
ROLLSPEL
Vad är rollspel?

Vilka spelar?
Hur påverkas de som spelar?

Blir man väldsam?
EIler rent av duktigare i skolan?

Ett samarbete med Svenska Kyrkans Studleförbund.

ldetta nummer:
Skolkyrkan undersöker rollspel
Våldsfrosseri?
Eller stimulerande kreativ Iek?
Vampyrer i Rådhuset
Bland trollkarlar och krigare
Rollspel iskolan?
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Bland drakar och demoner
Kritikerna ser spöken och vampyrer. Våld och skräck. Ptstoter på öppen gata.
Rollspelarna siälva menar att de av spelandet blir bättre I skolan och tär slg hur
man ska lösa problem utan våld. Vem har rätt?

Vi har sett att rollspelskulturen bredcr ut
sig snabbare åin någon annan ungdomsrö-
relse. 199 t hade rollspelsförbundet
Sverok 3 000 medlemmar. Idag har de 20
000 registrerade spelare och inom ett år
törväntar man sig ha ökat rill40 000!
Vi har sett hur rollspcl väcker starka
känslor hos många människor.
Vi har sett att rollspelsviirlden är en sluten
värld ltir dc som inte satt sig in.

Vi har hört vad för2ildrar säger om rollspel,
vad polisen tycker om rollspelare och hur
rollspclarna själva besl«ivar vad de sysslar
mcd.
Vi har hiirt lärarc fandsera om rollspel som
sk«ll1lmnc.

Vi har hiirt högljudda röster om att rollspel
lxrrtlc liirhjurlas nu.

Dc rollspclarc vi rnöu. inför dcnna undcrsök-
ning är mcsuxlcls sådana som rcgistrt:rat sig,
cxcmpclvis i cn rollspclsförcning. Ila rlct i
minnct när «lu läscr dctta häfte. För vi vct att
det också finns andra ungdomar som spelar
rollspcl. Mcn de är intc lika lätta att få tag på
eftersom dc inte är organiserade.

Med detta häfte vill vi i Skolkyrkan trots allr
bidra till debatten och rcnsa upp bland argumcn-
ten. Vad vi sj2ilva tyckcr om rollspel får du vcra
på de sista sidorna.

En favorltflgur bland rollspelare är
trollkarlen. Bllden ur Drakar och
Dem o n e r : M ag lkerns h a ndbok.

I-ars-Erik Rönnar
skolprtist
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Mikael Hansson
l'iirswnlingspedagog

Jn TITT RoLLSPEL!
FIoLLSPEURENE ARGUMENT

)Vansfapsbanden stärks med
de man spelar. Man lär sig
samarbeta och lösa problem
och konfliktlösning i grupp.

) nllan lär sig förstå olika männis-
kor och deras livsideal och
åskådning. Toleransen mot
oliktänkande blir större.

FUan får en bättre språkkänsla,
lär sig hantera berättelser,
kunskaperna i engelska ökar
(eftersom spelen ofta är
skrivna på engelska) och
intresset för historia, livsåskåd-
ningar och kultur väcks.

) Utan lär sig lösa våldsamheter
med lredliga medeloch man
lär sig tala inför folk.

);amtort med exempelvis lilm är
rollspel mera aktivt. Man får
själv vara med och styra
äventyrets utveckling.

Nrs rltt nottspet!
KRTIKERNS ARGUMENT

) nottspet är krigsspet.
Aventyren är för våldsamma och
rent våldsförhärligande. Att man
ska döda ingår i spelens förut-
sättningar.

) Äventyren påverkar spelarna till
att blivåldsamma och asociala.

) Yngre spelare lockas alltför ofta
till att spela våldsamma äventyr.

) oet är farligt att leva i en roltför
länge. Tillslut kan man inte
skilja på saga och verklighet.

) fr/anga spel innehåller äventyr
med trolldom och magi. Det är
farligt eftersom man inte vet hur
det kan påverka spelare.

L nottspet kräver mycket tid. För
en del kan det bli en konkurrens
med skolarbetet.

Vad är rollspel?
Rollspel är en slags teater med "skådespelare"
som gestaltar olika rollfigurer. Man sitter i en
grupp på fem, sex s§cken runt ett bord och
spelar ungotär som om det var radioteater. Ett
äventyr tar ofta en fem, sex timmar att spela
men det finns äventyr som tagit 300 timmar att
spela under ett halvår. Denna spelform kallas
bordsrollspel och är den absolut vanligasto.

En viktig del i rollspelandet är improvisationen.
En spelledare styr gruppen, ofta varligt mon
ändå med fast hand. De övriga improviserar
fram sina repliker vilket gör att handlingen into
helt kan förutsägas.

Aventyren man spelar finns att köpa, men de
flesta spelledare hittar på egna. Ofta utspelar de
sig i en slags sagovärld, gärna av medeltida
karaktär med inspiration av J R R Tolkiens
Sagan om ringen. Men det finns också äventyr
som utspelar sig under 1900{alet eller i

framtiden.
Det finns också levando rollspel. Några vill

gärna kalla det interaktiv teater. Detta liknar mer
den traditionella teatorn eftersom man använder
sig av dräkter och rekvisita fast inte heller här är
man bunden till ett manus. lmprovisationen är
alltid basen.
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Röster om rollspel
En del hävdar att rollspelär farliga. De menar att
rollspelen gör ungdomar väldsamma och får dem att
tappa respekten för liv och kärlek.

Andra menar att rollspel är bra, rent av uppbygg-
liga. De menar att kritikerna är sådana som aldrig
spelat och inte satt sig in ivad rollspel egentligen är.

Här låter vi båda dessa åsikter komma tilltals.

llrumu"
pedagrgen
Dtdi örasrndt
ansef ätt
r,oflspelen
I6vsjurger
våldet {rch stt
de säkIlår
iespqkt fi)r
liv.
Att milrdar
och dtldr irr
enllgt hrnnes
mrnlng
lnbyggt I

spelens
fii,rutsätt-
lUl|gtfi.,,,,,,.,.,',,,., .

Ur henne§,,,;,,,,,,,.,.

hirli ftobotr:::t:t 
rtir

tiaer hat,,ni,,,,,;,,,,,

sax*,,,fö[iffie,
rnldrgelsei',".:.:.:.

