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Innledning 

I denne oppgaven søker jeg å belyse paraplyforeningen Hyperion – Norsk Forbund for 

Fantastiske Fritidsinteresser og foreningens ulike måter å organisere fantasileker på. Som et 

analytisk bakteppe gjennom oppgaven ligger kroppsliggjøring av fantasier, fantasi med 

tastatur, pc-skjerm og datamaskin, og fantasi med ting. Uttrykksmessig dreier deg seg om 

aktiviteter som inkluderer rollespill, live rollespill (LARP live action role playing), brettspill, 

minatyrfigur-spill, kortspill, konsollspill, PC-spill, digital kunst, kostymespill (cosplay), 

media interesse, kongresser og sommerleir relatert til disse fokuseringsområdene. 

Sjangermessig kan alle aktivitetene knyttes opp mot science fiction, fantasy eller skrekk. 

Paraplyforeningen Hyperion er den største av sitt slag i Norge, etterfulgt av utbryternettverket 

Fantasiforbundet som er den største konkurrenten. Under mitt feltarbeid har jeg lagt 

hovedvekten på Hyperion foreningene Oslo Trekkers som beskjeftiger seg med media 

interesse relatert til science fiction TV-serien Star Trek, Skedsmokorsets Spillforening 

(SKSF) som driver med brettspill, miniatyrfigurspill, rollespill, kortspill og kostymespill 

(cosplay), The Shadow Project som hovedsakelig beskjeftiger seg med media fandom, 

foredrag og kinovisninger av fantasi, eventyr og science fiction relaterte filmer, Kattas 

Fabelprosaiske Elevsamfunn som driver med brettspill, rollespill, filmvisninger og live 

rollespill, Aniara som arrangerer foredrag, kongresser, filmvisninger, diskusjoner og utgir 

artikler og ARES som beskjeftiger seg med brettspill og miniatyrfigurspill. I tillegg har jeg 

observert og deltatt i datatreffet Polarparty på Stokke, sommerleiren på Hove utenfor Arendal, 

Landstinget på Høyskolen i Akershus og kongressen Norcon på Chateau Neuf og 

spillfestivalen ARCON. Jeg har også hentet inn en del data med formelle og uformelle 

intervjuer, filmopptak og mere ustrukturert sosialt samvær og ulik møtevirksomhet.  

  

Del 1 Hva er Hyperion? 

Hyperion er Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) som opprinnelig ble 

innstiftet som Norsk Fandom Forbund (NFF) på Vilhelm Bjerknes hus på Blindern tirsdag 

19.februar 2002. Det ble da innsatt et interimsstyre bestående av Inge Carlen fra filmklubben 

The Shadow Project og media science fiction kongressen Shadowcon, Thomas Refsdal fra 

spill foreningen Ares og Oslo Magic kortspillforening, Johannes H. Berg fra  brett- og 

rollespillfestivalen ARCON og Ares, Jørgen Vigdal fra datatreffet The Lan, og Harald 

Karlsen fra The Lan. Inge Carlen ble under møtet valgt til leder, mens de resterende ble 

oppført som styremedlemmer. Etter en kort navnedebatt endte man opp på Hyperion – Norsk 
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Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser, som arbeidstittel frem mot konstituerende 

landsting. Alle tilstedeværende på møtet signerte så stiftelseserklæringen for forbundet. I 

stiftelsesdokumentet finner vi følgende formulering: 

 

«Denne forening for barn og ungdom, skal samle inn under seg relaterte interesser innenfor de 

typiske «Fandom-grupperingene», herunder datahobbyen, spill hobbyen, science fiction, 

fantasy, horror, Anime, animasjonsfilm og tegneserier generelt. Foreningen er en 

landsomfattende tilslutning sammensatt av nye eller allerede etablerte foreninger og grupper, 

som faller inn under en eller flere av de nevnte grupperingene (Carlen:2002).» 

 

Dette interimsstyre, de midlertidige vedtektene, og den arbeidsplanen som ble utarbeidet, 

skulle så legge et fundament for foreningen. I 2002 ble det da også avholdt en konstituerende 

og landsomfattende samling hvor representanter for alle de nytilsluttede foreningene var 

tilstede. Denne samlingen valgte så et permanent styre og vedtok vedtekter. Foreningens 

generelle kurs og organisering for tiden fremover ble etablert. Det som av insidere ble omtalt 

som fantastiske fritidsinteresser, med hele det mangfoldet av aktiviteter innenfor science 

fiction-, fantasy- og horror sjangrene, skulle samles inn under en felles paraplyorganisasjon 

med det siktemål å få større gjennomslagskraft og oppnå økonomisk støtteberettigelse fra 

kommunale og statlige myndigheter. Dette lyktes også i stor grad. Eksempelvis oppnådde 

KANDU, som står for kreativ aktiv norsk dataungdom, momsfritak etter en protestmarsj i 

Hamars gater 21. mars 2008. KANDU sine medlemmer kritiserte statens snevre og etter deres 

oppfatning utdaterte kulturbegrep, hvor datakulturene ble tilsidesatt og skattet 

uhensiktsmessig. Kreativ aktiv norsk dataungdom hadde fått pålegg fra myndighetene om å 

betale merverdiavgift av billettsalget på datatreffet The Gathering. Denne merverdiavgiften på 

billettsalget til The Gathering truet hele arrangementets fremtid, da det ble oppfattet dithen av 

KANDU sine medlemmer at en slik skattepolitikk ville resultere i kraftig økonomisk 

underskudd for arrangørene. Etter protesttoget og overrekkelse av protestskriv til 

myndighetene, fikk KANDU til sist gjennomslag for sitt krav om momsfritak, og 

arrangementet kunne fortsette med stor suksess. Den elektroniske kunsten var nå i ferd med å 

bli innlemmet i det offentlige kulturbegrep som en del av en større kulturell pluralitet. Kreativ 

bruk av datamaskiner, slik som 3D grafikkmodulering, utvikling av dataspill, konstruksjon av 
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ulike musikk- og grafikk-demoer og annen elektronisk kunstnerisk virksomhet, ble oppfattet 

av statlige myndigheter som del av den nye tidens kunstneriske uttrykksformer. Videre lyktes 

det Hyperions ledelse etterhvert å få tildelt en viss økonomisk støtte som ble fordelt på 

medlemsforeningene. I skrivende stund dreier det seg om summer på 1,6 millioner årlig fra 

kulturdepartementet og 1,3 millioner årlig fra Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet.  

 

Ideen til å stifte Hyperion oppstod opprinnelig hos Inge Carlen som da drev filmforeningen 

The Shadow Project. Opprinnelig var The Shadow Project en Babylon 5 fandom forening som 

brukte å møtes hjemme hos Inge på søndagene for å diskutere og se kveldens TV episode av 

science fiction serien Babylon 5. Inge Carlen arrangerte også den årlige Shadowcon festivalen 

som ble etablert i 1996. Shadowcon var en science fiction, fantasy og horror kongress med en 

mengde film visninger, der diverse universitets auditorier på Helga Enghs hus ble 

transformert til kinosaler, paneldebatter, salg av fan artefakter og science fiction bøker, 

æresgjester som holdt foredrag, sosialt samvær og mulighet for spilling av klassiske TV- og 

dataspill. Inge Carlen ønsket å gjøre The Shadow Project nasjonalt for å få større politisk 

gjennomslagskraft for sine kulturelle prosjekter. Denne drømmen lyktes ikke helt, dermed 

oppstod ideen hos Inge om å skape en bred allianse av foreninger og interesser som kunne få 

innpass i de nasjonale forordninger: 

 

«Ideen oppstod i min forening TSP, som hadde drevet ShadowCon-festivalen siden 1996. 

Inspirert av Johannes' arbeid og en stor medlemsvekst i 2001 og 2002, var det flere i 

styret/miljøet vårt som ville gjøre TSP nasjonalt. Det fungerte heller dårlig men jeg satt meg 

den gang inn i reglene for statlig støtte, og da gikk det opp for meg at kun hvis vi samlet en 

bred allianse med foreninger og interesser kunne vi klare å få innpass i de nasjonale 

ordningene og få politisk innflytelse. Etter noen inspirerende runder med Johannes ble ideen 

til Hyperion født. sent i 2001 (Carlen 2011).» 
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Johannes Berg hadde lenge vært en sentral aktør i fandom og simuleringsspill miljøene, en 

samlende skikkelse og noe av en legende. Johannes Berg hadde stiftet norsk 

simuleringsspillforbund (NSSF) som han ledet en periode. Videre oversatte Berg rollespillet 

«Dungeons and Dragons» til norsk på 1970-tallet og bidro dermed til å innføre 

rollespillsjangeren til Norge. Berg oversatt Tolkiens «Leaf by Niggle» til norsk og fungerte 

som konsulent for tekstingen av «Ringenes Herre» filmene. Johannes var også en sentral aktør 

i spill klubben Ares og i studentenes science fiction forening Aniara. Videre grunnla Johannes 

Berg den norske Tolkienforeningen Arthedain. Science fiction fanzinene Terra Nova, 

Algernon og Fønix ble tilført redaksjonelt arbeid og artikler fra Johannes H. Berg. Som 

pådriver og organisator var han en sentral skikkelse i norsk fandom gjennom 1970-tallet og 

frem til sin tragiske bortgang i april 2004.  

 

De lokale foreningene, spill- og filmklubbene var skeptiske til et sterkt sentralledd og 

styringsorgan av frykt for å miste sin autonomi. Norsk simuleringsspillforbund lyktes aldri 

helt med å bli noe større og varig samlende organ for det som insidere ofte betegner som de 

fantastiske kulturuttrykkene. Med bakgrunn i disse erfaringene valgte Inge Carlen og det 

resterende interimsstyre å ta utgangspunkt i en forbundsmodell fremfor en tradisjonell 

sentralstyrt modell. Et annet viktig moment i denne organiseringsprosessen var å få til en 

styrket demokratisering av de ulike foreningene. Hver forening skulle bidra med sine 

representanter til Hyperions kommende landsting og representantene skulle velges gjennom 

demokratiske prosesser. Hyperions organisasjonsstruktur vokste frem med utgangspunkt i en 

føderasjonsmodell som på den ene side skulle virke samlende og demokratiserende, og på den 

annen side forene dette med relativt stor grad av indre selvstyre hos de ulike 

medlemsforeningene: 

 

«Det var nok ingen så overveiende eller komplekse mekanismer som lå til grunn for å finne 

fram til strukturen. Forrige forsøk på en tilsvarende organisasjon, Norsk 

simuleringsspillforbund (NSSF), hadde gjort seg de erfaringene at de lokale spill klubbene 

med flere var skeptiske til et sterkt sentralledd og fryktet å miste autonomien. Med bakgrunn i 

det valgte jeg å ta utgangspunkt i en forbundsmodell framfor en tradisjonell sentralstyrt 

modell, blant annet ved at foreningene/lokallagene selv krevde inn og beholdt kontingenten. 
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Når jeg skrev de første utkastene til vedtektene var nok både EU og USA inspirasjoner, da 

begge er føderasjoner. Men teknisk sett ligger vel Hyperion nærmere EU-

modellen/konføderasjon da vi har veldig selvstendige lokalledd (Carlen:2011).»  

 

De ulike foreningene som kom med i Hyperion, slik som studentenes science fiction forening 

Aniara stiftet av Jon Bing og Tor Åge Bringsvær i 1966, Kattas Fabelprosaiske Elevsamfunn 

(KFE) stiftet av Martin Bull Gudmundsson, spillklubben ARES, Skedsmokorset spillforening 

(SKSF) og mange fler, beholdt i stor grad sitt særpreg og sin autonomi. Økonomisk og 

politisk betydde organiseringen gjennom Hyperion en styrket posisjon. De nye økonomiske 

og politiske forhold som etterhvert oppstod gjorde at fantasilek, simuleringsspill, live 

rollespill og kreativ bruk av datamaskiner knyttet til sjangrene science fiction, fantasy og 

horror stod kraftig styrket i Norge.   Ved å skape en bred allianse av ulike foreninger 

knyttet til aktiviteter rundt sjangrene science fiction, fantasy og skrekk, var målet å stå 

sterkere i møtet med det offentlige for derigjennom å øke den økonomiske støtten og 

kulturelle aksepten for disse fenomenene. Det ble satset på en føderasjons- og allianse modell 

som innebar stor grad av autonomi for de enkelte foreningene. Aktivitetsmessig var det 

rollespill, live rollespill, film, brettspill, kortspill, miniatyrfigur spill, dataspill, kreativ bruk av 

datamaskiner og konsollspill som stod i sentrum.  

Begrepsavklaringer 

Det kan være nyttig å presentere og avklare noen sentrale insider kategorier fra teksten 

allerede her: 

Simuleringsspill: Å simulere noe betyr å late som. Kultur kan betraktes som en type 

fremføring. Det produseres og reproduseres diskursive formasjoner, kroppslighet og sett av 

praksiser. Metaforen om kultur som fremføring beskjeftiger seg med det verbale og visuelle, 

ord og kropper, bevegelse og stillstand, objekter og rom, manus og improvisasjoner, 

intensjoner og tvangsmessig atferd (Barker 20008:107). En stimulerer sin fantasi ved hjelp av 

visse artefakter, det være seg computer, konsoll, brettspill med miniatyrfigurer, kostymer, og 

annet. Målet for denne virksomheten er å konstruere arenaer der en lager kunstige 

kontrollerbare miljøer der en kan leve ut visse fantasier og scenarier. Elementer som lyder, 

ord, gester, uttrykk og klær er del av vår naturlige og materielle verden. Deres sentralitet i 

språket springer ikke ut av hva disse tegnene og objektene er i seg selv, men hva de gjør, 
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deres funksjon. Disse ulike tegnene og materielle objektene er med i konstruksjonen av 

mening og å overføre denne meningen. Det dreier seg om redskaper og instrumenter eller 

ulike type media bilder som bærer i seg meninger fordi de opererer som symboler, som står 

for eller representerer de meninger vi ønsker å kommunisere. De fungerer som tegn som står 

for eller representerer ulike konsepter, ideer, instrukser eller følelser på en slik måte at 

mottakere kan dekode, avlese og fortolke deres mening innenfor noen fortolkningsrammer 

(Hall 1997:5). Både språklig, diskursivt og ved hjelp av bilder produseres det mening og 

konstrueres representasjoner. Eksempelvis vil kinofilmer kunne være media representasjoner 

av ulike religioner, sosiale grupper eller historiske epoker, historisk orienterte strategi 

brettspill vil kunne være representasjoner av konkrete historiske hendelser ved hjelp av 

figurer, brikker, regelbøker og spillbrett. Å simulere ulike scenarier kan også anvendes som 

en del av opptreningen, eksempelvis både leger og flygere har i sin opplæringsperiode 

computer-genererte simuleringer som skal hjelpe dem til å øve seg på en trygg måte sammen 

med en fagperson (wikipedia.org). Denne typen profesjonelle simuleringer ligger utenfor 

denne oppgavens fokus. Her er det først og fremst fantasifulle simuleringer det dreier seg om.  

 

Dwelling-perspektivet som et etisk analytisk begrep: Dwelling kan forstås som en opplevelse 

av å være i ett med sitt landskap og sine omgivelser. Dette fenomenet kan dreie seg om sosial 

og kulturell tilhørighet hvor landskap og/eller omgivelser besmykkes eller bare projiseres en 

mening på. Dwelling er en opplevelse av en relasjon mellom et selv og et ikke-selv. Det 

handler om en relasjon til et miljø eller et spill hvor det forgår en identifikasjon med fan 

objektene. En følelse og et inntrykk av at disse fan-objektene er identiske med en selv kan 

oppstå. Du lever deg inn i noe og det du lever deg inn i tar opphold i deg. Det finnes 

naturligvis mange grader av dette, fra mild henførelse med en viss kritisk distanse til mere 

totale estetiske opplevelser. Ved dwelling i for eksempel en fiksjons spill verden blir en besatt 

av spill opplevelsen og spill mekanikken. Det kan oppstå en følelse av flow der en glemmer 

tid og sted og går helt opp i det en driver med. En fan «bor» eller dveler i dette kulturelle 

fenomenet og dette kulturelle fenomenet bor i denne personen. Det vil si at 

erfaringshorisonten krymper og alt det andre kan i en viss forstand forsvinne i betydningen bli 

en del av bakgrunns-fenomenene som i liten grad bevisstgjøres av aktørene. Noe tar opphold i 

deg, du er det og det er deg. I helt spesielle tilfeller av sterk innlevelse kan det oppstå en 

besettelse av si et science fiction relatert fenomen og en lar seg besette av dette. Alle andre 
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vanlige referansestrukturer forsvinner i denne prosessen der en gir seg hen til de ulike fan 

aktivitetene, alt fra kostyme spill til brettspill. I dette rituelt-estetiske fokus der horisonten 

krymper settes det opp høye isolerte vegger rundt deltagerne for å kunne leve seg inn i verket 

og fokusere. 

Lek teori: Noe av formålet med å leke er å redusere den sosiale distansen mellom mennesker 

og å forsøke å utvikle intime sosiale bånd, kjennetegnet ved samhold, glede og avstressende 

livsglede (Fagen 1995:25). Gjennom på liksom lek er det mulig å betrakte skifter frem og 

tilbake mellom bestrebelser på å forme tilknytning og tilhørighet på den ene siden, og 

selvhevdelse, autonomi og ulike forsøk på selvdeterminering, på den andre. Både bruk av 

dialog, slik som i rollespill, og anvendelse og manipulering av ulike leke artefakter, kan være 

en del av denne sosiale dynamikken (Singer 1995:192 f.). Lek kan inndeles i fire 

hovedstrømninger: Lek som fremskritt, i betydningen en måte å lære på og utvikle adaptive, 

fysiske, sosiale og kognitive ferdigheter på. Barn og ungdom lærer noe nyttig av sin lek, noe 

som kan fortolkes som en arv fra opplysningstidens betoning av fremskrittsoptimisme, 

menneskelig potensiale, skole, rasjonalisering og dannelse (Sutton-Smith 1995:279 f.). Lek 

som makt, i betydningen konkurranse og representasjoner av konflikter på et symbolsk plan. 

Lek fortolket som maktspill knytter seg til selvfølelse, kamp om prestisje og sosial status. 

Leken kan være både kollektiv eller individuell, symbolsk eller fysisk, sosio-dramatisk eller 

fantasifull (Sutton-Smith 1995:285 f.). Strømningen der lek fortolkes som fantasi er preget av 

på liksom lek der leken har en rekke rituelle overtoner. Leken følger visse spilleregler som 

raskt etablerer seg etter at noen lanserer en ny lek. Leken er ofte konservativ og blir raskt 

transformert til en gruppetradisjon. Leken konstrueres sosialt og krever en viss kompetanse 

for å beherske den foreskrevne atferd for leken. Lek som identitet eller selvet er kjennetegnet 

av individets subjektive erfaringer med lek. Leken kan velges fritt og er indre motivert hos 

individet som kan anvende leken som lystbetont stimuli og gå i flow, en mental tilstand der en 

glemmer tid og sted og går helt opp i det en holder på med. Denne strømningen innen lek 

teori knytter an til konsumerist kapitalismen der individets frie valg av fritidsaktiviteter på et 

marked står sentralt (Sutton-Smith 1995:288 f.).   I denne oppgaven vil leken i 

hovedsak sentreres rundt fantasilek med tastatur, altså datatreff og pc-spill. Fantasilek med 

kropper, nærmere bestemt kostymespill som cosplay og live rollespill. Som et tredje 

sentreringspunkt vil jeg ut fra empirien sette opp fantasileker med ting, her dreier det seg om 

alt fra spillbrett, rollespillbøker, figurer, kort og tilrigging av ulike fan rom. 
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Min posisjonering i felten 

Jeg har et ambivalent forhold til disse kulturelle og sosiale fenomenene der jeg veksler 

mellom et kritisk distansert og et begeistret blikk. Jeg vokste opp med science fiction, fantasy 

og skrekk-kultur gjennom filmer, tegneserier og action figurer og dette har preget meg på 

godt og vondt. Dersom vi utgår fra den grunnanskuelse at livet er perspektivisk så er det 

mulig å hevde at spørsmålet ikke gjelder begeistring eller fordømmelse av disse fenomenene, 

men utelukkende å beskrive dem og gi dem livets rett som mulige perspektiver. Jeg ønsker 

ikke med denne oppgaven å gi inntrykk av at alt jeg møtte på dette feltarbeidet henførte meg, 

da ville det ikke være annet enn subjektivistisk synsing. Jeg vil heller tilslutte meg Heideggers 

anskuelse at 100% nøytralitet og objektivitet er en umulighet men at dette ikke må fungere 

som et frikort for subjektivisme. Jeg har ønsket å beskrive og forstå fenomenene, det er det 

som har vært min primære oppgave. Videre er det viktig å skille mellom insider og outsider 

perspektiver. Emiske kategorier bør ha sin plass, men uten at dette skal gå på bekostning av 

den faglige integriteten og den analytiske distansen. Ord som fantastiske kulturuttrykk er for 

eksempel en insider term som betegner fans møter med sine kulturelle objekter. Hvorvidt 

termen fantastiske kulturuttrykk kan fungere utover å beskrive et begeistret blikk må være 

opp til den enkelte å vurdere ut i fra sine egne estetiske preferanser. Hyperions kulturelle og 

sosiale praksiser, i all dets mangfold, er en del av et større kulturelt bilde som en best bør 

beskrive nøkternt og empirisk. Når jeg så beskriver fan virksomhet er det likevel vanskelig å 

ikke ta med det faktum at fans ofte nettopp er entusiastiske og begeistrede.  

 Bourdieu hevder at den borgerlige rene smak er preget av estetisk distansert 

kontemplasjon av kunstobjektet (Jenkins 1992:16). Det gjelder å vokte den såkalte rene smaks 

grenser når de som besitter høy kulturell kapital vil verne sin estetiske og moralske dominans 

fra mulig kulturelt forurensende kilder. Det konstrueres et skille mellom massekulturens 

konsumerisme og bruk og kast mentalitet og elitens kanoniske kultur verdig seriøse studier. 

Jenkins hevder at et slikt skille tilslører viktige sider ved kulturlivet og at slike diskursive 

konstruksjoner av fans kan virke diskriminerende (Jenkins 1992:17).  

 

Min rolle i dette feltarbeidet har vekslet mellom ulike perspektiver både av emisk og etisk art. 

Dette kan spesifiseres nærmere til å søke å forstå Hyperions medlemmer, å beskrive verden 

slik de forstår den og å tolke denne formen for kulturbruk. Noen aktiviteter har vært vanskelig 

å sette seg inn i, slik som innfløkte regler for en del av brettspillene, men jeg har likevel spurt 
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dem ut grundig og gjort mitt beste for å forstå disse spillene. Jeg mener det har vært påkrevet 

å forsøke å forstå disse kulturelle fenomenene på et dypere strukturelt og grundigere nivå. 

Samtidig har jeg følt meg som, og vært, en utenforstående som har vært på besøk i deres 

verden.  Monisme innebærer at det er en verden og at en skal være partikularistisk og 

holde seg til det en kan sanse. Du får tilgang til en erfaringsverden via sansene dine. En slik 

forståelse innebærer også tanken om at det dypest sett er en verden slik at både emiske og 

etiske begreper kan miste sin entydighet men heller bør ses som perspektiver som kan egne 

seg til å beskrive visse sosiale og kulturelle kontekster. Alt tilhører og er en del av den samme 

verden. Dermed blir det viktig å unngå en dualisme der en fordobler virkeligheten. Dersom en 

anser at den egentlige verden er et annet sted, at meningen er et annet sted, og at det foreligger 

en skjult struktur, nærmer en seg en platonsk forståelse av fenomenene som igjen vanskelig 

kan la seg verifisere. Det er mulig å hevde at en slik platonsk rest-metafysikk der verden 

fordobles også kan være en del av estetisk teori. Når jeg i denne oppgaven refererer til 

eksempelvis ulike spill verdener som nettopp separate verdener, så kan det virke dualistisk. 

Det er derfor viktig å presisere at en spill verden er en del av resten av verden og ikke en 

separat verden som eksisterer ved siden av resten av verden.   

Teori og metode 

Den viktigste innsamlingsteknikken som anvendes i dette forskningsprosjektet er deltagende 

observasjon. Dette har vært supplert med en rekke intervjuer, både formelle og uformelle. Til 

de formelle intervjuene har jeg benyttet intervjuguide og diktafon til å dokumentere 

materialet. Jeg har også filmet en del med eget videokamera for å supplere datainnsamlingen. 

Mitt prosjekt har fått godkjennelse av Hyperions lederskap og de ulike foreningenes 

representanter. Videre er det innhentet formell godkjennelse fra Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste i tråd med gjeldende etiske retningslinjer for personvern. Til mine informanter er 

det utdelt et skriv om forskningsprosjektet og opplyst om informantenes rettigheter. Alle 

informanter er anonymisert med unntak av lederskapet i Hyperion da disse er offentlige 

personer og det som fremkommer er av oppbyggelig natur. Mitt genuine ønske har vært å 

forstå disse kulturelle strømningene så godt jeg har kunnet. Selv om jeg anser at ingenting av 

støtende eller urimelig natur skal fremkomme her vil det naturlig nok være slik at kulturelle 

fenomener er noe som det strides om og som gir rom for svært mange ulikeartede 

perspektiver. Et uttalt mål i den forbindelse har nettopp vært å bringe frem en slik pluralitet i 

materialet.  
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På spørsmålet om mine begrunnelser for det utvalg av data materialet som fremkommer her så 

har jeg lagt til grunn at utvalget skal være representativt og typisk for det kulturelle og sosiale 

feltet de springer ut av. For å bygge opp case studier har jeg valgt å trekke ut det jeg anser 

som representativt for mønstre og strukturer i empirien. Med høyde for at sosiokulturell 

dynamikk ikke er noen statisk størrelse har jeg også søkt og få frem det unike ved vær 

hendelse. Her har jeg anvendt blant annet actor network theory (ANT) fra blant annet Bruno 

Latour sit verk «Reassembling the Social.» En grunntanke i denne boken er at informantene 

selv skal ordne og definere det sosiale, ikke forskeren og analysatoren. Latour hevder blant 

annet at oppgaven med å definere og ordne det sosiale bør overlates til aktørene selv. Med 

andre ord er det informantene som skal ordne og definere det sosiale, ikke analysatoren og 

forskeren. Noe av grunnideen er at aktørene skal få spille ut sine sosiale og kulturelle 

verdener først, i betydningen at artefakter, romlige konstruksjoner og personer kommer 

sammen eller flyter sammen, uten å prøve å tvinge det inn i ens egne kategorier (Latour 

2005:22 f.). For Latour er det sosiale liv skiftende og ustabilt, slik at det sosiale domene ikke 

utgjør noen fast og statisk størrelse. Det sosiale blir fortolket som en prosess der en samler 

sammen noe. For forskeren dreier det seg om å spore opp koblinger mellom aktørene, 

dekonstruere den sosiale orden, se på hva som er samlet sammen kulturelt og sosialt og 

registrere aktørenes verdensskapende aktiviteter (Latour 2005:24 f.). De ulike variablene og 

komponentene som i en viss forstand flyter sammen i et sosiokulturelt felt er i ulike prosesser 

og del av sosiale kamper for makt og prestisje. Fredriks Barths tese om nyttemaksimerende 

aktører som finner strategier for å skaffe seg visse fordeler i det sosiale spillet kan her være 

nyttig å anvende. Hyperions mange aktører er der som en del av deres liv, de lever selvsagt et 

hverdagsliv utenfor miljøet, de har sine utdannings og karriere løp, sitt familieliv og sine 

andre venner utenfor Hyperion miljøene. Følgelig vil det være en type del-identitet som 

likevel av svært mange av Hyperions medlemmer gis en slik rang og status at det blir en 

viktig identitetsmarkør som preger og gjennomsyrer mye av personligheten. Jeg har intervjuet 

mange fans som fortsetter med sin fan identitet, i alle dens ulike aspekter og med de kulturelle 

strømningers foranderlighet, også når de blir eldre. Noen tar seg en pause i sin fandom for å 

stifte familie, for siden å komme tilbake igjen til fandom aktivitet. Da kan det ofte være at de 

deltar på en litt annen måte, eksempelvis påtar seg å holde foredrag eller bidrar mer til selve 

organiseringen av aktivitetene. Andre igjen er opptatt av å bringe sin kulturelle arv videre til 

sine barn (Hege 2011:intervju). Så hva strides det om i Hyperion miljøene? Jeg tror det i en 
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del tilfeller kan dreie seg om kamp om kulturell kapital slik Bourdieu har tolket dette aspektet 

ved makt. Et felt rommer flere posisjoner idet et felt nødvendigvis er definert av en eller flere 

typer av konflikter, konkurranser eller kamp om meningen med feltets spesifikke praksis og 

hvordan denne skal utformes og leves ut (Prieur & Sestoft 2006:165). For å kunne agere 

meningsfylt som en kompetent aktør kreves det at man underkaster seg feltets struktur og 

opererer innenfor denne. Kapitalbegrepet kan kvantifiseres i relativ grad som forskjeller målt 

som mere eller mindre kapital, med et mellomliggende kontinuum. En posisjon kan sies å 

være definert av en kapitalform, enten det dreier seg om kulturell kapital, symbolsk kapital 

eller økonomisk kapital (Prieur & Sestoft 2006:167 f.). Et annet begrep fra Bourdieu som jeg 

finner fruktbart å anvende på Hyperions ulike medlemmer er de diskursive formasjoner som 

utgjør den kulturelle elites rene smak. Den rene smak er ingen universell eller naturlig 

selvfølgelighet, snarere dreier det seg om et konstrukt med klarte maktpolitiske føringer bak. 

Den rene smaks grenser voktes av det estetisk-moralske «tankepolitiet,» men dette betyr ikke 

at disse feltene er statiske. Det vil til stadighet dukke opp ulike kulturelle mot-diskurser som 

utfordrer den etablerte gode smak. Det er mulig å hevde at science fiction, fantasi og skrekk 

relaterte kulturuttrykk nettopp utgjør en slik mot-diskurs som utfordrer borgerskapets 

etablerte gode smak (Jenkins:1992:16). Resultatet er at det etableres et nytt kulturelt felt 

innenfor det populærkulturelle mediefeltet. De såkalte fantastiske kulturuttrykkene sett fra en 

rent økonomisk synsvinkel har hatt stor kommersiell suksess i senere år. Det kan være nok å 

henvise til fantasi filmen «Avatar» regissert av James Cameron, som omhandler kolonisering 

med militærmakt og gruvedrift, overgrep og grusomheter mot de innfødte humanoidene med 

den karakteristiske blå hudfargen på den fiktive månen Pandora i stjernesystemet Alfa 

Centauri. De innfødte kjemper tilbake mot overmakten og agerer ut fra en spiritualistisk dyp 

økologisk værensform og kampen for å overleve. Blue-Ray utgaven av «Avatar» solgte hele 

1,5 millioner eksemplarer allerede den første dagen den ble lagt ut for salg (Wikipedia.org). 

