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Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är ett ideellt riksförbund för dem som 
älskar att spela spel i  alla former. 
Organisationen saknar religiösa eller politiska kopplingar,  i Sverok finns plats för alla. 

Idag har förbundet fler än 1 600 föreningar som tillsammans har 72 500 medlemmar. 
Förbundet startades 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 förening som är ansluten till Sverok. 
Man kan bilda sin egen förening eller gå med i en redan existerande. 

Våga uppmuntra varandra!
ör ett par månader sedan var jag i Växjö och gjorde fysprovet till 
polisutbildningen. Efter en ganska lång tågresa genom frusna land-

skap så möttes jag av ungefär det jag förväntade mig, 40 tysta främlingar 
sittandes på rad i en stor och kall inomhusarena, alla iklädda en grön väst 
med en siffra på. Lite stel första-dagen-i-skolan-stämning alltså.

Men när själva proven väl kom igång började det dyka upp glada pårop 
och uppmuntran från de andra, till och med en klapp på axeln. Jag blev 
lite ställd först och visste inte vad jag skulle tro. Det som var självklart för 
dem med rötter i idrottssfären stod i stark kontrast till vad jag var van med 
från Sverok. Här känns den sortens positiva uppmärksamhet avlägsen, vi 
ska istället alltid hitta felen och anmärka på dem, göra långa utläggningar 
om hur något kunde ha gjorts annorlunda och hur mycket bättre det hade 
blivit då. Vid dagens slut kändes den stela stämningen från förmiddagen 
avlägsen och resan som jag först sett som en jobbig nödvändighet blev 
istället ett trevligt minne.

Det negativa synsättet som så många bland oss går omkring med och 
som alltför sällan ifrågasätts är en brist i vår kultur. Det är ingenting jag 
eller någon annan kan bestämma ska försvinna, det börjar med dig! Nästa 
gång du är på konvent, LAN, lajv eller vad det kan vara... Berätta för ar-
rangörerna hur kul det är att det har blivit av och vad du tyckte var bäst. 
Om något skulle kunna bli bättre tills nästa gång så framför det som ett 
förslag personligen istället för att gå och gnälla med dina kompisar. Du 
kanske till och med kan erbjuda dig att själv titta närmare på problemet.

Det här förbundet är fullt av kreativitet, vänlighet och gemenskap, det 
vet jag, annars skulle jag inte välja att lägga min tid på det, men se till att 
alla upplever det också!

– David

F
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I ett utbrott av datormoddningsentusiasm gick jag på jakt efter ett 
gammalt pc-chassi i mitt källarförråd. Jag visste att burken fanns 
därinne, gömd längst in under alla kartonger. På vägen igenom hit-
tade jag en drös med rollspelsmoduler, gamla rollformulär och bilder 
på rollpersoner, vår föreningspärm och utskick från både Sverok och 
konvent från sent 80- och tidigt 90-tal. Det blev en dammstockad 
nostalgitripp. Inte konstigt att jag beslöt mig för att ta mig till Upp-
sala och konventet Uppcon några dagar senare. 

Kanske var det så att rollspelandets fantasi och inåtriktade krea-
tivitet räckte då, på den tiden. Eller så fanns det helt enkelt inte lika 
mycket färger för 20 år sedan. I Uppsala fick jag åter känna av en 
fläkt av historiens vingslag. Rättare sagt, det var jag som utgjorde 
fläkten när jag drog fram med min kamera och fotade färgsprakande 
Cosplay-karaktärer. Kolla in bildreportaget på sidan 27. De dryga tre-
tusen Uppcon-deltagarna är förstås medlemmar i Sverok och utgör, 
liksom många andra anime och Japan-intresserade, den nya stam-
men. Eller gör de inte? Frågan som ställs då och då är om det inte 
hellre borde bildas ett anime-förbund? Läs både fråga och svar i vår 
artikel om Sveroks identitetskris på sidan 18.

Precis som Sverok förändras även Signaler. Till det här numret har 
vi bakat om recensionsavdelningen (sidan 30) och har nu tre redak-
törer med varsitt bevakningsområde. Nu skärskådar vi fler spel, utan 
att för den sakens skull, gå ifrån våra djuplodande recensioner skriv-
na av ämneskunniga och kritiska spelare. Läs också Anneli Henriks-
sons (sidan 10) reportage från Uppsala stadsteater där lajvhobbyn tar 
klivet upp på scen.

Samma gamla Sverok?
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28/2 ny gräns för högre bidrag
Styrelsen låter föreningarna få mer tid på sig att rap-
portera 2008, eftersom problemen för föreningarna att 
rapportera medlemsantal varit så stora.

Eftersom många föreningar har 
problem att rapportera in sina medlems-
siffror kommer Sveroks styrelse skjuta 
gränsen för det högre bidraget till den 28 
februari. Det berättar förbundssekretera-
ren Andreas Granander för Signaler. 
Egentligen är den 31 januari sista dag 
för att få den högre bidragssumman för 
2008 års medlemmar. Det är problemen 

att rapportera i Midas som gjort att sty-
relsen nu kommer att fatta beslut om en 
ny deadline.

Förbundsdatabasen ska skrotas, men 
med ena foten i graven fortsätter den att 
ställa till problem. Det är i webbgräns-
snittet där föreningarna ska rapportera 
sitt medlemsantal som problemet sitter. 
Martin Berggren, som jobbar på kans-

190 500:- 
i krispengar 
till Enhörningen

ningen kan få för andra föreningar i eko-
nomiskt trångmål. David Gustavsson, 
Sveroks ordförande, försäkrar att alla 
föreningar och verksamhetsgrenar ska 
behandlas lika.

− Jag skulle säga att det här innebär att 
Sverok kan titta närmare på om man kan 
göra något när en förening har problem. 
Vi kommer inte att förändra några regler, 
men det här visar på att det finns en ny 
vilja att ha en närmare relation till fören-
ingarna än tidigare. 

Hon skriver vidare att en bättre struktur 
i föreningsekonomin förmodligen räddat 
Enhörningen från konkurs. Stödet från 
Sverok, på 190 500 kronor, utgörs av ett 
köp av 300 biljetter till föreningens ny-
börjarlajv. Motkravet är att Sverok ska få 
full insyn i föreningens ekonomi.

Tråden i det nystartade Snacka med 
förbundsstyrelsen-forumet, som är en del 
av Sveroks forum, har i skrivande stund 
fått 190 inlägg på fem dagar. Många lyf-
ter frågan vilken roll stödet till Enhör-

Lajvföreningen Enhörningen 
har beviljats ett stödköp på 190 500 kro-
nor av Sveroks förbundsstyrelse 2008. Det 
berättade den nytillträdda förbundsord-
föranden David Gustavsson i ett inlägg i 
den nya avdelningen av Sveroks forum: 
”Snacka med förbundsstyrelsen”. Han 
citerar ett beslutsunderlag från Karolina 
Staël, där den förra förbundssekreteraren 
skriver att grunden till situationen är att 
Enhörningen inte fått lika många deltaga-
re till sina nybörjarlajv som de beräknat. 

Sveroks styrelses beslut att stödköpa platser till Enhörningens 
nybörjarlajv debatteras hårt i en ny avdelning av Sveroks forum.

liet som teknisk förvaltare säger att det 
är viktigt att föreningar som får problem 
hör av sig och rapporterar manuellt. Då 
kommer de att få sina bidrag ändå.

− Det tar bara litet tid, vi är bara två per-
soner som sysslar med det här och det är 
en hel del pill med att göra det manuellt.

Midas är uppdelat i två system. Förut-
om det problemtyngda användargräns-
snittet finns också en del för bidragsut-
betalning som kansliet använder och 
den verkar fungera bra, intygar Christer 
”Chrisp” Petterson, Sveroks kanslichef. 
Därför uppmanar han alla som haft pro-
blem att så fort så möjligt rapportera in 
sina uppgifter via epost. 
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Imagine
– öppet för fantastiska intressen

Sverok har gått samman med 
danska LR (Landsforeningen for rolle-
spil) och norska Hyperion i paraplyorga-
nisationen Imagine. Där LR mera liknar 
Sverok är Hyperion en främmande fågel. 
I Norge samlas inte bara spelare i för-
bundet. Hyperion, med undertiteln ”för-
bundet för fantastiska fritidsintressen”, 
organiserar alla som är intresserade av 
fandom, litteratur, film eller är kreativa 
inom demoscenen eller liknande. Sveroks 
representanter ville inte att den nya sam-
organisationen skulle bli ett Hyperion för 
hela Norden, så några fantastiska fritids-
intressen skulle inte in i namnet. Istället 
blev det Imagine, rätt och slätt. Men de 
aktiviteter som ordnas i de olika län-
derna kommer förstås att utgå ifrån de 
lokala intressena. Så den som åker på ett 
Imagine-arrangemang kan ändå tvingas 
ta del av annat än spel. Det ser nu inte 
Carl Dickfeldt, aktiv i föreningen Lincon, 
och Imagines första ordförande, som 
något problem.

− Vi har lite olika inriktning i de olika 
länderna och de aktiviteter som Imagine 

ska ordna ska vara öppna för alla. Jag 
tror det här kan leda till att folk kan hitta 
nya intressen.

Carl Dickfeldt tror att den nya organi-
sationen kan få en viktig roll när det gäller 
att samla alla skandinaviska arrangemang 
och göra det lättare för medlemmarna att 
välja något utanför hemlandet. Dels ska 
man kunna få reda på vad som är på gång 
och dels ska man kunna få praktiskt stöd 
med att resa. 

− Imagine öppnar för oss att söka peng-
ar från Nordiska rådet och på sikt kanske 
från EU, fast då behövs det att flera län-
der är inblandade. 

Imagine hade sitt första möte i höstas. 
Det första ordinarie årsmötet kommer 
att hållas i Köpenhamn någon gång un-
der mars eller april. Sverige representeras 
förutom av Carl Dickfeldt även av Nicklas 
”Flax” Kärrstrand och Andreas Brodin.

Hyperion: www.n4f.no. 
LR: http://rollespil.dk 

Övre raden: Monica Ronneseth, (hyp), Andreas-Johan 
Ulvestad (hyp), Mikkel Rode (LR), Jonas Hedegaard (LR), 

Niklas “Flax” Kärrstrand (Sverok), Morten Brønbum (LR) 
Nedre raden:  Kjartan Lindøe (hyp), Carl Dickfelt (Sverok) 

Saknas i bild: Andreas Brodin (Sverok)

Foto: Svein Terje Steff ensen

Mejla midas@sverok.se och be-
rätta utförligt om problemet du 
hade när du försöker rapportera 
medlemmar. Om felet bara gäller 
vissa av föreningens medlemmar, 
berätta vilka så kan Sverok hjälpa 
dig att åtgärda problemet. 