Ar-u K L AG E :,Elffi:,::l

"Medän vi spelar slänger jag en hllck på
kartongomslaget till spelet Mutant. En tungt
beväpnad man, en kvinna som företaller vara
€n blandnlng av hulk och lndlanska med sitt
lansllknande stlckvapån, pansarvägnär på väg
upp ur det uånstra hörnel och beväpnade
urtidsdrakar än§or tonon i spelet:
del, gäll6r 1.ätl, diHa !.,.
0än....respp[ttlör livet jag har som rnål att ge
mina ham, känns i ett svindlan& ögonblick

Och så rffistebli r.liä§;i:iffi k i:§{69 lör steg, att
spelet knäffit,,,§är,,Ui re...öm man lnte mör.
dar, spränger, smiter osv; Det är inbyggt i
sFelets f ihutsättni ng#tiii.lfcm i herrans nåmn
§lrapär,,exsa,r.pel?.tlU,r,.,lean de sälfas öppet I

bufi,ker som sälier Jeksaker?"

$tr tlidi,,örnstedt:"frobottider) r::,,,:,.,..,
4

En av de stora debatterna
kring rollspel handlar om
väld. Uppmuntrar
rollspelen till dråp och
mord eller lär man sig
genom dem att hantera
våldsamma situatio ner på
en trcdligt sätt?
lllustrationerna i
ro I ls pels b öcker krets a r ofta
kring olika strider och
väpnade kamper.
- Alltför våldsfixerat, hävdar
motståndarna.
- Visst hamnar vi i
våldsamheter, menar
försvararna, men vi lär oss
komma ur dem med
fredliga medel.
lllustration ur Drakar och
demoner: Cronopia.

FöH:$Vffi:Etl
.,, '.',."'

Fii,rwararnaay,'Dgtåro0fhÖrtmyGketflosldgrmanhÖlarr
diverse uuxna sam troi raliil.lmöjt$t .ä* osn na
fantretlska hobby. Att man skulb bll mer våtd$.
benäggn.,,åviiiföllspä.iiäri.|.l. .i.Uefän$t pom ätt mf,n

;riii-!r,.r,11tur. får HtV,&t,iAtt andaS... :,,,,,,,,, :::i ,.:: : ::,,,, ,

l§;t lffå". oe:tr ältuationcr in$t::,un*a iäii6rsonernn
ffiffiffii.äär:..ätf ta elg lgohoffi..tHfi...§r,uk ar våfd
och lör det meeta är det också det bå§ta,,sättetr ,

dvs genom li§tighot och klurlghgt. "."".' 
i:::: 

,:,,:

Ddttf, är en av iöllspelons håstf, eldor- :: ::' ,'

pmblemlösningen. :::,:,::,:,, .,,, 
,

Frecie $orfl lverkllgheten kan man,inh lösa allä,,.i

,[cr vt fått å? *§ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Frob19m gonom att sprlnga oqkrlffi:.:fich döda '
tl$rlg gJmtrt- 

.,,,,.,., alla m8n SOr.
sle*ltv srm :.: :.ii:,,,:,:. n^. rl**-r..a Lr_^- ..il;;pi"'- ::,:::::::,::,,:: 

Dot ab$olut M$E med rollspelen är nog den
narurvetensrrap' , ',,,,,,,,$OGlOla gamvaron gom de ger. Åfi mtd glna kOrn-
tis li'nje: 

' ,,::,,,,.,,...,.....,' ."i,i,,',bisar såmmansträlg lÖr att ha rollgt mgd skratt,
:...,,........................l...l::.l:l.....l..l..,.,.,.,.,.,ll':,:,.,.,.,Hiöblgmlötnlng OCh ISntASlOggAnde hlStOflCi.ti .



i E4NfOITABILDEN ! Rottspct iir pojkarnas viirld. Av <le 250 enkäter

a o vi siindc ut gick endast ett tiotal till flickor.

I lan äf man, lg äf, intetlektuetl, ' Flickoma finns diiremot med nZir det handlar

Z vemd och stude;ar pä naturueten- i om levande rollspcl. Till Tömedop som spelas i

I skapltga programmet. o umeå iir mer iin hälftcn flickor'

i t meaånätyg nar han 3,8 och han :
i siktar pä itioti lärare elter möiil- ' AuoeR

o gEn programm"oi". iåi ei ion o 'snittåldern på enkätsvararna iir l9'5 år' Men

. som musiker eiler skädespetare . spiinnvidden rör sig mellan 12 och 32 &'

I trcxar ocksä. Han har fteia 3 oo* JUsr NU

' strängar på lyran oc! eqen.clatgr' 3 p" flesta sruderar. Efter högstadiet går de

I tttamma och pappa är akademiker. i vidare ti, tånga akademiska utbildningar.
c Han läser ofia och helst Tolkiens .
I sasan om rinsen och när han : I1äääH,:ääHTil;:Xåflffiff'
. Röper en skiva vlll han lnte ha . <iatalinjer, liirarlinjer eller naturverenskapliga

I melOdiradtoskvat. ACe of Baso och ! utbiklningar som cncrgilinjen, fysik eller
. SamlingsplAtt0r är . rnolckylärbiologi.. ufiöntiot. Bästa I -7'{ I

I n^ na-n sett är I qsc,--;Nr I eErva

Klassens ljushuvud
De flesta rollspelare är skötsamma. Deras föräldrar är akademlker och slälva siktar de också
på en akademiska kariär. Betygen är höga och studlemotlvatlonen god. Att rollspelare skulle
vara kriminellt belastade som hänger i gathörnen llck vl lnga belägg lör. Snarare fann vi
klassens liushuvud och stipendiaten till USA.
Porträttet på denna och nästa sida är grundat på en enkät som vl rklckado tlll 250 personer vilka visat
intresse för rollspelshelgen SNÖKON i Umeå, ianuarl 1995. Nåra 100 lvarade och bllden vi fann var
entydig. Bollspelare år inte nödvändigtvis födda i farstun.

a a a o a a a o a aa aa a aa a aaoo o a KÖf.t

2 Forrest Gump och I --.o§,h&E?Wflll I Liggcrhögt' 3,8 iirmcdlct«tch 37t 
Oa"t" serle tir | ,;:;.1-t\-tö'ifilM I pru."n, av de som svarat har (ivcr

. sandman- | tt:lr': 7-w=)r.4ffi|- >l 4,0.

l, uan äronykteren
o säns t mänaden I \NffiW.rtffie.) IrIRÄ-LDRARS-YRKE
I mei anrry ner I 4rLVffiSll@E Roll.spelare iiroftabarntill
. han spelar roll- akadcm iker. Bland mammorna

o Minst en säns, I A'i-iF*.:. ä :19:l:::i11:-TT::::-"":::*
7 Äåiåiå:iiiiiÄ, l'ffN,,,wffi äffi'xlfil[,_T,"1*::ffio han rollspel och W":1i vff.r'<6 

"i"i, f,ii,,"hr.r, chcrsckonom,
'. aä garna som FfSmNt*= t% 

o"rr,,riai,",, 'rkirckr, 
«roktorand. magiker,adels- W ochrrriri{rir*1x.kurr

I man elter munk. i \ \! \vrw§{qv'ti!- F-- 
pupl*,r,,,, ,r .ll^ lltr,rc cller

o Rollen som maglker eller munk
. .. . a. .. .... a lockar. Härenbild urBolemastcr.

