


Hej! är det Stadsbyggnadskontoret?
jo, jag gör ett skolarbete om tunnlar.

kartorna kommer säkert till användning...

tacka inte mig.
tacka offentlighets-
principen.

Bild: Josefin Rasmuson
Text: Gabriel Widing



att det alltid finns en väg in...

tacka inte mig.
tacka offentlighets-
principen.

DET SÄGS



AH... PERFEKT FÖR MIN
  ÖPPNINGSSCEN...
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Skillnaden mellan fiktion  
och verklighet är påhittad

�

Verkligheten är en konstruktion, en ihärdig illusion. Allt du ser och känner 
omkring dig är skapat av människor. Intrycken som utgör vår vardag har alla 
producerats av någon. Väggar och vägar, bilar och bussar. Rum och reklam, 
parkeringsplatser och parker. Tyget i dina kläder och din fräsiga frisyr – allt är 
design. Att världen skapats av människor betyder att vi kan omskapa den, låta 
den formas efter våra lekar och begär.

Verkligheten skapas inte bara av de intryck vi får utan lika mycket av de 
sociala överenskommelser som hör till varje given situation – vad som är ok att 
säga, göra, tycka, tänka, på en viss plats vid ett visst tillfälle. Överenskommel-
ser hjälper oss att kommunicera med varandra, men de fjättrar oss också i ett 
förutsägbarhetens och feghetens fängelse.

Precis som vi inte byggt staden vi lever i, så skapar vi inte själva de över-
enskommelser vi rör oss i. De är oftast bestämda på förhand. När vi kliver in 
i klassrummet, köket, caféet så finns det redan en uppsättning regler för hur 
vi ska bete oss. Tillsammans kan vi börja utmana dessa överenskommelser 
och hitta platser där de inte är givna, där vi kan hitta på nya. Detta är ett av 
verklighetsspelens viktigaste vapen i sin lek med och mot verkligheten; genom 
den kollektiva berättelsen eller fiktionen kan vi förändra världen. Det som gör 
detta vapen så farligt är att det avslöjar en väl bevarad hemlighet: att skillnaden 
mellan fiktion och verklighet är påhittad. Berättelser reflekterar en verklighet 
som reflekterar berättelser. Liv och bilder av liv har skapat bilder som är liv 
och liv som är bilder. Människor har blivit roller som blivit människor. Dessa 
element: spel och verklighet, måste mötas och uppblandas för att vi ska kunna 
ta kontrollen över våra egna liv.

Vi spelar med och mot verkligheten. Vårt glada budskap är detta: Ingenting är 
sant, allting är tillåtet. Tillsammans kan vi hitta de nya vägarna och de dolda 
stigarna, de som leder bort från vår nuvarande situation av uttråkat elände.
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Skapa ett verklighetsspel för vänner och bekanta!
Verktyg för att komma igång. 

Eftersom det kan vara svårt att komma 
igång så har vi satt ihop en liten modell 
som gör det lätt för spelkoordinatörer 
att hitta på små berättelser för en 
grupp spelare. Oftast är det fler spelare 
än koordinatörer, men det måste inte 
nödvändigtvis vara så. Den här artikeln 
är skriven för att ge tips om hur 1–3 
koordinatörer kan genomföra ett v-spel 
för 3–12 spelare.

Vem är koordinatören?
Koordinatören är manipulatören, 
konspiratören, organisatören, mario-
nettmästaren, vägledaren. Din uppgift 
som koordinatör är att skapa förutsätt-
ningarna för ett kul och spännande spel. 
Koordinatören står att jämföra med 
teaterns regissör, rollspelens spelledare 
och lajvets arrangörer. Uppgiften går ut 
på att skapa ett ramverk där spelarna 
kan ta plats och agera på egen hand.

Ingångar
Det är koordinatörens uppgift att bjuda 
in till spel. Det finns två strategier för att 
göra det. Den första skulle kunna se ut 
såhär:
• Bjud in dina vänner och bekanta till ett 
verklighetsspel
• Ta in anmälningar från dem som vill 
vara med
• Förklara spelets eventuella regler och 
överenskommelser
• Starta spelet
Den andra är att iscensätta en händelse, 
roll eller miljö som är tillräckligt intres-
seväckande för att människor ska börja 
nysta i spelet på eget initiativ – utan att 
veta om att det är ett spel. Spel som gli-
der in i verkligheten utan att det märks 
brukar benämnas sömlösa. Den söm 
som förbundit spelet med verkligheten 
är osynlig. 

Ett spel för anmälda deltagare är 
lättare att arrangera än ett hemligt. 
Öppenhet ger en känsla av trygghet och 

Leken och sagan har försvunnit ur våra liv. Äventyret har förpassats till 
dataskärmar och boksidor. Verklighetsspel är ett sätt ta äventyrarens eller 
upptäcktsresandens skepnad för att återupptäcka verkligheten och sig själv. 
Genom att koordinera ett litet verklighetsspel för dina vänner kan du skapa 
en berättelse som ger dem nya nervkittlande perspektiv på vardagen.
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medbestämmande. Hemligheter tende-
rar att föda försiktighet och misstänk-
samhet. Det är svårt och resurskrävande 
att förändra verkligheten för någon som 
inte är med på noterna. 
Om du väljer den uppenbara varianten 
kan du be deltagarna ”glömma” att det 
är ett spel när ni väl kör igång. Lita på 
att de vill hänge sig åt leken.

Spelets första scen är viktig för att 
sätta en stämning och skapa engage-
mang bland spelarna. Till exempel:

Koordinatörsroll Flanören vandrar planlöst genom staden. 
Gå helt enkelt ut på stan, gärna vid olika tider på dyg-
net – utan att ha ett mål. Följ alla impulser, sök svar 
på alla frågor. Kan den där dörren öppnas? Vart leder 
den där stegen? Gå gärna i områden du inte besökt tidi-
gare. Vilka tunnelbane- eller spårvagnshållplatser har 
du aldrig besökt? Förvåna dig själv genom att gå tjugo 
minuter i en speciell riktning, t ex nordväst, och se var 
du hamnar, men var inte vara rädd för att stanna upp 
på vägen. Med ögonen på skaft kommer du att hitta 
intresseväckande platser som kan passa för en scen i 
den berättelse som ska gestaltas.

Koordinatörsroll Spionen agerar genom att informera sig, 
söker genom arkiv och filer för att hitta avslöjande 
information om sin omgivning. Med rätt karta kan en 
spännande gårdsplan eller bergsknalle eller hustak 
dyka upp. Satellitbilder från Internet och kartböcker 
på bibliotek kan vara till stor hjälp. Men det finns även 
andra arkiv att tillgå. I Sverige är tack och lov alla 
dokument som passerar eller produceras på en myn-
dighet offentliga handlingar. Det betyder att du kan be-
gära ut ritningar på alla hus (Stadsbyggnadskontoret) 
och en massa kartor (Gatu- och fastighetskontoret). 
Ibland kan man vara tvungen att betala några slantar 
för kopiorna.

• Någon har lämnat en lapp i skolbän-
ken/skåpet
• Någon har glömt ett papper i kopia-
torn på jobbet
• Spelaren anmäler sig till en kurs
• Spelaren blir medlem i en organisation
• En hemlighet avslöjas
Kanske initieras spel bäst genom mänsk-
lig kontakt. Ett knastrigt telefonsamtal 
eller en okänd filur som söker kontakt.

FLANÖREN

SPIONEN
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Vem är spelaren?
Vilka är vi egentligen och varför? Vilka 
vill vi vara och vilka kan vi vara? Vad 
händer om man tar på sig fel kläder, 
talar på fel sätt och går till fel plats? 
Olika roller skapar olika möjligheter att 
agera. Spelaren är äventyraren, vännen, 
utforskaren.

Din uppgift som koordinatör är att 
involvera spelaren i en spännande berät-
telse. För att göra det kan du använda 
alla medel som finns mellan himmel 
och jord, men spelaren måste vilja leka 
leken, annars kommer det att gå väldigt 
trögt.

Verklighetsspel har jämförts med 
rollspel på stan. Det stämmer i viss mån, 
men i ett v-spel kan roll och spelare 
betraktas som en och samma. En roll är 
ett tankesätt eller en social position som 
spelaren intar för att kunna agera på ett 
speciellt sätt som gagnar berättelsen och 
spelarens liv. Spelaren kanske behöver 
inta nya roller för att komma vidare i 
spelets berättelse. Vissa delar av iden-
titeten är svårare att förändra än andra. 
Att överskrida kön, klass och etnisk 
tillhörighet är bland de svårare, medan 
yrke, intressen och livsstil i allmänhet 
är lättare. Kön, klass och etnicitet sitter 
djupt rotade i våra kroppar och sociala 
koder, därav svårigheterna. Men allt är 
antagligen möjligt, varken kroppar eller 
sociala uttryck är statiska och mycket 
handlar om symboler: ett kors runt 
halsen, en skinnjacka, en munkis, en 
kostym.

Berättelser som lämpar 
sig för v-spel
Verklighetsspelens berättelser får gärna 
följa spelets form. Låt berättelsen visa 
spelarna hur svaga verklighetens murar 

är, hur vi kan bryta ner alla föreställ-
ningar om vad som är möjligt och 
omöjligt för att hitta en fantastisk värld 
på andra sidan. Denna insikt eller erfa-
renhet kan förmedlas på många sätt.

utmana makten

Bygg upp en berättelse kring lärarna 
som gör att eleverna måste spionera på 
dem, ta reda på information, och under-
minera deras dömande och upphöjda 
position. Eller varför inte ett paranoia-
spel, någon är ute efter spelarna! De 
måste fly denna okända makt, informa-
tion måste överlämnas, men fienden får 
inte nå vare sig dem eller infon.

myter

Skapa en myt som spelarna kan under-
söka. Iscensätt någon lokal spökhistoria 

I film, böcker och verklighet används olika metafo-
rer för att beskriva verkligheten som formbar 
illusion, till exempel:

• En dator har skapat verkligheten, som är 
virtuell och omskapas genom hacking
• Världen är magisk och kan förändras med 
vilja och magisk kraft
• Genom galenskap kan vi se nya verkligheter
• Världen har många dimensioner, vi kan 
bara se en av dem
• Språket konstruerar världen, vi kan om-
skapa den genom skrift och tal
• Gud skapade världen, vi kan omskapa den 
genom bön
• Verkligheten är en dröm som vi kan vakna 
upp ur
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Överenskommelser
Genom att skapa olika överenskom-
melser och regler för v-spelet så finns det 
möjlighet att gestalta berättelser som an-
nars vore omöjliga. Det kan också vara 
ett sätt att skapa trygghet för spelaren.

En vanlig överenskommelse i verk-
lighetsspel är att man ska låtsas som att 
det som händer i spelet är ”på riktigt” 
och i viss mån låtsas som att det som 
händer ”på riktigt” har betydelse för 
spelet.

I killerspel som Deathgame (se s. 79) 
brukar det vara förbjudet att ”döda” 
spelare på arbetsplatser och i skolor. 
I mitten av nittiotalet använde man 
vapenreplikor i killerspel. Efter ett antal 
incidenter kom man överens om att det 
vore bättre att representera en pistol 
med något så vardagligt som en banan, 
såsom det föreslogs i de amerikanska 
originalregler som cirkulerade på ur-
blekta kopior. Sådana överenskommelser 
blev viktiga för att arbetskamrater och 
klasskamrater skulle slippa se iscensatta 
mord.

Regler och överenskommelser kan 
antingen formuleras innan spelet börjar, 
eller bakas in i berättelsen.

eller myt eller hitta på en ny! Många är 
benägna att tro på sagor och fän, med 
fördel i modern form. Bilder på ufo:n åt-
följs ibland av texten ”I want to believe”. 
Spela på den viljan!

Inom litteratur- och filmstudier an-
vänds begreppet suspension of  disbelief, 
att åskådaren avstår från sin misstro. 
Filmer och böcker kräver att betraktaren 
har en vilja att tro på fiktionen. Samma 
vilja att tro kan verklighetsspelaren ha, 
särskilt om det instruerats i förväg.

deStruktivitet

Undvik berättelser med självdestrukti-
vitet, våld och död som grundelement, 
för våra berättelser tenderar att bli till 
verklighet.

Skapa ett spel
Nedan presenteras olika miljöer, scener 
och stämningar som du kan använda 
dig av när du skapar ett spel. Läs och 
fundera igenom vad det finns för platser 
i din närhet och hur du skulle kunna 
använda dem i en berättelse. Fundera 
över händelser och möten som skulle 
vara spännande att uppleva på dessa 
platser. Sen är det bara att se till att det 
hela händer på riktigt.

Vi rekommenderar att du börjar 
smått. Små smakfulla scener, enkla hän-
delser som blir magiska för att spelarna 
aldrig upplevt dem förut. Ett oväntat 
möte i en hiss, den nyvunna känslan att 
få klättra under en bro, lukten av sprej-
färg efter att ha målat en magisk symbol 
på en obesökt bakgata. Tänk igenom 
händelser i ditt förflutna som varit spän-
nande eller omvälvande och försök att 
använda dem som inspiration.

Det är svårt att koordinera. Om du 
kan få ihop en berättelse med tre fung-
erande scener som ett första experiment 



1212

så ska du vara nöjd. Det finns i och för 
sig spel som har pågått i flera år, myter 
och berättelser som aldrig tycks komma 
till ett slut. De upplevelser och minnen 
som spelarna vinner kommer aldrig att 
gå förlorade.

Vissa kombinationer av platser och 
scener eller aktörer och platser kan vid 
en första anblick vara omöjliga att kom-
binera. Ge det ett försök! Det oväntade 
skapar ofta intressant handling. Hur kan 
en ritual i en shopping-galleria eller en 
intervju i en koja komma till liv?

Staden som scen
Berättelser och sagor finns i våra dröm-
mar, i dikter nerklottrade på gömda 
papperslappar, i viskningar runt elden 
om sommarnätterna. Nu måste vi våga 
ta dessa berättelser ut på gatorna, låta 
dem få liv i stadens sjudande gytter av 
människor och oväntade möten. Staden 
skulle kunna vara en möjligheternas 
labyrint, men har krympt ihop till ett 
eländigt repetitivt mönster där allting 
tycks förutsägbart.

Fria rum
De rum vi kallar fria saknar tydliga 
överenskommelser om vad man får och 

inte får göra. Spelarna får därför ett 
större handlingsutrymme. Det är lätt att 
definiera en händelse som passar spelets 
berättelse i dessa rum, eftersom lite vad 
som helst skulle kunna hända.

övergivet huS Finns nästan alltid 
att tillgå. Kan vara lite knepigt att ta 
sig in, men när det väl är gjort finns 
det stora möjligheter. Ibland finns det 
tillgång till el och då kan ljudutrustning 
användas. Passar för upptäckande, 
möte, surrealism, skapande. Se upp för 
larm och hål i golv. Kolla om det går att 
komma upp på taket och om det finns 
mer än en väg in.

underjorden I de flesta städer finns 
gott om underjordiska tunnelsystem 
och rum: teletunnlar, fjärrvärmetunnlar, 
dagvattentunnlar, gastunnlar, skyddsut-
rymmen, osv. Har du någon som helst 
chans, se till att få ner dina spelare i 
underjorden, det är en upplevelse de 
inte kommer att glömma. Se till att de 
har med sig minst två ficklampor med 
sig. Passar för upptäckande, ritual, ut-
forskande, möte. 

park Utmärkt plats för spelande. Om 
dagarna är det grönt och mjukt och 
öppet, om nätterna är det mörkt och lätt 



131313

att gömma sig. Parken är dynamisk, den 
kan vara både trygg och skrämmande. 
Om hösten blir den gul och röd och 
poetisk. Passar för nästan alla typer av 
scener eller situationer. 

torg Själva symbolen för ”det of-
fentliga rummet”. Här fördes en gång 
i tiden medborgarnas dialog kring 
politiska frågor. På torget är det lätt att 
påkalla uppmärksamhet. Alla kan se 
vad alla gör, vilket självklart har för- och 
nackdelar. Torget passar bland annat för 
aktionen, möte eller surrealism.

kojan Kojor sätter lätt igång fantasin. 
Det lätt att spela på känslor som hör 
barndomen till. I en gömd koja kan man 
se men inte bli sedd. Det finns även mer 
avancerade ”kojor” vid lägerplatser, där 
man kan göra övernattningar.

huStak Tro det eller ej, men alla hus 
har tak. Det är inte så ofta man kommer 
upp på dem, men de finns där. Från 
taken kan man få utsikt över staden, 
det kan vara passande att få en sådan 
överblick i början av ett spel, så att man 
kan sondera terrängen. Eller så kan det 
avsluta ett spel så att spelaren kan se 
tillbaka på den resa hon gjort.

Erövrade rum
Dessa rum har tydligt definierade över-
enskommelser om vad man får och inte 
får göra. Det gör dem svårspelade, men 
desto mer spännande. Dessa rum skapar 
ett drama så fort spelarna tvingas bryta 
mot någon av de funktioner som rum-
met var avsett för från början.

galleria En utmaning för varje 
v-spelare är att göra någonting överhu-
vudtaget inne i en shopping-galleria. 
Dessa privatiserade jättehallar har en 
mycket liten handlingsrymd. Enligt över-
enskommelsen tillåts vi göra två saker: 
titta och shoppa. Vilken scen som helst 
är således en utmaning av detta rum. 
Gallerian passar alltså inga scener, men 
förtjänar att bombas med spel. Se upp 
för väktare.

Skolan Det som skulle kunna vara en 
fantastisk plattform för kreativitet, lek 
och samarbete är idag en uppfostrings-
anstalt där man håller inne unga män-
niskor för att de inte ska hitta på bus, en 
sorts fängelse fram till vuxenlivet. Skolan 
är en självklar startpunkt för v-spelande.

buSS & tåg Transportmedel är tillfäl-
ligt slutna rum som ofta har en lågmäld 
social karaktär. Det kan vara svårt att 
planera scener under transportsträckor, 
eftersom spelarna lätt kan råka åka bort 
från scenen.

jobbet Det blir lätt missvisande att 
säga någonting generellt om jobbställen 
eftersom de ser så olika ut.  Arbetsplat-
ser är ofta svåra att infiltrera med spe-
lande. De kvarglömda reglerna för Fight 
Club är ett bra exempel på hur små 
medel kan ställa till stor oreda. Som lä-
rare eller fritidspedagog har du enorma 
möjligheter. Med mer asociala jobb som 
spärrvakt eller programmerare blir det 
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svårt. V-spel på jobbet kan skapa resultat 
av stor betydelse för din vardag. Du kan 
få ett sammansvetsat arbetslag att driva 
gäck med chefen, låta spelet lyfta fram 
den ständiga konflikt som pågår mellan 
arbetsgivare och arbetstagare.

kafé Lämpligt att använda i scener 
som bygger på tal och dialog. Om man 
ber snällt kan personalen spela musik 
som passar bra till scenen.

Tillfälliga rum
I dessa rum råder olika överenskom-
melser beroende på när man befinner 
sig i dem. De är sociala rum snarare 
än geografiska. De uppstår under en 
kortare period och på den platsen 
gäller särskilda överenskommelser om 
vad man gör och inte gör. Exempel är 
klubbar, festivaler, läger, marknad/lop-
pis, gruppterapisessioner. Att använda 
tillfälliga rum som en del i spelets berät-
telse rekommenderas eftersom de i sin 
grundutformning redan innebär den typ 
av undantagstillstånd som verklighets-
spelandet ofta leder fram till och närs av.

Slutna rum
Slutna rum kan på många sätt liknas 
vid levande rollspel eller temporära 

autonoma zoner (taz, se s. 54). Med 
slutet rum menar vi att alla element, alla 
suggestioner, som upplevs på denna plats 
är en del av spelet och berättelsen. Till 
dessa rum når konsensusverkligheten 
bara in i form av minnen och vanor.  
Det som är spännande med slutna rum 
är att spelarupplevelsen verkligen kan 
intensifieras, det tråkiga är att verklighe-
ten sällan förändras av vad som pågår i 
dessa slutna rum.

Organisationer
Varje berättelse behöver några aktörer 
som kan återkomma i olika samman-
hang och sätta fart på dramat på ett eller 
annat sätt. Ett sätt att inkludera sådana 
aktörer i sitt spel är att helt sonika skapa 
nya. Det kan handla om företag, sekter, 
myndigheter eller skolor. Tänk på att 
en organisation med bas i utlandet är 
svårare att kolla upp trovärdigheten på 
än en svensk. Självklart behöver du bara 
skapa bilden av organisationen, inte or-
ganisationen själv. Det sken som skapas 
av visitkort, en hemsida, en logotyp och 
en namnskylt räcker långt. Se sidan 20 
om fejkade organisationer.

Scener och händelser
Koordinatörens uppgift är att försätta 
spelarna i intressanta situationer. Spe-
larna ska aldrig behöva leva sig in i hur 
spännande, farlig, svår, eller fantastisk 
en scen är. De ska känna det. Fritt fall 
och du känner rädsla, en hand i din och 
du känner närhet, någon knäböjer och 
du känner dig vördad, rep runt handle-
derna och du känner dig fångad.

möte Sätt dina spelare i kontakt med 
en eller flera personer eller roller som 
kan hjälpa dem eller som behöver hjälp 
med något. Se till att rollen eller perso-
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Medier och kommunikation

TV, bio, serier, böcker, tidningar tillhör ordens och bildernas värld. Det är skapat 

för massan och inte för den enskilda människan, därför kan de vara svåra att an-

vända i verklighetsspel. Men det finns andra sätt att kommunicera med spelarna 

på. Det som väcker spelarnas intresse är ofta det personliga och genomarbetade. 

Ett handskrivet brev är mer spännande än en tidningsannons. Du kan använda 

överlämningsplatser, gömma koffertar, gamla disketter och kassetter. Gamla ana-

loga medier känns ofta mer autentiska än nya digitala motsvarigheter. Affischer 

och klistermärken på otippade ställen. Fuktiga anteckningsböcker och lappar. 

Om dina spelare har MP3- eller CD-spelare kan du använda soundtrack, till ex-

empel okänd filmmusik, som dina spelare ska lyssna på vid vissa tillfällen eller på 

vissa platser. Internet går ju också att använda. Det är lätt att lägga upp en blogg 

som tillhör en spelkaraktär. 