Glöm inte: Föreningens namn 
och nummer, föreningsadminis-
tratörens fullständiga namn och 
personnummer; medlemslistan.

Har du råkat ut för 
rapporteringsproblem 
med Midas? 

Gör så här:
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SPELEN VI SPELAR

I den psykologiska skräcken kommer hotet istället inifrån. Känslor, rädslor, 

skuld och skam ligger som potentiella hot mot vardagen. Går det att lita på de 

egna sinnena och minnena? Den psykologiska skräcken är modern och figu-

rerar i flera kända filmer, bland annat Sjätte sinnet och The Blair Witch Project.

Spökhistorien kan sägas vara en blandning av gotisk och psykologisk skräck. 

Finns spöket i den verkliga världen eller är det ett hjärnspöke? I The Ring och 

många andra moderna japanska skräckfilmer är gränsen mellan verkligt och 

inbillat flytande.H. P. Lovecraft skapade under första halvan av 1900-talet en väldigt egen 

sorts skräckgenre som är lite svårförklarad men kan sägas få influenser från flera 

håll. Mänskligheten saknar förmågan att se hela verkligheten för om den gjorde 

det skulle den bli vansinnig. Man kan mycket väl tala om en Lovecraftiansk 

skräckgenre som egentligen inte skapats av Lovecraft själv utan av författare och 

spelmakare som har utvecklat hans koncept efter ursprungsförfattarens död. 

Genren är lika stor inom spelhobbyn som den är obefintlig utanför den och 

kan därför sägas vara ett fenomen med en klar spelkoppling.

Science fictionI science fiction spelar teknologin en framträdande roll i berättelsen. Ofta är det 

som ett sätt att förklara det fantastiska eller för att distansera sig från vår verklig-

het. Fokus kan antingen ligga på de sociala förändringarna som 

teknologins utveckling innebär, som i Ursula K. Le Guins eller 

Philip K. Dicks science fiction-verk, eller genom de faktiska 

möjligheter som tekniken innebär, som i Arthur C. Clarkes 

2001 – ett rymdäventyr eller Isaac Asimovs många verk.

I rymdopera finns tekniken ständigt närvarande men i en 

lite annorlunda roll. Rymdoperan har egentligen lika mycket 

gemensamt med fantasy som med science fiction och i slutän-

dan står sig teknologin slätt jämfört med en hjältes öde och 

kampen mellan gott och ont. I Stjärnornas Krig visar sig tek-

nologin i stort sett obrukbar ställd mot den mystiska och 

övernaturliga ”kraften” och att den främmande flickan från 

andra sidan galaxen visar sig vara din syster höjer som mest 

ett ögonbryn.Det finns hur många undergrupperingar till science fiction 

som helst. I cyberpunken har vår tids problem – miljöproblem, 

genteknik, multinationella företag – ställts på sin spets. I post-

apokalypsen har civilisationen som vi känner den gått under. 

Även tidsresor, alternativa historiska händelseförlopp och su-

perhjältar hör till science fiction i sin allra vidaste definition.

RollspelRollspel är en speciell typ av spel som kännetecknas av att reglerna i spelet är 

guidelinjer mer än spelregler. Spelarna spelar inte mot varandra utan tillsam-

mans. En av spelarna är spelledare och den spelaren har ansvaret för att driva 

handlingen framåt. Tillsammans skapar alla spelarna en berättelse.

Rollspelen utvecklades ur brädspelen men har sedan dess gått sin egen väg 

så beskrivningen ovan är en sanning med modifikation – det finns idag många 

avarter av rollspel, både professionellt producerade och ideellt skapade.

I den vanligaste formen av rollspel spelar varje spelare, förutom spelledaren, 

en rollperson i en värld som i övrigt styrs av spelledaren. Beroende på hur mycket 

regler en spelargrupp använder kan den här rollpersonen bestå av allt från en 

grupp med siffror som beskriver olika egenskaper som rollpersonen har till att 

vara en helt deskriptiv beskrivning av rollpersonens inre liv och motivation i 

livet. Spelledarens roll kan vara allt från regissör och sagoberättare till domare. 

Vissa spelledare gillar att skapa världen och äventyret från grunden, andra 

använder sig av publicerade äventyr och rollspelsvärldar.
Dungeons & DragonsDet allra första rollspelet som kom ut var Dungeons & Dragons. Det skrevs av 

Gary Gygax och Dave Arneson och publicerades av dåvarande spelföretaget 

Tactical Studies Rules i USA 1974. Spelet var väldigt präglat av dåtidens kon-

fliktspel, det var i stort sett ett spelsystem för att hantera strid mot fantasivarelser 

och ett system för att gå upp i graderna och bli bättre med den rollperson man 

spelade. Skillnaden från de samtida konfliktspelen var att spelarna inte spelade 

Futuredrome, sommaren 2002, 
en blandning av lajv och festival som 

utspelade sig i ett stenbrott på Kinne-
kulle. På bilden Andrea Dolores.
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Nyheter

Historielektion

− Det är inte en kärlek till att bilda 
förbund som ligger till grund för Sverok, 
utgångspunkten för alla som suttit med i 
förbundet är en kärlek till hobbyn.

Vid Signalers pressläggning jobbar 
Martin Brodén och formgivaren Ker-
stin Grandlund med det sista på den 
80-sidiga jubileumsboken som snart ska 
skickas till tryckeriet. Hans uppdrag har 
varit att skriva en bok till 20-årsfiran-
det som berättar om relationen mellan 
förbundet och spelen, med betoning på 
svenska spelhobbyn. 

Finns det någon av intervjuerna 
du gjort som sticker ut speciellt 
mycket? 

− Det jag är glad för är att det här är en 
bok som inte är rädd för att ta upp kon-
flikter. Jag tror att det kommer bli ett och 
annat höjt ögonbryn när man läser vad 
som hänt bakom styrelsedörrarna. Men 
jag kan inte plocka ut någon viss inter-
vju. Alla har haft någonting intressant 
att säga. 

Martin Brodén tror att boken kommer 
att innehålla nyheter även för de som var 
med när det begav sig. 

− Det finns roliga berättelser och anek-
doter som kan vara roliga även om man 
redan vet allt om hur det gick till. Men är 
man ung och ny i Sverok då är hela boken 
intressant. Den berättar bland annat om 
hur det gick till när förbundet bildades 
och varför. Det finns bilder från 80- och 
90-talet och alla hobbygrenar finns re-
presenterade. 

Jubileumsbok duckar 
inte för konfl ikter

Boken om Sverok är en salig blandning om spel, medie-
storm och ett förbund i vardande. Alla tidigare förbunds-
ordföranden är intervjuade och bokens författare Martin 
Brodén berättar för Signaler att mest av allt handlar den 
om kärleken till spel. 

Titel: Sverok 20 år. 
Omfång: 80 sidor fyrfärg. 
Vem får den: Alla föreningar får ett 
ex till sin postmottagare. Andra kan 
köpa den till självkostnadspris. Bo-
ken kommer också fi nnas tillgänglig 
som nedladdningsbar PDF.
Utgivningsdatum: februari 2009.

FAKTA 
om jubileumsboken:

Zombielajvet Outbreak gav 
Karlstadföreningen Ookami 10 000 
kronor i prispengar för Årets arrang-
emang från Ungdomshuset Uno och 
Karlstads kommun. 

− Alla som var där tyckte att vi skul-
le göra om spelet nästa år, så det var en 
ganska stor succé, jag tror det var över 
50 personer som spelade. 

Det berättar Katja Mattsson som är 
Ookamis sekreterare. 

Lajvet gick ut på att sex överlevare 
startade tillsammans i ett rum. För-
utom att ta sig ut ur huset obitna var 
deras uppdrag också att hitta motgift 

mot det virus som skapat zombierna. 
Deltagarna kunde spela antingen odöd 
eller överlevare. Arrangemanget var 
ovanligt på flera plan, dels är man mest 
van vid fantasylajv och dels kunde vem 
som helst delta och gjorde det också.

− Det var flera som kom in från ga-
tan och hakade på spelet.

Parallellt med lajvet ordnade för-
eningen också en zombiefilmvisning. 
Prispengarna kommer de lägga dels på 
V-Con − Karlstads eget spelkonvent 
− som ordnas för tredje året i rad nu i 
sommar. Resten kommer att gå till näs-
ta upplaga av Outbreak och till en del 
mindre föreningsträffar under året.

Odöda och fi lmvisning gav storvinst



Jubileum, 
friformsdebatt 
och valdrama
Det blev valdramatik när Andreas Granander valdes in 
som ny förbundssekreterare. I en första omgång fi ck val-
beredningens förslag, Karolina Staël, lika många röster. 

Höstriksmötet 2008 präglades också av friformsdebatter 
och 20-årsfi rande.

DET BLEV DRAMATIK på Riksmötets 
tredje dag, när det var dags för val av 
förbundssekreterare. David Gustavsson 
hade odramatiskt valts till ny ordförande 
med Nina Högberg som sin vice ordfö-
rande. Men valberedningens förslag till 
ny förbundssekreterare, Karolina Staël, 
fick konkurrens från Andreas Granander 
(sittande på bilden). Han var föreslagen 
som ny ledamot men ställde dessutom 
upp och konkurrerade om den arvode-

rade heltidstjänsten som förbundssekre-
terare. Riksmötet hade ovanligt många 
röstande och när räkningen var färdig 
stod det klart att församlingen var tu-
delad i frågan. Båda kandidaterna fick 
49 röster. Efter en andra omgång avgick 
Andreas Granander med segern med 55 
röster mot 43.

Det blev två Riksmöten 2008 eftersom 
det beslutats på vårens möte att tiden för 
det årligt återkommande mötet skulle 

ändras till senhösten. Några av nyheter-
na från våren, som att ledamöterna sitter 
i en cirkel och att en del av debatten sker 
i smågrupper, hängde med även på Riks-
möte nummer 2. En del av platserna hade 
bord, och till dem var det rusning varje 
gång mötet återsamlades. Ombudens 
mest populära accessoar var Netbooken. 
Det var full fart i Riksmötesforumet, dit 
bara mötesdeltagarna hade tillgång. Det 
fanns, liksom tidigare år, yrkandedatorer 
uppställda för den som inte hade med sig 
egen dator. Smågruppsdiskussionerna 
kallades friformsdebatter. En samtalsle-
dare i varje grupp försökte få olika viljor 
att diskutera sig fram till ett enda förslag 
som kunde läggas fram i stora salen. (Läs 
mer på sidan 13 om vad deltagarna tyckte 
om den ordningen.)