Rollspelare
må vara
klassens
Ijushuvud,
men krigare
är ändå en
vanlig
rollfigur i
rollspels-
äventyr.
Som krigare
kan du t ex
vara
legosoldat,
livvak,
stadsvakt,
ränare,
utkastare
eller officer-
Ofta är du
skicklig med
vapen och
besitter stor
styrka.
Bilden ur
Drakar och
demoner:
Cronopia.

liikarc. Andra yrkcn iir professor, docent,
forskarc, advokat, ingenjör, verkstadschef,
förvaltningschef, VD och kriminalpolis.

DRÖMYRKE
Många drömmcr om ctt fritt yrke som musiker,
författarc cllcr skådcspclarc. Men att bli
progriunmcrarc, civilingcnjör cller liirarc lockar
också.

BÄsTA eor
Rollspelare läscr giima och myckct. P[ frllgurr
vilken som iir dcn biista bok man läst rngcr (:tt

stort antal någon bok av J R R T«rlkitn («rltnst

Sagan om ringen). På klar an&a plnts korrrrncr
Isaac Asimov med Stiftelsetrilogin. Mcrr lrllr
finns också Nietzsche, Strindberg, Hjtlrrrnr
Bcrgman och Kafka.

BÄ5TA sKIvA
De väljer sin musik med omsorg. De ?ir intc

typerna som köper samlingsplattan Absolut
Music 18. Deras val iir kliniskt rent från techno
och hip-hop. H:ir finns inte heller radhus-rock
typ Dire Straits, Tina Turner, Bryan Adams.
Men hiir finns en viss förkiirlek för musiker
med existentiell ångest som Lars Demian, Ulf
Lundell och lronard Cohen. Det iir genomgå-
ende en rätt grabbig musik.

BÄ,5[A FILM
Hiir finns en blandning av nytt och gammalt.

Nya filmer som Forrest Gump
och Pulp Fiction gitlar man

\. 
-rz.rt i7 men också iildre filmer som

Bladcrunner, Döda poeters sällskap och
Amadcus hnns med.

BÄ5[A sERIE
Sandman och samt Kalle och Hobbe vann stort
men äldre Kallc Anka-serier och Larson angcs
även.

ALKoHoL
En fjädedel av rollspelama ?ir aldrig onyktra
men nästan halften :ir det minst en gång i
månaden.

Rören
Tobak iir ute. Hela 87 procent är rökfria.

HUR oF],:A SPELAR DU?
Någon cllcr några gånger i månaden iir vanli-

8ast, rncn rrcr lin vtrl tredje spelar varje vecka
or.:h nfigrn llt.rn gllngcr i veckan.

VTLKET noLrsPEL SPELAR DU?
Htir l'irrns cn rrrlllgd förslag men vanligast iir
I)nrkrrr ot:h rlcrnoner, Warhammer, Kult och
('nll ol'C'thulhu.

VILKEN RoLLFIGUR?
Magikcr, adelsman eller munk är vanligt. Men
också mer moderna figurcr som maffia-
undcrhuggare, FBI -agcnt cllcr vcl.cnskapsman.

Andra figurcr kan vara troll, resekrigare, fattig
vandrarc, alv, pyssling, magdansös, varulv,
prisjåigarc, illusionist, ävent)nare och ett otal
andra.
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I goda vänners lag
Rollspelare är ofta goda skribenter med en väl utveck'
lad verbal förmåga. De kan argumentera för sina åsikter.
Det märks i svaren på enkäten vi sände ut (se förra
sidan).

I enkäten bad vi rollspelarna skriva något om vad de
själva anser om sitt spelande. Här och på nästa uppslag
är några av svaren.

Eftersom jag
vanligtvis är
spelledare

försöker jag
begränsa

nyttjandet av våld
genom att belöna

smarta och genomtänkta
lösningar på de problem

Vi rollspelare bör vara
noga med att poåingtera att
aktiviteter som t ex Killer
inte är något rollspel i
vanlig bemiirkelse.
(kitle 22)

Alla rollffgurer bär lnte vapcn. Dcnne meglker
beskrivs så hör: "Akadcmlkcrn ör dcn
klassiska tlllbakadragna maglkcrn som har
vtgt sltt liv åt torsknlng. Hon ken sltta ensam i
sltt torn, I kungont laboretorlum cller pä en
Maglekademl. Akedcmlkern tvekar lntör
tanlon på ett gc rlg ut på övcntyr och föredrar
zn rltta vld 

',ltt 
övortyllde erbetabord och

lorrke I urtldrlge r,krlftcr."
(Ur Draker och dcmoncr: lleglkernc handbok.)

som rollspelaren
ställs inför.

(kille17)
Som rollspelare
anser jag att
vänskapsbanden
stärks för man lär sig
snabbt att ensam är

..:,r:lil:::rrr:::::::::::::::::::::::::: : rrrr . .

'l::',.,:t.,.,,,,,, 
, ,,, ., i"i"'i'i"" "

Ofta äi:rollper«rncn
mer fantäMsk än man
är själv och genom den
har man möjlighet att
som cn sagans hjälte
bescgra ondska och
mörker. (killc 25)

,i,iii::::l

Roll spgl:,föi::mi g bc ty -

der: .3::lifPt,:kffi; I dosa

snust,.,1i..:§ §:.,natt, 1

hel d0l,,skim,r*- , ,
trevli§r §tUffi ,,i,,,gif ada

v änners,:1a§r{,kitle 27 )

Vår
rollspels-
grupp be-
stär av 6
personer
varav 2 är
pacifister
och 2 är
vapenvä-
grare och
ingen av
oss har

o'r'f,,,?',,,'l
. , ,,,,,:,:,,,a,l.l.ll

:':::::: :::::::::|::|:|.:|

:::i:i'

:,:,:,.

visat några
våldsamma
tendenser.
Vi är alla
goda vän-

En bra stitt för förtildrar
att ta sin ansvar vore att
spendera mer tid med

sina barn och tala med
dem, svara på deras

frågor. Det kräver dock
ett engagemang ochvem
har tid med något så

tidsödande nu! (kille 23)

(kille 23)



Lämna dem inte ensamma!
Polisen om rollspel:

Chefsåklagaren i
Bjuvmålct, Carl-GustaI
Seif, menar att mordct i
höstas på den l5-årigc
pojken inte berodde på

rollspelandet. Ändock
kvarstår misstankarna hos

många om al.t rollspel kan

vara cn orsak till våld utc
på gatan.
- Det zir inte otiinkbart att
rollspelandet för en liten
del kan ha en skadlig
effckt, menar Jan Wikdahl,
kriminalkommisaric vitl
Umeåpolisen.
- För dcn litc kllnsl«rrnils-
sigt stördc sorn gcnom

rollspcl upplcvcr starka
känsl«lr kan rlct gå snctt,
fortsitttcr han.
Att dct I'inns många barn
rrch ungdomar från vlil-
artadc och etableradc
Iamiljer som spelar rollspcl
är inte någon garanti för att
man inte skulle hamna i
brottslighet, menar Wik-
dahl vidare.
- Länge har vi talat om
brottstrappan som vägen in
i kriminalitet, säger Jan

Wikdahl. Via snatteri och

skadegörelse går man

vidare mot allt grövrc
brott.
- Mcn på soni.rc tid har

man ocksä börjat tala om
"hisscn". Ungdomar med

bra bakgrund från väleta-
blerade familjcr utan
antcckningar i kriminal-
rogistrct har plötsligt
crtiq)l)ats lllr grova brott
rx:h rlct ltr rtågot nytt.
Mcn åltt tvtirsåikcrt rnåla ut
rollspcl som en orsak till
dctla kan man intc göra,

menar Jan Wikdahl.
Våirre iir, forlsättcr han, att
vi tillåter ungdomskulturen
leva ett egct liv vid sidan

av vuxenkulturen.
- Nä jag växte upp på

femtiotalet var kontrollen
större. Föräldrar visste mer
då om vad vi ungdomar
gjorde än vad dagens
1öräldrar vet.
Att försöka överbrygga
klyftan mellan unga och
gamla iir diirmed viktigt
för att förebygga brott.

Rollspelare hävdar:

Våldsf rossan
går över!

Den unge nybörjaren
väljer otta väldsamma
strlder när han spelar
rollspel. Den äldre
söker sig däremot
fram till äventyr som
inte alls behöver
lnnehälla väld.
Sä resonerar Nils
Ängqulst som spetat
rollspel I tolv år. När
han Nrjade tyckte han
det var roligt aft gä in i
väldsamma strider och
attacker.ldag spelar
han pä ett annat sätt.
Nu utvecklar han hellre
sin rollfigurs karaktär
än svingar stridsyxor.
Läs pä nästa sida om
en rollspelares utveck-
llng.

Vatd.l loc*.r lrämst de yngre,
m.n.r Nlt. Ångqutst. Bilden ur
Hlllttrtnt handbok.
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i tr^ nollllsp«'Jl*oou synn på våndef i ornnupul :
jO
o 10årgammalbtirjadejagmink..rrriärsomrollspcl- därdeiolikastarkgradäcklasavvåldctispelet. o
o are. På den tiden var tlct irrtc.så noga mcd en Mångaspelaregörviddennatidsinarollpcrsoner '
! enhetlig stamning i .spclct. Min rollperson hette till uttaladc pacifister eller religi<ist hårt bundna !
i Ånr"inÅi"koripir'Mrrtin.rrollpcisonlystrade individer, ofta med budord om att inte döda' :
I till namnet Magnu.s Galnd dc la Gardie. Yi tvl Slutligen lyckas rollspelaren frigöra sig från I
a rrängdeinienunderjordi.skgrottadärettrövar- fixeringen vid våld, ty det är även i det andra a
a band höll titl. Albin hrdc ctt tvåhandssvärd i ena stadiet fråga om en lixering även om den yttrar a
o handen(!)ochensk(ildirlcnalrrlraochMagnus sigiavståndstagande.Närdettasistastegtaskan'

! CaUncl var err rikrigt uscl megikcr som endast rollspelarcn sc på sitt eget spelande utan skygg- !
] bcharsketlc fcnr olikl mrgiska formler. Vi smög lappar. Dcn virld som spelet utspclas i l?lr ctt a
I förbi en vaktlx)sr som sov och kom in i en sovsal naturligt och riktigt förhållande till våld genom a
o där åtr rirverc IJg och trynade. Min kompis att(lctiirsl)chrrrasom formarvärldencftcrhand, o
o Martilt visstc intc riktigt hur reglerna f<ir magi oclromspclrtrrrulrrrcttokompliceratförhållande o
I funseradcsåhananvändeendolkistället.Dess- tillvåkl .såblirrtvcrrvärldensförhållandedct. '
! uarå u", han inte sarskilt skicklig i att använda :
I dcn (20 Vo chaos att triffa), och cftcr.som min Vad är det nu soltt ltrr.skcttl a
a storebror (som var.spcllcthrc) intc lirt.srg att Jo,rollspelarcnltrrttntlcrhclasinutveckling.stid j
o modificra tärning.s.shg clicr hrrr svltr hrrrrtlltng liktkattenruntgr(itcrtllngripitproblcnrctvåltlttr r
o manförsökcrutliiru,slll'rt:klt4rgrrus(irlrrtcl liir- cnmängdolika.synvinklrr.'llll cnbiirjerrsom o

! söka en.siutttx grlngcr trrrr,rrr lrrn lyt krrrlcr direkt unrlcrlrtllttiltg, scltrrc rrr firraktarens syn- !
I traffaavdcrrsovrul<lcrovrrrcrr, (ltrrratt 

^ 
vinkc-l-och slrrtligcn på ctt mcra okompliccrat ]

i for.,,sckunrl rcrgcr;rovcrrlct rlu .f\ siitt. Ilclu tirlctt bcarbcta.s moralcn kring våld. a
a i handlingcn fortsrttc vl ntskt ^3('. \ I,'rrlgor.sorn "ir våld bcrättigat i dcn härsituatio- I
t vår lrJrd längrc in i grottan... -^.fi§f \ ncnl"och"firttrsdctingcnannanli;sningatrväkl a
o Dc allru flc.sta roll.spclrrc GT\ \ på tlct här problemeti" dykcr rrPJr. :
! sår titt cn biirjrrr igcrrorn cn Pffii-tt Efter dinna närsynta grans.krturg av vål<lct !
] pcriodi.sittrollspclrntlcs<-rtr, ?§rilS(;}tl- ochdessntturnår«lcflcstatr'.rmtill .
I av mcr crfirrnt «rll.spcl.rrc kal- trillfflijlflH. en betydligt human,.rrc v,lltlssyn rrrr 1
r las för "llack n'sla.sh". Pcrio- %EIA*§ffi#SZA\ om man bara matats mctl vålds- o
Odcnkännctccknasavlvwaru6:6,|Iilmer'RollspclarcvctrlItltstlttlro
' mycketvåldsammastri- gmSF+gS1Q=fl \ cle skall hantcra fråg.r,ttt vlkl, '

Blir man kriminellav att spela rollspel? Kan man

tilloch med blien mördare?
Farhågorna hördes i massmedia när det blev känt
att poikarna som utfört det tragiska mordet i Bjuv i

höstas spelat rollspelmed den mördade kamraten.

