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Sverok söker dig!
VILL DU HJÄLPA föreningar och spelare i 

din del av landet? Sveroks distrikt hjälper 

till med mycket – exempelvis hjälp med 

motsträviga kommuner, projektbidrag 

och att starta lokala konvent. Det är kul 

och spännande – kontakta ditt distrikt för 

att se hur just du kan vara med. Vet du inte 

vilket ditt distrikt är? 

Kontakta då Elin Gullberg Bohlin, 

elin@sverok.se, så hjälper hon dig.

SVEROK HAR MÅNGA roliga, viktiga och 

utvecklande områden för dig som vill ta 

en mer aktiv roll inom förbundet. Känner 

du att du har tid och energi över? 

Kontakta då förbundsordförande Jon  

Nilsson på jon.nilsson@sverok.se för 

hitta din plats inom Sverok!

GILLAR DU ATT programmera och att 

administrera servrar i Unix-miljöer? 

Sveroks drift-grupp gör just det, och 

har kul samtidigt! Deras arbete hjäl-

per massor med föreningar såväl som 

spelevenemang och möjliggöra myck-

et av förbundets arbete i övrigt. 

Kontakta Alexander Kjäll, 

alex@drift.sverok.se, om du känner 

att det är något för dig. 
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BEHÖVER SVEROK EN vision för att styra 
utvecklingen framöver? Vad är en vision 
egentligen? När förbundsstyrelsen under 
året arbetat med frågor runt förbundets 
framtid är det sådana frågor som dyker 
upp.

I Sverok har det funnits en vision som 
drivit förbundet sedan starten. Visionen 
har förändrats till vissa delar, men har 
till stora delar varit konstant. Det var 
dock först  som den då aktuella 
visionen sammanställdes och antogs av 
riksmötet. Redan innan dess fanns det 
dock en klart stark vilja och vision inom 
förbundet. Det handlade bland annat om 
att få erkännande för hobbyn och att eta-
blera förbundet som en stor och välkänd 
organisation. Det handlade om att samla 
alla spelare i Sverige under ett paraply.

I dag, en höstdag i oktober , 
behöver vi liksom alla andra dagar 
fundera över vad vi är och vad vi vill 
bli i framtiden. Förbundsstyrelsen har 

under året arbetet med visionsfrågor 
för att kunna komma med ett förslag 
på en ny vision som kan fungera som 
vägledare för Sveroks arbete under de 
närmaste – åren. I det arbetet har en 
rad nyckelord dykt upp som skulle kunna 
utgöra hörn stenarna i framtidens arbete 
med Sverok.

Det handlar om mångfald – att be-
hålla bredden inom hobbyn, uppmuntra 
nyskapande spel och utbyte mellan 
genrer. Det handlar också om att nå ut 
till grupper i samhället som idag inte 
fi nns med i så stor utsträckning som vi 
skulle vilja, såsom invandrare och kvin-
nor. Det handlar om identitet – att bygga 
vidare på gemenskapen inom förbund 
och hobby, skapa fl er mötesplatser, mer 
kommunikation och mer vi-känsla. Det 
handlar om fi nansiering – om att hitta 
nya vägar att fi nansiera såväl förbundet 
som spelarrangemang runt om i landet 
när de gamla vägarna inte ser säkra ut 

Vad är Sverok?
Sverok, Sveriges roll- och konfl ikt-

spelsförbund är ett ideellt riksför-

bund för dem som älskar att spela spel 

i alla former. Organisationen saknar 

religiösa eller politiska kopplingar;  

i Sverok fi nns plats för alla.

Idag har förbundet fl er än 65 000 

medlemmar i fl er än 2100 fören-

ingar.

Förbundet startades 1988 och är 

godkänt av Ungdomsstyrelsen, 

som är en tillsynsmyndighet för 

ungdoms organisationer utsedd av 

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. 

längre. Det handlar om att tackla frågan 
om hur brett och stort Sverok kan bli 
utan att förlora sig själv i en grå massa 
utan själ och enhet.

En framtida vision måste tackla 
dessa frågor och visa vägen mot de stora 
möjligheter som fi nns framför oss. Vill 
du vara med och sätta riktningen? Hör 
av dig till mig, börja debattera på vårt 
forum eller samla stöd för just din vision 
om Sveroks framtid! Det är snart riks-
möte, en möjlighet att prägla förbundets 
framtid.

Er tillgivne ordförande,

Förbundets framtid

PÄ
RO

LA
 N

ILSSO
N



4   |   SVEROX SVEROX   |   5

Årstiderna och möjligheterna
HÖSTEN KOMMER OCH GÅR. Snart är det vinter. Den kalla luften lägger sig som ett lock 
över landet. Lajvarna går i ide och konfl iktspelarna frodas. Jag trivs med hösten och jag 
trivs med årstider. Samtidigt som tanken på att bo i ett varmare land är tilltalande skulle 
jag inte vilja leva utan vår, sommar, höst och vinter. Jag förknippar givetvis årstiderna 
med mina hobbyer. Våren är de stora konventens tid, då både Gothcon och Lincon infal-
ler. Sommartider är lajvtider och många jag känner passar dessutom på att ta semester 
på medeltidsveckan. När hösten sänker sig med regn och rusk tar brädspelskvällarna 
över, och för mig eskalerar hösten varje år i ett besök på Borås spelkonvent. Under 
vinterns mörka kvällar brukar det bli fl er pass rollspel än under resten av årets samlade 
aftnar. Kanske för att de gamla vännerna som fl yttat iväg till världens alla hörn återses 
i hemstaden. Det känns på något sätt påkallat att ta upp den fem år gamla kampanjen  
och återvända in i fantasins värld.

EN ANNAN FANTASTISK sak med årstider är miljövariationen, och inspirationen det ger. 
Att under ett års lopp få vara med om olika väderförhållanden och både värme och 
kyla är en upplevelse. En upplevelse som går att ta till vara på. Själv har jag skrivit fl era 
friformsscenarion och arrangerat ett otal lajv. Årstiden jag 
har befunnit mig i har präglat mitt arbete och humör, och 
därav också slutprodukten. Visst passar rysliga deckare i 
höstmörkret och episka fantasydramer i sommarvarma 
och soliga skogar? 

JUST NU ÄR det höst. Kanske tycker du att det 
känns tröttsamt och trist. Försök se möjlig-
heterna med årstiden. Se skönheten i de färg-
sprakande trädkronorna. Lyssna till trygghe-
ten i regnet som slår mot ditt fönster. Upplev 
och ta in den mörka perioden, för lika 
snabbt som solen försvann kommer den 
tillbaka igen. Vem vet, kanske kommer 
du att sakna hösten då? Själv längtar jag 
till vintern, och snön. Påminn mig gärna 
om det om du skulle se mig pulsandes fram i ett en 
meter tjockt snötäcke allt medan jag under svordomar 
förbannar kylan. Alla behöver vi perspektiv på tillva-
ron. Årstiderna ger oss en möjlighet till det. Ta tillvara 
på den potentialen.

Kontakta Sverok!
Sveroks förbundskansli
Klostergatan  A
   Linköping
info@sverok.se

Sverok Övre Norrland
c/o Ekegren
Viggens väg 
  Umeå
info@on.sverok.se

Sverok Nedre Norrland
c/o Anton Lundin
Gålnässtrand 
  Själevad
info@nn.sverok.se

Sverok GävleDala
Vågskrivargatan 
  Gävle
info@gd.sverok.se 

Sverok Svealand
c/o Nichlas Mauritzon
Järmbodsv. 
  Garphyttan
svealand@sverok.se

Sverok Stockholm
Bolidenvägen b
  Johanneshov
stockholm@sverok.se

Sverok Ost
Box 
  Jönköping
ost@sverok.se

Sverok Väst
Falkgatan 
  Göteborg
vast@sverok.se

Sveroks SKuD
Box 
  Lund
skud@sverok.seMagnus Alm

sverox@sverok.se

Ansvarig utgivare Jon Nilsson

Chefredaktör Magnus Alm

AD Patrik Eriksson

Framsidesfoto: Simone Andersson
Baksidesfoto: Pam Roth
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Nilsson, Martin Petri, Picturethis.se, 
Wilhelm Raab, Johan Röklander, Karolina 
Staël, Malin Stenborg, Emma Sundström, 
Teamnegativ.com, David Westholm, Ulrika 
Wigg och Christer Åhlin.

Skribenter
Vera Dettman, Andreas Granander, 
Caroline Holgersson, Petra Malmgren, Jon 
Nilsson, Hanna Nyström, Linus Perlerot, 
Johan Rising, Sofi a Sundström och Emma 
Wieslander.

Adress SVEROX 
 c/ Magnus Alm
 Kustgatan 
   Göteborg
 sverox@sverok.se
Tryck Trydells, Laholm

Tack till Erik Frumerie

SVEROX utges av Sverok med  nummer 
per år. Citera gärna men glöm inte att 
ange källa. Eftertryck av längre stycken 
kräver Sverox tillstånd.

Manusstopp för januarinumret är den /.

Detta nummer producerades till tonerna 
av Laibach och Gaffaman.

Sverox

Årstiderna och 

NovemberNovemberNovemberNovemberNovemberNovemberNovemberNovember

Rättelse

I senaste numret publicerades två 
bilder till artikeln att ”Arrangera Kon-
vent” tagna av Emil Björnsson under 
Lincon. Tyvärr kom Emils namn inte 
med i artikeln och på grund av några 
kommunikationsmissar kontaktades 
inte heller Emil innan tidningen gick 
till tryck. Redaktionen ber om ursäkt 
för misstaget.

Detta nummer producerades till tonerna 
av Laibach och Björn Olsson.
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nyheternyheternyheternyheternyheternyheter

DEN 15 OKTOBER lämnade förbundsstyrelsen 

över Sveroks ansökan om bidrag till statliga 

Ungdomsstyrelsen. Den visade på att med-

lemsökningen fortsätter i allra högsta grad. 

När nu föreningarna redovisat sina siff ror för 

 stannar räkningen på   medlem-

mar i   föreningar. För  fortsätter 

ökningen, både när det gäller nya små och 

medelstora föreningar och i form av några 

få större föreningar.

Medlemsökningen 
fortsätter

DEN 21 SEPTEMBER  

presenterade minis-

tern Lena Hallengren 

( bilden ) den nya 

ungdomspolitiska 

propositionen. Jon 

Nilsson och Karolina 

Staël från förbunds-

styrelsen fanns på 

plats för att delta i den efterföljande diskus-

sionen. I själva propositionen nämns Sverok 

fl era gånger och generellt har förbundets 

åsikter från remissvar, möten med ministern 

och annat påverkansarbete fått tämligen bra 

genomslag. Extra roligt är också att en av 

våra hobbygrenar, lajv, lyfts fram som ett 

exempel på en ny kulturform.

Sverok och ungdoms-
politiken

I BÖRJAN AV september höll Västerås stift  

en utbildningsdag för sina anställda med 

fokus på ungdomar. Bland talarna fanns 

förbundsordförande Jon Nilsson och för-

bundsstyrelseledamot Elin Gullberg Bohlin 

( bilden ) som pratade om rollspel som feno-

men och om hur Sverok arbetar för att locka 

unga att engagera sig. Inslaget blev mycket 

uppskattat, och bidrar förhoppningsvis till 

att stiftets användning av rollspel som en 

stående verksamhet inom sin ungdoms-

verksamhet ökar i framtiden.

Västerås Stift 
lyssnar på Sverok

PÅ FÖRBUNDSSTYRELSENS TVÅ möten 

i  oktober behandlas fl era stora och vik-

tiga frågor. Bland annat kommer bidrags-

systemet och bidragsnivåerna för  tas 

upp. Arbetet med att se över och förbättra 

rutiner för kontroll och antagning av för-

eningar kommer också diskuteras, tillsam-

mans med ramarna för styrelsens förslag 

till verksamhetsplan och andra förslag till 

det kommande riksmötet. Policyn för sam-

arbeten med kommersiella aktörer ska ses 

över, liksom Sveroks arbete med jämställd-

hetsprogrammet Jämla och ett eventuellt 

samarbete med dokumentärfi lmare som vill 

skildra spelhobbyn.

Inom områdena IT och hemsidan händer 

också en hel del. Flera personer ska skolas 

in i hemsidegruppen, och en revision av 

hemsidan är på gång. Inom IT ska en per-

son snart få i uppdrag att dokumentera 

och förbättra Sverok serverstruktur. Nya 

servrar ska införskaff as och driftgruppens 

arbetsformer ska ses över i och med att ett 

nytt styrdokument antas.

På gång i förbundsstyrelsen

V I S S E R L I G E N 

ÄR DET bara 

 tidig  höst ännu, 

men det börjar 

ändå bli dags 

att förbereda 

för nästa år. Förbundsstyrelsen kommer 

börja tänka på verksamhetsplan för nästa 

år under oktobermötena och det är även 

dags för er att börja fundera på ifall ni vill 

vara riksmötesombud eller om ni ska skriva 

några motioner inför riksmötet. 