Stora frågor på Riksmötet blev bland 
annat Sven Bergersjös motion som hand-
lade om mobbning. Efter en välbesökt 
friformsdebatt remitterades motionen 
till förbundsstyrelsen. Föreningen Gyl-
lene Hjortens krav på att Sverok inte ska 
ta in personnummer från sina medlem-
mar rönte också stor debatt, men mö-
tet avslog motionen. I diskussionen om 
Sveroks verksamhetsplan var det många 
som framförde åsikten att Sverok behö-
ver jobba för att få intern stabilitet och 
ställde det i motsats till att förbundet ska 
växa mer.

Sveroks 20-årsjubiléum tog fasta på att 
förbundet grundades på 80-talet, bildbe-
vis för det hittar du på sidan 16.

Riksmötesprotokollet finns på Sveroks 
hemsida:  www.sverok.se

Höstriksmöte 2008:
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Bakre raden f.v.: David Gustavsson, Patrik Weibull, 
Tommy Jonsson, Alexander Kjäll, Tobias Landén, 
Otto Kahne
Främre raden f.v.: Karoline Jonasson, Sophie West-
man, Nina Högberg, Samuel Gyllenberg
Sittande: Andreas Granander

Foto: Henrik Sannesson



Plats på scen

DET ÄR KVÄLLEN före den stora pre-
miären; en kväll som ska avgöra teaterns 
framtid. Vi är en brokig skara spelare 
som samlas i foajén för att förvandlas till 
en teaterensemble i ett fiktivt fyrtiotal. 
Vi är allt från de mest rutinerade lajvare 
till människor som aldrig någonsin hört 
talas om hobbyn förr. Tillsammans går vi 
in i roller som scenografen, lindansösen, 
primadonnan och positivhalaren. Det 
som väntar oss är en historia om dröm-
mar och mål och om det stora valet att 
fortsätta i samma gamla hjulspår eller 
kasta sig ut i det okända.
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Lajvare är vana vid att utöva sin hobby un-
dangömda i skogen, men visst går det att föra 
in lajv i de fi naste av salonger. Signaler har 
följt med en grupp lajvare ända upp på Upp-
sala Stadsteaters lilla scen, för en uppsättning 
av deltagarteatern Vändpunkter. 

Låt ridån gå upp!



Vändpunkter är framtaget av företaget 
Fabel kommunikation, som sedan tidi-
gare har en del spännande produkter på 
sitt CV. Bland annat har de stått bakom 
projektet ”En resa som ingen annan”, där 
deltagarna fick sätta sig in i asylsökande 
flyktingars resa. De har också skapat 
festivallajvet Futuredrome, som utspe-
lade sig i en framtida stad byggd av skrot 
och elfenben.

Vändpunkter-uppsättningen på Upp-
sala Stadsteater blev den tredje i ordning-
en. Tidigare har Vändpunkter spelats i 
Stockholm och i Göteborg. 

− Det blir ju bättre varje gång, säger 
Max Valentin på Fabel, som tycker att det 
är roligt att se sitt lajv sättas upp på nytt. 

Den här gången arrangerades lajvet av 
föreningen Ett 20-tal. Karin Johansson, 
som tillsammans med Michael Eriksson 
är producent för uppsättningen, håller 
med om att det finns fördelar med att 
sätta upp samma lajv flera gånger. 

− Det är dumt att uppfinna hjulet 
många gånger, påpekar hon.

Karins jobb med Vändpunkter har 
skilt sig en del från mer traditionellt 
lajvarrangerande. Teatern har stått för 
logistik och rekvisita och alla roller och 
intriger fanns kvar från tidigare upp-
sättningar. Utöver vissa justeringar har 
Karins jobb legat i att samordna alla, 
och vara spindeln i nätet för att få till en 
föreställning.

Slåss med plastkorvar på scen

Det svåraste i att samarbeta med tea-
tern har varit en viss språkförvirring. 

− Man får anpassa sig till teaterns 
språkbruk, förklarar Karin. 

− Många är lite rädda för lajv och tror 
att man tänker slåss med plastkorvar 
på scen.

Så istället för lajv har Vändpunkter ge-
nomgående kallats för deltagarteater.  

− Lajvare och teaterpersonal kommer 
från helt olika världar ibland och att för-
klara för teatern att vi behövde en loge 
– som vi alltså inte skulle byta om i − för 
att låtsas att den var en loge i spelet, det 
var inte helt lätt, berättar hon vidare.

Några plastkorvar syns förstås inte till 
när vi deltagare kommer upp på lilla sce-
nen. Istället kommer en fullständig sce-
nografi direkt ur teaterns rekvisitaförråd. 
Bredvid scenen finns en teaterbar och 
ledningens sammanträdesrum uppställ-
da. Jag spelar journalisten på plats för att 
bevaka repetitionerna, och när jag sätter 
mig på läktaren och tittar på den febrila 
aktiviteten nere på scen så är det ingen 
tvekan om att jag verkligen befinner mig 
på en teater i ett lätt surrealistiskt 1940-
tal. Arrangörerna har utnyttjat lokalens 
möjligheter. Medan vi spelar ackompan-
jeras föreställningen av ett stämningsfullt 
soundtrack. Både ljud- och ljuseffekter 
finns att tillgå och används kreativt för 

Fotografer till artikeln: 
Arvid Elinder, Michael Ericsson och Mikael Horvat.
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som tillsammans med Sofia Säfholm är 
ansvarig för Utopiaprojektet, tror absolut 
att tiden är mogen för fler samarbeten 
mellan lajvföreningar och teatrar. 

− Teaterscenen 
börjar bli självifråga-
sättande och då luck-
ras gränserna upp för 
vad som är finkultur 
och inte.

att förhöja stämningen ytterligare. Så-
dant som skulle bli kostsamt och svårt att 
få till på många andra lajvområden, finns 
på teatern redan från början.

När Uppsala Stadsteater i höstas satte 
upp Gösta Berlings saga, fritt efter Selma 
Lagerlöfs genombrottsroman från 1891, 
föddes idén om att skapa ett Selmas Eke-
by på teatern. Majorskans gods i roma-
nen är hem för en grupp kavaljerer, som 
inte är vidare samhällsnyttiga men som 
ägnar sig åt musik, dans, kortspel, sång 
och annat som gör livet vackert.

Regissören Anders Paulin beskriver 
Ekeby som en plats för de människor som 
inte riktigt får plats i samhället, männis-
kor som har andra drömmar och visio-
ner. På samma sätt vill teatern öppna sig 
för andra konstformer och visioner än de 
som normalt sett huserar där. Så föddes 
Utopiaprojektet.

Utopia har rullat på under hösten och 
efter bland annat en electrofestival och 
Post-Pride med queerfeministiska se-
minarier och workshops, var det i lucia-
helgen dags för ett trettiotal lajvare och 

föreställningen Vändpunkter. Från Upp-
sala Stadsteaters håll har man velat locka 
nya grupper till teatern, sådana som inte 
vanligtvis går dit för att titta på pjäser i 
traditionell ordning. 

En stadsteater är en stor, skattefinansie-
rad lokal och en del av det offentliga rum-
met. Ur den synvinkeln blir det självklart 
att teatern inte bara ska vara öppen för 
vissa sorters människor, utan tillgäng-
lig att använda för utövare av flera olika 
konstformer. Idag är teatrarnas stöd fort-
farande väldigt snedfördelat. Johan Tilli, 

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

anneli@sthlm.sverok.se 

Ganska mycket handlar väl, som alltid, 
om kontakter och tur, men det finns en 
del tips som man som lajvare med ett 
coolt projekt i sikte kan ta fasta på. 

Var seriös och professionell. 
– Be teatern om ett samarbete, fråga och 
visa vad det egentligen är ni vill göra. Ha 
en väl utarbetad projektplan. Ta er själva 
och projektet på allvar. 

Anpassa er till teaterns språkbruk. 
Vi lajvare är tyvärr alldeles för duktiga på 
att framställa lajv som något meganör-
digt som går ut på att boffra orcher med 

silvertejpskorvar i skogen. Det gör att or-
det lajv kan ge väldigt fel associationer 
när man söker kontakt i teaterkretsar. 
Kalla det för deltagarteater istället. 

Lajv är en konstform och en 
kulturyttring. 
Lajv är en kulturyttring och teatern är 
en del av det offentliga rummet. Det är 
alltså ingenting orimligt i att vilja föra in 
lajv på teatern. 

Ta chansen och våga! 
Ni har trots allt ingenting att förlora 
på det.

Vill ni också samarbeta med en teater?
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RIKSMÖTES-
ENKÄTEN

Hur var Höstriksmötet? 

Vad var bra, vad var mindre bra? Vilka 
var de viktigaste frågorna?

Så här lät det när vi frågade några av 
deltagarna...

Text och foto: Henrik Sannesson

1. Viktor Mauritz
Förening: G&B Syd 

Viktigaste frågan för dig? 
– Förtroendevalen, verksamhetspla-

nen och skuldavskrivningsfrågan till 
distrikten. 

Varför skuldavskrivnings-
frågan? 

– Jag tycker det är bisarrt att kräva in 
skulder från distrikten, när det här är så 
lite pengar för  förbundet men så mycket 
pengar för distrikten.  

Vad tycker du om 
friformsdebatten? 

– Jag tycker det verkar ha fungerat bra. 
Jag var med bland annat i grupperna om 
syfte och påverkansarbete. Det gjorde 
att jag kunde se brister i förslagen och 
det ledde till att man slapp ta onödiga 
debatter i plenum. 

Vad tyckte du om festen?
– Underhållningen och maten var bra, 

blandad kvalitet på talarna. 

2. Catharina Tyllskär  
Föreningar: Cathaya och Divina Resurrecta 

Viktigaste frågan? 
– Debattklimatet. Och frågan om 

vad som händer med dem som fyller 
26 år. Vad ska vi göra för att de ska 
känna att det är värt att vara kvar i 
förbundet och inte bara avsluta sina 
föreningar? Det var en sak som jag 
debatterade om i friformsdebatten. 

Vad tyckte du om den formen?
– Det ger dels de nya och blyga 

en chans att uttrycka sina åsikter. I 
friformsdebatterna så kan de också 
hitta andra som tycker likadant, och 
som kan föra fram deras åsikter i 
plenum. Jag är själv en sån som inte 
känner mig så säker, men jag har 
ändå försökt prata några gånger för 
att jobba på saken.