På gatorna kan du använda kritor, färg, sprejmallar. Varför inte rökbomber, 

fejkade skyltar och avspärrningstejp? Egentligen kan man använda vad som helst, 

fundera över vad som skulle kunna förvåna dina spelare! Vad skulle heliumfyllda 

ballonger, studsbollar, såpbubblor kunna ha för roll i din berättelse?

nen de möter är spännande och väcker 
intresse. Kanske har den kunskaper eller 
information att dela med sig av. Kanske 
behöver rollen hjälp med någonting, el-
ler så behöver spelarna hjälp från rollen.

intervju Kanske måste dina spelare 
genomgå en intervju för att gå med i 
en hemlig organisation. Eller så ringer 
en förvirrad journalist för att få reda på 
mer om det som spelarna håller på med. 
Intervjun tvingar spelarna att formulera 
sig kring vad de upplevt inom spelet. 

Det kan vara viktigt för koordinatören 
att få insikt i vad spelarna upplevt, utan 
att behöva avbryta spelets gång.

upptäckande Sökande som leder 
fram till ett upptäckande kretsar oftast 
kring en plats. Ett föremål som är viktigt 
för handlingen eller en miljö som spelar-
na kan uppleva och hamna på tack vare 
spelet. Vad finns det för magiska platser 
i din närmiljö? Att få sina spelare se 
solen gå upp över ett gammalt stenbrott 
eller smita in till en hotellpool under 

15
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den pågående. Andra exempel kan vara 
mer vardagliga som att laga mat eller 
göra upp eld.

reSa En lång promenad eller en 
cykelutflykt, att ro över till en ö eller ta 
bilen är olika former av överskridanden. 
Resor markerar ofta förändring i en 
berättelse, de kan också fungera som 
uppbyggnad inför en avgörande scen.

ritual Ritualer kan användas i många 
syften; som ett sätt att samla kraft, som 
ett sätt att överskrida sin vardagsiden-
titet, som ett sätt att rikta energi eller 
uppmärksamhet i en viss riktning, som 
ett sätt att få nya förmågor, skärpa sina 
sinnen.

högsäsong kan fungera som kittlande 
upplevelser och starka berättelseelement. 
Upptäckandet måste drivas av spelarnas 
nyfikenhet. Koordinatörens uppgift blir 
att locka fram den nyfikenheten och 
presentera incitament för att få spelarna 
att följa sina impulser.

aktion En viktig del i v-spelandet är 
att spelarna tar mod till sig: vågar agera 
och ta plats på verklighetens scen. Det 
kan göras på en mängd olika sätt. Ta 
inspiration från politiska aktioner och 
gatuteater.

intervention Den situationistiska 
rörelsen använde begreppet intervention 
för att beteckna operationer i stadsmil-
jön som ställde en situation på ända. Sök 
till exempel på ”flash mobs” på nätet för 
att få exempel på knas.

underSökande Att söka sig genom 
en okänd miljö i jakt på ett okänt före-
mål eller en viktig person. Ta inspiration 
från deckare.

Skapande Låt spelare ägna sig åt 
någon form av skaparprocess som rela-
terar till berättelsen. Kanske behöver de 
skriva ett brev, bygga en radiosändare 
eller måla om en vägg. Kreativitet för 
samman gruppen och ger självförtro-
ende. Det är viktigt att det som skapas 
kommer till användning i någon kom-
mande scen eller har direkt relevans för 

1�
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infiltration Ge spelarna anledning 
att smälta in i en ny miljö och social 
kontext, till exempel en subkultur eller 
något annat sällskap som är av sluten 
karaktär. Är dina kompisar esteter så 
skicka in dem i ett sammanhang där det 
finns teknologer, eller vice versa. Det är 
inte dyrt att utrusta sig med en ny stil i 
en secondhand-affär eller på loppis.

SurrealiSm Skapa en känsla av 
overklighet. Det kan göras på olika sätt, 
ta inspiration från surrealistisk konst 
och David Lynch-filmer. Om spelarna 
möter en instruerad roll kan denne 
säga samma sak flera gånger i rad, med 
samma kroppsspråk. Det kommer att 
skapa en obehaglig social situation med 
déjà vu-känsla.

konfrontation Scener där en 
grupp spelare ställs till svars för vad de 
gjort eller inte har gjort, antingen av 
en annan spelare eller av en instruerad 
roll. Kanske vill någon få dem att göra 
det rätta i en situation. Kanske finns det 
vänner som är fiender och fiender som 
är vänner! 

picknick Att komma samman och 
dela någonting, t ex mat, är alltid bra. 
Det kan föra samman olika spelare eller 
spelargrupper. Man kan såklart dela på 
annat än mat, t ex musik eller berät-
telser.

duell Det kan vara kul att väva in 
kreativt orienterade konflikter och 
utmaningar. Lekfulla bråk kan iscensät-
tas med dansformer som capoeira och 
breakdance eller varför inte balansgång, 
musikjam eller sång.

debrief Efter ett v-spel är det viktigt 
att spelarna får prata med varandra 
om vad de gjort och inte gjort. Om de 

känner varandra väl så händer det av 
sig själv. Annars kan man väva in något 
element i berättelsen som uppmuntrar 
spelaren att berätta om sina upplevelser 
i skriftlig form (se artikeln om Junitestet, 
s. 22). Kanske får spelaren ett brev från 
någon fiktiv karaktär som ber om en för-
klaring till vad som hänt eller så kan du 
koordinatör helt enkelt be om feedback 
när spelet är över.

Utgångar
Slutet kan iscensättas på många sätt. 
Antingen kan du sätta ihop ett tydligt 
episkt avslut, eller så kan du låta berät-
telsen sjunka undan långsamt och 
försiktigt och därmed låta spelet flyta ut 
i spelarens vardagliga liv. Kanske dröjer 
det lättare kvar i spelarens minne på 
det sättet. Om du vill lära dig mer om 
vad som fungerat och inte fungerat är 
det bra att bygga in någon sorts feed-
backscen i slutet av spelets berättelse. 
Det kan röra sig om att spelarna ska 
formulera ett brev där de berättar om 
sina upplevelser eller liknande. Ett annat 
sätt att få feedback är att låta någon 
införstådd vän vara med på spelarsidan, 
så att du kan fråga denne ”bakom kulis-
serna” hur spelet fortgått.

Avslutningsvis
Den här artikeln har försökt formulera 
och sammanfatta några av de erfaren-
heter som vi fått i samband med olika 
verklighetsspel. Det här är varken det 
enda eller bästa sättet att producera 
v-spel på, men det är i varje fall en 
utgångspunkt. Forskning och utforskning 
av olika metoder kommer att fortsätta.

gabriel widing
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Plats

Buss / tåg

Galleria

Hustak

Jobbet

Kafé

Koja

Park

Skola

Slutet rum

Torg

Underjorden

Övergivet hus

Händelse

Aktion

Debrief

Duell

Infiltration

Intervention

Intervjuv

Konfrontation

Möte

Picknick

Resa

Ritual

Skapande

Surrealism

Undersökande

Kommunikation

Avspärrning

Anteckningsbok

Diskett

Kassett

Klistermärke

Koffert

Sprejmall

SMS

Telefonsamtal

Sprejmall

Avspärrning

Telefonsamtal

Det här uppslaget kan användas för att hitta på idéer till verk-
lighetsspel. Kombinera ihop en plats med en händelse, krydda 
med kommunikation och bestäm dig för en aktör som kan ha ett 
finger med i spelet. Vi har gjort några exempelscener – de är inte 
kompletta berättelser men visar på hur tabellen kan användas 
för att tänka kring platser och händelser som kan ingå i din be-
rättelse. Den här tabellen finns även i utskriftsvänligt format på 
www.verklighetsspel.se
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Aktör

Fixare

Företag

Hjälpare

Lodare

Magiker

Myndighet

Narr

Sekt

Sjöfarare

Spelare

Uppdragsgivare

osv...

Scen

En halvsuddig bild som landar i din kompis brevlåda visar ett 
torg och en tidpunkt, tillsammans med en kryptisk symbol.  Ni 
sticker dit vid den angivna tidpunkten för att se vad som kan 
vara på gång. Plötsligt fastnar ögonen vid ett spår av små små 
klistermärken som ringlar sig över torget. Spåret verkar leda 
någonstans, men när det söker sig mot en stor grå byggnad 
bryts det plötsligt av renskrubbad vägg och ett nytt anslag med 
texten ”Affischering förbjuden - Styrelsen för Social Kontroll”.

Bland utlåningsböckerna på bokcaféet går det att hitta en 
anteckningsbok med tomma, svarta pärmar. I den skriver de 
ibland - de andra cellerna. Ibland skriver ni också, men det är 
roligast att läsa. Vissa har skrivit ut foton och klistrat in, andra 
tecknar ner sina äventyr med prydlig handstil. Första gången 
ni bläddrade hittade ni så många nya öppningar i staden att ni 
blev alldelles vimmelkantiga. När ni utforskat något återvänder 
ni varje gång för att föra logg – det är bara era natt-syskon som 
vet vilken betydelse boken har.

Kassetten sitter fastkletad under parkbänken med tuggummi. 
Bordet med bänkarna syntes hur tydligt som helst på satel-
litkartan när koordinaterna väl var utklurade, det hade målats 
i klargult. Kassettband? Vem tusan har en kassettbandspelare 
nuförtiden? De hittar en hos Annas pappa som bor i kvarteret, 
och tar den med ut i parken. Tillsammans lutar de sina huvuden 
över bandspelaren för att lyssna.

1�



20

BLACK
IRON
CAGE
INDU

STRIES

20

Störningsjouren är en ny revolutionerande tjänst där vem som helst kan begära en 
störning - av den allmänna ordningen, av en viss situation, av en person - helt enkelt 
en intervention i verklighetens olidliga tråkighet genom tillförandet av humor, kaos 
och förvirring. Själva störningarna genomförs av grupper  eller personer som anmält 
intresse för att ta på sig störningsuppdrag. De får information om alla begärda stör-
ningar och kan ta på sig de störningsuppdrag de känner för att genomföra.

I ett verklighetsspel behövs ofta olika 
typer av aktörer och organisationer som 
spelarna kan träffa och interagera med. 
Ibland går det att använda befintliga 
organisationer, men det kan vara svårt 
att få tillgång till exempelvis ett företags 
webbsida för att lägga dit spelrelaterad 
information. En effektiv genväg är att 
hitta på egna, fejkade organisationer 
och använda dem som verktyg i sitt spel. 
Med relativt små medel går det att trolla 
fram institutioner, reklambyråer, mys-
tiska sällskap och globala konspirationer 
som dansar efter din pipa.

Här är några exempel på fejkade 
organisationer, som det står dig fritt att 
inspireras av eller använda som de är. 
Du kan ladda hem en fil som innehåller 
logotyperna för organisationerna som 
nämns i den här artikeln på:

 
Verklighetsspel.se/organisationer/

De är som Coca Cola, CIA, Illumi-
nati och Nestlé kombinerade till en 
organisation med så många kopplingar, 
kontakter och agendor att du borde 
blivit mörkrädd för länge sen. Black 
Iron Cage verkar i det fördolda, men 
kontrollerar (misstänker vi) nästan allt 
du kan tänka dig eller önska dig att 
de var inblandade i. Bakom en fasad 
av investmentbolag rör sig fula fiskar 
och världskonspirationer av maniska 
mått. Den riktigt stora konspirationen 
behöver ibland ett ansikte, och ett smått 
olycksbådande företag där man kan ana 
ambitionerna till världsherravälde kan 
fungera bättre som representant än mer 
tydligt onda makthavare. Vad är egent-
ligen målet för Black Iron Cage? Att 
låsa något inne i buren, eller hålla något 
utanför den? Du vet vad Iron Cage är, 
spelarna måste sakta upptäcka det efter 
hand som ditt spel utvecklar sig.

FEJKADE
ORGANISATIONER
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I Sverige måste du söka tillstånd för att anordna demonstrationer och 
festivaler. Ja, egentligen behöver varje offentlig folksamling eller spontan 
glädjeyttring tillstånd av polisen. Regeringen har skapat Styrelsen för social 
kontroll i förebyggande syfte; det gäller att identifiera upprorsmakarna 
i tid. Styrelsen kan, likt rejvkommisionen, haffa individer som beter sig 
konstigt. Vissa kläder och accessoarer anses ligga i riskzonen. Styrelsens 
utsända tillrättavisar folk som pratar med främlingar eller skrattar utan 
synbar anledning. De har, vid flera tillfällen, spärrat konton för invandrare. 
Styrelsen brukar ringa upp den potentielle förövarens föräldrar – oavsett om 
denne är sexton eller fyrtiosex. De har lämnat ett förslag till regeringen om 
att få öppna en medborgarskola för att kunna korrigera medborgare som 
kan tänkas hänfalla åt otillåtna beteenden.

På Spider Market Research finns inga tabun. Vill ditt företag skapa nya 
beteenden eller förstå sin målgrupp bättre kan de alltid erbjuda en lösning 
full av buzzwords och smarta marknadsföringsstrategier. Den här sortens 
byråer och managementkonsulter är lockande att använda eftersom de 
ofta jobbar med stora kunder och kan ha mycket inflytande över stora 
och långsiktiga brandingprocesser och åsiktsförändringar som sker i det 
fördolda. Fulla av corporate-snack och människor med perfekta ansikten, 
dyra kläder och välinredda innerstadslägenheter verkar de i konspirationens 
intresse. Varför inte din konspiration?

www.spidermarketresearch.com/
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Vi använde tekniker besläktade med 
rollspel, improvisationsteater och drama 
för att uppleva staden på nya sätt. 
Deltagarna behövde ingen erfarenhet 
av rollspel eller teater, men vi krävde att 
de skulle vara lyhörda och busiga. Vi 
agerade som oss själva; lekte med våra 
egna roller.

Efter varje utepass samlades vi 
inomhus och vävde samman intrycken i 
en berättelse. 

De tolv deltagarna var mellan sjut-
ton och sextiotvå. De flesta var mellan 
tjugo- och tjugofem. Vi skrapade ihop 
den vanliga blandningen av konstnärer, 
lajvare, dansare, kulturvetare och helt 
ordinära psykfall.

Ramberättelsen
När deltagarna anmält sig fick de ta del 
av den här texten. 

Vi driver redlöst i staden; tumlar genom osynliga 
strömmar.

En vinterkväll, för nio år sedan, hit-
tade jag en svart portfölj i Björns Trädgård. 
Läderväskan innehöll anteckningsböcker och 
kassettband. Där fanns också foton från Stock-
holm – fullklottrade med kryptiska symboler och 
kommentarer: 

”Det regnar igen. Vi höll till höger om tanten 
med rosorna. Klockan 18.12, alltid klockan 
18.12. Mannen med gasmask och kostym har 
återvänt. Han såg oss – vad skall vi göra?” 

Det här materialet har dykt upp i flera av 
mina projekt. Jag har försökt förstå genom 
att levandegöra och gestalta. Det har varit 
svårt, men för två månader sedan föll 
bitarna på plats. 

Det framgår att materialet kommer 
från en grupp som kallades Tolv. De för-
beredde en resa. Länge trodde jag det rörde 
sig om galningar som snöat in på andlighet, 
kanske ett slags domedagssekt.  

Jag har skrivit in medlemmarnas namn i 
sökmotorer på internet och kontaktat skattever-
kets folkbokföringsenhet. Enligt myndigheterna 
har de flyttat utomlands. Alla spår efter Tolv 
upphör den nionde november 1997. Jag har 
sökt upp anhöriga, de mumlar om person-
lighetsförändringar och brist på moraliskt 
ansvar. 
”Det var kanske bäst det som skedde. 
Det gick utför med Niklas. Han kunde 
inte anpassa sig … värre och värre … som 
förbytt.”

Jag har vänt och vridit på informationen 
i portföljen. Det talas om olika strömmar. Jag 
tror de är spår, eller lämmingar, efter Tolv. 

Junitestet var ett verklighetsspel som 
gick av stapeln i Stockholm 16-18 juni 2006.

Arrangören Ulf  Staflund från interacting arts  
berättar om projektet.
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Flöden
Deltagarna fick veta att vi skulle besöka platser och ut-
forska dem i enlighet med olika teman för att förstå vart 
Tolv tog vägen. 

Går det att dansa sig in i det ljusa och förunderliga Flödet? Hur 
känns det att sitta och blunda på en parkbänk och föreställa sig att de 
förbipasserandes samtal är ett virus; en sjukdom som förgör mänsk-
ligheten? Är det rätt sätt att närma sig Malströmmen? Är det möjligt 
att hamna i Underströmmen om man bara promenerar tillräckligt 
långsamt?

Dessa tre teman var:

underStrömmen Vemod och regn. Vackra trasiga städer. 
Slitna människor vid sidan av som verkar utan att synas. Saxofon på 
Drottningatan. Avslappnad kommunikation. Lugna möten. 

Vissa passerar underströmmen på väg ned i en depression. Hur 
undviker man att falla vidare, hur hittar man jämvikt?

flödet Ljust, lätt, överväldigande, öppet, kontaktsökande. Allt 
hänger ihop. Välvilja. Mening. Förändring.

malStrömmen Dekadent och gåtfullt … äckligt och sjukt … 
drömskt och vackert … bisarrt, sensuellt, surrealistiskt …

Mantran
Vi använde förinspelade ljud: musik, stämningstexter och 
mantran för att förstärka stämningar på stan. Deltagarna 
hade med sig hörlurar och Mp3- eller CD-spelare. Ett 
mantra är ett ord eller en fras som upprepas och används 
vid meditation för att framkalla trancetillstånd. 

Mattias Wretman hjälpte mig att spela in korta fraser, 
som vi loopade. Jag talade också in längre monologer 
till musik, som vi lånade från olika källor. 

Mantrat blev huvudsakligen förstärkande och förvräng-
ande. Det var svårt att trolla fram känslor ur tomma luften 
med dem, men känslor som redan fanns – hos mig eller hos 

platsen – gick lätt att förstärka. 

Axel, deltagare

Jag och Leo Nordwall skapade den här tekniken 2001. 
Den finns beskriven i en artikel, som vi skämtsamt kallat 
”Brainwashing for actors”. Läs mer på:
http://interactingarts.org/brainwashing/



2424

Allt hänger ihop
Flödet, den varma, positiva, passionerade kraften … 
det kändes mysigt och glatt.

Axel

Fredagen den sextonde juni samlades vi i Fatbursparken på Sö-
der. Efter introt i gröngräset skickades deltagarna iväg i grup-
per om tre. Det fanns inget bestämt mål. De fick gå vart de ville 
– så länge ingen ledde. När någon tog ett uppenbart initiativ 
skulle de stanna och invänta gruppens nästa impuls.

De satte på sina musikspelare, mantrat Allt hänger ihop gick igång. 

Grupperna glider sakta iväg åt olika håll. Mantrat lägger sig 
som en ljudmatta i botten av medvetandet. Fokus ligger på upp-
levelserna av staden, de andra deltagarna och förbipasserande 
människor. Vi läser tillsammans verkligheten, som om allting 
faktiskt hörde samman och hade betydelse. Vårt mål är att söka 
efter en grupp människor som på något sätt lämnat verklighetens 
hamn. Mot slutet av vandringen hamnar vi vid en av Stockholms 
utkikspunkter, Monteliusvägen, där vi ser solen gå ned över 
Kungsholmen.

Gabbes anteckningar under v-spelet

När mantrat tystnade, efter tjugo minuter, stannade grupperna 
och öppnade var sitt brev – precis som jag instruerat dem. En 
grupp fick veta följande:

Titta er omkring. Ta in hela scenen. Var har ni egentligen hamnat? Vilka 
människor ser ni? Är det något särskilt hus, eller något annat i miljön, som 
fångar er uppmärksamhet. 

Andra deltagare uppmanades att:

Öppna er för intryck från det förflutna.  
Känn in vad som kan ha utspelat sig här förut.

En tredje grupp skulle försöka känna in vilken årstid och vilket 
väder som passade platsen de hamnat på. 

Berätta tillsammans
Efter varje utepass sammanstrålade vi i en centralt belägen 
lägenhet för att väva ihop intrycken och utveckla sagan om den 
försvunna gruppens öde. 

Vi kallade det ”utvärdering av experimenten”. Enligt verk-
lighetsspelets ramberättelse var våra aktiviteter på stan försök 
att ta reda på var det hemliga sällskapet Tolv tog vägen. 

Fredag kväll: Vi möts för att summera våra intryck. 
Upplevelserna av staden delas sedan i verbal improvisation. 
”Vi är upptäcktsresande.”
”Där vid kiosken gick någonting fel. Det handlade om ensamheten.”
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”Vi kanske inte ens hittar samma berät-
telse som Tolv. Det kanske finns tusentals 
berättelser.”
”Jag tror att flödena innebär makt.”

Gabbes anteckningar 

Upplevelserna växte och förvandlades 
i  återberättelsen. Känslan av att vi hade 
varit i en främmande värld steg fram 
på ett starkare och tydligare sätt när vi 
berättade ihop en historia efteråt. 
Det som för mig blev den bestående 
erfarenheten var just berättelsens kraft 
att forma den verklighet vi erfarit till en 
ny och mer laddad, betydelsemättad och 
okänd värld i minnet. 

Elge, deltagare 

Det fanns två namn på verklighetsspelet. 
När vi bedrev ockult forskning var vi 
inblandade i Morendo; när vi pratade 
teknikaliteter om verklighetsspelet 
hette det Junitestet. Under Junitestet 
uppmanade jag deltagare att överdriva 
och övertolka sina upplevelser under 
”utvärderingarna” på Morendo för att 
få till en intressant berättelse.

Junitestet och Morendo flöt snart 
ihop. Det kändes meningslöst att upp-
rätthålla en skarp gräns mellan fiktion 
och verklighet – särskilt när verkligheten 
började bete sig konstigt …  Det stän-
diga perspektivbytet mellan ”i spel” och 
”utanför spel” förstärkte och fördjupade 
upplevelsen. Vi körde inte dygnet runt. 
Spelet blåstes av när vi gick och lade oss 
och återupptogs följande eftermiddag. 
Deltagarna fick möjlighet att vila och 
återhämta sig mellan passen. 

