ge oss i form av 
idéer och tankar. 
Vi vill jättegärna ha just din feedback. Sverok är till för dig, 
det är du, och alla andra tusentals medlemmar som finns i 
förbundet, som bestämmer hur det skall se ut.  
Diskussion pågår på Sveroks forum, vi kommer att skicka ut 
en reaktionsrunda inom kort och innan Riksmötet kommer 
vi också att anordna en konferens där vi arbetar med Fata 
Morgana motionen, för att hitta konkreta sätt att åtgärda de 
problem motionen tar upp. Innan dess vill vi ha din input. 
Vad du har att säga är viktigt, och med den här artikeln vill 
vi säga att vi lyssnar.  

Fata Morgana – förändringsarbete inom Sverok
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Ledare

Våra vänner kommunerna
tt sitta hemma med vännerna och spela brädspel är en av 
mina absoluta favoritsysselsättningar under hösten. Några 

levande ljus, en mustig gryta man lagat tillsammans, en rad 
internskämt och kvällen är fulländad. 

Kombinationen av spel och hemma är dock inte alltid så idyl-
lisk. Många av oss har försökt oss på att spela rollspel hemma, 
och fått besticksklirr och tv-jinglar som bakgrund, eller en 
förälder som välment sticker in huvudet och undrar om nå-
gon behöver något. Och inte blir det alltid bättre av att flytta 
hemifrån, inte om man förälskar sig och flyttar ihop med nå-
gon som inte ser den inredningsmässiga fulländningen av ett 
warhammerscenario i vardagsrummet eller garderoben full av 
lajvkläder. 

Då är det tur att vi har våra vänner kommunerna! Kommu-
nerna som så ofta ställer upp för sina spelföreningar med saker 
som lokaler och rådgivning. Hur många konvent hade lyckats 
starta utan åtminstone ett inledande stöd från sin kommun? 

En av alla de föreningar som får stöd av sin kommun är Mora 
Rollspelsklubb. Till att börja med lånade de bara en lokal över 
helgerna, men för några år sedan flyttade de till sin första hel-
tidslokal. De har efter det haft viss otur med lokalerna, med 
bränder och liknande som tvingat dem flytta fyra gånger på 
nästan lika många år. Osannolikt med otur, om det inte varit 
för en sak – Mora kommun. Varje gång de tvingats flytta har 
kommunen varit där och hjälpt dem med en ny lokal, och till 
och med renoverat en av dem för deras skull. 

Mora är inte enda kommunen som ser värdet av att ha aktiva 
och ideellt engagerade ungdomar, de flesta kommuner har ett 
gott samarbete med sina föreningar och stöttar med det man 
kan. Dock är det inte alltid helt lätt för kommunerna att veta 
vad en spelförening är, hur vi skiljer oss från vanliga föreningar 
och vilken typ av stöd vi kan behöva. Så för att göra det lättare 
för kommunerna att förstå vad en spelförening innebär skickar 
vi i slutet av september ut ett stort informationsutskick till lan-
dets samtliga kommuner!

Förhoppningsvis innebär det att fler föreningar får den goda 
kontakt med sin kommun som många redan har förmånen av 
att ha, och att färre rollspelsäventyr spelas med American Idol 
som stämningsmusik. 

– 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?

A



Signaler från Sverok | september 20084

Ni är många därute som visserligen älskar spel men som lika mycket eller mer 
älskar att arrangera. Ni planerar, organiserar, köper in, säljer, bygger, slipar, 
målar, konstruerar, ordnar, bokför, marknadsför, utreder, utvärderar och 
möjliggör. Det är er förtjänst att Spelsverige har ett sådant kvalitativt och digert 
utbud av spelkonvent, LAN, lajv, mästerskap, turneringar och träffar. Många 
av dem som idag är demonarrangörer som kan ro iland megaprojekt utan att 
förlora en natts sömn tog sina första stapplande arrangörskliv redan under 
skoltiden. Nuförtiden går det alldeles utmärkt att låta LAN:et eller lajvet bli en 
del av skolarbetet istället för att försöka hinna med det mellan matteprov och 
spanska verb.

Oliver Sundström är en av många elever och spelare ute på Sveriges skolor som 
insett det här. När han ordnade Osby spelkonvent fick han draghjälp av skolan. 
Visst hade han ett sjå att övertyga ledningen om att hans projektidé verkligen 
var bra. Men så är det med alla projekt – du är inte ensam och det finns alltid 
någon makthavare som måste övertalas om att du ska få tillgång till den där 
gympasalen eller skogsdungen. Oliver är inte ensam, vi vet att ni är många där-
ute som ordnar animédagar, lajv eller matsals-LAN. Men i det här numret låter 
vi er som inte ens lekt med tanken än se hur skolprojekt kan förenas med er 
hobby. Skolspecialen börjar på sidan 11.

I december firar Sverok 20-årsjubileum. Vi kan bara snabbt konstatera att in-
ställningen till spel och spelande har förändrats drastiskt i samhället under de 
senaste 20 åren. Det är många organisationer som sneglar på Sverok och är in-
tresserade av att samarbeta med spelare. Vi har skrivit mycket om studiecirklar 
och i det här numret kan ni utöver skolarbeten om spel dessutom läsa att Folkets 
hus har lokaler men saknar spelare att fylla dem med.

Ta dessutom chansen att testa på ett av världens äldsta spel på sidan 24 och 
kolla också in sidan 20 där Karin Tidbeck har tagit reda på hur man gör för att 
bli manusförfattare i datorspelsindustrin.

Nya färdigheter
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Vill du annonsera i Signaler från Sverok?
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Redaktör:Henrik Sannesson
signaler@sverok.se

Allt fi konspråk samlat
Det händer att Sverokister 
slänger sig med konstiga namn och för-
kortningar och refererar till sånt du inte 
visste att du borde känna till. Med den 
nya wikin Insidan kan alla som vill få 
full koll på internlingon och tjöta med 
obehindrat när namn på konstiga arbets-
grupper flyger genom luften. Mest pappa 
åt Insidan har Erik Hedberg varit. Han 
jobbade förra året som förbundssekre-
terare och han berättar för Signaler att 
informationshanteringen i förbundet har 

sina brister. Förbundsstyrelsen har sina 
protokoll men i arbetsgrupperna är in-
formationen väldigt knuten till personer. 

− När någon slutar så tar de sina laptops 
med all information i och går, säger Erik.

Han berättar också att målet var att få 
igång sajten fort, utan att låta tekniken 
stå i vägen. 

− Det är ofta som webbprojekt bara 
orkar halvvägs för att man utreder tekni-
ken i all evighet. Och vi ville inte dö halv-
vägsdöden, säger han. 

Wikin är inte ett nytt debattforum utan 
ska snarare fungera som organisationens 
kunskapssamling. 

Sidan har nu varit igång ett drygt halv-
år, så än är det för tidigt att säga om det 
blir flipp eller flopp. Hittills har den fått 
in artiklar om olika arbetgrupper men 
man kan också få veta vad Sverok Stock-
holm kan låna ut för resurser. 

http://insidan.sverok.se 

Riksmötet 
fl yttar 
till hösten
När Riksmötet brukar hållas 
– på våren − har redan fyra månader 
av budgetåret gått. Därför beslutade 
det senaste Riksmötet att senhösten 
är en bättre tidpunkt. Nästa Riksmö-
te äger rum 28-30 november i Linkö-
ping. Nyordningen innebär också att 
den nyvalda förbundsstyrelsen kan 
”gå bredvid” innan den ska ta över 
rodret den 1 januari.

Motionen ”Dags att bemästra 
Fata Morgana” fick stort genomslag på 
Riksmötet i våras. Titeln anspelar på att 
Sverok som organisation har fastnat i ut-
vecklingen. 

”Vi har ju länge markerat upp Ledar-
skap och annat bös på rollformuläret men 
aldrig använt det. Nu är det dags. Det är 
bara att börja bläddra i Gigantreglerna.”

Så skriver motionärerna Christoffer 
Wiker, Mats Weingård, David Hagman 
och Simon Talltorp. Att utveckla Sverok, 
hävdar de, görs inte med ett klubbslag på 

Klivet från 
Expert till Gigant

Riksmötet. I 22 punkter har det samman-
fattat vilka diskussioner som borde föras 
för att Sverok ska kunna levla. Bland 
mycket annat tycker de att för få perso-
ner sitter på för många stolar i förbundet. 
Det leder till att motverka att nya idéer 
kommer in i verksamheten. Dessutom 
vill de att förbundsstyrelsen ska delegera 
mer till arbetsgrupper och företag. Det 
tror de gör det lättare att utkräva resul-
tat. Motionen bifölls av Riksmötet och nu 
håller förbundsstyrelsen på att ta fram ett 
förändringsprogram som ska vara klart 
hösten 2009.

Svero
k    

  JUS
T NU
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Sverok       JUST NU

Spelande och föreningar 
inte samma sak

Julafton nu i oktober
Extra tunga Spelveckanpaket i år

− Vi ska inte sluta stödja föreningar, 
men sluta se dem som det enda sättet att 
främja spelande.

Aimee Kreuger gör nu sitt andra år som 
ordförande. Och hon tycker att förbun-
det för ensidigt stödjer just föreningar. 
Eftersom de tenderar att rikta in sig mot 
medlemmar i bidragsberättigad ålder 
blir spelande automatiskt stämplat som 
en ungdomsaktivitet. Dessutom är det 
många föreningar som inte överlever när 
kärngänget inte längre är i den åldern att 

de kan få bidrag. Aimée Kreuger tycker 
att Sverok borde bli bättre på att föra ut 
spelandet bredare i samhället. Med mer 
kunskap om spel och mindre nördstäm-
pel på spelare tror hon att fler vuxna 
skulle spela istället för att välja mer pas-
siva kulturyttringar. 

− Tänk om man kunde gå ut på levande 
rollspelsteater en fredag kväll? Mingla i 
baren välja roller och sen lajva mot män-
niskor man precis har mött!
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Det är ingen utopi att nå 100 ar-
rangemang på årets spelvecka, det tror i 
alla fall inte Otto Kahne som gör sitt an-
dra år som Spelveckangeneral.

- Men det är mycket som måste klaf-
fa om vi ska få ihop så många. Och vi 
prioriterar kvalitet framför kvantitet, 
säger Otto.

När jag ringer upp honom mitt i som-
maren håller han på att förbereda för vi-
kingalajvet Ringhem i Skillingaryd. Men 
han berättar att förberedelserna för Spel-
veckan går på i stadigt tempo. Det kun-
de man inte säga om förra sommaren, 
då var spelveckangruppen fortfarande 
på semester.

− I år har vi byggt en ny hemsida där 
man kan anmäla sig. Men man kan också 
använda den för att visa upp sitt arrange-
mang. Det var en del saker som inte fung-
erade förra året, till exempel bekräftelser. 
Men vi har tagit till oss av kritiken och 
den nya sidan är bättre. 