Vad tyckte du om festen? 
– Det var roligt, kul med levande 

musik och bra gäster. Det var bra att 
det var lagom långt.
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Johan börjar intervjun med att be om 
ursäkt för att han förlängde mötesti-
den på söndagseftermiddagen. 

– I valet om förbundssekreterare 
så hade jag ingen åsikt i frågan och 
röstade därför blankt. Jag tänkte att 
det inte skulle ha någon betydelse 
hur jag röstade. 

Men det hade det. Valet som stod 
mellan att välja Andreas Granander  
eller Karolina Staël till förbundsse-
kreterare fick först utgången 49 lika.  

– Det lär ju inte bli oavgjort tänkte 
jag, men det blev det, så i nästa val 
lät jag myntet avgöra. (så gick det: se 
sidan 9)

Vilka frågor var viktigast på 
mötet? 

– Personnummerfrågan. Jag tyck-
er att förbundet hellre ska ta in för 
mycket än för lite uppgifter. Det är ju 
lika för alla, vill man inte lämna in 
personnummer så är det okej, men 
då kan man inte heller få bidrag för 
den medlemmen. 

Vad tyckte du om friforms-
debatten? 

– Jag ändrade faktiskt ställning i 
någon fråga, fastän jag hade läst ige-
nom handlingarna och i förväg tagit 
beslut om vad jag tyckte. 

3. Jenny Barkestedt 

Viktigaste frågorna? 
– Personnummersdebatten. När 

folk vill genomföra något som per-
sonnummermotionen så hoppas 
man bara att mötet ska avslå alltiho-
pa. Det vilar på så pass lösa grunder 
men samtidigt kommer det förstöra 
så mycket för så många distrikt och 
i så många kommuner, som kräver 
personnummer. 

Mitt i intervjun måste Jenny 
springa bort och lämna tillbaka sitt 
röstkuvert. Samtidigt pågår nämli-
gen ”fastställande av röstlängden”, 
det vill säga mötesspråk för att om-
buden räknas. Bara 101 av Riksmö-
tets deltagare får ha blå röstkort, 
som betyder att de får vara med och 
besluta i frågor. Efter en lång Riks-

möteshelg var det några ombud som 
sov sig genom räkningen. Som re-
serv på marginalen fick Jenny rycka 
ut och rösta några gånger, men sen 
vaknade någon. 

– Tre gånger har jag fått lämna igen 
röstkortet. 

Vad tycker du om friforms-
debatten? 

– Det är mycket bättre att få prata 
igenom frågorna än att alla ska behö-
va bolla sina idéer i det här formella 
sammanhanget i plenum. I fråga 
om motion 7.18 [som var Sven Ber-
gersjös ironiskt formulerade inlägg 
i syfte att väcka debatt om härskar-
tekniker och mobbning reds. anm.] så 
blev det en riktig fråga, så det är en 
jättebra form.

Vad tyckte du om festen? 
– God mat, men lite fel att kalla det 

fest, det var mera av en middag. Bra 
underhållare mellan talen.  

4. Johan “Vargman” Bjärsborn 
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6. Sven Bergersjö
Spelföreningen Blotet

Viktigaste frågor? 
– Att vi ska fortsätta vara ett spel-

förbund och inte vara ett ungdomsför-
bund. 

– Smidighet på årsmötet var också 
en viktig fråga som tyvärr bordlades 
till styrelsen. Egentligen hade jag velat 
att frågan skulle debatteras i sin ur-
sprungsform så att de som tycker om 
att mobba kan komma till insikt om att 
det här är ett problem som existerar. 

– En annan fråga som jag har dri-
vit tidigare är att valberedningen inte 
ska föreslå ett komplett styrelseför-
slag utan enskilda individer. Därför 
tycker jag att det är synd att styrelsen 
nu måste bestå av just 11 individer, då 
blir det som i valberedningens förslag 
ändå. Jag tycker att valberedningens 
makt måste föras över till Riksmötet. 

Vad tyckte du om friforms-
 debatten? 

– Till det positiva hör att det skrivs 
ihop mycket yrkanden under tiden, så 

debatterna har faktiskt en poäng. Men 
de tar alldeles för mycket tid. 

Vad tyckte du om festen?  
– Jättetrevligt. Jag gillade under-

hållningen. God mat, fast jag var be-
sviken när jag missade cheesecaken 
till efterrätt. 

Annons

5. Linda Arvedal 
Föreningar: Lilla Gillet 
och Kast 

Vilka är de viktigaste frågorna 
för dig?

– Rättvisefrågor, minoritets- och till-
gänglighetsfrågor.

Det har varit många viktiga frågeställ-
ningar. Men just på det här Riksmötet 
har det inte varit några frågor som jag 
har brunnit för. 

 
Vad tycker du om friformsdebatten?

– Märks att det är en ny sak, finns 
mycket som måste slipas på. Man bör till 
exempel informera de nya bättre om hur 
det fungerar. Många som jag har pratat 
med har inte känt sig säkra på i vilken 
ordning till exempel yrkanden ska skri-
vas in, eller var grupperna har funnits. 
Formerna för friformsdebatten har inte 
varit helt klara.

 
Vad tyckte du om festen?

– Maten för vegetarianerna var inte 
suverän. Festen var trevlig, men det kän-
des inte riktigt att vi firade 20 år, snarare 
mera som 5-årsfirande. Jag vet att det har 
legat förslag om att ha en 20-talsfest med 
storband. Något i den stilen hade känts 
mera rätt. 



Signaler från Sverok | februari 200916

Artikel

Par i mustascher. Victor Södersten 
(1880-tal?) och Karl Nissfeldt som Super 
Mario, båda tidigare ordförande. 

Grattis Sverok!

Sverok fyller år! 
Temat var 80-tal på lör-
dagens födelsedagsfest 
och Sverok-kändisar var 
inbjudna...
Foto: Henrik Sannesson

Lajv à la 1989, när morfar var ung. 
Fina tider det, fina tider.

Girls just wanna have fun!

Orvar med sin Svarta Madonnan-
gaddning. Mer 90-tal i och för sig, 
muttrar kanske någon, men så 
petig behöver man inte vara. 

Bilden ovan: Kotte, Thor och Nina

Notera den tidstypiskt triangulära 
sminkningen, detaljer som dessa ger 
förstås extra stilpoäng.
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Toastmaster Orvar Säfström
Den levande musiken var det många 
som uppskattade

Vissa fick den här efterrätten, 
andra fick nåt som såg ut som en 
skål müsli

Och på något vis slutar det ju alltid här 
ändå: i gemytligt mys runt spelbordet.

... och ett tal till. (Får vi tårta snart?)

Kotte provar att ta 
ett bett ur T10:an.

Bäst att ta en bild lite snabbt...

Visste Du Att: Ett pirayastim kan sluka 
en 20-års tårta på några sekunder.



20-ÅRSKRIS?
Vid starten bestod Sverok av roll- och konfliktspelare, nu domine-
ras medlemstalen av datorspelare som är med i onlineföreningar 
med tusentals medlemmar, allt färre av dem engagerar sig i fören-
ingsarbete. Samma problem − att för få sitter på för många stolar − 
beskrevs och kritiserades i den omdiskuterade Riksmötesmotionen 
Fata Morgana. 

Signaler från Sverok bjöd in några engagerade för att hjälpa den 
nyblivna 20-åringen att besvara stora existentiella frågor som: vem 
är jag, vad är min uppgift och för vem finns jag till?

Text: Henrik Sannesson
Illustration: Jenny Barkestedt

Gruppterapi för födelsedagsbarnet
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FÖRSTA FRÅGAN GICK till Tommy 
Jonsson som är ny ledamot i Sveroks för-
bundsstyrelse och dessutom ordförande 
för föreningen Playstar. Den är en av de 
snabbt växande onlinegemenskaperna 
inom Sverok som i projektet Nätkraft* 
försöker komma till rätta med sina pro-
blem med att få engagerar sig i styrelsen 
eller deltar i föreningens inre liv.

Hur är det egentligen med engagemang-
et i föreningen Playstar? Och vad har 
föreningen för problem som är gemen-
samma med de andra föreningarna i 
Nätkraft?

Tommy: I och med att det är få som kom-
mer på mötena i föreningen så blir det 
väldigt toppstyrt. Det är få som vill en-
gagera sig och vara med och bestämma, 
styrelsen bestämmer alldeles för mycket, 
så det är ju inte demokratiskt.

Det är inget nytt fenomen att det är få 
som är beredda att komma på styrelsemö-
ten och årsmöten. Den stora skillnaden 
mot tidigare är att föreningarnas stor-

lek gått genom taket. Playstars sexman-
nastyrelse har över 9000 medlemmar 
att representera. Det är fler personer än 
vad många av riksstäckande ungdoms-
förbund har i sina medlemslistor.  Men 
Tommy Jonsson behöver inte skämmas, 
Playstar är i gott sällskap. I förra numret 
av Signaler berättade vi att datorspel är 
huvudsyssla för 15 av Sveroks 20 största 
föreningar. Gemensamt i de här fören-
ingarna, på gott och ont, är att medlem-
marna är utspridda över hela landet och 
det är svårt att samla ihop folk till fören-
ingsmöten. Problemet är att de svårligen 
kan hävda att de är demokratiska, efter-
som alldeles för få deltar i interndemo-
kratin. En annan förening på topp 20 är 
Uppsalakai som ligger bakom konventet 
Uppcon. Grundaren och ordföranden 
Daniel Mauno Pettersson håller med om 
att engagemanget i föreningen är relativt 
klent. Men problemet i hans ögon är inte 
att det är få som kommer på årsmötet.

Daniel: Den stora frågan är om det finns 
någon som kan föra föreningen vidare 
och ta över om eldsjälarna tröttnar.

Nina: Men finns det verkligen ett egen-
värde i att driva något vidare som med-
lemmarna tröttnat på?
Daniel: Det är ju en skillnad på att trött-
na på verksamheten och att inte vara en-
gagerad i hur den byggs upp och att själv 
vara med och arrangera.
David: När det övergår till att medlem-
marna är ute efter en tjänst som en liten 
grupp människor tillhandahåller, då är 
det tveksamt om man ska använda sig av 
föreningsformen. 
Stoffe: Många av de här människorna 
som är medlemmar är utnyttjare som 
inte orkar göra något själva utan bara ha-
kar på en eldsjäl. Det är först när eldsjälar 
slutar som man ser om föreningen verkli-
gen har livskraft. 

Känner du igen dig i det där från 
Uppcon?