Örjan Björkhem hävdade i sin bok 
Praktisk parapsykologi, att övernaturliga 
fenomen lättare framkallas i en lekfull 
och bejakande atmosfär. Även jag tror 
att barnslig upptäckarglädje och häm-
ningslös lek är en förutsättning för att 
förändra verkligheten. 

Jag minns att vi satt, och låg, bland 
kuddar och levande ljus i lägenhetens 

vardagsrum. Vi hade pratat länge; orden 
flödade genom sommarnatten. 

Så här beskrev Simon en händelse 
som hade utspelat sig föregående kväll i 
närheten av S:t Eriksplan.

Jag hamnade i en trappuppgång, där 
varje dörr var en tjock ståldörr. Bakom 
dörrarna fanns ett oidentifierbart ljud. 
Jag lyssnade. Jag kunde inte låta bli att 
gå högre och högre upp i huset. Jag var 
tvungen att gå uppåt. För varje trappsteg 
kände jag att jag förlorade någonting. När 
jag kommit högst upp hade jag väldigt lite 
kvar av mig själv. Om det bara funnnits ett 
par trappsteg till så hade jag varit borta. 
Men jag var tvungen att återvända ner.  
Då var allting tillbaka igen, hela jag.

Gabbes anteckningar 

S:t Eriksplan, 
Underströmmen
Den uråldriga, mystiska, nattliga kraften.

Axel

lördag eFtermiddag: Under S:t Eriksbrons 
norra fäste finns en stor hall. Graffitti 
och gatukonst omsluter deltagarna. Vi 
står därnere med hörlurarna i öronen 
och lyssnar till en drömmande monolog. I 
bakgrunden spelar en enkel melodi.

Gabbes anteckningar

En liten järndörr stod på glänt. Delta-
garna lämnade den dunkla hallen och 
slukades, en efter en, av mörkret på 
andra sidan. 



2�2�

Aurora läste följande brevinstruktion innan hon gick in.

Du har bott här nere några månader nu. Du har inte vågat berätta det för 
någon, men nu är ni här … 

Det finns trygghet, och inga krav, i ditt hemliga rum. Under de senaste 
veckorna har du ansatts av en sällsam inspiration.

När vi kommit längst in i tunneln möttes jag och Johan av ett 
moras. Om man pressade sig förbi det kom man upp på en metall-
gång, långt över marken. Det var märkligt. Gången spärrades då 
och då av tjocka rör. I taket fanns järnluckor. Jag försökte pressa 
upp en lucka, men misslyckades. Jag fick upp den lite grann, så 
det kom in en strimma soljus.” 
”När jag kom ut kände jag att jag ville komma tillbaka. Som om 
det fanns ett sätt att komma vidare, som jag inte hittat.

Leo

Södermalmstorg
Vi samlades på Södermalmstorg en eftermiddag. Jag gav delta-
garna följande instruktion:

Tolv skrev att man kan se … det finns människor som rör sig bland oss … 
Det handlar om förklädnader. De gjorde ofta det här – satt och tittade in i 
folksamlingar för att se vilka som var förklädda. 

Vi spred ut oss på torget och började skärskåda omgivningen. 
Jag minns att jag började se de förbipasserandes sociala roller. 
En del såg ut som offer: tärda, spända och skrumpet solbrända. 
Tanken slog mig att de aldrig fått välja. Somliga såg inte ut att 
trivas med sig själva och den karaktär de blivit tilldelade. Det 
kändes lite fult att genomskåda deras stela masker. 

Bure, en gatuartist vi känner, råkade vara där. Han hade bjudit 
in Dansniklas. De körde improdans medan vi konspirerade bland 
människorna som vistades på bänkarna och själva torget

Jag minns att Jossan knöt ihop våra skosnören och stövlade iväg 
med hela gruppen. Det blev en märklig parad.  

Vi fick kontakt med några pundare. En sliten kärring började 
dansa. Aurora menade att kvinnan hade någon slags skolning, det 
såg tydligen proffsigt ut. Pundarna befann sig nära oss, de hade 
fasat ut för länge sedan …

Gasmaskmannen
I början av 2006 hittade jag ett hemgjort klistermärke på en 
vägg vid Slussen som föreställde en man i kostym, hatt och 
gasmask. Jag lät bilden få liv under Junitestet. 

Under slutet av ”genomskåda-folks-förklädnader”-övning-
en dök det upp en olycksbådande figur i utkanten av torget: 
en lång, svartklädd man med gasmask och vit prästkrage. Han 
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hade en stor blå tvättpåse under armen. Gasmaskmannen 
vållade stor uppståndelse i deltagargruppen, han fick snart 
en skara förföljare. Den bisarra prästen lämnade snart perife-
rin och skar in på själva torget. Han gick rakt in i en telefon-
kiosk, lyfte luren och började prata. Han betedde sig väldigt 
underligt, men ingen annan på torget verkade ta notis om 
honom. Han spelades av Oskar, som jag hållit telefonkontakt 
med i smyg.

När Oskar så småningom försvann gick jag fram till två 
afrikanska killar som såg förbryllade ut. De pustade ut när jag 
förklarade vad vi höll på med. De tyckte det var läskigt att en 
manisk kille med gasmask, och en konstig påse under armen, 
stövlade rakt ned i tunnelbanan. 
”We have never seen that in Sweden before”. 
Med tanke på de senaste årens terror-hype kan jag förstå att 
de blev oroliga.  

Jag hade bett Axel, en av deltagarna, att ta med sig en 
gasmask för att använda vid lämpligt tillfälle. Han blev, 
milt sagt, förvånad när det dök upp en man med en annan 
gasmask på scenen. Axel trodde länge att Oskars karaktär 
var verklig – vad det nu innebär …

Det var svårt att höra vad han sa när jag frågade om Tolv.  
Han verkade oroad.

Axel

Senare under helgen upptäckte deltagarna flera andra gas-
maskfigurer som jag inte hade riggat. Tex. ett gasmaskansikte 
som anbragts med spraymall utanför nedgången till bergrum-
met där sos-larmcentral håller till. Vid ett tillfälle kom en delta-
gare tillbaka med ett likadant klistermärke som jag hade hittat 
vid Slussen. Några såg också en bronsstatyett som föreställde en 
gasmaskman inuti gångarna under S:t Eriksbron. I höstas, några 
månader efter Junitestet, såg jag själv en gasmaskman i svart 
overall som gjorde pantomimkonster i kulturhusets foajé. Han 
har tydligen dykt upp på fler ställen sedan dess.

Low-tech
Oskars inhopp var det enda gästpelet. Vi hade ingen flashig 
teknik eller påkostad rekvisita till vårt förfogande. Leo slog 
sönder en jordglob och skrev meddelanden på skärvorna som 
dök upp här och var, men annars förekom inga pusselgåtor. Vi 
hade heller ingen simulerad magi eller strid, som är vanligt i 
andra spel.

Under Junitestet fokuserade vi på inre upplevelser. Jag 
ville att deltagarna skulle se verkligheten ur nya perspektiv 
och sedan väva ihop intrycken till en gemensam berättelse.
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City, Malströmmen
Jag fick veta att flera tjejer uppskattade 
möjligheten att kunna apa sig på stan 
utan att bli utfrågade eller antastade. Vi 
gjorde det mesta i grupp, det gav stöd 
och styrka. Jag valde att inte bjuda in 
personer som brukar ta stor plats på 
andras bekostnad.

Men under den avslutande promena-
den mellan Slussen och Brunkebergstorg 
skickade jag iväg deltagarna på egen 
hand. I efterhand insåg jag att det inte 
var så smart. Aurora hade gärna sluppit 
utsättas för ett oanständigt förslag av en 
torsk på Malmskillnadsgatan.  

Under vandringen genom Gamla 
Stan lyssnade deltagarna på I Have a 
Special Plan for this world; en musiksaga av 
Current -93 med text av skräckförfatta-
ren Thomas Ligotti. I city testade de två 
mantran: Infekterad olja och Skalet spricker.

Det var en smutsig, perverterad och sön-
derruttnande stämning.

Axel

Allt var kött och byggnaderna blev jätte-
höga. Det var obehagligt att gå i gränder-
na. Jag klarade inte av att gå inne i Gamla 
Stan så jag fick gå längs kajen … Jag 
stirrade mig blind ner i den oljiga vätskan 
kring fontänerna och såg plötsligt bilden 
av mitt eget ansikte sköljas mot kanten.

Puck

Väl framme vid Brunkebergstorg läste 
deltagarna följande brevinstruktion:

Tänk dig att du slickar på alla rena släta ytor, 
att du drar tungan längs fasaderna. 

Vandra omkring i kvarteret och föreställ dig 
att du trycker kroppen mot glasrutor och hus. 
Din kropp lämnar spår av saliv, svett och rin-
nande sekret. 

 
Så här skriver Aurora ett halvår senare. 

Har gått längs Västerlångatan och Drott-
ninggatan bland farliga grå människor 
som ser mig. Mina ögon är ju så stora. 
 De tittar på mig med avsmak. Porslins-
dockorna i skyltfönstren vill mig illa.
Drottninggatan är bara ett psykedeliskt 
flimmer. Världen är den raka tunnel jag 
färdas genom.
 Jag minns inte vad den engelska rösten 
maler i mina öron men det är sanningen.
 Allt blir plötsligt betydelselöst när jag 
svänger upp på Brunkebergstorg. Rösten 
säger infekterad olja. Jag är trött och ir-
riterad på världen.
 Blank svart marmor med utspillt 
oljeskimmer, en förgiftad damm. Bäst att 
hålla sig vid de få träden mitt på torget. De 
är lite dammiga.
 En tom oljeflaska och en uppblött skval-
lertidning. Det finns inte så mycket mer.
Förlorar självförtroende och självkänsla. 
Pressar mig in mellan två dammiga grå 
pelare. Slickar på en lycktstolpe.
 En svart bil saktar in. Jag tycker inte 
om mig själv och känner att mina ögon 
är svarta. Jag kryper in i en otäck föns-
tervrå. Då kommer det en liten man och 
säger:
”Hur mycket”.
Jag tar fram klockan, förstår samtidigt. 
Då kommer Aurora tillbaks och springer 
ifrån den lilla förnedrade varelsen
… med de svarta ögonen.
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Så här skriver Malin ett halvår senare. 

Gamla Stan var ensamhet och obehag. 
Spruckna fasader, fulla av håligheter och 
springor ur vilka underjorden kröp fram. 
Det fanns spindelväv, källarkyla, insekter, 
trasigheter, stank och en bedårande mys-
tik. Människor verkade inte märka nå-
gonting av detta. De rörde sig obemärkta 
omkring mig, som statister eller rekvesita 
på en scen. 
 Det var naturen, livet, döden och his-
torien som gjorde sig påminda, på vägen 
mellan broarna. Jag var rädd och äcklad, 
men samtidigt mycket fascinerad, nästan 
i trans. Det verkade så äkta – utan filter. 
Jag ville smaka, slicka, känna och bli en 
del av det. Komma närmare, närmare. 
 Jag kröp i gränderna, stack fingrarna 
i djupa hål, stannade i det mörkaste jag 
kunde finna – för att låta obehagskänslan 
ta över, låta den ta mig med.
	 Under infekterad olja befann jag mig 
i ett välplanerat, rent och skinande City. 
Höga fönster, stål, betong och glas. Under-
jorden krälade inte längre fram ur varje 

springa och hål. Staden tedde sig robust, 
hård, steril och kall. Jag äcklades av detta 
på ett annat sätt än inför spindelväven 
och glassplittret. 
 Jag såg män i kostym som gick in i 
en taxi – de förkroppsligade det vidriga. 
Världen var nu stel och falsk medan jag 
var varm och bultande, smutsig och tovig, 
från min utforskning av gränderna.
 Jag fick makt av mantrat. Jag tänkte 
att jag slickade på det kalla och hårda; 
infekterade det med min tunga så att det 
blev äckligt och oljigt. 
 Jag smetade ut slemmet med mina 
händer och hela kroppen. Jag gick fram 
som en pesthärd över blanka statyer, 
trapphus, skyltfönster och en fontän.
 Jag kastade smittande blickar på män-
nen i kostym och de halvnakna skyltdock-
orna. Jag dränkte allt med tung olja så att 
smutsen och underjorden kunde ta över 
igen. 

Intervju,  
fem månader senare
Har ni påverkats av Junitestet?
Leo: Jag förknippar platserna med de 
stämningar om klistrades på dem, tex. 
Södra Station och Monteliusvägen.

Jag gick dit medvetet med en person 
nyligen, hade en träff, ville ha tillbaka 
stämningen. Jag inbillade mig att det 
smittade av sig på personen jag var med. 

Vad gjorde ni som var onormalt?
Leo: Vi var tre personer som tryckte upp 
en lucka och kom upp på en trottoar vid 
St:Eriksbron. 
Det var en märklig episod vid Mariator-
get när vi gick fram till ett gäng lodare 
och började pumpa dem på informa-
tion. Det var under Allt hänger ihop-
mantrat när vi gick från Södra station till 
Monteliusvägen. 

Det var lite oroväckande och jobbigt 
– eftersom de verkade förstå vad vi pra-
tade om … Sedan blev de mer och mer 
obegripliga och avslutade samtalet med: 
”Må John Lennon vara med er”
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Amandas minnen av De tolv
Min väg, baklänges genom Vasastan … Jag går i 
någon annans spår. Jag hittar dina ut- och invända 
jeans och din väska i en park. Jag hittar din medi-
cin i en nästan igenrasad tunnel. Jag hittar dina 
skor uppblötta i en annan tunnel, bakom spåren. 
Jag går på ruttnande plankor och balanserar på en 
gammal järnväg. Syllar. Tågspår. Skärvor.
 Jag ser dina tecken, dina märken, dina bilder. 
Jag ser klotformade saker över allt. En trasig jord-
glob, en rund staty utanför ett barnsjukhus. I en 
minneslund låter jag min hand sköljas av i vatten 
som rinner över ett stenklot. 
 Det är blommor här. Jag hittar ett rött plank 
och tjära. Den skimrande luften dansar. Jag följer 
instruktioner innan dom givits och hittar precis 
rätt. 
 Andra går långt in i tunnlar. Jag känner ensam-
heten omsluta mig och räds att bli förlorad. Jag ser 
hemlösheten i mig och i dig. 
 Det finns så många möjliga liv i staden. Jag väl-
jer om och väljer om. Ibland hittar jag forsar bakom 
ekluten. Grå hårda husknutar till trots så finner jag 
frihet, nya världar och nya vägar. 
 Spiraler. Projekt av koppar. Löv som virvlar i 
vackra spiraler. Det finns inga bra eller dåliga spi-
raler. Det finns spiraler och dom leder in på… Jag 
väljer ett annat spår. Det är ensamt och sorgligt. 
Men det är viktigt. 

Jag följer dina spår.

Var pratade ni om med lodarna?
Axel: Konspirationer och De tolv. De 
gick direkt igång på konspirationerna 
men sedan flippade de ur och visade sig 
vara rasister. 

Det fanns ett gasmasktema  
– eller hur?
Axel: När vi var under bron vid S:t 
Eriksplan så stod det en bronsstatyett i 
en alkov, en statyett av en Tjernobylgas-
maskman. 
Gabbe: Jag tror att jag sett gasmaskman-
nen igen. 

Menar du Oskar, som jag instru-
erade att spela gasmaskman på 
Södermalstorg?
Gabbe: Nej, det var statyetten av brons. 
Malin: Var då? En annan statyett? 
Gabbe: Tror att det var samma gubbe. 
Han stod vid bråddjupet djupt under 

en transformatorstation i en tunnel på 
Kungsholmen. 

Det var kul att ingen annan såg 
gasmaskmannen på torget. Han var så 
långt gången att han inte fanns. Han 
hade kunnat rycka upp en automat-
karbin och meja. Det var som i serien 
Invisibles. 
Puck: Alla ignorerade honom aktivt.

Han passade inte in, alltså syntes 
han inte. Var det så?
Axel: Han var bortom helt enkelt. 

ladda ner ljudspår från junitestet: 
www.verklighetsspel.se/junitestet/
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Green hat People grundades av 
fyra grabbar, mitt i karriären, som 
började tycka att livet blivit lite för-
utsägbart.

Ulf  Staflund ringer upp Niklas 
Tyllström, en av konstruktörerna, 
och ställer några frågor. 

Kan du berätta mer om 
greenhatpeople.com?
Du kan göra avancerade äventyr el-
ler enkla saker – som skattjakter eller 
tipspromenader. Det går att designa 
tävlingar och olika fysiska eller men-
tala utmaningar. Vem som helst kan 
använda sidan för att aktivera och 
styra deltagare.

Jag kommer ihåg min första 
upplevelse med ett sms-styrt verk-
lighetsspel. Mina kompisar skickade 
meddelanden som ledde mig till en 

videobutik där jag skulle leta rätt 
på en gåta i ett Vhs-fodral. Jag var 
hela tiden osäker på vad som skulle 
hända härnäst. Jag började inbilla 
mig att personalen i butiken var 
inblandad – det blev riktigt spän-
nande! 

En annan kille, under ett annat 
spel, hamnade också i en videobutik. 
När han står i kön så märker han att 
expediten är enarmad, och när det 
slutligen blir hans tur går expediten 
i väg. Spelaren blir jättefrustrerad, 
eftersom uppdraget är tidsbegränsat. 
Den enarmade expediten kommer 
inte tillbaka … 

Var det någon som ni hade hyrt in?
Nej, det hände ändå.  
 

Green hat People har skapat ett verktyg som använder SMS för att 
genomföra verklighetsspel. Det är en web-baserad tjänst som kan skicka 
meddelanden till ett obegränsat antal människor. Du kan göra äventyr 
för kompisar genom att skriva in uppdrag som sedan sänds till deras 
mobiler medan de springer runt på stan. Varje meddelande (gåta, fråga, 
uppgift) måste hanteras på rätt sätt för att spelarna skall komma vidare.
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Hur mycket kostar det att an-
vända ert verktyg?
Ett spel kostar mellan 5-15 kr. Start-
kostnaden för varje spel är runt två 
kronor och resterande del av kost-
naden består av de utskicks-sms som 
spelet innehåller. 

Vad har ni producerat själva?
Dels mindre grejer för kompisar, 
men också företagsevent. Vi har 
samarbetat med kth och högstadie-
skolor – som mest hade vi sexhundra 
spelare igång samtidigt. 

Varför använda SmS?
Vi tänkte att vi börjar med något 
som gör att alla kan vara med och de 
flesta har ju tillång till sms nuförti-
den. 

En bonuseffekt med sms är att 
spelaren kan få en känsla av att vara 
iakttagen, att någon står och tittar 
på dem från ett högt fönster eller att 
folk i omgivningen är inblandade i 
spelet. 

Det har hänt att deltagare pratat 
med förbipasserande människor för 
att få direktiv eller hjälp med att lösa 

gåtor. Spelarna har sedan berättat 
att de träffat människor som bettet 
sig ”skumt” och pratat på ett spe-
ciellt och planerat sätt – som sedan 
styrt spelet i viss riktning.  

Ni har bildat något slags företag?
Ja, Green hat People erbjuder en 
helhetstjänst för att bygga och distri-
buera interaktiva spel. 

Konceptet bygger på att an-
vändarna själva skapar innehållet. 
Spelare bygger alltså spel åt andra 
spelare. 

Vad hoppas ni kunna erbjuda i 
framtiden?
Det finns stora möjligheter att 
utveckla vår tjänst framöver, tex 
mms och positionering. Men vi vill 
först höra från användarna vilka nya 
funktioner de vill ha. Testa gärna 
tjänsten och berätta vad du tycker.

Du hittar Green hat People här:
www.greenhatpeople.com



text: ulf staflund

bilder: janetta nyberg
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Utanförfolket är en samling skådespelare, 
musikanter och akrobater som färdas i vagnar 

mellan Europas städer och byar på fjortonhund-
ratalet. Vissa artister blir med tiden bofasta, men 

slutar inte förställa sig för att förnöja människorna. 
En subtilare metod, som smälter samman med vardagen, 

utvecklas. Genom dessa samhällen fortplantas upptåg och överdå-
diga intriger. Intima föreställningar dyker upp ur tomma intet och 
förvänder synen på nattvandrare. Kättjefulla dryader ligger i bakhåll 
för flanörer; förgyllda änglar arrangerar i hemlighet furstliga gästa-
bud för tiggare och fattigt folk; processioner av döda delger viskande 
profetior om framtiden. Spådomarna infrias sedan med hjälp av 
invigda skådespelare. 

De bofasta gycklarna använde stundom sina färdigheter för att 
komma över pengar och värdefulla föremål. Kyrkan, som hade mo-
nopol på att stjäla från medborgarna och manipulera deras medve-
tanden, startade häxprocesser för att bli kvitt konkurrenterna. 

Aktörerna tvingades ut på vägarna igen. De slog sig ned på nya 
platser och levde som daglönare, stalldrängar och tjänstefolk. De skaf-
fade sig familjer och umgängeskretsar som övergavs efter några år när 
inkvisitörerna spårade upp dem. De invigda drog ständigt vidare och 
fann så småningom sätt att leva inkognito. 

Aktiviteterna fortgick. Man utvecklade ett slags luffarspråk för att 
hålla kontakt kollegor emellan. En greve kunde råka ut för en eldsvå-
da natten efter att en gammal kvinna med en mager hund ristat några 
krumerlurer på en grindstolpe. Adelsmannen klarade sig mirakulöst 
nog i branden. Ansiktet hade vanställdts och rösten djupnat men un-
dersåtarna i bygden, och hans unga hustru, fann sig och fortsatte sina 
liv. Den riktige grevens förkolnade kropp sänktes i en myr och slottet 
blev ett fäste för utanförfolket dit invigda kom för att hålla gillen och 
utbyta hemligheter. 
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MASKERNA

Kunskapen om maskerna förändrade allt. Visst hade förklädnader, 
smink och lösmustascher förekommit men nu började sällskapet bära 
helmasker. De lyckades förvilla medmänniskorna; agerade så tveklöst 
och övertygande att folk omkring dem inte gavs en chans att ifråga-
sätta den förskjutning som skett. 

Genom ett enkelt handgrepp kunde utanförfolket nu byta roller 
med varandra. Stora sociala experiment iscensattes. De vandrade 
mellan olika liv; prövade varandras älskare och makar; fick inblick i 
situationer och miljöer de annars aldrig kunnat ta del av. 