James Camerons kinematiske kreasjon er tidenes mest sette kinofilm. Rekken av science 

fiction og fantasy filmer som har gjort det økonomisk svært godt på kinoer verden over har 

vokst seg stor og omfangsrik, fra superheltfilmer fra Marvel universet med Spiderman, Hulk, 

The Green Lantern, Captain America og Thor til dystopisk sci fi som Moon, District 9 og 

Pandorum. Henry Jenkins hever i sin bok «Textual Poachers» at fans raider massekulturen og 

hevder at de kan anvende disse ulike kulturelle materialene som de låner til sin egen bruk. Ut 

fra lånte kulturelle fragmenter skapes det kreative synteser både kognitivt i ens indre og ikke 

minst ved kreativ omgang med fan objektene, fra fan fiction og fan-filmer til å sy cosplay-
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kostymer og arrangere kongresser. Jenkins hevder dermed at fans i en viss forstand 

konstruerer sin egen kultur ut fra alle disse lånte kulturelle fragmentene. Det kan være mulig å 

hevde at det finnes en tendens i den borgerlige estetikk til distansert kontemplasjon, er det da 

slik at fandom kulturene er preget av hengivenhet og begeistring? (Jenkins 1992:18 f.). Fans 

er kanskje fortsatt et eksempel på the other, på en marginalisert gruppe, eller for noens blikk 

deres anti-gruppe, men på den annen side kan det være vanskelig å betrakte dette som så 

veldig marginaliserte fenomener på grunn av den enorme popularitet disse kulturelle 

fenomenene fortsatt har. Jeg mener å ha sporet en utvikling der disse fenomenene har gått fra 

å ha en relativ undergrunn-status for kjennere og spesielt interesserte til å bli en del av 

populærkulturen. Ut fra tanken om at det dypest sett er en kultur og at det ikke er mulig å 

avsondre og isolere et kulturelt felt på en slik måte, er det mulig å hevde at fenomenene 

egentlig alltid har vært en del av stor og massekulturen. Å eksotifisere feltet vil kunne virke 

uheldig, på den annen side dreier det seg også om kulturelle og sosiale fenomener som har i 

seg både en potensiell samfunnskritisk og mot-kulturell diskurs. Det settes derimot ikke opp 

store isolerte vegger mot omverdenen, alle Hyperion-miljøene opererer innenfor den 

offentlige diskurs, de får statlige midler og har fått sin egen politiske stemme. Det opereres 

derfor innenfor rammene av det etablerte samtidig som det lekes med og kontempleres 

kulturelle ideer som ofte kan bære i seg kritiske mot-diskurser. Det er i denne gråsonen 

mellom det etablerte og offentlig godkjente og det mot-kulturelle og radikale at Hyperion i 

stor grad kan sies å operere. Mange dristige tanker og ide strømninger kan presenteres for 

brukerne samtidig som det i stor grad er opp til det enkelte individ hva de ønsker å trekke ut 

av dette. Disse mot-diskursene kan dreie seg om alt fra steam- og cyber-punk mythos til 

radikal vitenskap med bruk av roboter som slaver, genetiske mutasjoner som skaper 

superkrigere og cyborgs som er en hybrid mellom det biologiske og det maskinelle.  

 

Jeg vil tilslutte meg Derridas grunnide om at fenomenene er logisk, sosialt og kulturelt 

konstruerte. Det som er konstruert av mennesker kan dekonstrueres, pulveriseres, plukkes i 

biter, og ikke minst omvurderes og ses i nye sammenhenger, og videre kan de ulike 

komponentene som utgjør de sosiale og kulturelle felt rekonstrueres. Hyperions medlemmer 

plukker ulike kulturelle fragmenter som dekontekstualiseres og kan bidra til en ytterligere 

dekonstruksjon av fenomenet. Ut i fra en slik dekontekstualisering kan de ulike kulturelle 

fragmentene settes inn i nye kulturelle kontekster og nye kulturformer kan konstrueres fra 
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disse lånte kulturelle fragmentene. Noe av metoden minner om collagekunst, der eksempelvis 

en mengde bilder fra ulike kilder klippes ut og limes sammen på et lerret og får dermed et nytt 

betydningsinnhold. Et konkret eksempel på dette fra Hyperion miljøene er steampunk 

verkstedet på Hyperions sommerleir. Gjennom en uke observerte jeg hvordan sykkel, 

computer og ulike maskindeler ble sveiset og limt sammen i nye formasjoner og besmykket 

med farge fra spraybokser og påklistret nye emblemer med eksempelvis klistremerker. Det 

ble laget steampunk smykker som armbånd, klokker og halskjeder og det ble laget en rekke 

futuristiske lekevåpen. I utgangspunktet hadde de med seg kassevis med metallskrot, men 

sluttresultatet etter denne konstruktivistiske kulturelle virksomhet ble en mengde ulike 

smykker og lekevåpen. Vanlige mundane objekter tas ut av sin ordinære hverdagslige 

brukskontekst, og settes inn i en subkulturell kontekst hvor objektene gis et nytt symbolsk 

betydningsinnhold gjennom en dekonstruerende og konstruktivistisk tilnærming (Hebdige 

1979:3 f.). Ved konstruksjonen av nye stiler og kulturelle overflater finnes det en dialektikk 

mellom underminerende, subversive og dekonstruerende tilnærminger til strukturer, objekter 

og kulturelt hegemoni på den ene siden, og en kreativ, nyskapende og konstruktivistisk 

tilnærming som etablerer nye kulturelle og sosiale synteser, på den andre (Hebdige 1979:14 

f.).   Fenomener opptrer ikke isolert, de bør sees i sine historiske, sosiale og 

kulturelle kontekster. Hva fenomenene som her undersøkes består av, deres minste 

bestanddeler av materialitet og faktisitet, vil være del av den fenomenologiske reduksjonen. 

Når menneskets blikk fester seg ved objektene tillegges disse betydningsinnhold som det 

dypest sett ikke gis dekning for. Objektene blir en del av det menneskelige sanse- og 

fortolknings apparat som skaper og trenger orden, struktur, kategorier, mening og betydning. 

Uten disse forstands kategorier ville det ikke være mulig å orientere seg i verden på noen 

konstruktiv måte. Kulturene bidrar til slike menings- og sammenhengprosjekter der våre liv 

kan opphøyes og settes inn i en større betydnings sammenheng.   Bourdieu snakker 

om habitus som et kroppsliggjort system av varige disposisjoner til å foreta visse valg fremfor 

andre. Han omtaler habitus som dyp sosialisering ut i fra en kroppsfilosofi der ytre strukturer 

internaliseres som mentale skjemaer for å fortolke og handle i verden. Habitus er tillærte 

disposisjoner for å handle på bestemte måter og som preger hele ens kroppsholdning og måter 

å spille ut sin kropp på. Disse kroppsliggjorte værens former er i ulik grad ubevisste og kan 

bli tatt for gitt som naturlige og selvfølgelige (Prieur 2006:38 f.). En slik embodyment teori vil 

være av fundamental betydning, i denne sammenhengen kanskje først og fremst med henblikk 

på kreative måter å fortolke habitus på. Jeg tenker da i særdeleshet på kulturelle fenomener 
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som cosplay, altså en kostymefest med tilhørende karakterer en kroppsliggjør og spiller ut 

som en type rollespill.  
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Kapittel 1 Kroppsliggjorte fantasier, 

fan-identiteter og romlig pluralitet. 

Fan kroppen, cosplay 

Fantasier med kroppen gjennom cosplay er en utkledningslek og hobby med klare likheter 

med karneval, teater, kostymeball, live rollespill og performance kunst. Betegnelsen er satt 

sammen av de engelske ordene costume som betyr drakt og play som innebærer en måte å 

leke, spille en rolle eller en karakter og utøve skuespillerkunst på. Det er vanlig å kle seg ut 

som om en var en karakter fra japanske tegneserier og tegnefilmer, eller ulike spillfigurer som 

Mario og Link fra «Legend of Zelda.» Begrepet cosplay som et samlende begrep ble 

opprinnelig utviklet av Nov Takahashi som hentet inspirasjon fra science fiction 

verdenskongressen i Los Angeles i 1984. Tradisjonen med å kle seg ut i en drakt eller en 

kostyme hentet fra ens favorittkarakter hadde lenge vært praktisert under slike kongresser 

(cosplay.no)   Kostymer satt sammen med rollespill i ulike sosiale kontekster betegnes 

som cosplay. Hva er så forskjellen på et borgerlig kostymeball og såkalt cosplay? Ved andre 

typer kostymeball spilles det også roller som står til den aktuelle kostymen en besmykker sin 

kropp med. Noe av forskjellen kommer fra de ulike referanseverdnene som aktørene henter 

dette ifra. Ved et borgerlig kostymeball er det eksempelvis mindre vanlig å velge ut karakterer 

fra manga, anime og TV-spill figurer. Cosplay sammenkomster har også generelt et annet 

sosialt rekrutteringsgrunnlag en det mer tradisjonelle borgerlige kostymeball. Det er likevel 

ikke tvil om at cosplay bygger videre på og er nært beslektet med det tradisjonelle 

kostymeballet. Det trekkes også veksler på alt fra karneval, ritualer og teater.  

 

Konstruksjonen av fan rommene 

Eksempler på romlig pluralitet og romlige konstruksjoner fra min empiri er konstruksjonen av 

fan rommet hos Oslo Trekkers. Oslo Trekkers er en media interesse forening som er knyttet til 

science fiction TV serien Star Trek. På visningstreff hos Oslo Trekkers har jeg gjentatte 

ganger vært med på å rigge opp Star Trek rommet og sett transformasjonen fra et vanlig 

kjellerlokale tilhørende et borettslag til å skulle forestille en del av romskipet Starship 

Enterprise. Forskjellen mellom å dekorere et rom dedikert til sin favoritt TV- og filmserie og 
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å pynte til jul er grunnleggende sett ikke så stor, en pynter og dekorerer med kitsch og nips for 

å skape en opplevelse og en viss type stemning. Den avgjørende forskjellen ligger i selve 

tematikken. Ved konstruksjonen av dette fan rommet, som betegnes som holodeck 3 etter det 

simulerings rom som finnes ombord på stjerneskipet fra serien, henges det opp planet 

føderasjon bannere og flagg, ut-skjært tre modell av romskipet starship enterprise, Star Trek 

film plakater henges opp, stående pappmodeller med motiver fra filmene og seriene setter 

rundt omkring på gulvet, filmduken rigges opp og kobles opp til en bærbar pc og en 

sparebøsse med fargerike datanettverk fra serien og lydeffekter ved påfyll av mynter, settes på 

bordet. Opprinnelig er dette et treroms selskaps- og møtelokale i betong med tilhørende 

kjøkken. Når en kommer ned før konstruksjonen av holodeck 3 blir en slått av hvor ordinært 

og hverdagslig lokalene er. Allerede når vinduene klebes igjen med svart papp påklebet 

stjernemotiver begynner transformasjonsprosessen. Det skal ofte ikke så mye til for å 

stimulere fantasien og gi et rom et helt annet preg. For at denne kunstopplevelsen skal fungere 

kreves det en viss vilje til å la seg rive med av effekt- og illusjonsmakeriet. 

 

Christopher Tilley i sin artikkel «Space, Place, Landscape and Perception: Phenomenological 

Perspectives,» skiller mellom det vitenskapelig konstruerte rommet og det humaniserte 

relasjonelt konstruerte rommet. Det vitenskapelige rommet kjennetegnes av at det er abstrakt, 

nøytralt, objektivt, materialistisk, geometrisk og rasjonelt. Tilley beskriver det humaniserte 

rommet som meningsladet, subjektivt, relasjonelt, irrasjonelt og idealistisk. Når medlemmene 

av skedsmokorsets spillforening kommer sammen og pynter opp, snakker sammen, 

håndhilser, gir hverandre en klem, tøyser, utveksler informasjon og spiller sammen så fylles 

de samfunnshuslokalene hvor de holder til med en sosial og kulturell dynamikk som bidrar til 

å skape et humanisert rom. Relasjonene mellom dem og anvendelsen av ulike kulturelle 

artefakter fyller rommene med mening for deltagerne. Anvendbarheten av en vitenskapelig 

konseptuering av rommet abstrahert fra de menneskelige affærer kan det stilles spørsmål til, 

siden det menneskelige persepsjonsapparat unektelig er med på å projisere mening og 

betydning på landskapet (Tilley 1994:195). Rom har ingen substansiell essens i seg selv som 

eksisterer fritt og likegyldige til menneskenes virksomheter. Rommene som anvendes til 

møtene i media fandom grupperingen Oslo Trekkers, er vanlige kjellerlokaler til lagring og 

som enkle selskapslokaler for de fleste av beboerne i borettslaget. For medlemmene av Oslo 

Trekkers transformeres rommet ved bruk av kulturelle artefakter, drakter og de sosiale 



- 18 - 

 

relasjoner som oppstår mellom fans av Star Trek serien. Ved at andre mennesker får anvende 

lokaler til sin besmykkelse skapes et nytt humanisert og relasjonelt rom. Tilley hevder at en 

bare har en relasjonell signifikans som er skapt og opprettholdt gjennom relasjonene som 

finnes mellom mennesker og steder. Rommene produseres av ulike individer, kollektiver og 

samfunn, de konstrueres kulturelt og sosialt. Ved å foreta en differensiering av rommet og 

redusere de essensialistiske tendenser som finnes i det vitenskapelige bildet av rommet som et 

universelt rom for alle, kan en få frem en romlig pluralitet. Ved en romlig pluralitet åpner en 

opp for at ulike sosiale grupperinger kan konstruere nye rom relasjonelt ved å bruke ulike 

artefakter, kostymer og å være sammen på bestemte måter.   De sosialt 

produserte rom konstrueres kognitivt, materielt, emosjonelt og kulturelt. Rom kan 

transformeres eller reproduseres. Rom blir et medium for handling og en mulighet til å 

produsere nye rom, eksempelvis hologramdekket til Oslo Trekkers eller spillehall for 

datatreff, for kompetente kulturelle aktører. Når idrettshallen på Stokke gjøres om til en 

arkade for massiv online spilling ved hjelp av computere, så er dette et eksempel på hvordan 

dekorasjoner, kulturelle artefakter og ulike elektroniske verktøy kan plasseres i en hall og 

bidra sammen med aktørene til å skape en ny type rom. Når skedsmokorsets 

samfunnshuslokaler gjøres om til en arena for rollespill og cosplay i det ville vesten, så er 

diverse artefakter som sheriffens etterlyst plakater og kaktuser laget av papp rigget opp. Dette 

sammen med påkledning av kostyme og spillenes kognitive og emosjonelle strukturering, 

bidrar til en romlig transformasjon. Rommet er sosialt produsert, det levende livet bemaler, 

projiserer og besmykker, eller endrer, transformerer og symbollegger rommet. Rommet kan 

ikke adskilles fra hendelsene og aktivitetene som inngår i det, rom fortolkes og tillegges 

meninger ut i fra den sosiale og kulturelle konteksten de er en del av. Istedenfor et universelt 

rom for alle, som oppleves likt for alle, bør en se rom i pluralitet, som mange ulike rom som 

skapes og omskapes, rives ned og nykonstrueres eller destrueres. Et sosialt humanisert rom er 

ikke uniformt og alltid det samme, en idrettshall trenger ikke alltid å være en idrettshall og et 

kommunalt møtelokale er ikke nødvendigvis alltid bare et nøytralt kommunalt møtelokale, 

siden menneskelig kreativitet og ulike samhandlingsmønstre kan skape nye rom.  

 

Media fandom og filmklubben The Shadow Project 
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Filmklubben for science fiction, fantasy, skrekk og eventyr, foreningen The Shadow Project 

(TSP) ble innstiftet i 1997 under ledelse av Inge Carlen. Hovedvekten av aktivitetene legges 

på kinovisninger av ulike filmer som faller inn under de ovenfor nevnte sjangere. Det gis 

rabatter på kinobilletter til medlemmene samt at det inviteres til en rekke premierer. Navnet 

The Shadow Project er hentet fra science fiction TV serien Babylon 5 og var opprinnelig 

navnet på galaksens eldste utenomjordiske rase av insektoide edderkopp liknende vesener 

som kunne dukke opp fra det ytterste spekteret av infrarødt lys. The Shadow Project var et 

resultat av sammenslåingen av Babylon 5 fanklubben B5 alliansen som Inge Carlen hadde 

startet i 1996 og TreXfiles som var en Star Trek og X-files fanklubb som opprinnelig ble 

startet av Vidar Nilsen. Inge Carlen og Vidar møttes og arrangerte sitt første Shadowcon 

høsten 1996 og ble deretter enige om å slå sine krefter sammen (Carlen 2011:intervju). 

 

Kinovisning med The shadow Project (TSP) av den nye sjørøver-eventyrfilmen «Pirates of 

the Caribbean – On Stranger Tides» med Johnny Depp i rollen som den eksentriske sjørøver 

kapteinen Jack Sparrow, som vises i 3D på Colloseum 1 fra klokken 21.00 til 23.30. Etter en 

slitsom trikketur som endte med full stans midt i veien grunnet en blokkerende IKEA buss 

som hadde fått motorstopp, måtte meg og min venninne vandre av sted å ta T-banen til 

Majorstua isteden. På Dolly Dimples pizza restaurant møtte vi TSP-gjengens harde kjerne. Vi 

spiste pizza margerita, drakk vann og snakket med Inge Carlen, Jens Andersen og Jonas og de 

andre om diverse superhelt, science fiction og fantasy filmer. Inge vekselvis opptatt av 

deltakerlisten og sitt forskningsprosjekt på sin pc-skjerm og pratende om filmer. Jens 

Andersen ganske lukket, formell og reservert, men han glimtet til ved å ta på seg en sjørøver 

øye lapp i plast og si «arrrh!» Jeg spurte Inge om ARES Blindern kom i gang igjen neste 

semester, etter at de mistet lokalene sine i kjellerpuben på matematikkbygget da de skulle 

pusse opp og totalrenovere bygget. Han sa han var usikker på dette: «Vi trenger skikkelige 

spillebord med brede flater, ellers blir det håpløst. Vi har vært og sett på en del lokaler, men 

vi har ikke bestemt oss for noe enda.» Inge foreslo å kjøpe den utvidede DVD utgaven av 

«Watchmen» som for øvrig portretterer superhelter som virkelige mennesker som må 

konfrontere personlige og etiske dilemmaer, som sliter med nevroser og fiaskoer, og som med 

et meget tydelig unntak totalt mangler superkrefter i ordets vanlige forstand. Den 

utradisjonelle superhelt filmen «Watchmen» dekonstruerer den konvensjonelle superhelt 

arketypen. Det var Inge, meg og Jonas som snakket mest og fikk mest oppmerksomhet. Jens 
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var litt av og på, mens revisoren fra Oslo Trekkers flere ganger forsøkte å få kontakt med Inge 

og de andre folkene uten og nå frem i særlig grad. De to karene nederst ved spisebordene 

forholdt seg tause og distanserte under hele møtet. Er det bare jeg som skal ha iskrem her spør 

Inge og ser på oss med et litt skuffet blikk.   Vi går mot Colloseum kinoen med den 

store domen. Jeg går litt for meg selv. Christer klegger seg på Tone, de andre går i spredte 

klynger. Det er lagt ut en rød løper inn mot hovedinngangen. På hver side av den røde løperen 

er det satt opp store fat med brennende ild i. Over inngangspartiet er det hengt opp en enorm 

film poster med kaptein Jack Sparrow kroppsliggjort av Jonny Depp med en sjørøver pistol i 

hver hånd. Foran vinduene er det hengt opp enorme sjørøver flagg som avbilder hodeskaller 

med sabler i kryss bak seg. Innenfor er det satt frem en stor sjørøver kiste fylt opp med 

sjokolade mynter ikledd gullpapir med sjørøver trykk. På hver side av cafeen tilhørende 

kinoen, var det hengt opp sjørøver vimpler i stort format med utstående plastikk pirat 

dødningeskaller satt inn i vimplene. Personalet på kinoen var kledd opp i pirat kostymer. Det 

hele var totalt kitsch som seg hør og bør for en eventyr action film. Colloseum var fylt til 

randen av publikummere, det var en prøvelse å komme seg noe som helst sted på området og 

køene til toaletter og kiosker var enorme. Jeg gikk til kiosken og stilte meg i kø for å kjøpe de 

påkrevde brillene for å kunne se filmen tredimensjonalt. I folkehavet mistet jeg min venninne 

av syne men fant henne igjen ved inngangspartiet like før filmen begynte. Etter mye styr fant 

vi endelig plassene våre og tok på oss våre 3D briller for å beskue den eventyrlige, romantiske 

og morsomme pirat verdenen der Jack Sparrow var på jakt etter ungdommens kilde. Under 

jakten på det evige liv ble det kjempet mot den onde kaptein Svartskjegg, levende døde 

(zombier) og de mere ambivalente havfruene. Fantastiske sjøreiser, skattejakt og pirat 

legender gjennomsyret filmen som var en visuelt romantisert fortelling. Dersom det er mulig å 

hevde at mytologier kan betegnes som en type intellektuell bricolage, så omdefinerer denne 

filmens fantasifulle fiksjons mytologi meningsbærende elementer som varer, objekter og 

artefakter som integreres i en ny stilistisk narrativ skapelse. Historiske artefakter får i stor 

grad transformert sin kulturelle mening via filmmediet. Eventyrfilmer som «Pirates of the 

Caribbean» rommer både materiell og intellektuell bricolage (Bjurstrøm 1997:78). Et annet 

moment er filmens representasjon av et historisk fenomen som piratvirksomheten var. Her 

overbetones det eventyrlige, romantiske, noble og eksentriske mens sjørøvernes brutalitet og 

kriminalitet underkommuniseres eller gjøres humoristisk og underholdende. 

Litterær science fiction og fantasy fandom. Fra Aniara til Norcon. 
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Aniara er Blindern studentenes egen science fiction forening som opprinnelig ble innstiftet i 

1966 av Jon Bing og Tor Åge Bringsvær. Etter en periode uten aktivitet ved starten av 1970-

talet gjenoppstod foreningen i 1974 under ledelse av Øystein Sørensen. Foreningen holder 

ordinært sett møte en gang i måneden og har for tiden sine møtelokaler i Jan P Syses sal på 

Chateau Neuf. Det holdes foredrag, vises filmer, holdes debatter, auksjoner, og det arrangeres 

kongresser. Gjennom en årrekke utgav foreningen tidsskriftet Algernon med artikler og 

periodevis redaksjonell ledelse av kjente skikkelser som Johannes Berg, Øystein Sørensen og 

Jon Bing.  

 

Temaet for kveldens møte på Jan P Syses sal er kontrafaktisk historie eller alternativ 

historieskrivning som en sub-sjanger innen science fiction. Historieprofessor og tidligere 

Aniara medlem Øystein Sørensen holder foredraget. Vi er omtrent 25 personer i lokalet, 

mange kjente fjes fra fandom miljøet, Tolkien foreningen Arthedains leder, det nåværende 

styret i Aniara, science fiction kongress arrangører og andre fans som stadig er å se på en del 

science fiction og fantasy relaterte aktiviteter, særlig innen den litterære delen. Tre 

nykomlinger ses også, studenter som er glade i science fiction. Vi setter oss rundt det lange 

bordet og etter en kort introduksjon setter foredraget i gang. Med utgangspunkt i en artikkel 

han skrev i magasinet algernon pensles det som på 1970-tallet var spredte tendenser i science 

fiction litteraturen ut som en egen sub sjanger. Hva om sørstatene hadde vunnet den 

amerikanske borgerkrigen? Da ville kanskje England og Frankrike støttet det nye regimet og 

gitt den legitimitet. Likevel opphører slaveriet på et senere tidspunkt i boken som beskriver et 

slikt scenario. Gjennom handelsavtaler med Europa stilles det etter hvert humanistiske krav 

som et premiss for handelsavtaler. Hva om tyskerne hadde vunnet 2.verdenskrig? Forfatteren 

Phillip K Dick beskriver en slik kontrafaktisk historie i romanen «In a High Tower.» Hva om 

muslimene hadde besatt Europa i middelalderen. Hva om Jesus Kristus aldri hadde blitt født 

og det romerske oldtidsimperium fortsatte inn i vår tid. Hva om evolusjonen hadde tatt en 

annen retning og mennesket aldri hadde utviklet seg på jorden. Øystein nevner forfatteren 

Turtledove som har skrevet enormt mye alternativ historie som en del av science fiction 

sjangeren. Han skriver om en alternativ historie eller kontrafaktisk historie der nazistene 

vinner den andre verdenskrig, innsetter sitt imperium, men etter en del år begynner systemet å 

kjøre seg fast og det oppstår en nasjonal sosialistisk glasnost med en nazistisk Gorbatsjov og 

en nazistisk Boris Jeltsin. Plottet blir for forutsigbart siden dette er modellert etter Sovjets 
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sammenbrudd, men boken rommer likevel med en del interessante ideer om utopier som 

ruster og slår sprekker. En annen av Turtledoves bøker tar for seg en nasjonal sosialistisk 

erobring av India etter annen verdenskrig og seier over britene. Det nazistiske styret møter 

motstand fra pasifistiske ikkevolds aktivister under ledelse av Gandhi. Dette scenarioet ender 

med et blodbad og bokens budskap er at ikkevolds etikk ikke makter å stoppe en grusom, 

militaristisk og totalitær ideologi som nasjonal sosialismen. Graden av realisme i disse 

science fiction bøkene varierer fra beskrivelser av utenomjordiske som blander seg inn i 

annen verdenskrig til mere nøkterne fantasifortellinger der også historisk kildemateriale er 

benyttet. Et annet aspekt er historiske skikkelser som av ulike årsaker velger en helt annen 

karriere og livsforløp. Hva om eksempelvis John F Kennedy ble skuespiller isteden og kom til 

å spille kaptein Kirk om bord på stjerneskipet i Star Trek. Ved avrundingen av foredraget går 

debatten livlig rundt bordet. Det debatteres sørstatenes kommando strukturer, tekniske 

anordninger fra kanoner til ubåter, forsyningslinjer og etterretning. En tenkt japansk invasjon 

av USA under annen verdenskrig blir diskutert. Hvordan kunne en slik invasjon vært gjort og 

ville det i det hele tatt vært mulig sett i lys av landets forsyningslinjer og tekniske utstyr. 

Sjangeren steampunk blir også belyst. Steampunk er også en type kontrafaktisk eller alternativ 

historieskriving idet kunstnerne ser for seg en annen utgave av Victoria tiden hvor 

dampdrevne tekniske innretninger og luftskip skaper en type kultur hvor futuristisk punk 

møter tradisjon. Etter et meget informativt og flott foredrag og en spennende debatt forlater vi 

rommet i samlet flokk etter først å ha forsynt oss av gratis utgaver av gamle nummere av 

Aniara magasinet algernon hvor både Øystein Sørensen og Johannes Berg har skrevet en 

rekke artikler om science fiction kultur i all dens pluralitet. 

 

Onsdagsmøte i Aniara med visning av tre fan filmer på Chateau Neuf. Jan P. Syses sal var låst 

og det viste seg at Aniara møtet var nede i kjelleren isteden. I et mørkt og digert konsertlokale 

ble diverse sofagrupper skjøvet foran film lerretet som var koblet opp mot bærbar pc og film 

projektor. Vi var ikke så mange, ni personer i alt, høyst ordinært kledde mennesker med 

interesser litt utenom det vanlige. Vi gled ned i sofaene og første fan film eller fan flick, som 

er film laget av fans, var den Lord of the Rings baserte «The Hunt for Gollum.» En ridder 

talte med trollmannen Gandalf. Ridderen måtte ut på sitt oppdrag (quest) for å finne og fange 

det forstyrrede krypet og ex-hobbiten Gollum som holdt til i urskogene et sted. På veien 

kjempet ridderen mot blodtørstige orker med spisse ører og demon aktig utseende som angrep 
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ridderen med økser, spyd og klubber. Disse eventyrfigurene hadde store tenner stikkende ut 

av munnen, mørkegrønn eller grå lær aktig hud og en kropps fasong som minnet om en 

blanding av kjempe, demon og barbarisk reptil. Vår sverdsvingende helt ekspederte beistene i 

høyt tempo. Gollum ble til slutt funnet og fanget i en sekk som ridderen la bak på sin rygg. 

Under en stjerneklar natt ute i urskogene la ridderen seg ned i den frodige blomsterengen og 

falt ned i dyp søvn og fikk en visjon. Ridderen ble skadet under kampen med grå og grønn 

orkene og falt sammen i lyngen og gikk inn i en slags drøm der han så seg selv møte sin 

elskede alveprinsesse inne i noen tempel ruiner. En intens fargeflora omgav tempelet på alle 

kanter og plantene gynget svakt i den svale sommervinden. Ridderen holdt sin elskede 

alveprinsesses hånd, de så hverandre dypt inn i øynene og de kysset intenst. Ridderen våknet 

opp av drømmen med en rykk og hørte klynking fra sekken der Gollum lå fanget. Ridderen 

hørte hovtramp som nærmet seg, det viste seg å være den onde Saurons sortkledde riddere til 

hest som jaktet på den gode ridderen. Helten greide å gjemme seg sammen med Gollum. Til 

sist ble Gollum levert på trollmannen Gandalf sitt slott til en uviss skjebne.   Som 

fan film å regne var det imponerende kostymer og makeup effekter. Data animasjonen av 

Gollum så også svært profesjonell ut. Så var det tid for å bivåne de Star Wars baserte I.M.P.S, 

som er en forkortelse for imperial military personell stories fortalt gjennom to episoder. Disse 

var nesten utelukkende data animerte kort filmer. Animasjonskunsten hadde skarpe, klare og 

detaljrike bilder og narrativene supplerte Star Wars science fiction universet, som springer ut 

av de seks offisielle filmene regissert av George Lucas og en mengde bøker, på en original og 

spennende måte. Stormtroppene til keiser Palpatine og kommandørene Darth Vader og Grand 

Moff Tarkin i det onde galaktiske imperium, ble vist frem som personligheter og episodene 

hadde en rekke scener der småprat, humor, småkonflikter og tabber også var en del av 

repertoaret. Fans av Star Wars har her utvidet det originale fiksjons universet med flere 

fortellinger og alternative eller supplerende karakter fortolkninger. En humaniserende 

dimensjon tilkom dermed det som tradisjonelt sett har vært sett på som den onde sidens 

relativt kollektivistiske hæravdelinger. Stormtropper uniformen, eller rustningen, rommer en 

person inni skallet. Disse personene fikk i disse animasjonene et større spillerom som 

individer enn det som har vært vanlig i Star Wars universet. Rom destroyerne kom i følge 

med mindre romskip og utgjorde en hel armada. Disse romskipene kunne reise på tvers av tid 

og rom ved hjelp av å opprette portaler i universet som de kunne reise gjennom i form av et 

ormehull (worm hole). De keiserlige militære troppene jaktet på rebell alliansen, nede i 

underjordiske bunkers komplekser under en futuristisk storby, og nede på en isdekket vinter 



- 24 - 

 

planet der rebellene hadde bygget seg en base. Den keiserlige alliansen hadde også attater, 

som er kjempestore stridsroboter med et dinosaur liknende design som blir styrt fra hodet til å 

gå på fire ben, fyre av laser missiler og rekognosere ulike områder, en annen elite styrke kledd 

i hvite heldekkende drakter med maske, og stridsroboter som beveget seg på to ben. En tobent 

stridsrobot begynte å spre ut svart røyk da motorene sviktet.   Kveldens film 

seanse var over og alle hjalp til med å skyve sofaene som var satt i en bue rundt filmduken, 

tilbake på plass. Det tekniske utstyret ble rigget ned, filmduken rullet sammen og kabler 

trukket ut av projektoren. Et svakt lys fra taket gav en dunkel belysning og betonggulvet laget 

et vagt ekko der vi ruslet ut av kjellerlokalene. 