Vivände oss till Umeåpolisens Jan Wikdahl för att
få veta mer.
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Vampyrer i Rådhuset

Är det dags för en ny rollspelsdebatt när vampyrerna
kommer till Umeå? Frågan hänger i luften inför det rollspel
som äger rum i Rådhuset natten mellan den 4 och 5 mars.

Arrangörer är lyra ungdomar i tiugoårsåldern som alla
älskar att spela levande rollspel. Fast de vill hellre kalla det
interaktiv teater.

Nu har de bjudit in ett åttiotal andra ungdomar till ett
nattligt äventyr i Rådhusets lokaler.

Jocke BergstrÖm, en av arrangörerna,
suckar bara han änkcr på alla debatter
kring rollspel.
- Det vi gör handlar intc om att hoppa på

varandra och slå. Vi anviinder inLc vapen i
spelet. Ingen ska dödas och dct åtr ingct
krig. Vårt rollspel åir allvarligt mcnat. I)ct
åir en interaktiv tcater uun publik.
Jockc åir 2l år, Iäscr på uttivcrsitctct ltir att.

bli Zimnesliirare i cngclska trch ltistoria, och
jobbarjust nu intcnsivt nrcd lörberedel-
scrna till llirncdop, som rollspelet kallas.
Vad spclct handlar om vill han inte riktigt
bcrättl. Intc iln. För kommer handlingen ut
innan spclct går av slåpeln försvinner
några av övcnaskningsrnomenten för de
som deltar. Det är som att bcrättå allt om
cn film för en som just ska sc dcn. Men att
spelet handlar om vampyrcr, kan han i alla
fall avslöja.
- Vi har bjudit in 84 personer, bcrättar
Jocke.
De som deltar kommer från olika håll men
ett stort flertal har teaterbakgrund. Flera iir
med i Norrlandsoperans kör och dess

uppsättning av Carmen medan andra

kommer från teaterskolan i Luleå.
Mer Zin hiilften åir flickor. Levande rollspel
har visat sig locka flickor på ett helt annat
sätt än bordsrollspel som ofta Zir pojkarnas
nöje.
Törnedop är en sluten tillstiillning med
liigsta åldersgräns l8 år.
- Dct är för al.t spelet åir krävande rent
skådcspclarmässigt och diirför vill vi ha
dcltagarc som är mogna. De som kommer
ska kunna spela och utveckla olika
karaktiirer.
- 'I'örncdop bygger på att vi skapar en roll
själva, säger Jocke Bergsröm. Vi impro-
viscrar dialogcr och karaktiirer utån att
vara bundna till ctt manus.
Det 2ir just detta som iir lockande i levande
rollspel, menar Jockc. Det ger friare
former iin den raditionclla teatern.
- Det hZir iir roligt, lurlsätter han. Det åir

kreativt och intc alls så passivt som att till
exempel se en film.

(Förutom Jockc Botgilröm ör Martin
Eriksson, Ull Möllor och lllalln Karlsson
också med och arrongoror.)
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Besqrvr'nNcAVKI0srREr

t,:,:,:,:,:,:,;,:,t,:::,il:,,,r tretliggerhögtuppcplcttbcrg,ochrriprinciphclt

::::::::::::tl:.:::i:::l:::: 
ijligt att nå utan flygcijrrr. Visscrligcn lcdcr cn litcn

.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., 
(7) upp till klostrct, lnctt <lcrt :ir bitvis §ll snral att

,:::::::::::::::::::t::::: :ptlotternaf;trplatsp.l<lcrt Klostrctstinnarochtorn

:::::::!:::tjt:t:t:i.i|::::, 
öga och ståtliga och dct rtr'irks att ordctrs grundare

.:.:.:.:.::t.:.:.:.:.:.:.: 
:n ambitiös man'

::i:::i:::i:i::::::.:l:l:' 
)rakryttamas torn. I (lcssrr tvI stora torn bor de

.::il:l:l:li:::i:::::::::i. rettio drakryttarna. I)c ltrr vrnitt väl tilltagct rum i

,:,:,:,:,:,r,:,:,:,:,:,r, 'ilkt de fiivarar rll sin tttrrrstning och liknandc.

2. Gård. Inne i det oktagonalt formade klostrct finn
gård som kan funge ra utmärkt ltir start och landn ,::,::::::,:::::::,:,i:,:i::::l::

av draku om sä blir ntidviindig. På gårdcn skcr stö '..i .,.::,:, , ,,,,,

delen av excersisen och vapenträninge n. 1i,,,,,, :,:: .,

3. Drakmästarens tom. Här i defta magnifika torn 6 '::::.ii:,:::..,.,:,:,:;:;:

Drakmästucn. Hdr finns bl. a. cm sron bibliotek,, ,',.,.:.,.:

mottagningssal, en stor pe reonlig svit och en mars ,,,,,1r:iiilil:l:::::',:,,:,,,,,,

Drakhere n lämnar nästan e nbart torne t nir a.t ,.,.,.,.,,,, . ,,.,,,

dags lor kvJllssamling. 
,::,:,:,:,,,,,..,,..,,i:,,

4. Samlingssal. I de n här e noma sale n, utsmyckad r ,,i,,,,,:.:.:.:i:.it:tiii.it:.i.:i:ti

utsökta f'ore mål och konswerk som päminncr C.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,

ryttarna onr deras historia hålls alltid kvallssamtir.,.,,,.,.,:...:,,,..,'. ,i,.,.,.,.,.

Salcn kan rymnta upp till 500 personer, vilkc ,',',',',',',':',, '',.'.'.'.

tyckas ontidigt då der så gott som aldrig finns m,
200 pcrsoncr i klostrct.

5. Ianclningsplats. Dct här stora takct är hclt plar
rtt rrrrrr sk.rll krrnnr ha drakarna placcradc här.

(r. (irottornr. liln kl<>strct finns dct cn gång sonr le,

nc(l I ill gr ( )t I ( )r I.r rr rr(lcr slottct i vilkr dc fudcr upp s

nrl:rrilik.r st r irlstlr.rkrr. (lr<tttorna ärcnornlt vidsträ,
och dc lrrr llcr.r rrrlllrrl',argcnont vilka dc krn gc si

på flygturcr. I I.rr lirrrrr cn drrkc pcr drrkq,trrrc.
7.Väg. En cndr slirrl,,r.rrrtlc r,.i11 lcrlcr rrpp rill klosrr

Dagligcn glr tr'..i tre rrrirrtlr«: k,rr.rr,.rrrt.r rr11r l.rr

viigcn nrcd lirrrro«ierrlr< lt r.