Förenklad anmälan och att man kan 
söka efter aktiviteter i ens närhet tror 
Otto också är framgångsfaktorer för   
www.spelveckan.se.

I år firar Sverok som bekant 20-årsju-
bileum. Det märks även på Spelveckan 
som har tunga spelpaket till alla fören-
ingar som ordnar något. Det finns roll-
spel, brädspel, figurspel och tärningar att 

tillgå. Föreningarna får önska ur vilken 
kategori de vill ha berättar han. 

− Vi köpte ett konkurslager från ett 
spelföretag så det finns gott om spel och 
ingen ska behöva bli besviken, säger han.

Spelveckan har väntat på det stora ge-
nombrottet ända sedan starten 2001, men 
bristande engagemang har satt stopp för 
det. Förra året rapporterades 30 aktivite-
ter, Otto tror att det snarare var några fler 
men att alla inte rapporterades. 

En annan nyhet i år är att det finns en 
nyframtagen form för föreningskonvent. 
Den kan man använda om man vill ordna 
något speciellt för sina medlemmar.

I december är det precis 20 år 
sedan Sverok bildades. Jubileet kom-
mer att firas under Riksmötet och 
till dess ska också en jubileums-
bok med glimtar ur Sveroks histo-
ria tas fram. Redaktör för boken är 
Martin Brodén.

Sverok 20 år



Nu finns en ny möjlighet för föreningar som söker lokaler 
och lajvområden. Ett samarbetsavtal som Sverok tecknat 
öppnar dörren till 600 Folkets hus runt om i landet.
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− När jag träffade Folkets hus motsva-
righet till mig, Mikael Sandberg, så kom 
vi fram till att de har många lokaler och 
inga ungdomar och vi har en massa ung-
domsföreningar utan lokal. Let’s marry!

Det är en entusiastisk Lars ”Molle” Jo-
hansson som berättar om bakgrunden 
till det nya samarbetsavtal som Sverok 
har tecknat med Folkets hus och parker.

− Det här är lokaler som ofta är perfek-
ta för att ordna lan i. Många Folkets hus-
föreningar har elsystem dimensionerade 
för att förse liveband med ström. Därför 
klarar de också av massor av datorer. 

Riksorganisationen Folkets hus och 
parker fungerar på många sätt som 
Sverok. Landets 600 Folkets hus och 150 
Folkets park är självständiga föreningar 
precis som Sveroks spelföreningar är det. 
Det betyder att det inte finns något tving-
ande i det nya avtalet. Istället syftar det 
till att möjliggöra för de olika grupperna 
att hitta fram till varandra på lokal och 
regional nivå.

− Det är viktigt att samarbetet bygger 
på tillit och förtroende. 

Det säger Mikael Sandberg som är på 
konferens när Signaler får tag i honom. 
Men han är inte mindre entusiastisk över 

det nya avtalet och hur det kan hjälpa 
båda rörelserna.

− Många av våra medlemmar har som 
ett mantra att unga inte vill engagera sig 
och jobba ideellt. Men som riksorganisa-
tion har vi ett litet annat perspektiv. Vi 
ser att det finns verksamheter som unga 
verkligen brinner för. Det handlar om 
vad man erbjuder för innehåll och att 
det måste vara på de ungas villkor. Och 
vi har mycket att erbjuda, många loka-
ler som skulle kunna utnyttjas mycket 
mer än idag och våra parker har stora 
inhängnade områden med skogar och 

Folkets hus öppnar 
dörren för Sverok

Mikael Sandberg
Foto: Mia Holgersson

Foto: Mikael Sandberg
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ängar som skulle användas till exempel 
för levande rollspel.

Mikael Sandberg berättar att nyrek-
ryteringen av unga till föreningarna 
faktiskt fungerar bra på vissa håll, men 
inte överallt.

− Många gör misstaget att om en ung 
person söker sig till huset eller parken 
så vill man direkt plocka in honom eller 
henne i styrelsen. Och eftersom arbetet 
där är på de gamlas villkor så tröttna den 
unga personen ofta rätt snabbt. 

Och det finns stor potential i samar-
bete mellan föreningar med många unga 
och en rörelse som Folkets hus och par-
ker, som har stora muskler inom vissa 
områden, inte bara lokaler.

− Vi drog igång Europas första digitala 
biografkedja för några år sen och idag är 
60 av våra biografer digitala. Jag är över-
tygad om att den tekniken också kan vara 
intressant för Sveroks medlemmar. 

Nu när samarbetsavtalet är båda or-
ganisationerna inställda på att sprida 
kunskap internt om vilka fördelar det 
finns med att samarbeta. Och det är vik-
tigt, tror Mikael att kontakterna tas på 
rätt sätt.

− Man ska inte sticka under stol med 
att det kan bli fel. Därför tror vi att det 
är bäst om spelföreningarna tar kontakt 
med våra regionala verksamhetsutveck-
lare. De kan hjälpa till att ta kontakten 
med våra medlemsföreningar. Fördelen 
är också att det har väldigt specifika kun-
skaper om hur våra Folkets hus och par-
ker ser ut och vilka resurser som finns. 

– Henrik Sannesson

Tips:
Så fixar du lokal till Spelveckan
1. Var beredd på att förklara vad Spelveckan är
2. Ring eller mejla Folkets hus verksamhetsutvecklare nära dig. 
     Se listan nedan! 
3. Berätta om din förening och vad ni tänkt göra på Spelveckan.
4. Kontaktpersonerna kan i många fall hjälpa dig och din förening att hitta 
en lämplig Folkets hus-förening att samarbeta med.

Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län kontaktar:
Magdalena Hasselquist i Malmö 
magdalena.hasselquist@fhp.nu  0736-84 98 94

Halland och Västra Götalands län kontaktar:
Gert Karlsson i Göteborg 
gert.karlsson@fhp.nu    0707-53 29 56

Värmland, Örebro, Västmanland och Östergötlands län kontaktar:
Lars-Åke Holmquist i Karlstad 
lars-ake.holmquist@fhp.nu   0707-87 75 14

Stockholm, Uppsala, Sörmland och Gotlands län kontaktar:
Gunnar Bränström i Stockholm 
gunnar.branstrom@fhp.nu   0767-66 87 10

Gävleborg, Dalarna, Västernorrland och Jämtlands län kontaktar:
Torgny Hemming i Ludvika 
torgny.hemming@fhp.nu   0705-95 32 11

Västerbotten och Norrbottens län kontaktar:
Birgitta Karlsson i Luleå 
birgitta.karlsson@fhp.nu   0706-59 28 34
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Skolan har mycket att lära av spelvärlden men det är inte säkert att varken 
personal eller elever vet om det. I Signalers skolspecial berättar vi om två 
projekt där de två världarna möts. Egentligen är det inget konstigt att lärande 
och spel hör samman, det som är roligt lär man sig mycket lättare. 
I Oliver Sundströms berättelse om Osby spelkonvent får du som går på gym-
nasiet inspiration och handfasta råd. Byt ut konvent mot lan, lajv eller turne-
ring och du har ett projektarbete som passar just dig. 

I reportaget från lajvet Guldvittring fi nns exempel på hur ett samarbete mellan 
kommun och förening kan lyfta för båda.
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MED EN LÄRARE som var villig att tro 
på mina idéer, en mycket begränsad eko-
nomi, och en lös plan gick jag till rektorn 
och frågade om det fanns en möjlighet att 
få använda skolans lokaler. Han bad mig 
att skriva ihop en detaljerad plan över hur 
allt skulle gå till, vad det skulle innebära 
för kostnad för skolan och vad den skulle 
kunna få ut av konventet. 

När jag hade kommit hem ifrån skolan 
den kvällen så satte jag mig genast och 

jobbade på planen som var klar dagen ef-
ter. Rektorn tyckte att det var intressant 
och gav klartecken att jag fick använda 
skolans lokaler. För att inte ekonomin 
skulle vara begränsande, kontaktades 
kommunen för att undersöka möjlighe-
ten till bidrag för evenemanget.

För att skapa medvetenhet kring mitt 
projekt så kontaktade jag en del lokala 
tidningar och webbsidor. Det gick över 
förväntan! Vi fick mycket uppmärksam-
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Inte ens de värsta kritikerna kunde ha annat än roligt när 
Oliver Sundström arrangerade konvent som projektar-
bete. För Signalers läsare går Oliver igenom sitt projekt-
arbete från idé till färdigt konvent. 
Varsågod, så här går det till!

på skoltid

KONVENT
Illustrationer: Tobbe Johansson

Gör reklam för ditt projekt!



het i flera tidningar och en massa gratis 
reklam genom detta, då de tyckte att det 
var ett ovanligt projekt här i Osby samt 
ett lite udda projekt som skolarbete.*  
Trots uppmärksamheten fick vi strax 
innan konventet veta att vi inte kunde få 
något bidrag från kommunen, de hade 
inte råd att sponsra med några pengar till 
arrangemang, som enligt dem inte lockar 
så mycket utomstående deltagare.

Det är inte bara lokaler som behövs för 
ett lyckat konvent. Det ska vara enkelt att 
anmäla sig, och väl där måste man kunna 
äta. Anmälningarna ville jag ha enkelt 
på nätet via en bra hemsida, vilket inte 
är lika lätt som det låter. Jag satte mig på 
Sveroks IRC och frågade ifall det fanns 
någon som visste något eller om någon 
kunde göra ett system, och som tur var 
så var det en trevlig man som kunde göra 
det åt mig.

När anmälningar börjat komma in så 
kontaktade jag en lokal pizzeria som hade 
gett oss rabatt på pizza vid förra konven-
tet, de var glada över att kunna hjälpa oss 
även denna gången. Den andra spelför-
eningen i byn kontaktades för att höra 
om de kunde hjälpa till med konventet 
genom att arrangera turneringar i War-
hammer och Magic. Svaret på detta blev 
ett ja och de började genast med att skriva 
ihop kampanjer och sätta ihop regler för 
turneringen. Tyvärr så drog sig denna 
förening ur en vecka innan konventet för 
att ordföranden prioriterade ett mindre 
LAN den helgen. Detta gjorde inte speci-
ellt mycket för antalet deltagare som kom 
på konventet även om jag hellre hade sett 
att vi hade blivit fler med dem.

Av deltagarna på konventet fick jag in-
trycket att de tyckte om det, de som var 
där verkade intresserade av att komma 
tillbaka nästa år, vilket känns mycket ro-
ligt. Skolan som vi använde anser jag har  
mycket lämpliga lokaler. Det är stort och 
rymligt och det var lätt att transportera 
saker in och ut. Läget var också mycket 
bra då vi hade nära till vår sponsrande 

pizzeria samt till buss- och tågstationer. 
En annan mycket trevlig sak var ju den 
underbara utsikten från översta våning-
en över Osbysjön och byn. Deltagarna på 
konventet kom inte bara från Osby utan 
det kom en hel del utomsocknes också, 
de som kom längst bort ifrån var från 
Malmö- och Lundtrakten.