På sidan  kan ni läsa mer om riks-

mötet. Det fi nns även information på  

rm.sverok.se

Snart riksmöte

PA
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FOTO: GUSTAV EDMAN

G
U

STA
V ED

M
A

N



6   |   SVEROX SVEROX   |   7

SEDAN SIST HAR debatten rörande Sverok och förbundets verksamhet varit täm-
ligen lugn. Det har väckts liv i den gamla frågan om skapandet av en databas 
med Sveroks alla medlemmar. Förbundsstyrelsen har meddelat att en sådan 
databas troligtvis nu är på gång. Förhoppningen är att innan riksmötet skall en 
fungerande version fi nnas online. Vidare har förbundsstyrelsen gått ut och bett 
om hjälp med att analysera förbundets organisation. Syftet är att ge underlag 
till det framtids- och visionsarbete som pågår. Några medlemmar på hugget 
har lämnat sina tankar om vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 
Sverok står inför.

BLAND ROLLSPELARE HAR det diskuterats kring fenomenet spelare som ger återbud 
i sista stund, och hur man skall åtgärda problematiken som uppstår. Vissa anser 
att personen som inte kan vara med och spela, fastän ett löfte givits om detta, 
borde få sin karaktär utpetad ur kampanjen på lämpligt sätt. Andra hävdar att 
spelare som ger återbud är något man får räkna med och att man därför kan 
utforma sina kampanjer så att en karaktärs frånvarande varken känns konstlat 
eller förstör berättelsen.

DET KOKAR SOM vanligt i konventskitteln och medan det drar ihop sig inför BSK 
och Sillycon söker Snökon arrangörer. Återigen har också ämnet om konventens 
deltagarinformation, och dess tydlighet, tagits upp. Denna gång diskuteras kon-
ventens hemsidor och hur lättnavigerade de är, samt hur tydligt informationen 
på dem går fram till besökaren.

HOS LAJVARNA DISKUTERAS regler för strid med blankvapen. Olika system har 
lyfts fram och därefter har debattörer framhållit fördelarna med just deras egna 
favoritsystem. Det fi nns uppenbara problem med system där strid inte tillåts alls, 
utan vapnen bara används som rekvisita. Men självklart fi nns det också fördelar 
ett sådant system, skaderisken minimeras och det blir lättare för arrangörerna 
att planera lajvets händelser, med bara inövade och förutbestämda strider.

AIRSOFTSPELARE HAR STÖTT och blött frågan kring de säkerhetsavstånd som 
används inom airsofthobbyn. Vissa personer har räknat på förutsättningarna 
för de vapnen som används och för fram frågan om de regler som används idag 
verkligen är de optimala. Det tycks dock som många spelare är nöjda med det 
system som används idag.

PAINTBALLSPELARNA HAR HAFT en aktiv tid bakom sig och nyligen arrangerades 
Swedish Hype. Det var  lag anmälda som spelade i fyra olika divisioner. Täv-
lingen avgjordes på två Sup’Air ballbanor och trots det tidvis regnade mycket 
avlöpte tävlingen i det stora hela utan problem. Du kan läsa mer om Swedish 
Hype på sidan .

HÖSTEN OCH VINTERN är årstider då debattforum på nätet generellt får en uppsving 
aktivitetsmässigt. Ett tips inför stormiga höstkvällar är att leta upp ett forum 
som passar just dig och skriva några rader. Debattforum på nätet är bra platser 
att träff a likasinnade, och om inte annat, dryfta dina åsikter för öron som lyssnar, 
eller snarare, ögon som läser.  

Debattsvepet

I SLUTET AV augusti höll förbundsstyrelsen 

och ett par inbjudna gäster ett möte helt 

ägnat åt visions- och framtidsfrågor. Mötet 

började med att analysera dagens situation 

för förbundet och spelhobbyn genom att 

hitta styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

som är relevanta för den framtida utveckling-

en. Utifrån dessa gick diskussionerna varma 

runt olika teman och frågeställningar såsom 

hur förbundet ska fi nansieras, hur stort och 

brett förbundet kan bli, vad mångfald är för 

Sverok och om förbundet aktivt ska jobba 

med denna fråga. 

På mötet beslutades också att framtids-

strategigruppen ska fortsätta sitt arbete 

för att ta fram ett förslag på en process där 

visionsarbetet kan växa till att innefatta fl er 

delar av förbundet, och bli ett stående inslag 

i Sveroks verksamhet.

Mer folkbildning?
INOM FOLK

BILDNINGS

OMRÅDET 

arbetas det 

på f lera 

områden. 

Under hösten kommer alla föreningar få 

ett utskick med konkreta tips och förslag på 

hur man driver studiecirklar inom områden 

som berör dem. Samtidigt ska arbetet med 

att informera Studiefrämjandet om våra 

verksamheter för att de ska ge bättre ser-

vice år våra medlemmar fortsätta. Andra stu-

dieförbund bearbetas också i samma syfte. 

Förhoppningen är också att en central del 

av Sveroks folkbildningsvision – möjligheten 

att initiera och administrera en studiecirkel 

över Internet – ska börja förverkligas i ett 

lokalt projekt i en del av Sverige. Om försö-

ket kommer igång enligt planerna och blir 

lyckat kommer det förhoppningsvis kunna 

tillämpas över hela landet.

Framtida vision

LU
K

A
S TH

ELIN

BYTT ADRESS?

Vill du ha din Sverox till en annan 

adress? Hör av dig till kansliet.

 info@sverok.se
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nyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepetnyhetssvepet

– belönas med stipendium
Bibliotekstjänst delar årligen ut stipen-

dier för att ge draghjälp och stimulans till 

pågående projekt som utvecklar metoder 

för att främja barns och ungdomars läs-

ning. I år blev de anställda på Hornstulls 

bibliotek belönade för sitt engagemang i 

att främja och stärka rollspelens plats på 

bibliotekshyllorna.

ETT AV BTJ:S stipendier på   kronor 

för främjande av barns och ungdomars läs-

ning  tilldelades Hornstulls bibliotek i 

Stockholm där arbetslaget för Unga vuxna, 

Britt-Marie Ingdén-Ringselle, Torild Teien 

och Vera Dettman har introducerat rollspel. 

Tillsammans med rollspelare från Sverok och 

aktiva låntagare har arbetslaget byggt upp 

en mycket populär rollspelshörna med spel-

böcker som uppges ha lyckats locka annars 

svårfl irtade skolpojkar till biblioteket. Genom 

att engagera sig i rollspel har biblioteket sam-

tidigt breddat sitt mediautbud, bidragit till 

att främja biblioteksvanan för unga och även 

Bibliotek satsar på rollspel

stimulerat dessa till vidare läsupplevelser.

Stipendiet delades ut under Bok och biblio-

teksmässan i Göteborg i Bibliotekstjänsts 

monter. Du kan läsa mer om rollspelens 

intåg i biblioteken i Vera Dettmans krönika 

på sidan .  

MALMÖ STAD PLANERAR just nu att sätta upp 

lajvet ”En resa som ingen annan” för mellan 

  och   gymnasieelever i kommu-

nen. Lajvet spelades på Historiska museet i 

Stockholm under hösten , med bland 

annat Sverok som arrangör.

I den nya produktionen kommer Sverok 

fi nnas med i bakgrunden för att bidra till att 

planerna förverkligas och att hobbyn och 

förbundet exponeras på ett bra sätt mot en 

så stor grupp ungdomar. Chanserna för bra 

publicitet i media och förbättrade relationer 

med regionala politiker och tjänstemän är 

mycket goda.  

En resa som ingen annan – igen?

FO
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BIBLIOTEKARIER + ROLLSPEL = SANT? Hornstulls bibliotek har tilldelats ett stipendium för sitt 
engagemang i att föra rollspel till hyllorna och därmed locka ungdomar till biblioteket.

ANNORLUNDA LAJVUPPLEVELSE. En resa som ingen annan låter gymnasieelever uppleva hur 

det känns att komma som fl ykting till ett okänt land.
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Ny allians för datorspel
I takt med att datorspel etablerat sig i 

samhället har mängden organisationer 

som sysslar med datorspel ökat. Sam-

arbetet mellan organisationerna har dock 

varit i princip obefi ntlig. Därför har Sverok 

påbörjat skapandet av en allians med orga-

nisationer kopplade till datorspelande.

Tillhör du en av dem som någon gång ham-

nat i en diskussion med dina föräldrar om att 

”det där datorspelet du spelar kanske är väl 

våldsamt?”. Kanske har du också fått höra 

grymtningar om att ”det där datorspelandet 

lär man sig ju inget av”, och kanske antyd-

ningar om att man inte blir helt bra i huvu-

det av att leka allt för mycket med sin dator? 

Många ur de äldre generationerna saknar 

kunskap om vad datorspel är, hur kul det kan 

vara, om det stora sociala inslagen på LAN 

och vid spel över Internet. Därför uppstår 

fördomar och missförstånd lätt

Detta är en av bakgrunderna till att Sverok 

under hösten tagit initiativ till att bygga en 

allians för att informera om datorspel och 

på andra sätt förbättra förhållandena för 

alla våra datorspelare. 

Föräldrar får pröva på

Tillsammans med de tre organisationerna 

Mediarådet, MDTS och Goodgame vill 

Sverok arbeta för att på olika sätt förbättra 

möjligheterna för våra medlemmar att syssla 

med datorspel. Exakt hur samarbetet kom-

mer utvecklas är inte klart än, och vissa de-

lar av det kommer säkert bara inkludera en 

eller två parter utöver Sverok, medan det i 

andra sammanhang kan tillkomma fl er. Klart 

är redan nu att ett försök med datorspels-

demonstrationer riktade mot föräldrar och 

vuxna i allmänhet ska genomföras i Stock-

holm under årets nationella spelvecka. Går 

detta bra kan det utvidgas till ett stående 

erbjudande där föreningar som vill visa upp 

datorspel för föräldrar kan få hjälp och stöd i 

form av exempelvis licenser för spel, hyra av 

hårdvara, informationsmaterial med mera. 

Större satsningar diskuteras också i samband 

med stora datorspelsevenemang.

Gemensam sak i debatten

Alliansen som den ser ut nu kommer också i 

någon form arbeta för att väcka en positivt 

laddad debatt kring de möjligheter som 

fi nns för utövare av datorspel. Där media 

ibland lyfter fram sidor som utmålas som 

negativa och till och med farliga vill Sverok 

genom detta samarbete ge en bättre, mer 

rättvis bild. Genom att samla spelare, 

konsumentupplysare, en statlig myndig-

het och företagare inom branschen till en 

gemensam grupp har vi nu betydligt bättre 

förutsättningar än tidigare att agera mot 

media med stor tyngd och på olika sett ge 

mer och bättre stöd till de föreningar som 

sysslar med datorspel.  

FÖLJANDE ORGANISTATIONER 

INGÅR I ALLIANSEN

MEDIARÅDET 
 tidigare Våldsskildrings rådet 

Jobbar med att forska och 

skapa debatt kring barn och ungas 

media användning, specifi kt om-

kring våldskildringar.

www.sou.gov.se/valdsskildring

MDTS

Är datorspelsföretagens bransch-

organisation.
www.mdts.se

GOODGAME

Arbetar med konsumentupplysning 

kring datorspel.
www.goodgame.se
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SVEROK I SPÄNNANDE ALLIANS. Genom att samla spelare, konsumentupplysare, en statlig 

myndighet och företagare inom datorspelsbranschen blir det möjligt att ge bättre stöd till 

datorspelsföreningar.
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SOMMARENS SAMARBETE MELLAN His-

toriska museet och Sverok resulterade i 

utställningen Medeltid – dead or lajv? samt 

lajvtrilogin Sommarfejden. Resultatet blev 

mycket bra, och det fi ck stort genomslag i 

såväl pressbevakning som i ett kraftigt ökat 

besökarantal för museet under sommaren.

– Rent spontant är vi faktiskt väldigt nöjda, 

säger museets projektledare Karl-Olof Ceder-

berg. Vi hade nära   besökare under juli, 

det är ovanligt. De kommentarer som snap-

pats upp från besökare har varit positiva. 

Framför allt har barnfamiljer och tonåringar 

tyckt att det hela har varit kul.  

”Medeltid – dead or 
lajv?” avslutad efter 
stora framgångar

Nytt svenskt

Speltjänst är namnet på ett företag som 

 nyligen bestämt sig för att satsa på bräd-

spel för gamers. Företagets första spel 

kommer snart till butikernas hyllor och 

Speltjänst hoppas på att kunna väcka 

ett stort intresse för strategiska brädspel 

i Sverige.

SPELTJÄNST AB ETABLERADES egentligen 

redan , då som en av Sveriges första 

spelbutiker för historiska brädspel och roll-

spel. Nu har företagets inriktning ändrats, 

till att producera brädspel. Det första egen-

utvecklade spelet, World in War: Combined 

Arms -, släpps i november. Målet 

uppges att vara att publicera utmanande 

och högkvalitativa historiska brädspel, 

med spänning, spelbarhet och nytänkande 

spelmekanik i fokus.

– Vi är förtjusta i gamerspel, säger Jonas 

Jepson, en av Speltjänst förgrundsgestalter. 