 

Aniara auksjon i møterom 1 på Chateau Neuf. En liten sosial gruppe bestående av Roger, 

Christer, Erik, Kaj som var auksjonarius, en ung jente i nøytrale klær som tok imot penger og 

leverte ut innkjøpte produkter under auksjonen, Runar Kristiansen tidligere gother og eier av 

gotisk klubb som nå arbeider med innkjøp og salg av tegneserier, den alltid dresskledde Ayn 

Rand objektivist fantasten og masterstudenten i analytisk filosofi Olav var der, samt en del 

andre dukket opp. I alt 13 personer inntok det lille møterommet på Chateau Neuf. Tolv gutter 

og en jente. Stemningen var veldig hyggelig og gemyttlig. Praten satt løst, budene likeså. 

Budene startet på kroner 5 og økte med 5 av gangen. Auksjonarius Kaj gjorde en utmerket 

jobb i det han forklarte kort, presist og kunnskapsrikt rundt de ulike salgsobjektene. Det er 

interessant å merke seg at de populærkultur og fan-identitet pregede leiligheter ofte fylles til 

randen av science fiction og fantasy bøker, filmer, og av og til også figurer og annen pop 

kunst. Overfylte leiligheter må av og til omrokeres og man må kvitte seg med mye for å få 

plass til nye fan objekter. Salgsobjektene skifter status fra privateid konsumprodukt til påny å 

bli et salgsobjekt, en vare som sirkulerer, denne gangen med redusert status til brukt objekt 

lagt ut til billig salg. Science fiction pocketbøker, ofte solgt i form av en fullstappet pose av 

gangen, var det som dominerte auksjonen. Varesirkulasjonen er påfallende, ting går fra 

produsentene til konsumentene gjennom mange kanaler, og ting skifter status ofte en rekke 

ganger gjennom sitt sosiale livsløp. Materiell kultur gis mening gjennom den sosiale 

dynamikken som kommer til. En punker med hanekam og to ringer i nesen solgte ut kassevis 

med Final Fantasy figurer, manga pocket tegneserier, World of Warcraft figurer i form av en 

sjelden tidlig grønnhudet ork, en sjaman, en gladiator og barbar liknende kriger, superhelt 

tegneserier, Tim Burton gotiske film figurer, en enorm drage med stort vingespenn, store 
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mengder skrekk, science fiction, anime og thriller filmer solgt posevis med en startpris på 150 

kroner og så videre. Runar og Christer hamstrer hver sin kasse med filmer, bøker og figurer. 

Selv bød jeg flittig og fikk anskaffet meg en blå demon drage med septer, en håndmalt kaos 

kriger fra Warhammer universet, den okkulte gore filmen «The Beyond» av Lucio Fulci i 

svensk utgave med heftig faretruende mørk kunst på omslaget, en kentaur plast figur, en 

ulvekriger figur med hellebard, en Ann Rice vampyrbok, to klassiske Isaac Asimov science 

fiction bøker, Robert Heinlein bøker med mere. Alt i alt en meget trivelig onsdagskveld som 

pågikk fra kl. 18.00 til 20.30. 

 

 

Den 2. til 3. april ble det arrangert Norcon på det norske studentersamfunn/Chateau Neuf i 

Oslo. Med arrangør for denne kongressen var også Aniara. Programmet for denne science 

fiction kongressen hadde et vidt spekter: Litteratur, primært science fiction og fantasy 

litteratur, populærvitenskap, film og en myriade av aktiviteter. Det var også satt av god tid til 

å prate med folk og bli kjent med fans du ikke har møtt før. Litterær æresgjest dette året var 

engelske Alastair Reynolds, tidligere fysiker ved ESA (european space agency).  

 Lørdagen ble innledet med fan film om robot kriger i et postapokalyptisk landskap. 

Inne i et større bunkers-liknende militærkompleks strevet blant annet en ung vitenskapskvinne 

med å få kontroll med robotene. Gjennom scype og TV overføringskontakt med en fortvilet 

professor, kommandant og robotskaper, forsøkte de begge å finne en løsning på problemene. 

De to stammene av robot armeer barket stadig sammen og fyrte løs på hverandre med diverse 

laservåpen. Fan filmen bar preg av dystre stemninger, undergang, destruksjon og generell 

fortvilelse av marerittaktig karakter. Menneskene lot til å ha mistet kontrollen over robotene 

og krigene mellom robot armeene var ute av kontroll. Robotene hadde i stor grad et klassisk 

tinn mann med stort rundt boblehode og vaggende gange preg. Filmen var spilt inn i svart 

hvitt, noe som også bidro til den dystre stemningen. Lydeffektene vekslet mellom drønnet fra 

diverse robot laservåpen som ble avfyrt, til dempede pulsslag, ekkolodd og ubåt liknende 

lyder som bidro til en følelse av paranoia. Fan filmer (fan flicks) bærer ofte preg av lave 

budsjetter og amatørmessig produksjon, men jeg tolket det dithen at denne filmen fløt godt på 

originalitet, stemning og ikke minst sjarm.   Deretter byttet vi sal for å høre 

paneldebatten «født sånn eller blitt sånn?» med Øyvind Myhre, Eirik Newth og biologi 

professor Torfinn Ørmen.   Øyvind Myhre er en sivilingeniør fra Hadeland som har 
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vært sentral i det norske science fiction miljøet siden tidlig på 1970-tallet. Han stod blant 

annet som utgiver av det meget sentrale fan magasinet Gandalf, han var også redaktør for SF-

magasinet Nova gjennom mesteparten av dets levetid, han har videre utgitt et tyvetalls 

romaner og novellesamlinger siden debutten med «Aster» i 1974. Han skrevet innenfor 

sjangrene science fiction, fantasy, thriller og historiske romaner, eller en blanding av alt dette. 

En sentral bok i forfatterskapet er «Magiske verdener – fantasilitteraturen fra Gilgamesj til 

Richard Adams.»  Torfinn Ørmen er professor i biologi ved universitetet i Oslo, og holdt 

for øvrig foredrag om drager sett fra en biologs synsvinkel i 2009 på Oslo science fictin 

festival.   Paneldebatten tok utgangspunkt i Richard Dawkins bok «The God 

Delusion,» evolusjonspsykologien, John Locks ide om mennesket født som tabula rasa, 

liberalistisk optimisme i forhold til menneskets potensiale til å bli formet i en konstruktiv 

retning versus genetisk determinisme. Det ble en solid, velfundert og nyansert debatt der 

debattantene sammen med enkeltpersoner blant publikum fremsatte en mengde perspektiver 

som vekslet mellom darwinistisk vitenskap, positivistisk stringens og en mengde 

samfunnsmessige og sosiale perspektiver som bidro til et mere helhetlig bilde. Er det 

eksempelvis økonomisk status, samfunnsklasse, sosialisering og disiplinering som styrer vår 

atferd? Eller er vi genetisk determinert til visse typer atferd? Hvordan kommer seksuell 

seleksjon inn i bildet? Hvilke genetiske trekk er det som favoriseres i den seksuelle 

seleksjonen?   Klokken 15.00 ble professor i historie ved UiO Øystein Sørensen 

intervjuet om totalitarisme innen science fiction litteraturen. Bøker som Aldous Huxleys 

«Brave New World» og George Orwells «1984,» ble utførlig drøftet. Star Trek TV-seriens 

skildring av borg samfunnet som en type bikube mentalitet der individet var visket ut og blitt 

redusert til en brikke i kollektivets maskineri ble også utforsket. Ulikeartede dystopier skildret 

i science fiction litteraturen ble sett i sammenheng med den historiske kontekst de ble skrevet 

i og drøftet opp mot vår egen samtids militante islamisme.   Så var det tid for æresgjest 

sf-forfatteren Alastair Reynolds å holde sitt foredrag om science fiction og vitenskap. Med sin 

tidligere bakgrunn som romforsker for ESA og nå som en meget suksessrik science fiction 

forfatter med en rekke utgivelser bak seg, var det duket for et spennende foredrag. Med bruk 

av flotte illustrerende bilder fra powerpoint ut på filmduken som var rigget til i biblioteket og 

med sine enorme kunnskaper, et kreativt idemyldrende sinnelag og en karismatisk 

personlighet fikk vi som publikum en strålende forelesning. Et gjennomgangstema var 

hvordan nye vitenskapelige oppdagelser var med å knuse gamle science fiction drømmer om 

et sump landskap fult av liv på Venus, utenomjordiske skapninger med en sofistikert 
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sivilisasjon på Mars, et intergalaktisk imperium og kanskje også drømmen om å bygge 

stjerneskip. Venus er et brutalt og livløst helvete, Mars er goldt og sterilt, avstandene i 

verdensrommet er for store for å kunne bygge opp noe intergalaktisk imperium, mens 

stjerneskip er ikke helt umulig dersom det skulle foreligge økonomiske midler og vilje til å 

gjøre dette.   Neste post på det tettpakkede programmet var et foredrag om demoner 

av religionsviter, kunsthistoriker og Tolkien ekspert Kaj Andre Apeland. Vi fikk en innføring 

i djevelens utviklingshistorie slik den var skildret gjennom kunsten og litteraturen, 

eksempelvis i Dantes «Inferno.» På Sri Lanka løste buddhister problemet med uregjerlige 

demoner ved å konvertere dem til buddhismen og bruke dem som tempelvoktere materialisert 

gjennom ulike statuer. Utviklingen av den tidlige kristendommen og dens senere demon, 

djevel og helveteslære ble sett i sammenheng med zoroastrismens dualistiske verdensbilde der 

den gode åndelige siden var styrt av Ahura Mazda som er lysets herre og den onde åndssiden 

av Angra Mayhnu som er ildens herre. Videre ble de ulike djevel konseptene sett i 

sammenheng med babylonske skapelsesmyter og gresk mytologi.   Så var det nok en 

paneldebatt, dennegangen på biblioteket, hvor spørsmålet lød: Hvem er science fiction 

forfatter Heinleins arvtagere og hva slags bøker skriver de? Eksempler på temaer som andre 

forfattere har latt seg inspirere av er Heinleins militarisme, offervilje og plikt slik det er 

skildret i boken «Starship Troopers.» Det var blitt sen kveld og vi begynte å bli trøtte og 

slitne, vi vandret ut i den mørke stjerne natt mot trikken. 

 

På søndag var det xenobiologi foredrag av biologi professor Torfinn Ørmen. Det ble et 

spennende og morsomt foredrag der Steven Spielbergs E.T den utenomjordiske botanikeren 

film figur fikk gjennomgå på grunn av dennes manglende biologiske vitenskapelige 

troverdighet. Bena til E.T var for korte til å løpe vekk fra predatorer. De korte bena tydet på at 

E.T og den utenomjordiske rase dette individet tilhørte, hadde utryddet alle rovdyrene og at 

lange løpeben derfor var selektert bort. En publikummer i svart dress med star wars t-skjorte 

og halvlangt brunt hår rakk opp hånden og innvendte at kanskje det var slik at E.T trakk opp 

sine lange ben inn i sitt kroppspanser, og at disse strutsebena ble trykket ut og ned til sin fulle 

lengde dersom den ble angrepet. Likevel veide nok biologi professorens argumenter tyngst i 

denne saken. Foredraget ble hele veien forsterket av flotte powerpoint bilde og tekst 

illustrasjoner. Edgar Rice Burroughs, skaperen av Tarzan apenes konge, konstruerte også et 

univers av menneskelige kriger helter og ulike utenomjordiske raser på Mars. Tegneserien het 
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John Carter mennesket på Mars. Dette fiktive Mars universet ble også drøftet og dekonstruert 

ut i fra en biologs faglige perspektiver. Mars har en meget tynn atmosfære og ganske liten 

tyngdekraft, dermed er en slik utenomjordisk kropp som presenteres i fortellingen dårlig 

rustet til å tåle Mars sitt atmosfæriske trykk og lave tyngdekraft.   I matpausen etter 

foredraget ble det levert ut lapper hvor kongress deltagerne kunne stemme på hvem som er de 

tre store forfatterne innen science fiction sjangeren. Publikum skulle avgjøre saken. Senere på 

kvelden falt endelig dom hvor vinneren ble Tim Powers.   En rekke nyere science 

fiction og fantasy bøker ble presentert av Tom og en svensk kvinne som senere på kvelden 

gav en kort presentasjon av eurocon som skulle være en europeisk science fiction kongress i 

Stockholm til sommeren.   Etter å ha konsumert diverse hamburgere og drukket brus 

var vi tre science fiction entusiaster og meg som satte oss til rette i en av sofagruppene for å 

høre på et intervju av Jørn Uno Myrvoll om fandom på 1980-tallet. Filmen «Re-Animator» på 

laserdisk ble vist i forkant for å sette stemning med sine levende døde, splatter og gore. Vi 

fikk høre om filmklubben himmel og helvete som startet som en hjemme i stua videoklubb 

som etter hvert fikk sitt eget filmprogram hefte og et lojalt fandom miljø. Tiden da den 

engelske statlige film sensuren satte opp en liste over filmer de mente burde totalforbys på 

grunn av deres voldelige og moralsk forkastelige innhold, den såkalte «video nasties» listen, 

og annen film sensur virksomhet var svært aktiv, ble utførlig diskutert. Myndighetene hadde 

den gang i liten grad forstått at disse filmene i all hovedsak var kunstnerisk virksomhet og det 

som i dag ofte omtales som kult filmer. Mye av det mer sjokkerende innholdet i filmene var 

også ment humoristisk. Det å oppdrive og kjøpe VHS kassetter kunne til dels være vanskelig 

på tidlig 1980-tall. Derfor oppstod det hvor det et kompenserende undergrunns nettverk for å 

kjøpe og selge obskure filmatiske titler innenfor skrekk sjangeren. En himmel og helvete 

filmklubb visning av Jürg Buttgereit sin film «Nekromantik» hvor regissøren selv var 

æresgjest, ble stoppet av en spaner fra politiet kledd i sivil som plutselig reiste seg opp ved 

starten av den filmatiske seansen og erklærte at offentlig visning av en slik film var forbudt 

ifølge norsk lov. I etterkant ble det rettsak hvor himmel og helvete filmklubb vant en seier for 

fandom miljøet, den kunstneriske frihet og for ytringsfriheten generelt. Jørn Uno Myrvoll 

hadde også sitt eget filmprogram under science fiction film kongressen the shadow project. På 

det pedagogiske fakultets auditorier ble det kjørt skrekk og science fiction filmer nesten 

døgnet rundt en hel helg. Jørn Uno og kompani hadde et heftig forbruk av koffein tabletter for 

å holde seg våkne og snu laserdiskene som den gang hadde cirka en times spilletid pr side. 

Mange ganger måtte de sove under kateteret inne i auditoriet.   Mer foredrag ble det 
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ikke tid til, det ble noen avsluttende ord til forsamlingen fra en av arrangørene før vi deltok i å 

rydde bord, stoler og sofaer.   Klokken 20.00 møttes vi utenfor chateau neuf en hel 

drøss med kongress deltagere. En del av oss skulle på etter fest som blir kalt for dead dog 

party, der arrangører, frivillige ryddehjelper, foredragsholdere, forfattere og arrangører møtes 

hjemme hos Katinka, en av arrangørene som bor like i nærheten. Thomas setter på seg 

gangster hatten sin og slutter den svarte frakken om seg mens han stryker seg i skjegget og 

sier: «Er vi klare?» Geir hoster så det krøllete halvlange håret hans rister og skrangler med 

posen sin full av nød proviant og tomflasker mens Elisabeth iført gotisk renessanse inspirert 

kjole med dunjakken over, holder så godt hun kan på sin bunke med science fiction og fantasy 

pocket bøker hun har kjøpt i løpet av kongressen. Månen lyser over forsamlingen idet åtte av 

oss begynner å vandre mot Katinkas leilighet, mens mange av de andre kjører bil opp. Vi 

ankommer etter en kort gåtur denne flotte store leiligheten fylt til randen av filmer, kunst og 

bøker. Æresgjesten, den engelske forfatteren Alastair Reynolds er allerede på plass der han 

sitter mykt i en elegant lett aristokratisk lenestol som er trukket i silke med stilfulle 

gullforgylte ornamenteringer. Han nipper forsiktig til et glass rødvin og spiser med verdighet 

av sitt fat med godbiter fra koltbordet. Katinka tar oss i mot med en vennlig smil og sier: «Her 

er det bare å forsyne seg, fat og bestikk finner dere der, og koltbordet er klart, grønnsaker, 

frukt og salter finner dere her og skalldyr, fisk, skinke, gryterett og andre varmretter finner 

dere der.» Vi stiller oss opp i kø og forsyner oss av all den gode maten før vi setter oss til rette 

rundt omkring i den luftige stuen på diverse divaner, sofaer og lenestoler. Stuen fylles mer og 

mer opp av kongress deltagere. Stemningen er lett og ledig og praten og latteren sitter løst. 

Jeg kommer i prat med Gunnar, en ildsjel innen fandom, som forteller meg en del sentrale 

ting om hva det vil si å være hyperion medlem og å bygge sin identitet rundt fandom: «Det 

dreier seg om å bygge sin identitet på fantasier, noen har musikalske evner, andre har det 

sportslige talentet, mens andre av oss har talent for fantasier. Du kan utvikle og stimulere din 

fantasi og få en følelse for fortellinger. Du har en evne til å visualisere og forestille deg ting. 

Det er naturlig at man etterstreber å utvikle de evner og talentet man faktisk har. Fandom kan 

være en måte å bygge identitet på.» Jeg spør ham litt om hans erfaringer rundt datatreff 

miljøene, hvor han svarer: «Det er noe mindre av de fantastiske kulturuttrykkene innen 

datakulturen og datamiljøene slik du finner de innenfor hyperion. De er mer opptatt av selve 

teknologien og det å programmere og lage ulike apps, moduler, grafikk demoer, musikk 

videoer og deler av spill og andre dataprogrammer. Det er kreativ bruk av datamaskiner men 

det er ikke nødvendigvis snakk om fandom i samme grad som du finner det for eksempel her 
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på denne kongressen.» Det prates og drikkes til ut på de sene nattetimer til det er på tide å 

takke for seg og komme seg hjemover.  

 

Oslo Trekkers 

Trekkers Norge ble stiftet i Kristiansand i 2005. Oslo Trekkers er den største lokalavdelingen 

til Trekkers Norge og har stor grad av autonomi hva angår drifting av møtene og valg av 

styre. Foreningen sikter seg inn mot fans og andre interesserte i science fiction TV og film 

seriene Star Trek. Det holdes visningstreff en gang i måneden. Disse visningstreffene, hvor 

det vises to utvalgte Star Trek episoder, holder til i Birch Reichenwaldsgate 25 nede i et 

kjellerlokale som omtales som holodeck 3 etter stjerneskipet starship enterprice sitt 

simuleringsrom (trekkers.no). Etter en liten trikketur vandrer jeg bort til lokalene, trekker opp 

den høyst ordinære tre døren og vandrer ned betongtrappene. Over mitt hode får jeg øye på 

flagget til den forente føderasjon av planeter, med hvite stjerner og Star Trek symbol på blå 

bunn. Denne representasjonen av Star Trek universet bringer meg raskt i en litt annen 

stemning. Nede i kjelleren er Roger og Christer allerede i gang med å rigge opp film 

projektoren mens Nils holder på å sette opp stående film figurer i papp, som en del av 

backstage forberedelsene til den frontstage som skal settes opp for resten av gjestene 

(Goffman 1990:17 f.). Jeg henger av meg dunjakken i garderoben og begynner å ta ut flere 

Star Trek plakater til å henge opp på veggene. Inne på kjøkkenet driver Julie og baker persille 

kaker og gulrot kaker til matpausen. Kaffetrakteren står og freser svakt mens noen kommer 

inn i storstuen og putter på noen tiere på Star Trek sparebøssen som gir fra seg elektroniske 

robot-liknende lyder. Når klokken omsider nærmer seg 19.00 på kvelden er vi samlet en cirka 

30 personer. En del av disse bærer ulike Star Trek uniformer i gult, blått og rødt. Selv har jeg 

fått utdelt en dekksgutt caps av kapteinen selv, siden jeg er nykommer og observatør av 

foreningen. Kveldens to episoder hadde som felles tema juridiske kjetterprosesser der 

uskyldige mennesker og utenomjordiske blir mistenkeliggjort på bakgrunn av fordommer, 

uriktig informasjon og misforståelser. Når de juridiske og mellom menneskelige 

misforståelsene blir oppklart ved slutten av hver episode, kommer budskapet om toleranse, 

samhold og forståelse på tvers av kulturelle og sosiale ulikheter frem. Gene Roddenberry, 

stifteren av Star Trek, hadde et klart humanistisk, demokratisk og tolerant livs og 
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menneskesyn som han lar skinne igjennom de roller som presenteres av de ulike 

skuespillerne.  

 

Det er god stemning på arrangementet, fredelig og behagelig, alle er der for å hygge seg og 

lære mer om verden. I matpausen spiser vi gulrot og persille kaker, skyllet ned med kaffe eller 

grønn te, og etterfulgt av chips og sjokolade til dessert. Praten går lett rundt bordet, alt fra 

kvantefysikk til The Simpsons blir diskutert. Vi er 27 menn fra 20 til 45 år. Det er tre damer i 

20-årene. Kaptein Liam Gregory opplyser at han nå snart har vært kaptein for Oslo Trekkers i 

fem år og at han ønsker å gi tittelen videre til en ny kandidat. Et par av de yngre guttene 

ønsker å arrangere en warp i Kristiansand, som er en større Star Trek sammenkomst eller 

kongress. Julie har vært på kjøkkenet igjen med sine kokkekunster og kommer ut til oss med 

et digert brett med mini-pizzaer. Maten smaker utmerket og jeg heller oppi et ekstra pappkrus 

med svart kaffe og fløte tilsatt. Vi ser neste episode før vi rigger ned rommet igjen og bærer 

kassene ned i Liams kjellerbod. Film projektoren og film duken bæres opp i Liams leilighet 

som ligger like bak foreningslokalene. Jeg sier takk for i kveld til de andre og vandrer mot 

trikkeholdeplassen. 

 

Jeg vandrer ned i lokalene til Oslo trekkers og møter på Christer som gestikulerer ivrig og 

forteller meg at kaptein Liam gir seg og overlater styringen av stjerneskipet til nye 

medlemmer. Neste gang blir det ikke vanlig visningstreff men årsmøte og styremøte isteden. 

Christer forteller videre: «Vi må få valgt oss en ny leder nå, det haster i grunnen litt. Liam har 

sittet i fem år nå, det er den ordinære tjenestetiden i en slik stilling. Ja, også har pæren på 

projektoren gått, så vi må få samlet inn noen penger til innkjøp av en ny. Det blir lodd og 

premier for å samle inn penger etter styremøtet neste gang.»  Tema for dette 

visningstreffet var maskiners rettigheter og forholdet mellom menneske og maskin. Den første 

Star Trek episoden som ble vist på lerretet var «The Measure of a Man» som handler om 

androiden Data og tanker rundt hva som egentlig utgjør et sansende, intelligent, følende og 

bevisst vesen. Julie legger ut om tematikken mens vi spiser kaker og drikker kaffe i pausen: 

«Star Trek tar opp veldig mange politiske saker. Her hadde vi spørsmålet om kunstig 

intelligens bør ha samme rettigheter som et menneske. Hva skjer dersom en dehumaniserer en 

levende skapning, selv om det er en menneskelignende robot? Da kan man behandle dem som 
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man vil, behandle de dårlig, skille de vekk fra seg selv. Det er viktig med en følelse av 

rettferdighet der individer kommer over systemet. Systemet har ikke alltid retten på sin side. 

Det er veldig kompliserte etiske dilemmaer som de tar opp. Hva skal enkeltindividers 

rettigheter være i systemet? De viser ulike måter å løse problemer på. Kompliserte filosofiske 

og politiske temaer. Hva er rettferdighet? Hva skal livets egenverdi være? Hvor mye hensyn 

skal vi ta til hverandre? Se på kaptein Jean Luke Pichard, se den sterke integriteten han har. 

Han vurderer alltid ting veldig grundig før han tar en avgjørelse. Pichard er empatisk men han 

er ikke vimsete, han gir folk nye sjanser men han er heller ikke naiv. Om du ser på roboten 

Data så prøver han ofte å være som et menneske. Selv om han ikke lykkes helt med det så har 

han en del følelser og en del likheter med andre mennesker. Du ser at de behandler ham som 

en del av mannskapet om bord. Du har alle disse ulike komponentene i serien, alt fra følelser, 

intelligens, humor og problemløsning til etiske dilemmaer og ulike blikk på fremtiden og hva 

den kan være. Jeg kjenner at jeg blir en bedre person av å se Star Trek, jeg lærer så mye av 

det. Se for eksempel den leder stilen og de verdiene som kaptein Jean Luke Pichard besitter. 

Du må gjøre det du skal gjøre, du må gjøre dine plikter, og du må sørge for at du gjør en god 

og skikkelig jobb under hans ledelse. Han er en ideell arbeidsgiver sånn som jeg ser det. Sånn 

sett så ser jeg på stjerneskipet Starfleet som det ideelle arbeidssted. Mannskapet vurderer og 

hendelser nøye og grundig. De vurderer alle ståstedene og perspektivene. De vurderer ting 

skikkelig, objektivt og nøye.» 

 

Årsmøte i Oslo trekkers: Styret som var må endres, slik at kaptein Liam avgår etter fem års 

tjeneste og mulige nye kandidater til vervet stiller seg til valg. Ryktene har allerede svirret på 

facebook at Henrik vurderer å overta som kaptein. Henrik lodder stemningen litt for dette i 

løpet av kvelden og får mye støtte. Ordre utstedende offiser og kapteinenes høyre hånd er enn 

så lenge Kristian, men også han ønsker å trekke seg fra sitt verv. Thomas derimot ønsker å 

fortsette i sin stilling som løytnant. Titlene er styrefunksjoner med et visst juridisk mandat 

innenfor foreningens rammer, samtidig som det anvendes titler som er hentet direkte fra selve 

TV serien.   Det gjennomgås regnskap og det tales om at moderorganisasjonen 

Trekkers Norge ikke ønsker å gi økonomisk støtte per medlem i Oslo Trekkers, men heller 

ønsker å bruke pengene på en warp, som er en Star Trek kongress som skal holdes i 

Kristiansand. Det sitter ingen i styret til Trekkers Norge fra Oslo Trekkers, derfor har Oslo 

Trekkers liten innflytelse der, selv om Oslo Trekkers har flest medlemmer av lokallagene i 
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Norge. Her sitter vi cirka 20 personer rundt et langbord, de fleste ikledd Star Trek uniform i 

blå, rød eller gul farge. Disse er bestilt fra statene og er sydd etter TV seriens originale mal. 

På brystet har de fleste festet en pin med Star Trek emblem som symboliserer enten 

stjerneskipet Starship Enterprice eller den forente planet føderasjon fra Star Trek. Disse 

draktene fra TV serien, med sitt stilfulle men enkle snitt, bidrar til å skape stemning og 

forsterke inntrykket av at nå er vi ute i verdensrommet på hologramdekket og hygger oss med 

en science fiction TV serie. Selvsagt er det hele bare på lek, og alle vet at det er lek, men noen 

er mere deep players enn andre. For noen av medlemmene i Oslo Trekkers er Star Trek blitt 

en viktig del av deres identitet. De kjenner serien ut og inn og besitter en enorm mengde 

kunnskap om serien. Ofte trekker de veksler på filosofi, sosiologi og politisk teori fra Star 

Trek når de står foran ulike valg i livet.   Etter en utførlig gjennomgang av 

regnskapet og henstilling om nyvalg av lederskap var det tid for basar med mange Star Trek 

relaterte premier, blant annet et byggesett av Starship Enterprice, stjerneskipet fra serien. 

Henrik donerte også et eget plastromskip eller mini-modell av dette stjerneskipet til 

foreningen. Det ble kjøpt mengder av lodd og mynter ble puttet på Star Trek sparebøssen som 

matpenger. Deretter ble en DVD plate lagt i den bærbare pc-en og en episode fra «Star Trek 

The Next Generation» ble vist via prosjektor på filmduk. I denne episoden fant de Scotty som 

hadde vært på et romskip som var i fare og derfor hadde han kommet på den ideen å sende 

seg selv og så repetere mønsteret i en computer. Han hadde lastet opp sine nevrale strukturer 

og sin kropp til et computer system og sendt dette mønsteret på vedvarende repetisjon. Han 

ble oppløst og lagret i en overføringsstråle. Slik unngikk han døden enn så lenge. Hans 

kroppslige og mentale mønster hadde over tid blitt degradert og nedbrutt slik at mye av 

informasjonen ble mangelfull. I utgangspunktet var det ikke mulig å gjenskape Scotty fra de 

dataene som gikk i loop i den data drevne transportør hukommelsen. En transportør slik den 

fremstilles i TV serien Star Trek, løser deg opp, slik at kroppen løses opp i mindre 

bestanddeler. Systemet lagrer deg så som data. Dette betyr at ditt selv og din kropp blir 

omgjort til informasjon. Du blir omgjort til en data kode. Du lastes opp. Dersom data systemet 

med transportøren bare hadde scannet deg og avlest deg og avlest dataene, ville det bare bli 

laget kopier av deg. Oppløsningen er isteden en slags død. Dette betyr at hvis de ikke bygger 

deg sammen igjen et annet sted så kommer du ikke tilbake. Transportør strålen er nettopp 

designet for å transportere deg fra et sted til et annet. Riktignok har disse transportør strålene 

bare en viss rekkevidde, hvilket betyr at du bare kan transporteres innenfor visse avstander. 