Tyvärr upplever jag synen på rollspel 
i Osby som negativ. Den inställningen 
fanns också bland både lärare och elever 
när jag satte igång projektet. Många ver-
kade ha uppfattningen att mitt projekt 
var idiotiskt. Men allt ändrades under 
projektets gång och det slutade med att 
några av de värsta kritikerna kom till 
konventet och hade roligt.

Arbetet i sig var lite skilt från om jag 
hade gjort det utanför skolan, detta ge-
nom att jag inte hade antecknat lika 
mycket, eller haft så mycket stenkoll på 
allt jag gjorde. Under tiden för plane-
ringen har jag fått relativt bra kontakt 
med personer som har inflytande i kom-
munen och med de lokala tidningarna, 
vilket kommer att kunna hjälpa mig vid 
framtida arrangemang som t ex Osby 
Spelkonvent 3 som går av stapeln under 
Spelveckan 2008.

Det var en mycket bra och rolig erfa-
renhet att få göra och nu hoppas jag att 
det finns fler som satsar på lite mer udda 
projektarbeten.

*Projektet har blivit uppmärksam-
mat i: Norra Skåne och Kristian-
stadsbladet (dagstidningar i Norra 
Skåne), Allt om Osby (lokaltidning 
här i Osby) samt Osby lokal-tv.

OLIVER SUNDSTRÖM 
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Försök att använda skolans lokaler, 
ofta är dessa mycket bra för ändamå-
let.
Skolor har kopiatorer, fråga om du kan 
kopiera dina posters och annat där.
Skriv en bra plan innan du letar efter 
en handledare.
Gör reklam för konventet genom 
lokala tidningar och på till exempel 
Sveroks hemsida.
Kommunen brukar vilja se en plan om 
de skall sponsra med pengar.

✔

✔

✔

✔

✔

Tips:

Illustrationer: Tobbe Johansson

Besökarna ska äta någonstans också, så varför inte samarbeta med den lokala pizzerian?



Skollajvet Guldvittring i våras 
engagerade mellanstadieele-
ver ibland annat histora och 
svenska under ett helt läsår. 
Föreningen Telgelajv som 
ställt upp med lajvkunskapen 
vädrar morgonluft.

”Jag hoppas att det 
här blir tradition”
Lärare och elever positiva efter skollajv
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”Jag hoppas att det 
här blir tradition”
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− NÄR VI HAR försökt låna mark från 
kommunen för våra tidigare lajv så har vi 
fått nej. Nu kanske vi får vara här i närhe-
ten av Naturskolan.

Det är Pierre Fröberg, ordförande i Tel-
gelajv som berättar om sin förhoppning. 
Vi går på en liten grusväg i naturreser-
vatet som omger Naturskolan där elever 
i Södertälje kommun får lära sig som na-
turvård och hållbar utveckling. Vi är på 
väg till Karal, lajvbyn dit skolklasserna 
väntas om en timme. 

I byn träffar vi resten av föreningen 
och några andra lajvare som ställt upp 
för att ge eleverna en upplevelse utöver 
det vanliga. 

− Vi har bestämt att du ska ha en gu-
vernör över dig Pierre, säger en av stads-
vakterna.

− Ska jag ha en överordnad?
− Ja, det är bra att ha någon att hota 

med: ”om du inte gör som vi säger så 
måste vi prata med Stormhatt”.

Pierre nickar glatt och går bort förbi 
smedjan, där smeden precis har börjat 
förbereda för dagens arbete. Det är över 
hundra elever från flera olika mellansta-
dieskolor som kommer hit om mindre än 
en timme. Men förberedelserna går ändå 
lugnt till. Det ska visa sig att det här är ett 
annorlunda lajv med få pretentioner och 
känslan i fokus. 

Stämningen stiger när klockan närmar 
sig lunch och eleverna är på ingång. Men 
ute i skogen är det lugnt en stund till. 
Flera varelser väntar tålmodigt på bar-
nens ankomst. På en klipphäll sitter Wil-
liam von Hofsten, Emily Hultman och 
Tova Classon. De har varit på området i 
fyra dagar. Emily som fått i uppdrag att 
fixa allas mörkeralvsansikten klagar på 
det dåliga sminket som ”bara sitter i ett 
tjockt lager”. Men inlevelsen från mörke-
ralverna går det inte att klaga på. William 
berättar om den stämningsfulla demon-
ceremoni som han utförde tillsammans 
med en av orcherna häromdagen på det 
första lajvet. 

− Det var skithäftigt med en massa 
mummel och ritualer. Men ceremonin 
gick lite snett och resultatet blev en helga-
len demon som sprang runt och försökte 
slakta alla som kom i närheten. Vi ska 
göra om den ikväll. Kan du blåsa eld då?

Frågan går till min guide Vind, eller 
Malle Tervonen som han heter i verk-
liga livet. William föreställer sig att lite 
eldblåsning skulle göra demonens entré 
ännu mer effektfull.

Lajv och skollajv

Lajvhobbyn är en hobby på margina-
len i Södertälje. Emily med sina fem lajv 

i bagaget är den av mörkeralverna som 
lajvat mest. Hittills har det bara blivit i 
Telgelajvs regi, men trots ringa erfarenhet 
tycker både hon och de andra att det är 
stora skillnader mellan lajv och skollajv.

− En del rollspelar jättebra medan an-
dra tycker typ ”det där är ju plastsvärd, 

Artikel

Till vänster: Pierre Fröberg från Telge-
lajv går in för sin roll.

Nedan: Guldvittrings mörkeralver



Signaler från Sverok | september 200816

Artikel

jag är inte rädd för dig”, berättar Emily 
och Tova fyller i:

− Förra lajvet var det en del småtjejer i 
femman som var jätteduktiga.

− Men sen regnade det så också och lä-
rarna delade ut plastskynken. Det ljudet 
− av folk som springer runt i plast − för-
störde en del av känslan, säger Emily.

Medan vi pratar hörs rop från lajvbyn 
Karal. Skolklasserna har börjat anlända. 

Under första omgången av Guldvittring 
gjorde lajvarna flera viktiga erfarenheter. 
Den här gången ska orcherna inte smin-
kas på och synas förrän efter middagen 
och skogsvarelserna ska hålla sig ur syn-
håll från byn. Det gick lite väl snabbt att 
alla hade sett allt under första spelet. Och 
ibland saknades det vuxna som kunde 
ryta ifrån. Den här gången hoppas mör-
keralverna också att de vuxna kommer 

att röra sig mer i skogen. Mindre kaffe-
drickning och mer koll på vad eleverna 
gör är ett stort önskemål. Häromkvällen 
fick de en del kottar och pinnar kastade 
på sig. Den här gången tänker de bygga 
sin image genom att bli mindre expone-
rade. Istället för att alla elever har sett och 
tröttnat på dem redan efter någon timme 
hoppas de kunna vara ett rykte i byn i alla 
fall tills kvällningen kommer.

Det börjar röra sig i skogen. Christian 
Jansson från Brunnsängsskolan kommer 
fram ur skogsbrynet. Han är den första 
som stöter ihop med den svartklädda och 
blekhyade trion. Men snabbt får han reda 
på att de inte kan hjälpa honom. Lösning-
en på hans uppdrag finns någon annan-
stans. Han springer vidare över klipphäl-
len. Nu börjar äventyret.

Men äventyret att få 450 elever att få 
hålla på med lajv som en integrerad del av 
undervisningen började redan långt tidi-
gare. Den första träffen då lärare kunde 
anmäla sitt intresse var i juni 2007. 

Den som utlöste gnistan som startade 
hela den kedjereaktion som vi nu ser re-
sultatet av kom från en person som själv 
aldrig lajvat. Lars Ahlin arbetar som kul-
tursekreterare på Kulturskolan i Söder-
tälje kommun. Det betyder att det är hans 
jobb att ordna kulturprogram för skolan 
och förskolan i Södertälje. Och det var 
viljan att ordna något annat än bara pas-
siv kultur som till exempel teater som fick 
Lars att ta steget att dra igång projektet. 

− Min son lajvade för många år sedan. I 
början var jag rätt avigt inställd. Men när 
jag såg hur han började sy kläder, jobba 
med läder och hur han jobbade med his-
torier och dessutom såg hur roligt han 
hade så fick jag ändra mig lite. När jag 
ville ta fram något program som engage-
rade så låg det nära till hands. 

Men det var också flera orsaker som låg 
bakom att det blev just lajv. 

Christian Jansson är den förste som möter de 
mystiska mörkeralverna



HENRIK SANNESSON
signaler@sverok.se
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Lars Ahlin från Kulturskolan i Södertälje 
kommun.

− Vi vuxna tjatar om att barnen sitter 
för mycket framför datorerna. Men vi 
kan inte bara säga det utan att erbjuda 
alternativ. Det som är kul med det här 
projektet är att det har varit mycket både 
och. Eleverna har gjort research framför 
datorn och sen har vi dessutom varit ute 
och lärt känna varandra. Vi har haft för-
träffar – Pre-guldvittring – då vi har träf-
fats ute i skogen. Lajv är en bra sak man 
kan göra ute i naturen, som komplement 
till att leta efter djur. 

Lokal lajvkompetens

Första steget inför Guldvittring var att 
kontakta Pierre Fröberg som Lars kände 
till sedan tidigare. Efter att lärare anmält 
intresse hölls det fortbildning under hös-
ten 2007. Pierre fick till exempel hålla i 
slöjdutbildningen. Och lajvet användes 
sedan under hösten som ”engagemangs-
motor”. 

Ulla Arwefeldts räknar till tre veckor 
på frågan om hur mycket tid som hen-
nes femma har lagt ner på att förbereda. 
Ulla jobbar på Hölöskolan i Södertälje 
och på lajvet står hon tillsammans med 
kollegorna Nina Jernevald och Katarina 
Endoff i byn. 

− Det vi har jobbat med i skolan bygger 
på en metod som heter Storyline. Precis 
som det låter är det en berättelse som föl-
jer en röd tråd, berättar Ulla.

Storyline är en metod som bygger på 
samma princip som rollspel − att man le-
ver sig in i en annan persons situation.

− Arbetssättet skapar engagemang ef-
tersom eleverna lever sig in i sina roller. 
Mina elever har till exempel skrivit dia-
loger på engelska åt sina roller. Sen har 
de spelat upp dem för sina klasskompisar, 
berättar Nina. 

Det som är unikt för Storyline är att 
metoden bygger på elevens egna förkun-
skaper. Utifrån dem skapar man sen en 
egen hypotes, till exempel om hur det var 
att leva på medeltiden. 