Daniel: På sätt och vis. Det är inte kul 
på samma sätt som det var i början. Jag 
tror inte att det skulle leva vidare − jag 
ska inte säga om jag hoppar av − men om 
någon av eldsjälarna som var med från 

David Gustavsson, ordförande i Sverok
Nina Högberg, vice ordförande i Sverok
Tommy Jonsson, ledamot i Sveroks styrelse och ordförande i 

föreningen Playstar
Daniel Mauno Pettersson, ordförande i föreningen Uppsalakai, 

som ordnar konventet Uppcon
Cristoffer ”Stoffe” Wiker, en av fyra författare till Fata Morgana

Deltagare i diskussionen:
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’’Många av de här män-
niskorna som är med-
lemmar är utnyttjare 
som inte orkar göra 
något själva utan bara 
hakar på en eldsjäl.

Det är först när eld-
själar slutar som 
man ser om för-
eningen verk-
ligen har livs-
kraft.

–Cristoff er 
”Stoff e” 
Wiker, 
motionär.
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början skulle börja tröttna och hoppa av, 
så tror jag att de andra skulle följa efter. 
Det här fungerade bättre på den tiden 
man pluggade. När man jobbar får man 
lite perspektiv på saker och ting. Varför 
ska jag till exempel sitta och program-
mera gratis till föreningen när jag vet att 
jag skulle kunna tjäna massor av pengar 
på det arbetet?

Är det här ett generellt problem eller är 
det problem speciellt för internetbasera-
de föreningar och konventsföreningar?

Unisont: Det gäller alla!
Stoffe: Allt är kompisföreningar.
David: Skillnaden är att vi reagerar på ett 
annat sätt när en förening med tiotusen 
medlemmar upphör än när en förening 
med sju personer gör det. 
Stoffe: När så många medlemmar för-
svinner ur medlemslistorna för att en för-
ening lägger ner, då är det också tiotusen 
personer som förlorar sin gemenskap.

De senaste medlemssiffrorna som 
fanns tillgängliga när det här numret går 
till tryck är från 2007. I dem var Daniel 
Mauno Petterssons Uppsalakai Sveroks 
tredje största förening. Med drygt 3500 
medlemmar var det bara två datorspels-
föreningar som slog Japan-nördarna på 

fingrarna. Trots det är det få som förknip-
par Uppcon med spel. De flesta tänker 
nog att Uppcon är till för dem som gillar 
japansk populärkultur. Men när siffrorna 
får tala så står det klart att det är de nya 
spelgrenarna som nu hamnat i majoritet 
i Sverok. De som en gång grundade för-
bundet − roll- och konfliktspelarna − 
är på utdöende. Men föreställningarna 
om vem Sverok ska representera har inte 
hängt med medlemsutvecklingen. 

Daniel, Hur pass hemma tror du dina 
medlemmar känner sig i ett spelför-
bund?

Daniel: De flesta känner sig hemma. 
De håller på med spel, kanske inte som 
huvudsaklig verksamhet, men vid 
sidan om.

Vad har de gemensamt med dem som 
kommer från dem spelgrenar som syns 
mest i förbundet, som rollspelare och 
lajvare?

− Till stor del är det vad våra medlem-
mar sysslar med också. 

När man tittar på Sveroks forum så ut-
rycks det ibland åsikter som att ”vad 
har Japan-nördarna i ett spelförbund 
att göra?” och ”har vi plats för såna för-

eningar”? Har du stött på såna attityder 
någon gång?

− Faktiskt nästan aldrig! Det är väl på 
Internet som folk har lätt att göra sig hör-
da. Där finns det igen som bemöter dem 
med argument. 

Nina, du som är aktiv på forumet. Vad 
tycker du om den här diskussionen?

Nina: Jag tycker den är jätteviktig att 
föra. Det är många föreningar som är 
inriktade på anime och kanske inte så 
mycket på spel. Vi kanske borde hjälpa 
till att få till ett animeförbund? Men så 
länge vi inte har tagit ett sånt beslut så är 
de här föreningarna minst lika välkomna 
som alla andra. 
Stoffe: Jag tycker frågeställningen är helt 
irrelevant och uttryck för en slags xeno-
fobi. Vi har hållit på och daddat med sånt 
här alldeles för länge. 
Nina: Det är väl aldrig någon som har 
föreslagit att vi ska slänga ut såna som 
spelar spel?
Stoffe: Jodå! Den här frågan kommer 
upp gång på gång: på forum, i form av 
motioner på Riksmötet och när man träf-
far folk och bara snackar.

Vad tycker du om den här frågeställ-
ningen David, är den relevant?
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David: Ja, den är relevant. Men vi är i 
alla fall överens om att det ska handla om 
socialt och kreativt spelande. Jag hoppas 
att vi ska vara redo för en förändring av 
syftesparagrafen (i Sveroks stadgar. Reds 
anm.) vid Riksmötet 2009. 

Hur då? 

David: Ordet konfliktspel används lite 
flyktigt ibland, men i syftesparagrafen så 
betyder det ett brädspel med små hexa-
gona pappbrickor som utgår från mili-
tära slag. 
(skratt) 
David: Det var det som det betydde när 
Sverok bildades. Man kan inte hålla på och 
omtolka det efter dagens Sverok. I stället 
får man ändra i namnet och syftet. 
Stoff e: Jag håller inte med. 
Nina: Jag tycker konfliktspel är ett idio-
tiskt ord som inte säger någonting.
David: Jag sa inte att det var bra och att 
det borde vara kvar... 
(skratt)
Nina: ”Spelförbundet Sverok” skulle 
funka jättebra. 
Stoff e:  Vad fan betyder Sverok?
Nina: Eller bara ”Spelförbundet”.
Stoff e: ”Spelförbundet” går inte för då 
tänker folk att vi håller på med spel och 
dobbel. ”Hobbyspelsförbundet” funkar.
Nina: Men det låter så fult. 

Stoff e: Det skiter vi i. Huvudsaken är 
det väcker en viss typ av idé i huvudet 
på folk.
David: Fult och snyggt finns ju inte rik-
tigt utan det blir vad man gör det till.

Vad tycker du Daniel? En del av era 
medlemmar kanske inte alls håller på 
med spel?

Daniel: Det gäller väl vilken förening som 
helst att inte alla spelar. Om man skulle 
ha en gycklarförening i Sverok så skulle 
ingen ifrågasätta det, eftersom det ligger 
så nära lajvgänget. Var går gränsen där?
Stoff e: Cosplay måste vara  lajv. Det hand-
lar ju om att sätta sig in i en karaktär.
Nina: Samtidigt vet jag att det finns War-
hammermålarföreningar som har fått av-
slag just för att de bara har målat.

Varför har de fått avslag?

Nina: De spelar inte spel. 

Men var hör de hemma om inte i 
Sverok?

Stoff e: Det är ju faktiskt helt irrelevant. 
Det är precis som Nina säger. Sverok ska 
stödja all form av spelande. Uppcon spe-
lar ju spel, det är ett jättetrevligt konvent 
med massor av konsolspelande. 

När paintballen kom in i förbundet så 
var det tänkt som en kortsiktig lösning 
innan ett paintballförbund skulle kunna 
bildas - ungefär som du, Nina, nu säger 
att det borde bildas ett animeförbund. 
Men tio år senare är paintballen kvar i 
förbundet trots att många av spelarna 
ser det som en sport. Det får mig att 
undra om Sverok verkligen klarar av att 
begränsa sig? 

Nina: Jag tycker att den viktiga gräns-
dragningen går där det övergår från soci-
alt spelande till att vara en sport − oavsett 
om det handlar om Counterstrike, paint-
ball eller poker. 

Sveroks eldsjälar har alltid haft stor be-
tydelse, både i förbundet och i dess med-
lemsföreningar. När Signaler intervjuade 
20-årsfirande föreningen DMF:s ordfö-
rande Anders Ilg hösten 2007 samman-
fattade han föreningens goda livskraft 
med att varje förening behöver en egen 
slav. Självklart var det ett skämt, men 
allvaret fanns ändå runt hörnet. Han be-
rättade nämligen att samma person hade 
skött föreningens bidragsansökningar 
till kommunen från 1987 och framåt. 
Samtidigt var han noga med att berätta 
att en annan viktig faktor för att få folk 
engagerade i styrelsearbetet var att de 
i grunden tycker om att spela spel. Han 

’’Cosplay måste vara  lajv. Det handlar ju 
om att sätta sig in i en karaktär.

–Cristoff er ”Stoff e” Wiker, motionär.
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gav det som råd till andra föreningar att 
inte bygga styrelsen på såna som sitter 
med bara för att de gillar att bestämma.  
Men att några få sliter med föreningsby-
råkratin och väldigt många bara flyter 
med är en ordning som ändå är rätt van-
lig inom Sverok. Både i föreningar, på di-
strikts- och förbundsnivå är det styrkan 
på den ideella lågan som avgör hur stort 
engagemanget ska och får bli. Istället för 
att ha många personer som delar på ar-
betsbördan blir det allt tyngre belastning 
för ett litet fåtal.

David: Det ligger i Sveroks kultur att 
högakta det ideella engagemanget långt 
över vad som är rimligt.  Jag tycker det 
måste vara mer tillåtet och finnas möj-
lighet att köpa in verktyg som de ideella 
kan använda. Det finns inget egenvärde 
i att Sverok ägnar kraft åt att konstru-
era en databas. Det är inte vad förbundet 
syftar till. 

Det han syftar på är förstås den omdis-
kuterade förbundsdatabasen Midas. När 
den efter tre års utveckling var klar, var 
den så full av buggar att styrelsen efter ett 
halvår beslutade att Midas skulle läggas 
ner. En fråga som tonar fram är om det 
finns några viktiga fördelar med att ha 
föreningar istället för företag?

Daniel, du var inne på det här förut, 
med att det ideella engagemanget ibland 
sviktar och att ni ibland undrar varför 
ni fortsätter med konventet. Men Upp-
con skulle väl lika gärna kunna vara ett 
företag?

Daniel: Ja.
David: Men om ni skulle vara ett företag 
så skulle ni förlora möjligheten för indivi-
der att ganska fritt komma in och utveck-
las som personer och tillföra någonting. 
Jag tror att det skulle kunna bli fattigare. 
Visst skulle det kunna bli effektivare och 
större och sådär. Men andefattigare.
Daniel: Ja, det är lite i de banorna vi tän-
ker också när vi har gjort det här valet. 
Det är inte som att vi inte har funderat 
på det. Men det blir ju en jäkla konflikt 
om vilka som ska få betalt och inte. Det 
vet jag inte om jag är beredd att ta för 
lite pengar. Då har jag kanske hellre min 
kompisförening och mitt ideella engage-
mang kvar.