  Scotty hadde vært borte lenge og han var blitt fremmedgjort da de endelig 
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maktet å få ham tilbake i kjøtt og blod. De fant signalet som ble sendt om igjen og om igjen 

og trykket på energize knappen og dermed ble Scotty materialisert igjen. Mannskapet om 

bord i det gamle stjerneskipet hadde blitt tatt inn i sfæren til en planet som var terraformet 

med en kunstig maskinell overflate. De kom seg ikke ut av denne energi sfæren og de valgte å 

laste seg opp i computer systemet for å redde livet inntil videre. Mannskapet reiste da inn i 

transportør strålen og de skal bygges sammen igjen når de skal du. De står på en måte på vent 

inntil noen trykker på energize knappen for å bygge dem sammen igjen på bakgrunn av de 

dataer og partikler som ligger i systemet. Når Scotty kom tilbake så hadde verden gått videre 

uten ham. I sin tidligere materielle eksistens var han en svært avansert romskips ingeniør med 

sofistikerte tekniske kunnskaper. Når han kommer tilbake fra transportør strålen er hans 

kunnskaper utdaterte og overflødiggjorte. Scotty ser med undring og sorg på hvordan hans 

engang så avanserte viten kommer til kort i møte med den toppmoderne teknologien om bord 

på stjerneskipet Starship Enterprice. Han vil gjerne være til nytte om bord men han ender opp 

med å stå i veien og være til bry for de andres arbeid. Scottys kunnskaper var nå så feil at de i 

beste fall var irriterende og i verste fall farlige. Den blinde mannen Geordy La Forge som ser 

via et visir som gir ham kunstig syn, vil bare gjøre sine daglige arbeidsrutiner i fred. Scotty 

prøver å hjelpe til men blir bare en byrde og en plage. Så kommer de alle om bord i en farlig 

situasjon hvor Scotty sine kunnskaper som romskips ingeniør kommer til nytte likevel. Det 

viser seg at Scotty var med på å utforme manualer til mange av maskinene om bord. Scotty 

kjente protokollene bedre enn La Forge.   Etter visningen fulgte en høytidelig 

seremoni satt i scene etter en protokoll med nøye angitte fraser. Avtroppende stjerneskips 

kaptein Liam gir fra seg sine pins, tre gullfargede knapper som festes i kragen på Star Trek 

uniformen. Uniformens pins symboliserer kapteinens rang og når han nå overrekker disse til 

den nye kapteinen Henrik, så skjer det med en høyverdig bestemt men vennlig mine. Henrik 

sier til Liam: «I relive you,» hvilket betyr at han sier seg villig til å overta kapteinens 

forpliktelser og rolle som leder. Henrik får festet på de tre gullknappene i kragen på sin blå 

Star Trek uniform mens noen trykker på den bærbare pc-en som gir fra seg noen robot lyder. 

Henrik smiler sjenert og mottar applaus fra de andre medlemmene der han står foran 

filmduken. Den samme prosedyren følges deretter med den nye executing officer, som er 

kapteinens medhjelper. Johanna fra Sverige ble valgt til å overta denne stillingen. Mens 

Henrik er akademiker og statsviter, økonomisk ansvarlig er ingeniør, og Thomas er 

matematiker og fysiker ved universitetet i Oslo, er Johanna postkvinne. Alle er de gode 

venner og alle hjelper de hverandre i driften av foreningen. Den dype genuine interessen for 
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Star Trek TV serien har ført mennesker sammen og samholdet later til å være ganske sterkt. 

Alle jeg har snakket med har i tillegg en relativt stor interesse for naturvitenskap, og de fleste 

har også en viss pasjon for filosofi, statsvitenskap og/eller sosiologiske spørsmål. Slike 

vitenskapelige og futuristiske spørsmål er gjengangstemaer i Star Trek serien og det er derfor 

ikke så underlig at slike interesser er utbredt. Dertil tilkommer et visst kommunalistisk 

sinnelag der det er forventet at alle medlemmene bidrar til å rigge opp, rydde ned, og stille til 

verv i den grad de har overskudd til dette. Det er en viss dugnadsånd over foreningen. Siden 

ingen får betalt for å drifte foreningen så blir det faktum at alle bidrar og hjelper til ekstra 

viktig for å få det hele til å gå rundt. Medlemmene av Oslo Trekkers virker da også som svært 

ansvarsbevisste og målrettede mennesker.   Etter seremonien var det tid for mat, 

hygge og sosialt samvær. Julie duket opp med lapskaus med mye kjøtt fra både okse og gris. 

Til dessert var det squash kake etter amerikansk oppskrift. Underveis ble det konsumert te og 

svart kaffe fra respektive plastkanner og diverse brus. En liten mugge med fløte gjorde det 

mulig å spe ut den kruttsterke kaffen litt så en slapp å få vondt i magen. Jeg kommer i prat 

med Henrik som forteller meg mer om kveldens Star Trek episode: «En transporter er en 

teleportasjon Per. Ikke sant, når de trykker på energize knappen så bygger de kroppen og 

psyken som er lagret som et mønster i data systemet sammen igjen. Informasjonsbitene settes 

sammen igjen på atomært og molekylært nivå. Når en person er lastet ned i computeren så er 

de i et holding pattern, de står dermed på vent til noen trykker på energize. Mannskapet 

ombord reddet seg selv i en transporter beam forde at de ikke lenger hadde mat og drikke til å 

overleve. De hadde et data mønster som gikk på vedvarende gjentagelse. Mannskapet ventet 

på at noen skulle komme å redde dem. Når de ble lastet inn i data systemet løste de seg opp i 

enkelt partikler og ventet på at noen skulle komme å redde dem ved å trykke på energize så de 

kunne materialiseres igjen. Når du er lastet opp er du uten bevissthet. Altså, den tiden din 

kropp og psyke er oppløst til mønstre i computeren så har du ingen bevissthet.» 

 

Styremøte i Oslo Trekkers hjemme hos kaptein i foreningen Henrik. Hjemme hos Henrik var 

det et glassmonter i flere etasjer med diverse action og utstillings figurer. Nederst var det en 

større figur av frihetskjemperen mot et totalitært dystopisk samfunn V for Vendetta bakerst, 

og mellomstore figurer av Homer, Lisa, Barth og Marge fra den satiriske animerte TV serien 

the Simpsons av Matt Groening. Henrik er selverklært simsonite, altså fan av The Simpsons 

serien. Videre er han trekkie selvsagt, altså dedikert tilhenger av Star Trek. Den 
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oppdagelsesreisende eventyr tegneserie figuren Tintin og ikke minst Star Wars er også 

sentrale fiksjons univers som har vært og er en viktig del av identiteten som fan for Henrik. I 

monterhylle nummer to er det et sett med Star Wars figurer: en byste av militær kommandør 

for rebell alliansen Ackbar med det reptilske utseende, en action figur av Luke Skywalker i 

militær drakt, dusørjegeren Boba Fett, robotene C3PO og R2D2, en større figur av prinsesse 

Leia, et Star Wars emblem med bilde av sagaens hoved antagonist kyborgen Darth Vader og 

heltene Luke og prinsesse Leia. I hylle nummer tre er det Star Trek action figurer av kaptein 

Jean-Luc Picard, androiden Data, Klingon krigere med mere. Videre er det satt frem en rekke 

Star Trek miniatyr romskip og mini modeller av ulike rom stasjoner. På toppen av 

glassmonteret står det en lego modell av romskipet til dusørjeger Boba Fett fra Star Wars. I 

bokhyllene er det mengder av DVD filmer: Star Trek seriene inkludert en massiv samleboks 

med bilde av starship enterprice på utsiden, Star Wars filmene, den dystopiske kult filmen 

Blade Runner med politi jakt på replikanter som er et resultat av genetisk ingeniørkunst og 

opptrer som organiske roboter, Watchmen, Lord of the Rings filmene og en mengde andre 

titler. Det er også stilt opp mengder av tegneserier: Tintin, Star Trek og Star Wars tegneserier. 

Mengder av bøker: Charles M. Stross, Star Trek leksikon og mengder av andre titler. Alt er 

velordnet og systematisk plassert. Hele leiligheten, en moderne tre roms på Sagene, er 

innredet med nye moderne møbler og alt er velordnet, pent og rent. På veggen i stuen er det 

en diger «Blade Runner» film plakat i glass og ramme. Utenom dette er det bare rene flater på 

veggene, med unntak av et lite kunstbilde i glass og ramme borte ved glassmonteret i stuen. 

 Henrik er også medlem av Europeisk Ungdom og har et liberal-konservativt livssyn. 

Han har en mastergrad i statsvitenskap fra UiO som han nylig ble ferdig med. Han er opptatt 

av at ting fremstilles korrekt og presist og misliker unøyaktigheter og svermerisk dilettantisk 

fremstillingsform. Selve styremøtet i Oslo trekkers var meget hyggelig og gemyttlig. Henrik 

tok noen parodier fra The Simpsons og har helt klart et visst talent for stand-up komedie og 

improvisert slapstickhumor. Thomas som er fysiker og matematiker ved UiO dukket opp, det 

samme gjorde Johanna fra Sverige sammen med sin kjæreste. Vi snakket om å avholde et 

sesongtreff som er et utvidet visningstreff som strekker seg over lengre tid og hvor det vises 

langt flere Star Trek filmer og episoder. Sesongtreff avholdes vanligvis to ganger i året, altså 

et i vintersesongen og et i sommersesongen. Det var ganske lenge siden forrige sesongtreff 

siden det da dukket opp alt for få mennesker, cirka 10-15 personer. Fortsatt står 

foreningskontoen i minus siden det ble innkjøpt ny pære til filmprojektoren. Noe av prisen har 

blitt dekket inn ved utloddingen som har blitt avholdt. Andre temaer på sakslisten var 
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tematikk for neste visningstreff, som ble avgjort til å bli Borgene (the Borgs), som er en 

parodi på det totalitære samfunn der all individualitet er visket ut i episoden «The best of two 

Worlds.» Etter styremøtet så vi den nyeste Star Trek filmen fra 2008 på flatskjerm. Vi spiste 

pølser, sjokolade og chips og drakk brus i form av cola. Jeg har gått fra å være dekksgutt på 

det imaginære stjerneskipet Enterprice, signaliser ved en svart caps med et rødt nummer 

innsydd i fronten, til å bli varamedlem i styret og ambassadør for organisasjonen. Mer presist, 

jeg har ansvar for å dele ut og spre via elektroniske informasjonskanaler, informasjon om 

Oslo Trekkers for potensielle nye rekrutter. En av kaptein Henriks oppgaver er å dele ut 

oppgaver til resten av mannskapet. Trekkers fandom er preget av et kommunalt (communitas) 

sinnelag der alle deltar, hjelper til det de kan og utfører sine plikter i henhold til den rolle de 

har fått tildelt. Dette speiler atferden i TV-serien om bord Starship Enterprice. I utlandet, 

eksempelvis USA, er Star Trek fandom et stort og omfattende fenomen, mens i Norge er det 

fortsatt relativt marginalt.   Elektroniske medier kan forstås, tolkes og leses som 

tekster som skal avkodes. Brukeren av medietekster kan sies å konstruere sin egen mening av 

teksten på bakgrunn av tidligere erfaringer, verdier, smakshierarkier vedkommende opererer 

innenfor, personlighet og stemning (Bjurström 1997:79). Kulturer er symbolske systemer som 

leves ut og kroppsliggjøres som erfaring og som en type struktur som kan forstås som et språk 

eller betegnende system (Bjurström 1997:80). Star Trek rommer både representasjoner av en 

futuristisk interplanetarisk føderasjon, ulike etniske og kulturelle sosiale grupper, politiske 

ideologier, problematikk knyttet til fordommer og diskriminering, biologisk ingeniørkunst og 

nye teknologier satt i bruk som representeres ved hjelp av mediebilder og språkbruk. Mulige 

scenarioer simuleres ved hjelp av skuespillkunst, kameraer og satellittoverførte signaler. Star 

Trek knytter først og fremst an til media fandom, trekkies som mange av fansen kaller seg, 

bygger mye av sin identitet rundt det å ha et høyt kunnskapsnivå knyttet til denne TV serien 

og det å kroppsliggjøre dette ved eksempelvis å kle seg opp i drakter fra serien. Romreiser og 

andre spektakulære scenarier simuleres, mens selve spillenes verden vil komme inn som et 

eget domene i dette feltet.   Oslo Trekkers som en sosial og kulturell gruppe med all 

dens variasjon, mangfold, foranderlighet og flyt, har en del mønstre som en kan avlede fra 

empirien. Ut fra tanken om en romlig pluralitet dekoreres møtelokalene som da skal 

representere symbolsk holodeck tre på stjerneskipet Starship Enterprice, slik at et relativt 

nøytralt møtelokale for borettslaget transformeres til en del av Star Trek media-fandom. Et 

kommunalt sinnelag preger driften av foreningen som må basere seg på dugnadsånd og 

frivillighet siden ingen får betalt for driftingen. Sentrum i den sosiale samhandlingen er 



- 38 - 

 

visninger av Star Trek episoder på filmduk og felles middag og dessert mellom visningene. 

De lingvistiske data jeg har samlet inn peker mot en felles interesse for temaer knyttet til 

sosiologi, statsvitenskap, filosofi og naturvitenskap. Vitenskapelige, sosiale og politiske 

temaer problematiseres hyppig i ulike Star Trek episoder, og ofte er det visningens tematikk 

som stimulerer til videre samtaler omkring emnet. Noen medlemmer har en primærinteresse 

utelukkende til Star Trek, mens andre har en mer vid interesse for science fiction og fantasy. 

Skrekksjangeren har jeg ikke funnet særlig interesse for i dette miljøet, selv om det av og til 

kan dukke opp skrekk-elementer i ulike Star Trek episoder. Samholdet i foreningen later til å 

være solid, selv om lederskapet er byttet ut og antall besøkende på visningstreffene varierer 

sterkt fra svært få til solid oppmøte. 
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Bilder fra feltarbeidet: 

 

Hyperion medlem som cosplayer antropolog. Bilde fra Hyperions landsting på høyskolen i 

Akershus (t.v). Hyperions enhjørning symbol (t.h). 

 

Duell med latekssverd på Hypercamp på Hove Leirsted utenfor Arendal (t.v). Fantasispill. 



- 40 - 

 

 

 

Egensydd piratkostyme til cosplay (t.v). Lovecraft mythos inspirert strikket maske SKSF. 

 

Miniatyrisert ørkenoase (t.v). Brettspillet Castle Ravenloft fra Skedsmokorsets Spillforening. 
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God stemning på Skedsmokorsets Spillforening (t.v). Miniatyrlandskap til Warhammer 

fantasy. 

 

Konsollspilling nintendo Wii på Hypercamp (t.v). Katapult laget av Hyperion medlemmer. 
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Kapittel 2 Simuleringsspill  

Kamp og konfliktsimulering fra berømte oldtidsslag til Warhammer 

universet. 

Fantasileker med ting kan være alt fra spillbrett, spillfigurer, miniatyriserte landskap og 

arkitektur og konstruksjon av ulike fan rom. Inne på miniatyrspill butikken games workshop 

er vi samlet en gjeng fra Hyperion. Vi var en gjeng på fem personer som fikk demonstrert og 

testet ut warhammer fantasy miniatyrspillet. Johan styrte en arme av rottekrigere, nærmere 

bestemt genmodifiserte krigerrotter, som ble representert med miniatyrfigurer. Jeg satte ut 

min egen arme av alviske aristokrater i det store miniatyrlandskapet. Spill bordet var bekledd 

med fjell, representert med plastmodeller, miniatyr trær, halvt sønderbombede ruiner, templer 

for religiøs kult knyttet til kaos gudene, og diverse krigsmaskiner. Slaget ble utkjempet via 

trilling av terninger. Rundt oss satt det ungdommer og malte egne miniatyrfigurer. Andre drev 

og limte sammen modeller av kamp helikoptre og bygnings komplekser. Det luktet sterkt av 

maling og lakk. Ronny fra Hyperion legger ut: «Hvis du ser på veggen der, det digre bildet 

der, det er en space marine, de er genmodifiserte superkrigere. Ser du at han har motorsagblad 

på sverdet sitt? De kroppene er fulle av armert stål panser, litt som gladiatorer men satt i en 

futuristisk setting preget av brutalitet og krig.»   Ved anvendelse av fantasi 

aggresjon fremtrer lek som makt perspektivet. Imaginære kamper utkjempes ved hjelp av 

krigsleker. Anvendelse av terreng, krigsleketøy, figurer og lekesett som militærfort, 

bunkerser, ruiner og borger, representerer konflikter, krig og vold på en miniatyrisert og 

håndterbar måte. Når imaginære kamper settes i scene ved bruk av futuristisk krigsleketøy, 

omtales dette som krigslek. Aggressive leker og krigsleker er de som barn og unge kan bruke 

til å leke-sloss og fantasi aggresjon, inkludert bruken av lekevåpen som er leker som likner på 

ekte våpen (Goldstein 1995:127). Et eksempel her er fekting, dueller og turneringer med 

latekssverd som blant annet ble tatt i bruk under Hyperions sommerleir ute i parken. Det er 

ikke bare unge gutter som engasjerer seg i krigsleker av ulik art. En del voksne men og 

kvinner deltar også i liknende aktiviteter der på liksom krig står sentralt. Paintball der to lag 

kriger mot hverandre og anvender blekkpatroner som våpen, eller lekekrig med laserpistoler 

et i et kontrollert innendørs miljø, videre samling av ulike replikavåpen, er noen eksempler på 

dette (Goldstein 1995:128). I figur- og strategispill som Warhammer Fantasy miniatyriseres 

ulike krigskomponenter, som så settes inn i et spesialbygd terreng på et spillbord. 
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Konkurransemekanikken består primært i å ta rollen som hærfører og kontrollere dine 

troppeavdelinger representert med ulike miniatyrfigurer. Jeg befinner på Outland-butikken i 

kirkegata der Oslo Miniatyrspillforening holder til. På et digert spillbord som er cirka tre 

meter langt og en meter bredt, var det utstillet miniatyr lekemodeller (playsets) av 

sønderbombede ruiner av herskapshus, bunkere, kirker og diverse hus. Trær og 

fjellformasjoner i miniatyr var også tilsatt i byggingen av terrenget som fantasikampen skulle 

utfolde seg i. Den ene hæren av DNA-modifiserte superkrigere, såkalte space marines, var 

bekledt i kroppspanser og utstyrt med alt fra futuristiske superkraftige maskingevær til sverd 

med motorsagblader i bevegelse rundt bladkanten. Denne space marines legion var blant de 

keiser-lojale krigerne som enten var skapt av keiserens gude-liknende kommandører eller 

mennesker som var kondisjonert, implantert med nye biologiske egenskaper, indoktrinert og 

drillet i krigerferdigheter for å gjenerobre galaksen og redde menneskeheten fra kaos-gudenes 

tyranni. Denne legion av space marines var stillet opp av spilleren inne bak noen beskyttende 

ruin-formasjoner. Videre ble det sendt ut krigshelikopter med laserkanoner fra hver side, som 

ble rettet mot fiendehæren. Fiendehæren som hadde tatt oppstilling inne i et herjet militærfort, 

bestod av reptilske genmodifiserte krigere med grønn hud. De to spillerne anvender et system 

av skade-poeng, målebånd og metallringer. De ulike figurene og krigsmaskinene har ulike 

egenskaper, tåleevne, nedslagskraft og bevegelsesevne. Noen galaktiske raser tåler mer skade 

enn andre. Noen av figurene kan bevege seg over større avstander enn andre figurer. Noen 

kan rømme vekk raskere enn andre. Metallringer legges ned for å vise nedslagskratere etter 

bomber og erobrede områder.   Spillet Warhammer Fantasy er egnet til å vise 

materialiteten og konkretiseringen av simuleringsspill, siden hele spillet anskuliggjøres og 

materialiseres gjennom spillfigurer, miniatyrmodeller og miniatyrterreng. Spilleren sier ikke 

bare nå går vi gjennom en skog, slik som i et rollespill, spilleren forflytter figurene konkret 

gjennom miniatyrskogen. Av utøvende spillere har jeg fått høre at dette er en tidkrevende og 

dyr hobby. Figurene håndmales ned til detaljnivå, noe som krever presisjon og estetisk sans. 

Alle figurene og krigsmaskinene må settes sammen som byggesett og males for hånd etter de 

anvisninger som gis i regelbøkene. Warhammer er veldig regelstyrt, det blir som et slags 

brettspill, men istedenfor ruter og tall på et spillbrett så anvendes det målebånd og 

metallringer. I motsettning til frie rollespill så blir disse konfliktsimuleringsspillene avgjort 

med å rulle terninger. Det forekommer en rekke turneringer i Warhammer, hvor det duelleres 

litt som i sjakk med annenhvert trekk.   Krigshelikopterne som jeg bivånet i 

fantasikamp og lek som maktspill, er limt sammen som byggesett og malt av spilleren selv. 
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Detaljrikdommen i fargenyansene er imponerende utført. Det legges ned mye arbeid i denne 

figur og farkostmalingen. Enhver spiller søker videre å opparbeide seg en mektig og 

slagkraftig hær og å opptre som en kyndig general og hærfører som vet å utplassere sine 

tropper og krigsmaskiner med omhu. På motstanderens side av spillbordet var det utplassert 

en hær av reptilske utenomjordiske genmodifiserte krigere beskyttet plassert bak den armerte 

betongen i fortet. Ved hver flanke står det utplassert tre tanks med laser-, trykk- og 

varmebølgekanoner. Videre har denne spilleren også to angrepshelikoptre klare til bruk. Så er 

den imaginære krigen i gang, hver spiller kjører ut og fyrer av bomber, sender ut sine horder 

av krigere, aktiverer sine krigsroboter, hugger løs med sine motorsagsverd og økser, ruller ut 

med sine tanks og sprenger bomber mot fiendehæren, flyr ut sine kamphelikoptre og fyrer av 

trykk- og varmebølgebomber og så videre. Deretter er det motpartens tur til å respondere med 

full kraft og sende ut sine krigende horder og krigsmaskiner. Terninger rulles for å avgjøre 

treffsikkerheten og dødeligheten til hvert større angrep. Det hele struktureres ut i fra nøye 

foreskrevne regler som er nedtegnet i diverse spillermanualer. Videre anvendes det målebånd 

for å måle opp hvor langt et helikopter kan fly, med instruks på dette fra regelboken, eller 

hvor langt en tanks kan kjøre per spillrunde med mere.   Det hele lyder dramatisk 

men etter spillet tar spillerne hverandre i hånden, takker for en trivelig spillopplevelse og 

setter seg ned med hver sin brus og fleiper og diskuterer på vennlig maner. Det er viktig å se 

denne aggressive maktleken og voldsomme spillet i sin kontekst hvor rammen rundt spillet er 

satt i form av at dette dreier seg om fantasi der formålet på ingen måte er å skade noen på 

ordentlig (Goldstein 1995:131). Det hele kan se overdrevent og ekstremt ut, men jeg har aldri 

hørt om en eneste spiller som noensinne har kommet fysisk til skade gjennom bruken av disse 

krigsleketøyene.   Ulike perspektiver som har vært anvendt til å fortolke og 

analysere kamp og konfliktsimuleringer er de psykoanalytiske teorier som vektlegger at 

aggressiv lek dreier seg om katarsis, med andre ord at oppdemmet emosjonelt slagg gis en 

forløsning gjennom leken. Ut fra ideen om at det kan være sundt for organismen og frigjøre 

psykisk overskuddsenergi har ulike terapeuter også benyttet seg av lek som en terapiform 

gjennom såkalt lekterapi. Et annet perspektiv som har vært anvendt er sosial læringsteori, som 

vektlegger imitasjon av rollemodeller (modellæring) og trigging av frustrasjon og aggresjon i 

visse sosiale og kulturelle settinger. De sosiobiologiske teorier har fokusert mere på den 

hormonelle innflytelse på aggressiv lek som en type selvregulering av fysiologiske tilstander 

(Goldstein 1995:132 f.). En sosial konstruktivistisk og rolle teori tilnærming til dette feltet 

vektlegger denne typen lek som en måte å etablere en sosial identitet på og prøve ut ulike 
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roller som en forberedelse til voksenlivet (Goldstein 1995:136 f.). Antropologene John W. 

Loy og Graham L. Hesketh har forsket på konkurranselek og krigføring blant indianske 

krigersamfunn i perioden 1800 til 1850. Noe av det som kommer frem i dette 

forskningsmaterialet er koblingen mellom lek og sport, lek og spill og lekende og kompetitive 

elementer ved raid og krigføring. Både lek og sport har ofte et preg av konkurranse hvor noe 

av formålet er å søke å oppnå status og prestisje blant medlemmer av in-gruppen (Loy og 

Hesketh 1995:74 f.). Hyperion medlemmenes aktiviteter er intet unntak, også her finner vi 

klare elementer av konkurranse og jakt på prestisje. Særlig blant brettspillene er 

fremvisningen av taktiske og logiske evner ved å utarbeide og utføre en kampplan på 

spillbrettet av stor betydning for å lykkes i konkurransen mellom spillerne. Når det gjelder pc- 

og konsollspillene som anvendes ved eksplorering av digital kultur på såkalte datatreff, er ofte 

det primære formålet å vinne over andre spillere som er online i det digitale landskapet, eller å 

vinne over datamaskinen og få ny høyeste poengscore. Blant prærieindianerne dreier drilling 

av kampferdigheter på en leken måte, tyveriraids mot nabostammer og krigføring, om å 

fremvise manndom, tapperhet, djervhet, karslighet og barskhet gjennom atletiske 

konkurranser som ofte fungerer som akseptable erstatninger for krig. Fullskala krig var noe 

indianerne på prærien helst ville unngå. Målet var ikke å drive massakre eller utplyndre 

fiendestammen for mye. Snarere dreide det seg om å bevise for motparten, de andre mennene 

i sin egen stamme, og ikke minst for damene, at en var listig, modig, fryktløs og tapper ved 

kamp. Jakten på prestisje skulle vises gjennom fysisk overlegenhet i spillet om makt. Spill 

kan ut fra et slikt perspektiv betraktes som modeller for makt (Loy og Hesketh 1995:75 f.). 

Krig var mer et spill om makt og prestisje og hadde klare overtoner av lek, slik at spill og krig 

henger sammen. All slåssingen og krigingen blant indianerstammene var styrt av klare regler 

for atferd og eventuelle brudd på disse strukturerende reglene ville medføre vanære og 

sanksjoner fra de andre medlemmene av stammen. Spill og krig er begge former for 

konkurranselek hvor menn fikk muligheten til å skaffe seg prestisje og god selvfølelse 

gjennom krig og atletiske konkurranser. Bare unntaksvis ble noen fysisk drept under disse 

krigene (Loy og Hesketh 1995:77 f.). Dersom vi antar at krigføring er en utvidelse av spilling, 

så følger det av dette at involvering i spill kan tjene som en metode og et verktøy for å 

sosialisere barna inn i en krigerkultur og lære dem taktiske kampferdigheter. Lek og spill av 

ulik art kan symbolisere jakt, krigføring og forberedelser til voksenroller ved representasjoner 

via ulike spillartefakter eller læring gjennom å observere voksne rolleforbilder (Loy og 

Hesketh 1995:78 f.). Lek som en type maktspill er svært fremtredende i de ulike Hyperion 
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miljøene, men det krigerske kanaliseres gjennom simuleringene og miljøet som sådan er etter 

alt å dømme svært fredelig. Runar som er en av medlemmene i Oslo Miniatyrspillforening 

forteller meg at slike krigssimulerende brettspill først ble utviklet av oldtidens romere. 

Soldatene trente til kamp via brettspill og generaler testet ut strategier for å vinne kriger.  

 

Brettspillklubben ARES 

Simuleringsspill klubben ARES ble stiftet allerede i 1983 og var blant de første foreningene 

som kom med i Hyperion ved stiftelsen. Jeg tar turen til ARES bjølsen i pilestredet 52 nede i 

kjelleren på samfunnet pub som tilhører høyskolen i Oslo. Selve kjellerlokalene ser litt 

kryptiske og middelalderske ut, noe som er med på å sette en ekstra stemning til spillingen. 

Jeg kommer raskt i prat med en trivelig gjeng på fem personer som prater i vei om forrige 

ukes seanse med strategispillet diplomacy. Intrigene, manipulasjonene og alliansene hadde 

eskalert ganske kraftig fikk jeg vite. Det var viktig at alle fortsatt var like gode venner og de 

håndhilste på hverandre for å understreke at spill er spill og ikke virkelighet.  

 

Spill har mange elementer som kan deles inn i symboler, strategier, teknikker, krigerutstyr og 

teknologi som kan representeres gjennom ulike kort og miniatyrfigurer, kognitive evner og 

mentale evner til å tenke taktisk og logisk stringent under spillets prosesser (Loy og Hesketh 

1995:79). Spill som andre kulturelle artefakter er involvert i sosiale prosesser som ikke bør 

ses som statiske og rigide, men snarere som dynamiske og prosessuelle. Det er mandag 

ettermiddag og tid for ARES spill kveld på samfunnet pub. Jeg spilte puerto rico sammen 

med fem andre spill-entusiaster. Jeg blir forklart spillets gang og grunnleggende mekanikk 

underveis i spillet av en erfaren brett spiller ved navn Roger. Du spiller en plantasjeeier hvor 

det gjelder å blokkere motstanderne strategisk, shippe ut korn, sukker, kaffe og andre varer 

med seilskutene, bygge fabrikker, skaffe seg nok arbeidskraft, selge råvarer på handelshuset, 

skaffe seg eget kai anlegg med mere. Tidsepoken som dette brettspillet er satt til er 1700-tallet 

og nybygger tiden. Vi sitter rundt det store rødmalte spill bordet og følger konsentrert med på 

motspillernes trekk og tenker ut vår neste manøver i spillet. Roger tar ordet og forklarer en del 

fundamentale ting om simulerings brettspill: «Du må tenke logisk og prøve å se for deg hva 

motstanderne kommer til å gjøre utover i spill runden og hva de eventuelt kan finne på å gjøre 



- 47 - 

 

ved neste runde. Å spille strategi spill dreier seg først og fremst om psykologi, du må kunne 

se hvordan motstanderne reagerer på dine trekk. Dernest handler det om logikk, hvis A så B, 

sannsynlighets beregne, finne taktisk anvendbare løsninger på problemer.» Etter denne spill 

seansen spilte jeg og to nye folk Saint Petersburg med tidlig 1700-talls tsar og føydal 

Russland som historisk kontekst til brett spillet. Du spiller din egen adelsmann og det gjelder 

å bygge opp byen St.Petersburg med arbeiderklassen, representert med grønne kort med 

avbildninger av lett karikerte figurer fra denne tiden, som fundament. Det gjaldt å skaffe seg 

så mange som mulig av disse grønne kortene for å bestyre nok arbeidskraft til å få sine 

bygnings prosjekter realisert. En stor arbeidsstyrke som jobbet for din adelsmann innebar stor 

økonomisk avkastning. Så gjaldt det å bygge opp biblioteker, brannstasjon, militær fort, og å 

bygge allianser slik at du kunne få flere embetsmenn og andre administratorer under din 

ledelse. Du forsøkte å ta rollen som den store byggherren og byplanleggeren. Den spilleren 

som satt igjen med flest poeng etter spillets slutt var vinneren. Både puerto rico og Saint 

Petersburg brett spillene er historiske strategi spill som jeg opplevde som både innfløkte og 

lærerike. Det hadde vært en stimulerende og hyggelig spill kveld, klokken nærmet seg 23.30 

og folk begynte å rydde av spill bordene og plassere spill eskene i sine respektive skap. 