− Fantasin ligger så nära för barnen, 
man kan verkligen se hur de lever sig in, 
det finns naturligt för dem, säger Nina. 

I arbetet med att skapa sina roller och 
lära sig mer om ämnet har eleverna fått 
hålla på med lajvet under flera olika äm-
nen. Förutom engelska som Nina berätta-
de om så har barnen också sytt kläder och 
tillverkat föremål i slöjden. De har skrivit 
på sina roller och forskat om medeltiden. 

− En annan viktig sak har varit att 
komma ut i naturen. Men också att få 

träffa andra elever från andra skolor, sä-
ger Ulla. 

− Jag hoppas att det blir en tradition, 
flikar Katarina Endoff in, inte kanske för 
varje år, men att man kan göra det igen, 
kanske vartannat år.

Alla tre är väldigt imponerade över 
allt ideellt arbete som Telgelajv har lagt 
ner på att förberedelser. Till exempel har 
alla barn som skickat in sin rollbeskriv-
ning fått en intrig tillbaka. Det är Pierre 
Fröberg och Andreas Sederholm som har 
lagt ner ett hästjobb på att skriva ihop 
uppdrag till alla och dessutom skapa reg-
ler och hitta på en världsbeskrivning.

Men något Guldvittring 2 med Lars Ah-
lin som projektledare kommer det inte att 
bli. Lars tycker att det räcker med att tre 
skolor har fått se hur det går till med lajv 
och hur man kan använda det i undervis-
ningen. Vill skolorna gå vidare och ordna 
nya projekt så finns kunskapen.

− Nu planerar jag att göra något med 
andra spel istället. Jag funderar på att 
ordna en studiedag för mattelärare om 
hur man kan använda brädspel i under-
visningen. 

Lärarna från Södertäljes skolor var 
mycket positiva till att lajvprojektet ska-
pat så stort engagemang hos eleverna.
På bilden: Nina Järevald, Ulla Arwefeldt 
och Katarina Endoff.



Live från 

Riksmötet
Ett par bussar stannar utanför Brigaden i Linkö-

ping, och det väller ut Sverokare. Rekordmånga 

– 101 ombud, reserver, funktionärer och en bebis 

– har samlats här för att avgöra vad som ska hända 

med Sverok det närmaste året. Folk kramas, utfod-

rar sig med middagsbaguetter, och förser sig med 

pennor och anteckningsblock. 

Riksmötet kan börja!

Så fort vi kommer in i mötes-
lokalen inser vi att det kommer 
att bli en förändring mot tidigare 
år. Istället för ett traditionellt ple-
num så är det tänkt att vi ombud 
ska sitta i en stor ring. Längst upp i 
ringen sitter presidiet.

Mötesordförandena Anders 
Hultman och Carl Heath testar ett 
gäng nya grepp i år, för att få oss 
ombud att samtala mer än vi debat-
terar. Jag hatar att prata i talarstol, 
och upptäcker till min förtjusning 
att den är ersatt av ett par kring-
vandrande mikrofoner. Den som 
vill kan tala direkt från sin plats. 
Dessutom ska delar av mötet – dis-
kussioner kring motionerna – att 
hållas som så kallade friformsde-
batter. En spännande kontrast för 
alla regelfetischister.

Möteslokalen är stor och har 
högt i tak. På två projektordukar 
kan man se talarlistan, och på en 
tredje visas aktuella yrkanden. Vi 
är välförsedda med kaffe och te, 
godis och clementiner, tack för det! 
Jag snattar ett par klyftor av gran-
nen medan förbundsstyrelsen går 
igenom verksamhetsberättelsen.

Vid halv tolv blir vi körda tillba-
ka till Frimurarehotellet i centrala 
Linköping. Lätt kaos uppstår när 
den ensamma receptionisten ska 
ta hand om ett femtiotal ombud 
som inte är incheckade än, och när 
vi inser att hotellet redan placerat 
oss med bestämda rumskamrater. 
Efter många smusslande byten av 
rumsnycklar och en del frustration 
löser sig dock det mesta. Jag och 
min rumskamrat inser hur sköna 
sängar hotellrummet har, och be-
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ANNELI HENRIKSSON är lajvare, och försöker 
förgäves lära sin katt reglerna till Ticket to Ride.

anneli@sthlm.sverok.se 
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stämmer oss för att dra oss tillbaka 
för natten.

Green Room

Lördagen inleder vi med en sta-
dig frukost på hotellet. Äggröra 
och bacon är en klart underskattad 
frukost. Kön till frukostbuffén är 
lång, och folk droppar in väldigt 
spritt. Det blir lite stress innan 
bussen ska gå, men allt löser sig, 
och vi ägnar förmiddagen åt fri-
formsdebatterna.

Åtta stationer med tillhörande 
moderator är förberedda i loka-
len, och var och en är fri att välja 
diskussionsämne efter sitt eget 
tycke och smak. Det blir ganska 
stimmigt med jämna mellanrum, 
när många pratar samtidigt och 
dessutom skrapar med stolarna. 
Jag diskuterar alkoholpolicyn för 
att sedan gå över till att debattera 
sekretessen kring riksmötesom-
budsvalet. Varje diskussionspass 
varar i 45 minuter, varefter Anders 
och Carl springer runt och låter 
moderatorerna sammanfatta läget. 
Det hela påminner en del om ett 
underhållningsprogram i TV, där 
programledarna springer runt och 
intervjuar folk i green room. 

Kyckling och 
härskartekniker

Över lunchen på lördagen sitter 
vi och flamsar över vilka roliga, 
löjliga motyrkanden man skulle 
kunna lägga. Raskt har vi satt oss 
ned och skrivit ett nästan snuskigt 
välformulerat yrkande som bara 
går ut på att genom skämtsamt för-
löjligande retorik sänka en av mo-
tionerna. Efter en mild tillrättavis-
ning från Aimée inser vi dock att 
yrkandet är elakt och låter bli att 
posta det. Jag förundras över hur 

lätt det är att falla in på härskar-
tekniker. Jovisst, det är jättekul att 
göra sig rolig på andras bekostnad 
– men det är jätteelakt också. 

Det blir en del oväntade vänd-
ningar när vi går igenom motio-
nerna. Förbundsstyrelsen yrkade 
på att sekretessbelägga resultaten 
från riksmötesombudsvalet nästan 
helt, medan Riksmötet tar en hel-
omvändning i frågan, och beslutar 
sig för att släppa resultaten helt fria 
i fortsättningen.

Till sist åker vi tillbaka till hotel-
let, där en trerättersmiddag med 
tal och mycket Cola i glasen väntar. 
Kvällen tillbringar jag i hotellob-
byn, där jag pratar lajv och 1800-
talskläder med folk. Jag och ett 
par vänner får sällskap av en lätt 
överförfriskad äldre man, som när 
han får höra att vi inte ens druckit 
vin till maten börjar mumla om 
att vi inte kan vara kloka, och 
lullar därifrån.

Ekonomi och anarki

Söndagens möteslokal ser myck-
et mer avslappnad ut än den vi an-

lände till på fredagskvällen. Stols-
raderna är uppluckrade och flera 
ombud har på eget bevåg gått och 
hämtat bord från rummet bredvid, 
som de ställt framför sina stolar. 
Det hela ger ett ganska anarkistiskt 
intryck, men är trivsamt. Kiosken 
rear ut allting för fem kronor, och 
vi passar på att införskaffa ännu 
mera godis och läsk. Själv har jag 
för mycket blod i koffeinomloppet 
och sitter och hänger en del. Det 
har gått inflation i antalet laptops 
under helgens gång.

Trots den vanligtvis tunga punk-
ten budget, så är söndagen påfal-
lande effektiv. När vi avslutar mö-
tet vid halv fyra är det lång tid kvar 
innan Sverok Stockholms buss 
kommer och kan köra oss hemåt.

Spel för alla!
Nu är det dags att vara kreativa! Hur kan vi i Sverok få ut vårt budskap till Sveriges 
befolkning?  Hur ska vi få fler att spela spel? Det finns många frågor, ett coolt tema 
och en projektidé. Vill ni vara med och skapa events utifrån detta? Ni behöver inte 
vara marknadsföringsgurus, ni behöver bara tycka mycket om ert spelande.

Mötet går av stapeln den 26-28 september i Linköping. Max deltagarantal är 
12 personer. Sverok står för resa, mat och boende. Sista anmälningsdatum är 
onsdagen den 24:e september. 
Hör av er till aimee.kreuger@sverok.se för att få en plats!

Information från Sverok
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Artikel

Massive Entertainment startades 1997 
och ligger i Malmö. De köptes upp 2002 
av speljätten Vivendi och är därmed en 
av Vivendis två studior utanför USA. De 
mest kända spelen från Massive är real-
tidsstrategispelen Ground Control I och 
II samt World in Conflict. En expansion 
till det senare är på gång, med namnet 
World in Conflict: Soviet Assault.  

Massive Entertainment

Ovan: 
Bilder från spelet World in Confl ict
Vänster: 
Christofer Emgård
Foto: privat
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STARTSTRÄCKAN
Allt tal och text i ett datorspel, från in-

ledningen som mullras fram av en skrov-
lig speakerröst till den avslutande epilo-
gen, är skriven av någon. Och det är inte 
lite text vi talar om. Den samlade mäng-
den av texten i uppdrag, replikskiften 
och beskrivningar i ett spel uppgår ofta 
till hundratals sidor. 

– Ett spelprojekt kan inledas på två 
sätt, berättar Christofer. Alternativ ett är 
att man får ett etablerat koncept av sin 
förläggare – det kan vara ett licensspel i 
stil med Ghostbusters, eller en uppföljare 
till en redan framgångsrik titel - kanske 
Call of Duty 5. Alternativ två är att skapa 
ett spel från grunden. Ett team av spel-
designers och författare sätter sig ner och 

spånar tills de nått konsensus kring en 
bra idé. En art director kopplas in för att 
undersöka vilken grafisk stil man ska ha, 
och manus och speldesign utvecklas yt-
terligare tills man har ett koncept. 

Men det är inte bara att tuta och köra. 
Nu är det dags att ta fram en demo som 
ska sälja in idén hos förläggaren. Det kan 
till exempel handla om fem minuter ef-
fektivt spel i ett FPS eller en bana i ett 
strategispel. För det tar man in fler ar-
tister samt ett gäng programmerare, som 
innan dess antingen pillat navelludd el-
ler arbetat med att plocka fram en egen 
spelmotor samt verktyg för att kunna an-
vända den.   

– Förhoppningsvis går demon hem hos 
förläggaren och några miljoner rasslar in 

till budgeten. Då börjar det riktiga arbe-
tet med att designa spelet. 

Hela processen tar för det mesta två till 
tre år. För World in Conflict gick det tre år 
från planering till lansering. 