Inför Riksmötet, våren 2008, satt Cri-
stoffer ”Stoffe” Wiker och ett gäng andra 
gamla Sverok-rävar* och försökte jämka 
samman en massa tankestoff om varför 
Sverok har stannat i sin utveckling. Det 
gick sådär. Visst blev det en motion allt. 
Men i efterhand kan man konstatera att 

det är omöjligt att urskilja någon röd tråd. 
Namnet Fata Morgana sa ingenting om 
vad motionen innehåller, och den ”sam-
manfattades” i 22 punkter. Men trots sina 
brister vann den stort gehör. Riksmötet 
var eld och lågor över Fata Morgana och 
röstade igenom hela rasket. Sen hände 
absolut ingenting. På höstens Riksmöte, 
ett halvt år senare, var en budgetkom-
mentar det enda spåret av en motion som 
hetat Fata Morgana. Den konferens som 
skulle ordnas under hösten för att disku-
tera innehållet och göra det mer konkret 
marknadsfördes skralt och fick så lågt 
deltagande att den ställdes in. 

En av de mer övergripande tankegång-
arna i Fata Morgana är att övertron på 
ideellt engagemang kombinerat med brist 
på demokratisk skolning har lett till ett 
ohälsosamt fokus på detaljer. Det här har 
enligt motionärerna lett till att Sverok 
har kört fast.

Stoff e: Väldigt många gillar att få sin röst 
hörd och att vara med och bestämma. De 
tycker att det är skönt att inta en motpol 
och folk är duktiga på att argumentera − 
och tycker att det är kul. Men många har 
svårt att skilja på vad de gör för att det 
är kul och vad de gör för att det är bra 
för medlemmarna och för förbundet. 
Folk lägger sig i saker som de ofta inte 

’’I och med att det är få som kommer på 
mötena i föreningen så blir det väldigt 
toppstyrt. Det är få som vill engagera sig 
och vara med och bestämma, styrelsen 
bestämmer alldeles för mycket, så det är 
ju inte demokratiskt.

–Tommy Jonsson, föreningen Playstar.
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har en aning om och det gör att vi inte 
kommer vidare.

Vad tycker ni andra om att Sverok har 
för stort fokus på detaljer och för lite he-
likopterperspektiv?

Nina: Jag tycker att det är jättetråkigt att 
det blir så.

Men är det så?

Nina: Absolut. Det här var ett förslag 
till förbundsstyrelsen att ta fram ett åt-
gärdsprogram. Ändå fick jag för mig att 
väldigt mycket av debatten handlade om 
detaljerna i motionen. ”Nämen jag hål-
ler inte med om punkt nummer 18, så jag 
tycker att den här motionen ska bort”.

David, du har också varit med ganska 
länge, tycker du att problembeskriv-
ningen stämmer?

Stoffe: ... ska han vara David nu eller ska 
han vara blivande förbundsordförande? 
David: Jag hör gärna Stoffe lite till. Mo-
tionen är inte så klar på vad den vill. Jag 
tycker att motionärerna har misslyckats 
litegrann med att uppmärksamma folk 
på det större perspektivet.
Stoffe: Det var ju den mest diskuterade 
motionen!

David: Det är klart att det blev väldigt 
mycket diskussion med det här uppläg-
get. Och vill man att förbundet ska vara 
viktigare än det är − då är det lätt att se 
att det har stagnerat. De visioner som har 
antagits under åren siktar ganska högt. 
Till exempel har vi slagit fast att spel ska 
vara ett pedagogiskt instrument som alla 
känner till. Men om vi bestämmer oss för 
att Sverok ska vara ett hobbyförbund så 
tycker jag att vi har lyckats bra. Det häng-
er på vilka ambitioner man har, om vi har 
lyckats bra eller inte. 

Ni som sitter i stora föreningar: hur pass 
relevant är det att Sverok gör något an-
nat än att fördela Ungdomsstyrelsens 
stöd? Ska Sverok till exempel vara en 
opinionsbildare i spelfrågor?

Daniel: Om man skapar en medvetenhet 
i media för spelande så tror jag att eve-
nemangen kommer få mer pengar, upp-
märksamhet, sponsorer och det kommer 
fler och större företag som kommer vilja 
vara där. 
Stoffe: Och det leder till fler deltagare.
Daniel: Ja, och ju större evenemanget 
blir, desto mer kan man gå ifrån att ta 
pengar från medlemmarna. När man gör 
ett litet evenemang är det enda vägen. Nu 
när vi har blivit större så pumpar vi hellre 
företagen på pengar. Vi tiodubblar våra 
försäljarpriser den här gången. 
Daniel: Innan man gör om Sverok kan 
man inte veta vad man kan förvänta 
sig. Tidigare hade vi i Uppsala kommun 
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ingen speciell kontaktperson. Men efter 
att de har anställt en evenemangsansva-
rig som jobbat jättemycket med oss, så 
har allt blivit så otroligt mycket lättare. 
Vi har en fast person som vi kan ringa till 
med våra behov. Vi fick en lokal fixad på 
några timmar med papper och allt. Det 
är hur skönt som helst. Om man ska gå 
tillbaka till det här med att det finns eld-
själar... För dem är det nästan bättre att 
det finns resurser som gör att man slipper 

en massa tråkigt jobb, än att man får in 
50 000 kronor. Pengar kan man ändå få 
in på andra sätt.

Är det omöjligt att Sverok skulle kun-
na fortsätta vara en kassako men 
ändå ha råd att göra mer för de stora 
föreningarna? 

Stoffe: Det går absolut att göra både och. 
Här kommer vi tillbaka till att Sverok lik-
ställer fempersonersföreningar med såna 
som är 4 miljoner... 
Daniel: Kommunikation hade vi behövt 
jättemycket av. Sverok stänger sitt kansli 
när vi väntar på 250 000 kronor som vi 
behöver om en månad. Visst, de kanske 
inte har tid att ta emot samtal från alla 

fempersonersföreningar. Men någon 
form av bättre kommunikation skulle 
vara bra för alla. Fast jag vill ändå tillägga 
att jag inte bara vill kritisera Sverok, det 
är inte min huvudpoäng. 

Med de orden fick Daniel Mauno Pet-
tersson avsluta samtalet om Sveroks brist 
och överskott på demokrati, och om vad 
som hände med Fata Morgana. Det nu 
20-åriga förbundet Sverok fick med den 
här artikeln kanske inte så många svar, 
utan snarare ännu fler frågor att bita i. 
Signaler-redaktionen vill gärna ha in dina 
tankar och idéer om de problem som be-
skrivs här. Mejla till  signaler@sverok.se 
och skriv ”insändare” i ämnesraden. 

Fotnoter

* Fata Morgana skrevs till Vårriksmötet 2008 av Cristoffer ”Stoffe” Wiker, Mats 
Weingård, David Hagman och Simon Talltorp.

* Nätkraft är ett projekt initierat av Sveroks styrelse som går ut på att hitta en 
gemensam problembeskrivning och nya sätt för internetbaserade föreningar att 
vara demokratiska. Det kan till exempel handla om hur man ordnar ett årsmöte 
online eftersom föreningsmedlemmarna är utspridda över hela Sverige.

Annons
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Ovan: UppCon:09 ägde rum i 
Uppsala Konsert & Kongress.

Till vänster: Myshäng!

Till höger: Detta är tack och lov 
inte dörrvakten.
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Katsura Hoshinos tv-serie D.Gray-Man är före-
bild för de här medlemmarna ur Sweden Ace 
Cosplay. Elict, längst till höger, berättar att grup-
pen, 15 tjejer, skippade cosplayssketchtävlingen 
för att istället gå runt och snacka med folk de 
inte träffar så ofta annars. ”Och så blir vi fotade 
ungefär varannan sekund...”
Text & foto: Henrik Sannesson
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Kom inte och säg att du inte blev varnad!

Bara några smakprov på den 
fantastiska kreativiteten 
bland besökarna...

Till vänster:
− Jag valde den här karaktären eftersom den var 
stor och pampig och uppfyller kraven för att vara 
imponerande.
Det säger Gustav Ljungdahl, som lagt tre veckor 
och trehundra spänn på sin dräkt. 
− Det svåraste var att veta om det kommer se bra 
ut före man målar den. När allt bara är en massa 
olikfärgat skumgummi så har man ingen aning.
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Futuristiska rulltrappor.

BJD eller ball jointed dolls 
är till skillnad från en vanlig 
barbiedocka rörlig i alla större 
leder. För den som vill går det 
att byta huvud. De flesta köper 
sin docka begagnad, den stora 
kommersen handlar om kläder, 
hår och andra tillbehör, berättar 
en försäljare.

För den som ville ägna sig åt en stunds 
pysslande fanns det gott om möjligheter.



Redaktör:
RUBEN BRUNDELL 
ruben.brundell@yahoo.se

Hanteringen 
av odöda

Delad glädje är dubbel glädje, delas den på fyra är det 
ännu roligare. Valve befäster sin kultstatus med årets 
zombie-rysare. För skräck ska upplevas tillsammans med 
andra, det blir läskigare så. 

DE ÄR ÖVERALLT, hugger, låter, kastar sig över 
dig och vill aldrig ta slut. Ledordet i det adrenalin-
pumpande Left 4 Dead är kvantitet, ju fler zom-
bies, ju mer oöverskådlig, hjärnlös död du ställs 
inför, desto obehagligare blir det. Och formeln för 
att klara sig genom den oändliga massan odöda är 
samarbete.

Scenerierna är klassiska, handlingen konven-
tionell, de fyller båda sitt syfte väl. Merparten av 
jordens befolkning har drabbats av ett virus som, 
just det, förvandlar människor till zombies. Du 
kontrollerar en av fyra lagom stereotypa karak-
tärer som alla är immuna mot viruset och det är 

med varandras hjälp ni ska skjuta, springa och slå 
er igenom ett antal banor.

Det är i det konstanta stressmomentet vi hittar 
det höga underhållningsvärdet i Left 4 Dead, den 
pirrande läskiga känslan av att total osäkerhet är 
oslagbar. Banorna är uppbyggda som intervaller, 
de fyra överlevarna är utrustade med pistoler och 
kan sedan fylla på arsenalen med allt från molo-
tovcocktails till krypskyttegevär. 