Maskerna gick i arv i sällskapet. Efter hundrafemtio år började de 
sända tankar mellan sina användare. Ett sekel senare kunde medvetan-
den byta plats; sinnena färdades fritt mellan systrarnas och brödernas 
kroppar.

Vid sjuttonhundratalets slut utvecklades en annan häpnadsväck-
ande teknik. Aktörerna samlade in flera masker och lät en invigd bära 
dem för att skapa flera riktningar ut ur ett givet ögonblick. Maskbä-
raren klövs och blev flera personer; man skapade parallella förlopp. 
När maskerna sedan togs av fick bäraren tillgång till de olika jagens 
erfarenheter. Detta förfarande bragte verkligheten ur balans. Vän-
skapskretsar och familjer drogs in paradoxala händelser och drabbades 
av kollektiva minnesluckor. Man anade att något hänt men visste inte 
vad. Följden blev att de som utsattes för maskbärarnas nycker och 
experiment drabbades av nervsjukdomar. De vidskepliga trodde att 
det gällde att vara på sin vakt mot plötslig yrsel och blixtrande ljus i 
utkanten av synfältet, samt att undvika personer som verkade befinna 
sig på fel plats vid fel tillfälle. 
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Maskmästarna hade tröttnat på överrenskommelsen som styr våra 
dagar och nätter. Skiljeväggen föll och fantasi blandades oblygt med 
verklighet.

SPELET

Utanförfolket lekte sig igenom det turbulenta artonhundratalet. De 
befann sig ständigt i utkanten av politiska revolutioner och konstnär-
liga strömningar. 

Vid ett besök i Särtuna år 1916 kom man i kontakt med Spelet. 
Den sörmländska staden hyste vid denna tid ett bohemsällskap i villan 
på Engelska udden. Konstnärerna hade byggt en labyrint i den kolos-
sala källaren; skapat ett underjordiskt myller av rum som lät besöka-
ren vandra genom mänsklighetens och sitt eget förflutna. 
”När ni börjar leta efter det okända”, förklarade Pauline Thulin, 
”börjar det okända också leta efter er. Odjuret har redan fått vittring. 
Ni skall konfronteras med det högsta, och det lägsta, i människan. 
Maskernas tid är förbi – det är dags att upptäcka er själva!”

Utanförfolket mötte något i källaren som fick dem att överge sin 
självupptagna livsstil.

De beslöt sig för att återuppta sedvänjan att färdas i vagnar längs 
vägarna. Man ville hjälpa andra att förstå vad människan en gång var, 
och vad hon åter kan bli. Verksamheten kom att kallas Karnevalen. 

Europas städer och byar fick än en gång besök av kringresande 
akrobater, skådespelare och musikanter. De kom om natten. I gryning-
en kunde morgonpigga flanörer se ett läger, med cirkusvagnar och 
färggranna paviljonger, i skuggan under almarna på ett slumrande 
småstadstorg, eller kanske på ett ensligt beläget gärde utanför staden.  

Föreställningen var oftast uppsluppen och enkel; det bjöds på eld-
konst och jonglering; erotiska dansnummer och bondkomik. 

Det hände att man låtsades tillhöra en frikyrka eller ett nykterist-
förbund. Då hade framförandet istället en seriös och sedelärande 
karaktär. I vissa länder, till exempel det forna Sovjetunionen, tog man 
ut svängarna och utgav sig för att syssla med revolutionär avantgarde-
teater. 

Syftet med dessa uppträdanden var alltid att hitta en publik till 
Spelet, som började efter midnatt. Man såg till att umgås med åskå-
darna före och efter föreställningarna för att sondera vilka ungdomar 
som verkade mottagliga.
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Folklivsforskaren Karsten Brandt har i sin bok Sentida lekare i Nord-
europa, samlat berättelser från gubbar och gummor på den svenska 
landsbygden. 
”Jag kan inte ha varit mer än tio år. En karusell, vi åkte karusell. Det 
var en spiral inuti tältet. De hade grävt, vi drogs mot mitten, till dörren.” 
”… Jag blev inbjuden till den andra föreställngen. Det var ett teater-
stycke, de var så vackra och duktiga. Jag märkte efter en lång stund att 
det handlade om mig själv. Jag blev rädd, men det var för sent att gå.”
”… som ett bräde. Jag var spelpjäsen. Jag fick ta på mig fina kläder. Vi 
sov över och kom tillbaka natten efter. När de drog vidare blev inget 
sig likt.” 

STOCKHOLM, NU

Det finns sprickor i staden, sprickor i fasaden. Stockholm kämpar för 
att hålla skenet uppe; invånarna låter sig villigt invaggas i villfarelsen 
att allt har sin gilla gång. 

Gemene man och kvinna måste anstränga sig för att inte lägga 
benen på ryggen på väg hem från busshållplatser och tunnelbanesta-
tioner. De intalar sig själva att de måste promenera långsamt och vär-
digt. Det fungerar ganska bra, men när de tittar sig i spegeln hemma i 
hallen är pannan blank och luggen blöt av svett. 

Det hjälper inte att slå på tV:n och radion och krypa upp i soffan. 
Det blir heller inte bättre av att ringa en kompis – de trygga fraserna 
och skämten ekar ihåligt mellan lurarna. 

Först trängde kylan ändå in i märgen, sedan växte den till en 
lågande panik. Det går en självmordsvåg genom staden. Aldrig har 
så många pensionärer råkat falla handlöst i trapphuset, och aldrig 
har så många svetsare riktat lågan mot gastuben. Lastbilschaufförer 
hittas ihjälklämda under varuhissar, och programmerare försöker laga 
påslagna datorer med kniv och gaffel.

En del människor har kapitulerat för oron; bara tagit sin filt och 
kudde och vandrat rakt ut i ödemarken för att möta … sig själva kanske?

Vissa ungdomar och barn har övergivit hoppet och hittat någonting 
annat. Små gäng kan ses skutta förbi på bakgator och gårdar. Från 
de skogiga bergknallarna, mellan förortens villor och hyreshus, hörs 
nattliga djungelvrål. 

Förr om åren bestod luffar- och uteliggarkåren mestadels av sorg-
liga män, men nuförtiden flyttar ungdomar in i tunnlar och övergivna 
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hus. De tar rutschkanor från lekplatser 
och stjäl lampor från byggen. Gran-
narna vet inte vad de skall tro. 
”Det ser ut som ett tivoli. Titta! Nu 
vandrar ljusen mellan fönstren igen. 
Vad skulle salig fru Henriksson ha 
sagt? Kan ingen riva eländet?”

Det händer att innerstadsbarn 
förirrar sig ned i tunnlar som 
ockuperats av ungdomar. Vis-
serligen kommer de ut igen, efter 
ett par timmar, men föräldrarna 
känner inte igen dem – trots att 
barnen bär samma kläder och talar 
med samma röster. 

Vid razzior och vräkningsräder 
dyker det upp klädesplagg och föremål 
som uppenbarligen inte tillhör den eta-
blerade anarkistkulturen. Instormande 
styrkor upptäcker ofta att ockupanterna 
förändrat byggnadernas innanmäten; väg-
gar har byggts upp eller rivits ned; golv har 
avlägsnats och ersatts med flätade nät av linor 
och rep. Schäferhundar har trampat igenom 
stora pappskivor med orientaliska mattmönster och fallit ylande mot 
källaren.

Det råder kaos inom poliskåren. Pålitliga konstaplar kan helt 
plötsligt få för sig att svänga in på en parkering och ta en rökpaus mitt 
under pågående utryckning. 
”Jag förstår att det är bråttom, men jag kommer sen. Det är så fint här 
vid Norr Mälarstrand; alldeles lummigt nere vid strandpromenaden. 
Jag ser en paviljong, ett slags kafé, på en brygga ute i vattnet. Kan vi 
inte bara … ta det lugnt?”

Ett samhällsproblem har uppdagats med hjälp av övervakningska-
merorna i city. Det handlar inte om en ny slags brottslighet – monito-
rerna visar klart och tydligt poliser som smiter från jobbet. De kan stå 
och tugga på en varmkorv utanför ett gatukök i fyrtio minuter, eller 
sätta sig på en parkbänk och snacka politik med ett fyllo i flera timmar. 
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FÖRHÖRET

Internutredare och psykologer har bråda dagar. 
”Vi blev förvirrade, det var en krissituation.”
Utredaren börjar tröttna. Hon spänner ögonen i 
polismannen. 
”Hurdå? Kan du precisera dig?” 
Olsson, som inte sovit ordentligt på flera nätter, 
tycker sig se en kakerlacka på golvet. Han famlar 
efter insekten och börjar hasa ned från stolssitsen 
likt en pundare som just fyllt på heroin. Utredaren 
himlar med ögonen och lutar sig uppgivet tillbaka i stolen.
”Då tar vi det hela från början. Skärp dig nu. Det är viktigt att jag  
får reda på vad som hände. Berätta om när ni gick in.”
Olsson rycker till när krypet får fart och springer in under ett arkiv-
skåp. 
”Jag såg dem, jag såg henne. Det fanns en bild när jag var liten. Mor-
far hade en bo…”
Han upptäcker plötsligt sina fingrar i knät och blir nyfiken på deras 
funktion. 
”Vilken bok?” försöker Utredaren. 
Olssson börjar mumla. Han känner försiktigt på orden; spinner dem 
likt silke ur munnen; låter de osäkra händerna mata ut blanka trådar 
mellan läpparna.
”Jag är …, men … en bild i boken när jag var liten. Den föreställde 
ett cirkusbarn, en flicka som var clown. Hon hade uppklippta kinder.”
Olsson omfamnar sin egen bröstkorg och drar in fötterna under 
stolen i ett fåfängt försök att gömma sin stora kroppshydda. Han tittar 
upp, skyggt och bedjande, och gnyr:
”Det var för att de alltid skulle le, även om de inte var glada egentligen.” 
Utredaren bläddrar i sin pärm och jämför Olssons babbel med  
Göranssons och Palms utsagor.
”Dina kollegor blev … mycket rädda …”
Olssons mun står på vid gavel. Han flämtar, andas med snabba 
grunda andetag. Den oseende blicken flackar planlöst i rummet. 
”Hon var lång och spinkig, nästan vuxen. Det hade läkt, men man 
såg ärren på kinderna. Hon hade en vit ballerinaklänning. Jag ville ha 
henne.”
Olsson trycker ned fotsulorna i golvet och spänner kroppen i en båge 
bakåt och skriker. 
”Jag ville ha henne. Förstår du? Jag ville ha henne!”
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Utredaren pustar ljudligt och tittar upp i taket. Hon försöker finna en 
ingivelse, något slags inspiration för att räkna ut vilken riktning förhö-
ret skall ta. Hon fiskar upp ett foto ur en plastficka i pärmen och säger:
”Matilda Rainer, sexton år, från Bagarmossen. Hon rymde hemifrån 
för två månader sedan. Var det hon som hade klätt ut sig till clown? 
Vad fan höll ni på med egentligen? Den här våldsorgien …?”

Minnena slår emot Olsson med full kraft. Han kör in händerna i 
hårbotten och skyddar ansiktet med underarmarna. Magmusklerna 
krampar; överkroppen dras ihop och får fart nedåt golvet. Kontorssto-
len glider iväg och dammar in i arkivsskåpet i samma ögonblick som 
Olsson kommer till ro på linoleummattan. 

HUSOCKUPATION

Han ser allt hända igen. Det är skymning. Insatsstyrkan kör in med 
piketbussen i Rotterdam. Ja, det kallas så. Industriområdet har fått sitt 
öknamn från den holländska hamnstaden. De glider förbi låga längor 
med igenspikade fönster och stannar framför en betongkoloss. Är det 
ett övergivet magasin, eller en fabriksruin? 
Kjell ”Karate-Kjell” Göransson är först ut. Han sparkar på en dörr 
så att barrikadplankorna lossnar. Poliserna stormar in med dragna 
ficklampor. Ljuskäglorna avslöjar att huset är angripet av mögel. En-
trén mynnar ut i en tom maskinhall – eller är det en hangar? Patrullen 
skymtar en kojstad i salens ände. 

De finner sig snart gå igenom en lång korridor. Olsson tycker sig 
se asbestplattor bakom en trasig tapet. När väggen börjar röra på sig 
drabbas han och kollegorna av svindel. Korridorens sidor faller undan 
och blottar ännu ett väldigt rum. Förvirringen växer när en ljusrigg 
slås på och ett högtalarsystem dundrar igång. Dansare dyker upp från 
ingenstans och börjar virvla kring männen. 

Insatsstyrkan är fullständigt tagen på sängen. Olsson backar. Den 
klumpiga kravallutrustningen känns malplacerad bland de nätta dan-
söserna och de skrattande musikanterna. Han säger något om att de 
kommit till fel hus.
”Ursäkta, vi skulle kanske … vet ni var …?”
En ranglig clownflicka kikar fram bakom ett skåp och etablerar ögon-
kontakt med Olsson.

Gren, som ansvarar för aktionen, ryter:
”Skärp er, de har ju varnat för sånt här – nu tar vi slöddret!”
De utklädda ungdomarna börjar skingras. Gren, en grånad gammal 
kämpe, tar sikte på en yngling med fladdrig vit kostym. Han heter Erik 
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och har långa svarta dreadlocks, men hjässan är helt kalrakad. Erik 
springer längs en graffad korridor, men hukar plötsligt och slinker in 
genom en mörk öppning i väggen. Gren missar manövern och älgar 
förbi hålet i tron om att det är en del av väggmålningen. Han ser snart 
ryggen på en flicka i änden av korridoren. Hon står och sliter i ett 
dörrhandtag. 
”Nä du, den gubben går inte!”
Gren lägger ena handen på batongskaftet och den andra på hennes 
axel. Han märker att flickan försummat sin intimhygien. Yllekoftan 
släpper ifrån sig en frän odör; en mustig blandning av bajs, blod och 
hasch. Gren tar tag i flickans hår och börjar släpa henne tillbaka längs 
korridoren. 
”Nu är det slutlekt gumman! Imorgon blir det skola för din del.”
Först hör han inte vad hon svarar, men när rösten piper: ”Pappa … 
pappa vad gör du?” vacklar Gren till och tappar greppet om hästsvan-
sen. Fredrikas huvud studsar stumt mot golvet, hon biter sig i tungan. 
Han förstår inte, Fredrika borde ju vara på språkresa i England. 

Tre poliser lyckas ta sig ut på en högt belägen takbalkong. De 
försöker orientera sig med hjälp av de intilliggande byggnaderna, men 
blir tvugna att leta efter landmärken vid horisonten för att förstå var de 
befinner sig. De upptäcker att stadens silhuett fått sällskap av okända 
spiror och kupoler.
”Här finns inget intressant, vi går tillbaka!”säger Camilla, den inkvo-
terade kvinnan i gruppen. Hon vänder på klacken och försvinner in 
genom dörren varifrån de nyss kommit.

I en annan del av huset har Karate-Kjell stannat framför en låst 
gallergrind. Det verkar vara en bakdörr till en affär. Han kan sträcka 
in handen och nå en chokladask i plåt, full med skruvar och gamla 
mynt. Precis utom räckhåll ligger en porrtidning från sextiotalet och en 
inkomplett Remington-revolver. Kjell riktar ficklampan mot en gulnad 
löpsedel på väggen bakom disken. 
”Flicka lär Olsson att skratta i rummet intill. Akt…”
En verktygslåda skymmer sikten; Kjell kan inte läsa resten av löpse-
deln. Han backar undan från gallret och lyckas gå baklänges in genom 
en öppen dörr. 
”Göransson, vad bra … allt kommer att ordna sig.” 
Kjell vänder sig om när han hör kollegans röst, och får se Olsson 
knäböja framför en clownflicka med ballerinaklänning. Kjell blir 
skräckslagen.
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”Vi måste ut från det här dårhuset, vad håller du på med?”
Olsson höjer en darrande hand mot flickans hångrinande ansikte och 
mumlar:
”Hon har kommit för att hämta mig, vi skall åka nu. Jag skall aldrig 
vara ledsen igen.”
Clownen plockar fram ett läppstift och målar ett stort léende över 
polisens läppar och kinder. Kjell kliver fram till det udda paret och 
motar bort flickan, som villigt låter sig fösas undan. Han ser att hon 
penslat mascara runt Olssons rödgråtna ögon. När Kjell försöker 
gnugga bort det förryckta léendet från kollegans ansikte börjar Olsson 
skrika – högt och oartikulerat. 

Flickan vinkar glatt från dörröppningen. 
”Jag skall låter er vara ifred nu.”
Hon lämnar rummet. 

Kjell får upp kollegan på fötter. 
”Kan du gå själv?”
Olsson nickar tyst. Kjell har ingen lust att följa efter henne. 
Polismännen hittar en annan dörr och når en välvd korridor. 
Väggarna skiner och flimrar löftesrikt. Karate-Kjell och 
Olsson hänförs av ett myllrande bildspel som löper från 
golv till tak. De högupplösta skärmarna visar en 
vacker familj i en villa och en vidsträckt sand-
strand vid ett varmt hav. Kjell duckar instink-
tivt när en snowboardåkare swischar förbi 
ovanför huvudet. 

Skärmarna slocknar, en efter en, 
men ett svagt vitt ljus dröjer kvar i 
fjärran. De blir tvungna att känna 
sig fram längs tunnelns insidor. Kjell 
och Olsson är inte ensamma. Det 
visar sig snart att hela insatsstyrkan 
famlar i mörkret. Gren har också 
sällat sig till dem.
”Du klarar det här. Du måste 
försöka”, hade Fredrika sagt när 
hon ledde in pappa i korridoren.



44 il
lu

st
r

a
t

io
n

: j
o

se
fi

n
 r

a
sm

u
so

n

LABYRINTENS ÖGA

”Kan ingen tända, jag har tappat min ficklampa?” frågar någon. 
Kjell sätter handen mot höften och märker att hela bältet är borta.

Väggarna verkar vara gjorda av gummi. De dras samman och 
smalnar av tills de smiter åt kring poliserna. Det är varmt som en 
bastu därinne. 
”Jag måste ha tagit av … men …”, mumlar Kjell när han upptäcker 
att även byxorna är borta. 

De finner sig plötsligt stå i ett omöblerat rum. Från väggarna, gol-
vet och taket strålar ett intensivt vitt ljus. De nakna polismännen stirrar 
frågande på varandra med stora fågelögon. De ser leverfläckar och 
fettvalkar på kollegorna; upptäcker blemmor och blindtarmsärr. 

Polismännen skyler sig nödtorftigt med händerna och tittar sig pa-
nikslaget omkring. Det känns som att något skall anfalla från hörnen. 
Var är de förresten – hörnen? Det är inte lätt att se i ett helt vitt rum. 

Det finns skrymslen och vrår inuti huvudet som leder till män-
niskans förflutna. Polismännen står i en ring som sakta lösgör sig 
från verkligheten. Avsaknaden av stimuli i det kliniskt kala rummet 
uppmuntrar hjärnan att själv fylla i vad som saknas. Den ångestfyllda 
stämningen producerar inga behagliga bilder på det bländvita golvet, 
taket och väggarna.

Olsson tycker sig stå med sina bara fötter på en svart och karg lava-
slätt. Bortom bergen vid horisonten flammar en okänd eld. Det finns 
inga moln, men de fjärran belägna bränderna färgar ändå natthimlen röd. 

ODJURET

Ungdomarna strömmar ned på bakgården – det är dags att evakuera 
kvarteret. Cirkusvagnarna förbereds för resan. 

Erik har dröjt kvar utanför rummet där poliserna konfronteras med 
sina bortträngda helveten. Han tar upp en megafon.
”Ni bad om det. Ni skulle ha lämnat oss ifred. Det är dags att möta od-
juret – trots att ni inte är redo. Vi tar inget ansvar för era aggressioner. 
Våldet som ni åsamkar varandra är ert eget.” 
Eriks ord skingrar inte illusionen – tvärtom. Det högljudda skande-
randet lockar till sig en flock djur som driver runt ute på slätten. Stora 
tunga kroppar kommer dundrande genom mörkret. 

Erik lägger megafonen åt sidan och plockar upp ett knippe batonger 
ur en påse. Han öppnar en lågt liggande lucka i väggen och säger, 
mest för sig själv:
”De här kan ni försvara er med eller kanske använda för att banka lite 
vett i varandra.”
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PIKETAMBULANSER

Utredaren går ned på knä framför Olsson som svimmat i förhörs-
rummet. Hon lägger en varlig hand på hans kind. 
”Hur gick det? Hallå!”
Olsson ansätts av konvulsioner. Utredaren blir tvungen att ringa efter 
en ambulans. 

På eftermiddagsfikat springer hon på Roffe, en äldre kollega, vid 
kaffeautomaten i matsalen. Roffe är varken lång eller stilig,  men håller 
sig i bra trim trots sin ålder. Han har en kort blond borst på huvudet 
som vilar på en bred och valkig nacke. Den rutiga flanellskjortan är 
nödtorftigt nedstoppad i jeansen – han ser ut att ha sovit i sina kläder. 
De börjar samtala över varsin rykande plastmugg.
”De här förhören, jag vet inte riktigt vad jag skall göra med materia-
let”, försöker Utredaren, ”det är så konstigt …”
”Den stora frågan är väl varför insatsstyrkan började misshandla 
varandra”, svarar Roffe, ”och vart ockupanterna tog vägen. Läkarna 
säger att ungjävlarna inte kan hjälpa det, att det är ett slags syndrom: 
abcd kallas det visst. Vi har fått direktiv att samarbeta med Södersjuk-
huset.” 
”Hur menar du?” frågar Utredaren och ställer ifrån sig den heta mug-
gen, ”vad för slags samarbete?”
Det börjar lysa i Roffes små, djupt liggande, ögon. Han säger:
”Vi skall iordningställa tre piketambulanser för att kunna åka runt och 
plocka in ungdomar som gör sattyg. Det är för deras eget bästa – de är 
sjuka. Man kan inte säga emot sina föräldrar och vara ute och ränna 
på stan hur som helst. Det måste bli ett slut på de här jävla upptågen.”