Vi är spelskallar och det är här vad vi brinner 

för, strategiska brädspel är en spelform som 

behöver en re-

vival. Vi vill göra 

gamerspel som 

går att spela på 

en vardagkväll, 

vi tror inte på 

att man skall 

behöva ägna 

en hel helg åt 

att spela ett 

spel. Jonas är uppenbart förtjust i spelkul-

turen och tror att han själv och de andra som 

arbetar med Speltjänst har något att tillföra 

svenska gamers.

– Bra strategiska spel på svenska, helt 

enkelt.  Och förhoppningsvis kan vi vara med 

på att dra igång ett intresse för strategiska 

brädspel igen. 

Företaget består av de två erfarna spel-

konstruktörerna Jonas Jepson och Stefan 

Lampinen. Jonas har tidigare arbetat som 

projektledare inom många olika företag, 

bland annat Ericsson. Stefan är en veteran 

inom spelrörelsen och var med och startade 

brädspelföretag
både Tradition 

samt Electronic 

Arts i Sverige. 

– Vi är inte inne 

i det här för att sälja 

ett spel och sedan 

försvinna, utan vi vill 

fortsätta, säger Jonas. 

När vi får tillbaks 

pengarna vi sat-

sat sätter vi igång 

och gör ett spel till. 

World in War kommer i 

år och nästa år kom-

mer det åtminstone 

ett spel till. Ambi-

tionen är att släppa 

två spel om året. 

Att ge ut spel är ett 

”laoubor of love” för 

oss.  
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FOTO: ULRIKA WIGG

ATT UPPLEVA MEDELTID, NU. Historiska museets utställning, Medeltid – Dead or lajv? blev en 
succé.
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prylhörnanprylhörnan

Da, kamrat! Trots associationerna till brit-
tiska, amerikanska och japanska speljättar 
är klassikern Tetris utvecklad i Ryssland. 
Nu, för första gången, kan du avnjuta 
Tetris i tre dimensioner, och då pratar vi 
inte om avancerad datorgrafik. Tetris som 
brädspel spelas precis som datorspelet, 
men ger större möjlighet till socialt um-
gänge. Spelet kostar ungefär 350 kronor.
www.firebox.com

I uppföljaren till Alien åker Ripley ut i rymden 
igen, denna gång reser hon tillsammans med 
ett gäng stenhårda soldater. I både datorspel, 
brädspel och bland fans har dessa soldaters 
häftiga utrustning prisats. Nu kan du äga en 
verklighetstrogen kopia av rörelsedetektorn 
som soldaterna använder sig av i filmen. 
 Visserligen fungerar den inte på riktigt, men 
den låter häftigt och blinkar. För bara 3000 
kronor kan du köpa ett av de 2500 exemplaren 
som tillverkas.
www.masterreplicas.com

Vi vet, det är inte första gången mjukisdjur häm-
tade ur HP Lovecrafts skräckvärld visas upp här i 
prylhörnan. De är helt enkelt allt för söta. Denna 
gången har vi nöjet att presentera en läcker 
Deep one som säkerligen kan glädja både 
de allra minsta såväl som fullvuxna 
barn. Upplev skräcken och mysigheten, 
på samma gång, för bara 180 kronor.
givemetoys.zoovy.com

Den perfekta ficklampan för 
den stressade lajvarrangören. 
Nu behöver du aldrig gå vilse i 
skogen igen på grund av dåliga 
batterier. Tack vare det speciella 
greppet som används för att pumpa 
fram energi försvinner inte ljuset efter 
långvarigt lysande. En lysande produkt 
helt enkelt, och den kostar runt 180 kronor.
www.boysstuff.co.uk

För den extravagante dioramakonstruk-
tören. Visst vore det häftigt att låta en 
vulkan få utbrott mitt under spel-
sessionen? Låt dina trupper sköljas 
bort av lava och öka realismen 
i dina slag. Eller nåt sånt. Med 
detta kit kan du hur som 
helst gjuta din egen 
vulkan i gips och med 
receptetet som med-
följer kan du också 
skapa dina egna 
eruptioner. Kan kan-
ske vara värt 80 kronor?
davescooltoys.com
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DE FLESTA AV er vet vad spelveckan är – en samlingspunkt i vilken spel hobbyns 
alla delar kan mötas och visa upp sig för omvärlden. Spelveckan håller, som 
man kanske kan lista ut av namnet, på i en vecka och slutar söndagen den  
oktober.

Spelveckan är i första hand en händelse för lokala föreningar och spelare, 
men förbundet jobbar också på att skapa bra förutsättningar för det lokala 

engagemanget på olika sätt. De föreningar som var ute i tid och anmälde sig har 
för ett tag sedan fått sina leveranser av marknadsföringsmaterial och demospel, 

och förhoppningsvis har de nu kommit till god användning!
Media har också bearbetats genom att det skickats ut två stycken 
pressmeddelanden till såväl stora nationella medier som lokal press, 
radiostationer och liknande. För att ge spelhobbyn extra uppmärk-

samhet och nå ut till grupper som har stor inverkan på förhål-
landena för spelföreningar och spelare har riktade satsningar 

genomförts. Exempelvis har samtliga riksdagsledamöter fått 
ett exemplar av detta nummer av Sverox. Ett pilotprojekt för 

datorspelshobbyn ska också genomföras under spelveckans 
lördag där statliga Mediarådet ( tidigare Våldsskildringsrådet ), 

datorspelsföretagens branschorganisation MDTS och Sverok visar 
upp datorspel för föräldrar. Föreningen GAM står för det praktiska 

genomförandet. Du kan läsa mer om detta i nyheterna på sidan . 

Vad händer lokalt?

Sverok uppskattar att uppemot  föreningar kommer vara aktiva under spel-
veckan. Vad de gör varierar kollosalt mellan dem – vilket inte är något underligt 
med tanke på den stora bredden inom spelhobbyn och bland våra föreningar.

Som inspiration för er som vill vara med nästa år, eller för den delen sätta ihop 
något i sista stund, kommer här ett bra exempel. Stockholmsföreningen Unio-
nen har i samarbete med fl era andra föreningar en serie arrangemang på gång i 

SpelveckanSpelveckanSpelveckanSpelveckanSpelveckanSpelveckanSpelveckanSpelveckan
är här

Måndagen den  oktober startade den nationella spelveckan för 

 ärde året i rad. Runt om i landet kör hundratals föreningar 

igång en kavalkad av spännande verksamhet.
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Stockholmstrakten. Bland annat kommer 
de att arrangera en spelhelg och anordna 
ett evenemang som visar upp Sverok och 
spelhobbyn på Lidingö Stadsbibliotek. 
Tillsammans med föreningen Catahya 
kommer Unionen att anordna en kom-
binerad lajvpicknick 
och lajvloppis, samt ett 
fl ertal seminarier. Detta 
är bara ett av exemplen 
som är planerade under 
spelveckan.

Både stora och små 
föreningar har anmält 
sig för att organisera 
olika evenemang, med 
såväl lite mindre som 
större arrangemang. 
De har gemensamt att 
de visar upp spelhobbyn 
och föreningarna mot 
allmänhet och spelare. 
Tanken med nationella spelveckan är ju 
att spelhobbyn skall synas lite extra och 
ge fl er möjligheten att testa på de olika 
hobbygrenar som vi sysslar med. 

Är ni sent ute?

Har ni missat att planera något för spel-
veckan? Det är faktiskt inte för sent att 
göra något! Många av de arrangemang 
som lyckats bra tidigare år har faktiskt 
planerats och dragits igång på väldigt 
kort tid. Så vill ni göra något men vet 
inte riktigt hur och vad? Det fi nns många 
saker som går att göra med små medel 
samt ont om tid för förberedelser som 
trots detta kan ge bra resultat. Börja med 
att tänka efter vad ni vill uppnå. Vill ni 
göra något extra för era medlemmar eller 
för den lokala spelscenen? Vill ni visa upp 
er och värva nya spelkamrater eller besö-
kare på era evenemang? Vill ni påverka 
politiker till att hjälpa er få en spellokal 
eller mer bidrag? Ofta är det olika slags 
aktivitet som passar bäst för olika mål 
( även om en del själklart kan vara bra för 
att uppnå fl era olika slags mål ) och det 
är en bra utgångspunkt att fundera över 
målet först och sedan gå vidare. Ett bra 
andra steg är att kontakta andra spelare 
eller spelföreningar i närheten och kolla 
om de vill hänga på er. Kontakta ert 

distrikt eller förbundskansliet, de kan 
ge er kontaktuppgifter till era fören-
ingsgrannar!

Sedan handlar det bara om att komma 
fram till vad ni ska göra, och hur. Det 
fi nns massor av alternativ och ni kan 

säkert komma på fl er 
som passar er än vad jag 
kan. Vill ni nå ut till 
ungdomar och värva fl er 
medlemmar? Då brukar 
generellt sett skolor vara 
bra. Kolla med rektorn 
ifall ni får göra något i 
kapprummet eller mat-
salen som att visa upp ett 
fi gurspelsparti och låta 
intresserade testa på eller 
bjuda in till kortkorta 
rollspelssessioner med 
färdiga scenarion och 
karaktärer. Vill ni samla 

föreningens medlemmar och era spel-
kompisar? Utlys ett föreningsmästerskap 
i lämpligt spel ( snabba brädspel är ofta 
populära även bland inte allt för inbitna 
brädspelare ). Låna lokaler av skolan eller 
på fritidsgården och ha en föreningsdag 
( eller helg, eller natt ) för allmänt spe-
lande och socialiserande. Eller varför 
inte utmana era grannföreningar på en 
föreningskamp i spel?

Glöm inte rapportera

För att andra föreningar ska kunna få bra 
idéer från det ni gjort, och för att de som 
jobbar med nästa års spelvecka ska kunna 
utveckla den ännu mer är det väldigt bra 
om ni hjälper till och talar om vad ni 
gjort. Det kan man lätt och smidigt 
göra genom www.sverok.se/nsvrapport 
där man kan skriva in det man känner 
är relevant att berätta om. Som tack 
för besväret skickar Sverok ut ett nytt 
fräscht svenskt rollspel till de föreningar 
som rapporterar.

Frågor, förslag och idéer?

Om ni är en av dem som är ute i sista 
sekunden går det bra att kontakta mig 
– vi kan säkert komma fram till något 
kul ni kan göra eller tillsammans lösa 
eventuella problem. Det går också väldigt 

Spelveckan

bra att höra av sig för att diskutera idéer 
och förslag kring kommande spelveckor. 
Min förhoppning är att det redan nu ska 
påbörjas ett arbete med det, så att vi 
kan fortsätta få spelveckan att växa och 
utvecklas.
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UTÅTRIKTAD HOBBY? Spelarna 

gör gemensam sak och visar 

upp sig under NSV.

Linus Perlerot
linus.perlerot@sverok.se
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Tre sidor av

DET VORE KONSTIGT om det inte uppstod 
konfl ikter om vad rollspelshobbyn egent-
ligen borde handla om, men vad beror då 
dessa konfl ikter på? I många avseenden 
handlar det säkert om ren okunskap kring 
vad andra spelare önskar få ut av sitt spe-
lande och hur de går till väga för att nå 
dessa ändamål. Under de senaste åren 
har det dock uppkommit många insikter 
som hjälpt oss förstå fördelarna med de 
olika typer av spelstilar som fi nns. Detta 
har lett till att det blivit mycket enklare 
att begripa sig på de olika sidorna av 
rollspelsmediet.

För att kunna analysera rollspelshob-
byn kan man likna den vid en triangel, 
där varje hörn representerar varsin typ 
av utmaning som spelarna kan ställas 
inför. Dessa tre utmaningar är: Att 
lösa problem, att gestalta sin rollperson, 
samt att berätta en engagerande historia 
tillsammans med övriga deltagare. På 
engelsktalande forum brukar triangeln 
kallas för GNS, eftersom de tre hörnen 
har fått namnen Gamism, Narrativism 
och Simulationism. I den här artikeln 
kommer jag att utgå från vad som redan 
sagts om GNS-triangeln, även om jag 
har renodlat den och försökt ta bort 
alla fördomar från dess tre hörnstenar. I 

min tappning heter de tre hörnen istäl-
let Problemlösning, Samberättande och 
Gestaltande. Jag kommer att presentera 
dem i en lite annorlunda ordning.

Problemlösning

I rollspelens begynnelse hade hobbyn 
många likheter med strategiska fi gur-
spel. Spelarna ställdes inför spelmässiga 
utmaningar där det gällde att göra bra 
taktiska val för att säkra rollpersonernas 
överlevnad. Den här spelstilen brukar 
kallas för ”grottröj” och förknippas med 
underjordiska labyrinter fulla med mons-
ter. All problemlösning behöver däremot 
inte handla om våld. Det fortsätter att 
vara problemlösning även om spelarna 
brottas med tankenötter eller försöker 
överlista fällor. På ytan kan det tyckas 
svårt att jämföra actionstrategi med 
deckarspel där man skall lösa mord-
gåtor, men i själva verket är de mycket 
lika varandra. Vad de har gemensamt 
är ju att det är upp till spelarnas – inte 
deras rollpersoners – förmåga huruvida 
rollpersonerna lyckas med sina uppgifter 
eller inte. Problemlösare behöver inte 
nödvändigtvis vilja spela med regler 
och tärningar, men om de gör det är det 
viktigt att reglerna är heltäckande och 

tydliga. Omständigheterna får inte vara 
godtyckliga, eftersom hela utmaningen 
då skulle sluta att engagera på allvar.