 

Som vanlig på mandag klokken 17.00 var det tid for å besøke Samfunnet pub ved 

høyskolesenteret og delta i ARES simulerings spill klubb. Jeg trekker opp den tunge svarte 

ståldøren fra gateplan og vandrer ned trappene den til romslige studentpuben i kjelleren som 

blir transformert til spill klubb gjennom ARES medlemmenes kroppslige og verbale 

tilstedeværelse og gjennom at spill bord og esker med ulike brettspill settes frem og rigges 

opp for spill.  I kveld spilte jeg og tre andre, inklusive Roger som har vært aktiv i miljøet 

lenge. Roger med sitt høyst ordinære ytre snakket med meg om den årlige spill festivalen 

arcon, cosplay kultur, subkulturer, Hyperion og Fantasiforbundet. Jeg fikk opplæring i 

strategispillet «Agricola» der en skal være en bondefamilie som bygger opp sin farm til 

maksimal profitt og flest mulig poeng. Antall poeng per spiller ble regnet sammen via et ark 

der poengene til de ulike spillerne ble regnet sammen gjennom spillet og summert opp ved 

spillets slutt. Roger førte opp våre poeng underveis med erfaren mine. Selve spillet er meget 

komplekst hvor det er viktig å følge med intenst på svært mange momenter gjennom spill 

prosessen. Vi var fem spillere i alt, alle i dyp konsentrasjon over spill brettet. Roger forklarer 

meg: «Du må kunne forutse konsekvensene av dine trekk, du må hele tiden se an dine 
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motstanderes strategier og måle dem opp mot dine egne. Du må kunne blokkere motstandere 

når du har mulighet til å gjøre det. Du må velge deg roller og strategier som gir en engine 

effekt, det vil si at du får i gang systemer som regenererer seg selv mens du kan fokusere 

videre på andre momenter i spillet. Regenerering eller selvgående systemer kan være alt fra 

dyr som parrer seg og forøker bestanden din til å så korn på rette maner slik at avkastningen 

jobber i din favør via innleid hjelp til din gård.» Spillet agricola går gjennom 16 runder og tar 

cirka to timer å spille ferdig. Agricola simulerer tidlig 1700-talls jordbrukskultur. Ikoner på 

kortene og spillbrettet viser deg hvem eller hva som simuleres. Det er alt fra ulike yrkes og 

person-roller til familie forøkning når du har bygget ut et nytt rom på gården. Du skal som 

spiller sanke poeng, du skal hente inn leire, stein og tømmer for å skaffe deg de nødvendige 

råvarer til å maksimere fortjenesten på gården. Du skal bygge låver og hus, du skal avle opp 

og slakte dyr, du skal pløye jorda og så korn, du skal få rigget opp gjerder og satt opp 

bakerovn og du skal leie inn ekstra arbeidskraft til gården.   Leire, tømmer og stein 

simuleres med henholdsvis grå, brune og svarte små runde trebrikker. Bonden og bondekona 

simuleres med hver sin store runde trebrikke, hvor hver spiller har sin farge, hvor jeg hadde 

lilla i dette spillet. Spill betraktet som en form for lek der fantasien står sentralt, kan forstås 

som en måte å forstå sin verden på. Ulike objekter, mennesker, systemer, historiske epoker og 

kulturer kan omformes til mer håndterbare størrelser som lettere kan utforskes og manipuleres 

av spilleren. Når barn og unge bryter ned materielle og menneskelige stimuli det møter i sin 

verden ned til mindre håndterbare enheter, kalles det for miniatyrisering. Ved å anvende 

miniatyrfigurer kan ulike fenomener representeres og miniatyriseres. Dette 

miniatyriseringskonseptet har visse likheter med Piaget’s teorier om kognitiv konstruktivisme, 

der ny informasjon enten assimileres, gjøres lik allerede eksisterende mentale skjemaer, eller 

akkomoderes, hvilket betyr at det etableres nye mentale skjemaer og andre forkastes eller 

omstruktureres (Singer 1995:190). Miniatyrfigurer i spill kan lettere kontrolleres, manipuleres 

og håndteres, noe som kan bidra til å forstå ulike fenomener, som ulike historiske epoker eller 

rent emosjonelt virke avstressende ved å gjøre ulike fenomener som aggresjon, konflikter og 

utfordringer mer håndterbare for spilleren. Etter to intense timer var spillet over, vi summerte 

poeng og deretter dro jeg hjemover med trikken. 

 

Skedsmokorset Spillforening 



- 49 - 

 

Skedsmokorsets spill forenings formål er å aktivisere ungdom gjennom spill, samle spill 

interesserte og skape et aktivt spillmiljø, samt virke som rekrutterende organ for aktiviteter 

knyttet til simuleringsspill, inkludert hele spekteret fra rene strategispill til high magic fantasi 

og eventyrspill. Alle som er interessert eller har lyst til å bli interessert i simuleringsspill er 

velkomne som medlemmer i Skedsmokorset Spill forening (SKSF), selv om hovedtyngden 

aldersmessig ligger på ca. 20 år og den nedre aldersgrense for medlemskap er 10 år. Med 

simuleringsspill menes rolle, kort, miniatyr, brett og dataspill, riktignok er det en klar 

hovedvekt på brettspill. Skedsmokorset Spill forening er et lokallag i Hyperion (N4F). 

Skedsmokorset Spill forening (SKSF) arbeider aktivt mot misbruk av alkohol, narkotika og 

tobakk i spillmiljøet. SKSF er en demokratisk forening med en demokratisk styreform som 

baserer seg på frivillig engasjement og dugnad, og er partipolitisk og religiøst uavhengig. Ved 

å melde seg inn i SKSF blir man automatisk medlem av Hyperion (N4F). 

 

Organisasjonsmessig er SKSF strukturert rundt et triumvirat som betyr et styre av tre 

personer. Ideen med å skape et triumvirat oppstod fra oldtidens Romerriket med direkte 

inspirasjon fra det strategiske brettspillet «the Republic of Rome.» I det historiske 

strategispillet «the Republic of Rome» styrer hver spiller sin egen senator i oldtidens 

Romerriket. Målet med spillet er å manipulere andre senatorer, drive taktisk og strategisk spill 

om å skaffe seg mest mulig makt og innflytelse over størst mulig landområde, influere 

fordelingen av samfunnets goder, organisere hæravdelinger og administrere disse på en 

kløktig og slagkraftig måte både til rikets beste og mere subtilt til egen vinning. Med en sterk 

interesse for verdenshistorie generelt og dette strategispillet spesielt valgte man og innsette et 

triumvirat symbolisert ved foreningens logo med de tre tårn som står for triumviratets tre 

medlemmer. I tillegg til dette er det til enhver tid innsatt et styre og det holdes et årsmøte hvor 

nytt styre velges. De tre som sitter i triumviratet som de facto er SKSFs leder, sekretær og 

ambassadør, har følgende arbeidsoppgaver fordelt på hver av lederrollenes ansvarsområder: 

Foreningens leder skal være foreningens øverste leder og har i kraft av dette tegningsrett for 

foreningen. Sekretæren er foreningens nestleder og lederens stedfortreder, overtar i lederens 

fravær alle hans eller hennes plikter, rettigheter og fullmakter, er øverste ansvarlig for den 

daglige drift av foreningen, skal føre et medlemsregister for foreningen som tilfredsstiller 

statens og Hyperions krav til en god juridisk og økonomisk fullverdig medlemsliste. Videre er 

sekretæren i kraft av det tilvalgte embete ansvarlig for foreningens økonomi, og plikter å føre 
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regnskap for foreningen. Dernest tilkommer tegningsrett for foreningen. Ambassadøren 

fungerer som foreningens bindeledd mellom andre foreninger og skal representere SKSF i 

diverse organer og arrangementer, med andre ord være foreningens ansikt utad. Triumviratets 

oppgaver er å kalle inn til styremøter, behandle medlemssøknader, representere foreningen 

utad, samt fungere som foreningens seremonielle overhoder ved eksempelvis tildeling av 

ulike utmerkelse emblemer og tildeling av foreningens uniform til nye rekrutter. Vedtak gjort 

av triumviratet gis oppsettende virkning inntil styret eventuelt måtte vedta noe annet (SKSF 

vedtekter 2009:2).  

 

Det første triumviratet bestod av formann Erlend S. Bruer, generalsekretær Marius Sæther og 

sjefsambassadør Magnar G. Müller og ble innstiftet av årsmøtet den 13. mai 2003. Styret 

består av triumviratet samt to til fire styremedlemmer og fungerer som foreningens øverste 

organ mellom de to ordinære årsmøter. Styrets ansvarsområde inkluderer planlegging og 

organisering av alle aktiviteter, bestyre foreningens daglige drift, innkalle til årsmøter, foreta 

alle økonomiske disposisjoner for foreningen, samt ta alle fortløpende avgjørelser og ved 

særskilte behov å tildele tegningsrett (SKSF vedtekter 2009:3). Skedsmokorset Spill forening 

gir mange ungdommer en anledning til å prøve seg ut som en aktiv borger som deltar i de 

demokratiske styringsprosesser. Et demokratisk sinnelag og bevisstgjøring for ungdommer er 

et element som gjennomsyrer det meste av Hyperions foreninger. Følgelig er det mulig å 

hevde at Hyperion som sådan også fungerer som demokratiopplæring for ungdom (Vaaheim 

intervju:2011).  

 

SKSFs medlemmer bruker foreningsuniformer, særlig ved hytteturer og andre større 

arrangementer. Disse militær og speider liknende uniformene anvendes med en viss ironisk 

distanse og på en lekende måte. På fotografier poseres det på militær maner, men ser man 

nærmere etter så oppdager man at en del av skjortene henger utenfor buksene, en del av 

medlemmene er kroppslig posisjonert i helt ulike vinkler, og uniformene bæres i det hele tatt 

på individuelt og særpreget vis. Fredrik Vaaheim betoner viktigheten av å bygge en god og 

solid foreningsidentitet. Bruk av egen logo, flagg og uniformer er en del av denne 

identitetsbyggingen. Et annet element i denne identitetsbyggingen er en god arbeidsmoral når 

det gjelder felles dugnadsprosjekter for å tjene inn penger til foreningen. Skedsmokorset 
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Spillforenings medlemmer jobber som vaktmannskaper ved den årlige boligmessen. På disse 

dagene jobber de fra morgen til kveld ca. 08.00 til 22.00 hver dag. De tjener inn godt med 

penger på disse dugnadene og foreningen gjør det godt både hva gjelder antall medlemmer og 

foreningens økonomi. En god del av pengene anvendes for å kjøpe inn nye kort og brettspill 

som låses ned i to store spillskap når møtene avsluttes for kvelden (Vaaheim intervju:2011). 

Aldersmessig strekker et gjennomsnittlig SKSF møte seg fra 14 år og frem til 30 år. Alle 

spillkvelder er alkoholfrie. Møtene foregår på skedsmokorset samfunnshus der SKSF får låne 

fine lokaler som ser ut som et slags klasserom med tilhørende kjøkken hvor en kan bringe 

med seg og lage egen mat og lagerrom til å oppbevare brettspillene og annet. Ved en meget 

gunstig avtale med kommunen og de ansvarlige for lokalene, får SKSF låne disse lokalene 

helt gratis. Skedsmokorset samfunnshus får noe kommunale midler men er i hovedsak privat 

drevet. På en gjennomsnittlig spillkveld hos SKSF er det en cirka 30 til 40 personer hvorav de 

aller fleste er svært aktive gjennom ettermiddagen og kvelden med diverse brettspill, 

miniatyrfigur og rollespill. En gang i måneden arrangeres det temakveld med cosplay, altså 

kostyme og rollespill sammen relatert til temavalget.   Kultur avhenger av å gi 

materielle og idemessige ting mening ved å tilskrive dem ulike posisjoner i et klassifikatorisk 

system. Markeringen av ulikheter etablerer en tingenes orden og sorterer dem i et hierarki, 

slik at et symbolsk system som gis navnet kultur etableres. Sosiale grupper påfører og 

projiserer mening på sin verden ved å ordne og organisere ting i ulike klassifikasjonssystemer 

(Douglas, 1966). Brettspill og rollespill av mer kompleks karakter kan betraktes som mikro-

kosmologier hvor karakterer, landskap og artefakter settes inn i et klassifikasjonssystem som 

gjelder for selve spillet. Den franske antropologen Claude Levi-Strauss vektlegger 

sentraliteten av binære opposisjoner som fundamentale for alle klassifikasjoner, fordi en 

trenger en klar forskjell mellom ting for å kunne klassifisere dem. Antropologen Mary 

Douglas argumenterer for at det som i sterk grad forstyrrer den etablerte tradisjonelle 

kulturelle orden er når ting dukker opp i feil kategori, eller når ting ikke passer inn i noen 

kategori og derfor faller utenfor det etablerte klassifikasjonssystemet. Eksempler på dette er 

en substans som bly som er et metall men også flytende som en væske, eller flyvefisk som er 

fisk som har vinger, slike fenomener er hverken det ene eller det andre, isteden flyter de 

ambivalent omkring i en ustabil, farlig, hybrid sone som befinner seg midt imellom. Stabile 

kulturer krever at tingene og fenomenene holder seg i sin tilviste plass i 

klassifikasjonssystemet. Symbolske grenser holder kategoriene rene, noe som bidrar til å gi 

kulturer deres unike mening og identitet. Det som destabiliserer kulturen er materie utenfor 
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sin tilviste plass, matter out of place, noe faretruende og urent som bryter uskrevne regler og 

koder. Jord i hagen går fint, mens jord inne på soverommet er materie utenfor sin tilviste 

plass, et tegn på forurensning, av symbolske grenser som overskrides, av tabuer som brytes og 

meningssystemer som trues. Det som gjøres med matter out of place, er å feie det bort, kaste 

det ut, gjenskape orden, renhet og system, og bringe tilbake tingenes normale og trygge 

tilstand (Hall 1997:236). Tilbaketrekningen hos en del kulturer mot et forsøk på lukkethet og 

avsondrethet mot utlendinger, fremmede, inntrengere, kort sagt enhver som fallet inn under 

kategorien anti-gruppe eller the other, er en del av den samme renselsesprosessen (Kristeva, 

1982). Science fiction, fantasy og skrekk kulturer beskjeftiger seg i stor grad med fenomener 

som faller utenfor de etablerte tradisjonelle klassifikasjonsapparatene, ting som kan true den 

etablerte orden. Fenomenet cyborg er halvt menneske halvt maskin og dikotomien mellom det 

biologiske og det maskinelle trues. Skrekk og fantasy sjangrene beskjeftiger seg med 

fenomener som hekser, spøkelser, vampyrer, monstre, drager, trollmenn, magi, orker, alver, 

varulver og demoner, alle fenomener som kan klassifiseres som det Derrida kaller the other. 

Varulver truer det dikotomiske skillet mellom menneske og dyr, vampyrer og spøkelser kan 

forstyrre det dikotomiske skillet mellom levende og døde, magi truer skillet mellom det 

materielle og det spirituelle og åndelige. Det dreier seg om fantasileker med rituelle overtoner 

blant Hyperions medlemmer, men det spilles med fenomener som har potensiale i seg til å 

være utenfor sentrum av makten og den etablerte orden. 

 

SKSF spillkveld med western tema: 

Lokalene var omdannet til et cowboy & western-landskap med pappstafasje klistret opp på 

veggene i form av representasjoner av kaktuser, sheriffens etterlysningsplakater, saloon 

anvisninger og annet. Det var hemningsløs kitsch som ble ytterligere forsterket av en viss vilje 

til illusjon hos deltagerne. Det ble også spilt spagetti western og andre cowboy låt slagere via 

programvaren på en bærbar laptop og ut gjennom data høyttalerne. SKSF har ofte et innslag 

av cosplay, kostyme lek eller rollespill og kostyme satt sammen, på sine arrangementer. I dag 

hadde ca. 40 % av deltagerne på seg western relaterte kostymer. Noen var saloon gledespiker, 

noen av jentene var utkledd som indianere, og noen av jentene og en del av guttene var 

utkledd som lovløse og fredløse cowboyer, sheriffer og betjenter. En del bar lekerevolvere og 

noen av disse var utstyrt med kruttlapper som skapte en sjenerende støy for meg da de ble 

avfyrt. Vi startet fantasilek aftenen med å spille kortspillet «bang!» I dette westernspillet, som 
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også kan kombineres med et element av rollespill, trekker man hver sin rolle fra kortbunken: 

Sheriffen som tildeles cowboyhatt og sølvstjerne på brystet, cowboyer som følger sine egne 

lover (outlaw), banditter, overløpere (renegade) og fullmektiger. Så duelleres det, spekuleres i 

hvem som har hvilken rolle i spillet, og last man standing er vinneren. Når kortene legges ut 

på bordet og det blir smertelig klart for spillerne hvem som er alliert og fiende, utfoldes et 

paranoid inferno av revolver dueller, kamp for å overleve og lovens representanters kamp for 

å skape lov og orden.  

 

Etter dette spillet var jeg med en gjeng inn i det bakerste rommet, som ble til et eget rom via 

en skillevegg som kunne trekkes ut, og deltok i rollespillet «Danger Town» med tidligere 

Hyperion leder Nicklas Dalsteen, iført sheriff vest med frynser, cowboyhatt og sølvstjerne for 

anledningen, som spill leder eller game master. Hver karakter hadde 7 poeng å dele ut til seg 

selv. Statistikken, omtalt som stats, ble av hver enkelt spiller delt inn i kamp ferdigheter, 

sosiale ferdigheter og utholdenhet. Det kunne gis maks 4 poeng på en ferdighet, og som sagt 7 

poeng sammenlagt. Vi ble bedt om å skrive ned hver vår rolle, dennes ferdigheter og 3 

eiendeler på det arket vi hadde fått utdelt. Hver spiller hentet ut fire terninger fra 

terningboksen. Danger Town hadde cirka 50 000 innbyggere. Min karakter hadde som 

statistikk 3 i kamp hvilket betyr at dersom man havner i kamp kan en trille tre terninger. På 

sosiale ferdigheter hadde jeg 2 og på utholdenhet også 2. Jeg hadde tre eiendeler til min 

karakter som var colt revolver, cowboyhatt og hest. Vi samarbeidet om å lage en historie, hver 

spiller tilla sine narrative komponenter og gjennom spillets dynamikk ble de ulike 

komponentene satt sammen som kreative synteser til en større fortelling.   Rundt 

spillbordene som var skjøvet sammen satt Johan med påklebet løsbart som spilte en slesk og 

slu kvinne forførende svindler ved navn Don Carlos, Ronny som spilte en mexikansk 

landeveisrøver og drukkenbolt, Espen som spilte rennesten kriminell revolvermann med 

psykopatiske trekk, Ida som iført isblå kjole med paljetter og boa fjær i håret spilte saloon 

gledespike, Jenny som var indianer med skinnvest, fjær i håret og pil og bue ved sin side, 

Johanna som var iført en mere gotisk variant av cowboy kostymet med svartkledd lakk og 

skinn drakt med inspirasjon fra både punk og western, jeg som spilte Jonny Colt Olsson med 

yrket eller konseptet gunslinger og outlaw og Nicklas som leder av spillet. Sheriff Nicklas 

ledet an og delegerte roller og hendelser i samarbeid med spillerne. Dersom det eksempelvis 

kom til en shoot out duell inne i danger town western byen på den lokale saloonen, måtte hver 
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av de involverte spillerne trille hver sine terninger for å avgjøre utfallet. Bare terningkast med 

fem og seks prikker gav positivt utslag for spilleren. Målet for den karakteren jeg kontrollerte, 

Mr. Olsson, ar å etablere sin egen saloon i byen, bli selvstendig næringsdrivende og komme ut 

av det kriminelle livet. Det viste seg ettersom narrativen utspilte seg og ble konstruert, at 

Olsson hadde begått et større bankran en gang i fortiden og at pengene og gull barene fra dette 

ranet nå var gjemt under sengen på mitt treroms værelse over den lokale hardware store. Det 

dukket også opp en fremmed i byen, en mystisk mann med svart lærfrakk, en morderisk 

etterlyst lovløs som viste seg å være en tidligere bande frende av Olsson. Det kom inn et 

element av absurd slapstick i fortellingen i form av figuren Don Carlos, en slibrig prostituert 

kvinnebedårer uten hemninger på jakt etter borgermesterens berømte gulltruser. En annen 

rolle var en sadist som foraktet indianere som hadde som uttalt mål å drive ut alle indianere 

fra byen. Personen bak denne rollen overspilte og de asosiale trekk som var en del av hans 

karakter, virket stemningsspolerende. Valg i rollespill har også konsekvenser for den 

karakteren man spiller. Den tyranniske rollen som anvendte for mye vold falt for eget grep og 

havnet raskt ut av spillet med en indianer pil gjennom brystet. Så var det Taco El Matadore, 

en mislykket desillusjonert landeveisrøver fra Mexico som våknet opp etter tequila fylla med 

en kaktus hengende fast i ryggen. Danger Towns bankhvelv ble sprengt i luften ved hjelp av 

dynamitt men de tre bandittene ble plaffet ned i en voldsom pistol duell og meg og min gamle 

gangster kollega sammen med den ene saloon gledespiken stakk av fra byen med kontantene 

og gull barene lastet opp på hvert vårt esel. Indianerpiken stakk av med alle hestene fra byen, 

etter først å ha skutt med pil og bue både stallgutten og deretter sheriffen. Flere liter med brus 

ble drukket i løpet av spillkvelden og mengder av potetgull og godterier ble konsumert. Det 

var blitt mørkt ute, klokken nærmet seg halv tolv og det var på tide å vandre mot busstoppet 

for å reise inn mot Oslo sentrum igjen.   Rollespillet «Danger Town» og det 

generelle western temaet for spill og kostymelek, er et eksempel på en representasjon av en 

historisk epoke med vektlegging av det kreative og lekne. Det finnes tre ulike tilnærminger til 

å forklare hvordan representasjon av mening gjennom bruk av språket fungerer. Den 

reflekterende eller speilende tilnærmingen hevder at mening ligger i objektet, personen, ideen 

eller hendelsen i den virkelige verden, og språket fungerer som et speil som reflekterer den 

sanne mening slik den allerede eksisterer i den sanselige og materielle verden. Både språk, 

tegninger og malerier kan sies å speile eller imitere naturen (Hall 1997:24). Rollespillet 

«Danger Town» kan ut i fra en slik tilnærming sies å imitere både heroiske og mere brutale 

sider ved en historisk epoke. Dette gjøres lekent og med en svært liberal omgang med fakta, 
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slik at speilingen suppleres med fri fantasi og diktning. Når jeg observerte kostymene som ble 

anvendt under western temakvelden, så jeg helt klart et forsøk på speiling, kostymene var i 

stor grad direkte inspirert av epokens klesstiler, selv om veien til historisk gjenskapning 

(historical re-enactment) fortsatt var lang. Den andre tilnærmingen hevder at taleren, 

forfatteren eller deltageren i språkspillene påfører hans eller hennes unike mening på verden 

gjennom språket. Ut i fra en slik intensjonal vinkling betyr ordene det forfatteren intenderer at 

de skal bety. Dermed blir det viktig å understreke at språket er et sosialt system og ikke et 

privat språkspill. Våre private kognitive konstellasjoner må forhandle med alle de andre 

meningsmatrisene som ordene og bildene sirkulerer gjennom. Hvert ord har sin historie og sin 

sosiale og kulturelle kontekst hver gang ordene brukes. Den tredje tilnærmingen anerkjenner 

språkets offentlige, forhandlingsbare og sosiale karakter. Hverken tingene i seg selv eller de 

individuelle brukere av språket kan fastholde og trekke ut av ordene noen statisk essens. Ut 

fra en konstruktivistisk tilnærming til representasjon konstrueres meninger ved å bruke 

representasjonssystemer som konsepter og tegn. Det blir viktig å skille den materielle verden 

hvor ting og mennesker eksisterer, fra de symbolske praksiser og prosesser som 

representasjon, mening og språk opererer gjennom som redskaper for persepsjon og 

fortolkning. Språksystemet konstruerer meninger som siden projiseres ut på den materielle 

verden (Hall 1997:25). Rollespill anvender i stor grad språket i den sosiale samhandlingen til 

å konstruere fortellinger som igjen er representasjoner av historiske epoker, fantasi, 

landskaper, roller og artefakter.  

 

Temakveld med aliens, robots og science fiction generelt.  

Vi sitter bakerst bussen som raser avsted gjennom rushtrafikken og prater om fantasy, 

Hyperions sommerleir og om hvordan det kan ha seg at pil og bue har oppstått så mange ulike 

steder på jorden omtrent samtidig. Jonas foretrekker hard science fiction fremfor fantasy og 

begrunner dette med at fantasy konseptet ofte blir variasjoner over det samme plottet og 

følgelig for repetitivt og forutsigbart. Jonas er blivende matematiker, snar ferdig med sin 

bachelorgrad, mens hans kjæreste er kunstner. Vi hoppet av bussen ved skedsmosenteret og 

samfunnshuset. Vi vandret gjennom korridoren og inn i spill lokalet til SKSF. Temakvelden 

var science fiction men ingen kom i full kostyme. Jenny og Lise var riktignok antrukket i full 

gotisk drakt, hvor Lise kroppsliggjorde en cyber goth stil med masse små rør, tuber, 

skinnbiter og skinnremser festet i håret, høye platå lakk boots, hvite tights med svarte 
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sønderrevne strømpebukser utenpå og cyber lateks skjørt. Lise syr sine egne klær i tillegg til 

dem hun kjøper, ofte på shoppingtur til London og camden town. Jenny hadde korsett i skinn, 

vakker ball kjole og i det hele tatt en mere victoriansk gotisk stil. Langs med veggen ved 

siden av inngangen til kjøkkenpartiet var det plassert et langbord med en bærbar pc koblet til 

en høyttaler, med andre ord musikk anlegget for kvelden, samt plastflasker påklebet alien 

monster etikett med irrgrønn nesten selvlysende e-stoff og sukkerholdig væske inni. Videre 

hadde Jenny og Lise bakt en mengde muffins med neon lilla, sjokk gul og super rosa 

konditorfarger. Dessverre for min del var det også lagt ut en hel pakke med party smell 

flasker, slike små plastflasker med en snor på siden til å dra i, som smeller og skyter ut 

papirremser. Så det smalt mye og høyt i starten, ettersom samtlige smell flasker ble detonert 

til min irritasjon og stress. Mens den ene smellflasken etter den andre gikk av forsøkte vi å 

spille kort og strategispillet «race for the galaxy.» Det var Ronny, Richard, Jens og Ivar med 

assistanse fra et par nye folk, som satt i ring rundt et spillbord og la ut kort runde for runde 

etterhvert som konseptet, konkurransen og kampene utspilte seg.  

 

Race for the Galaxy er et strategisk science fiction kortspill som dreier seg om at hver spiller 

skal bygge opp sin egen galaktiske sivilisasjon. Dette skjer gjennom fem ulike faser som 

velges enkeltvis ved starten av hver spillrunde: utforske (explore) etter at du starter på hjem 

planeten din (home world), utvikle (develop) den eller de planetene du oppdager, stasjonere 

en permanent base og/eller by på den nye planeten (settle), utvinne og produsere mineraler, 

metaller eller ulike varer på planeten (produce) og deretter konsumere de varene som din 

befolkning har produsert (consume). Ved starten av hver spillrunde velger hver enkelt spiller 

hvilken fase en skal operere ut i fra under denne runden. Man velger så handlings kort ut fra 

den fasen man har valgt. På kortene er det trykket data animerte bilder av ulike alien raser, 

romskip, planeter, roboter, rebell tropper, gruvedrift for å utvinne edelstener, gruvedrift ute i 

Oort skyen med mere. Man vinner victory points, seiers poeng, ved å være en vellykket 

industri, teknologi, sivilisasjons, økonomi og produksjons utvikler. Videre er det ved ulike 

expansion packs mulig å legge seg på en mere militaristisk strategi. Ekspansjons pakker, 

expansion packs, er ekstra sett med kort som utvider spill-universet med flere mulige 

karakterer, plott og strategier. Det var ikke så lett å sette seg inn i spillet for første gang, det 

var mange regler og ulike spill elementer å holde rede på, heldigvis fikk jeg noen ekstra 

instrukser fra de to nykommerne som viste seg å være drevne spillere. Etter kortspilet var det 
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tid for cosplay konkurranse, kostyme sammen med en rolle som hører til kostymen, med 

premie for beste kostyme. Siden ingen hadde kledd seg ut i skikkelig kostyme så ble det 

improvisert kraftig. Ivar iførte seg lange papirstrimler som ble teipet fast rundt munnen slik at 

de så ut som tentakler. Espen teipet inn hele ansiktet sitt og plasserte en oppblåst ballong 

under skjorten på ryggen og fikk et hunchback of notre dame preg som ble forsterket av hans 

lutende, vaklevorne og gyngende gange. En annen fyr ble kledd opp i Lise's korsett og fikk 

plassert en tinnhatt i folie med antenne på hodet. Runar fra stavanger hadde fått sydd en grønn 

Cthulhu ansikts lue med tentakler av kjæresten sin. Denne Cthulhu monster fra en fremmed 

dimensjon luen og ansiktsmasken var hånd strikket med garn. Etter en kort dans og noen ord 

om begrunnelse for valg av drakt foran dommerpanelet fra hver av deltagerne i cosplay 

konkurransen, gikk Richard iført en søppelsekk, en ballong under søppelsekken og med 

frihetsgudinne maske, av med seieren og vant en R2D2 star wars robot vekkerklokke.  