Utredaren frågar förstulet om Roffe hört rykten om ”en annan 
slags ockupation” där ungdomsgängen infiltrerar platser där det fortfa-
rande bor folk.
”Vi är en sån cell på spåren”, svarar Roffe, ”vi misstänker att de har 
tagit över en hel länga i ett radhusområde i Hammarbyhöjden.”
”Men bor de vanliga människorna kvar? Jag förstår inte?” undrar 
Utredaren. 
”Det är jävligt obehagligt det här. Det fanns en flyktingförläggning 
i Blackeberg. Den var tydligen tom, då gick de in och låtsades vara 
flyktingar. Det pågick under flera månader.”
”Herregud, var skall det här sluta? Hur mår Gren förresten?”
Roffe harklar sig. 
”Jo, eh … vi …”
”Mår han bättre?” försöker Utredaren. 
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”Hälsan är det väl inget fel på. Han sa ju att han aldrig hade mått så bra. 
Problemet är att vi har tappat honom, han har rymt …”

Gren hade suttit i isoleringscell sedan den misslyckade stormningen. Han 
var den enda av poliserna som inte uppvisade några skador på kroppen. 
Gren var alldeles lugn och klar.
”Jag har blivit förädlad. Det finns inga gränser längre. Hon hjälpte mig. Fred-
rika hjälpte mig, jag har vuxit, det kallas Morfosen. Det finns så mycket att 
uträtta, jag skall lämna er snart.”
Han pratade om sfärer och fjärran planeter, och en karneval som snart skulle 
förvandlas till en festival. 
”Jag höll på att kvävas i den mörka tunneln … som en plastpåse över huvu-
det. Den gråa masken drar en matt hinna över livet. Den har alltid funnits 
där. Det är bara odjuret som … bara odjuret kan ta bort den gråa masken.”
Ingen klarade av att lyssna till Grens idiotbabbel mer än några minuter i 
taget. 
”Han har blivit sjuk”, menade Roffe, ”det står inte rätt till därinne. Och nu 
är han borta – spårlöst försvunnen.” 

UTREDARENS UPPLEVELSE

Utredaren skakar av sig alla oroliga tankar i bilen på väg hem från jobbet. 
Hon tittar längtansfullt ned över Västerbrons räcke och njuter av bilden av 
Långholmens lövbäddar.

Vid åttatiden tar hon en promenad till kvarterskrogen på Heleneborgsga-
tan. Henke och Frida är där. Det blir en skön kväll. 

När den sedvanliga lulligheten virat sitt trygga bolster runt huvudet får 
hon syn på en figur ute på gatan. Ett vanställt ansikte dunsar in i fönstret 
strax under Sailor Arms-loggan. Det är svårt att säga hur många ögon 
personen har. Rocken öppnar sig och avslöjar en bar mage med en bulnad 
kring naveln. Är det inte en mun eller åtminstone två sladdriga läppar? De är 
alldeles blåa, som efter en misshandel. Utredaren tittar upp mot ansiktet igen 
och försöker bringa ordning i de grötiga anletsdragen. Hon upptäcker ett 
jack, en lång rispa, i pannan – eller är det en spricka i själva skallen? Gestal-
ten på andra sidan rutan utstrålar blind aggresivitet. Den kastar sig åt sidan 
och försvinner ned mot Varvsgatan med en osmidig skuttande gång. Kvar 
finns bara ett geggigt spår på glaset. 
”Hur är det, hur mår du?” frågar Frida. 
”Det är … det är nån … vahettere … som vill träffa mig”, sluddrar Utredaren.
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Alla vet att köpcentrum är till för shop-
ping, kontor för arbete, vardagsrum 
för att titta på tV och klassrum för att 
lyda lärare. Alla rum som vi vistas i har 
förutbestämda meningar och allt som 
krävs för att vi ska fortsätta i samma 
rörelser är att vi rör oss i samma banor. 
På Åhléns är det svårt att hitta på något 
annat att göra än att fönster-shoppa och 
köpa prylar. Vi är så vana att göra det 
att vi knappt kan föreställa oss att något 
annat är möjligt – för att inte nämna att 
allt annat än shopping, när man tänker 
närmare på saken, är mer eller mindre 
olagligt eller otillåtet.

Det finns färre och färre fria, oex-
ploaterade rum kvar i världen där vi 
kan låta våra kroppar och sinnen röra 
sig fritt. Nästan varje plats som vi färdas 
till tillhör någon person eller grupp 
som redan har bestämt en mening och 
ett föreskrivet användningsområde för 
den: privat egendom, shoppingdistrikt, 
motorväg, klassrum eller nationalpark. 
Och våra på förhand definierade och 
förutsägbara banor genom världen tar 
oss sällan eller aldrig till de fria rum 
som faktiskt återstår. De rummen, där 
tanke och njutning kan vara helt och 
hållet fria, blir ersatta med omsorgsfullt 
kontrollerade miljöer som Disneyland 
– platser där våra begär tillverkas på 

förhand och uppfylls i varuform på vår 
ekonomiska och känslomässiga bekost-
nad.

Att ge vår egen mening till världen 
och att skapa våra egna sätt att spela och 
agera i den är fundamentala delar av det 
mänskliga livet; nuförtiden, när vi aldrig 
befinner oss i rum som uppmuntrar till 
detta, så är det inte överraskande att så 
många av oss känner sig förtvivlade och 
ofullbordade. Men eftersom världen 
har så lite fria rum kvar och vår evigt 
återupprepande vardag aldrig för oss dit 
så är vi tvingade att gå till nöjesfält och 
biografer för minsta sken av spel och 
spänning. Sålunda har det verkliga även-
tyret som våra hjärtan längtar efter i hög 
grad blivit ersatt av ihopljugna äventyr 
och skapandets hänförelse har ersatts av 
åskådandets exercis.

Vår tid är lika upptagen och reglerad 
som våra rum; uppstyckandet av våra 
rum är ett uttryck för vad som redan har 
hänt med tiden. Hela världen rör sig och 
lever efter ett standardiserat tidssystem, 
planerat för att synkronisera våra rörel-
ser från den ena sidan planeten till den 
andra. Inuti detta större system är våra 
liv diciplinerade av arbetsscheman och/
eller timmar i skolan, så väl som tiderna 
kommunaltrafiken kör och kommersen 
håller igång, osv.
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I den moderna världen utövas en automatisk kontroll över oss av det rum som 
vi lever och rör oss i. Vi passerar med säkerhet igenom vissa perioder i våra liv 
– arbete, ’fritid’, konsumtion, underkastelse – det är vad världen vi lever i är 
utformad för.
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Den här planläggningen av våra 
liv, som börjar i barndomen, utövar 
en subtil men djup kontroll över oss: vi 
glömmer bort att vår livstid ytterst sett 
är vår att spendera som vi vill, istäl-
let tänker vi i termer av arbetsdagar, 
lunchtimmar och helger. Ett verkligen 
spontant liv är otänkbart för de flesta 
av oss; och så kallad ’fritid’ är oftast 
bara tid som har blivit schemalagd för 
något annat än arbete. Hur ofta får du 
se soluppgången? Hur många soliga ef-
termiddagspromenader tar du? Om du 
fick en oväntad möjlighet att åka på en 
spännande resa den här helgen, skulle 
du kunna göra det? 

Dessa begränsade miljöer och sche-
man begränsar drastiskt våra livs oer-
hörda potential. De håller oss dessutom 
isolerade från varandra. På våra arbeten 
spenderar vi den mesta tiden med att 
utföra en särskild arbetsuppgift med en 
särskild grupp av mäniskor på en sär-
skild plats eller åtminstone i en bestämd 
miljö för till exempel byggarbetare och 
vikarier. Den sortens begränsade och 
enformiga upplevelse ger oss ett smalt 
perspektiv på världen och håller oss 
borta från att lära känna folk med andra 
bakgrunder. 

Hemmen isolerar oss ytterligare: 
idag så låser vi in oss i små lådor som 
separerar oss; dels av rädsla för dem som 
kapitalismen har behandlat värre än oss 
själva, dels för att vi tror på paranoian 
som säkerhetsföretagen sprider via sin 
propaganda. Dagens förort är samhällets 
kyrkogård, folket är paketerat i varsin 

låda... precis som mataffärernas varor, 
förseglade för fräschör. Med tjocka väg-
gar mellan oss och våra grannar, med 
våra vänner och familj spridda över 
städer och nationer så är det svårt att 
ha någon slags gemenskap över huvud 
taget, för att inte nämna gemensamma 
rum där vi kan gynnas av varandras 
kreativitet. Både våra hem och våra 
arbeten håller oss bundna till en plats, 
stationära och oförmögna att resa längre 
sträckor i världen annat än på hastiga 
semestrar till platser anpassade för beta-
lande turister.

Till och med resandet är begränsat 
och begränsande. Våra moderna trans-
portsätt – bil, buss, tunnelbana, tåg och 
flygplan håller oss alla låsta vid banor, 
banor ifrån vilka vi kan se omvärlden 
passera i revy genom ännu en glasruta 
– som om det vore ett särskilt tråkigt 
tv-program. Var och en av oss lever i vår 
egen värld som mest består av välkända 
destinationer: arbetsplatsen, mataffären, 
kompisens lägenhet, klubben – länkarna 
mellan dem är få: sitta i en bil, stå i en 
tunnelbanevagn, gå uppför en trappa; 
det finns ingen större chans att stöta 
på något oväntat eller att upptäcka nya 
platser. Man kan åka längs motorvägar 
i tio olika länder utan att se något annat 
än asfalt och bensinmackar, så länge 
som man stannar i bilen. Eftersom 
vi är låsta vid våra banor kan vi inte 
föreställa oss verkligt fritt resande eller 
upptäcksresor som skulle försätta oss i 
direkt kontakt med helt nya människor 
och saker vid varje tur.
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rum fortfarande moget för utforskning. 
Cyberrymden må eller må inte utgöra 
ett visst mått av frihet för dem som kan 
och har råd att utforska den; men vad 
det än må erbjuda så erbjuds det under 
förutsättning att vi lämnar våra kroppar 
i dörren: frivillig amputation. Kom ihåg 
att du är en kropp minst lika mycket som 
ett medvetande; är det frihet att sitta still 
och stirra på blinkande lampor i timmar 
utan att använda smaken, känseln eller 
luktsinnet? Har du glömt bort känslan 
av vått gräs eller varm sand under dina 
bara fötter, av eukalyptus eller hickor-
yrök i dina näsborrar? Kommer du ihåg 
doften av tomatstjälkar? Tindrande ljus, 
spänningen av att springa, simma och 
känna på saker?

Idag kan vi vända oss till nätet för 
spänning utan att känna oss lurade för 
att våra moderna liv är så konstalde 
och förutsägbara att vi har glömt bort 
hur tillfredställande det kan vara att 
röra sig och agera i den riktiga världen. 
Varför slå sig till ro med den begränsade 
frihet som ett cyberliv kan erbjuda när 
det finns så mycket mer upplevelser 

Istället sitter vi fast i trafikstock-
ningar, omgivna av hundratals män-
niskor i samma obehagliga situation 
som oss själva – men avskilda från dem 
av stålburen som vår bil består av; de 
framträder som föremål i vägen för oss 
snarare än som medmänniskor. Vi tror 
att vi når längre ut i världen med våra 
nya transportsätt; men faktum är att vi 
ser mindre, frågan är om vi över huvud 
taget ser någonting alls. Allteftersom 
transportförmågan ökar, breder våra 
städer ut sig mer och mer över landska-
pen. Så snart avstånden ökar behövs 
det också fler bilar, fler bilar kräver mer 
utrymme och alltså ökar avstånden igen 
och igen. Med den här takten kommer 
motorvägar och bensinmackar en vacker 
dag ersätta allt annat som det från bör-
jan var värt att åka till.

En märkvärdig effekt av utvecklingen 
av snabba färdmedel är att distansen 
mellan samhällen minskar medan 
distansen mellan individerna i dessa 
samhällen ökar.

Vissa av oss ser internet som ’den 
sista fronten’ för fritt, oexploaterat 
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och känslor här ute i världen. Vi borde 
springa, dansa, paddla, dricka oss fulla 
av livet till den sista droppen och ut-
forska nya världar – vilka nya världar? 
Vi måste återupptäka våra kroppar, våra 
sinnen, rummen runt omkring oss och 
sen förvandla dessa rum till en ny värld 
till vilken vi kan ge våra egna betydelser 
och meningar.

För att nå detta mål måste vi upp-
finna nya spel – spel som kan äga rum i 
de exploaterade rummen: i köpcentren, 
resturangerna och klassrummen. Spel 
som kommer att bryta ner deras före-
skrivna meningar så att vi kan ge dem 
nya meningar i överensstämmelse med 
våra drömmar och önskemål. Vi behö-
ver spel som för oss samman, bort från 
instängdheten i våra privata hem och in 
till ett offentligt rum där vi kan dra nytta 
av varandras sällskap och kreativitet. 
Precis som naturkatastrofer och kraftiga 
utbrott kan föra människor samman och 
ge dem spänning, det är ju trots allt en 
rafflande variation av deras i övrigt öds-
ligt förutsägbara vardag, kommer våra 
spel att föra oss samman för att göra nya 
och nervkittlande saker. Vi kommer att 
läsa poesi i fabrikerna, ha konserter på 
gatorna, sex på åkrarna och i bibliote-
ken, gratis knytkalas i mataffären och 
markader på motorvägarna. Vi behöver 
också hitta på nya tidsuppfattningar 
och nya sätt att resa. Försök leva utan 
klocka, leva utan att synkronisera ditt 
liv med resten av den stressade världen. 
Försök göra en längre resa till fots eller 
med cykel så att du får en chans att se 
och känna på allt som du passerar mel-
lan start och mål, utan att stirra igenom 
ännu en glasruta. Försök att utforska 
dina egna kvarter, se efter på hustak, 
under brunnslock och runt hörn som 
du aldrig tittat runt förut – du kommer 
att bli förvånad över hur många äventyr 
som väntar på dig där!

remix från crimethinc.com
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Varför följs revolutionen alltid av återgång till en ny 
ordning, som årstider i helvetet? Hur kommer det 
sig att den värld som vänds upp-och-ner alltid lyckas 
komma på fötter igen?
Alla möjliga politiska falanger har 
försökt sig på revolution som verktyg för 
att skapa bestående förändringar, men 
försöken tycks alltid landa i nya sätt att 
trampa på människor. Jag föreslår ett 
taktikbyte, ett utforskande av det histo-
rien kallar för misslyckade revolutioner: 
uppror, revolter och motståndsrörelser 
som blossat upp och skapat frizoner. 

En Tillfällig Autonom Zon, en TAZ, 
är ett uppror som inte ger sig i kast med 
staten och makten. Det är en gerilla-
operation som befriar ett område (en 
plats, en tidsrymd eller fantasin) för en 
stund och sedan drar vidare innan den 
hinner krossas. Staten är ett allsmäktigt 
beväpnat system, men det systemet är 
fullt av hål och motsägelser. Den kom-
mer klamra sig fast vid bilden av suve-
ränitet på sitt avgränsade landområde, 
och mot statens kulor och vattenkanoner 
har vi inte mycket att komma med. Men 
det som inte verkar vara ett hot kan få 
pågå under radarn eftersom Storebror 
sedan länge är både halvblind och lom-

hörd i sina försök att upprätthålla rikets 
säkerhet.

En TAZ använder sig av en strategi 
som fungerar här och nu, som försöker 
intensifiera livet genom att fylla det 
med det underbara och mirakulösa. 
Det handlar om att hacka verkligheten, 
om att alltid ha en hemlig plan, om att 
flyga under radarn. Istället för att ge upp 
inför hopplösheten i ett globalt revolu-
tionsprojekt ska vi skapa där vi står, och 
skapa utan drömmar om varaktighet. 
Våra TAZ får leva tills de blir upptäckta, 
då löser vi upp dem och planerar nästa. 

En TAZ kan vara en festival, en skatt-
jakt, en husockupation, ett verklighets-
spel. Alla sammanhang där människor 
kan mötas med en känsla av att und-
komma den mördande tråkiga vardagen 
är frizoner. 

När en TAZ ska skapas kan vi lägga 
undan sega debatter om hur samhället 
och revolutionen borde organiseras. 
Vi planerar inte för framtiden och 
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evigheten, utan bara för vår nuvarande 
TAZ som kommer upplösas, förändras 
och explodera i en spektakulär död eller 
dyka under ytan obemärkt igen inom en 
snar framtid. En TAZ är inte bara en 
tillfällig frizon, det är också en övning 
inför kommande frizoner. Genom att 
tänka TAZ istället för revolution slipper 
vi försöka skapa något perfekt och kan 
istället kavla upp ärmarna och sätta 
igång direkt med det som skapar frihet 
för oss utifrån de fysiska och mentala 
platser vi är på idag.

Att skapa en tillfällig autonom zon 
är en form av anarkism som gäller själva 
verkligheten -  en vägran att acceptera 
de verkligheter som givits oss och istället 
skapa egna. 
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Mellan 2001 och 2004 iscensatte interacting 
arts med vänner ett verklighetsspel i Stockholm. 
Spelarna organiserade sig i celler. De fick uppdrag 
av en grupp koordinatörer, som gömde sig bakom 
en anonym postbox. Vi har grävt fram anteckningar, 
uppdragsbeskrivningar och rapporter som vi hoppas 
kan inspirera till nya vackra äventyr.
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Arkivmaterial

S3-spelare 2003:

Jag satt i en tom vagn på tunnelbanan och 
drömde mig bort.  Kvällen var mulen. En 
kille med en stor huva klev på. Han pli-
rade på mig med nyfikna ögon. Jag vände 
bort blicken och tittade ängsligt ut genom 
fönstret. 
 När tåget närmade sig Slussen började 
han famla med något i axelväskan. Killen 
gick mot mitt dörrpar. 
”Det här är till dig. Lycka till med spelet.”
 Sedan försvann han ut på perrongen. 
 Jag åkte vidare, med ett osignerat 
kuvert i handen. 
”Nästa Medborgarplatsen.”
Jag klev av och köpte en falaffel uppe 
på Götgatan; promenerade bort till en 
parkbänk och läste brevet i skenet av en 
gatlampa. 

Det var ett slags anmälningsformulär. 
”Deltag i ett spel i vardagen – en lek på 
allvar.” 
Det handlade om staden och dess invåna-
re och verkligheten vi lever i. Man skulle 
anmäla sig som en cell, och en cell skulle 
bestå av tre personer. 
 Jag skyndade mig att ringa ett par vän-
ner och bestämma en tid för en fika. Några 
dagar senare skickade vi in uppgifterna 
om våra alias och vår kontaktyta. Vi 
besvarade också frågorna om vilka platser 
och miljöer vi tyckte var mest spännande i 
staden. 
”En sån här chans får man inte missa”, 
tänkte vi alla tre. 
 Vi skickade anmälningsbrevet till en 
en anonym postbox. Eftersom de skrev att 
kommunikationen inte fick ske elektro-
niskt så bestämde vi att ”koordinatörer-
na” skulle svara oss genom att tejpa fast 
ett brev bakom en särskild anslagstavla. 

Det tog inte mer än en vecka innan deras 
meddelande satt upptejpat, i en plastficka, 
bakom anslagstavlan. 
 Vi fick nu veta att spelet gick ut på att 
utföra små aktioner och spela upp olika 
scener. 

Episoden utspelar sig i den kuperade 
och lummiga Vitabergsparken; ett känt 
tillhåll för rastlösa ungdomar. Vårt första 
uppdrag är att göra en picknick. Det finns 
en CD i kuvertet. Vi skall tydligen spela 
upp den medan vi har picknicken. Det står 
också att vi skall bjuda in främlingar. 
 Efter varje uppdrag skall man skicka in 
en rapport och berätta hur det gått. 
 Mitt under knytkalaset blir det något 
fel på musiken – bandspelaren börjar 
spraka och spela upp ett meddelande från 
en annan cell. 

Den första episoden skulle utspela sig 
i Vitabergsparken på östra Södermalm. 
Det fanns en vits med att koncentrera 
cellernas aktiviteter. Under testkör-
ningar av spelet hade cellerna fått se 
alldeles för lite av varandras aktivi-
tet. Vi hade en lång rad uppdragidéer. 
Den ena vildare än den andra. Trots 
allt bestämde vi oss för att inleda 
lågmält. Picknick och skyltar sedan 
minfält och målning av gatlyktor.

Ur inbjudan till spelet:

Scen 3 är ett spel i verkligheten - en 
lek på allvar. Det handlar om att ta 
plats i det offentliga rummet, agera 
och interagera.

Dagarna fylls av ändlösa rutiner, män-
niskors val- och handlingsmöjligheter 
krymper. Någonting måste göras!

S3
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Arkivmaterial

De vi lyckats ragga upp till picknicken blir 
nyfikna. Vi förklarar att vi kastat oss rakt 
in i ett underligt verklighetspel.
Efter picknicken letar vi spår av andra 
celler i parken och hittar små skyltar med 
uppmaningar:
 ”Klättra gärna på muren”, eller, ”Bygg 
kojor i träden”. Kan de ommålade gat-
lyktornas röda sken också vara spelares 
verk? Är pojken med djembetrumman en 
del av spelet?
 Vi skriver rapporten på en gammal 
skrivmaskin som Droppen hittat. Olle 
kallar sig Droppen, det är hans alias. Vi 
skyndar oss med rapporten eftersom spe-
let tydligen befinner sig i ett episodbyte.
 Det är helt gratis, förutom portokost-
naderna. Ingen tjänar pengar på det, och 
man kan strunta i att utföra vissa upp-
drag och hoppa av spelet när som helst. 
Fast då får man ju inte veta hur det går. 
Jag vill träffa andra spelare! 
Undrar vem som ligger bakom alltihopa, 
tänk om det är en del av en stort nätverk, 
en konspiration. 

Vi får ett nytt uppdrag. Brevet innehåller 
också ett litet fanzine som berättar vad 
olika celler har gjort under Parkepisoden, 
som nu avslutats. Nästa episod, eller 
kapitel, skall utspelas på två nivåer: en på 
ytan och en i underjorden. 
 Vi väljer den svarta vägen – under-
jorden. Det ryktas om ett Tunnelfolk där 
nere. Vi skall hålla utkik efter dem under 
nästa uppdrag. Om vi klarar uppdraget får 
vi få träffa koordinatörerna. 