:::::::I(ärton bigdt ä#§Wr*,,oah mlllöbotktlv,tlngär flr vlktlga I rollrpel. llod il*l och
,.,,,,oklurighet, mpd'öeeyräfj.eteer e.llar I väprrod Namp tkt mon lo rlg 1rufi I markar' .

,,,,,,,6c*t amrårl€n,där,fiä4,,f{irr pldrlg mtt nln lol, Rollapolchällat ger dctallrfr. hlfilp
,:,:,t,lfied rltntng oc,l..offid...+,.,fl»tkrlvnhry. Ur Ornhar ooh domonor; Drakar. ll..............
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Kvartssamtal
lnför arbetet med detta häfte har vi talat med mänga föräldrar
vars barn spelar rollspel. Det visade sig att de flesta är positiva.
Även om de i rollspetandet ocksä kan se avarter och övertramp.

På detta uppslag möter du barnläkaren Lars H Gustafsson,
journalisten Berit Bylund samt språkvårdaren och universitets-
läraren Ake Jonsson. Alla tre har de barn som spelat länge och
mycket.

FÖnÄI-DRAR
MÅSTE BRY SIG

INTERVJU MED LARS H GUSIAFSSON

- Rollspel och våldshandlingar på gator och
torg iir som frågan om hönan och ägget. Dc
pojkar som dras till rollspel med starka
våldsinslag iir pojkar som redan innan iir
griinslösa.
Barnliikaren Lars H Gustafsson har som
förälder satt sig in i rollspel. Han iir mycket
fascinerad av detta nya.
Blir man irue kniipp w att spela rollspel? Du
v er kar v öld igt p os it iv ?

- Jag har en son som spclat rollspcl. Jag

försökte sätta mig in i va<l lrlrr syssladc mcd
och fann en helt fantastisk våirld. Jag såg

cngagcmangct och spcladc lite själv. Han tyckte
det var roligt iitt cn vuxen kom och ville vara
mcd.
Så det handlar om att överbrygga kffian
mellan unga och vuxna.
- Ja" dclvis. Vi vuxna stiillcr oss snabbt i
kritikcrleden. Vi frnns intc i ungdomars vlirld.
Om du köper en dator till din son cller dofter ta
då reda på hur du tar dig in på hårddisken. Då
har du en viss överblick. Exakt sarnma bör gäIla
för rollspel.
Så det handlar om konununikntion?
- Det lir avgörande skulle jag säga. Om vuxna
blir tillräckligt engagerade i ungas viirld så

triidcr sj älvreglerande mekanismer in.
Men vem orlar engagera sig tillröckligt?
- Det iir vår enda chans. Om vi inte säner oss in

Många föräldrar är positiva till sina bams
rollspelande. Bilden är från Drakar och
Dem o n er : Mag lkern s h a ndbo k.

i "matcrialct" iir vi bortom all möjlighet till
analys cller kritik.
Men är inte rollspel farligt?
- Nej, inte om dct sköts på rätt sätt.
- Mcn det finns unga miinniskor som har svårt.
att skilja mellan vcrklighet och fiction. De har
lätt att upphäva griinser. Jag talar om miinniskor
som vi ibland mÅstc hålla fast för att de
springer för fort och g(ir för mycket dumma
saker.
Men någon kritik måste du viil ha?
- l,edarskapet, spellcdrtrcns roll iir viktig. Den
måste man ta tag i. En ickt: scriös ledare kan
leda spelarna vart sonl lrr:lst. l)ctta är mitt.
huvudbudskap till rollslrclarc. Lcdaren måste ha
förmåga att se vad sunr hllnrlcr i gruppen. I
annat fall iir han intc scri(ls.
- Men det finns många duktiga spelledare.
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DE BLIR sÄKERT FÖREATTAITE
INTERVJU MED

- Sagor iir viktiga för mig. Jag gillar äventyr.
Tiink om jag fick vara Marion, att få rida iväg
på en springare tillsammans mcd Robin Hood.
Berit Bylund har wå pojkar som spelar rollspel.
Den yngre spelar bordsrollspcl och har gjort det
i flera år, medan den iildrc intc ztl]s attraheras av

det. Han gillar levande rollspcl.
Hur ser du på rollspel?
- Jag tycker att rollspcl iir bra för att man kan
lägganed cncrgi på det. Rollspelare, somjag
kiinner dcm, iir mångsysslare. De spelar
irmebandy, kastar fresbeegolf, träffar tjejer och
umgås på alla möjliga sätt.
Men ör du inte ford bakom ljuset? Är intc
rollspel farliga?
- Jag tror det 2k struntprat rtt rollspclilrc iir.jag-
svaga individer som intr: k:rn skil.jrr nttrllrtn riltt

BERIT BYLUND

och fel. Jag kiinner mina barn.
Våldet i rollspel, är inte det Närtemot hur du
vill fostra dina barn?
- Killarna som spelar hiir hemma spelar
ävenryrsspel. Det gäler att häla ihop och finna
smarta lösningar. Om spelledaren skulle leda
spelet så att alla som spelade dör på en gång då
skulle de andra gå hem. Det skulle ju bli dörist.
Vad hönder med dem som spelar rollspel?
- Jag tror att vi om dugo år kommer att se

intervjucr mcd regissörer, författare m fl dåir de
på frågnn «rm vad som gett dem inspiration till
sitt arbctc svarar rollspel.
Så rnan blir [ratngångsrik av att spela rollspel?
- Jag tror det. Pontus kom hem och sa att han
fick femma i engclska ftir att han tvingas liisa så

mycket rollspelslittcratur på engelska.

Bnn AtrT DE FÅR LEVA uT srNA xnruslon
INTERVJU MED AKE JONSSON

Niir.jag f ick htira att Svcrkcr Okrlsson blivit
skjutcn på lätsas blcv jag mycket arg, säger Åke
Jonsson. Jag tog tag i Joar och st?illde honom
mot väggcn ooh frågade: Vad håller du på med?