 

En tynn fyr som kom i slåbrok, Ivar, en heavy metal entusiast med militær bukser og band t-

skjorte, Jonas som var game master, og meg, rigget oss til ved to spillbord som var skjøvet 

sammen og satte i gang med å spille brett og miniatyr figur spillet «Castle Ravenloft.» Castel 

Ravenloft bygger videre på den klassiske dungeons and dragons spillmodulen. Spillet foregår 

inne i ruinene av et enormt slott med haller, korridorer, trapper og hauger av skjelettbein visse 

steder. Slottets kjeller eller spill verdenen er overtatt av onde krefter, onde mørke overlords 

som engang har blitt korrumpert så mye at de har blitt herre i sitt eget rike. Deres rike er det 

område de er bannlyst til. De kan se andre personer som de ønsker å interagere med, men det 

er umulig for dem og nå dem. De lever som en slags vampyriske spøkelser henvist til en 

skyggeaktig eksistens. De er bannlyst til sitt eget personlige helvete, som herrer i sitt rike 

lever de ut sine liv i fortvilelse. Roger står over oss og forteller ivrig om denne 

bakgrunnshistorien for spill verdenen. Han gestikulerer og forteller ivrig, vi andre blir revet 

med av fortellingen hans. Stemningen blant oss stiger, vår fantasi har blitt stimulert og vi er 

psyket opp for å spille og ha det moro. Det anvendes miniatyr figurer i castle ravenloft: 

reptilske krigere med hellebard øks, mellomstor og diger zombie drage, udødelige skjelett 

krigere med skjold og sabel, kriger prester (warrior priests), isblå fargede ild skjeletter som 

kan kaste ut ildkuler, vampyr leder, kannibalsk beist, demoner, elemental vesener, flokk av 

rotter (pack of rats), levende gargoyle, zombier med mere. Hver spiller skal spille ut en av de 

gode figurene som vil renske ut ondskapen. Karakteren en spiller har et kort (character sheet) 
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hvor all vital statistikk er listet opp. Jeg spilte den reptilske krigeren som hadde bevegelse på 

5 (speed). Fem i bevegelse betyr at en kan bevege seg fem felter av gangen i spillet. Tallet 5 

angir altså din figurs bevegelsesevne og hastighet. Du har to handlinger per spillrunde. Du 

kan velge to bevegelser, hvilket betyr at du kan bevege deg opp til 10 felter. Du kan også 

velge en bevegelse (fem felter) og en angreps manøver (attack). Når du står ved kanten av et 

større spill felt som viser områder av slottet, legger du på en ny spill felt brikke som en ny bit 

til puslespillet. Er det en svart pil på den nye spill felt brikken så betyr dette at en må trekke et 

monster kort. På monster kortet står det hvilket monster som dukker opp av skjelett bein 

haugen. Så er det å bruke figuren sin til å sloss med monsteret. Den figuren jeg kontrollerte i 

spillet bar en beskyttende halv rustning, body armour, altså kropps panser, som gav 17 poeng 

i beskyttelse. Videre hadde jeg 10 poeng i HP altså health points som kan oversettes med 

vitalitet eller livskraft. Når jeg sloss mot et monster, eksempelvis en udødelig skjelett kriger 

med skjold og sverd, så står det angitt på monsterkortet hvilken slagkraft eller damage points 

som også kan oversettes til evne til å ødelegge, og helse skjelett krigeren har. Så er det å rulle 

terning for å avgjøre hvem som vinner kampen. Vi startet med hver vår miniatyr figur ved 

inngangspartiet til slottet. En spiller ble skviset og klemt mellom to vegger som beveget seg 

mot ham. En helte figur sloss mot en gargoyle. En ble angrepet av en rotteflokk. Alle 

samarbeidet om å bekjempe den mellomstore zombie dragen som sørget for å tildele en rekke 

damage points til de ulike spillerne, angitt ved damage tokens som er små og mellomstore 

pappbiter med trykk på, som med tall og symbol angir din spill figurs skade omfang. En 

spiller spilte trollmann som kunne helbrede andre skadede spillere. En slags magisk 

helbredende livseliksir ble manet frem ved hjelp av trolldom. Trollmannen kunne ved flere 

anledninger redde sine medspilere. To ganger i løpet av spillet var det også mulig å sette ut og 

aktivere en helbredelses energi som helbredet alle spillerne med opptil 5 skade poeng 

(damage points). Målet for denne storyline modulen av spillet var å utforske slottet og finne 

frem til vindeltrappen som gikk ned til en enda dypere kjeller. Vi klarte å løse oppdraget 

(quest) til slutt, men flere av oss vær nære på å stryke med flere ganger på veien dit. Jeg 

bekjempet to udødelige skjelett krigere, men det var i kampen mot den mellomstore zombie 

dragen, angitt med egen miniatyr figur, at jeg fikk mange skade poeng, 9 på det meste, og jeg 

hadde 10 livspoeng å gå på i alt. Ronny sin figur, en ny fyr som var kommet med i spillet etter 

at Jonas dro av gårde med dama si som hadde sittet hele kvelden for seg selv med sin bærbare 

pc, reddet min kriger figur med sine helbredende krefter. Når en spiller hadde vunnet over et 

monster fikk man en skatt, på engelsk treasure item, angitt på et kort man trakk. Jeg fant en 
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stake til å slå igjennom hjertet til sjefs vampyren og jeg fikk et kort med helbredende krefter 

som jeg kunne bruke til å gi helse til andre skadede spillere. Til slutt stod alle figurene ved 

nedgangen til slottets dypeste kjeller og castle ravenloft spillet var vunnet. Dette var et 

eventyr, fantasi og samarbeids spill. Ved å aktivere og stimulere fantasien sammen med 

rasjonelt å foreta gjennomtenkte valg innenfor spillets regler og prosedyrer, samarbeidet vi 

om å løse spillets mysterium og oppdrag. Vi simulerte det utrolige og overnaturlige, samtidig 

som regelverk og følgesriktighet også er en viktig del av spillet. Det var nå blitt mørkt ute, 

Jenny drev å ryddet sammen med Lise, papirstrimler fra smellflaskene ble sopt vekk fra 

gulvet, spill lokalen begynte å bli tomme for folk. Jeg sa farvel og beveget meg mot buss 

stoppet.   Evne til å skape fortellinger gjennom å aktivere sin skaperkraft, 

emosjoner og fantasi rammet inn av spillets regler og faste prosedyrer, later til å være en 

ferdighet som både kan øves opp og som noen mennesker har et særlig talent for. Enkelte av 

skedsmokorsets spillforening medlemmer laget egne rollespill, supplerte allerede eksisterende 

spill med tilleggsfortellinger og laget ekspansjonspakker som er egne spillkort som de lager 

på sin laptop. Ekspansjonspakkene lages for å supplere og utdype og videreføre allerede 

eksisterende og utgitte kortspill.  

Rolle simuleringer 

På Hyperions sommerleir på Hove leirsted utenfor Arendal deltok jeg blant annet på 

rollespill-lederkurs i regi av Tomas Mørkrid. Gjennom samtaler med ham og ved utøvelse av 

praktiske rollespillferdigheter med bruk av live rollespill elementer, fikk jeg en innføring i de 

elementære komponenter som rollespillsjangeren består av. Rollespillet Fabula, laget av 

Tomas Mørkrid, ble anvendt. Vi var cirka 17 personer på kurset og vi ble instruert til å lage en 

trolldoms og heksesirkel. Vi står i en sirkel på gressletten foran det rødmalte leirhuset med 

Hyperions enhjørning symbol hengt i form av et flagg over hovedinngangen. Solen står høyt 

på en skyfri blå himmel, fuglekvitter høres fra de omkringliggende skoger, blandet med lyden 

fra hamring under arbeidet med å bygge en Mario brothers inspirert katapult. En sval vind 

smyger seg gjennom trærnes blader. Vi har vær vår magiske trollstav, det er stokker eller 

kjepper vi har funnet i skogsområdene rundt parken. I tillegg visualiserer vi at vi står ikledd 

svarte kufter og vi har også med oss hver vår magiske helbredelses stein som kan sende ut 

energier som kan lege ulike skader. En attraksjon ved fantasilek av denne typen kan være en 

kulturell, sosial og narrativ stimuli som internaliseres og bidrar til å skape en forflytning av tid 

og sted, såkalt displacement. Ved å visualisere at en befinner seg sammen med andre spillere i 
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en mystisk og eventyrlig fantasiverden kan det skapes en deindividualisering og en følelse av 

flow der en glemmer både seg selv og tid og sted rundt en. Det kan være mange årsaker til at 

barn og unge engasjerer seg i en viss type lek, alt fra ønsket om å oppnå en endret 

bevissthetstilstand, begjær etter visse emosjonelle og fysiologiske tilstander, bygge opp en 

sosial identitet og prestisje som en form for sosial kommunikasjon til omverdenen (Goldstein 

1995:139). Vi ble vist kartet over Karelen, området der dette fiktive fantasirikets fortelling 

foregikk. Visse grunnelementer på kartet over Karelen kan trekkes ut: 

1. Landevei. 

2. Vertshus. 

3. Riddere. 

4. Gjøglere. 

5. Leirsted inne i skogen. 

6. Svarte orker. 

7. Drage. 

8. Landeveis røvere. 

9. Røverborg. 

10. Hekser som driver med svart magi og som truer den etablerte orden i riket. 

11. Konger og småfyrster. 

Gjennom en uke med timesvis med live- og verbalt rollespill samarbeider vi om å skape en 

intens fortelling med grunnlag i våre rollefortolkninger av å være trolldomsmestere. 

Grunnelementer i narrativen og karakterene knyttet til fremføringen av heksesirkelen er som 

følger: 

1. Bruk av trolldom, ikke magi. Svart magi ble ansett som mørke destruktive krefter som 

ville korrumpere den som anvendte dem.  
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2. Heksemester spilt av Tomas Mørkrid selv. En dominerende, hard og uforsonlig 

skikkelse med intense stirrende øyne og gjennomtrengende dyp røst. 

3. Ekspedisjon inn i grotten for å bekjempe en enorm drage. Dragen viste seg å være død 

eller døende, noe tydet også på at det kunne dreie seg om en enorm statue knyttet til en 

mystisk kult. 

4. Heksesirkelen utfører en rekke ritualer for å redde Karelen fra onde demoniske magi 

krefter. 

5. Trolldomssirkelen knyttet til helbredelse ved å ta i bruk mystiske energier, 

naturdyrkelse og bevaring av liv. 

6. Den onde hæren med svart orker ridende på dinosaurer og med svarte magikere i 

spissen, angriper oss med full styrke. 

7. Et medlem av trolldomssirkelen går i det skjulte over til den svarte demoniske siden i 

denne kampen mellom gode og onde krefter. Han anvender forbudt magi formularer 

fra en grimoire bok som gjør at han blir besatt av det demoniske. Han trekker med seg 

et medlem til fra heksesirkelen i sitt forræderi. 

8. Intervensjon fra de andre medlemmene av heksesirkelen for å drive ut det onde ved et 

renselsesrite og ved munnhuggeri der de to skyldige blir konfrontert med hva de har 

gjort. 

9. Vi anvendte artefakter for å gjøre den fortellingen vi skaper sammen enda sterkere. 

Hver vår stein som vi fant hver og en på gressletten i parken foran hovedhuset. Denne 

steinen skulle representere en trollstein med indre kraft som kunne stråle ut av den. 

Trollsteinen kunne brukes til beskyttelse mot onde krefter, samt til helbredelse. Vi fant 

også hver vår kjepp eller grein som vi brukte til å representere en trollstav. Trollstaven 

kunne sende ut kraft og akkumulere energi fra jordens kraftfelt. 

10. Ekstremt rituale mot slutten der alle heksene stod i en fysisk sirkel ute på gressletten 

med trollstein i den ene hånden og staven i den andre. Vi satte en sirkel av rensende og 

beskyttende ild. Vi brukte all vår indre trolldoms og livskraft til å stanse den onde 

demonhæren og de svarte magikerne. En etter en spilte vi ut den teatralske scene der 
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vi falt døde om av utmattelse på gresset. Bare trollsirkelens eneste jente ble stående 

igjen som en seirende gudinne over mørkets krefter. 

11. Trolldom knyttet til elementene jord, ild, vann, luft og eter. 

På kvelden sitter jeg i sofaen inne i hovedhuset og prater med Tomas Mørkrid. På anlegget 

har Roar satt på techno mjauesangen til Nyan katten som er kjent fra youtube videoen der den 

seiler gjennom verdensrommet med en regnbue bak seg og synger. Utenfor vinduene på 

fremsiden av huset ses noen Hyperion medlemmer som fekter med lateks sverd. Rundt oss 

sitter det en masse folk og spiller ulike brettspill, ler, smiler, prater, spiser godteri og hygger 

seg. Stemningen er trivelig og gemyttlig. Tomas legger ut om rollespillsjangerens 

grunnelementer: «For det første så har du selve spillsituasjonen som inkluderer et miljø som 

kontrolleres gjennom å regulere bruk av lyd, lys, stemning og plassering av bord og stoler. Så 

har du spillerne hvor du som spilleder må observere og møte spillerne der de er. Du må ta 

tydelig ledelse og styre ritualet og gruppedynamikken. Selve spillet inkluderer 

fortellerteknikken, konflikt-systemet, settingen og de praktiske hjelpemidlene du velger å 

anvende. Rollene i narrativen må gis navn, de må settes i en relasjonell kontekst, de må gis 

ferdigheter, det må etableres en rolleskisse som inkluderer en rolleutvikling. Så har du 

scenariet som innebærer setting-elementer, målsetting, handlings-ramme for den enkelte 

karakter og for gruppen som helhet, samt selve plottet. Den indre visualiseringen av 

fortellingen kommer også med, å få til en sterk emosjonell og visuell indre stemning hos 

spillerne øker sjansen for en bra spillopplevelse. Akkurat som med filmer og teater så er 

scenesettingen viktig. Da sikter jeg til tempoet i fortellingen, handlingsrommet for rollene, 

tiden, stedet, den indre tilstanden, hendelsene, kut i scener og drivet i fortellingen. 

Interaksjonen mellom spillerne er sentral, med det sikter jeg blant annet til rolletolkningen, 

valgene du foretar deg under spillets gang, de handlinger din karakter i spillet gjør og de 

konsekvenser dette får for rollen. Ved å gi spillerne rike beskrivelser av ulike scenarier og ved 

å stimulere til en god dialog spillerne imellom, kan du sitte å mate samspillet. Selve fiksjonen 

som er rammen rundt dette er bygget opp av rollenes reaksjoner, tilstander, emosjoner, indre 

bilder og fortellingen om hver enkelt rolle.» Noe som kan tillegges er en demokratisering av 

fortellertradisjonen der de fleste som ønsker det har muligheten til å delta sosialt og 

samarbeide med andre om å lage fortellinger. I en viss forstand er det her et slektskap med 

den folkelige fortellertradisjonen. Å lage fortellinger er ikke kun forbeholdt den litterære 
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eliten. Ulike lavterskeltilbud gjør at lekende kreativitet kan gis utløp i skapelsen av både enkle 

og mer komplekse fortellinger. 

Arven Fra H.P Lovecraft. Skrekk simuleringer via miniatyr og 

brettspill. 

På dette møte med skedsmokorset spillforening (SKSF) kom det cirka 35-40 personer. Som 

vanlig foregikk møtet på skedsmokorset samfunnshus der SKSF får låne fine lokaler som ser 

ut som et slags klasserom med tilhørende kjøkken og lagerrom til å oppbevare brettspill i de 

to metall spill skapene. Foreningen har en meget gunstig leieavtale med kommunen og de 

private aktørene som driver stedet. Skedsmokorset samfunnshus får noen kommunale midler 

men er i hovedsak privat drevet. Jeg spilte brettspillet arcan horror som er basert på 

forfatteren H.P Lovecraft sitt fiksjons univers av parallelle dimensjoner befolket av mystiske 

og fryktinngytende vesener som forsøker å trenge seg inn i byen Arcan ved å åpne opp 

portaler inn til vår verden. Howard Phillips Lovecract (1890-1937) var en amerikansk 

horrorforfatter som regnes som en av sjangerens grunnleggere ved siden av Marry Shellys 

Frankenstein, Bram Stokers Dracula og bøkene til Edgar Allan Poe. Lovecraft omarbeidet, 

samlet og videreutviklet de ulike narrative elementene fra den litterære skrekk sjangerens 

spede begynnelse og skapte etter hvert sitt eget uttrykk. Brutale, monstrøse, misantropiske og 

destruktive skapninger fra ulike kosmiske dimensjoner som truer med å bryte inn i vår verden 

og bringe galskap og undergang til den, ble etter hvert et særmerke for det som ble kalt 

Lovecrafts kosmiske horror. Her lånes det også elementer fra science fiction sjangeren, tanken 

om dimensjonal pluralitet befolket av underlige vesener og energier som manipulerer og 

styrer i det skjulte, gir en særpreget blanding av okkultisme, skrekk og futurisme. Lovecraft 

utviklet også sin egen ritual magiske håndbok ved navn «Necronomicon» på bakgrunn av sin 

egenkonstruerte Cuthulhu mythos. Riktignok var han selv erklært ateist og enkelte fortolkere 

har pekt på Lovecrafts pessimistiske, misantropiske og pietistiske livsholdning som noe av 

drivkraften til hans fiksjons univers (wikipedia.org).   Begrepet uncanny 

impliserer noe monstrøst, ubeskrivelig, noe grusomt, ubestemmelig og illevarslende som 

kommer frem fra dypet. Lovecrafts kosmiske monstre og en del typer andre utenomjordiske 

eller interdimensjonale skapninger passer inn i uttrykket the uncanny. Et supplerende uttrykk 

er det tyske unheimlich som betyr det ubeskrivelige og faretruende som ikke hører hjemme 

blant de vante tingene og den vanlige hverdagstilværelsen. Dette kan dreie seg om alt fra 
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gjenferd og vampyrer til rene uhyrer. Noe truer med å underminere den etablerte sosiale og 

kulturelle orden.   

 

Vi tre som spilte brettspillet arcan horror spilte rollen som hver vår etterforsker som 

samarbeidet om å få lukket portalene og bekjempe de mytiske monstrene fra andre 

dimensjoner enn vår egen. Riktignok har mange av disse skapningene, blant annet den eldste 

rasen av monstre som går under navnet the great old ones, befolket jorden lenge før 

menneskene kom til den. Noen av disse skapningene dveler nå under havets bunn eller på 

visse fjelltopper hvor intet menneske kommer til. Det finnes ulike religiøse sekter og kulter 

som dyrker disse onde skapningene og bevisst forsøker å bringe dem tilbake til vår verden 

slik at de kan herske over den igjen. Fredrik, meg og Jonas spiller rollene til ulike 

etterforskere som vil hindre en slik utvikling. På den ene siden, hvis jeg foretar en 

fenomenologisk reduksjon, sitter vi tre mennesker og flytter rundt på noen plastbrikker på et 

brett, trekker noen kort og aktiverer vår fantasi til å lage en fortelling, noe som på en måte kan 

virke absurd og meningsløst, men på den annen side gjelder det å slippe sin fantasi og 

eventyrlyst løs, det er først da at spillet gjør sin effekt. Dersom vi maktet å få stengt alle 

portalene vant vi spillet. Før hver runde justerte vi vårt poeng kort (score board) hvor vi 

regulerte hastighet i betydningen hvor fort og langt vi kunne bevege oss på spill brettet, 

viljekraft, evne til å snike seg unna og gjemme seg, kamp evner og magiske krefter. 

 Hyperion leder Fredrik Vaaheim med sitt lange lyse hår og bohemiske klesstil trekker 

nok et hendelseskort fra bunken og utbryter med et lett smil: «Nå kjører jeg motorsykkel og 

skyter på demon-monsteret med hagle i den ene hånden og okkulte krefter som strømmer ut 

fra den andre hånden.» Jonas og meg smiler vi også og ser scenen for oss.  Jeg spilte en 

distingvert gentlemans magiker, Fredrik spilte rollen som oppdagelsesreisende og Jonas spilte 

en karakter som var doktor. Det ble tilført en del rollespills elementer til brett spillet blant 

annet i form av konstruksjon av ekstra narrativer og livaktige beskrivelser av hendelseskort 

scenarioer som ble trukket ved hver spill runde. Jonas har uten tvil et stort forteller talent. 

Hans maleriske og detaljrike beskrivelser av ulike scener er med på å sette stemning og 

suggerere oss dypere inn i spillets gang. Ved kamp mot the great old ones, en eldgammel 

kosmiske monster rase som er svært farlig for menneskers liv og psykiske helse, og diverse 

andre vesener fra Lovecrafts mythos, trillet vi terninger for å avgjøre utfallet av kampen. Vi 

måtte få minst en femmer eller sekser på terningen for å kunne bekjempe monsteret. Jonas 
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utbryter: «Nå har du beveget deg gjennom en portal og du befinner deg i en annen kosmisk 

dimensjon. Der inne er det ganske ufyselig og du kjenner at angsten begynner å bre seg i 

kroppen din. Foran deg ser du konturene av et øgle liknende enormt monster som kommer 

mot deg gjennom en slags tåke. Nå må du trille terning for å se om du kommer deg ut av den 

her situasjonen.»  Noen av medlemmene innenfor SKSF miljøet jobber nå med å designe 

en ekstra kortbunke med nye spill elementer og hendelser (expansion pack) til arcan horror 

spillet. I denne ekstra kortbunken anvendes kjente SKSF medlemmer og den lokale 

bebyggelsen som en del av dette utvidede brettspillet. Det anvendes data-maskiner for å 

designe disse nye karakter og hendelses kortene. Humor og selvironi er en del av disse nye 

kortene, selv om medlemmene er meget entusiastiske spillere, så har de også denne ironiske 

og lekne distansen til seg selv og det de driver med.  Vi maktet å stenge alle portalene 

til fremmede kosmiske og okkulte dimensjoner, samt å bekjempe alle monstrene og vant 

dermed spillet sammen. Det at vi samarbeidet og delegerte oppgaver så effektivt i spillet 

skapte også en følelse av samhørighet blant oss. Selv om en kan fenomenologisk redusere 

hele hendelsesforløpet til at vi sitter tre personer rundt et bord og forteller hverandre om ting 

som ikke finnes og trekker noen kort, triller noen terninger og flytter rundt på noen brikker på 

en papp plate med påklebet landskaps kart på, så er det viljen til illusjon og fantasi som skaper 

svært mye av selve spill opplevelsen. Dersom en tenker for logisk på dette så vil ikke spillets 

overnaturlige skrekk universet ha noen særlig effekt på spilleren. Dersom en skal få fult 

utbytte av spillet må en, for en kort stund, glemme at dette er ren overtro og fiksjon. Vi vet 

alle som sitter her at det er ren fiksjon, men vi leker for en stund at det ikke er det. Ved å gi 

seg hen til spillet og fortellingen blir dette både skrekkinngytende og spennende.  Det 

er riktignok ikke fritt for at en viss rolle og brettspill overtro kan utvikle seg, som Jonas 

forteller: «Om man stadig vinner kamper og spill med en bestemt terning, kan man tro at dette 

er en lykketerning og prøve å bruke den så mye som mulig under spill. Man kan vokte og ta 

vare på denne terningen ekstra godt mellom spillingen. En eller flere andre terninger kan vise 

seg og stadig gi uheldige utfall i form av tapte slag, tap av ressurser som penger og bygninger 

og sluttelig tap av spillet. Disse terningene kan da betraktes som ulykkes terninger og i visse 

tilfeller behandles med stor vrede. Jeg hørte om et tilfelle hvor en slik ulykkes terning ble 

plassert i en mikrobølgeovn og smeltet ned som hevn for tapt spill og ære.»  
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Rollespill aften hjemme hos Jonas med rollespillet «The Mask of the Red Death.» Jonas sin 

leilighet på Torshov som var settingen for dette rollespillet var tett besmykket av action og 

utstillingsfigurer fra gotiske dukker, Jigsaw dukke fra «Saw» filmene, Skeletor og Hordak fra 

masters of the universe, Star Wars figurer til smurfene. Bokhyllene var overfylte med bøker 

om alt fra japansk tegnekunst til kvantefysikk. På de blåmalte veggene var det hengt opp en 

mengde små og store plakater med motiver og karakterer fra en myriade av ulike science 

fiction og skrekk filmer, fra «The Ring» til Babylon 5. Vi var fem personer som deltok, 

inkludert Jonas som var spill leder. Alle var vi utkledd for anledningen. Roger spilte 

karakteren Stevan Fedorov og var iført brungrønn engelsk gentlemans dress og flosshatt for 

anledningen. Flosshatten hadde en viktoriansk stil mens dressen gav assosiasjoner til 

Lovecraft universets ulike privatetterforskere. Roar som spilte karakteren Altgraaf Gerulf von 

Ravensberg var iført viktoriansk flosshatt, monokkel og stilfull konservativ overklasse dress 

og slips. Mona var iført viktoriansk aftenkjole med et lett konservativt snitt og spilte rollen 

som AnnFeah Cambel, psykolog og etterforsker. Jonas som var spill leder var iført svart ritual 

magi kjortel. Selv hadde jeg kledd meg opp i aristokratiske gotiske klær for anledningen. 

 Jonas leder an fortellingen: «Dere to, Mona og Per sine karakterer, sitter på toget på 

vei til arkeolog og general Augustus Henry Lane-Fox som er forsvunnet. Våre karakterer har 

fått i oppdrag av superdetektiv Sherlock Holmes å løse mysteriet, men dette har vi fått vite på 

bakrommet slik at de to andre spillerne ikke skal være klar over dette. Videre har jeg valgt ut 

at min karakter er ritual magiker og okkultist som praktiserende medlem av golden dawn. Jeg 

har eksperimentert utførlig med svart magi og lært meg å re animere de døde ved hjelp av 

formularer og energier. Videre kan min karakter trekke livskraften ut av andre mennesker ved 

hjelp av vampyrisk berøring, også kalt livskraft vampyrisme. Min rolle skjuler mange sider 

ved sitt liv og virke og har til vanlig en respektabel fasade som professor i fysikk ved 

Cambridge universitet. Våre karakterer er på vei til fiskelandsbyen Locksburg. Jonas gir 

meget detaljerte og presise beskrivelser av togkupeen vi sitter i og landskapet vi reiser 

gjennom. Med maleriske beskrivelser suggereres vi inn i fortellingen og begynner å se 

landskapet og personene for oss med vårt indre blikk. Jonas leder våre sanser med sin dype 

entusiastiske stemme: Dere sitter behagelig på den myke tekstilen som fjærer lett under 

skummet idet togkupeen rister og dunker svakt mot skinnene. Dere kjenner hverandre fra 

studiedagene ved Cambridge. Ute ligger det en tykk tett tåke over landskapet. Dere lukter en 

svak parafinlukt blandet med svakt blomsterduftene parfyme. Dere føler en viss spenning i 

kroppen, dere lurer begge på hva som har skjedd med arkeologen Lane-Fox, det ryktes at han 
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har forvunnet under en ekspedisjon til oldtidsutgravning av et babylonsk tempel, men dere er 

ikke sikre på om dette stemmer. Nå ankommer dere fiskelandsbyen med sine hvitkalkede og 

mursteins byggede steinhus og trange gater med et yrende folkeliv nede ved havet der 

fiskerne er i gang med å dra opp garnene sine. Dere kjenner lukten av saltvann, fisk og tang 

og dere kan høre skrålene fra det lokale vertshuset. Der borte ved bryggene får dere øye på en 

høy hengslete mann som kommer mot dere. Det viser seg at han har med seg hest og kjerre og 

har fått i oppdrag av tjenerskapet å ta dere med til arkeologens herskapshus.» Jonas har tatt på 

seg en SIX pence lue og lagt om aksenten fra sitt sedvanlige stavangersk til en bred cockney 

dialekt. Han gjør grove brede bevegelser med sin kropp og simulerer en litt lutende bred 

gange for å etterligne den fremmede digre karen vi nå møter.   Mona og meg tar 

mer og mer over med våre karakterer og bringer historien videre. Det teatralske griper fatt i 

oss og vi lever oss mer og mer inn i rollene våre. Jeg tar meg selv i å prate mere litterært og 

formelt enn jeg ellers ville gjort, for å utdype min rolle og det jeg antar vil kunne være en 

representativ velsituert gentleman under viktoriatiden.   Rollespillet «The Mask of 

the Red Death» er sjangermessig en blanding av Indiana Jones filmene og liknende pulp 

eventyr, mysterie og oppdagelsesreise fortellinger, detektiv mysterie med særlig vekt på 

fortellingene om Sherlock Holmes, den litterære skrekk sjangeren med særlig vekt på H.P 

Lovecraft og Edgar Allan Poe, skrekk filmer som den amerikanske versjonen av «The Ring» 

og dungeons and dragons rollespillet. Med disse sjangrene som ramme samarbeider vi om å 

lage et større mysterie og utforsker skrekk eventyr.   Arkeologen Augustus Henry 

holder til i et enormt palass og herskapshus. Dette herskapshuset rommer en labyrint av rom, 

haller, ganger og hemmelige skjulte okkulte ritual kammere. AnnFeah Cambel og min 

karakter John Matters Simmons møtte på von Ravensberg og Stevan Fedorov ute i hagen 

foran det enorme herskaps og palass liknende huset til den forsvunne arkeologen Augustus 

Henry Lane-Fox. Vi gikk in i våre roller og pratet med hverandre i disse rollene. Våre 

karakterer utvekslet bakgrunns informasjon og spurte hverandre ut om hvorfor vi befant oss 

her. Noe forble usagt, eksempelvis ble våre oppdragsgivere forsøkt skjult for de andre. Jonas 

gir oss flere mentale bilder: «Dere ser en hellelagt vei som leder opp til et veldig flott 

herskapshus med fontener foran hovedinngangen. Du ser at det er en stor hage der. Den er 

blitt dårlig vedlikeholdt. Herskapshuset er typisk viktoriansk. Det er der du står nå. Du greier 

å skimte en skikkelse som går rundt og kikker. Det er massevis av trær og busker som har bær 

nå på sommertid. Det er fortsatt mye løv som er i ferd med å bli til jord. Roger du tar å titter 

opp på denne bygningen. Det er tåke. Dere befinner dere på toppen av en ås. Det er et 
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skogholt i nærheten. En fra tjenerskapet kommer ut og møter dere. Det blåser kaldt inn i 

foajeen idet han leder dere inn til hoved stuen. Her inne får du øye på en katt. Katten har en 

finger med en ring på i munnen. Den kommer bort til deg. Du ser at det er en råtten gammel 

kvinnefinger.»  Hver vår karakter hadde blitt skapt gjennom et større skjema som vi 

hadde fylt ut før rollespillet begynte. På et møte før selve spillet utformet vi våre roller, skapte 

deres personlighet og bakgrunnshistorie. Vi fylte ut karakterens styrke, smidighet, helse, 

boklige utdanning, sunne fornuft, viljestyrke og karisma eller evne til å påvirke andre. Vi, 

gjennom våre karakterer, utforsker (eksplorerer) dette enorme herskapshuset og prøver å løse 

mysteriet.   Roar sin karakter ble spurt av husets tjener om han nå ville møte 

arkeologen som visstnok fortsatt befant seg i huset. Von Ravensberg sier selvsagt ja til dette 

og blir med kammerherren ned i den digre kjelleren med sine hvelv og labyrintiske formasjon 

av ulike rom. Spill leder Jonas gir oss bildet: «Dere kommer ned i vinkjelleren, det er støvete, 

det henger fakler på veggene. Tjeneren leder deg bort til en dør med jernhengsler og et 

løvehode med jernring gjennom munnen. Han trekker opp døren og dytter deg inn i et 

kammer hvor vegger, gulv og tak er dekket med blankpusset metall som skaper en slags 

speilsal. Det er prismespeil i taket.  I midten av rommet står det en stol. Han dytter deg inn i 

rommet.»   Roar svarer at da vil han rulle terning på motangrep (counter-attack). 