Nattens gator är tomma. Jag, och min cell, 
står utanför nedgången. Vi har köpt batte-
rier till ficklamporna och laddat mobilbat-
terierna. Vi har med vatten och nödprovi-
ant. Fast det är nog ingen fara, vi ska inte 
särskilt djupt inatt. Vårt uppdrag är att 
skriva ett brev som vi hade velat läsa om 
vi råkat irra oss ned i tunnlarna på egen 
hand och lämna det där nere. Vi tar steget 
ner i underjordens förföriska labyrint. Ett 
oväntat lugn infinner sig snart.

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

En picknick har genomförts, med oanade 
konsekvenser för en förbipasserande dam 
som började skratta tills hon grät. Det 
sitter skyltar uppe med diverse in-
struktioner och uppmaningar om vad man 
får göra. Delar av parken har dessutom 
skiftat färg, gatlyktorna sprider ett 
rött och blått sken om natten.

Uppdrag: Skyltar i parken

Vi lever i en tid av förbu
d, synliga 

som osynliga. FÖRBJUDET AT
T GÅ PÅ GRÄ-

SET. HUNDEN MÅSTE HÅLLAS I
 KOPPEL. Det 

här uppdraget handlar om a
tt synliggöra 

vad som faktiskt är tillåt
et. GRÄSET 

OCH GRUSET FÅR BETRÄDAS. H
ÄR KAN BARNEN 

SPRINGA LÖST. KLÄTTRA GÄRN
A PÅ MUREN. 

Det här uppdraget handlar 
också om att 

inventera en plats och för
söka komma på 

allting som går att göra d
är. En plats 

som vi tycker är intressan
t är Vita-

bergs-parken. Åk dit, ta m
ed er skylt-

papper, pennor, klistermär
ken, flygblad 

eller andra material som n
i tycker är 

bra att förmedla era budsk
ap med. Men, 

kom ihåg att en av de förb
judna sakerna 

i vårt samhälle är att sät
ta upp medde-

landen, så akta er för par
kvakten.

Nattens tomma gator
manar till handling...

Episod 1: Parken
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Uppdrag: Måla gatlyktor
Och vitt ljus och vitt ljus och vitt ljus

Gatlyktorna man passerar har man helt 

slutat tänka på, de är inte ens som scen-

belysning - de är en del av verkligheten, 

växer ur marken som stålblommor med röt-

terna sammankopplade i kilometer efter 

kilometer under staden med andra gat-

lyktor och tänder och släcker sina vita 

kronblad enligt scheman upplagda av en 

okänd elektrisk chef någonstans.

Frågan vi alla väntat på: hur skulle Vi-

tabergsparken se ut i rött ljus? Eller 

blått? Grönt? DET ÄR DAGS ATT PLANTERA 

NYA BLOMMOR.

Det finns nog ingen lag som explicit säger 

att man inte får måla på gatlyktorna, men 

det går förmodligen in under skadegörelse 

som all annan kreativ verksamhet i det 

offentliga rummet. Ju svårare det är att 

ta bort er verklighetsförändring, desto 

olagligare lär det vara. Bara så att ni 

tänker på det.

Uppdraget ska utföras inom två veckor. 

När ni är färdiga ska ni skicka en rap-

port och berätta hur det gick och vad ni 

tyckte. Sedan får ni ett nytt uppdrag. 

Om ni inte vill eller kan utföra det här 

uppdraget, säg det till oss så lämnar vi 

ett nytt.

November 2003 
SVAR FRÅN KOORDINATÖRERNA

PÅ CELL DISNIs FRÅGOR

Att göra en förfrågan ”utanför spelet” 
är helt klart problematiskt. Även vi är 
angelägna om att sprida idéerna om verk-
lighetspel - och hjälper gärna till. Men du 
försätter oss i en knivig position. Ett av 
syftena med spelet är att dramatisera den 
verklighet vi lever i. Om du skriver en ar-
tikel om spelet kommer den oundvikeligen 
bli en del av den dramatiseringen.

Vi kan svara på dina frågor – men räkna 
inte med att de svar vi ger uppnår en jour-
nalistisk sanning™. Om du vill använda 
vårt namn och kontaktadress eller om du 
döljer det med ett annat bryr vi oss inte så 
mycket om. Vi använder oss inte av några 
elektroniska medier för att kommunicera 
om eller inom spelet, främst av dramatur-
giska skäl.

Vi kan tänka oss att ställa upp på en 
anonym intervju, om svaren på frågorna 
nedan inte räcker som material för arti-
keln. Vi ser också på dina frågor att du till 
stor del har greppat vårt tänkande kring 
spelet och litar på att du kan fylla i själv 
där information saknas.

En sak till innan vi börjar. Den informa-
tion du tar del av kommer förstås att göra 
spelet mindre intressant för dig och din 
cell. Ett av elementen i spelet är att hitta 
mekanismerna och idéerna bakom och 
därigenom kunna ta makten över berät-
telsen. Vi hoppas att inte allt för många av 
cellerna tar del av din artikel, men antag-
ligen är allting annorlunda i vår.

1. Hur länge spelet har pågått är svårt att 
avgöra. Kanske är det en helt ny förete-
else. Kanske har det alltid funnits. Eller 
så kommer det och går, när någon tycker 
att det behövs. Vårt arbete har hållit på 
två tre år. Omständigheterna utgörs på 
en övergripande nivå av millenieskifte, 
objektifiering, göteborgskravaller, över-
medialisering, wtc, bostadsbrist, pas-
sivisering, för att nämna ett par exempel. 
På en mer personlig nivå utgörs omstän-
digheterna av tillgång till ett kontor med 
skrivare/kopiator, ett stort överflöd av bra 
aktionsidéer, urbant utforskande, berät-
telser om staden som måste uttryckas, 
nattliga promenader, dagliga möten med 
en auktoritär arkitektur.

Episod 1: Parken

Att koordinera den här typen av spel är en 
konst. Alla inblandade har olika motiva-
tioner och visioner. Vi var överens om en 
frihetlig, aktivistisk, urban saga. Under 
hösten 2003 delades episoden upp i två 
vägar. Den gröna vägen och Den svarta vägen. 
På vårkanten gjorde vi samma sak med koordi-
natörsgruppen. Vi tog tag i varsin väg.
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2. Idéerna växte fram i en process av 
praktiskt prövande, det finns altså inga 
ursprungliga idéer. Spelet har växt fram 
symbiost med vår konceptutveckling. In-
spirationen kommer från alla möjliga håll.

Film: Finchers ”The Game” och ”Fight 
Club”
Serier: Morrisons ”The Invisibles”
Böcker: Crimethinks ”Days of War, 
Nights of Love”
Organisation: Bin Ladens ”Al-Qaida”

Många utav de här inspirationskällorna 
har en väldigt ”destruktiv” approach. Vi 
ville vända upp och ner på den och göra 
något så konstruktivt som möjligt. Ingen 
förstörelse, inget våld. Men vi ville behålla 
radikaliteten och viljan att förändra sig 
själv och sin omvärld. De här inspirations-
källorna är kanske en efterkonstruktion. 
Vi hade nog inte läst crimethink eller 
Invisibles när vi började.

3. Koordinatörerna bakom spelet är ett 
knappt dussin. Alla är sällan samlade, 
engagemang kommer och går. De flesta är 
18-23 och bor utspridda i förorterna. Vi 
har relativt olika bakgrund. Förvånans-
värt få är politiskt engagerade, en del be-
traktar sig som konstnärer, andra tycker 
om att leka och busa med verkligheten.

4. Både koordinatörerna och spelarna 
dramatiserar varandras vardag. Gör livet 
mer värt att leva. Ger varandra inspira-
tion, idéer och konkreta möjligheter att gå 
till handling. Vi har svårt att tala för spe-
larna. De skriver ofta till oss när ”verklig-
heten börjar kännas tråkig”. När man tar 
berättande ut i verkligheten uppkommer 
oundvikligen en viss spänning. Antagligen 
är den känslan en av de saker som både 
spelare och koordinatörer uppskattar.

Uppdrag: Nod

Strimmor och strängar av verklig-
hetsupplösning sträcker sig kors och 
tvärs över Södermalm. Den gröna vä-
gen har kommit en bra bit. Nu ser vi 
en chans att etablera kraftpunkter 
på ön. Vi vill att ni ger er ut och 
skapar en nod. Skär ut tre former i 
papp, förslagsvis föreställande hän-
der. Välj en avskild plats där verk-
ligheten inte känns så trång, utan 
klar och vacker. Känn på marken, 
lyssna på staden med era handflator. 
Lägg sedan ut formerna nära varandra 
på marken och låt ett par sprayburkar 
pysa över och mellan dem.

Till Noden kan celler komma och samla 
sig, ladda upp, inför krävande upp-
drag. I rapporten får ni inte glömma 
att berätta var Noden ligger och om 
ni döpt den till något speciellt.

//GRÖNA VÄGENS KOORDINATÖRER

Den gröna vägen går ovan jord, slingrar 
mellan flotta fasader och maskrosspräng-
da refuger. Det kan bli en hård väg. 
Utmaningarna är många; att smyga i gry-
ning och skymmning. Att prata med folk 
som kanske vänder ryggen till, eller 
stannar och lyssnar. Att vandra rakryg-
gad genom folkmassorna fast besluten 
om att göra vad som inte kunnat göras 
- förrän nu! Att ana spåren av nattens 
drömmar på vägen till skolan eller ar-
betet.

Att väcka staden till liv...

Episod 2: Gröna vägen
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Till Soma (Z) och andra berörda celler

Nadia visade mig ditt brev. Du har verk-
ligen grävt ner dig, kompis. Antar att 
du får användning av masken du stal från 
mig.

Till det viktiga: Jag har kommit en li-
ten bit längs den gröna vägen. Den lilla 
parken utanför Katarina Södras skolgård. 
Det är här resan ovan jord måste börja. 
Vart den slutar vågar jag inte hop-
pas på. Vi måste få upp fler celler på 
den gröna vägen. Verkligheten får inte 
stelna här. Vi måste plöja fram över Sö-
dermalm med all den kraft vi har här på 
ovansidan.

Nu ska jag dra vidare mot skatteskrapan. 
Den är tömd nu. Underbar utsikt däruppe. 
Höstvindarna blåser fortfarande svalt på 
den höjden. Nu är sommaren slut, vilken 
jävla tid det har varit. Hoppas att all-
ting inte falnar bort med hösten. Vi får 
klä oss varmt och köra hårt så länge det 
går.

Det var länge sedan vi sågs, kanske är 
det dags för ett möte? Vi hörs på det 
vanliga stället.

Kram.
Robin.
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5. Under spelets gång har vi lärt oss vad 
som funkar och vad som inte funkar. Vi 
har lärt oss att vi som koordinatörer 
aldrig kan vara mer än förslagskommare. 
Cellerna gör vad de känner för. Varken 
mer eller mindre.
Vi har också fått det bekräftat att verk-
ligheten är en konstruktion. Att vi kan 
se staden som en scen. Att vi kan ta våra 
drömmar ut i vardagen.

 6. En av våra ambitioner är att spelet 
ska driva sig självt, utan koordinatörer. 
Att hitta former för ett decentraliserat 
kommunikationsnät av interagerande 
celler. Just nu fungerar koordinatörer lite 
som en redaktion för spelet. En av idéerna 
om ”avslut” är alltså att spelet växer oss 
ur händerna. Ett annat sätt avsluta det 
skulle kunna vara att samla alla celler och 
spelare över en helg och efter ett grandi-
ost avslut av berättelsen bryta spelet och 
helt enkelt fråga sig – vad ska vi göra nu? 
Låta alla spelare få metaperspektiv och 
fundera kring om alla spelare tillsammans 
skulle kunna utveckla ett nytt spel – och 
på så sätt låta det växa.
Oj. Nu börjar det visst låta som revolution. 

7. Spelet har sakta men säkert vuxit fram. 
Episoder har växlat. Celler har kommit 
och gått. Uppdrag har utförts. Rapporter 
har skickat. Det är problematiskt att tala 
om en ”utveckling”. Vi har prövat olika 
metoder. En utveckling förutsätter på nå-
got sätt ett mål som man strävar efter.

8. Cellerna blir mer och mer delaktiga, 
desto längre de spelat. Målet är som sagt 
att de ska ersätta oss koordinatörer. 
Alla är inte intresserade utav det, utan 
tycker bättre om att hålla sig till spelar-
funktioner. De celler som tar sig plats, får 
det. Det beror också på vad man har för 
perspektiv. Cellerna formar i hög grad sin 
egen och varandras upplevelse. Men själva 
ramhandlingen får de tyvär sällan makt 
över.

9. Det finns ett okänt antal celler utsprid-
da i Stockholm. Eftersom att det är olika 
kordinatörsgrupper som tar hand om 
”gröna” och ”svarta” celler så är siffrorna 
osäkra. Uppskattningsvis är det en bit 
över 20. Utöver dessa finns det grupper i 
andra städer.

10. Vilka typer av uppdrag som genomförs 
beror på vilken episod spelet är inne i. 
Ofta handlar det om att på olika sätt att 
agera och interagera i det offentliga rum-
met. Här finns ömsinta, vackra och farliga 
lekar som kretsar kring staden och vårt 
förhållande till den. Vi försöker balansera 
mellan aktivism, konst och rollspelande.

Episod 2: Gröna vägen

Jag undanhåller sanningen. Han vet att 
jag vet mer än vad jag berättar. Vad är 
farligt i det här samhället? Att bryta 
mot de sociala konventionerna. Frustra-
tionen exploderar i hans inre. Han har 
anmält sig till spelet, men känner igen 
estetiken och retoriken från mig och mina 
vänner. Jag vill inte berätta att det är 
vi som ligger bakom konspirationen, för 
då faller den platt och all den magi han 
upplever är tillintetgjord. Jag går i 
försvar och säger att jag spelar spelet 
själv, men att jag inte är i position att 
berätta något mer. Information är makt. 
Han vill veta vem som ligger bakom spe-
let. “Jag vill inte leka katt och råtta 
med mina vänner, jag vill snacka med de 
som gjort det”. Han vet och vet inte att 
jag sitter rakt framför honom och lyssnar 
tills hans röst. Jag inser att han inte 
förstått vad som är vackert med spelet. 
Han spjärnar med alla resonemang han 
kan komma upp med mot spelets narrativa 
kraft. Jag ljuger. Han ljuger också. Han 
säger att han inte vet så mycket, jag vet 
att han utfört uppdrag, jag har själv 
läst hans rapporter.

//koordinatör 2003
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11. Just nu är spelets episod delad i den 
gröna och den svarta vägen. Den gröna 
vägen har fokus på uppdrag som beskrivs 
här ovanför. Den svarta vägen är en 
avstickare som syftar till att undersöka 
staden under staden – vad vi kan göra i 
underjorden, som öppnar sig som en alter-
nativ offentlighet, där lagar och normer 
inte har hunnit etablera sig.

12. Cellernas reaktioner varierar kraftigt. 
De är förtjusta, panikslagna, poetiska, 
imponerade eller kanske stolta. Vi  träffar 
dem sällan personligen och får lita till 
deras halsbrytande rapporter. De är oftast 
mer intresserade av att berätta om sina 
egna erfarenheter.

13. Det här är bara början. 

Tack för intresset.

//koordinatörerna

S3 spacemail 011
Renstiernasg. 28
116 31 Stockholm

Under Staden finns ytterligare en stad, 
dold för det otränade ögat. Hit är det 
ännu relativt få som har hittat och nere 
i mörkret är verkligheten fortfarande 
mjuk. Även om vissa av de sociala regler 
som existerar ovan jord sipprat ner genom 
sprickor i marken måste ni, liksom de som 
redan gått vidare, forma nya regler. Under 
staden kan ni komma i kontakt med andra 
som rör sig bakom verklighetens kulisser. 

Lyft på ridån, ta varandra i hand och följ 
med ned - den underjordiska labyrinten 
växter sig allt större.

Episod 2: Svarta vägen

”Men tänk om att allt är    ett spel då?”
”Hurdå, hur menar du?”
”Att allt det vi säger och gör i vår vardag är på låtsats.”
”Innebär det att vi kan skapa ett nytt spel?”
”Ja.”

S3
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Ingångarnedgångar
utgångar...

staden är dubbeltså stor som du tror.

följ med oss ner -
till Mörker

och Frihet.
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Så sänker sig vintern över staden.

Vår spelplan täcks av grått slask. Vi 
drar ner intensiteten en aning under 
de kommande kyliga månaderna. Episo-
den kommer dröja kvar. Koordinatörerna 
måste gå i ide ett tag. Ladda upp inför 
en spännande vår. Vi ser fram emot att 
fortsätta leka oss ner längs den svarta 
vägen och dansa fram längs den gröna. Än 
så länge har det gått utmärkt!

Berättelserna om staden kommer 
att fortsätta.

Uppdrag: Utforska underjorden

För att uppnå den svarta vägens 
första mål (att lokalisera och 
etablera kontakt med tunnelfol-
ket) behöver vi kartlägga Stock-
holms underjord. Er cell ska 
utforska tre ställen vi har fått 
tips om. Vi vet inte exakt vad 
vi letar efter, så håll ögonen 
öppna. Men titta särskilt efter:
Tecken, målningar och symboler. 
Vi tror att tunnelfolket använ-
der någon form av symbolspråk 
eller chiffer. Kanske märker 
de ut sitt territorium på något 
sätt. Om ni hittar något intres-
sant, gör research om symboler-
nas betydelse och skriv vad ni 
tror.
Lämningar efter boende. Antagli-
gen sover de där nere. Soma hade 
ett tillhåll i Drömmarnas Brunn, 
kanske finns det fler liknande 
platser.
Brev och överlämningsplatser. 
Celler har hittat flera brev i 
underjorden där tunnelfolket 
berättar om sina planer för tun-
nelutforskare. Troligen finns det 
fler där nere. Kanske använder 
tunnelfolket någon form av brev-
system sinsemellan också. I så 
fall finns det gömmor med brev.

Episod 2: Svarta vägen



66

Arkivmaterial

en dag vaknar du  fö r sent
KLOCKRADION  verkar TRASIG

morgonTIDNINGEN har INTE kommit
Det SPRAKAR lätt i TELEFONluren
RADIOn och TVn har INGEN mottagning

Du hör RÖSTER och ROP nerifrån gården
GÖR DIG REDO FÖR DEN DAGEN.s3

Till Nadia+Cell Z
Jag är ledsen att jag inte hört av 
mig tidigare. Du och de andra i cel-
len måste säkert vara oroliga nu. Det 
känns svårt att sammanfatta de senaste 
veckornas upplevelser på ett papper, 
men jag måste försöka.

Min kartläggning av stadens tun-
nelnedgångar har gått över all förvän-
tan. Det finns en stor värld där nere. 
Vi skrapar bara på ytan - inte ens 
koordinatörerna anar underjordens po-
tential. Bara tunnelfolket känner till 
de dolda nedgångarna, har nycklar till 
de låsta dörrarna och änterhakar som 
de firar ner sig i de djupaste schakten 
med.
   I tunnlarna kan man hitta märkliga 
saker. Vissa tror jag att tunnelfolket 
lämnar efter sig. Jag har funnit kof-
fertar med tillhörigheter: sotsvarta 
kläder, lappade och lagade med sop-
tejp, reservbatterier och grå filtar. 
På andra platser har jag hittat medde-
landen - uppblötta och obegripliga. De 
skriver om underjorden och om staden, 
jag tror de söker kontakt med tunnlar-
nas innevånare(de är fler än man kan 
tro!).

Understadens mark är beströdd av 
sprayburkar. Här har gatans konstnä-
rer sitt galleri. Spretiga målningar 
täcker grottornas väggar - nu som 
för tusentals år sedan. Målarna rör 
sig alltid i grupp och skräms iväg 
av minsta rörelse. Obehagliga berät-
telser om väktare som misshandlar dem 
som inte kommer undan har lärt dem att 
hålla sig på sin vakt.
   Sen har vi de hemlösa och vilsna 
som inte är välkomna i samhällets 
gemenskap. De bor nära tunnelöppning-
arna på tidningstrasor och nedspydda 
madrasser. Vilken vidrig värld. Vissa 
tvingas ner i tunnlarna medan andra 
obekymrat breder ut sig i rum efter 
rum på fina adresser. När jag läser 
tunnelfolkets trasade brev får jag för 
mig att de ville lämna den världen för 
att finna en ny.
   Pappret tar slut och jag har ännu 
inte hunnit till mitt ärende. Nadia, 
du måste se till att koordinatörerna 
skickar ner fler celler hit! Mina fynd 
pekar på att tunnelfolket har en lös-
ning på problemet med verklighetsrym-
den. Skriv till dem och hör vad de har 
att säga.
   Om något skulle hända: glöm mig 
aldrig.

SOMA.

Problem med Scen 3
• Eftersom nästan all kommunikation 
skedde med hjälp av brev så kunde det 
ta lång tid mellan varje kommunika-
tionstillfälle
• Cellerna såg väldigt lite av varan-
dras aktivitet
• Under vissa perioder var koordina-
törerna splittrade och svåra att nå
• Allt hemlighetsmakeri gjorde spelet 
svårtillgängligt, även för intresserade

Episod 2: Svarta vägen
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Arkivmaterial

Vinter 2003

Vi hoppade av skola och jobb, bröt med våra familjer och oss 
själva, med allt vi hade kontroll över. Den gamla världen 
låg bakom oss. Vi hittade nya berättelser, och nya världar. 
Här nere.

Vi har fört våra berättelser genom mörker, tystnad och 
svält. Vi låter dem blomma upp i framknattrade brev, flämtan-
de viskningar. De kommer till liv i våra dunkande hjärtan.Vi kände kärleken komma krypande upp ur det undre. Vi skrek 
våra sånger i uppror och dansade hejdlöst genom de djupaste 
av schackt. Vår berättelse tillåter oss inte längre att 
återvända.

Världen har öppnat sig för oss här nere och vi rotar oss.
Vi firar vårt mod med ett arbete i extas.Byggandet har påbörjats.

((tunnelfolket))

Episod 2: Svarta vägen
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Det är lätt att drabbas av svindel inför 
den oändliga avgrund av outforskade 
interaktioner som skulle kunna iscensät-
tas. Medier, berättelser, platser och 
händelser flätas samman till ett förvirrat 
lappverk där det blir svårt att urskilja det 
väsentliga från det överflödiga. Genom 
att rita en karta över möjliga förlopp 
går det att effektivt använda de resurser 
som finns och skapa skalbara berättelser 
för många deltagare i flera parallella 
medier.