Actionmomenten avlöser varandra i ett rasande 
tempo, för att brytas av i säkra zoner där spelarna 
tillåts pusta ut. Ett utmärkt upplägg, en konstruk-
tion som på många sätt skapar samma tjusning vi 
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Left 4 Dead:

Fakta: Left 4 Dead 

Genre: Skräck // Rekommenderad åldersgräns: 18 år // Plattform: Xbox 360/PC // Utvecklare: Valve // Utgivare: EA // Utgivnings-
datum i Sverige: 20 november 2008 // Spelare: 1-8



upplevde i barndomens kull eller burken-sessio-
ner. Spring tills du når pass, vila i några sekunder, 
spring igen.

Left 4 Dead är roligast när det spelas med andra 
mänskliga spelare. Valve har visserligen, sitt rykte 
trogna, skapat en utmärkt AI, tar du dig igenom 
banorna själv styrs dina medhjälpare av väl fung-
erande bottar. Men i ett spel som bygger på till-
lit och samarbete är en mer eller mindre pålitlig 
mänsklig medspelare att föredra alla gånger. Det 
är en människas brister och oberäkneliga hand-
lande som gör Left 4 Dead dynamiskt.

Valve skapar årets hetsigaste skräckupplevelse 
med hjälp av omtalade verktyget The Director, en 
motor som anpassar antalet zombies, vapen och 
förbandslådor efter spelarnas fortlöpande resul-
tat. Går det bra blir det svårare och vice versa, ett 
utmärkt sätt att bibehålla spelets essens: stress-
momentet. Till det kommer slumpgenerering av 
vissa element i banorna, något som gör varje ge-
nomspelning egen, ett ack så viktigt inslag när ba-
norna är få till antalet och dessutom korta. Valve 
har vett att förlänga spelupplevelsen med de medel 
som står till hands.

Minst lika roligt som story-läget, där vi spelar 
fyra tillsammans, är det spelläge där åtta perso-
ner kontrollerar fyra mänskliga överlevare och 
fyra zombies av modellen större. Det känns bra att 

Valve inte har utelämnat möjligheten att kontrol-
lera odöda, det ger mervärde till spelet och en ack 
så viktig extra dimension.

Left 4 Dead är ett litet spel med få banor. Grafi-
ken är i ärlighetens namn inte mycket att hänga i 
granen och ibland är miljöerna så oinspirerade att 
det provocerar. Men när allt krut läggs på de två 
viktigaste delarna i ett spel och utvecklaren dess-
utom är lika kompetent och erfaren som Valve, ja 
då kan det liksom inte bli dåligt. Tempot är per-
fekt avvägt i alla situationer, förutsättningarna för 
mänsklig interaktion oklan-
derliga.

Konceptet bakom Left 4 
Dead är ingen originell idé 
egentligen, Capcom var först 
när de gjorde sitt överlag 
ganska misslyckade Resi-
dent Evil: Outbreak för fyra 
år sedan. Men när jag spelar 
Left 4 Dead idag känns det så 
naturligt att det skulle vara 
Valve som lyckades med ut-
förandet av ett bra men i sig 
aldrig självklart upplägg. 
Left 4 Dead underhåller 
långt efter den första genom-
spelningen.
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INTE MYCKET ÄR NYTT i den senaste 
versionen av LocoRoco, men det gör inte så 
mycket. Alla anledningar att vi älskade för-
lagan till Sonys knäppa pusselspel finns ju 
kvar. Den avskalade vektorgrafiken, de klist-
riga musikstyckena, den innovativa bande-
signen. Att styra många, många små bollar 
genom axelknapparna på din PSP är lika ge-
nialt beroendeframkallande idag som första 
gången, och nu är tjugofem nya banor här. 
Spelarna har helt enkelt fått mer av allt, då är 
det bara att tacka och ta emot. 

Genre: Pussel // Plattform: PlayStation Por-
table // Utvecklare: SCEE // Utgivare: SCEE 
// Utgivningsdatum i Sverige: 21 november 
2008 // Spelare: 1

Fakta: LocoRoco 2
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KORTRECENSION: LAST REMNANT

Långt ifrån perfekt
LAST REMNANT ÄR Square Enix 
första försök med Unreal-motorn, 
och visst bjuds vi på ett stort, funk-
tionellt rollspelsäventyr, men grafiskt 
når man aldrig hela vägen. 
Istället bjuds vi in i en spännande, om 
än konventionell historia med många 
tekniska buggar. Det känns helt en-
kelt inte som man lyckats göra sin 
ambitiösa ursprungsidé rättvisa. Last 
Remnant är bara för dig som verkli-
gen suktar efter ett episkt rollspelsä-
ventyr i vintermörkret. Men är du av 
den kräsnare sorten gör du bäst i att 
vänta tills Square Enix lärt sig behärs-
ka Unreal-motorn till fullo.  

Vrickat
KORTRECENSION: LOCOROCO 2

Genre: Rollspel // Plattform: Xbox 360 
// Utvecklare: Square Enix // Utgivare: 
Ubisoft // Utgivningsdatum i Sverige: 
20 november 2008 // Spelare: 1

Fakta: Last Remnant



Apokalypsen 
framfl yttad

Större mångfald och fl era möjligheter i uppdaterade 
versionen av 80-talsrollspelet Twilight 2013. Jordens un-
dergång har fl yttats framåt, blivit mer fragmentarisk men 
fokus i skymningslandet är fortfarande att packa pappas 
kappsäck full med vapen och antistrålningstabletter.  

KLASSIKERN ÄR TILLBAKA! Rollspelare 
världen över kan åter uppleva en värld i en nära 
framtid där krigsapokalypsen oåterkalleligen har 
förändrat jordens yta. Den här gången är det för-
stås inte år 2000 då allt gått snett, utan tretton år 
senare. Apokalypsen har också ändrat karaktär 
och speglar numera vår pluralistiska samtid som 
saknar åttiotalets tydliga uppdelning i Öst och 
Väst. Istället för ett stort tredje världskrig mot 
Sovjet har man istället det så kallade ”Skymnings-
kriget” (”Twilight War”) som består av ett antal 
större och en uppsjö mindre väpnade konflikter 

Twilight 2013:

Skymningsklassiker i 
nya (kamoufl age-)kläder

världen över. Europa slåss mot Ryssland, USA mot 
Kina, Iran mot Saudiarabien, Indien mot Pakistan 
och så vidare. Spelvärlden beskrivs generellt och 
författarna gör ett försök att täcka hela jordklotet 
istället för att hålla sig till en specifik yta. Man 
har också medvetet undvikit detaljerade listor 
på kärnvapennedslag och militära slagordningar 
utan lämnar detta till de individuella spelgrup-
perna att skräddarsy efter behag.

Spelsystemet täcker större delen av boken och 
är väldigt omfattande. Rollpersonsgenereringen 
är mycket detaljerad och bygger på att spelaren 
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Redaktör:
KARL BERGSTRÖM 
karlb@tii.se

Fakta: Twilight 2013 

Genre: Postapokalyps/krig 
// Spelsystem: ”Refl ex-sys-
temet” // Språk: Engelska // 
Förlag: 93 Games Studio// 
Huvudkonstruktör: Keith 
Taylor // Utgivningsdatum i 
Sverige: våren 2009
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gör livsval åt sin rollperson tills denne 
uppnått önskvärd ålder (med ökad ål-
der försämras grundegenskaperna). Den 
tidigare utgåvans fokus på militära roll-
personer har här ersatts med ett bredare 
system där man i princip kan spela vad 
som helst. Utrustning hanteras på ett för 
utrustningstunga rollspel alldeles unikt 
sätt − spelaren får helt enkelt utrusta 
sin rollperson med så mycket denne kan 
bära, inom den tänkta kampanjens ra-
mar, förstås. Det kommer rollpersonen 
att behöva, konstateras torrt.

Reglerna för färdigheter känns onödigt 
komplicerade där ökad förmåga ger fler 
tärningar att slå (T20), från vilka man väl-
jer en lägsta som ska vara under ett mål-
värde, oftast en lämplig grundegenskap.

Stridsreglerna utgör föga förvånande 
en betydande del av reglerna och involve-
rar ordentliga mängder tärningsslag, om 
än få tabeller. Författarna har försökt att 
lägga upp reglerna i ”lager” så att man ska 
kunna anpassa dem efter spelgruppen, 
men det känns ganska otydligt.

I övrigt finns regler för det mesta en 
överlevare kan tänkas stöta på eller be-
höva; sjukdomar, radioaktivitet, anskaff-

ning av mat och vatten, byggnationer, re-
sande, slitage av föremål, et cetera.

Det märks tydligt att man har försökt 
göra en bredare produkt än sin föregång-
are, utan att tappa komplexitet och på sätt 
och vis har man lyckats ganska bra. Detta 
betyder dock att bokens trehundrafemtio 
sidor är fullmatade med text. De få illus-
trationer som förekommer känns ganska 
fattiga och engagerar inte. Stämningsma-
terial är det ont om förutom någon en-
staka text i beskrivningen av kriget. Det 
saknas också någon närmare beskrivning 
av en specifik plats som utgångspunkt för 
rollspelande, vilket gör att det kan vara 
svårt att komma igång snabbt. Inget in-
troduktionsscenario finns heller. Den 
stora styrkan hos föregångaren var vis-
serligen inte regelboken, utan den uppsjö 
av supplement som publicerades. Bland 
annat fanns en fantastisk svit av länkade 
scenarion som tog rollpersonerna hela 
vägen från fronten i Polen till USA och 
tillbaka igen, med ett stopp på polarisen i 
slutet. Huruvida Twilight 2013 är en vär-
dig efterträdare till en av de riktigt stora 
rollspelsklassikerna återstår med andra 
ord fortfarande att se.



Genre: WH40K/Sci-fi // 
Spelsystem: Dark Heresy // 
Språk: Engelska // Förlag: 
Fantasy Flight Games // 
Huvudkonstruktör: Alan 
Bligh och John French // Ut-
givningsdatum i Sverige: 
Hösten 2008

Fakta: 
Dark Heresy: 
Disciples 
of the Dark Gods
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FFG VISAR ATT de inte tänker fum-
la bort facklan de precis plockat upp 
och levererar ett fullmatat antagonist-
kompendium till WH40K-rollspelet 
Dark Heresy. Kättare, kultister, utom-
jordingar och demoner trängs på 240 
sidor i samma snygga visuella stil som 
vi har kommit att förvänta oss i den 
här serien. Spelets metaplot får dess-
utom sitt genom nya förklaringar till 
den så kallade ”Tyrant Star”. Längst 
bak hittar vi antagonistskapartips till 
spelledaren och ett scenario för lite 
mer erfarna rollpersoner.