Författarens roll

Under processens gång ska en eller 
flera författare involveras. Hur det går 
till beror på vilka resurser som finns 
i företaget.

– Externa författare kan anlitas för att 
skriva allt från grundstory till att verka 
mera som konsulter kring manus och 
karaktärer, berättar Christofer. I vårt fall 
har vår förläggare i Los Angeles kontakt 
med ett nätverk av frilansande författare.

Artikel

Har du skrivit ditt femtioelfte rollspelsäventyr och vill utvecklas? Om du 
dessutom gillar pixlar borde du kanske skriva manus för datorspel. Det 
gör redan Christofer Emgård, som jobbar på Massive Entertainment. 

Här avslöjar han för Signalers läsare vad en manusförfattare egentligen 
gör, och vad som krävs för att ta sig in i branschen. 

Traditionellt 
berättande 
i ny bransch
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Christofer började som manusförfat-
tare när spelet var något år gammalt och 
solodelen av spelet skulle skrivas. Redan 
på plats var Larry Bond som skapat bak-
grunden och premissen för spelet, samt 
Ed Zuckerman som agerade redaktör och 
mentor för Christofer.

– Jag skrev själva spelstoryn och kam-
panjen, med manus och allt. Det betydde 
allt från design av uppdrag till hur me-
nyerna skulle se ut mellan uppdragen. 
Efterhand fick solospelet mer fokus och 
resurser, och då gled mitt ansvar över 
mer på story och dialog, med en del upp-
drags- och speldesign vid sidan om.

World in Conflict är en ukroni – en al-
ternativhistoria om ett 1989 där Sovjetu-
nionen istället för att kollapsa iscensät-
ter en storskalig attack mot Europa och 
USA. För att skapa en trovärdig spelmiljö 
krävdes förstås efterforskningar.

– En hel del research har gjorts, berättar 
Christofer, både på kalla kriget och dess 
aktörer och på materielen som användes. 
Svårast har varit att reda ut vilken vari-
ant av en stridsvagn som användes just 
1989 och så. Ibland har vi fått skarva lite, 

men till största delen tror jag att vi har 
fått det rätt.

”Have you seen the new T-17?” 
“Yeah, looks like they modifi ed 
the ion engine.”

Allt som ska skrivas är inte mäktiga 
stämningstexter eller rafflande dialog. 
En del av texten består av feedback, det 
vill säga de ”Yes sir!”, ”I’m on it!” och 
”They’re shooting at us!” som enheterna i 
spelet ger ifrån sig som reaktion på order 
spelaren ger dem. 

– Det mesta av det man skriver är kul 
grejer, men när det kommer till feedback 
blir det snabbt en riktig grottekvarn. Till 
World in Conflict tror jag vi hade runt 
10 000 sådana repliker, och fantasin tar 
snabbt slut i ett sånt sammanhang. Men 
då är det bara att bita ihop och knega på. 

Artikel

Det mest omfattande datorspelsmanus 
som publicerats anses tillhöra RPG:et 
Planescape: Torment (Black Isle Studios 
1999) med sina massiva 800 000 ord (i 
jämförelse ligger den här artikeln på ca 
1200 ord). Det har översatts av fans till 
flera olika språk. Den ungerska versio-
nen tog över fyra år.  

När det blir episkt

Deus Ex (2003)
Homeworld (1999)
Clive Barker’s Undying (2001) 
Fallout 2 (1998)
Baldur’s Gate 2: 
Shadows of Amn (2002)

Christofers 
manusfavoriter



Annons
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Lyckligtvis slapp Christofer merpar-
ten av just det jobbet, det var en stackars 
programmerare som skrev det mesta av 
feedbacken. 

– Det går inte att komma ifrån att 
det kan bli jäkligt ensidigt med genre-
skrivande. Den militära genren medger 
ju bara vissa utsvävningar och språket 
måste hålla en viss stil, så möjligheterna 
är begränsade. Det kan bli lite tråkigt 
ibland, men då brukar jag satsa hårt på 
att ta in helt annat material som fantasy 
eller så under fritiden för att undvika att 
bli knäpp.

Törs man tramsa till det lite? Lite 
grann, säger Christofer.

– Jag skrev inte den biten själv, men 
jag vet att killen som gjorde det stop-
pade in ett och annat personligt skämt i 
det vi kallade för CAESAR-systemet som 

byggde på att soldaterna ska samtala med 
varandra när spelaren kommer nära med 
kameran. Det är korta replikskiften om 
allt från bristen på vettiga hamburgare 
i Europa till att sergeanten är en idiot. 
Där fanns det utrymme att brodera och 
leka lite.

Vägen till framgång

Det finns många vägar in för att bli 
författare i datorspelsbranschen. En ut-
bildning i speldesign är inte nödvändig, 
men bra att ha. Det finns nämligen fler 
jobb för speldesigners än manusförfat-
tare, och som speldesigner får man också 
jobba mycket med manus. Det går inte 
heller att komma ifrån att man måste ha 
ett bra grepp om engelska, eftersom den 
svenska industrin står i ständig kontakt 

med utlandet. En examen i engelska gör 
dig alltså extra intressant. 

Christofer själv har pluggat drama- och 
filmvetenskap och engelska på universi-
tetet. Han har dessutom gått på Lunds 
universitets författarskola, en 80-poängs-
kurs för skön- och facklitterärt skrivan-
de. Det är något han rekommenderar alla 
med författarambitioner:

– Skrivarkurser av alla slag är alltid 
värdefulla. De lär en 
att ge och ta kritik, 
en egenskap som 
är grundläggande i 
branschen. 

Artikel

KARIN TIDBECK Om Karin Tidbeck skrev ma-
nus till datorspel skulle feedback-replikerna förmod-
ligen bli tramsiga efter nummer tre.

ktidbeck@gmail.com
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Artikel

URGAMLA
brädspel

Varje år publiceras oerhörda mängder spel runtom i världen. 

Det fi nns redan nu mer spel än vad någon någonsin kommer 
att orka spela sig igenom, och fl er blir det för varje år. Vissa 
spel överlever ett jullov, andra spelades redan av de gamla 70-
talisterna. Ett fåtal spel har av ödets nycker levt kvar längre än 
så... mycket, mycket längre.

Så spänn sandalremmarna, kära läsare, och svep om er höft-
skynket (eller vad som nu var mode i Mellanöstern sisådär 
2600 år före Kristus) och följ med på en exklusiv guidad tur 
genom brädspelens förhistoria.

Text, foto och illustration: Janetta Nyberg
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NÄR STADEN UR i södra Mesopota-
mien (nuvarande Irak) grävdes ut på 20- 
och 30-talet hittades ett stort antal gravar, 
varav 16 tillhört högt uppsatta personer. 
De sumeriska härskarna hade fått stora 
gåvor med sig till livet efter detta. Bland 
fynden i en drottnings grav fanns ett dyr-
bart spelbräde av trä, vackert inlagt med 
mosaiker av snäckskal och ädla stenar, 
inklusive fyrsidiga tärningar och spelpjä-
ser – kanske det äldsta kompletta bräd-
spels-set man någonsin hittat. 

Brädet är fyra och ett halvt årtusende 
gammalt. Hur gammalt spelet självt är, 
är omöjligt att säga. Vad människorna 
som spelade det då, för tusentals år sedan 
kallade det, vet vi inte heller. Dess riktiga 
namn har för länge sedan försvunnit i 
tiden. Men brädet till spelet, som arkeo-
logerna omväxlande kallar Tjugo Rutor 
och Det Kungliga Spelet från Ur (efter 
fyndplatsen för det äldsta och vackraste 
brädet), har hittat sin väg till British Mu-
seum, som har både ett och annat forn-
tida spelrelaterat i sina samlingar. 

Varianter av spelet skulle senare sprida 
sig till hela Mellanöstern och Egypten, 
och komma att spelas ända från Cypern 
till Indien.

Men det finns något som skiljer Det 
Kungliga Spelet från Ur från de flesta an-
dra arkeologiska spelfynd – vi vet hur det 
spelades. Människan är en social varelse 
och vi tycker om att umgås och leka till-
sammans, så rester av spel är inte ovan-
ligt att hitta där människor levat. Men 
det hör definitivt inte till vanligheterna 

att man dessutom får de skrivna reglerna 
på köpet. Detta kan vi tacka en vänlig själ 
till babylonsk astronom som år 177 före 
Kristus plitade ner reglerna i kilskrift på 
en lerplatta för att göra livet lite enklare 
för sina samtida medmänniskor.

Vid den tiden hade man spelat Tjugo 
Rutor i över tvåtusen år. Och det är ju inte 
konstigt om spel, liksom andra kulturfor-
mer, utvecklas en del med tiden. När det 
var dags att pränta ner skriftliga regler 
hade spelet hunnit bli en aning kompli-
cerat – bland annat med olika värden för 
olika pjäser. Med folk som satsade pengar 
i spelet behövde man göra klart för alla 
inblandade vilka regler det var som gäll-
de, för husfridens skull. Och till råga på 
allt fanns det dessutom de som använde 
brädet och tärningskasten för att förut-
spå framtiden...  Också denna kilskrifts-
tavla hittade vägen till British Museums 
samlingar, där den så småningom skulle 
komma att dechiffreras. 

Reglerna på lertavlan är inte helt kom-
pletta, men ger tillräckligt med ledtrå-
dar om hur spelet spelades för att man 
ska kunna göra hyfsade gissningar om 
de stycken som saknas. Som tur var var 
museets assyriolog inte bara expert på 
kilskrift och gammal babylonsk medicin, 
utan också själv en spelintresserad person 
som mer än gärna tog sig an uppgiften att 
rekonstruera spelets regler. De regler som 
återges här kommer huvudsakligen från 
honom, förutom vilken väg pjäserna tar, 
det är hämtat från en annan tolkning.

Vill du själv prova att spela, så hittar du 
reglerna på nästa sida!

Reglerna som presenteras här är något 
förenklade. Det finns olika teorier om 
hur spelet spelades, och som sagt så vet vi 
inte exakt hur det gick till. Det fanns sä-
kert lokala varianter redan när det begav 
sig på den gamla goda tiden också, så låt 
inte det störa alltför mycket – det går bra 
att justera reglerna själv så att de passar 
ens egen smak, se bara till att alla är över-
ens om vilka regler som gäller...

För den som är intresserad av ”offici-
ella” varianter finns det olika tolkningar 
av reglerna på Internet att fördjupa sig i.

Ett provspel visade att Tjugo Rutor går 
väldigt snabbt med fyrsidig tärning. Spe-
ciellt om man travar upp sina brickor på 
varandra och flyttar många i taget kom-
mer spelet att bli mer av en kapplöpning 
och mindre av en fajt. Den som får för-
språnget har ganska stor chans att vinna. 
En modifikation som ger mer action är 
att högst två av de egna brickorna får 
stå på samma ruta. Det gör att det blir 
lite mer trångt på spelplanen, och större 
chans att knuffa ut varandra. Det här är 
ett exempel på hur man kan justera reg-
lerna enligt vad man själv tycker om, och 
experimentera sig fram till något som 
fungerar. 