Han får en grei poengsum fra sitt terningkast og hans karakter greier dermed å trekke frem sin 

pistol og skyte kammerherren i benet. Kammerherren makter likevel å få stengt igjen døren til 

ritual kammeret. Jonas fortsetter å beskrive det som nå skjer: «Det er små huller i gulvet. Det 

siver frem en olje-aktig væske opp av gulvet. Dette gjørmete vannet stiger til det når deg til 

livet. Du skimter amfibiske skapninger som svømmer rundt der nede. Det viser seg at det er 

skarabe biller som nå kryper opp og begynner å kravle rundt på kroppen din. Disse skarabe 

billene har et amfibie liknende øye på ryggen. Skarabe billene begynner å spise på deg, de 

river av deg store kjøttbiter fra armen og ansiktet. Fra taket kommer det ned tentakler med 

øyne i enden. Du skriker og prøver å rive vekk disse kjøttetende billene.» Roar sier at han da 

kaster seg mot veggen for å knuse billene.   Vi andre har nå igangsatt en 

redningsaksjon og får låst opp døren til ritual kammeret. Von Ravensberg er fortumlet og 

skremt, men han er like hel. Vi ser ingen skarabe biller. Var det hele en hallusinasjon? Vi vet 

ikke, mysteriene i herskapshuset fortsetter. Vi vandrer omkring i huset med våre karakterer og 

finner blant annet et nedstøvet gammelt pikerom med gyngehest, seng, små selskapskjoler og 

porselensdukker på sengen. En krypende grufull stemning viler over oss. Vi får øye på flere 

fra tjenerskapet som forsvinner borte i korridoren. Vi vandrer videre med våre roller og 
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fortsetter å skape fortellingen.   På arkeologens arbeidsværelse viser det seg at 

bokhyllene kan dyttes på slik at de åpner seg som dører. Bakenfor er det ritual kammere og et 

hemmelig forskningsrom. I arkeologens hemmelige nedtegnelser finner vi beretningen om 

krystallhodeskallenes mysterier. Her var det en tydelig inspirasjon fra Indiana Jones filmene. 

Nedskriften blir stadig mer usammenhengende, okkult og kryptisk. Det berettes om den gale 

araber som hadde skrevet ned den ritual magiske besverglesesboken «Necronomicon.» På 

gulv og vegger er det risset inn pentagrammer og magiske besvergelser.   Roar og 

Roger sine karakterer utforsker arkeologens arbeidsværelse enda mer og oppdager det andre 

skjulte kammeret. Her finner de blant annet en av krystall hodeskallene fra aztekerne. I 

arkeologens notatbøker står det også om hans reiser til India, Afrika, Marokko, Egypt og 

Amerika. I Amerika kom han over en indianerstamme som pratet om et funn av en hodeskalle 

som var helt forskjellig fra deres egne. Disse hodeskallene var krystalliserte og det skulle 

finnes slike på hvert kontinent på jorden. Disse krystall hodeskallene var plassert omkring på 

jorden før menneskenes tid av underlige skapninger fra verdensrommet. Krystall hodeskallen 

ble beskrevet som en Gud og den bærer på visdommen til forfedrene. Det ligger lagret 

mengder av informasjon i krystallet. Får å få krystall hodeskallen til å aktiveres kreves det at 

en anvender et speilrom hvor en får speilet lys inn i den og på seg selv så en kan få tilgang på 

denne hemmelige kunnskapen. Denne hodeskallen besitter en magisk og farlig kraft som 

besetter dem og bringer dem sammen i en kamp mot hverandre på liv og død. Roger sin 

karakter fyrer av sin pistol men kulen treffer von Ravensbergs stokk med metallisk fabeldyr 

pryd, og tar en annen retning.  Vi spiste mere pizza og drakk brus mens vi slappet av i 

hver vår sofa og ble enige om at kveldens rollespill seanse var over. 

 

Jeg tok turen til skedsmosenteret hvor det var danseoppvisning i hallen og anlegget dundret 

og vibrerte mellom veggene. Inne i spillrommet til skedsmokorset spillforening (SKSF) ble 

gjengen av nerder, freakere, emoer og manga/anime fans samlet for nok en spillkveld. Jeg ble 

med å spille det nye H.P Lovecraft baserte miniatyr figur og brettspillet «Dungeons of 

Madness.» Christer hadde som han bruker på seg sin oransje «A Clockwork Orange» film t-

skjorte fra Stanley Cubricks cinematiske kreasjon basert på boken til Anthony Burgess. Terje 

kom i russedress, drakk solide slurker av sin halvannen liter plastflaske med champagnebrus 

og spiste ivrig av sin ekstra store potetgullpose med blandede chips. Runar var klar for å spille 

romersk guvernør i brettspillet «civilization» og nye slagplaner med katapulter og infanteri 
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var på gang. En manga rock'n'roll dame med tøymerke med tegning av Pikachu, en muse-

liknende skapning med gul pels fra den japanske Pokemon animasjons kosmologi, påsydd på 

sin skulderveske kommer inn i rommet og slenger seg ned på en stol og trekker frem sin 

Nintendo DS konsoll for å spille. Hennes hår er farget kledelig rødoransj. Henrik som på det 

ekstraordinære styremøtet spiste opp en ugyldig stemmeseddel mens Terje satt og dunket 

hodet i pulten fordi han kjedet seg kraftig, hadde ved forrige «Dungeons of Madness» session 

mistet alle sine sanity points, blitt sinnsyk og plaffet løs på de andre etterforskerne med sin 

pumpehaggle fordi han trodde de var monstre. Jonas forklarer reglene for «Dungeons of 

Madness» brettspillet på sin stavanger dialekt. Vi forsøker å sette oss inn på kjøkkenet, bærer 

stolene inn, men oppgir planene og anvender isteden lokalets skillevegg. Så er vi endelig klare 

for å spille «Dungeons of Madness.» Vi velger the green eyed boy versjonen av spillet. Jonas 

forteller: «Du har vært i en bilulykke. Du kryper ut av bilvraket i skogholtet mens din partner 

fortsatt ligger blodig og skadet inne i vraket. Du får øye på et barn, en gutt med lysende 

grønne demoniske øyne. Han går mot et stort skrekkinngytende herskapshus (the mansion of 

madness), du følger etter for å se om det er noen der som kan hjelpe deg. Er det hele en 

hallusinasjon? Okey, dere er fire etterforskere som spiller mot en dungeon master.» Christer, 

meg, en fyr i russedress med Keith Richards t-skjorte, og Terje spilte etterforskere 

(investigators), mens Henrik var dungeon keeper. I rollen som hus-vokter og oppsynsmann 

(dungeon keeper) kontrollerer en monstrene og de andre grufulle entitetene i herskapshuset. 

Vi valgte ut hver vår figur avbildet på et kort med tilhørende statistikk kort over ferdigheter 

og personlige egenskaper til rollen du spilte. På statistikk kortet over etterforsker karakteren 

en spilte stod det også listet opp hvor sterk tilregnelighet karakteren besitter. Dette kalles for 

sanity points og er ment å måle hvor mye ens rolle tåler av Cthulhu kult medlemmer, hekser, 

monstre og ondsinnede gjenferd før en blir gal. Vitalitet og helse er også listet opp, dette 

kalles for life points. Videre har hver spiller angitt viljestyrke (willpower), kamp ferdigheter 

og intellektuelle evner. Underveis i spillet er det også diverse gåter og hjernetrim oppgaver 

som må løses innen en angitt tidsfrist ved hjelp av puslespill brikker som skal plasseres i visse 

mønstre for å passe sammen.   Jeg valgte en gangster fyr med tommy gun 

maskingevær. Han var god på å sikte og skyte ned monstre på avstand, men han var dårlig på 

nærkamp. Karakterens intellekt var også relativt middelmådig. For å illustrere og 

anskueliggjøre min rolle enda sterkere anvendte jeg og de andre spillerne hver vår miniatyr 

plast figur av vår spillperson. Store pappbrikker anvendes med påklebet bilde hvor det indre 

av skrekk herskapshuset blir avbildet etterhvert som brikkene legges ut på bordet i riktig 
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formasjon. Vi plasserte hver vår grå miniatyr figur ved inngangspartiet til herskapshuset. 

Terje badet et skum-egg med kunstig farge i sitt vannglass. Fargen på egget rant av. For hver 

tur kunne vi bevege oss to til tre ruter. Vi delte oss opp i to grupper av etterforskere for å 

gjennomsøke huset fra hver vår kant. Våre karakterer i spillet jaktet på ledetråder, nedlåste 

skatter og overraskelser som ofte viste seg å være av den svært ubehagelige sorten. Disse 

hendelsene og oppdagelsene ble angitt ved hjelp av diverse kort som vi ga til hus-vokteren 

(dungeon keeper) når vi kom inn i rommet der de lå. En ond heks fra det hinsidige dukket opp 

på fryserommet og angrep den ene etterforskeren. Etter en kort nærkamp der tilregnelighets 

poeng (sanity points) og livskraft poeng forsvant i et faretruende tempo, flyktet etterforskeren 

ut av fryserommet. Terje sin etterforsker ble sperret inne og angrepet på et bekmørkt kjøkken 

av onde krefter satt i scene av hus-vokteren (the dungeon keeper) som hele tiden spilte mot 

etterforskerne.   Spillopplevelsen var sterk, en blanding av skrekk, paranoia og 

fryd preget stemningen i spillet og blandt oss spillere. Terje fant seg et brekkjern som han 

brukte til å denge løs i ansiktet på nok en ond heks fra det hinsidige som hadde dukket opp 

ved inngangspartiet. Etter en lang kamp vant etterforskeren. Så var det at jeg litt mere 

seremonielt enn ellers ble tildelt et kort fra hus-vokteren. På det kortet stod det will-less, 

viljeløs. Dette betyr at etterforskeren har mistet sin vilje og blitt et redskap for the dungeon 

keeper. Den viljeløse etterforskeren vil nå begynne å angripe de andre etterforskerne. Min 

rolle plaffet løs med sin tommy gun på Terje sin etterforsker, drepte ham og vant dermed 

spillet sammen med hus-vokteren spilt av Henrik. Viljeløs kortet må holdes hemmelig for de 

andre etterforskerne, slik at når en av deres egne blir besatt av onde krefter og plutselig 

begynner å angripe dem så får de sjokk. Vi spillere tar hverandre i hendene for å takke 

hverandre for et bra spill og begynner å rydde sammen miniatyr figurer, brikker, brett, 

regelbøker, godteri papir og tomflasker, før vi vandrer hver til vårt.   Arven fra en 

av skaperne av den moderne skrekksjangeren H.P Lovecraft har en sterk tilstedeværelse i 

mange av miniatyrfigur og rollespillene til Skedsmokorsets Spillforening. Sammen med 

Marry Shellys Frankenstein, Bram Stokers romanskikkelse Dracula og skrekknovellene til 

Edgar Allan Poe, er det den science fiction inspirerte skrekken til Lovecraft som dominerer og 

stadig inspirerer til skapelsen av nye spill og fortellinger. Når monstrene kommer fra det 

kosmiske dyp og bryter inn i vår dimensjon, oppstår en skummel og angstfylt opplevlse av 

skrekkblandet fryd. Alt fra de berømte «Alien» filmene inspirert av maleriene og tegningene 

til H.R. Giger til Space Hulks monstrene i Warhammer fantasy universet, kan ledes tilbake til 

arven fra H.P Lovecrafts kunstneriske ideer og skapninger. 
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Katta’s Fabelprosaiske Elevsamfunn. 

Ved Oslo Katedralskole har en del av elevene drevet en egen forening knyttet til det insidere 

kaller de fantastiske kulturuttrykkene. Ved opprettelsen av Hyperion i 2002 kom foreningen 

med som en sentral aktør med høy aktivitet og et vitalt miljø som stadig bringes videre til 

neste generasjon av elever ved skolen. Katta’s Fabelprosaiske Elevsamfunn (KFE) er et 

elevsamfunn med fokus på aktiviteter knyttet til science fiction, fantasy og i noen grad horror. 

Foreningen driftes av elever ved Oslo Katedralskole og ble opprinnelig innstiftet av Martin 

Bull Gudmundsen. «Foreningen vår ble stiftet i 1996 av Martin Bull Gudmundsen, og er 

modellert etter boken ”1984” av George Orwell. Ledertittelen er Store Bror, og denne styrer 

organisasjonen sammen med ministrene i Det Indre Parti (DIP). Resten av medlemmene 

kalles kadere (oslo-kadetral.vgs.no)» Organisasjonen beskjeftiger seg med brettspill, laiv, 

rollespill, film visninger, spillet ninja killer der hver person spiller en ninja i kamp på liv og 

død med alle de andre ninjaene, TV spill og fabel prosaiske bøker.  

 

Det var avertert i forkant på face book om rollespill med ymse arrangert av katta’s 

fabelprosaiske elevsamfunn. Arrangementet foregikk privat hjemme hos Even som holder til i 

bjørnehiet. Jeg tok buss 46 fra valkyriegata på majorstuen. Jeg hoppet av på stoppet etter 

tråkka. Jeg ruslet gjennom det snøkledde villalandskapet og ringte på døren hjemme hos 

Even. Omtrent 30 ungdommer ble etter hvert samlet i det vakre huset. Vi startet med å spille 

brettspillet carcassone hvor du plasserer brikker etter tur for å bygge ut borger, klostre, veier, 

farmer og så videre, målet er å bygge ut mest mulig for derved å score flest mulig poeng. 

Settingen for spillet er den europeiske middelalder med føydalisme, adel, riddere, klostre, 

leilendinger, munker, kardinaler, soldater, konger og fyrster. Personer ble representert med 

små trefigurer i ulike farger, mens landskapets utforming og arkitektur ble angitt med 

puslespill liknende brikker. I den nedre del av stuen spilte en annen gruppe av ungdommer 

brettspillet roborally. I roborally simuleres det at robotene kjeder seg i produksjonsfabrikken 

og orkestrerer et race inne i fabrikken. Jeg kom lett i prat med disse ungdommene, de 

forklarte og var svært entusiastiske overfor sine hobbyer. Stemningen var leken, morsom, 

sprudlende, avslappet og koselig.  
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Da Hyperion leder Fredrik Vaaaheim dukket opp med kjæresten Victoria Lolstad spilte vi 

rollespill med terninger basert på et avant garde surrealistisk konsept, deretter spilte vi et 

Harry Potter inspirert rollespill som Fredrik selv hadde laget under pottercon. Det absurde 

humoristiske rollespillet ble hysterisk morsomt idet de mest vanvittige innslag så dagens lys. 

Jeg spilte Adolf Hitler som rådgav Jesus Kristus om hvordan han kunne bringe flere 

mennesker over til kristendommen. Resultatet ble at Jesus Kristus lot seg overtale til å 

anvende indoktrinerende, disiplinerende og totalitære metoder for å bringe flere får inn i sin 

flokk av troende. I Harry Potter rollespillet hadde trollmann lærling Harry og Hermine og en 

kamerat til som går på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, laget et heksebrygg eller 

en magisk eliksir for å avsløre den onde trollmannen Voldemorts sine grusomme planer. I den 

magiske eliksiren var det meningen at en skulle kunne skue inn i en annen dimensjon eller ut i 

fremtiden, men noe gikk forferdelig galt. Lærerkolegiet på Galtvort som ble spilt av den ene 

halvdelen av i alt 8 personer som deltok, inkludert meg selv. Vi lærere oppdaget til vår 

forferdelse denne ureglementerte bruk av magiske evner og formularer utenfor skolens 

foreskrevne mandat. Når vi fikk vite om hva som foregikk forsøkte vi å stoppe det hele. Vi 

hadde på forhånd skrevet ned og rangert våre evner, ekspertise som gompologi og andre 

absurde fag, og ferdigeter (skills). Om du hadde eksempelvis tre i fysikk eller kroppslige 

evner, så slo du tre terninger for å avgjøre utfallet av en bestemt hendelse. Fredrik var spill 

leder eller game master.  

 

Senere på kvelden ble det noen runder med nintendo wii «Super Smash bros - Brawls» spillet. 

Dette TV konsoll spillet ble kjørt med fire spillere simultant, altså i såkalt multiplayer modus. 

Konseptet er at ulike kjente spill helter fra nintendo universene av elektroniske kunst, som 

Link fra The Legend of Zelda, Bowser den slemme dinosaur-dragen fra Mario Brothers, 

Pikachu den søte gule kaninen fra pokemon, den rosa lille skapningen Kirby, Donkey Kong 

den tønne rullende gorillaen som har stukket av med prinsesse Peach, Mario med flere 

kjemper og sloss med diverse skumle skapninger. Spillerne velger ut og kontrollerer deretter 

hver sin elektroniske spill figur som samarbeider med de andre spillerne om å banke opp 

skurker. To spillere sitter på gulvet oppå diverse dyner og tepper, mens de andre spillerne 

samt et par tilskuere sitter i sofaen. Det jubles og brøles, latteren sitter løst, det samme gjør 

ukvemsordene når spillet går dårlig. Alle sitter med hver sin trådløse fjernkontroll hvor det 
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trykkes på knapper og beveges rytmisk i tråd med spillets utvikling på den store flatskjerm 

TV ‘en.  

 

Det er vanlige ungdommer med noen interesser litt utover det ordinære. Videre skiller de seg 

litt ut fra gjennomsnittet ved å være i stor grad skoleflinke og dannede ungdommer fra 

møblerte hjem. Klesmessig ser de ut som gjennomsnittlig motebevisst ungdom, med unntak 

av en og annen som kjører en mere bohem aktig klesstil. Etter denne spill seansen ledet Eline 

an et rollespill hvor hun var veldig sulten og spurte oss tre andre spillere om hvilket dyr vi 

hadde valgt å være og om hvorfor hun burde spise oss. Vi forsøkte etter tur å overbevise 

henne om at hun ikke burde spise oss. Jeg var coala bjørn og ble til slutt coala burger. Fredrik 

var en obskur meksikansk vampyrisk øgleskapning med mytologiske tendenser. Det ble spist 

diverse store sjokoladeplater og drukket en hel del brus, især fanta og cola. Noen ungdommer 

satt på det stilrene og elegante kjøkkenet og spilte et levende døde eller zombie brettspill. 

Zombies som er viktige skapninger for spill og lek for mange i hyperion, er folkloristiske 

skapninger med røtter i Haitis voodoo og svart magi sekter. Det ble også spilt et banditt og 

mafia brettspill i løpet av kvelden.  

 

Jeg fikk holde en airsoft gun, et lettvåpen med plastkuler istedenfor patroner, denne ble gitt 

meg i hendene av Even som forklarte meg at dette var en plast replika av M-16 maskingevær. 

Våpenet var tungt og massivt og var en tro kopi av originalen. Ved militære simuleringer eller 

airsoft live måtte man bruke øyeverns briller og få tillatelse av politiet til å anvende et 

skogområde for slike krigs og kampsimuleringer. Områder som ble tillatt brukt til denne 

typen live rollespill med bruk av airsoft gun, ble nøye avmerket og regulert i forkant av 

spillet. Så lenge man hadde skikkelig med verneutstyr så var det helt minimalt med skader i 

denne sporten, hevdet Even. Det er en del av medlemmene i katta’s fabelprosaiske 

elevsamfunn som driver med denne typen laiv rollespill med bruk av airsoft gun. 

Krigssimuleringer innenfor ulike laiv konsepter, eksempelvis zombie survivors eller ulike 

post-apokalyptiske scenarioer med barbarer, cyborgs, leiemordere (mercenaries), tyranner, 

skurker og helter, der er bruk av airsoft gun meget anvendelig for å gjøre simuleringene mere 

realistiske og øke spenningsnivået. Slike lettvåpen anvendes også til mere rene militære 

simuleringer uten såkalt fantastisk innhold. Lateks sverd anvendes også mye ved laiv eller 
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bare til rene dueller. Å daske litt med sverd hører med til en god hyttetur som hyperion leder 

Fredrik uttrykte det. Klokken nærmet seg tolv på natten og det var på tide å vandre mot 

bussen for å komme seg mot sentrum igjen.  

 

Rollespill med ymse hjemme hos Stian ble avertert i forkant blant annet via en egen facebook 

side. Jeg tok trikk 13 Storo-Grefsen opp til Torshov og kyrre greppsgate der stian tok meg 

imot i en stor leilighet med en betydelig boksamling i stuen og mengder av gamle kinderegg 

figurer satt i vegg kasse på kjøkkenet. Stian driver med lettvåpen, miniatyr modell bygging fra 

warhammer space marines universet og mere ingeniør orienterte ting som krigsskip og en stor 

modell av en ridder som han hadde sveiset sammen selv. Presisjonsnivået og dyktigheten i 

disse kreasjonene imponerte meg. Nok et eksempel på kreative fans tenkte jeg. Stian var også 

ivrig opptatt av dataspill, særlig diverse komplekse konfliktsimuleringer som bioshock og first 

person shooters spill, som kan oversettes med førstepersons perspektiv skyte og krigsspill. Til 

mange av disse spillene var det tilført futuristiske elementer i form av skuddsikker nanodrakt 

og militært orientert oppgradert DNA for å lage superkrigere. På spørsmål om han selv ønsket 

seg en karriere i det militære sa han at dette ikke var tilfellet. Dette er på liksom, jeg spiller 

dette mest fordi det er gøy og utviklende å tenke taktisk. Et par plysj figurer hadde han også 

på gutterommet sitt, det var Homer Simpsson og Walt Disney’s Mickey Mouse. Stian samlet 

også på kinderegg leker som lå i en stor eske. Han fortalte meg at han ønsket å utdanne seg til 

spill programmerer etter videregående skole.  

 

Det strømmer på et mylder av ungdommer etterhvert, det ringer til stadighet på dørklokken og 

nye KFE medlemmer gjør sin entre. Stemningen stiger, latter og humor sitter løst, samtalene 

går ivrig og lett, det prates om alt fra rollespill og science fiction filmer til data spill og 

aktuelle nettsteder. Det er flotte oppegående ungdommer dette, tenker jeg. Trivelige og 

høflige på alle måter, jeg er glad for å bli tatt så vel imot og føler meg akseptert også i rollen 

som forsker. Lise leder an kveldens første rollespill poesi. Denne rollespill poesien heter «det 

var ikke meg.» Vi sitter nå en ti personer samlet rundt kjøkkenbordet. En person ble utropt til 

konge eller dronning. Dette ble markert ved at vedkommende tok på seg en lue. Hver og en av 

spillerne fikk utdelt to papirlapper og en penn. På papirlappene skulle en så skrive ned et 

materielt objekt. Når alle hadde djort dette ble lappene puttet oppi luen som så ble sendt rundt 
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søil at hver spiller kunne ta ut to tilfeldige papirlapper. Når dette var gjort tok kongen eller 

dronningen på seg luen og spilllederen Lise opplyste om at noen hadde stjålet for eksempel 

madrassen og sengetøyet fra høyhetens soveværelse. Kongen eller dronningen ville 

naturligvis ønske å få rede på hvem tyven var. En person startet spillet med å brette ut en av 

sine papirlapper og lese opp hva som stod på den. Dette objektet hadde så blitt funnet av 

kongen eller dronningen på gulvet, spørsmålet ble så hvordan den potensielle tyven ville 

forklare til kongen eller dronningen hvorfor dette objektet hadde havnet akkurat der. Så gjaldt 

det å fabulere frem historier om objektets tilstedeværelse. Etter en bortforklarende tirade pekte 

så spilleren på neste person som hadde blitt observert i lokalene. Så brettet den neste spilleren 

ut sin lapp og måtte forklare seg for kongen eller dronningen. Når alle lappene var brukt opp 

var det kongens eller dronningens tur til å utpeke den beste forklaringen og den dårligste. Den 

minst troverdige forklaringen ble straffet med hengning mens den beste fikk kongens eller 

dronnings aktelse og ærefulle omtale. Vinneren med den beste forklaringen fikk så spille 

rollen som konge eller dronning i neste spillomgang. Eksempler på materielle objekter som 

dukket opp som mulige spor etter tyveri rundt omkring på slottet, på gårdsplassen, i stallen, ja 

til og med på Jupiters måne Ganymedes etter bruk av et orme hull (wormhole), var følgende: 

Stol, strap on, tangatruse, orme hull, brød, hatt, bil, kakeboks, sado drakt, gressklipper, party 

svenske og stupfull danske. Den absurde humoren ble forsterket med bruk av kroppslig 

gestikulering og karikerende stemmebruk. Jeg la på litt teatralske lydeffekter til et par av 

objektene mine. På lappen hvor det stod kakeboks gikk jeg inn i rollen som cookie monster. 

Cookie Monster er en figur skapt av dukke kunstneren Jim Hensson. Det er et blåfarget, 

loddent tøymonster med en vanvittig appetitt på kaker. Skapningen er kjent fra barne TV 

suksessen med Sesame Street. Jeg la om til kakemonsterets karakteristiske hese maniske 

stemme: «Cookie! Me want cookie!» Når det senere i spillet stod party svenske på min lapp la 

jeg om til svensk og spilte rollen som en pågående, slitsom og overfladisk feste entusiast med 

manglende selvinnsikt. Vi kjørte i alt tre runder med «det var ikke meg» i løpet av kvelden. 

Det ble mengder av absurd og slapstick humor. Vi lo godt og alle lot til å ha det riktig trivelig. 

Noen spiste seigmenn, sjokolade og oste pop. Lise varmet opp og delvis smeltet flere 

seigmenn over stearinlys flammen. Hun anvendte tannpirker som grillspyd og mente bestemt 

at slike grillede seigmenn var en delikatesse. Stian måtte motvillig smake.  
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I stuen satt folk rundt det ene bordet og spilte et rom krig kortspill. Når rom flåtenes ulike 

skip fyrte av sine laserkanoner mot fiender var det mange som la på lydeffekter for ytterligere 

å forsterke selve spill opplevelsen. Rundt det andre bordet i den romslige boksamling og 

maleri bekledde stuen ble det spilt kort som omhandlet grønnsaker. På Stians gutterom ble det 

tidvis spilt ulike PC spill. En trollmann vandret rundt i et virtuelt fantasi landskap på pc 

skjermen, der han skjøt ut ildkuler mot overnaturlige skapninger og sloss mot drager for å 

finne nye og bedre våpen og diverse skatter. Det var anløp til oste pop krig i løpet av kvelden. 

Stian demonstrerte sin airsoft gun uten patroner. Istedenfor patroner anvendes hvite små 

plastkuler. Våpenet var ikke ladet men Stian utløste fjærmekanismen via avtrekkeren så det 

smalt da våpenet skjøt ut luft med høyt trykk. Våpenet veide 8 kilo og var designet som en tro 

kopi av et ekte maskingevær. Å holde dette våpenet i hendene føltes ukomfortabelt og jeg ga 

det raskt tilbake til Stian. Klokken nærmet seg nå 23.00 og jeg sa takk for meg og vandret ut i 

vintermørket til nærmeste trikkeholdeplass med kurs mot gamlebyen.  

 

Kattas fabelprosaiske elevsamfunn har utviklet en særegen tradisjon med at det hvert år 

spilles et større sosialt taktisk kampsimuleringsspill som kalles ninja killer, etter de berømte 

leiesoldater og kampsport ekspertene som praktiserte ninjutsu under Japans føydale periode. 

Stian har forklart meg mye om dette spillet og særlig vektlagt følgende strategier for og 

symbolsk å utradere sine motspillere: «Du kan legge et rødt eple som symboliserer en bombe 

i sekken til en motstander uten at vedkommende merker det. Du teller ned til ti og dersom 

ikke vedkommende rekker å reagere og få kastet ut eplet, så blir vedkommende symbolsk 

sprengt. Vi holder på med dette under skoletiden også. Det blir jo en rimelig paranoid 

stemning etter hvert for du vet aldri når en annen ninja kan finne på å angripe deg. En annen 

greie er å surre et langt rødt bånd rundt huset til en konkurrent. Dette røde tøybåndet skal 

symbolisere at huset er satt i brann. Dette båndet festes gjerne på kvelds eller nattestid, og når 

vedkommende ninja kommer ut om morgenen er det for sent, huset har brent ned og 

vedkommende er død. Den mest effektive metoden er forgiftning da. Forgiftning det markerer 

du ved å dryppe mandel essens på fiendens matpakke eller i termosen deres uten at de merker 

det før det er for sent.» Stian forteller meg at ikke alle lærere er like begeistret over dette 

kampsimuleringsspillet med live elementer, men at signifikante deler av skolen deltar og at 

det blant elevene på katedralskolen er en stor suksess hvert år.  
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Gjennom et rikt spekter av aktiviteter som uttrykkes fra det lekne, emosjonelle og fantasifulle 

til den litterære delen av science fiction og mere komplekse spill og narrativer, bringes denne 

kulturarven videre fra generasjon til generasjon på skolen siden starten i 1996. Selv om det 

viktigste er å ha det moro sammen og leke så finnes det også en mere alvorstung side ved 

foreningen. Primært dreier det seg om arven fra det dystopiske litterære verket «1984» av 

George Orwell. Fra starten av var det et fokus på overvåkningssamfunnets allseende øye og 

detaljstyringen og kontrolleringen av enkeltindividene. Lederen av foreningen kalles stor bror 

som er en parodi på diktatoren fra det totalitære dystopiske riket som Orwell skildret. Således 

legges det en vekt på den frie individuelle skaperkraft og retten til å utforme sitt eget liv 

gjennom eksperimentering og lek. 
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Kapittel 3 Datamiljøene 

Polar Dataparty 2D på Stokke 

Å fantasere med pc-tastatur, skjerm og eventuelt data-joystick koblet til datamaskinen, gir en 

helt annen sosial dynamikk enn andre måter å organisere fantasier på. Ved datamaskinenes 

sentralitet for den sosiale organiseringen, får vi en veldig styrende materialitet her. Når cirka 

3000 mennesker sitter store deler av tiden foran hver sin pc-skjerm og spiller kan det virke 

asosialt ved første øyekast. Så oppdager en at mange av spillerne samarbeider om å løse ulike 

oppgaver som deltagere i det samme dataspillet. Slike spill kalles massive multiplayer online 

gaming. Videre merket jeg meg raskt noen som danset og lo ute på gulvet, kjærestepar som 

kysset, kamerater som gikk omkring mellom spillbordene og pratet, utvekslet ideer og dro 

vitser og ungdommer som tegnet ulike fantasispill-figurer og bygget lego-modeller.  