Spöa 
imperiet

VÄLKOMPONERAT SKRÄCKROLLSPEL i fiktivt 
sextiotal där splittrade fraktioner intrigerar för att do-
minera ett sargat London i atomkrigets skugga. Roll-
personerna jagar krigets fasor och mysterier samtidigt 
som de försöker lösa sina egna dolda agendor. Minima-
listiskt spelsystem anpassat för samberättande framför 
simulering känns väldigt olämpligt för genren, men är 
antagligen lika ovant som nyttigt för en svensk roll-
spelsgrupp. Snyggt, stämningsfullt och inspirerande 
med bra layout trots liten produktion.

KORTRECENSION: 
DARK HERESY: DISCIPLES OF THE DARK GODS

Genre: Postapokalyps/skräck // Spelsystem: unikt // 
Rekommenderad åldersgräns: vuxet(?) // Språk: Eng-
elska // Förlag: Contested Ground Studios // Huvudkon-
struktör: Malcolm Craig // Utgivningsdatum i Sverige: 
Sommaren 2008

Fakta: Hot War

KORTRECENSION: HOT WAR



Tuff a tågauktioner

För två år sedan lanserades Chicago Express under namnet Wabash 
Cannonball. Det närmast prototypliknande spelet kom i så begränsad 
upplaga att andrahandspriset på nätet sexdubblades. Ironiskt nog är 
detta auktionsspels svåraste läxa att man måste sansa sig i budgiv-
ningen. Man får inte vara tappad bakom en vagn.

Chicago Express:

QUEEN GAMES har gjort ett bra jobb med det 
estetiska och komponenterna. Spelet ser snyggt 
och snällt ut. Fullt så familjeorienterat är det dock 
inte. Spelarna auktionerar ut fem ”neutrala” fö-
retags aktier i olika omgångar, och här gäller det 
att veta vad man sysslar med! Köper man fel aktie 
för fel pris vid fel tillfälle kan man bli obönhörligt 

körd för resten av partiet, hur mycket tåga det än 
är i en.

De första entusiasterna upprepade flera gånger 
att spelet är oförlåtande mot nybörjarmisstag.  I 
de inledande partierna var det också mycket rik-
tigt alltid minst en som verkade dömd att sitta på 

Redaktör:
CLAES ENGHOLM 
Claes 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
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Fakta: Chicago Express 

Genre: Tåg & Aktieauktion // Rekommenderad åldersgräns: 12 år // Speltid: 
60 min // Språk: Engelska // Förlag: Queen Games // Huvudkonstruktör: Harry 
Wu // Spelare: 2-6
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läktaren. När detta tedde sig obligatoriskt var jag 
nära att döma ut spelmotorn som bruten, men så 
plötsligt började vi få snurr på auktionsdynami-
ken. Ett spel fullpackat med rälsläggning, lobby-
ing och inkomstberäkningar började avteckna sig. 
Det låter kanske inte jättesexigt men med ett enga-
gerat sällskap lyfter det ordentligt.

Nackdelen blir därför att spelnöjet delvis bygger 
på att deltagarna kan spelet. Reglerna är ganska 
enkla men att reparera ett misstag behöver man 
oftast hjälp med och får man det, är det för att nå-
gon annan gjort bort sig. Precis som i många an-
dra aktiespel gäller det att veta vilka företag man 
ska investera i, och tillsammans med vilka. Spelet 
har tre olika sätt att ta slut och det händer alltid 
tidigare än man väntar sig.

Den hexagonmönstrade planen sträcker sig från 
USAs östkust till Chicago. Från olika startplatser, 
med olika antal rälsbitar att bygga med och med 
olika antal aktier att sälja, ska företagens värde 
stegras gentemot de andra så mycket som möjligt 
av de som tjänar mest på det. Hela tiden dyker 
det upp nya delägare bland motspelarna som ska 
ha sin del av kakan. Man måste inte vara majo-
ritetsägare i ett företag för att bestämma var det 
ska bygga, så det är vanskligt att veta i förväg vem 
som i slutändan profiterar. Det får man först veta 
när det är dags att växla in sina aktier, vid spelets 
slut. Då gäller det att företaget hållit kursen(!) och 
inte spårat ur(!!).

Rikast vinner, och det blir man ju om man har 
flest aktier i de företag som slutligen åstadkommit 
mest. Det enda man använder sina egna pengar 
till är att köpa aktier, men vinner man hem dem 
för snålt har företaget inte mycket pengar att byg-
ga för. Särskilt inte om få eller ingen annan spelare 
också har intressen i vad som än så länge är ”ditt” 
företag. Ständigt dessa avvägningar och det blir 
sällan mer tyskt än så här. Inga tärningar, spelkort 
eller utslagna spelare. Desto mer beslutsångest och 
det gillar vi, eller hur?

Har man ett samspelt gäng som söker en slim-
mad korsning mellan aktiespelet Imperial och 
tågspelen i 1800-serien kommer det att gå som 
på räls!

ETT HYGGLIGT SNABBT, lättlärt 
och någorlunda klurigt budgivnings-
spel som klockar in sex spelare runt 
timmen är inte illa. Som oftast med 
herr R K är speldynamiken balanse-
rad men temat påklistrat i efterhand. 
Här vänder man upp båtkort med oli-
ka prestanda, lägger budbrickor med 
olika effekter och låter kortet gå runt. 
Det är tre brickor per spelare och tre 
omgångar per parti. Se vilka tre som 
samlat in mest arkitektur, juridik och 
konst och räkna av. Färdigt!
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Ett skepp kommer lastat

VAD ÄR POÄNGEN med Horus 
när Carcassonne vänt ut och in på 
samma mekaniker? En hel del fak-
tiskt. Förutom tvåsidiga brickor och 
annorlunda placeringsregler är svaret 
ironiskt nog en ombyggningsbar flod 
som låter oss flyt(t)a annars stranda-
de pjäser. Ringar vi in regioner till öar 
dubblas värdet. 
Vidare har Horus spelkort och låter 
oss även placera 2-4 brickor per tur, 
vilket gör det lite lättare att planera 
våra omstridda byggen. Om brickor 
hör till din läggning kan Horus ligga 
bra till, annars är det bara att lägga ner. 
Visuellt och speltekniskt godkänt.

Utan floden vore allt öken
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Genre: Brickläggning & majoritetsräkningar // Rekommenderad ålders-
gräns: 10 år // Spelare: 2-4 // Speltid: 60 min // Språk: Engelska // Förlag: 
Mayfair Games // Huvudkonstruktör: H Jean Vanaise

Fakta: Horus

KORTRECENSION: HORUS

Genre: Budgivning & seriesamling // Rekommenderad åldersgräns: 10 år 
// Spelare: 3-6 // Speltid: 60 min // Språk: Engelska // Förlag: Rio Grande 
Games // Huvudkonstruktör: Reiner Knizia

Fakta: Strozzi

KORTRECENSION: STROZZI
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Saker du velat veta om Tolkien, men varit för rädd för 
att fråga! 

Nu behöver du inte längre sitta blyg och tyst i ett hörn,  
medan dina vänner och bekanta slår omvärlden med 
häpnad och på löpande band charmerar skönheter av 
valfritt kön med sina välsmorda munläder och till synes 
outsinliga kunskaper om Midgård och dess skapare.

Till din hjälp har Daniels farbroderliga hand denna 
gång plockat fram tre böcker för den Tolkien-svultne.

DANIEL KRAUKLIS är inte rädd för att 
fråga, men behöver sällan. Nu för tiden.

prima_materia@hotmail.com

Ur bokhyllan

The Letters of JRR Tolkien
Humphrey Carpenter

Jaha, du trodde att du redan hade läst allt den gode professorn skrivit?
Kanske, men här kan du ta del av hans privata korrespondens i urval och 
bland annat läsa om Tolkiens irritation över Åke Ohlmarks, hur han tänkt 
sig att historien fortsätter efter ringens krig, samt att orcher inte alls är gröna 
utan snarast påminner om ”några av de mest degenererade mongoliska avarter 
vi västerlänningar har så svårt att fördra.” Här gömmer sig mängder av över-
raskande, intressanta och matnyttiga guldkorn.

Jaha, du trodde möjligen att hela grejen 
handlade om en liten parvel med håriga 
fötter och nån jämra ring? Icke då. Berät-
telsen om Húrins barn började Tolkien 
skriva redan 1918 utan att någonsin bli fär-
dig. Den har länge betraktats som ett oav-
slutat verk, en av de förlorade sagorna. Här 
har sonen Christopher sammanställt en 
fullständig berättelse utifrån sin fars olika 
manusversioner. Vi befinner oss i den För-
sta Åldern. Den onde Morgoth tillfångatar 
Húrin av människornas släkte och alla 
hans ättlingar. Varje försök att undkom-
ma förbannelsen vänds till olycka, som i 
ett ödesdrama av klassiskt snitt.

Húrins barn
JRR Tolkien, redigerad 
av Christopher Tolkien

The Complete Guide To 
Middle-Earth
Robert Foster

Jaha, du trodde kanske att du redan visste 
allt om Midgård? Må så vara, men det är 
ändå svårt att trumfa ett ordentligt korsre-
fererande uppslagsverk. Fosters är en av de 
bättre då boken är relativt nykter i tonen och 
de egna spekulationerna är få. Källmateria-
let får tala för sig självt. The Complete Guide 
täcker Silmarillion, The Hobbit och The Lord 
of the Rings. Slår man till exempel på orcher 
finner man snuttar ur alla verken, där de ju 
också framställs ganska olika.

BÖCKER
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av Mattias Huss och Stuart Shelley
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Människornas mäktigaste magiker
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av Tobias Radesäter

Tesla på okänd mark



POSTTIDNING B
Avs:  SVEROK
 S:t Larsgatan 6 
 582 24 Linköping

CalCon XV, Kalmar
20-22 februari: 
Kalmars femtonde spelkonvent har i år undertiteln Kon-
spirationen. Massor med spel, lek, workshops och roliga 
arrangemang!

www.calcon.se

Prolog 2009, Västerås
27 februari – 1 mars 2009: 
Ett nytt svenskt lajvkonvent!

www.lajvkonvent.se

GothCon XXXIII, Göteborg
Påskhelgen 2009: 
Sveriges äldsta rollspelskonvent, still going strong 
sedan 1977.

www.gothcon.se

LinCon, Linköping
21-24 maj (Kristi Himmelsfärd) 2009: 
Det anrika konventet LinCon fyller 25 år.

www.lincon.se

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!

Foto: John Evans