Artikel

Ovan: Spelbrädet från Ur. 
Till höger: lerplattan med reglerna.



Signaler från Sverok | september 200826

En annan sak man kan tänka på, är att 
i de fall som spelet spelades med knogben 
som tärningar, kommer det statistiska 
utfallet av kasten inte att bli samma som 
om man har en T4:a, eftersom ett knog-
ben inte är symmetriskt.

Man kan också spela genom att använ-
da fyra kaurisnäckor i stället för en fyrsi-
dig tärning. En kaurisnäcka har en rund 
slät sida, och en platt sida med tänder. 
Vi räknade tandsida som 1, och slät sida 
som 0. Följden av att göra detta, var att 
spelet blev mycket långsammare – dels 
för att den runda sidan kommer upp of-
tare än den platta, och för att det nu finns 
den extra risken att en spelare slår 0, ett 
riktigt nitslag – när ingen snäcka landar 
med tandsidan upp.

Det känns efter en kväll med provspel 
som att Tjugo Rutor är ett spel vars grun-
der är lätta att lära sig. Vill man så kan 
man hålla det på nivån ”fia med knuff” 
–  som för övrigt också är ett spel med 
anor långt tillbaka i tiden. Men för den 
som vill ha möjlighet att utveckla finur-
liga taktiker finns det gott om utrymme 

att skapa om reglerna för att göra det mer 
utmanande.

Den här lilla promenaden tillbaka i ti-
den för att leta efter de äldsta brädspelen, 
började för min del i våras, med en ef-
termiddags strövtåg på British Museum 
i London. Det anrika museet har en stor 
samling arkeologiska skatter från hela 
världen, alla med sin historia om hur 
människor levde i gamla tider, vilka idéer 
och drömmar man hade, såväl härskarna 
som det vanliga folket. En av statyerna i 
museets samlingar berättar detta på sitt 
alldeles speciella sätt.

Mellan 722 f Kr - 705 f Kr härskade en 
kung vid namn Sargon II i nuvarande 
Irak. Sargon försökte i sann konunga-
anda injaga lite respekt i folk som kom 
på besök till hans palats.  På var sida av 
porten till hans palats (också den numera 
på British Museum) stod en skräckinja-
gande, fem meter hög och sex ton tung 
stenstaty av en bevingad tjur med män-
niskohuvud – ansiktet är konungens eget 
porträtt, påstås det. 

Men en av väktarstatyerna bär på en 
hemlighet, inristad på sockeln, och det 
krävdes ett barn för att upptäcka den. Ar-
keologerna hade inte tittat så noga, och 
statyerna hade redan stått på museum 
en lång tid när en liten besökande gamer 
upptäckte att spel är en rätt gammal hob-
by ändå...

För vid fötterna av den högra statyn kan 
man i en viss vinkel tydligt se en lite sned 
och vind spelplan inristad i stensockeln. 

Spelet den är ämnad för är en version av − 
just det − Tjugo Rutor.

Kanske kung Sargons stenstatyer gjorde 
ett så bra jobb att avskräcka folk, att hans 
mänskliga portvakter inte hade så väl-
digt mycket att göra? Och kanske tappar 
man också respekten för det som man ser 
varje dag. Kanske satt vakterna där under 
heta, händelselösa eftermiddagar för näs-
tan 3000 år sedan och kastade knogben 
och flyttade spelbrickor i ett försök att få 
tiden att gå fortare – i väntan på besökare 
eller vaktombyte. 

Frågan är om konungen själv någonsin 
fick veta om ristningarna på hans väktar-
statyer, och vad han i så fall hade tyckt 
om den saken. Han fick nämligen bara 
bo i sitt nya fina palats i något år innan 
han stupade i en strid. Palatset och staden 
själv övergavs ett århundrade senare när 
det assyriska imperiet föll. Dess ruiner 
låg bortglömda under sanden tills staden 
återupptäcktes i mitten av 1800-talet, och 
kung Sargons gigantiska palatsväktare 
hamnade så småningom i London. Kon-
ungen själv hade nog inte haft något emot 
all beundran och uppmärksamhet.

Men han hade säkert roterat i sin grav 
om han hade vetat att hans statyer skulle 
komma att sågas isär i flera stycken för 
att få in dem genom det ärevördiga mu-
seets portar. 

Vad är lite klotter mot det?

Artikel

JANETTA NYBERG ritar serier när hon inte 
trånar efter tidsmaskiner och tweed, sammet och 
spets.

janenyb@yahoo.com

Här, mellan den högra tjurens klövar, kan man se 
den 2700 år gamla ristningen med spelbrädet.
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Artikel

Så här spelar man Det Kungliga Spelet från Ur:

Du behöver: 
Ett knogben från gris eller oxe, eller en fyrsidig  tärning 
om du föredrar en mer djurvänlig variant. 
(Den ambitiöse kan göra som i antiken och gjuta sig 
stiliga knogben av glas.)
Spelpjäser, sju svarta och sju vita.
Spelbräde, som du ser här bredvid hur det ska se ut. Om 
du knåpar ihop ett bräde av elfenben och halvädelste-
nar lär du garanterat imponera på nästa spelkonvent, 
men det går finfint att rita upp det på papper också.
Du kan också spela spelet online på British Museums site 
www.mesopotamia.co.uk

Regler: 
Vinnare blir den som först lyckas flytta alla sina sju 
brickor över spelplanens bana och ut.

Man måste flytta sin bricka om man kan.
Man får flytta vilken av sina brickor man vill.
Man kan knuffa ut sin motståndares brickor genom att 
hamna på samma ruta som motståndaren, de utslagna 
brickorna måste då börja om från start igen.
Rutor med blomma på är ”säkra” rutor, där kan man inte 
bli utslagen.
Hamnar man på ruta med blomma på får man slå ett 
extra slag.
Man får ha flera pjäser på samma ruta, och man får också 
flytta hela den högen samtidigt nästa gång.
Man behöver inte slå någon speciell siffra för att få flytta 
in en ny pjäs på brädet.
Man måste dock slå jämnt för att få gå i ”mål”.

Man slår om vem som börjar, högst får börja.

Man börjar på var sin sida och går sedan upp genom 
”mittgången”. Det finns olika åsikter om hur pjäserna ska 
gå, men den här versionen låter dem gå tjugo steg innan 
de går i ”mål” enligt banan som du ser på brädet nedan.



Warhammer-SM
Svenska Mästerskapen i War-
hammer Fantasy Battle gick av 
stapeln i Råsundaskolan i Solna 
den 31/5 – 1/6.
Signalers redaktör var där med 
kameran i högsta hugg för att 
föreviga evenemanget...
Foto: Henrik Sannesson

Grrr!
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Fotoreportage

Joakim Nerén, arrangör för WHFB-SM

”The Widows of Valya” 
skapade och målade av 
Igge Holmberg från Åland

Den grönklädde regeldoma-
ren fick då och då kallas in för 
att lösa upp någon knut...
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Fotoreportage

Den skräckinjagande jätten är 
målad av Morgan Andersson, 
föreningen Atlantis, Uppsala

Nedan: Igge Holmberg blir 
intervjuad av P1-program-
met Den allvarliga lekens 
reporter

Avgörande moment bevittnas 
av domaren...

Tidigare Signalerskribenten 
Axel Rydén ställer upp sin 
armé

Spelhallen var Råsundaskolans matsal

Tidigare Signalerskribenten Axel Rydén 
ställer upp sin armé
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TOMONOBU ITAGAKI, demonpro-
ducent tillika notorisk mansgris, var 
fram till nyligen spelhuset Tecmos mest 
framstående producent samt ledare för 
deras stjärnstudio Team Ninja. I dennes 
portfolio hittar vi succéspel som Dead or 
Alive samt Ninja Gaiden. Itagakis under-
hållningsformel är enkel och präglar allt 
han gör. ”Riktig” underhållning enligt 
honom är; vackra (läs tuttiga) kvinnor 
och ultravåld. 
Då Ninja Gaiden får en uppföljare till 
Xbox 360 är Itagakis underhållningskon-
cept inte oförändrat, utan uppskruvat 
till max. 

I Ninja Gaiden II får vi åter möta su-
perninjan Ryu Hyabusa som denna gång 
tvingas ge sig ut på sin blodigaste mordo-
dyssé hittills i hopp om att besegra den 
onda ninjaklanen Black Spider. Itagaki 
må vara känd för att vara en av världens 
främsta spelproducenter, men någon stor 
berättare är han inte. Mellansekvenserna 
som för historien framåt är snygga men 
snarare skrattretande klyschiga än gri-
pande. Berättelsen är dock inget mer än 
ett ramverk för att placera vår hjälte på 
olika platser mot olika fiender. Ingen 
skam i det, men en välberättad saga är 
alltid uppskattad. Estetiken är typisk 

för Team Ninja. Medeltida japansk arki-
tektur och kläder blandas med neonljus 
och sci-fi inspirerade landskap. Ett möte 
som är kitschigt och samtidigt överraskat 
spännande.

Den är en svår uppgift som väntar Ryu 
i Ninja Gaiden II, men en som han är 
ämnad för att tackla. Han har nämligen 
sedan barnsben tränats av den goda nin-
jaklanen Dragon och är således inget an-
nat än ett levande vapen. Ryu bemästrar 
en serie ninjavapen, som svärd, kaststjär-
nor och liar, samt övermänsklig styrka 
och reaktionsförmåga. Så som brukligt 
är i en uppföljare så är det mer av det 
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Svårslaget
Ninja Gaiden II 
– ingen promenad i parken
Wax on, wax off. Kommer ni ihåg killen i Karate Kid som fick nöta in sina 
rörelser genom att vaxa mästarens bil och måla om hans hus. För Ninja 
Gaiden II är det bäst att du åker på träningsläger − om du vill komma 
förbi första banan vill säga.
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goda, något som märks tydligt i vapen-
arsenalen. En av de häftigaste nyheterna 
är vapnen Falcons Talon, vilket är stora 
knivblad som fästs på Ryus händer och 
fötter. De tillför underhållande omväx-
ling till striderna då Ryu nu kan strimla 
demoner lika flinkt med sina händer som 
med fötterna. Även magierna har blivit 
kraftfullare sen första spelet och är både 
pålitliga och användbara. På det stora 
hela har Team Ninja genomgående gjort 
smarta och välbehövliga förbättringar till 
spelkonceptet Ninja Gaiden. 