Gestaltande

Gestaltarens utmaning ligger i att 
skåde spela sin rollperson så trovärdigt 
som möjligt. Gestaltare tycker inte att 
spelarens egen problemlösningsförmåga 
skall stå i fokus, utan att det är rollperso-
nens förmågor som ska vara det viktiga. 
 Gestaltande i rollspel kan påminna om 
den form av improvisationsteater där 
publiken får ropa ut befallningar åt 
skådespelarna, fast där det alltså istället 
är reglerna, spelledaren och rollperso-
nens natur som står för befallningarna. 
”Du blir chockad!” ”Du blir förförd av 
nymfen!” ”Du övertalas av fi xaren att 
köpa varorna för dubbla priset!” och så 
vidare. En tydlig form av gestaltande är 
skräcktabeller och regler för skräckpå-
verkan: Spelaren blir av dessa befallda 
att agera på vissa sätt, varpå hon sedan 
försöker leva ut situationen så trovärdigt 
som hon förmår.

Samberättande

Att samberätta är när en grupp skapar en 
berättelse tillsammans för sitt eget nöje. 

Att muttra elakheter om de som spelar på andra sätt än oss själva är 

säkert en av de äldsta traditionerna inom rollspelshobbyn. Trots allt 

är det inte konstigt att det fi nns meningsskiljaktigheter inom en hobby 

som förenar både teater, strategi och fantasifull eskapism.

rollspelshobbyn

Illustration: Patrik Eriksson
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Om gestaltaren kan liknas vid en skåde-
spelare, då är samberättaren snarast en 
manusförfattare. Hennes utmaning är att 
försöka underhålla sig själv och de andra 
deltagarna. Det betyder att hon skiljer 
sig åt från ovanstående spelartyper på 
många sätt. Hon gör gärna dåliga val åt 
sin rollperson med fl it, 
och hon tänjer gärna på 
trovärdigheten när hon 
skall bestämma roll-
personens reaktioner, 
så länge som hon anser 
att det kan gynna den 
gemensamma berät-
telsen. Samberättande är en rätt ny gren 
inom rollspelhobbyn, vilket gör det svårt 
att peka på typiska spel och spelstilar som 
kännetecknar den. De som gillar stilen 
brukar lyfta fram spel som  e Adven-
tures of Baron Munchaussen och Nobilis, 
och några menar till och med att renodlat 
samberättande inte borde ha någon spel-
ledare överhuvudtaget.

När stilarna blandas

De fl esta rollspelare spelar dock inte 
renodlat enligt någon av dessa tre stilar, 
utan blandar lite av dem alla. Vi föredrar 
om vi får lösa mordgåtor själva, istället för 
att bara slå ett färdighetsslag och se vad 
tärningarna säger om saken ( problemlös-
ning ). Vi försöker agera trovärdigt med 
våra rollpersoner och gör saker som vi 
egentligen kan tycka är dumdristigt, men 
som å andra sidan passar vår rollpersons 
livsmål och personlighet ( gestaltande ). Vi 
kan försöka hålla ihop spelgruppen och 
aktivera medspelare som inte har något 
att göra, även om det kanske vore trovär-
digare för våra rollpersoner att agera på 
annat sätt ( samberättande ). 

Vi har säkert lite av alla dessa delar 
i oss, men jag tror ändå att de fl esta 
håller med om att somliga spelare är 
mer inriktade på vissa sidor av triangeln 
än andra.

Jag har nu visat hur triangelns tre 
hörn representerar varsin typ av utma-
ning. Det intressanta är att de också står 
för olika sorters inlevelse. Vi är vana vid 
att höra gestaltare påstå att problemlö-
sare skulle sakna inlevelse för att ”de 

bara rullar tärningar”, en vanlig fördom 
som rollspelstriangeln har en hel del att 
säga om.

Föreställ dig en rollperson som någon 
gång i det förfl utna agerat dumdristigt 
i en viktig strid, och att denna obe-
tänksamhet ledde till att rollpersonens 

broder stupade. Detta 
exempel är tillspetsat, 
men det fungerar bra 
för att illustrera skill-
naden mellan olika 
spelares inlevelse be-
roende på deras plats i 
rollspelstriangeln. Om 

vi anser att en inlevelsefull spelare kän-
netecknas av att hon delar sin rollpersons 
upplevelser, då är nämligen var och en 
av våra tre spelartyper inlevelsefulla på 
varsitt sätt.

Skådespelade känslor

Det vi vanligtvis menar med inlevelse är 
den typ av känsla som den gestaltande 
spelaren känner. Hon valde att agera 
dumdristigt med sin rollperson för att 
hon ansåg rollpersonen vara en dumdris-
tig individ. Hon har alltså likt en duktig 
skådespelare kunnat leva ut rollpersonens 
brister på ett trovärdigt sätt, och när 
brodern dog låtsades hon vara sorgsen 
så naturtroget som möjligt. Känslorna 
hon känner är skådespelade, precis som 
när man låtsas vara panikslagen för 
att en skräcktabell bestämt att ens roll-
person skall drabbas av panik. Man blir 
egentligen inte rädd själv, även om man 
försöker vara övertygande när man lever 
ut just den känslan. När illusionen blir 
tillräckligt stark kan man till sist även 
lyckas övertyga sig själv. När handlingen 
simulerats tillräckligt trovärdigt brukar 
vi säga att illusionen blivit ”verklig”, även 
om sådana uttalanden alltid missförstås 
av rollspelshobbyns motståndare.

Upplevda känslor

En samberättare å andra sidan kan ha valt 
att vara dumdristig med fl it för att göra 
rollpersonens levnadsöde mer intressant 
att följa och för att ge handlingen en 
oväntad vändning. Hon kan ryckas med 
av själva temat, även om hon själv bestämt 

vad som skall hända. Först och främst 
känner nog samberättaren ändå olika 
känslor beroende på atmosfären i den 
gemensamma berättelsen. När beskriv-
ningarna i sig lyckas väcka känslor hos 
oss, då är vi inne och nosar på samberät-
tandet. Det är kanske den här typen av 
inlevelse som är enklast att förstå sig på, 
eftersom det ju är samma typ av känslor 
som vi känner varje gång vi ser en bra 
fi lm eller läser en bra bok: de är upplevda 
känslor.

Uppriktiga känslor

En problemlösande spelare, slutligen, 
har sig själv att skylla för broderns död. 
Hon försökte nämligen agera så fram-
gångsrikt som möjligt, men underskat-
tade motståndet och var dumdristig. När 
brodern dog kunde hon varken skylla på 
en partisk spelledare eller på några god-
tyckliga regler, och det var verkligen inte 
en medveten förlust för trovärdighetens 
eller berättelsens skull. Det som hände 
var spelarens eget fel, och hon har enbart 
sig själv att skylla. Även om spelaren inte 
har någon känslomässig relation till den 
påhittade brodern kan hon inte undvika 
den snöpliga känslan av nederlag, för den 
är verklig. Känslorna hon känner är helt 
och hållet uppriktiga. De är äkta.

Skådespelade, upplevda och upprik-
tiga känslor; alla hör de ihop med varsin 
utmaning som rollspelsmediet har att 
bjuda på. Från den här utgångspunkten 
kan man sedan ställa sig frågorna ”hur 
skall varje del av triangeln kunna bli så 
inlevelsefull som möjligt?” och ”vilka 
hörn är viktigast för mig och mina 
medspelare?”

Oavsett om man helt och hållet är in-
riktad på en enda sida av triangeln eller 
om man gillar dem allihop, gissar jag att 
hobbyn i stort vinner 
på att vi alla erkänner 
varandras spelstilar och 
försöker förstå att 
man faktiskt kan 
spela inlevelsefullt 
på andra sätt än 
det vi själva fö-
redrar.

Johan Rising
johan.rising@mediasmedjan.se
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”Några menar till och 
med att samberättande 
inte borde ha någon spel-
ledare överhuvudtaget.”

”Några menar till och 

ledare överhuvudtaget.”
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Tjejspel?
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IRONISKT NOG VAR det Barbie som först 
satte tjejer på tv- och dataspelskartan. 
Året var  när Mattel släppte Barbie 
Fashion Designer, ett spel där man får 
designa sina egna kläder till Barbie, som 
man sedan kan skriva ut på specialpapper 
och använda på riktigt. Under de sista 
månaderna av  sålde spelet en halv 
miljon exemplar i USA och blev julhan-
delns mest sålda CD-ROM. 

Försäljningsframgångarna för Barbie 
Fashion Designer gick som en chockvåg 
genom hela branschen. Här uppenbarade 
sig plötsligt en helt ny målgrupp, som 
både ville spela spel och hade pengar 
att spendera på dem. Med datorer med 
cd-romspelare i nästan var mans hem 
behövde man inte längre sälja en spelma-
skin för att sälja ett spel. Möjligheterna 
var enorma. Den som lyckades göra ett 
spel som tjejer gillade kunde få ett rejält 
försprång på marknaden.

Att ”hänga med på datortåget”

Hemma i Sverige gjorde etnologen 
Barbro Johansson under den här tiden 
fältarbetet till sin avhandling ”Kom in 
och ät! Jag ska bara dö först” om datorns 
roll i barns vardag. Hon intervjuade barn 
i åldrarna sju till tolv och frågade bland 
annat om hur drömspelet ser ut. 

– När barnen skulle beskriva sitt 
drömspel var det tjejerna som hittade på 
helt nya idéer. Killarna vidareutvecklade 
i stället spel som redan fanns. Det visade 

på ett behov hos tjejerna av andra spel än 
de som fanns på marknaden. 

Men det fanns annat än möjligheten 
att tjäna pengar som drev på tillverk-
ningen av speciella spel för tjejer. Alar-
merande rapporter 
visade på att pojkar 
fi ck ett tekniskt för-
språng gentemot tjejer 
eftersom de lärde sig 
hantera datorer redan 
vid en tidig ålder genom att spela spel. 
Och med bättre datorkunskaper fi ck 
pojkarna också bättre jobb. Och bättre 
betalt. 

– Det handlade ofta om datorer 
i den allmänna debatten vid den 
här tiden, säger Barbro. Det talades 
mycket om datorer i skolan, och om 
speciella datorskolor för små barn. 
Det gällde att ”hänga med på dator-
tåget och inte bli kvar på perrongen”. 
Så de fl esta var överens, från pedagoger 
till speltillverkare, och inte minst tjejerna 
själva: tjejer skulle spela lika mycket spel 
som killarna. Däremot var man inte lika 
ense om hur man skulle gå till väga för 
att få tjejer att känna sig hemma i spel-
världen. 

Glitter och rosa kartonger 

Kvinnliga gamers runt om i världen 
menade att det inte behövs speciella 
spel för tjejer, att tjejer kan spela exakt 
samma spel som killar och att det bara är 

förnedrande att tillverka särskilda spel för 
tjejer, som om de inte är begåvade nog att 
spela samma spel som killar. Stephanie 
Bergman uttrycker det på följande sätt i 
en krönika på sajten Game Girls: 

”Kvinnor är läkare. 
Kvinnor är advokater. 
För femtio år sedan 
fi ck fl ickor lära sig att 
inte ens överväga något 
av de yrkena. Nu gör vi 

samma sak igen – vi lär fl ickor att de här 
är deras spel och de här är pojkarnas 
spel.” 

Speltillverkarna gick på motsatt 
linje. Under  och  startades tre 
spelföretag i USA med uttalat syfte att 
göra spel för tjejer. Alla tre startades av 
kvinnor och alla tre började sin produkt-
utveckling med att grundligt undersöka 
vad tjejer egentligen vill ha i spel. Mest 
uppmärksammat av dessa tre blev Purple 
Moon och dess grundare Brenda Laurel, 
en kvinna med gediget förfl utet i bran-
schen, som lovade att producera det spel 
som forskningsresultaten visade att tjejer 
vill ha – även om det betydde glitter och 
rosa kartonger. 

Uttråkade av shoot-’em-ups 

Ulrika Sjöberg är universitetslektor i 
medie- och kommunikations vetenskap 
och har skrivit doktorsavhandlingen 
Screen Rites där hon tittat på mediers 
roll i barns vardag. Och det är just för 

Illustration: Patrik Eriksson

Spelbranschen byggdes av spelfanatiska killar. Därmed blev  spelen 
också riktade till spelfanatiska killar. När man nu vill locka tjejerna 
att plocka upp handkontrollen är frågan: behövs det en speciell sorts 
tjejspel eller ska tjejer och killar spela samma spel? 

”Vi lär fl ickor att de här 
är deras spel och de här är 
pojkarnas spel.”
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tv- och dataspel som könsskillnaderna 
märks mest. 