Vad iir detta för strunt?
- Joar som just kommit hcm från lumpen
stannadc till och sa: Dct dllr är inget som vi
håller på mcd. Dct där är ctt rcgcl(ivcrtramp.
Men det zir ju typiskt att dct skall konrma nu
just inför SNÖKON. Nu blir tlct hllr<l bcvak-
ning utanför Ösra gymnasict. Dorrr rrråstc tro
att vi iir livsfarliga..
Men litade du på vad han sa?
- Det iir självklart attjag litar på att lrurr irrtc
springer och "skjutcr" folk på sttrr,
- Men dct lir bra att killar som ilr vill rrryt kct
inne i den tcorctiska sidan av livct ocksll lr.vt.r

ut sina kiinslor. NZir man sätter sig in i crr roll
kommer kilnslorna fram.
Det är völ ddta som polisen och lctitifutrrut ilr
räddaftr?
- Jag förstllr rlct, rncn Joar hävdar att han knrr

häla isiir sin rollfigur trollkarlen och sig själv.
IIur länge tror Du att han knn det?
- Man kan göra en jiimförelse mcllan viirnplik-
tcn och rollspel.
- I våirnpliktcn lår man l?ira sig att döda. Dct år
intc nögon sorn ifrfi1;asätter det. En miinniska
som intc ktn skil.in rncllan vcrklighet och saga

kan naturlig,tvis tnvlln«lt sina crfarenheter till
att bruka våld utc på gaurn. Excmplen tir
många.
Så din in;tällning till rollspel har inte förönd-
rats pga KILLER eller arunt?
- Nej, det kan jag inte säga. Mtn rnästc ha

förmåga att leva sig in i livct. lnlcvclscflirmåga
är oerhört viktigt. Jag tror ttt nrl!rgrr Illr tlct
gcnom att spela rollspcl.
I)u srtrn lörare, vad tntr lu r»rr tilt lpela rollspel
i sktlan?

Ktrrskt: ktn «lt:l vnru rrllgot. Jtg mcnar spelet
itr sll rrrrkcl. lrrp,crr rckvisitl. Dc anviinder sin
cEcn l,('rson r sklpunrlct och framförandet. Visst
krrn rnurr lrrvilrr<lrr dctta i skolan.



i.:i:i..:.iilil.i:i::ii::::llll::::::::::::.:iji:iil:ii;irlrlrii:iiiiiiiiiiii::::r::.:::;.:.:.::lr:.:.ll.'''':.i.:.:.:.l,:'li:iiiiiiii,:.i.:,:i:i:.:

,ll4l1gäi.§om..ffi täre,,lrollspäl.....i.. i i

irläudäri:äIti:sHi.i§*il,f ilä.'.uä...Eiä.......... i...

,atl..ä '.§ffi.. §.lSk.......

.rNxitoä:::i...§*ätani,,,lHnrr*ä:.EIIi:;::, r:ri:,ii:

aet oärCa så:näi'äe ' : 
:,:,::j: :',:

läräf$uffi ä[,,äctr...mmraat....,.,.,.....,. 
.

t€fi .i§om:i.1ffi [..;ffi ..§lnl lfr ltltl...'.':'''................,.........

§FBIä[i.Ioltsngl',,kommer,El,:,:::,:::,:,9
§orn::f.är,dtgä:,,1ärare.

,,,,,,,,,,,,,,Fä 
itäraf U$lldhlngen. 

.l..........,.....:...:.

liiii$meä anvähd6r mah sl§.........,........

,,.,1i''e an.,.av.sä, ikälld F:qgrnNiiiiii...

:::teg -'l*el::,ätiErttofm,,,äV'

roll§p$,, :urte, heller,äl'men
fråmmande lnför tanken atl
ml lspels"metoden $kulb
kuftnä,:applberä§ på biblEikä,:'i:iii

Q$tte§gry,historlskaeller i

rHrtlda händelsen

,,,,,:Pä uniuersltstöt här man

.§pqlat1le$..§la$3 kffifl rcfit
splql;.utlttat.,,§l6k uI på ått

ipff$Ilg::tHil( varn kontlnen*,,,,,,
tor,§fr 1.' 1ältå h*tlut och ile.:.:.,.,.,.:...:...:.:.:.:.,.,

korr§&lflen$ef, r:::.:.:.:.::::i.,:.,,:.:.:.: .,;,:.:.:.:,:.:.:.:,r

, Alla rolltpel, pqs§äti.ilffi let.....'...'...',:..,..,.

lnte I slmhfl§ mll|äi'..!s!..ffi:iiiii.iii.i.i...

§flfi §kull0 kunna gfi'ä,,dat:,är,,,,,,,,,,,

lärä.i§lg om hur
i,,ftHf t&

Ed $ls,
fffi'i.Uä.'åt ää,:ltläd#

§äft;

Vlkhg, ett roll*pol om tiffii,,,.,," ,,

krlh[..'är'..il'..ffi l,.llår lår mil!......i........i...:'.'iri:..i'r.

..,8o/ffi ormu,{äcc:äf :rrItilgf airmrn*nular.r,sf}tffi...,:i......
',,;,,'W,,iktiir-,.14i111i16tlh h lnnanr*rei',anä.i#ffi4t:i:

årr.fil?tI:5iflrl...trffi. r v{ldmmtrri0oratt,äåUna,,,.,,
, , ,,,,,,,,,,,,,,,, ,r".Iffirif.alliä,.tr..B.*ff rdQh*cr madan don.mc_i .,,.......,,.,, '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,trfi§ri:|tl|ltqit dr ,,,d n Om ilt tlnnl,Iqd,:.:r:::r:i:::.i.:.:.:.t.,.

iii:ii.i.iiiili.llii..i.i..iii",',.,l..(.,ffr'ffidl,rn"pdtrtvktns' ,...,.... 
,'i............,,,,,:,,.......

l6

slg;,,Eit
§lsi.m.,.1.isE'.ii..

Dagens rollspelsböcker är olta alltlör våldsflxerade lslna lllustratloner och i

de anvlsningar som ges lör spetet. D€t talas mycket om vapenlärdlghet men
nästan lnget om kokkonst. Därlör måste nya äventyr skapas om rollspelskall
finna en plats iskolan. lllustratlonen är hämtad ur Drakar och demoner:
Hjåltarnas handbok.

t7



SKoLKYRKAN ANSER...
Allt kan användas fel. Man kan köra en skoter Över en tallplantering
och ställa till stor skada. Men man kan också hämta hem biörkved i

skogen med hiälP av samma skoter.
Så är det också med rollspel. Vill man kan man lÖrlusta sig ivålds'
orgier och simpla batatier. En del spelar så. Andra kan däremot
stimuleras positivt och träna sin kreativitet och verbala fÖrmåga
genom sitt rollspelande.

OM VALDET
Rollspcl innehållar ofta våldsskildringar.