Det önskade och  
det möjliga
En grupp av koordinatörer som planerar 
ett verklighetsspel försöker ingjuta en 
berättelse i verkligheten. Deras uppgift 
är att skapa en värld i världen, oskiljbar 
från den men ändå levande. Deras pro-
blem är att de inte är gudar. De har inte 
obegränsade möjligheter att skapa en ny 
verklighet. Möjligheterna är begränsade 
samtidigt som det i själva verklighetsspe-
lets idé tycks finnas oändligt mycket som 
skulle kunna göras. Denna motsättning 
mellan det önskade och det möjliga 
finns i alla kreativa projekt, men det 
totala verklighetsspelet skulle i sin ideala 

form kräva en allomfattande förändring 
av verkligheten. Som medium betraktat 
omfattar ett verklighetsspel potentiellt 
sett alla andra medier, kan äga rum var 
som helst, hålla på hur länge som helst 
och engagera alla. Det finns risk att som 
koordinatör tappa fattningen och glöm-
ma bort att fokusera och strukturera de 
resurser som finns till hands.

Börja med delarna
Om verkligheten är ett oändligt hav, är 
spelet en arkipelag. Små öar av händel-
ser i det stora hela. Sammanbundna 
bildar de en ny kontinent. Den som vill 
skapa en värld gör bäst i att börja med 
beståndsdelarna. Jag kallar dem noder. 
En nod är en scen i verklighetsspelets 
berättelse. En scen har vissa aktörer 
och kan vara knutna till en viss tidpunkt 
och/eller en viss plats. Situationerna ”att 
hitta ett märkligt brev i sin brevlåda” 
eller ”träffa Alex på Kafé Soaré” är 
exempel på möjliga scener. Men de blir 
inte scener förrän de ingår i en större 
berättelse. Så att träffa Alex på kaféet 
kan för all del vara trevligt, men det be-
tyder inte så mycket för verklighetsspelet 
om händelsen inte har någon relation till 
något annat i berättelsen.

Ett hav av möjligheter öppnar sig för den som vill skapa ett verklighetsspel. 
Ta hjälp av en tankemodell för att organisera ditt spel.

��
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Tre nodtyper
Det finns tre olika grundmönster för 
den interaktion som kan ske i en viss 
scen: passiva, interaktiva och deltagande 
noder. I en passiv nod får en spelare ta 
del av planterade suggestioner. Att hitta 
ett meddelande, se ett filmklipp på nätet 
eller se en intressant plats är exempel på 
sådana noder. I en passiv nod tillför inte 
spelaren personligen något till scenen, 
noden är densamma för andra som 
upptäcker den. I interaktiva noder kan 
spelaren istället upptäcka ett flertal sug-
gestioner genom att göra val. Att klicka 
runt på en hemsida, lösa ett pussel eller 
utforska en labyrint är exempel på inter-
aktivitet. Noden kräver inte att spelaren 
själv skapar något, men att hon gör val. 
Den tredje typen är deltagande noder. 
I deltagande noder är det deltagarens 
agerande som är det viktiga. Att låta 
deltagare träffas, skriva brev eller bygga 
en stad tillsammans är situationer med 
en hög nivå av deltagande.

Dessa typer av noder kräver olika 
mycket engagemang av deltagaren. 
Medan passiva noder låter dig tillbaka-
lutat njuta av att uppleva en berättelse 
utan att behöva göra särskilt mycket, så 
ger interaktiva noder tillfredsställelse till 
den spelare som orkar utforska. Delta-
gande noder är de mest krävande och 
potentiellt sett också de mest givande för 
den som känner sig motiverad att inte 
bara konsumera utan även producera en 
pusselbit av en ny verklighet. Beroende 
på vilken typ av spel som ska göras och 
vilka de tänkta deltagarna är kan spelet 
koncentrera sig på vissa typer av inter-
aktion. Men i de flesta fall är det en bra 

idé att erbjuda olika typer av noder så 
att deltagarna själva kan välja på vilken 
nivå de vill engagera sig i spelet.

Nätverk
För deltagaren skapas berättelsen av 
den egna rörelsen mellan hopkopplade 
noder. Grundstommen i berättelsen blir 
alltså de tänkta kopplingarna mellan 
spelets delar. Genom att strukturera 
dem på olika sätt kan berättelsen föras 
framåt, utan att den blir linjär. Det går 
naturligtvis att göra helt linjära verk-
lighetsspel (där varje nod pekar vidare 
till en annan nod, som en skattjakt på 
ett födelsedagskalas), men de upplevs 
gärna som förutsägbara och konstlade 
berättelser, eftersom spelaren vet att 
nästa suggestion alltid betyder ett nytt 
steg i en förutbestämd berättelse. Det 
blir också svårt för spelaren att påverka 
händelseförloppet och hon förvandlas 
från aktör till simpel betraktare. Ett 
annat problem med linjära berättelser 
av denna typ i verklighetsspel är att om 
spelaren inte förstår hur hon ska komma 
till nästa led kommer hon att köra fast. 
Om noder istället pekar vidare till minst 
två andra noder blir berättelsen smidi-
gare och resultatet blir ett nät av sam-
mankopplade noder. En större berättelse 
består av flera sådana kluster av noder. 
Genom att ordna dem tematiskt går det 
att skapa under- och parallellberättelser. 
Om passagen mellan ett område och ett 
annat motsvarar en dramatisk vändning 
– oavsett vilken väg spelaren tar genom 
labyrinten – kan vägvalet föra även 
andra spelares berättelser framåt. 

��
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Berättelsens länkar
Kopplingarna mellan noderna kan 
utformas på många olika sätt. Det enk-
laste är att en nod helt enkelt visar hur 
spelaren ska nå nästa. På ett gammalt 
kuvert har någon ritat en karta med ett 
kryss. Uppifrån en höjd ser deltagarna 
hur någon vinkar med en näsduk från 
andra sidan vattnet. Ett SMS innehål-
ler en e-postadress. En sådan koppling 
kan bara passeras av spelare åt ett håll. 
Ibland kan det vara bättre för berät-
telsen att slussa deltagare åt två håll. En 
almanacka innehåller en adress till ett 
övergivet mentalsjukhus. På en centralt 
placerad anslagstavla i byggnaden finns 
en anslagstavla med bilder och telefon-
nummer till personalen. En av dem har 
kopplingar till spelet och visar sig vara 
ägare till almanackan. Berättelser blir i 
allmänhet bättre ju fler återkopplingar 
av den här typen som finns. Den upplevs 
som rikare och mer nyanserad. Rent 
spelmekaniskt gör återkoppling att noder 
kan användas fler gånger av flera spelare 
och att spelet inte blir lika beroende av 
att spelare upptäcker noder i ”rätt” ord-
ning. Det skulle gå lika bra att höra talas 
om det nedlagda mentalsjukhuset av en 
annan spelare och få kontakt med spel-
karaktären på anslagstavlan den vägen. 
Att senare upptäcka att almanackan 
pekar mot mentalsjukhuset ger en känsla 
av djup i berättelsen.

Villkor och vägskäl
Kopplingar mellan noder kan villkoras 
på olika sätt, så att bara vissa deltagare 
får tillgång till nästa steg. Ett klassiskt 
sätt att göra det på är att erbjuda någon 
form av utmaning, till exempel ett pus-

sel. En kryptisk hemsida visar sig inne-
hålla ett hemligt meddelande som kan 
avkodas om det läses baklänges. Den 
nattliga mötesplatsen visar sig vara ute 
på en ö och deltagaren måste fixa en båt 
eller ha simborgarmärke för att komma 
dit. På samma gång som utmaningar 
kan ge deltagare en känsla av tillfreds-
ställelse om de klarar den, kommer vissa 
inte klara eller orka med att ens försöka. 
Om de inte har några alternativa sätt 
att komma vidare i berättelsen är spelet 
över för deras del. Det bästa är alltid 
om det erbjuds alternativa vägar fram 
genom berättelsen. Villkor kan också 
användas för att dirigera deltagare i 
olika riktningar från samma nod. Ett 
möte där spelare försöker övertyga en 
nervös väskryckare om att berätta var 
hon dumpade innehållet från en snodd 
portfölj kan leda till flera olika platser, 
beroende på hur deltagarna hanterar 
situationen. 

Planläggning
Genom att planera ett verklighetsspel 
utifrån dess delar och deras kopplingar 
går det ganska snabbt att skapa sig en 
schematisk översikt över berättelsen och 
vad den kommer att kräva produktions-
mässigt av koordinatörerna. Genom att 
gå igenom spelet steg för steg kan delta-
garupplevelsen simuleras och hål hittas 
i konstruktionen. Om spelet konstrueras 
så att det alltid finns flera kopplingar 
till och från varje nod kommer det inte 
bli någon katastrof  om något går fel 
(deltagare förstår inte vad de ska eller 
kan göra). Noder som inte fungerar 
kan kringgås eftersom systemet som 
helhet består. Ett försvunnet brev eller 
ett missat telefonsamtal är inte slutet på 
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berättelsen. Genom att basera spelet 
på noder istället för ett enda medium 
(som hemsidor eller SMS) går det lätt 
att kombinera alla sorters medier till en 
enda berättelse. Uppdelningen gör också 
att det lätt går att delegera arbetet med 
att producera spelet. Det kan räcka med 
att säga till en medkoordinatör att fylla 
i en viss lucka och återkoppla det till 
resten av spelet. Det viktiga är inte att 
hon känner till hela strukturen, däremot 
bör hon vara insatt i berättelsen. Det går 
också att låta olika produktionsgrupper 
producera olika delar av ett större spel 
eller låta driftiga spelare konstruera egna 
underberättelser som länkar till huvud-
berättelsen. I en inledande fas är det ofta 
bra att börja med en förteckning av vilka 
resurser som finns tillgängliga för spelet: 
vilka människor som kan hjälpa till med 

spelet, vilka lokaler som kan användas 
och vilket material som är tillgängligt. 
Pengar kan användas för att köpa in an-
dra resurser, men de bör användas i sista 
hand. Listan kan sedan användas för att 
skapa ett första ramverk med noder att 
basera en berättelse på.

Deltagarnas berättelse
I planeringsarbetet är det viktigt att 
förstå att de kopplingar som ritas upp 
är tänkta kopplingar mellan noder. I 
själva verket kanske en viss koppling inte 
fungerar eller så hittar deltagarna egna 
vägar genom berättelsen. Någon kanske 
lägger upp en karta över alla spelplatser 
på internet. Andra deltagare berättar 
vad de har varit med om för sina kompi-
sar som precis ska börja spelet. Se till att 
konstruera spelet så att det kan hantera 
överkorsningar av det slaget. Denna typ 
av deltagande (att spelare utbyter infor-
mation med andra spelare och därmed 
skapar egna kopplingar mellan noder) 
kan potentiellt utgöra en möjlighet och 
inte ett hot. Ett riktigt välplanerat spel 
använder sådana strukturer till sin fördel 
och bygger in dem i själva berättelsen 
genom att lägga in sociala ytor som 
deltagande noder.  

Istället för att tänka på spelet som en 
labyrint är det bättre att visualisera det 
som en stad, en tummelplats där mötet 
är det som bränns och spelet fungerar 
som en motor för social interaktion 
snarare än som ett hinder.

leo nordwall
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Så vad är egentligen eskapism, och 
ägnar vi oss åt det?

Den vanliga definitionen av eska-
pism är verklighetsflykt; att vända sig 
bort från världen till något annat, det 
må vara romaner, serier, tV eller rollspel. 
Det som brukar vara gemensamt för 
medlen för den påstådda flykten är att 
de någon gång drabbats av en våg av 
moralpanik som allt som oftast dröjer sig 
kvar i någon mån. Och ja, jag menar att 
vi ägnar oss åt eskapism.

Skäl att fly
Det finns många anledningar att fly från 
det som tråkiga människor envisas med 
att kalla verkligheten. Skälen varierar 
mellan olika personer, men att inte vara 
tillfredställd med den rådande ord-
ningen är om inte universellt så i alla fall 
ganska vanligt.

tristessen. Vad finns det i verklighe-
ten för den som inte vill inordna sig 

vardagen, att delta i produktionen och 
samhället, inte som en skapande individ, 
utan som en anonym kugge i det alltför 
ofta som metafor använda maskineriet? 
Det finns få anledningar att klamra sig 
fast vid verkligheten om man inte har 
något utbyte av den. Får jag inte dansa 
är det inte min verklighet.

maktlösheten. För den som inte kan 
förändra verkligheten finns bara alterna-
tivet att vända sig ifrån den om man inte 
vill ägna sig åt askes och självspäkning. 
Rening genom smärta har förvisso en 
föga stolt tradition i den västerländska 
historien, men det är den västerländska 
historien som ligger bakom den verklig-
het vi lever i Europa. Att krampaktigt 
hålla fast vid det som äcklar en för 
att det är mer äkta än den värld som 
erbjuds utanför verklighetens gränser 
förefaller mig vara att underkasta sig en 
gudom som inte ens har lovat något den 
kan svika.

Du har säkert blivit beskylld för att ägna dig åt eskapism 

någon gång. Det är inte ovanligt att bli beskylld för det om 

man ägnar sig åt något så påstått verklighetsfrånvänt som 

levande rollspel. Det brukar inte heller spela någon roll för de 

som lägger fram dessa beskyllningar att levande rollspel kan 

vara nog så verklighetsförankrade eftersom de inte passar in i 

deras beskrivning av verkligheten.
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orättVisan. En del människor upprörs 
över att den verklighet vi lever i förvä-
grar vissa vad andra tar för självklart. 
Att alla de orättvisor som drabbar en 
själv och som man ser drabbar andra är 
en del av verkligheten är ett skäl så gott 
som något att äcklas av den.
   Denna lista kan göras lång.

Kollektiv revolt
Vi vänder oss från verkligheten av olika 
anledningar, och att vända sig från 
verkligheten är att vägra acceptera den. 
Omvänt gäller också att den som inte 
vänder sig från verkligheten accepterar 
den.

Eskapism är att vägra acceptera 
verkligheten.

Den vanliga definitionen är inte 
felaktig som sådan. Den beskriver en 
företeelse, men fokuserar på den form av 
eskapism som leder till apati eller hand-
lingsförlamning. Att definiera eskapism 
som vägran att acceptera verkligheten 
öppnar upp en annan sida av eskapis-
men; en form av eskapism som beror 
på fel i verkligheten. Denna form av 
eskapism inkluderar även politiskt enga-
gemang eftersom alla former av politiskt 
engagemang riktar sig mot verkligheten 
sådan den borde vara, inte sådan den är. 

Vägran kan dock inte bli produktiv 
om den inte omsätts i handling, och det 
är bara i kollektiv handling som vi på 
ett meningsfullt sätt kan förändra verk-
ligheten. Det går inte att ensam försöka 
förändra verkligheten, det är först när 
vi kollektivt förändrar verkligheten som 
någonting egentligen händer. Det är när 
vi handlar i enighet med vår verklighet 
och våra handlingar är meningsbärande 
som vi skapar verkligheten.

Ett levande rollspel är en revolthand-
ling. Det kan vara en mycket begränsad 

revolt där målet inte är annat än att 
uppleva en annan verklighet under 
en kortare period, nästan en form av 
förströelse. Andra är mycket allvarligt 
menade försök att förändra verkligheten. 
Alla levande rollspel har dock ambitio-
nen att omskapa verkligheten så att den 
blir mer tilltalande för deltagarna. Alla 
levande rollspel förkastar att verklighe-
ten bör se ut som den gör. 

Att komma överens
Vår vägran att acceptera verkligheten 
föranleder oss att skapa vår egen verk-
lighet. Genom att gemensamt komma 
överens om hur vår alternativa verk-
lighet ska skilja sig från den vardagliga 
verkligheten så skapar vi en temporär 
fristad. I våra alternativa verkligheter 
har vi vägrat acceptera den här verklig-
hetens orättvisor, skapat nya orättvisor 
för att belysa orättvisorna i den här 
verkligheten, vi har dansat.

Det är när vi handlar som om 
verkligheten var annorlunda som den 
blir annorlunda. När vi handlar som 
om det inte fanns kön så finns de inte 
heller, när vi handlar som om vi inte 
brydde oss om morgondagen så saknar 
också morgondagen betydelse. Varje 
förändring vi kommit överens om och 
sedan också handlat efter visar hur över-
enskommelsen och hur vi lever upp till 
den förändrar världen.
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Våra verkligheter har visat oss vad 
verkligheten hade kunnat vara och kan 
bli. Våra verkligheter manifesterar i 
kortare eller längre perioder vårt av-
ståndstagande, vårt hat eller vår längtan. 
Oftast en blandning av alla dessa och 
fler därtill eftersom anledningarna till att 
vi ägnar oss åt levande rollspel varierar 
så mycket. 

Ibland har verkligheterna varit lika 
temporära som arrangemangen, men 
vanligare är att deltagare och arrangörer 
tar med sig någonting från ett arrang-
emang, och i och med detta har vi också 
förändrat verkligheten.

Mot realismen
Våra verkligheter har än så länge varit 
menade att vara just temporära frizoner 
som i och för sig ofta påverkar de som 
deltagit i dem, men som haft en mar-
ginell betydelse för dem som inte varit 
inblandade i dem. Vi har ännu inte på 
allvar försökt starta spelet som ska ta 
över verkligheten. 

Försök att ta över verkligheten har 
gjorts i politiska kontexter, men politiken 

sitter fortfarande fast i den realistiska 
fällan. Även om jag anser att politik är 
en form av eskapism så tror fortfarande 
många politiskt engagerade att det är 
nödvändigt att vara realistisk för att 
kunna förändra verkligheten. Ingenting 
kunde vara mera fel. Realismen är det 
som håller verkligheten samman, att 
tänka realistiskt är att tänka inom den 
existerande verklighetens ramar. Den 
som tänker realistiskt kan inte förändra 
verkligheten på ett genomgripande 
sätt eftersom den redan har accepterat 
verklighetens grunder. Det har sagts förr, 
men det förtjänar att sägas igen.

Vi vet att vi tillsammans skapar verk-
ligheten, vi har utfört experiment som 
bevisar det. Nu återstår bara att kliva ut 
ur laboratoriet och omsätta teorierna i 
praktiken. Vi måste tillsammans fly från 
de orättvisor som finns i verkligheten, 
och det kan vi bara göra genom att 
skapa en alternativ verklighet och fly in i 
den. På riktigt.

holger marklund
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Prosopopeia: Momentum var ett verklighets-
spel som kombinerade rollspel, alter-
nate reality games och datorspel för att 
skapa en fungerande helhet. En sömlös 
spelupplevelse. Man använde uttryck 
från urbant utforskande, revolutionära 
rörelser och historiska personer i den 
verkliga världen. Verkligheten användes 
som gränssnitt för att skapa en inlevel-
seorienterad lekplats åt spelarna. Med 
prototypteknik och realtids-spelledning 
skapades ett spel med konstnärlig ton 
och politisk relevans.

I 36 dagar levde och andades 
spelarna sina roller, utförde uppdrag, 
diskuterade filosofiska dilemman och 
interagerade med vardagsverkligheten. 
Bakom ridån jobbade ett stort gäng av 
spelledare, skribenter, tekniker och skå-
despelare för att få dramat att anpassa 

sig efter spelarnas val och handlingar. I 
över en månad var Momentum mer än ett 
spel, det var verklighet.

Projektet finansierades som en del av 
ett forskningsprojekt inom eu. Även om 
du inte har en eu-budget kommer här 
några metoder från Momentum som du 
kan prova eller sno och vidareutveckla i 
ditt eget verklighetsspel.

Dubbelt rolltagande
På Momentum spelade alla två roller - de 
var besatta av en död revolutionär, och 
de spelade en version av sig själva som 
trodde på spelets berättelse om kommu-
nikation med andevärlden och besatthet. 
Bakom fanns en spelare som var i 
princip identisk med den person som var 
besatt av en ande, förutom insikten om 
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spelets existens. Uppdelningen gjorde 
att det gick att spela så länge som fem 
veckor, och att spelet var roligt även när 
man inte spelade sin ande. Att använda 
roller på det här sättet kallas för Besatt-
hetsmodellen.
trixet: Om du använder roller – gör ett 
spel som är roligt både för spelaren och 
rollen, och roller som kan plockas fram 
vid behov. Om du inte använder roller 
– gör ett spel som är coolt både när man 
spelar och när man inte spelar. 

Trassla in spelet i 
verkligheten
På Momentum användes det Enokianska 
magisystemet, elektroniska röstfenomen, 
revolutionärer som levt och verkat på 
riktigt och offentliga platser med sin 
historia som element i spelet. Genom 
att lägga till lite information här och 
var eller sätta dessa saker i ett spelsam-
manhang skapades en spelvärld av en 
storlek som ingen orkat producera som 
en komplett fiktion. Det gjorde inte bara 
spelledningens arbetsbörda hanterlig, 
det gjorde också att Momentum fick en 
känsla av gränslöshet – att allt eller inget 
kunde vara en del av spelet. 
trixet: Använd befintliga platser, 
teman, estetiker, fenomen, människor. 
Verkligheten har redan gjort jobbet åt 

dig, du behöver bara sätta den i rörelse 
inom ramen för ditt spel.

Teknomagi
En del i spelet var att hitta och göra 
ritualer vid dolda noder, sprickor mellan 
den här världen och eftervärlden. För att 
hitta dem användes en mobiltelefon, en 
handske och en pyramidliknande gps-
mojäng. Delar av tekniken fungerade, 
annat fungerade inte. Huvudsaken var 
att det spelarna skulle göra fungerade, 
eftersom spelmekaniken var konstruerad 
för att fungera både med och utan 
teknik. 
trixet: Utforska och använd tekniska 
lösningar, men fyll i med människokraft 
på rätt ställen istället för att bygga 
perfekta och kompletta tekniska system. 
Planera också för att tekniken kommer 
falla ihop när man minst anar och 
önskar det.

Få spelarna att berätta 
vad som händer
Alla spelare på Momentum var instru-
erade att rapportera sina aktiviteter 
till den hemliga orden som bistått med 
de tekniska system som spelarna och 
andarna behövde för att utföra sina 
uppdrag. I ett mystiskt datorsystem fick 
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spelarna logga in och skriva rapport. 
Genom dessa dagboksanteckningar gick 
det att få olika spelares perspektiv på 
händelserna i spelet.
trixet: Få spelarna att på något sätt tala 
om för dig som arrangör vad som pågår 
och hur de tolkar det. Exempel: rap-
porter, uppdragsredovisning, berättelser 
ämnade för nya spelare. 