– Flickor tycker inte att det är un-
derhållande att döda. De vill gärna 
undvika hinder men upplever det 
som stressande att skjuta. Tjejer vill 
få erfarenheter av spelen, på samma 
sätt som de lär sig om relationer och 
olycklig kärlek genom att titta på såpor. 
De tre stora tjejspelsföretagen – Purple 
Moon, Her Interactive och Girl Games 
– drar liknande slutsatser av sina inter-
vjuer med unga fl ickor: tjejer blir uttrå-
kade av rena shoot ’em up-spel. De kräver 
någonting mer än att bara samla poäng 
eller döda motståndare. Därmed inte sagt 
att tjejer tycker illa om att skjuta och 
döda men det måste fi nnas en historia 
och intressanta karaktärer i spelet också. 
De är mer intresserade av diplomatiska 
lösningar än rena styrkemätningar. 

– Visst kan man göra krigsspel för 
tjejer också, men då måste de se helt 
annorlunda ut än krigsspel för killar. 
Kanske skulle de handla mer om 
att skydda än att döda, säger Ulrika 
 Sjöberg.

Mode, relationer och frisyrer 

I september  släppte Purple Moon 
Rockett’s New School. Man spelar som 
Rockett Movado som kommer till en ny 
skola och ställs inför en rad besvärliga 
situationer där spelaren får bestämma hur 
hon ska agera. Tanken med spelet är att 
unga tjejer ska få möjlighet att prova hur 
olika sätt att agera påverkar utgången av 
jobbiga situationer, och i förlängningen 
att de ska bli mer säkra på sig själva.

Rockett’s New School fi ck ett minst 
sagt blandat mottagande när det kom. 
Flera moment i spelet – som att Rockett 
vid ett tillfälle börjar gråta för att hon 
och en annan fl icka har likadana tröjor 
på sig och att Rockett snokar i andras 
skåp för att få reda på vad de tycker 
om henne – blev hårt kritiserade för att 
uppmuntra tjejer att bry sig om utseende 
och popularitet. 

Likadant blev det för spelen McKenzie 
& Co och Let’s Talk About Me, som Her 
Interactive respektive Girl Games släpp-
te. Det var spel som handlade om smink, 

killar och popularitet, sånt som unga 
fl ickor sagt att de ville ha i spel. Även 
i Barbro Johanssons intervjuer uttryckte 
tjejer önskemål om spel som handlar om 
mode, relationer och frisyrer. 

Tjejspelens dilemma 

Och häri ligger tjejspelens dilemma. Att 
unga fl ickor bryr sig om utseende och 
popularitet i hög, om inte alltför hög, 
grad är inget nytt. Frågan är bara hur 
spel som handlar om sådant påverkar 
tjejer. Hjälper de tjejer att handskas med 
sådana frågor eller är det tvärtom, att de 
spär på föreställningar om att utseende 
och popularitet är det enda som spelar 
någon roll i livet? 

Det är ingen lätt fråga att reda ut 

och det är omöjligt att göra det utan 
att också tänka på könsroller i ett större 
perspektiv. Debatten om hur samhället 
påverkar unga tjejers självbild fi nns över-
allt, det här är bara ytterligare ett exem-
pel, om än ett relativt konkret sådant.
Vill tjejer verkligen spela spel om smink 
och killar eller är det ett resultat av att 
de förväntas tycka om sådant? Borde 
det i stället göras tjejspel som väcker 
tävlingslystnad och lär fl ickor att ta för 
sig och hävda sig i ett mansdominerat 
samhälle?

Avdramatiserat socialt spel 

Camilla Lyngbo Hjort är VD för det 
danska företaget Pinkfl oor, som har haft 
stora framgångar med nätspelet Power 
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UTVECKLAR SPEL FÖR TJEJER. Pinkfl oor är företaget som står bakom spelet Powerbabe.
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sade att hon hatade Barbie. Tjejer till-
skrivs automatiskt ett Barbie-intresse 
och är det så att man inte gillar Barbie, 
så måste man säga ifrån för att bli av med 
det säger Barbro.

Tekniken öppnar nya dörrar

Totalt blev det fem äventyr för Rockett 
Movado. Sen fi ck hon rätta sig bakom 
Barbie i ledet –  blev Purple Moon 
uppköpta av Mattel. Men Purple Moons 
grundare Brenda Laurel har inte gett upp 
hoppet om spel för tjejer. I takt med att 
tekniken går framåt och den artifi ciella 
intelligensen i spelen blir mer avancerad 
så kan man skapa spel med mer komplexa 
historier – spel som därför borde tilltala 
tjejer. Och hon får medhåll av Barbro 
Johansson: 

– Tekniken öppnar för ett bredare 
utbud. Spelen får mer varierat inne-
håll och vi kan få se fl er äventyrsspel 
i stället för bara renodlat skjutande.
Det är också viktigt att tjejer nu fått 
god datorvana från andra aktiviteter 
än spelande. Chat, webbsurfande 
och musiknedladdning är exempel 
på populära sätt att använda datorn 
bland unga tjejer, och de gör att 
steget till spelande inte blir så långt. 
– Så länge tekniken är krånglig så 
kommer killarna först, men när den 
blir lättillgänglig blir det mindre köns-
specifi kt. På så sätt blir det fl er tjejer som 
spelar och utbudet blir bredare, åt alla 
håll, inte bara ur tjej/kill-aspekten, säger 
Barbro Johansson.

Mats Lerneby
frilansjournalist

lerneby@bredband.net
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Babe. Över  danskar loggar in på 
sidan varje dag och nu är en roman, 
en tv-serie och ett konsolspel under 
utveckling. Camilla är av den bestämda 
uppfattningen att det behövs speciella 
spel för tjejer.

– Om man tittar på utbudet av 
spel idag, så saknas det spel base-
rade på tjejers sätt att leka och ut-
forska. Dessutom är det ett bra sätt 
att göra spelgenrerna mer nyskapande. 
I Power Babes har man en cyberperson-
lighet, som man kan forma helt efter 
eget smak och tycke, alltifrån kläder 
till ögonform och frisyr. Sen gäller det 
att med hjälp av olika sociala taktiker, 
som smicker, mobbing och skvaller, 
behålla sin egen popularitet och få ner 
de andras.

Men Camilla menar att spelet inte 
signalerar till tjejer att popularitet är 
viktigt.

– Det hänger ihop med att det är 
lätt för tjejerna att förstå att det inte är 
verklighet, eftersom vi nyanserar med 
humor. Däremot är det ett bra sätt att 
avdramatisera det sociala spel som alla 
tjejer känner till. 

Tyckte om våld, avskydde rosa 

Kanske är det så att tjejer och killar har 
olika behov av spel och att problemet 
ligger i att det som killar gillar har högre 
status än det som tjejer gillar.

– Tjejer och killar söker olika saker av 
spel, precis som de söker olika saker på 
tv. Killar vill se sport och våld och tjejer 
vill se såpor, säger Ulrika Sjöberg. 

Generaliseringar som givetvis har 
vissa undantag. Barbro Johansson be-
rättar om Rose, som fl era gånger under 
intervjun markerade att hon inte var 
som andra tjejer, genom att säga att 
hon tyckte om våld i spel och avskydde 
färgen rosa. 

– En annan fl icka jag pratade med Hanna Nyström

”En annan fl icka sade att hon hatade Barbie. Tjejer tillskrivs 

automatiskt ett Barbie-intresse och är det så att man inte 

 gillar Barbie, så måste man säga ifrån för att bli av med det”

”En annan fl icka sade att hon hatade Barbie. Tjejer tillskrivs 

 gillar Barbie, så måste man säga ifrån för att bli av med det”
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JURYNS MOTIVERING: En ren och enkel bild med ett motiv som berör. Spel 

är inte bara roligt, det sammanbinder människor och skapar vänskapsband. 

Staff an Ericsson har lyckats fångat det där speciella ögonblicket som gör 

spelandet till vad det är.

Bildtävlingen: vinnare , Staffan ericsson

Spel är utvecklande och utmanande, men 

hur kan man illustrera det? För att skildra 

spelhobbyn på ett rättvist sätt behövs 

snygga och spännande bilder. Tyvärr har 

det ofta varit för svårt för Sverok att få 

tag på rätt bilder när en journalist ringer 

och ber om en bild.

OFTA GÄLLER FÖRFRÅGAN kring ett visst 

spel och gärna vill beställaren ha bilden 

inom några timmar. Att det saknas bilder är 

kanske inte konstigt, alla våra hobby grenar 

är ju deltagarbaserade och inte åskådar-

baserade vilket minskar fotomöjligheterna, 

 vem vill springa runt och fotografera mitt 

under orchernas anfall eller när man precis 

ska sätta sig ner och spela fi nal i en schysst 

brädspelsturnering på ett konvent?

Detta är bakgrunden till att förbunds-

styrelsen i våras utlyste en bildtävling 

för bilder med motiv från spelhobbyn. 

Ambitionen var att få in snygga och bra 

bilder från spelhobbyns olika delar som 

kunde användas till förbundets hemsida, 

tidning, av journalister och i andra sam-

manhang där det fi nns ett behov av att visa 

upp spelande. Nu är tävlingen avslutad, 

och vi vill här visa några av bilderna som 

kommit in.  Förbundsstyrelsen vill tacka 

de som skickat in sina bilder och hoppas 

att även de som inte vunnit är nöjda med 

att deras bilder når ut till en större publik 

och kommer vara till nytta för Sverok och 

spelhobbyn. Målsättningen är att på sikt 

skapa en snygg och smidig bildbank till-

gänglig för såväl medlemmar som media 

och andra genom förbundets hemsida. Än 

så länge är detta inte klart, men vi hoppas 

Behovet 
avavav bilderbilderbilder

22   |   SVEROX
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Med ett tydligt fokus har Johan Röklander funnit en av de 

yngsta lajvarna  i vårt land. Bilden är varm och mycket passande 

för att representera fantasylajvandet.

Med hög teknisk kvalitet och konstnärligt utryck har  Hanna 

Jonsson avbildat en stämningsfull miljö från lajvet ”En resa 

som ingen annan”.

Wilhelm Raab har förevigat den där känslan som uppstår när 

en spelare tar för lång tid på sig att göra sitt drag. Den ovanliga 

vinkeln fräschar till bilden och gör den lite mer spännande.

Det delvis 

skymda motivet 

är dramatiskt 

och bilden andas 

av adrenalin och 

spänning, något 

som ofta hör till 

starka lajvupp-

levelser. Johan 

Röklander har 

tagit bilden.

En varm och stämningsfull bild av Wilhelm Raab. Den utrycker 

både stämning och känsla med ett enkelt motiv som görs 

 dramatiskt med hjälp av vinkel och ljussättning.

Hedersomnämnanden

att det ska kunna bli det inom en inte allt 

för avlägsen framtid.

Ni som har bilder liggande i byrålådor 

och på hård diskar där hemma uppmanas 

att skicka in dem till Sverok. Det kommer 

att behövs många bilder framöver för 

att fylla alla de platser där vi hoppas att 

spelandet ska synas. Skicka era bilder till 

bildbanken@sverok.se så skall vi se till att 

de kommer till bästa möjliga användning! 

Tack igen till alla ni som skickat in bilder, 

fortsätt gärna med det.

Förbundsstyrelsen
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I JÄMLA INGÅR två större projekt, 
 Arrangörsnätverket och Lajvarrangerande  
unga kvinnor, LUK. Utöver dessa ger 
programmet också stöd åt ett antal lajv 
som på olika sätt använder och utveck-
lar  metoderna inom programmet. Hittills 
har den första omgången av LUK genom-
förts och två lajv fått bidrag.

Det första av delprojekten, som 
också varit det som fått mest stöd från 
ungdoms styrelsen, var LUK, 
den del som fokuserar på de 
unga kvinnorna. I LUK 
ingår bl. a. handledning, en 
enklare projektledningskurs 
och allt det som deltagarna 
kan ge varandra i form av 
stöd och diskussioner. Syftet 
är att stärka tjejer som vill 
arrangera och försöka hitta 
och övervinna de hinder som gör att 
tjejer arrangerar i mindre utsträckning 
än killar.

Ny handledning snart tillgänglig

I Sverok är tjejer överrepresenterade i 
styrelser och därmed i administrationen, 
medan de är mycket underrepresenterade 
som arrangörer. Det fi nns inga formella 
hinder som stoppar tjejerna men antag-
ligen en hel del attityder och sociala 
hinder som kan vara desto besvärligare 
att forcera. Därför valde man att fokusera 
på just tjejer.

Självklart kan alla som arrangerar 
behöva liknande utvecklingsgrupper och 
därför har också en handledning skapats. 

Denna kommer att kunna beställas från 
Sverok när projektet är avslutat och 
kanske även att kunna laddas ner från 
webbplatsen. Strukturen är sådan att den 
går att använda i studiecirkelform.

Med lajv på schemat

En av de viktigaste delarna i LUK är att 
de som är med inte bara ska få lära sig om 
att arrangera i teorin utan också prova på. 