Det mifks inte minst nåir man bläddrar i
olika rollspelsböcker. Håir finns krigarc och

prisjägare med dragna vapen, håir finns

agenter och spioner påjakt efter ficndcr.

Men sättet att förhålla sig till våldet skiljcr
sig från spclare till spelare. Nybörjaren i
tolv-, trettonårsåldern låter gåirna sin

rollfigur ta till våld. Men under högstadiet

och gymnasiet ökar ofta insikten om att
våld åir en sämre lösning 2in smidighct,
övertalning och diplomati. "Man utvccklas
i sitt spel", menar de äldre rollspelarc vi
talat med. "Hack 'n slash" (hacka och slå)

överger man eftcr [ag, nrcnar dc.

Klart står dock att ingcn 2tnnu bevisat att
våldct på gamn ökat för att rollspelarna
blivit flcr. Orsakcrna till kriminalitet Zir

myckct mcr komplicerade iin så och
sambandcn intc alltid lätta att finna.

SPELLEDAREN
Rollspelsgruppen styrs till stor del av

spelledaren. En bra spcllcdarc kan locka
spelarna att hittå fredliga lösningar i strider
och sträva efter ett gott mål mcd goda

medel. En dålig spelledare kan därcmot
stiilla till med ett elZinde.

PoJKARNAS vÄRLD
Bordsrollspclarc åir nästan undantagsvis
pojkar från 8 år och upp mot 25-års ålder,

mcn det. finns också både 30- och 40-
åringar med i skaran. Många yngrc pojkar
kommer med all säkerhet, att fortsätta spela

också sedan de blivit vuxna. Det som varit
en hobby för pojkar blir dlirmed om några

är också en hobby för vuxna män.

MEN FLICKONNE PÄ?
Under den stora rollspelshelgen SNÖKON
i januari 1995 i Umeå fanns det bland
spellcdarna en flicka. H2indelsen beuakta-

Men väldigt tå är lllckor. Bilderna på
rotlfigurer är ur Drekar och Demoner.

des som nåirmast rurrk. Sä ovanligt åir det.

Detta gåiller dcn vanligasto lbrmen av

rollspel, bordsrollspcl. I)ttrcmot åir flick-
orna med när lovantlc rollspcl sätts upp.

Mer åin hälften av deltagarna i Törncdop
dcn 4 mars i Umeå iir flickor.
Förmodligen beror dctta på att levande
rollspel mer har drag av intcraktiv teater

och teater har av radition ofta lockat fler
flickor än pojkar.

INTELLIGENTIAN
Rollspclarc är intc lii«tda i farstun. Av de
svar vi tått på vår cnkät. visar det sig att ett
storL anlal kommcr från väletablerade
akademikerhem. Det ä liirarnas, läkarnas
och ingenjörernas barn som spclar rollspel.
Och själva vill dc bli musikcr, lllrlatl.arc
rrch skådcspclarc «:lk:r akiulcrrrikr:r sottt

sirra liirtlltlritr.
Nä11rir lllrllltlrar vi talal rtrt:<l lrar hali s(trtcr

rtrcrl l,lls- rx:lt skrivsvärigltt:lr:r. Sarrrstllrnt
rrrcrurr rlc lrll barnr:rt krlrtrrttil. (lvr:r rlt:ssa
prohlcrrr rlifi l(ir itlt tlo s1rclat rollspcl. I)c
hllvtllrr lrtt rollsl)clilntlct upp(lvat dcn
vcr hltllr lill rrrä1',itrr.

Ii.rr irrur:ur l(lr,llltlt:r l)crlltlar att hcnncs son

lålt lcrnrrra i crrgclska lllr att han läst tjocka
( )(ivcrsatta r«rl lspclsb(lckcr.
Änrru r:n annan ltirliklcr lrilvdar att rollspcl
utg(ir myllan l(ir cn kortrrrrarxlc l(irlhttarkår.
Vår ti«ls rrlls;rclarc kornrrrr:r att bli rnor-

llonrlagcns tilnkarcl it.
I)ctl:t vcrkar Lroligt. Itollslx:lantk' lr:rr

onckligcn rncd "k lasst il l h(iri ghct " ;rl t 1',(ir ir.

EnscrrunrroruEru
Många spclar myckct <rch lthrg.c. l(ollslx'l
tår tid. Myckct tid. Mcn dct lx'r rkirr r'rrs

övriga liv, menar både de sonr sgx.lrr rx lr

många av deras föriildrar.
Fast det finns också de som är rLkkh l(tr :rrr

spelandet stjåil tid från skolan oclr lltxllh
ning.

Hiir finner vi inga entydiga svar. Vi har
mött de som hävdar att de fär bättre betyg
av att spela rollspel. Men vi har också mött
de som knappt orkar upp till skolan
eftersom de spelat hela natten.
Det som fascinerar iir att rollspelare, ända
upp till 30-års äldern, kan bli så uppslu-
kade av sin hobby.

LEVANDE RoLLSPEL
Levandc rollspcl kan vara som en slags
interaktiv lcatcr som uppmunEar till
improvisation och kreativitet.
Men det har också hänt att lcvandc rollspcl
gått över gränscn tör dct tillätna. Vi sr.2lllcr

oss frågando till spcl som Killer när dessa
urartar i låLsasln«lrd pä prival.personer som
intc åir mcd i spclct och diir man springer
ornkring på gatorna med dragna låtsas-
vapcn.
Många rollspelare har dock tydligt klar-
gjort f<ir oss att man intc godtar dct sätt
som Killer spelats på i Umeå. Ett flcrtal
vägrar till och med att kalla Killcr för ctt
rollspcl. Man menar att det bara är cn
variant pä dcrn gamla leken Tjuv och polis.

NveNsExFU\
Dc vuxrtrts rrgrpprlt ll(:ntornot unga männis-
krlr llr lll p,rrrtLr, lctla uch dcla ut kompas-
scr. Vi llr/lrtc lrrrrrl vägar in i unga männis-
kors vllr kl rx lr våga slanna dllr sll litngc att
vr l(lrsll! vtrrl vi kommit. I)cltir gllllt'r irlla
oI r h :t rrttl',tltlrtrskulturCr tx:h rollslx'lsk trllt:rr

r syttrrcr llcl.
I k'l llr r'rr trrrrrr linjt: rttt:llitrr irll viull iruktrlri-
tilr rx lr rrrrktolilcl. Vi vrll vrrur irrrklrlrisrr-
r:uk' vtrxcrrrrlllutrskol s()nl rulc lllir rlklda
I (lr lrrrr ls vrr x rur :i( )nl sl rr r nf',('r rtllr tlrakarna
rx lt rlcrrrorrcr rrir korttrttt:r.
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