Instruerade spelare
På Momentum fanns några spelare som 
var instruerade av spelledningen i olika 
grad. De kunde rapportera vad som 
hände eller driva spelet i en viss riktning. 
Det fanns också ett antal personer utan-
för spelargruppen som spelarna mötte 
på vägen. 
trixet: Använd instruerade spelare 
och aktörer. Ge dem precis så mycket 
information de behöver, så kan de både 
ha roligt själva och vara trovärdiga inför 
andra spelare. Vissa behöver inte ens 
veta att det är ett spel.

Låtsas att spelet är slut 
innan det börjat
En vecka innan spelstart meddelade 
spelledningen att de fått hela sitt projekt 
nedstängt efter att en utvärderingsan-
svarig sett en test av ritualmagin som 
ingick i spelet. Spelet fortsatte förstås, 
men spelarna spelade nu att allt som 
hände var på riktigt. Men de behövde 
inte låtsas glömma bort att de gått på 
seminarier innan spelet eller vem det 
arrangerades av. Spelet fanns i spelet, 
men som en täckmantel för spelarnas 
egentliga operation.  
trixet: Om ett spel ska vara sömlöst, 
dvs låtsas att det inte finns, så kan spelet 
fortfarande finnas till i spelet som en del 
av Konspirationen.
 

text: andie nordgren

foto: från prosopopeia
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Vapenarsenal skildrad av Courbet

Deathgame är inte bara ett spel,
Deathgame är en livsstil.

Tusentals svenskar deltar varannan 
månad i leken Deathgame, som pågår 
dygnet runt under 30 dagar. Spelets 
mål? Att söka upp och likvidera andra 
spelare, samtidigt som du själv måste 
hålla ögonen öppna: kanske är du nästa 
offer?

Mord 
Självklart kan man inte döda varandra 
på riktigt. Precis som i de flesta levande 
rollspel låter man ofarliga föremål 
representera vapen. För att inte 
skrämma icke-spelande med realistiska 
låtsasvapen använder man frukt och 
grönt, något som de flesta har tillgång 
till.

För en del kan det låta barnsligt och ose-
riöst, men det dröjer inte länge förrän 
man ser sig över axeln varje gång man 

går förbi fruktavdelningen i den lokala 
mataffären.

Och det är ju just det Deathgame 
handlar om. Efter startskottet har alla 
spelare tillgång till varandras för- och 
efternamn, hemstad, mobilnummer och 
bilder på varandra. Du är både jägare 
och jagad. Själv brukar jag under en 
spelomgång aldrig lämna huset utan en 
banan-pistol i fickan. En del placerar 
ut fällor (t ex knäckebröds-trampminor) 
hemma för att skydda sig mot eventuella 
inkräktare.

Men den bästa försvarstekniken 
är att attackera först, och personligen 
tycker jag att det är mycket roligare 
att leta rätt på mina offer än att sitta 
hemma och krama fruktskålen så fort en 
bil stannar utanför huset.

Kolla in Deathgame på
www.deathgame.se

maximilian george

DEATHGAME
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Det är inte världen som ting i sig utan som föreställning  
(villfarelse) som är så betydelserik, djup, mirakulös…

Friedrich Nietzsche, Mänskligt alltför mänskligt, 29, s. 40

Nietzsche öppnade våra ögon för att verkligheten bortom idéer om religion, moral, 
sanning och kunskap är en i högsta grad estetisk företeelse. Vi får begrepp om 
verkligheten som en allomslutande estetisk eller medial kontruktion snarare än 
som realitet. Men vad händer när denna tanke omsätts i praktiken? Vilka problem 
och potential bär ett sådant förhållningssätt till verkligheten med sig? Svaren på de 
frågorna kanske finns i en samtida spökhistoria. Historien utspelar sig på Gotland; i 
lokaltidningarna, på nätforum och mellan människor. Den engagerar såväl institutio-
ner som myndigheter, privatpersoner och folk i tjänst. Den slingrar sig fram i gräns-
landen mellan fiktion och verklighet, roll och person, medialisering och kroppslighet.

Hon berättar att hon en kväll satt ensam i datasalen på tredje våningen och arbetade 
när hon såg något på den lilla balkongen högt uppe i salen. En liten flicka som såg 
ledsen ut och tittade ner på henne. Klockan var tio på kvällen. Plötsligt försvann den 
lilla flickan.

Gotlands Allehanda, 25:e februari 2005

Verkligheten är någonting att tro på. När studenter vid Högskolan på Gotland börjar 
tala om spöken, är det något som står tokigt till. De har lämnat konsensus i frågan 
om vad verkligheten inbegriper. Alla känner till idén om spöken, men få tror sig ha 
upplevt ett spökeri. På högskolan började studenter vittna om sådana upplevelser och 
erfarenheter. Citatet ovan beskriver bara en av flera anomalier som studenter sade 
sig ha upplevt. Var rösterna från väggarna bara fantasier?

Berättelser berör och engagerar, vare sig de är presenterade som fiktion eller som 
potentiell verklighet. Det tar inte lång tid innan journalister hakar på ryktena som 
går runt i skolan. Tidningar börjar förhålla sig till de spöklika fenomenen med en 
distanserad men allvarlig ton:
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Lugnar spökrädda studenter

Gotlänningen Mickael Lundgren, som nyligen tilldelades den estniska orden 
Marjamaakorset (Mariakorset) av femte klassen för sitt arbete med att ta fram ett 
register över estniska flyktingar som kom till Gotland 1939-1957, har hört av sig 
till GA och tror sig kunna lugna ’de stackars studenterna’ vid högskolan angående 
spökerierna.

/.../
- Lite underligt att studenterna har blivit så korkade att de tror på spöken! Trodde 
att ”högre” studier skulle få folk att se på logiska lösningar istället för skrock, 
skriver Mickael Lundgren.

Gotlands Allehanda, 28:e februari 2005

I ett växelspel mellan medier och verklighet växer en historia fram om en hemsökt 
högskola. Händelserna ställer oss inför en rad frågor. Kan två lettiska båtflyktingar 
ha avlidit på skolan under andra världskriget? Hemsöker deras osaliga andar fortfa-
rande lokalerna? Hur kommer det sig att studenter vid en högskola börjar vittna om 
skrock?
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När nattvaktmästarna inte ville gå till jobbet blev det allvar av leken. Rektorn 
informerades om situationen och åtgärder vidtogs. Personalstyrkan dubblades för att 
öka säkerheten.1 Media väljer att lyfta fram en ”expert” från ett estniskt ordensäll-
skap för att lugna studenterna. 

När en del av trapphuset i högskolan fylls av spöklika kolteckningar över väg-
garna anmäls dessa som skadegörelse. Polisen kommer till platsen och tar bilder och 
undersöker. Den nedklottrade lokalen tvingar polisen att förhålla sig till spökhisto-
rien. Anmälan framtvingar sedermera ett erkännande.

Även det som låter osannolikt kan vara skrämmande. Skräckfilmer är läskiga 
även om de är på låtsas och förpassats till tV-skärmens tvådimensionalitet. På 
Gotland hade berättelsen om den hemsökta högskolan manifesterat sig på långt mer 
konkreta sätt. Den franske teoretikern och kulturkritikern Jean Baudrillard skulle 
kalla det som drabbade högskolan för en offensiv simulation:

Of  the same order as the impossibility of  rediscovering an absolute level of  the real, 
is the impossibility of  staging an illusion. Illusion is no longer possible, because the 
real is no longer possible. It is the whole political problem of  the parody, of  hypersi-
mulation or offensive simulation, which is posed here. 

Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations

Händelserna på högskolan var ett iscensatt verklighetsspel, koordinerat av lärare 
och studenter vid tredje året på en utbildning för spelproduktion. Martin Ericsson, 
forskare på Trans-Reality Game Laboratory2 och kursansvarig för fempoängaren om 
verklighetsspel beskriver tillvägagångssättet:

Elevernas examensuppgift bestod i att organisera ett verklighetsspel på temat ”en 
hemsökt högskola”. Kursledarna fanns med under hela processen för att bistå med 
handledning och projektsamordning. Eleverna skapade en berättelse baserad på 
spökhistorier de hört om hur en lettisk flicka och hennes halte far dött då de gömt sig 
i den gamla maltfabriken under slutet av andra världskriget. /…/

Spelet om spökena i maltfabriken spred sig organiskt genom fabricerade nätsidor, ny-
hetsrapportering, fingerade insändare, planterade brev, marginalnoterade böcker och 
spontan ryktesspridning. Men även fysiska manifestationer som blodspår, jordspår, 
omflyttade möbler, dolda högtalare och en instruerad skådespelare användes för att 
göra spelet så övertygande som möjligt.3

Kolteckningarna skulle ha tvättats bort och kritorna hade testats på en annan vägg, 
men färgen i högskolans trapphus sög oväntat till sig kritstrecken. Meningen med det 
här spelet var att studenter på högkolan skulle börja intressera sig för mysterierna 
och nysta sig in spökhistorien, vilket de också gjorde. De två lettiska flyktingar som 
skulle ha avlidit var en fiktion. Mickael Lundgren från Marjamaakorset, kunnig på 
området kunde snabbt dementera deras existens. Att Lundgren kommer från ett 
ordenssällskap passar dock perfekt in i den estetik som verklighetsspelet använt sig av. 
Lundgren blir på så sätt en del i den illusion som han försöker ta kol på, berättelsen 
blir inte ett uns mindre gåtfullt av hans utspel.
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Urklipp från Gotlands Allehanda och 
Gotlandstidningen, 2005:
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När verklighetsspel studerats har det ofta gjorts utifrån med ett perspektiv som foku-
serat på dess transmediala eller inlevelseorienterade aspekter.4 Men det multi- och 
transmediala är ständigt närvarande i nästan alla spel. Inlevelse eller ”suspension of  
disbelief ” är inte heller nödvändig för att ett spel ska uppgå i verkligheten. Det som 
borde hamna i fokus för en analys av verklighetsspel borde vara hur spelen utmanar 
föreställningar om hur verkligheten konstrueras. Verklighetsspel är inte bara spel i 
och med verkligheten, de sätter verkligheten på spel – utmanar begreppets relevans. 
Det som driver spelet framåt är osäkerheten kring relationen mellan spel och verk-
lighet. Verklighetsspelen gör praktik av den postmoderna teoribildning som bland 
andra Baudrillard står för. 

Ett annat sätt att rama in eller försöka förstå verklighetsspelen är genom att 
beskriva flödet mellan virtuellt och fysiskt.5 I spökexemplet löpte berättelsen både 
genom skolans korridorer och diskussionsforum på nätet. Det sättet att definiera 
hur verklighetsspel fungerar haltar av två anledningar. För det första: Spelande och 
agerande i verkligheten kommer att medialiseras innan man vet ordet av. Vare sig 
spelkoordinatören önskar det eller ej lever vi i ett samhälle där verkligheten är tätt 
sammanflätad med mediala strukturer. Det är lätt att tänka sig hur en övervaknings-
kamera fångar en spelares rörelser genom staden eller hur två spelare ringer varan-
dra för att bestämma träff. För det andra: Medialiserat spelande omgärdas alltid av en 
social ”verklig” kontext. Ett exempel är hur två personer sitter vid en tV-spelskonsol, 
med varsin handkontroll, kommenterande varandras bedrifter och snedsteg. Flödet 
mellan medierna är oundvikligt. Ett verklighetsspel kan förstås vara både pervasive 
och immersive men behöver inte nödvändigtvis vara någotdera.

* * *

Ett perspektiv som skiljer sig från Baudrillards är att verklighetsspelen inte alls utgör 
något brott mot verklighetens ordning. Om verkligheten kontinuerligt eller diskon-
tinuerligt konstrueras och rekonstrueras så går verklighetsspel eller det som Baudril-
lard skulle kalla för offensiv simulation i helt i linje med verkligheten.

Utifrån ett ontologiskt perspektiv går det att tala om en verklighetens estetik, eller 
om verkligheten som en medial uttrycksform. Verkligheten blir en form inom vilken 
vissa berättelser kan berättas och vissa lekar och spel kan ta plats. Leken blir en kraft 
som tar verkligheten i besittning, för använda sig av en nietzscheansk terminologi. 
Verklighetsspelen kan beskrivas som den förmåga till falskhet som den franska filosofen 
Gilles Deleuze talar om i sin nietzschemonografi. I följande stycke hämtar han inspi-
ration från ”Om moralens härstammning”:

Livets aktivitet liknar förmågan till falskhet – att bedra, föreställa sig, blända, 
förföra. Men för att kunna sättas i verket måste denna förmåga till falskhet också 
väljas ut, mångfaldigas eller repeteras, och därmed upphöjas till sin högsta potens. 
Förmågan till falskhet måste föras fram till den punkt där den blir en vilja att be-
dra, den konstnärliga vilja som är ensam om att kunna konkurrera med det asketiska 
idealet och nå framgång i sitt uppror mot detta ideal.

Gilles Deleuze, Nietzsche och filosofin, s. 166
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Den här typen av estetik är självklart kontroversiell. Den lyfter upp den nietzschean-
ska konflikten mellan kunskap och liv. Livet, här representerat av spelet – kunskapen, 
här representerad av högskolan. På högskolan blev spelet nämligen en förtroende-
fråga. Det sätt som de kursanvariga låtit studenterna förhålla sig till verkligheten 
tycks värre än den skadegörelse som blev konsekvensen av spelet. En vägg går att 
måla om, men en farlig idé är svårare att trolla bort.

De har drivit kursen på ett sätt som jag inte kan acceptera. Vi är en organisation 
som är oerhört beroende av samhällets förtroende. De ansvariga för kursen förtjänar 
en anmärkning för det som hänt.

 Leif  Borgert, rektor för Gotlands Högskola6

Studenterna och de anställda på högskolan behöver inte längre oroa sig för spöken 
på sin arbetsplats. Avslöjandet av att händelserna på högskolan var ett spel fungerar 
åt två håll: det avlslöjar att spökeriet inte var verkligt men det avslöjar också hur 
bräcklig verkligheten är och hur enkel den är att rekonstruera. Spelen undergräver 
genom sin utformning den auktoritet som vi tillskriver verkligheten. På Gotland 
skapades med väldigt små medel ett stort genomslag.

* * *

Alla suggestioner vi uppfattar under en promenad genom staden är konstruerade. 
Vackra och polerade fasader möter oss överallt – de skitiga hålor som tätorterna en 
gång var är ett minne blott. Staden överöser medborgaren med intryck – och hon 
värjer sig med likgiltighet. Den tyske filosofen Wolfgang Welsch beskriver i essän 
”Aesthetics Beyond Aesthetics” hur estetiseringsvågor slagit in över det senkapitalis-
tiska urbana samhället:

Today, we are living amidst an aestheticization of  the real world formerly unheard 
of. (16) Embellishment and styling are to be found everywhere. They extend from 
individuals’ appearance to the urban and public spheres, and from economy through 
to ecology.

Wolfgang Welsch, ”Aesthetics Beyond Aesthetics”

Vår omgivning består av estetiskt konstruerade miljöer. Kanske är nästa steg i este-
tiseringen av människors liv att anlägga ett lager av berättelse och berättande. Verk-
lighetsspelen är en form för fortsatt estetisering, som kan tränga så nära inpå våra liv 
som det är möjligt. Målen för spelen är inte alltid att utgöra ett avbrott i vår vardag 
utan kan lika gärna smyga sig på oss utan att märkas. Welsch fortsätter sin essä med 
ett resonemang om hur vardagen uppfattas genom medierna:

/…/ everyday reality is being increasingly formed, presented and perceived  ac-
cording to media patterns. In that television is the main bestower and the role-model 
for reality, derealization leaves its mark everywhere. The real is tending to lose its 
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insistency, compulsiveness and gravity; it seems to be becoming ever lighter, less op-
pressive and less obligating.

Wolfgang Welsch, ”Aesthetics Beyond Aesthetics”

Eftersom verkligheten betraktas genom mediekonsumenters ögon är det inte långt 
bort att betrakta människor som roller i ett skådespel. En person kan ta olika roller 
i olika sociala kontexter, men att byta roll i ett visst sammanhang tillhör inte den 
gemensamma överenskommelsen om hur verkligheten fungerar. Vi kan inte gå till 
jobbet ena dagen som homosexuell kristen och andra dagen som straight buddist, vi 
beter oss annorlunda på en badstrand än på ett sjukhus.

Welsch beskriver en verklighet som blivit lättare. I massmedierna har vi sett hur 
allt verkar möjligt. Vi reproducerar mediernas dramaturgi i våra liv.

* * *

Roller kan både tilldelas av omgivningen eller besättas av ett subjekt. På Gotland tog 
en person rollen som spökjägare:

Skådespelaren gick in för sin uppgift till den grad att han inte ens avslöjade sig 
under polisförhören som han hamnade i efter klottret i trapphuset.

Gotlands Allehanda

En av verklighetsspelets roller kallas in på polisförhör. Situationen ställer frågor om 
rolltagande och legitimitet. Polisens verklighet överlappar till stor del spökjägarens, 
tillräckligt mycket för att de ska kunna föra ett samtal.  Det finns ändå ett uppenbart 
glapp. Skådespelaren har en distanserad position i förhållande till situationen som 
rollen befinner sig i, även om rollens handlingar i framtiden möjligen kan få konse-
kvenser för skådespelaren. I ljuset av spökjägaren framträder tydligt polisens position 
som ett rolltagande – en yrkesroll att lägga av sig när man kommer hem om kväl-
len. Det är inte självklart vem som har makten i det här mötet. Hela situationen är 
skapad efter fiktionens förutsättningar, en fiktion som skådespelaren har begrepp om 
men inom vilken polisen famlar i mörker.

Baudrillard fortsätter sitt resonemang med en beskrivning av hur repressionen, 
här representerad av polisen, är blind för simulationen och hur simulationen demas-
kerar repressionen:

For example: it would be interesting to see whether the repressive apparatus would 
not react more violently to a simulated hold up than to a real one? For a real hold 
up only upsets the order of  things, the right of  property, whereas a simulated hold 
up interferes with the very principle of  reality. Transgression and violence are less 
serious, for they only contest the distribution of  the real. Simulation is infinitely 
more dangerous since it always suggests, over and above its object, that law and 
order themselves might really be nothing more than a simulation.

Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations
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Baudrillard påpekar att simulation kan hota verklighetens grunder och därför utgör 
ett större hot än något som verkligen inträffat. På den hemsökta högskolan finns 
många exempel på detta.

De roller som spelas är kanske i högre grad beroende av hur omgivningen rea-
gerar och tillskriver en person än hur personen faktiskt beter sig. Det är inte du som 
bestämmer vilket namn du bär, utan det kollektiv som du för stunden ingår i. Inom 
vissa möten finns det rum för förhandling om rollernas positioner, såsom under po-
lisförhöret. Spökjägaren behandlade poliserna som om de var verkliga, och poliserna 
behandlade spökjägaren som om han var verklig. Om poliserna demaskerat spökjä-
garen hade deras egen mask riskerat att falla av.

Individuals are engaging themselves in a comprehensive styling of  body, soul and 
behavior. Homo aestheticus has become the new role-model. In urban areas just 
about everything has been subjected to a face-lift in recent years – at least in the rich 
western countries.

Wolfgang Welsch, ”Aesthetics Beyond Aesthetics”

Olika roller skapar olika möjligheter att agera, rätt stil på rätt plats öppnar dörrar, 
fel stil vid fel tillfälle skapar dramatik. Verklighetsspelen blir nödvändigtvis spel med 
identiteten, eftersom du inte kan röra dig i verkligheten utan kropp och person.

Verkligheten: ett medium, ett konstnärligt arbetsmaterial med sina egna förutsättningar, 
brister och fördelar, ett material att leka med och dramatisera. Det är förvånande att 
inte konstnärer och aktivister har utnyttjat dess potential i högre utsträckning. 

text: Gabriel Widing illustration: Josefin Rasmuson
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Interacting Arts skapar möten bortom me-
diebrus och vardagsrutin. Kroppen och leken 
får gärna stå i fokus. Vi använder kollektiv im-
provisation och nyskapade sociala överenskom-
melser för att lämna gamla mönster.

Verkligheten kan återskapas till något som pas-
sar våra ingivelser för dagen. Ingenting är sant, 
allt är möjligt. Lagar kan skrivas om, identiteter 
kan bytas ut, berättelser dyker upp och försin-
ner. Vi kämpar ständigt för att bygga upp zoner 
som är befriade från den tråkiga kursen på 
universitet, den sviniga chefen eller trassliga 
familjeförhållanden. Det som är möjligt här och 
nu, mellan de närvarande, får utvecklas och 
växa till förunderligheter.



Vår grupp består av konstnärer, aktivister, roll-
spelare och andra galningar som testar verk-
lighetens och våra egna gränser. Vårt senaste 
verktyg är verklighetsspel, som vi hoppas kan 
komma till användning även i din vardag.

I denna handbok har vi samlat texter, tankar 
och tips för hur verkligheten kan omdefinieras 
med hjälp av spel. Handboken finns både i pap-
persformat och som texter och pdf-dokument 
på webben. Kommentera, ladda hem, kopiera, 
sprid och diskutera på www.verklighetsspel.se



interacting arts presenterar strategier för att starta 
Krig mot verkligheten. Vardagen måste få ett slut. Vi tror 
på ett annat slags liv, ett liv vi glimtat under de senaste 
årens lekar och experiment.

erfarenheter, metoder och teorier har samlats för 
att du skall kunna skapa verklighetsspel på egen hand. 
Vi kombinerar allt vi gillar: rollspel, urbant utforskande, 
parkour, arg, aktivism, sensualitet och inte minst – lek. 

ta den här handboken och gör den till din egen. 
Stryk, skriv om, gör nytt. Spelen föds inom dig, i ditt 
kompisgäng och bland massorna som myllrar på 
stadens gator. Det här är en verktygslåda. Sätt dig ner och 
rota i den, fundera på vad du vill uppleva och hur dina 
drömmar och begär kan bli verklighet.

Staden är vår spelplan, nu kör vi.