Det fanns både deltagare som 
redan höll på med ett projekt 
och andra som inte hade någon 
idé om vad de ville göra. Därför 
fi ck deltagarna se alla delar av 
en projektprocess tidigt.

Det viktiga är inte vilket lajv 
som arrangeras utan att man 
gör det. I projektet användes 
helt olika lajv som utgångs-

punkt för deltagarnas lärande. Lajvet 
som redan var planerat var ett medelstort 
fantasylajv. Några av deltagarna som kom 
från samma förening arrangerade under 
programmets gång ett mindre science 
fi ctionlajv för medlemmarna i den egna 
föreningen. Även idéer på mindre mini-
lajv med deltagargruppen som målgrupp 
togs fram. 

Genom att ha det praktiska exemplet 
att arbeta utifrån är det lättare att se 
behovet av de olika delarna i projektled-
ningskursen. Det gör också att diskussio-
ner och frågor blir mycket mer konkreta 
eftersom man inte bara utgår ifrån vad 
som faktiskt kan hända utan det som just 
då är viktigt.

Unga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnorUnga kvinnor
arrangerar lajv!
Sedan i våras har Jämställdhets-

programmet Jämla genomfört sitt 

första delprogram. Jämla, som är 

ett samarbete mellan Sverok och 

Vi unga har som mål att  utveckla 

kunskap och metoder kring 

 jämställdhet och lajv.

Foto: Kristina Nahlman och Malin Stenborg
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Kön, genus och makt
En viktig aspekt av att genomföra pro-
jektet är att försöka komma på vad det 
egentligen är som hindrar just kvinnor 
att ta på sig arrangörsmanteln. Ganska 
snabbt kom vi fram till att det sällan är 
några formella hinder men att de infor-
mella strukturerna är desto viktigare. 
Kanske är det någon i en förening som 
tagit monopol på vissa roller inom fören-
ingen. Det är lätt att vända sig till någon 
som gjort det förut och inte alltid så lätt 
att få förtroendet 
att göra något nytt, 
speciellt inte om 
den som vill själv 
är lite osäker. 

Även om dis-
kussion och fakta 
kring vad genus, 
feminism och 
könsmakt innebär 
inledde projektet 
var inte detta en 
av huvuddelarna. 
Snarare tog vi fasta 
på deltagarnas egna upplevelser för att 
utveckla dem. Faktiskt handlade mycket 
om något så enkelt som att få självförtro-
ende nog att våga säga att man ville göra 
något. Den genomgående slutsatsen var 
att det nog faktiskt var personerna själva 
som satte gränserna än något konkret 
hinder som stod i deras väg. Varför man 
begränsar sig själv på detta sätt är det 
som är intressant. 

Även om de fl esta inte hade fått 

höra att de inte fi ck bli arrangörer eller 
rollskribenter hade alla erfarenheter av 
nedsättande kommentarer, inte sällan 
länkat till att de var kvinnor. Det är lätt 
att ta all form av kritik mot en idé per-
sonligt när den framförs på ett sätt som 
är bundet till vilket kön den som presen-
terar den har. Ibland kan något så enkelt 
som att man inte presenteras som en 
egen person med namn utan som någons 
fl ickvän, trots att man är medlem och har 
varit det i fl era år, vara det som gör att 

man inte känner 
att man inte har 
rätt att komma 
med förslag. 

Starka reaktioner

Det som kanske 
tydligast talar 
för att utveck-
lingsgrupper som 
denna behövs är 
att reaktionerna 
på våra diskussio-
ner blev så starka. 

Genom den trygghet som fanns i grup-
pen där man faktiskt kunde sätta ord på 
sina rädslor blev det snabbt tydligt var 
problemen fanns. Som med alla problem 
är det lättare att hitta en lösning när 
man identifi erat dem. Eftersom många 
av problemen handlade om att ta för sig 
arbetade vi till exempel med att prata 
inför grupp, presentationstekniker och 
med att ge och ta kritik. 

För att någon som tidigare inte haft 

utrymme ska få det krävs så klart att de 
som har utrymmet sedan tidigare kliver 
tillbaka. I en av föreningarna var detta 
inte något helt självklart. Förutom att 
deltagarna fi ck kritik för att de alls ville 
gå på något som bara var öppet för kvin-
nor fi ck de också en nästan övertydlig 
kurs i härskarteknikerna. Något som ofta 
används av killar som är rädda att tappa 
infl ytande när fl er är med och delar på 
utrymmet. Självklart var inte alla reak-
tioner negativa – snarare tvärt om – men 
när ord som hora används är det lätt så att 
det väger tyngre än allt det andra.

Stöd och bidrag

För att det skulle gå att genomföra det 
lajv som gjordes helt inom LUK var bi-
draget från programmet helt nödvändigt. 
Tillsammans med Mellan himmel och hav, 
som fi ck bidrag förra året, står detta lajv 
nu för en del av de metoder som kommer 
att användas programmets metodhäfte. 
Detta kommer att vara en del av det 
stöd Sverok även efter programmets 
avslutning kan ge föreningar som vill 
titta mer på hur man kan 
 arrangera lajv och skapa 
mer jämställda villkor i 
föreningarna.

Emma Wieslander
sverox@sverok.se

 arrangera lajv och skapa 
mer jämställda villkor i 

DAGARNA tillbringade kullmedlemmarna 

genom att måla, spela spel, sjunga, dansa 

och diskutera, bland annat sina teorier om 

utsidan.

LAJVET KULL 3146 arrangerades av deltagare i LUK. Det handlade om människor som levt hela sina liv i ett hus utan fönster. 

De visste ingenting om världen utanför, och hade varit där så länge de kunde minnas.
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ÄVEN OM MAN inte är väldigt snabbtänkt 
just sådär på morgonen lyckades jag bara 
efter någon sekund komma fram till att: 
”Ja just det. Jag är på lajv. Jag är inte 
Caroline, jag är Moll infödd, dum och 
illaluktande slav.” 

Jag har alltid tyckt att det är roligare 
att spela lågstatusroller än högstatusroller 
på lajv. När min vän Love Ersare frågade 
mig om jag ”ville följa med på Somma-
rens största lajv. Kastaria heter det, blir 
säkert jättekul men tyvärr fi nns det bara 
slavroller kvar” tackade jag ja utan att 
egentligen tänka efter så mycket. Det var 
nog bra, för hade jag tänkt efter hade jag 
med all säkerhet kommit fram till att jag 
inte vågat och stannat hemma och pillat 
mig i naveln istället. Det hade verkligen 
varit synd. 

Jag hamnade i hertiginnan Gyllen-
tupps följe. I vårt fort fanns det tre och 
en halv slav. Det var Moll den unga och 

högt eller lågt
”Hjälp, nån hjälp! Någon har 

tagit vår Sira!” När jag vaknade 
upp i vår lilla låda på torsdags-

morgonen var detta det första 
jag hörde. Jag var trött, hade ont 
i huvudet, undrade om personen 

som skrek inte kunde sluta skrika. 
Varför låg jag på granris och 

halm inpackad mellan  andra 
illaluktande människor i en liten 

bur av trä?

Att spela

Foto: teamnegativ.com

korkade, Tott den dugliga, Dana den 
nedanska slaven samt den före detta 
slaven och nuvarande skräckinjagande 
slavdrivaren Tekla. Vi bodde alla fyra i en 
liten låda av trä som låg precis till höger 
när man kom in genom fortets port. Vi 
var smutsiga och våra kläder var i väldigt 
dåligt skick.

Miljöombyte

På lördagen skulle jag och Tott hyras ut 
till hovet. De skulle ha stor bankett på 
kvällen och behövde extra folk till köket. 
Ojoj tänkte jag, hovet. De högsta av de 
högsta, detta kommer bli fruktansvärt. 

Näpp, mycket fel antagande av mig! 
Redan på promenaden dit blev vi matade 
med nötter och russin och försäkrade om 
att vi minsann skulle bli bättre behand-
lade där än hos Gyllentupparna. Väl 
framme fi ck vi mer mat och jag fi ck 
byta ut mina äckliga, trasiga kläder mot 
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rena fi na. Folk var väldigt stressade med 
soppor och morotshackande men hade 
ändå tid att med jämna mellanrum fråga 
hur vi mådde, om vi ville ha vatten, om 
vi behövde vila. Vi fi ck beröm! De ville 
till och med köpa oss och rädda oss från 
vårt minst sagt halv-
dåliga liv hos Gyllen-
tupparna.

Detta var också  en 
konfl iktfylld kväll. 
Gregorierna, från 
Kastarias grannland, 
skulle attackera Neda-
nerna, från Nedan, ett 
annat grannland, för 
att de skulle göra en 
ritual mot pesten. Det 
blev stort krigstillbud 
eftersom Nedanerna 
faktiskt hade drott-
ningens välsignelse. 
Soldater från alla 
följen slöt upp ( av någon anledning just 
vid Hovets halvdassiga dass! ), banketten 
blev till alla hungriga högfolks besvikelse 
uppskjuten och drottningen var tvungen 
att fl y. Självklart kunde hon inte bara gå 
därifrån när orolighetsfaktorn var så hög, 
så hon skulle förklädas. Man frågade mig 
om jag var villig att låna ut mina äckliga 
slavkläder som låg i en hög på marken. 
Eum ja, det gick bra. 

Det var en konstig känsla för Moll att 
komma tillbaka till buren på kvällen, och 
självklart trodde ingen Gyllentuppare 
på att drottningen hade lånat hennes 
kläder.

Olika reaktioner

När man spelar superlägst i status på ett 
lajv händer det något märkligt, både med 
en själv och med andra spelare. Det säger 
ju sig självt att man blir påverkad av att 
vara inlåst i en liten bur som är så lågt i 
tak att man måste gå på knä, att inte få 
äga några saker eller ens tankar, att vara 
någons egendom. Att dagligen få sina 
tänder och sin kroppsmuskulatur under-
sökt av eventuella köpare. Att tvingas 
göra kullerbyttor och äta rester. 

Det som intresserar mig mest är hur 
andra människor väljer att spela mot 

en. Som jag har upplevt det fi nns det 
två typer:

Typ , ”Åh, vad kul några slavar i en 
bur! Jag får förnedra dem verbalt, spotta 
på dem och peta på dem med pinnar, och 
de kan inte göra någonting åt det MO-

HWHAHAHAW!”
Typ , ”Åh Gud 

vad hemskt, några 
stackare i misär jag 
ska genast ge dem lite 
torkad frukt, några 
vänliga ord och med-
lidsamma blickar”

Naturligtvis är det 
inte bara upp till spe-
laren att välja en typ, 
det kan också bero på 
hur ens rollkaraktär 
är till sinnet. Rätt 
ofta känns det ändå 
som att det är perso-
nen bakom som väljer 

och inte rollen. Jag menar, det är ju ändå 
oftast personen som valt rollen och hur 
de ska spela den.

Men hur tänker man när man väljer? 
Vad är det som gör att vissa människor 
oftast väljer typ  och andra typ ? Är det 
någon djup psykologisk grej härleden till 
barndomen eller bara rena tillfälligheter? 
Vilken typ väljer jag och varför? Jag vet 
faktiskt inte och eftersom jag oftast 
spelar väldigt låg i status har jag väldigt 
små möjligheter att påverka mitt eget 
spelande på det sättet och är man lägst 
i status har man ju ingen att se ned på 
( eller att inte se ned på ). 

Ojojoj, frågorna är många. Det skulle 
vara väldigt enkelt om det var så att de 
som är hemska mot ”lågisar” på lajv är 
hemska människor privat också och 
tvärtom, men tyvärr och tack och lov 
är ju bevisligen inte fallet så. Men vad 
är fallet då? Kanske fi nns det någon där 
ute med en hållbar teori? Jag blir helt 
snurrig. 

Återkomsten till verkligheten

På Kastaria var det ganska växlande med 
typerna. De fl esta i byn var snälla mot 
oss, bagarfamiljen smög åt oss bröd och 
vid brunnen fi ck vi till och med gå före 

några som skulle ta mycket längre tid på 
sig, men de andra av lite högre rang ( och 
det var många sådana på lajvet ) tittade på 
oss med förakt eller helst inte alls. Alltså 
egentligen klagar jag inte fast det kanske 
verkar så. Tvärtom, jag tycker det är jätte-
roligt att spela mot båda typer så länge 
de väger upp varandra någotsånär, vilket 
de gjorde på Kastaria. Jag är dock väldigt 
fascinerad och förundrad av fenomenet. 

Efter Kastaria var allt skumt. Det var 
en väldigt intressant upplevelse att gå på 
aff ären eller på torget och inte bli spottad 
på. Eller att själv kunna gå och köpa ett 
äpple för pengar som faktiskt var mina. 
Det är konstigt hur snabbt man anpassar 
sig till olika saker, lajvet pågick ju trots 
allt bara i fyra dagar.

KASTARIA  SPIRANS GUNST

Kastaria räknades av många lajvare 

som ”sommarens stora” 2004. Det 

arrangerades av föreningen Svarta 

Galten och lajvet var både välbe-

sökt och uppskattat av deltagarna. 