Trots Ryus livslånga och omfattan-
de träning samt de många vapnen är 
uppgiften som väntar honom i Ninja 
Gaiden II minst sagt utmanande, för 
att inte säga omöjlig. Eller som Itagaki 
själv uttryckt det: ”I andra actionspel 
finns fienderna till för att du ska döda 
dem. I Ninja Gaiden finns de till för att 
döda dig.”

Precis som det tidigare spelet lotsar du 
Ryu genom en serie linjära banor, alla 
späckade av fiender, som alla slutar med 
en boss. Ett klassiskt actionspelupplägg 
med andra ord. Fienderna är inte svåra 
för att de är smarta, utan snarare för att 
de tål oerhört mycket stryk och anfaller 
i stora grupper. Striderna kompliceras 

ytterligare av en kamera som inte alltid 
visar det du önskar se samt ett vansin-
nigt högt tempo. Det är lätt att i ren pa-
nik finesslöst hetstrycka på slagknappen, 
ett tillvägagångssätt som kommer ta dig 
levande genom den första nivån men inte 
ett steg längre. Redan vid andra bossen 
tar det stopp för mig. Först när jag har 
övat slagkombinationer och undvikande 
manövrar kan jag besegra honom. 

För att kunna njuta av Team Ninjas se-
naste actionfest krävs det av dig att du har 
tid att nöta kombinationer och tålamodet 
att se dig själv slitas i stycken gång efter 
annan. Flera förbättringar har gjorts för 
att spelet skall bli mer lättillgängligt än 
sin föregångare. Det finns fler platser där 
du kan spara och fylla på hälsa. Trots det 
upplever jag bitvis att Ninja Gaiden II helt 
enkelt inte vill mig väl. Jag uppskattar ut-
maningar som sätter mina färdigheter på 
prov, men inte när de är orättvist svåra. 
Delvis tangerar Ninja Gaiden II, precis 
som sin föregångare, den gränsen. 

Grafiskt sett är Ninja Gaiden II vack-
ert, men inte förtrollande. Team Ninjas 
senaste alster har likt sin föregångare ett 
plastigt utseende. I praktiken får det såväl 
Ryus svarta skinntights som FBI-agenten 
Sonias badbollsstora bröst att blänka som 
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om de vore högglansigt lackade. Spelet 
skulle helt klart må bra av mattare tex-
turer samt en aningen krispigare grafik. 
Både Team Ninja och X-boxen kan måla 
upp vackrare världar än så här. Monster-
designen är inte originell men charmigt 
kitschig och bred, såväl ninjor som in-
sektsliknande demoner i grälla färger får 
plats i Ninja Gaiden II. 

Ninja Gaiden II är ett bra spel, även om 
svårighetsgraden gott kunde vara lägre 
och grafiken mindre plastig. Hade spelet 
haft en engagerande berättelse samt tagit 
avstånd från Itagakis nästan pornografis-
ka kvinnoporträtt skulle Ninja Gaiden II 
mycket väl kunna vara ett av årets bästa 
actionspel. Nu räcker det tyvärr inte rik-
tigt hela vägen fram. Den tålmodige och 
actiontörstande får dock garanterat ut ett 
par riktigt underhållande och blodiga 
timmar i Ryus säll-
skap. Och seriöst, 
vem vill inte vara 
ninja för en dag? 

NIKLAS NORÉN läser vanligen retorik vid Upp-
sala Universitet, men i sommar har han jobbat 
som ninja. n.noren@gmail.com
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Filmiskt
Guns of the Patriots inget för filmhatare

under de senaste 10 åren. Frågan som 
ställs är hur det kommer sig? Och ännu 
viktigare, är det värt att köpa?

Skaparen och grundaren av Metal 
Gear-serien, Hideo Kojima, har som ti-
digare inte sparat på filmsekvenserna, 
vilket man får erfara redan från spelets 
början. De är många, de är väl tilltagna 
tidsmässigt, väldigt centrala i spelet, 
och levererar storyn som det mästerverk 
den är.

Gillar du inte långa filmsekvenser, frå-
ga dig då först varför du valt att spela just 
MGS, sedan finns det alltid en möjlighet 
att hoppa över dem och se dem i efter-
hand via startmenyn.

Storyn är väl genomarbetad och upp-
fyller galant de krav och förhoppningar 
som jag hade. Dock är den rätt inveck-
lad, men i väldigt korta drag ser den ut 
som följande:

Huvudpersonen Snake har blivit gammal i denna fjärde upplaga av Metal Gear 
Solid. Men gammal är äldst heter det ju och erfarenhet av hur man skapar bra spel 
har inte legat Guns of the Patriots i fatet. Är du vapengalning, gillar fantastiska film-
sekvenser och står ut med småskavanker i speldesignen så har du hittat hem.

METAL GEAR SOLID-SERIEN har se-
dan 1987, då första spelet släpptes av Ko-
nami, varit omtalad och hyllad av många. 
Nu, exakt 21 år senare när MGS4 släpp-
tes till Playstation 3 så är det en titel som 
större delen av spelvärlden känner till 
och många längtat efter. 

Det har sagts att detta är det bästa spel 
som släppts hittills under 2008, vissa häv-
dar även att det är det bästa som släppts 
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Året är 2014 och en Solid Snake har på 
onaturlig väg blivit en Old Snake, och det 
med råge. Han har grått hår, rynkor och 
ålderskrämpor. Världen står återigen in-
för en storskalig katastrof, denna gång i 
form av Solid Snakes gamle ärkefiende, 
Liquid Snake. Du får uppdraget att söka 
upp och förgöra din nemesis, en gång 
för alla.

Jakten på Liquid utspelar sig på fem 
olika platser i världen och till en början 
så kastas du rakt in i en hetsig strid i Mel-
lanöstern för att sedan resa vidare till 
Sydamerika, Europa etc. 

Sakta men säkert utvecklar sig histori-
en till något av det mest engagerande och 
fängslande sedan en lång tid tillbaka i 

spelvärlden och på vägen så bjuder Hideo 
Kojima och hans team på både humor 
och en hel del ”aha-upplevelser”, vilket 
jag personligen gillar starkt!

Kontrollerna i spelet är lätta och styr-
ningen känns naturlig när du väl lärt dig 
den. Det finns en ”träningslokal” till-
gänglig via startmenyn om du vill öva 
lite innan du ger dig ut i strid. Snake har 
en hel del grymma CQC-moves som han 
kan utföra [CQC står för Close quarters 
combat, reds. anm.]. Allt från att för-
höra, kväva och knocka fiender till att 
döda eller ta gisslan att använda som 
mänsklig sköld.

Arsenalen är för den vapentokige ett 
smärre paradis fyllt med pistoler, auto-
matkarbiner, granater, minor, raketgevär 
och krypskyttegevär och till och med 
playboytidningar. Dessutom, en bit in 
i spelet kan du köpa till delar som t.ex. 
ljuddämpare, sikten och ficklampor för 
att utforma din favoritbössa utefter be-
hov och eget tycke.

Du kan välja mellan såväl tredje- som 
förstapersons kamera som hänger med 
riktigt bra genom hela spelet vare sig du 
kryper, springer eller skjuter. 

Man har gett Snake diverse ny utrust-
ning i form av Octocamo, en dräkt som 
ändrar kamouflage efter omgivningen på 
ett par sekunder, och en iPod som Snake 
kan spela upp gömda skivor med låtar 
från tidigare MGS-spel som du kan hitta 
på vägen. 

Han har även sällskap av Metal Gear 
Mk. II, som är en liten robot utrustad 
med filmkamera, mic och eget kamou-
flage och som har möjligheten att knocka 
fiender med elchocker. Ypperlig att scou-
ta områden med utan att riskera livet. 
Via Mk. II kan Snake även kommunicera 
med andra karaktärer i spelet.

Karaktärer sedan tidigare i serien som 
återses i MGS4 är bland annat Roy Camp-

bell, Otacon, Raiden, Vamp, Naomi Hun-
ter och Rosemary. Rosemary agerar som 
Old Snakes egen fältpsykolog och ger 
honom tips hur han ska hantera olika si-
tuationer i fält samt hur han ska övervaka 
och påverka sin Psyche-gauge.

Psyche-gauge är en ny mätare som ta-
gits med. Den ligger precis bredvid din 
hälsomätare och visar Snakes psykiska 
hälsa. Denna påverkas av situationen i 
spelet och har i sin tur en positiv eller ne-
gativ inverkan på Snake i form av darriga 
händer, suddigt synfält med mera.

I det stora hela så anser jag att MGS4 är 
ett helt fantastiskt spel. Det är ett välgjort 
och genomtänkt avslut till serien, men 
även ett lysande spel i sig. Visst finns det 
småsaker som att Snake inte kan hoppa, 
att det är krångligt att få tag i döda fien-
ders tillhörigheter, att det inte finns nå-
gon ordentlig mission briefing in-game 
etc, men som sagt, småsaker.

I övrigt så är ljud och bild helt fantas-
tiskt, och på en full-HD tv och med ett 5:1 
ljudsystem så är det en fröjd för sinnena! 

Metal Gear Solid 4 är det sista spelet i 
serien vilket får många, med mig, att fälla 
en sorgsen tår. Dock så finns det spekula-
tioner baserade på en intervju med MGS4’s 
assisterande producent, Ryan Payton, att 
det kan komma ett MGS5. Svaret återstår 
att se och vi väntar med spänning.

Men, är då Metal Gear Solid 4 värt att 
köpa? Som fristående spel för de som inte 
lirat genom serien, ja, då det är en fan-
tastisk blandning av stealth, action, FPS, 
gripande story och härliga filmsekven-
ser. För dig som är ett fan av de tidigare 
spelen, ja då kan det till och med vara 
värt att köpa en PS3 om du inte äger ett 
sen tidigare.

RIKARD NYMAN 
En vis man sa en gång: Det är härligt att leva!
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DETTA SPEL HAR mycket som talar för 
sig. Både upphovsmannen och förlaget 
har många bra spel bakom sig och den 
stora lådan med dess innehåll är, med un-
dantag för sedlarna, en fröjd för ögat.

Spelet består av en rutmönstrad stad 
sedd uppifrån där spelarna sätter upp 
affärer i syfte att med tärningars hjälp 
få besök av så många av de sex neutrala 
kundpjäserna som möjligt, och helst de 
som betalar mest förstås. Med hjälp av in-
komsterna kan man sätta ut nya butiker 
eller stapla fler våningar på de man redan 
har. Så småningom dyker en sjunde neu-
tral pjäs upp på planen, tjuven Gustavo. 
Istället för att flytta en guldkund från en 
motspelares stormarknad till din egen, 
kan du överväga att låta Gustavo råna 
någon annans stånd åt dig. Så fort någon 
rånats av Gustavo kommer en stadsvakt 
i form av ett kort till spelarens försvar, 
såvida offret inte fortfarande är rikast då 
vakten istället går till partiets fattigaste 
spelare. På så vis får spelet in både inter-
aktion och ledarbroms.