Karaktärerna på lajvet hade nästan 

uteslutande hög eller låg status. De 

bosatta i byn utgjorde till största 

del lågstatusrollerna, medan den 

enorma mängd tillresta adelsföljen 

bestod av högstatusroller. Därav var 

diplomati och möten en viktig del 

av lajvet, konfl ikter löstes till största 

del genom diskussion och inte hand-

ling. Men självklart hettade det till 

stundtals och oväntade handlingar 

tvingade deltagarna till att reagera 

och aktivt agera.

Caroline Holgersson

HÖGA HATTAR, HÖG STATUS? Kyrkan 

hade stor makt på lajvet Kastaria.
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RIKSMÖTET ÄR, som man säger, Sveroks 
högst beslutande organ. Det betyder att 
när riksmötet är samlat kan ombuden på 
mötet besluta i stort sett vad som helst för 
Sverok. På riksmötet bestäms vad förbun-
det skall syssla med under det kommande 
året, den nya förbundsstyrelsen tillsätts 
och det beslutas även om mycket annat.

Det hela är en fantastisk samling av 
människor från hela Sverige och Sveroks 
alla verksamhetsgrenar. Det är intensiva 
och långa dagar, ett utmärkt tillfälle att 
få träff a nya och spännande människor 
samt knyta ovärderliga kontakter.

Angår det mig?

Riksmötet angår alla som är medlem i 
en Sverokförening. Det är på riksmötet 
som det fi nns störst möjlighet att på-
verka i vilken riktning man tycker att 
förbundet skall arbeta. Under mötet 
fi nns det många frågor som berör både 
medlemsföreningarna och de enskilda 
medlemmarna direkt.

Dessutom är det riksmötet som tillsät-
ter den nya förbundsstyrelsen. Förbunds-
styrelsen är ju de som sköter om och 
samordnar förbundet mellan riksmöten. 
Om man vill ha någon speciell företrä-

dare i styrelsen är det under riksmötet 
man har störst chans att påverka vilka 
som blir valda.

Varje år nominerar alla som vill de 
personer de vill se representera deras 
åsikter på riksmötet. Som man lätt för-
står kan inte alla åka i ett förbund med 
  medlemmar. Därför väljer man 
varje år  ombud som träff as under tre 
dagar för att avgöra vad som kommer 
hända under det kommande året inom 
Sverok. 

Hur skall jag göra?

Under hösten kommer vi att skicka ut ett 
brev med en nomineringsanmodan till er 
förening. Där får ni information om hur 
nomineringen kommer att gå till. I detta 
brev fi nner ni även information om hur ni 
kan rösta på de ombud som nominerats. 
Tycker ni att någon från er förening skall 
åka kommer det fi nnas möjlighet att no-
minera honom eller henne och sedan om 
ni vill även rösta på denne som ombud.

Bland de föreningar som röstar kommer 
det att lottas ut ett antal   prova-på-paket 
med lite olika spel så att just er förening 
får möjlighet att pröva lite nya spelformer.

Mer information
Arbetet har redan börjat med arrang-
emanget kring riksmötet och det kommer 
att hålla på hela vägen fram tills själva 
mötet. Är ni intresserade av att veta 
mer om vad som händer så fi nns det 
en särskild hemsida bara för riksmötet: 
rm.sverok.se. 

På sidan kan ni fi nna allt ni behöver 
veta. Där kan ni även se hur ni kontak-
tar oss som arbetar med att förbereda 
ombuds valet och riksmötet. Vi kommer 
genom hemsidan försöka att hålla er 
uppdaterade med allt som kan vara 
av intresse. Vill ni delta diskussioner 
kring riksmötet kan ni göra detta på 
www.sverok.se/forum under rubriken 
”Riksmötet”.

Den – mars  så kommer den lilla staden Skövde 
invaderas av spelare från hela Sverige. Men vad är det 
då som händer? Det är inte konvent på gång, det är något 
ännu bättre, Sveroks Riksmöte!

Riksmötet 2005

Andreas Granander
andreas.granander@sverok.se

Ledamot i Förbundsstyrelsen 
och ansvarig för Riksmötet 

Foto: Gustav Edman
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DET BÖRJADE MED ”the return of the Pressbyrån”. 
Detta ökända skydd som får alla gamla paintball-
rävar att le nostalgiskt, sen kom nyheten att det 
enbart skulle bli spel på Sup’Air ballbanor och till 
sist tillkännagavs det nya fabulösa tävlingsområdet 
– Karstorp Grytan.

Mycket nytt och med hela  lag anmälda i fyra 
olika divisioner var det upplagt för paintballfest. 
Tävlingen avgjordes på två Sup’Air ballbanor, där 
den ena banan hade något fl er skydd medan den 
andra hade färre skydd men med det annorlunda 
Pressbyråskyddet i mitten. Trots det tidvis eländiga 
regnandet avlöpte tävlingen i det stora hela utan 
problem. Lagen hade skydd mot regnet i ett stort 
tält. Visserligen saknades bord och stolar, men på 
markservicen fanns det inte mycket annat att klaga 
på. Den trevliga personalen serverade både frukost 
och lunch och på tävlingsområdet fanns tillgång 

 e Swedish Hype var den sista och 
 avgörande deltävlingen i Nordic  Series. 

Få tävlingar i Norden har varit så 
 hypade innan matchstart som Swedish 
Hype. Hemsidan har varit uppe fl era 

 månader i förväg och har hela tiden upp-
daterats med ny, smaskig, information.

Foto: Emma Sundström
Dan Forsberg

David  Westholm

Kollage: Patrik Eriksson
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RESULTAT: SWEDISH HYPE 

Division 1

1. Norrlands Guld

2. DoW

3. Hailstorm

Division 2

1. STHLM Stallions

2. Frantic

3. Wizeguys

Division 3

1. Mamas Boys

2. Team STT

3. Living Bullseyes

PÅ DE STORA deltävlingarna av Millennium 

Series har nästan alla markörtillverkare sina 

egna tekniker på plats. Swedish Hype har 

nu blivit tillräckligt stor för att några tek-

niker även skulle komma hit. En av dem 

var Jon Forsberg, auktoriserad tekniker 

för företaget Smart Parts.

– Som tekniker hjälper jag spelarna 

att serva deras markörer och luftsystem 

om de får problem med dem. Med över 

 spelare på plats så kan det bli en del 

markörer att serva under en hel helg. På 

Swedish Hype mekade jag dessutom med 

markörer från fl era tillverkare.

Hur har du lärt dig att reparera 

markörer?

– Jag har ett gediget intresse. Det för-

sta jag gör när jag får en ny markör är att 

plocka isär den i dess minsta delar och 

sedan sätter jag ihop den igen. Det lär 

man sig otroligt mycket på. Men vet du 

inte vad du gör ska du inte försöka dig 

på det, det kan hända att du inte kan få 

den att fungera igen. Jag är även lagets 

techkille, jag hjälper alltså killarna i mitt 

lag med deras markörer. Sedan har jag lärt 

mig mycket genom att jag är tekniker på 

europaligatävlingar, men bara när jag inte 

spelar själv med laget Powertrip.

Jon Forsberg, 
Powertrip, Elite

THE RETURN OF THE PRESSBYRÅN. Ett skydd som får alla gamla paintballrävar att le nostalgiskt.
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LOUISE ALICIC ÄR en av Sveriges mest meriterade tjejer. Hon 

började träna paintball  och har utvecklats snabbt. Nu spelar 

hon i tjejlaget FL Charms med medlemmar från hela Norden. 

De har tillsammans hunnit med tre säsonger i europaligan Mil-

lennium Series. Hennes stora mål är att tjejlaget ska knipa en 

:a placering på en sådan tävling.

På frågan vad som är det bästa med paintball ler Louise stort 

och säger att sporten betyder mycket eftersom hennes liv 

kretsar kring den. 

– Det är en otroligt härlig sport att spela och väldigt skön att 

titta på. Det bästa är när allting kring en match stämmer och 

killarna åker på tjejstryk, fortsätter Louise och fl inar glatt.

Som så många andra paintballspelare fi nns det ett problem 

med sporten och det är kostnaden. 

– Det blir säkert ändring på det i och med att Reball lanseras, 

tror Louise men trots det återstår kostnaden för lagets resor till 

våra träningar och det är ganska mycket eftersom vi är utspridda 

i fl era länder.

Inom paintball spelar män  och kvinnor på lika villkor.

– Det känns bra att kunna bevisa att tjejer och killar kan mötas 

på samma nivå inom en och samma sport. Rent fysiskt är vi sva-

gare, men spelmässigt är vi på samma nivå. Den enda gången vi 

märkt av att vi inte riktigt orkat hålla lika hög spelnivå tävlingen 

ut är de gånger vi gått vidare till semifi nal i europaligan. Då har 

vi spelat tre dagar i sträck och det känns i kroppen, men det är 

bara att börja styrke- och konditionsträna.

På Swedish Hype var ett tjejlag anmält och några få tjejer 

spelade i mixade lag.

– När jag började spela så fanns det ett enda lag som bara 

bestod av tjejer i hela Europa och det var vi. Efterhand har det 

börjat dyka upp fl er tjejlag, i Tyskland och Frankrike, men det är 

svårt att hitta tjejer som vill satsa hela sin fritid och alla pengar 

på sporten. 

I Sverige har vi kunnat värva tjejer, eftersom vi skapat oss ett 

namn som är känt i hela paintballvärlden. Vi håller även kontakt 

med de tjejer som spelar i Europa och gästspelar för varandra 

ibland. 

till omklädningsrum samt toaletter. Alla 
domare gjorde ett bra jobb och sist men 
inte minst fanns en hel del försäljare på 
plats.

Flera tävlingar tack vare 
Nordic Series

Att anordna en stor paintballtävling 
innebär blod, svett och tårar det kan 
arrangören av Swedish Hype, Sebastian 
Persson, intyga.

– Det blev dubbelt så jobbigt som jag 
trodde att det skulle bli, mycket beroende 
på det nya tävlingsområdet. De senaste 
sju åren har vi varit på Paintballgården, 
vår permanenta anläggning. Där fi nns 
redan nät och övriga kringarrangemang 
som behövs till en paintballtävling. Inför 
den här tävlingen har vi bland annat fått 

konstruera nya nätstolpar. De visade sig 
vara mer komplicerade än väntat att sätta 
upp, men de blev överlägsna all annan 
nätutrustning som 
jag sett förut.

Det första man 
lägger märke till 
jämfört med förra 
årets tävling är 
den nya tävlings-
platsen.

– Störst skill-
nad är självklart 
det nya fantastiska 
området med sina 
naturliga läktare, 
men i övrigt har paintballen de senaste 
– åren förändrats mycket tack vare 
Nordic Series. Serien har öppnat fl er 

möjligheter för att anordna fl er stora 
seriösa tävlingar runt om i Skandina-
vien. Innan Nordic Series arrangerades 

små turneringar 
lite här och var, 
men det var bara 
Hypen som var en 
stor och årligen 
återkommande 
tävling. Det med-
förde i och för sig 
att folk återkom 
till tävlingen och 
att den växte varje 
år. Första gången 
som Swedish 

Hype hölls var  och då kom  lag. 
Från  fram till  blev varje tävling 
fullbokad och jag var tvungen att börja 

Louise Alicic, 
FL Charms, division 

I TOPPEN AV NORDIC SERIES. Overdose från 
Skövde blev nordiska mästare för andra 
året i rad.
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NÅGOT SOM DE fl esta paintballspelare 

längtat efter är billigare träningar. Svaret 

kan vara Reball, den återanvändningsbara 

träningsbollen. På diverse paintballforum 

har rykten kring Reball cirkulerat en längre 

tid. När kommer Reball? Vilka sorter fi nns? 

Hur funkar den? En pratstund med Magued 

Idris under Swedish Hype gav svar på en 

del av frågorna.

– Reball kommer att revolutionera spor-

ten. Minskade träningskostnader medför 

att lagen kommer att kunna träna oftare, 

för det är dyrt med paintballs, säger Ma-

gued som utvecklat Reball. 

Det kommer att släppas en variant av 

Reball, inte två som ryktet hävdat. Den 

kommer att heta Reball Practise och är en 

mjuk gummiboll. Med mjuk menas en boll 

som går alldeles utmärkt att använda när 

man spelar mot varandra. Den kan även 

användas för att träna snapshooting (prick-

skytte), breakbollning (skjuta i starten av 

en match) eller till uthyrningsparker.

– Med en utgångshastighet på ca  fps 

går den rakt ca  meter, efter det dyker 

bollbanan. Bollen passar därmed bäst på 

mindre banor eller på inomhusbanor. Att 

försöka skjuta back till back på en sjuman-

nabana är ingen idé.

Den största skillnaden mot liknande 

återanvändbara bollar är att Reball inte 

behöver oljas in eller talkas efter använd-

ning. Det räcker att tvätta bollarna med 

vatten efter användning och låta dem torka 

innan de används igen.

Magued har även varit med och utveck-

lat den så kallade Snap Boxen. Det är ett 

portabelt tält som är tillverkad för att paint-

ballspelare ska kunna träna snapshooting 

var som helst. 

– Snap Boxen kan sättas upp i en 

gymnastiksal eller till och med hemma i 

garaget. Den väger  kg och ryms i en liten 

väska. Spelaren skjuter från ena kortsidan 

av tältet mot ett mål uppsatt på motsatt 

sida. Tältet som även har duk i botten ser 

till att bollarna blir lätta att samla in när 

träningen är klar.

Hela konceptet med återanvändbara 

bollar och Snap Boxen lovar gott, nu 

hoppas bara hela paintballsverige att 

Reball Practise kommer att leva upp till 

förväntningarna när den väl kommer ut 

på marknaden. Releasedatumet är ännu 

okänt när detta skrivs.

tacka nej till lag. Då föddes idén att byta 
plats till Karstorpsområdet. Nu i år fi ck 
jag chansen att hyra det och naturligt-
vis satsade vi på att bli Nordens största 
tävling. Flen Open slog oss med bara ett 
retligt lag, säger Sebastian lite besviket.

Uppskattat arrangemang

Trots allt slit fi nns det fortfarande en 
sporre att årligen anordna tävlingen.

– Givetvis är det numera en eko-
nomisk aspekt och allt överskott från 
turneringen investeras i mitt företag 
Paintballgården. De första fem åren 
gjorde jag det av ren passion för sporten. 
Jag brann för den helt enkelt och det gör 
jag fortfarande. Det fi nns eldsjälar inom 
alla idrotter och för att paintball ska 

Sofia Sundström
sofia@mail.nu

REBALL PRACTISE

Kostnad: 1150 kr för 500 st (2:30 kr/st)

Vikt: 2,5 gram (0,7  gram mindre än en paintball)

Omkrets: 0,684 tum

Utgångshastighet: 260-270 feet/sek

Skötselråd: Tvätta med vatten och låt torka innan nästa användning

Magued Idris
– utvecklare av 
Reball Practise

TOTALSTÄLLNING NORDIC
SERIES 2004 

Elite

1. Overdose Skövde

2. Solid Drammen

3. Joy Stockholm

Division 1

1. Hype

2. DoW

3. Hailstorm

Division 2

1. Wizeguys

2. Slamdancers

3. DoW

kunna växa sig stor i Norden krävs det 
en eldsjäl i varje stad.

Sebastian är inte bara arrangör utan 
även nybliven Nordisk Mästare i Elite.

– Overdose blev Nordiska mästare för 
andra året i rad. Det känns så jäkligt kul 
att vinna på sin egen tävling. Många har 
kommit fram och gratulerat på stan och 
tyckt att vi, och tävlingen, varit grymt 
bra, säger Sebastian och 
ser mycket nöjd ut. 

Och nöjd ska han 
vara med tanke på 
hans prestationer 
på och utanför 
paintballbanan 
under Swedish 
Hype.
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SVEROKS FÖRBUNDSKANSLI HAR alltså nu 
fl yttat till ny adress i Linköping. Efter-
som kontraktet på vår gamla lokal gick 
ut var vi tvungna att fl ytta. Vi letade i 
fl era månader efter en passande lokal och 
bestämde oss i somras för att en lokal på 
Klostergatan i Linköping skulle passa 
våra behov.

Men hur kommer det sig att Sveroks 
kansli alltid har funnits i Linköping? Det 
beror på en dator. En dator som använ-
des till Sveroks administrativa sysslor och 
som råkade fi nnas i 
Linköping. Datorn 
var starten på ett 
kansli och anled-
ningen att den fanns 
just i Linköping var 
att den tillhörde en 
ideellt arbetande 
person som bodde 
där. Efter ett tag 
u p p  g r a d e r a d e s 
”kansliet” till en 
k l ä d k a m m a r e . 
En klädkammare med en dator. Men 
Sverok växte sig större och det gjorde 
även kansliet. Kansliet fl yttade in i ett 
kollektiv och fi ck tillökning i form av 
en kopiator.  

Större arbetsplatser
Vad kan ni då hitta på det nya kansliet? 
Det har inriktat sig på att inhysa både 
arbets- och mötesplatser för bland 
annat förbundsstyrelsen. Det fi nns ett 
kontor med plats för våra fyra anställda 
kanslister. Deras arbetsplatser har större 
utrymme än på det förra 
kansliet.

– Vi får lite mer space 
mellan oss på kansliet. 
Som arbetsplats blir det 
ett suveränt ställe, mycket 
bättre än tidigare, säger 
kanslisten Lars Johansson, 
även känd som Molle.

Det fi nns även ett stort 
konferensrum med ytter-
ligare arbetsplatser och 
sovrum som kan inhysa 
upp till tolv personer. Det fi nns också 
utrymmen för arkiv och tryckeri samt 
ett mindre kök.

Stor hjälp för föreningarna

Vad händer då egentligen på kansliet som 
berör dig och din 
förening? Massor. 
Det är här som alla 
antagna föreningar 
läggs in i vår databas 
och det är härifrån 
alla föreningsbidrag 
skickas ut. Det är 
här all vår ekonomi 
bokförs och kon-
troller av föreningar 
utförs. Och det är 
här som det alltid 

fi nns anställda som kan svara på frågor. 
Listan kan göras lång.

– Vi är liksom maskineriet som ser 
till att klockan funkar. Det ska funka. 
Vi hjälper föreningarna att starta upp och 

Karolina Staël
karolina@sverok.se

Vice ordförande samt ansvarig för 
kansli & arbetsgivarfrågor

Ett nytt kansli
I början av oktober rådde en 
hektisk tid på Sveroks kansli 

i Linköping. Det stod fl ytt på 
schemat. I några dagar bredde 
kaoset ut sig varefter ordning 

åter infann sig. Sverok har  
 fl yttat och du är välkommen att 

hälsa på i de nya lokalerna.

vi hjälper dem att klara av saker själva, 
säger Molle. Några politiska beslut tar 
dock inte kanslisterna, det gör förbunds-
styrelsen. 

Öppet hus

När är det möjligt att besöka på det nya 
kansliet? Fredag den  
november kommer det nya 
kansliet att hålla öppet hus 
hela dagen. Till detta är 
alla föreningsmedlemmar 
samt andra intresserade 
personer välkomna. Under 
dagen kommer kanslisterna 
och delar ur förbundssty-
relsen att bjuda på olika 
Sverok-aktiviteter och visa 
upp det nya kansliet. 

– Det fi nns många goda 
anledningar att komma och hälsa på 
kansliet, säger kanslisten Christer  Pet-
terson, även känd som Chrisp. Genom 
att komma hit kan ni sätta människor på 
alla röster och e-brev, ni får träff a män-
niskorna och föreningarna får en chans 
att påverka och synas.

Så om du vill få en riktig inblick i hur 
det nya kansliet ser ut rekommenderar jag 
ett besök i Linköping den  november. 
Ingen speciell anmälan behövs, och even-
tuella frågor svarar gärna Sveroks glada 
kanslister på. Välkommen!
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Foto: Karolina Staël

CHRISTER ”CHRISP” 

PETTERSON. Han med den 
snälla telefonrösten.

TOMT VAR DET HÄR. Men till den  
november har kansliet fyllts med allt 
som ett kansli behöver.
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Bildreportage: vreden
östfronten/Jul i  1944 Foto: picturethis.se

VREDEN VAR ETT levande rollspel med lärande ambitioner. Berättelsen 

handlade om Sovjetunionen under Stalintiden och dramat var förlagt till 

Narvafronten . Ambitionen var att spelet skulle fungera som en kort 

introduktion till Sovjetunionens, och i synnerhet sovjetterrorns, historia. 

Vreden arrangerades av medlemmar ur reenactmentföreningen MHS 

(Militärhistoriska sällskapet) samt spelföreningarna Unionen och 

Bollmora lajvsällskap.

Narvafronten  juli 

Författarinnan och Korpralen Anna Pavlovna

”För att vara helt ärlig –  det sista vi tänkte på i skyttegravarna 

var Stalin.” – Jurij Belasj, soldat, diktare  

Nyrekryter anländer
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”Det är långt mellan dig och mig men till döden endast fyra steg” 

– Alexej Surkov 

Den av prestationsångest härjade Löjtnant Anatolij Pristavkin

Vakttorn
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KrönikaKrönikaKrönikaKrönikaKrönikaKrönika

PÅ ETT MEDELSTORT bibliotek i Stockholm  
ser mina kollegor och jag mycket barn, 
många pensionärer och många studenter 
bland våra besökare. Men ungdomarna 
då? Jo, en hel del tjejer lånar böcker om 
”hjärta & smärta” och även fantasy. Då 
återstår gruppen ”tonårskillar”. De lånar 
en bok bara när en nitisk lärare tvingar 
dem. Detta tyckte vi var märkligt, vi som 
har så bra böcker.

VI BÖRJADE SPANA lite diskret i närmiljön. 
Vad sysslade våra egna ungdomar med 
på fritiden? Några, däribland min egen 
son, var ivriga rollspelare. Han bad mig 
ibland att ta hem böcker om mytologi, om 
 vikingatiden och om ”hur man byggde 
hus på medeltiden”. Aha! Det där mum-
lande tärningskastandet i halvmörka rum 
var kanske inte helt förkastligt. Kunde 
kanske vara rent uppbyggligt, dvs. något 
för biblioteken?

Kollegorna var positiva över förslaget 
att starta en försöksverksamhet med 
rollspel. Nästan inga svenska bibliotek 
hade satsat på detta. Jag frågade runt 
i skolklasserna som kom till bibblan, 
och fi ck snabbt ihop ett litet gäng glada 
rollspelare, som ville hjälpa till med in-
köpsurvalet.

VI ORDNADE EN träff  i bibliotekets ung-
domshörna. Tobias och Lowe från Sverok  
stod för sakkunskapen, de yngre killarna 
bubblade över av entusiasm. Själv anteck-
nade jag så pennan glödde: vilka spel var 
mest populära? Engelska eller svenska? 
Många olika titlar eller många ex. av 
samma? Fanns det spel som var för otäcka 
och skrämmande för biblioteksbruk? Hur 
gör man med spelplaner och fi gurer, som 
ska klippas ut, för så kan man ju inte göra 
med våra böcker? Det var brainstorming 
på högsta nivå! Kvällen blev sen, och den 
medelålders bibliotekarien blev allt tröt-

tare, men ingen annan verkade vilja gå 
hem. Då föreslog Tobias och Lowe, att vi 
kunde träff as igen. När alla spelböckerna 
var inköpta, så skulle vi ha en hel lördag 
tillsammans i bibliotekets fi lmrum och 
provspela så många vi hann. Stort jubel!

Vi fi ck ett extraanslag ”för ungdoms-
satsningar” och köpte in en rejäl hyll-
meter rollspel. Vilken tur att de har så 
biblioteksmässigt format! Det tog en tid 
att få dem katalogiserade och klassifi ce-
rade, plastade och stämplade enligt alla 
bibliotekets regler. Men när de väl kom 
ut på hyllorna, så sa det bar ”slurp”, så var 
praktiskt taget alla utlånade!

SÅNT SKRYTER MAN ju gärna med. Så nu 
vill avundsjuka kollegor också ha rollspel 

Rollspelens intåg

Vera Dettmann
 Hornstulls bibliotek

vera.dettmann@kultur.stockholm.se

på sina bibliotek. Flera av Stockholms 
förortsfi lialer har hört sig för och vill 
ha tips. 

Så passa på nu! Gå till era lokala bib-
liotek och fråga varför de inte har rollspel 
till utlån. ”Sånt fi nns inte på biblioteken”, 
svarar de kanske. Men då talar du om, 
att ” jodå, Hornstulls bib-
liotek...” Hänvisa gärna 
till mig.

ROLLSPEL PÅ HYLLORNA. Hornstulls bibliotek har tagit rollspelen på allvar och placerat 
dem bland böckerna.

FO
TO

: JERA
M

EY JA
N

N
EN

E



38   |   SVEROX SVEROX   |   39

att få  andra att förståatt få  andra att förstå



KONTAKTA SVEROK!

Klostergatan 5 A

582 23 Linköping

E-post: info@sverok.se

Tel: 013 - 14 06 00

Fax: 013 - 14 22 99

Posttidning B
Avs:  SVEROK
 Klostergatan 5 A
 582 23 LINKÖPING

HUR BLIR MAN 

MEDLEM I SVEROK?

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 existe-

rande förening. 

För information om hur 
man går till väga, titta in 

på www.sverok.se eller 
kontakta Sveroks kansli

kalendarium
SillyCon 13 5–7 nov
Sillycon är Dalarnas äldsta konvent.

sillycon.sverok.net

Dreamhack Winter 25–28 nov
Sveriges största Lan arrangeras i Jön-

köping.

www.dreamhack.org

Borås Spelkonvent 5–7 nov
Ett klassiskt konvent i västsverige.

bsk.sverok.net

The Quest  4–5 dec
for Atlantis II 
Gemytlig Warhammer-turnering i 

Uppsala.

atlantis.sverok.net/qfa2

CrossCon 3–5 jan
Konvent i Gislaved med temat himmel 

och helvete.

www.crosscon.tk