Staden är färgkodad i sex delar och för 
varje del som en spelare är marknads-
ledande i, får denne ett matchande kort 
som höjer förtjänsten på försäljningen 
där. Detta gör att man får avväga hur ut-
spridda ens stånd ska vara. Det är oftast 
motiverat att ha majoritet på åtminstone 
ett område. Spelet tar slut efter den tur-
runda då någon lyckas köpa sitt tredje så 
kallade prestigekort, vars enda syfte är 
att visa vilket välstånd spelaren etablerat 
för att vinna partiet. Lyckas flera spelare 
göra detta i sista rundan avgör kvarva-
rande kontanter vinnaren.

Med spelet följer en ”avancerad” vari-
ant där vissa prestandaförbättrande kort 
kan köpas. Dessa hävdar jag, är direkt 
nödvändiga för att göra spelet det minsta 
intressant. Vidare förstår jag inte hur spe-
let kan påstås fungera på vare sig två eller 
sex spelare. Ju närmre fyra desto bättre.

Som spel betraktat lever det inte riktigt 
upp till sin storlek men det beror också 

Suboptimalt
Recension av The Market of Alturien

Denna gång har den rutinerade spelskaparen Wolfgang 
Kramer tänkt bak och fram. Han har putsat upp sitt 20 
år gamla spel City och gjort det till ett första kapitel i en 
tänkt serie om landet Alturien. Baksidestexten presente-
rar en saga snarare än ett spel och uppföljaren är redan 
på väg. 

Läsa är en sak men för att se vad Alturien är i stånd till på 
marknaden måste vi handla nu!

Hårdfakta:
The Market 
of Alturien 
Konstruktör: 
Wolfgang Kramer
Utgivare: Mayfair Games 
Språk: Engelska
Antal spelare: 2-6 
Speltid: 60 min.
Rekommenderas från: 10 år
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på hur många som deltar. Med många 
motspelare rånas spelarna så ofta att alla 
kassor växer för långsamt. Då kan det 
ta ett par timmar tills någon fått råd att 
köpa sitt tredje prestigekort. Är man fem 
eller fler kanske det vore värt att sänka 
priset från tolv till tio real, som valutan 
heter. På två spelare är det lyckligtvis 
över inom 20 minuter men så skyddad 
verkstad att ingen regeländring i världen 
kan rädda spelet.

Som Kramer-kramare är det med viss 
besvikelse som jag konstaterar att detta 
är ett av hans lamare spel på marknaden. 
Är du inte såld på 
Monopol och Por-
tobello Market, kö-
per du inte heller 
det här.

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

presenterar

Maskspel är ett verklighetsspel. Det 
betyder att själva verkligheten och den 
offentliga miljön är vår spelplan. 
Spelet pågår från september till sent 
i november 2008. Maskspel spelas 
i grupper om 3 eller fler personer. 
Spelet rekommenderas från 15 år.
Projektet genomförs av ABF Norra 
Stor-Stockholm tillsammans med 
medarbetare från Interacting Arts.

Mer info: www.maskspel.se
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Vad skrev man egentligen hem om förr om åren? Svenska 
Lajvarkivet har varit vänliga nog att låta oss publicera utvald 
korrespondens ur deras skriftsamling.

Text: Karin Tidbeck

VV

12 iulii 1743

Kiära syster,
Jag är från Sommarens Laijw återwändh!   Helena gufwo en Bacchanal. Wij hafwer i dagarna tre Eleusii Mysterii spelat och Gränser för Lefwande Roll-Spel sprängt. Där wij for-dom sågo prålsiuka ynglingar Spela på Fransöska eller owettige Bänglar och Qwinno-Junkrar med Swärd i Hildar-lek, gå wij nu mot det Spirituella. Åt Heckenfi äll med kostelige Culisser och Costumes. De grekiske Gudarne kräfwa endast Toga och Passion!

Din Agnes
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23 juli 1935 (telegram)
KÄRA INGRID PASSA DIG FÖR ROSENGRENS UTOPISPEL STOP DE TA 
SKALLMÅTT PÅ ALLA DELTAGARE STOP JAG PORTADES FÖR ATT JAG 
VAR SÅ KALLAD BLANDRAS STOP DE SÄGA INGET OM ATT ROSEN-
GREN SJÄLV ÄR MÖRK OCH LÅGHALT STOP JAG TROR DE KOMPENSERA 
FÖR NÅGOT STOP VI GÅ PÅ JAZZBÅT ISTÄLLET STOP DIN BERNICE

14 augusti 1842
Fredrika,
Det var en monumental vecka på Ingarö. Tegnérs epos är ett mästerverk i klass med 

Homeros, och bar sig som ett sådant även i det levande rollspelets skepnad. En äkta 

vikingaby, och icke mindre än två långskepp! Finansiären Emelie Ekensparre hade 

till och med anlitat roddare och kockar. Vi ha ätit helstekt gris i fyra dagar. Något 

mjöd serverades dock icke, då strid skedde med metallvapen! Vi som äro vana vid 

trävapen både förfasades och tjusades. Flera ansåg, att det ej riktigt går att simulera 

bärsärkagång utan det traditionella mjödet, men vi var tacksamma för nykterheten när 

Gustaf under sjöslaget fick benet krossat av ett svärd. Han måste kanske amputera.  

Din August 

30 augusti 1965
Göran,
Kom precis ut från konkretisternas uppsättning av Betong-svanen på Spegelteatern. Det var Åke Hodells nya grej. Vi stod i en svart låda och skulle utkämpa en strid med bokstäver. Vokaler var uttryck och konsonanter vapen. Vi körde igång och det var rätt kul ett tag, en stark scen där jag gick på Benny med en serie stenhårda P, han grät på riktigt med mjuka vokaler. Sen gick det åt helvete i pausen, några rökte hasch för att ”förhöja upplevelsen” och somnade, medan svarta basker-brallisarna (Sonja och de där) sa att spelet var för struk-turerat och kallade Åke spelledarfascist. Men fram till dess hade jag kul. Vi kan köra repris i helgen så får du se.- Lennart
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I förra numret botaniserade Daniel bland böcker om 
muskulösa macho-män. Denna gång är turen kommen 
till det täcka könet... som i vissa fall kan visa sig vara 
nog så otäcka.
Till kategorin Urban Fantasy hör en flora av chick-lit 
i alternativ verklighet nära vår egen, men där älvor 
och blodsugare kan leva sida vid sida med oss vanliga 
dödliga, och där vardagsbestyr ibland måste balanse-
ras mot romantiska bestyr. Tjejerna klänger knappast 
kring låren på någon biffig barbar. 

Om något så ÄR de barbaren.

DANIEL KRAUKLIS mysryser.
prima_materia@hotmail.com

Ur bokhyllan

Kitty and the Midnight Hour
Carrie Vaughn

Kitty Norville är vasstungad nattpratare på en radiostation i Denver, men 
också en varulv som ännu inte vågat lämna garderoben. Och det visar sig att 
hon inte är ensam. När Kitty startar ”The Midnight Hour”, ett rådgivnings-
program för övernaturliga varelser som känner sig missförstådda och undan-
skuffade, blir det stor succé. Desperata vampyrer, varulvar och häxor ringer 
in från hela USA och berättar om sina problem. Kitty själv ställs inför vissa 
svårigheter i framgångens bogvatten. En sexig varulvsjägare ställer in siktet 
på henne och ett antal mordiska vampyrer anser att radioprogrammet bör 
tystas för alltid.

Elaine VILLE inte bli varulv, och mannen 
som orsakade det hela trodde inte ens att 
hon skulle överleva förvandlingen. Kvinnor 
brukar inte göra det. Nu är hon, åtminstone 
nattetid, ett fyrfotadjur med vassa tänder. 
Hon vänder ryggen åt den förkvävande var-
ulvsflocken och försöker återgå till sitt van-
liga liv, men det är lättare sagt än gjort att 
förklara för pojkvän och omgivning varför 
hon springer ute om nätterna och kommer 
hem med blod i pälsen.

Biten
Kelley ArmstrongDead Until Dark

Charlaine Harris

Sookie Stackhouse jobbar deltid som servitris i 
en småstad i Louisiana. Hon håller sig mest för 
sig själv och dejtar sällan eftersom hon har ett 
problem – hon kan läsa andras tankar. När hon 
möter den långe, mörke Bill upptäcker Sookie att 
hans sinnevärld är helt blockerad för henne. Det 
skulle vara perfekt om inte även Bill hade vissa 
problem – han är inte bara vampyr utan hänger 
också med ett gäng där alla (föga förvånande) 
misstänks för mord. När en av Sookies medarbe-
tare dör förstår hon att hon själv står näst i tur.

BÖCKER

Alla böcker som presenteras den här gången är del 1 i var sin romanserie.
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Gäst hos verkligheten av Mattias Huss och Stuart Shelley

Serierna

Hjältarna sätts på prov
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 582 24 Linköping

Stockholms spelkonvent 2008
10–12 oktober: 
Dags igen för Stockholms största spelhändelse! I år på 
Blommensbergsskolan i Gröndal. Som vanligt erbjuder vi 
ett stort utbud av kortspel, fi gurspel och brädspel – men 
vi satsar extra mycket på våra rollspelsarrangemang. 
Utöver detta fi nns förstås spelbutiker på plats, liksom våra 
omtyckta seminarier och föreläsningar. Välkommen!

stockholm.spelkonvent.se

Rollspelsläger med Västerås Stift 
29 oktober–2 november: 
Västerås stift anordnar sitt traditionella rollspelsläger på 
Finnåkers kursgård i Bergslagen över allhelgonahelgen.
Tema för årets läger är Star Wars, så dra på plastrustning-
en och vässa lasersvärden!
Mer information och anmälan på hemsidan.

camp.camelotonline.nu

Sillycon 17, Mora
31 oktober – 2 november: 
Ännu ett år har förfl utit, och när hösten nu nalkas, vad 
kan då sitta bättre än att mysa på konvent? Sillycon kom-
mer för17:de året att bjuda på trevliga rollspel, tv-spel, 
fi gurspel och mycket mycket mer. Besök status.vindar.se 
för mer info om tider och priser!

status.vindar.se

Rollspelskonfi rmation
28 oktober och framåt: 
Inte som du tror! Anordnas av Svenska Kyrkans Unga.

www.rollspelskonfi rmation.org

KALENDARIUM

Kontakt:

Sveroks förbundskansli 
S:t Larsgatan 6
582 24 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 
c/o Jimmie Guttormsson
Sölvbacken 381
830 24 Oviken 
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 medlemmar. 

Så har du idéer om vad du vill se i tidningen, hör 

av dig!

Just nu letar vi speciellt efter dig som är duktig 

på att teckna eller fotografera.

Maila till signaler@sverok.se!

Skriv till oss!