 Data-animerte kosmologier, tusenvis av små lyspunkter som blinker på en skjerm, er 

ved en fenomenologisk reduksjon tilsynelatende nokså absurd med tanke på all den mening 

som tillegges maskinelt genererte elektroniske illusjoner. I disse pc-spillene leker du til en 

viss grad at du ikke har en kropp, slik at virtuelle kropper settes i fokus fremfor den 

biologiske kroppen. Ifølge Mary Douglas formes, kontrolleres, begrenses og uttrykker den 

fysiske kroppen det sosiale presset som virker på den. Den fysiske kroppen responderer på det 

sosiokulturelle systemet, slik at den fysiske kroppen overtas av, og blir en del av, den sosiale 

kroppen (Csordas 1999:176). Kunnskapssamfunnet og teknifiseringen av det sosiale liv 

manifesterer seg også på datatreff, der den globale internett- og spillkulturen preger den 

sosiale kroppen i retning av mye stillesitting, selvkontroll, repetitive små bevegelser og 

hjernearbeid fremfor fysisk arbeid. Animerte pikselerte figurer satt i elektroniske virtuelle 

landskap der ulike oppgaver og mysterier skal løses, er en viktig del av Hyperion 

medlemmenes aktiviteter. Det samles en mengde mennesker med hver sin medbrakte 

computer, og så spilles det, konkurreres og skapes elektronisk kunst på såkalte datatreff.  

Jeg satt på i bilen med min stefar og vi kjørte ut til Stokkehallen som ordinært sett er en 

idrettshall. Nå er denne idrettshallen ominnredet og omkonstruert til en spillehall (arcade) og 

dataparty hall. Jeg har på forhånd betalt min billett til polar party via en egen nettside og viser 

frem mitt bekreftelseskjema i skranken. Jeg får da mitt polar party armbånd kneppet rundt 

håndleddet av den pene damen i skranken. Det første som møter meg er store pappesker 

påklebet piksler som skal forestille byggeklosser fra det virtuelle bygge og ingeniør-aktige pc 
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spillet «Minecraft.» På veggene ses et mini museum over elektroniske kunst spill som går 

som en bildestrøm over små dataskjermer som er hengt opp på veggene sammen med en 

rekke fotografier fra tidligere polar partys. Blant de klassiske arcade, TV og pc-spillene som 

strømmer over skjermene er Sonic the Hedgehog fra TV-spillet sega megadrive, der du 

kontrollerer det spenstige spretne piggsvinet Sonic som løper til tider i voldsomt tempo 

gjennom ulike spill løyper og hvor det er om å komme seg igjennom disse løypene på raskest 

mulig tid og hente ulike objekter som gullringer og ekstra liv der det finnes. Ulike springbrett 

og looper kan øke spillets hastighet enda mer og spinner figuren avgårde i høyden. Sonic the 

Hedgehog har blitt et verdensomspennende media ikon (Barton & Loguidice 2009:284). Et 

annet klassisk spill som ble vist er Donkey Kong fra nintendo som utkom første gang i 1981. 

Konseptet er at du styrer en rørlegger og hoppemann ved navn Mario gjennom et farefylt 

stillas område for å redde hans hjelpeløse kjæreste fra den store apen som har kidnappet 

henne. Mario hopper over rullende tønner og kaster sine hammere mot eller hopper unna 

ildkuler, ramlende bærebjelker og fallende fat med sement fra ulike samlebånd. Mario eller 

jumpman som denne spill karakteren opprinnelig het, klatrer oppover stiger og går av og på 

ulike heiser for å komme til toppen av byggeplassen der den slemme apen Donkey Kong 

driver å ruller ut tønner for å skade spill helten. Når apen Donkey Kong ble beseiret kunne 

Mario få tilbake sin kjæreste og et lilla hjerte kom opp på skjermen mellom paret for å 

markere dette (Sellers 2001:66 f.). Et annet spill som ble vist var Pac-Man som utkom første 

gang i 1980 og ble utgitt av midway selskapet. Du styrer via din joystick det sultne gule pai 

og oste liknende beistet Pac-Man gjennom en labyrint hvor det var om å gjøre å spise 244 

prikker eller energi piller. Labyrinten lyste opp i neonblått. Så gjaldt det å slippe unna fire 

uforutsigbare spøkelser i rød, rosa, turkis og knalloransj neonfarge. Det var 13 nivåer i spillet 

og det gjaldt å slafse i seg elektroniske kirsebær, jordbær, fersken, eple, druer, et galaktisk 

flaggskip, pai og til sist en nøkkel (Sellers 2001:56 f.). Klassikeren space invaders var også 

tatt med. I space invaders styrer du en laser kanon som fyrer løs mot en invaderende armada 

av utenomjordiske romskip. Svermen av fiendtlige romskip som stresset spilleren ut ble utgitt 

som space invaders første gang i 1978 av midway selskapet. Det er et science fiction rom 

action-eventyr skyt dem ned, shoot-'em-up, opprinnelig laget av japanske Taito. Når 

romskipene nådde enden av skjermen gikk de en linje lavere og paranoiaen økte ettersom de 

kom nærmere og nærmere din laser kanon med økende hastighet og en plagsom infernalsk 

eskalerende spill lyd hørtes. Riktignok hadde du tre armerte bunker-skjold å gjemme deg bak, 

men ofte ble disse pulverisert av innkommende missiler (Sellers 2001:36 f.). Nintendos 
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Legend of Zelda spill serie var også inkludert. Link er en ridderlig alvisk helt i en fantasi 

kosmologi der grunnkonseptet er å ødelegge eller unngå omstreifende monstre med spill 

figuren Links sverd eller bue. Link samler også sammen penger mens han styres via spillerens 

joystick til å kjempe mot fiender og utforske de varierte virtuelle landskapene. Disse pengene 

kan anvendes til å kjøpe inn spesielle gjenstander fra ulike kjøpmenn. Eventyr elementene i 

spillet består for det meste av å finne nøkler som kan åpne opp nye passasjer, rom og 

kammere, ulike andre gjenstander, skaffe seg informasjoner for å løse gåter og oppgaver, og 

navigere figuren gjennom det store kartet over denne fantasi og dungeon verden (Barton & 

Loguidice 2009:307).  

 

Etter å ha tittet litt på utstillingen og kommet i en behagelig stemning, vandrer jeg videre inn 

til et platå over selve spillhallen. Der skuer jeg utover mengder av computere, flere hundre i 

alt, som er koblet opp på et felles strømnett via en mengde enorme kabler. Det som raskt blir 

klart er at her spilles veldig mye first person shooter spill, med andre ord spill der du 

kontrollerer en figur, gjerne en eller annen type soldat eller annen kriger, og ser det 

elektroniske landskapet du kriger i fra et førstepersons perspektiv. Det er som om du er ute på 

slagmarken og kriger i et brutalt inferno av eksploderende bomber, granater som regner, 

maskingevær som drønner fra alle mulige retninger og kamp helikoptre som kommer inn og 

fyrer av missiler. Det er i stor grad rene militære simuleringer det dreier seg om. Spill som 

«Call of Duty,» «Brothers in Arms,» «Counterstrike,» «Battlefield,» og “Unreal 

Tournament,” blant mange andre. Stadig mer komplekse oppgaver og taktiske manøvrer må 

utføres, ofte I et meget raskt tempo der det gjelder å reagere effektivt og adekvat på alle de 

visuelle stimuli en møter i det elektroniske krigslandskapet. Det er gode reflekser på disse 

ungdommene tenker jeg, for det er langt i fra noen enkle spill dette, faktisk kreves det meget 

gode ferdighetsnivåer for å bli dyktig på disse spillene. Det er en type action og strategi spill 

som kan ha en 2.verdenskrig setting, en anti-terror kommando soldat setting, en futuristisk 

science fiction setting med militær kamp mot ulike utenomjordiske monstre, eller en mer 

kontemporær krigs setting. I senteret av hallen er det installert en liten spillehall med mye old 

school gaming også kalt retro gaming, eller gamle arcade spill fra det som har blitt kalt spill 

industriens gullalder. Jeg går til denne lille spillehallen i sentrum av data partyet og finner 

meg til rette. På en av de store flatskjermene er det rigget opp det klassiske spillet «Mega Man 

2» med teak spillbrett med store knapper og kontroll stick. Mega man kjemper og sloss mot 
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ulike fiender, alt fra roboter, monstre, mutanter og futuristiske cyborgs. Etter å ha bekjempet 

en sjef for et spill brett, en såkalt boss, som kan oversettes med fiende, antagonist, og sjef for 

skurkene, går en opp til neste nivå i spillet (next level/level up). Da må Mega Man, figuren du 

kontrollerer via moderbrettet, kjempe mot en ny og enda mektigere og kraftfull sjefsskurk og 

fiende.  

 

Inn på venstre side i data party hallen ligger sovesalen inn den ene massive jerndøren, og inn 

den andre jerndøren er det rigget opp en kinosal. I kinosalen er det et tett program av filmer 

som går på lerretet. Jeg satte meg til rette på en av plaststolene inne i dette betongrommet som 

var omgjort til kinosal, og så Disney Pixar sitt animerte mesterverk «Toy Story 3.» Filmen 

handler om en gjeng med leketøy som deres eier har vokst ifra. Eieren av leke figurene skal 

på college og er blitt for voksen til å leke mer med sine figurer: Rom mannen og rom soldaten 

Space Ranger, dinosaur figuren, M&M’s potetmann og frue, cowboy mann og frue, romvesen 

figuren med klumpete grønn kropp og fire øyne i hodet og to antenner på hodet, og Barbie 

doll som guttens søster er vokst ifra. Lekene pakkes ned i en pappeske og plasseres ut på 

fortauet for å plukkes opp til demolering av søppeltømmerne. Lekefigurene klarer å stikke av 

fra søppelbilens kvern. De løper under en liten eske inn i garasjen hvor cowboy mannen 

venter. Det ender med at de fraktes til en barnehage hvor den oppvoksende slekt kan sette pris 

på lekene igjen. Nye hender bringer figurene tilbake til magiske univers hvor fantasien 

stimuleres og følelsene får strømme fritt. Figurene er artefakter som hjelper til å stimulere 

fantasien. Litteraturprofessor Henry Jenkins beskriver den prosessen og de elementer som 

inngår i konstruksjonen av personlighet og mening knyttet til barns leketøy. Kanskje spesielt 

med tanke på kosedyr beskrives følgende komponenter: Fundamentet er leketøyets rent 

materielle kvaliteter, hva er leken laget av, plast, stoffer, skumgummi og så videre. Neste 

moment i analysen er hvordan tingen brukes, objektets anvendbarhet og brukssammenheng. 

Neste ledd i analysen er hvordan leketøyet eller bamsen integreres inn i barnets imaginære 

erfaring. Leketøyet gis nye meninger og gjøres ekte ved å gis omsorg. Det går ut over å bare 

besørge sine omgivelsers forhåndenværende objekter på en hverdagslig måte, snarere dreier 

det seg om å aktivt gi omsorg gjennom emosjoner og kjærlighet knyttet til leketøyet eller 

bamsen. Leketøyet settes inn i en relasjon, det blir et relasjonelt objekt eller fenomen. 

Leketøyet bringes så til liv i individets kontekst av levende erfaring (Jenkins 1992:50 f.). 
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Etter å ha sett film og deretter vandret en del rundt i hallen og pratet med diverse spillere, 

satte jeg meg opp i kantinen i annen etasje. Jeg hadde med meg solid nistepakke og termos 

med kaffe. Jeg rigget meg godt til ved et bord og overhørte diverse samtaler. Tre karer i 

treningsdress og caps slenger seg ned på bordet foran meg mens de venter på sine hamburgere 

de har bestilt ved skranken. «Disse energidrikkene kommer rett ut igjen, jeg pisser kullsyre 

liksom.» Så snakker de om sovesalen: «Det var en fyr som snorka så sykt høyt, det var som en 

bulldoser liksom.» Deres kø lapp nummer ropes opp og de får hentet sine hamburgere, kjøttet 

skylles ned med coca cola og red bull. I den andre enden av hallen er inngangen til toalettene 

som befinner seg inne i garderobene. Det står garderobe nerder og garderobe nerderinner på 

inngangsdørene. Doene er som forventet, nedlesset av brukt papir som flyter ut av 

søppeldunken og utover gulvet. Nedtrekkningsmekanismen er bare en skrue på toppen av 

toalettet.  

 

Aldersmessig er polar party folket ungdommer mellom 14 og 20 år. Klesmessig er det aller 

mest casual wear, de ser ut som helt vanlige norske ungdommer. Unntaksvis ses noen vitale 

neon farger i fargesprakende design. Kostholdet er som en muligvis kunne forvente: det går 

mye i cocacola og 7 up samt diverse energi drikker som inneholder vitamin B 12 og 

sentralnervesystem stimulerende midler som taurin og koffein, mengder av hamburgere, 

chips, godis og pølse i brød. Med andre ord en tendering mot junkfood, kjøtt og sukker. En 

ung gutt har sittet med de andre i kantinen og bygget en Mario figur av lego. «Jeg føler meg 

skikelig taper som sitter her å bygger lego, men jeg har lyst til å vinne noe stæsj.» Det er 

mengder av kreative konkurranser underveis med diverse penge og teknisk data utstyrs 

premier til vinnerne. Langs med veggene i idrettshallen er det hektet fat mini-postere av 

Mario Brothers, BomberMan, Donkey Kong, Doubble Bubble dragen, Pac man, Star Wars 

med flere. Det er en del av årets party konsept at det fokuseres på 8-bit 2D grafikk spill fra 

spillehall, TV og dataspillenes klassiske periode på 1980 og tidlig 1990-tall. På veggene her i 

kantinen hvor jeg sitter i skrivende stund er det hengt opp diverse malerier fra kjente spill 

univers. En World of warcraft kriger hvor kunstneren tydelig har hentet inspirasjon fra Tor 

med hammeren fra norrøn mytologi. En hallowen zombie-ghost jente, en enorm drage og 

andre fabeldyr, ulike Final Fantasy motiv og masse mer. På min høyre side selges det t-

skjorter fra festivalen: Polar Party 19 first contact med en blå utenomjordisk figur med gule 

insektoide øyne, space invaders logoen fra atari sitt klassiske TV og arcade spill, Geek motiv 
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og w00t! De har en egen resirkuleringsstasjon ved den andre enden av rommet. Denne 

anvendes flittig og det later til å være et effektivt system som vitner om en viss økologisk 

bevissthet. Buldrende bassdrønn høres gjennom veggene idet mengder av data høyttalere og 

store racks med eksterne høyttalere av mere kraftig format fyrer løs sin musikk der nede i 

hallen. Data partys har et relativt høyt lydnivå, selv om intensiteten varierer mye i løpet av en 

dag. Det er en rekke kreative konkurranser, blant annet å designe ved hjelp av computer en 

datingside for TV spill figurer som Princess Peach, Mario, Mrs.Pac Man, Zelda med flere. 

Dette programmet skrives i programmeringsspråket htmil eller java. I tillegg forekommer det 

mye kreativitet knyttet til bruk av lego, eksempelvis polar party 20 med stor lego skrift, 

legotårn eller kikkert, En stor og pent laget Mario figur, villa med polar party hest og så 

videre. Hallen er dekorert med spillfigurer, Mario brothers spill murstein laget i papp som 

henger ned fra taket, pc-projektor som viser ulike first person shooter og formel 1 racerbil 

spill i kjempeformat oppe på veggen, ballonger, to digre 3D-briller i papp som henger ned fra 

taket, ulike polar party flagg og en mengde andre artefakter og bilder som setter stemning og 

bidrar til å skape en hyggelig og stimulerende atmosfære. Et par unggutter bygger et svært 

høyt tårn av cola, fanta, energidrikk og 7 up bokser. For å kunne bygge ekstra høyt anvender 

de gaffa-tape for å klistre boksene sammen. Bokstårnet gjør en moderat bue.  

 

Et par andre ungdommer spiller xbox 360 konsollspill hvor poenget er å plaffe ned nazi-

zombier så blodspruten står. Guttene kommer raskt opp i en skyhøy bodycount. Arcaden 

rommer Mega Man, guitar hero, motorsykkel spill, formel 1 spill, nintendo NES spillet super 

mario 3, agent spill fra commondore 64 computeren, zombie shooter spill, rom eventyr spill 

og masse mer. Et par damer knepper ivrig med fingrene på sine plastgitarer. Det er guitar hero 

som spilles og på skjermen vises et punkband som rocker løs under en konsert. Nederst på 

hver side av skjermen ses gitarhalsen med instrukser for hvor fingrene skal plasseres på 

plastgitaren. Det er med andre ord et rockeband og konsert simuleringsspill. Jeg vandrer mye 

rundt i hallen og bivåner alle spillerne. Etter mange timer med observasjoner og diverse 

samtaler velger jeg å sette opp en liste over de mest utbredte spilltypene som anvendes under 

polar party 20: 
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1. First person shooter spill i ulike varianter. Militære strategi og action spill slik som 

eksempelvis «Call of Duty.» 

2. World of Warcraft. High magic strategi og oppgaveløsningsspill med massive 

multiplayer online gaming, altså at det er mengder av spillere, opptil flere tusen, som 

spiler via sin pc i det samme elektroniske spilllandskapet. De ulike oppdragene 

(quests) løses i en fantasiverden med middelalder setting, landsbyer, hekser, magi, 

grønn orker, troll, zombie monsterdyr, alviske krigere, riddere med mere. 

3.   Racer og formel 1 bilrace spill. 

4. Minecraft: gammel pixel grafikk, bygge moduler av virtuelle klosser som brytes ut av 

landskapet og brukes til å bygge eksempelvis en bosetning til å verne seg mot 

monstrøse og selveksploderende skapninger som dukker opp på nattestid. 

5. Kampsportsimuleringsspill som «Tekken» og andre slosse spill. 

6. Starcraft 

 

Jeg ønsker å gjøre en fenomenologisk reduksjon av dette feltet gjennom å fremsette de enkelte 

primære komponentene som til sammen utgjør feltet. Feltet her, polar data party, er logisk, 

sosialt og kulturelt konstruert. Ulike elementer flyter sammen i en midlertidig konstellasjon. 

Aktør nettverk teori kan også anvendes her for å få frem flyten, det prosessuelle og 

dynamiken i feltet. De materielle og tekniske rammene setter en treghet og forutsigbarhet på 

feltet. De sosiale normene og spillereglene vil også bidra til en slik treghet, riktignok er det 

mulig å bryte ut av disse, men de sosiale føringene er der, både internalisert i den enkelte som 

dermed får en øket selvdisiplinering og selvkontroll som ofte automatiseres og gjøres 

ubevisst, og gjennom feedback og korrigeringer fra andre mennesker. Det må tilføres her at på 

polar dataparty er det meningen og slå seg løs, leke, spille og utfolde seg, slik at de sosiale 

rammene bør anses som nokså liberale. Det gjelder alminnelige regler for hensyntagen og 

etikette her som andre steder. I grunnen er jeg imponert over hvor pent ting går for seg. Alle 

later til å ville hygge seg og bidra til at en selv og de andre data party deltagerne skal ha fine 

opplevelser, både spillemessig med massive multiplayer online gaming så vel som 

individuelle spill, og på det rent mellommenneskelige plan. Foranderligheten og flyten kan 

eksempelvis observeres gjennom den enorme flyt av bilder på dataskjermene der de ulike spill 

universene utfolder seg. Noe forenklet sagt kan en sette opp følgende grunnleggende 

komponenter som til sammen er med på å bygge opp dette feltet: 
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1. Idrettshall, nærmere bestemt Stokke idrettshall. 

2. Omtrentlig 300 computere. 

3. Strøm aggregat, felles nettoppkobling, mengder av tykke strømledninger og kabler. 

4. Tastaturer og mus. 

5. Blinkende pc skjermer. 

6. Projektorer. 

7. Ungdommer, her fortolket som gamere, altså elektroniske spill entusiaster, i kraft av 

deres primære rolle under denne sammenkomsten. 

8. Headsets, del av de nødvendige tekniske props, eller tekniske hjelpemiddler til å 

forsterke spillopplevelsen. 

9. Dekorasjoner i form av Mario-spill mursteiner laget av papp og papir, et par digre 3D-

briller laget av papp som henger ned fra taket, tøystykker behengt med papirbilder av 

spill figurer som Donkey Kong, Sonic the Hedgehog, legend of Zelda, doubble bobble 

minidrage, Pac man spøkelse med flere, store plastbalonger, bannere laget av 

tøystykker som er trykket eller bemalt med EU-flagget transformert til en ring av 

Saturn liknende planeter eller romskip i gul farge på blå bunn, det japanske flagget 

transformert på liknende vis med saturn liknende planeter eller romskip istedenfor det 

tradisjonelle flagget.  

10. Spillkonsoller som xbox 360, Playstation 2, Nintendo NES med flere. 

11. Høyttalere og bass høyttalere.  

 

Disse materielle og sosiale fenomenene flyter sammen i relativt forutsigbare mønstre men 

likevel må en ta høyde for at hvert øyeblikk er unikt og når det øyeblikket er borte så er det 

borte for alltid. Det er viktig å merke seg at pc og konsoll spill også er simuleringsspill. Hva 

er det så som simuleres ved bruk av disse spillmaskinene? Jeg valgte å sette opp en liste for 

dette også: 

 

1. Kampsport simuleringsspill. I «Tekken» og «Mortal Combat» simulerer en at en er en 

kampsport ekspert som sloss mot en annen kampsport ekspert i en duell på liv og død. 

I «Tekken» har de mulighet for knockout og spilleren kommer seg på bena igjen opp 
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til to ganger gjennom to kamprunder av i alt tre. I «Mortal Combat» derimot kan en 

rive ut ryggraden på motstanderen etter seieren. Det ligger i navnet mortal combat, 

dødelig kamp. 

2. Militære taktiske strategiske simuleringsspill eller militære krigssimuleringer. 

3. Sportssimuleringsspill, inkludert snowboard og skateboard simuleringsspill. 

4. Racing og kappløp simuleringsspill, inkludert racer bil simulering, formel 1, 

motorcross og speed båt race. 

5. Fantasy sjanger relaterte simuleringsspill hvor det simuleres trolldom, magi, 

overnaturlige skapninger, fabeldyr og sverdkamper. Det største spillet i denne 

sjangeren er World of Warcraft. 

6. Science fiction simuleringsspill som ofte i tillegg har hentet inn spillelementer fra 

krigssimuleringer, taktiske strategiske brettspill og ulike fantasy simuleringer. Bruk av 

ulike utenomjordiske raser som bygger opp sivilisasjon på en øde planet i en fremmed 

galakse for deretter å utkjempe store slag mot en annen utenomjordiske rase ledet av 

en annen spiller, kan fungere som eksempel på slik sjangerblanding. I spillet «Starcraft 

2» er det to spillere som kjemper mot hverandre ved å kontrollere, som en 

sivilisasjonsbygger og hærfører, hver sin utenomjordiske rase eller menneskelige 

nybygger koloni. Spilleren sender ut sine undersotter til å hente ut grunnstoffer og 

gasser til å bygge nye skapninger, eksempelvis flere insektoide utenomjordiske 

krigermaur, og konstruere flere byggningskomplekser slik som gruvedriftstasjoner og 

bunkeranlegg. Etter at sivilisasjon og hæravdelinger er bygget opp gjelder det å 

utplassere og utkommandere sine tropper på en taktisk klok måte sett i forhold til 

fiendehæren og motspillerens strategi. Det gjelder å spre skaden en mottar på sine 

hæravdelinger ut slik at de fortsetter å holde stand. 

7. Ingeniør og byggningssimuleringsspill. Det beste eksempelet vil være «Minecraft,» 

hvor du river og hakker ut store byggeklosser fra landskapet og plasserer disse 

virtuelle klossene sammen på nye måter. Du kan bygge et slott, et palass, et hus, eller 

hva enn din fantasi og skaperkraft måtte begjære. Det er litt som å bygge med virtuell 

lego eller virtuelle byggeklosser. 

 

I spille og dataparty hallen var det laget det som viste seg å skulle representere et tre fra 

«Minecraft» spillet. Det var satt sammen av firkantede pappesker beklebet med minecraft 

grafikk. Rundt minecraft treet stod det plassert spillkonsoller og TV-skjermer. Blant den 
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kreative bruken av vanlig lego jeg bevitnet oppdaget jeg nå også en Minecraft skurk som ble 

bygget i vanlig lego. Slike skurker kan plutselig dukke opp i spillet og eksplodere og dermed 

ødelegge det du har bygget. I dette tilfellet var det et mobilt monster, eller aggressiv mobs av 

typen creepers som er grønne, lydløse monstre som sniker seg mot spilleren og sprenger når 

det kommer for nær (wikipedia.org). Et nøkkelelement ved på liksom lek er et forsøk på å 

forsterke positive affekter og redusere negative, ved å forsøke å kutte ned de store tingene 

rundt personen ned til håndterbare proporsjoner. Dette kan gjøres gjennom å anvende dukker, 

figurer, treklosser, legoklosser, virtuelle klosser som i Minecraft spillet, myke leketøy, action 

figurer og andre manipulerbare verktøy som kan tilskrives meninger som omtrentlig tilsvarer 

ekte objekter i ens miljø. Ut i fra teorien om kognitiv konstruktivisme gjøres det et forsøk på å 

assimilere, gjøre lik, eller akkomodere, skape nye kognitive mentale skjemaer, ved å tilpasse 

materialet en møter til en egne mentale skjemaer. Det er ofte forbundet med sterk indre glede 

når han eller hun kobler på repetitiv maner tidligere erfaringsmateriale med møtet med nye 

kulturelle kreasjoner i en kontrollert setting. Barn og unge har også anledningen til å uttrykke 

emosjoner gjennom bruken av sine spill, inkludert negative følelser som frykt, tristhet eller 

sinne, gjennom sine erfaringer i omgangen med disse miniatyriserte artefaktene (Singer 

1995:191). Videre bevitnet jeg mye kreativ omgang med post it lapper: et stort rosa hjerte ble 

satt sammen, hyperions enhjørnings symbol, Pac man spill figuren og space invaders motiver 

fra det klassiske atari cx2600 TV-spillet. Når det gjaldt kreativ bruk av datamaskiner var jeg 

vitne til Leonardo DaVincis’s Mona Lisa maleri transformert ved hjelp av pixel art til å ligne 

noe som var bygget av virtuelle klosser i minecraft. Jeg så også skapelsen av en rekke musikk 

videoer, der det ble satt bilder til kjent og ukjent musikk ved bruk av cut and paste metoden. 

Det ble på dette viset konstruert ulike bilde collager som skulle passe til musikken. Noen av 

deltageren drev også med å plassere kjente spillfigurer inn i nye virtuelle eller fotografiske 

landskap. Eksempelvis så jeg Yoshi, den søte rosa lille spill dinosauren fra nintendo, plasser 

inn i et vakkert naturlandskapsbilde. Det var som om den virtuelle virkeligheten smeltet 

sammen med nasjonalromantikken. Slik type bildemanipulering med bruk av blant annet 

paintshop programmet, kan anvendes til å dekontekstualisere og rekontekstualisere 

eksempelvis ulike spill figurer. Jeg tenker at disse ungdommene antagelig ikke kjenner så 

godt til dekonstruktivistisk teori men at de i praksis allikevel bedriver noe av det samme. Jeg 

ble imponert og beveget over en del av kreativiteten jeg så, alt fra meget vakker og intens 

fargebruk til kreative synteser gjorde meg i godt humør.  
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På dag to møtte jeg Jonas Mikalsen og Runar Olsen i kantinen som er respektive 

generalsekretær og arbeidsutvalg (AU) medlemmer i hyperion. De var på besøk for å 

inspisere hvordan arrangementet gikk. Jeg fikk en liten data og konsollspill historie, samt 

guidet tur omkring i lokalene. Jeg endte med å tilbringe resten av denne dagen med dem å 

spille og bivåne mesterskapet i «Starcraft 2.» Meg og Runar satte i gang med å spille 

playstation 3 og xbox 360 spillet portal 2 nede i hallen. Vi valgte two player modus og spilte 

hver vår high tech robot som skulle utforske labyrintiske bygningskomplekser å løse ulike 

oppgaver på kommando fra vår leder. Det gjaldt å samarbeide effektivt i team for å løse 

oppgavene underveis. Med din blast gun kunne du sprenge ut en gul og en rødfarget portal, en 

i veggen og en i gulvet, som kunne bringe din robot videre inn i labyrinten. Du skulle løpe 

omkring, trykke på ulike brytere for å aktivere inngangspartier, bringe laserstråler mot 

fiendens laserkanoner for å sprenge dem og en mengde andre spill hendelser. Mauss skriver 

om kroppsliggjorte disiplineringsteknikker i sin bok «Techniques of the Body.» Ut fra tanken 

om at det kreves at en mestrer ulike kroppsteknikker og praksiser for å kunne opptre korrekt 

og effektivt i et sosialt felt, kan det være fruktbart å se på hvilke kroppsteknikker som må 

beherskes for å mestre de ulike spillene. Her snakker vi først og fremst om hånd og 

fingerferdigheter, hjerne-hånd koordinasjon. Eksempelvis demonstrerte Runar for meg 

hvordan jeg skulle trykke på håndkontrollen for å slåss mest mulig effektivt og vellykket i 

kampsport spillet tekken. Det skulle være en viss rytme i det og faste mønstre av trykke 

kombinasjoner på de ulike knappene som skulle kombineres med den virtuelle 

kroppsmanøvreringen styrt via selve bevegelseskontrollen. Det gjaldt å manøvrere den 

virtuelle kroppen eller den elektroniske data kroppen på en disiplinert og korrekt måte 

innenfor rammene som settes av denne type kampsportsimuleringer. Runar instruerer meg: 

«Trykk på de to øvre knappene for ulike slagkombinasjoner og trykk vekselvis på de to nedre 

knappene for kombinasjoner av spark. Trykk på piltasten som viser ned her for å dukke ned 

og dodge motstanderens slag og spark. Dobbeltrykk på x-knappen for å hoppe bakover. 

Dobbeltrykk på denne knappen for å rulle. Det kreves god fingerferdighet og hjerne-hånd 

koordinasjon for å kombinere kamp ferdigheter til en slagkraftig kombinasjon.» Det kan være 

nyttig å se på spill kroppen eller the gamer body, både den virtuelle datakroppen eller 

avataren og spillfiguren, og i tillegg se på den fysiske spillerens kroppsteknikker og 

kroppslige væremåter i konteksten av å spille pc og konsollspill. Det kan vanskelig tegnes noe 

helt entydig bilde av dette og jeg skal selvsagt vokte meg for å generalisere for grovt, men jeg 

mener å se visse felles mønstre, fra oss som står her rette i ryggen og svingende med våre 
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kropper mens de figurer vi kontrollerer slåss på skjermen, til den bedagelig tilbakelente 

spilleren i lenestolen med et intenst blikk mot skjermen og med fingrende frenetisk trykkende 

på joystickens ulike knapper og styrespaker.  

 

Oppe på scenen er det mesterskap i starcraft 2 hvor du spiller rollen som general og 

sivilisasjons bygger. Jonas forklarer meg underveis: «Hovedgreia med dette er at du 

kontrollerer en eller flere figurer i et virtuelt fiksjons univers. Her reiser du ut med stjerneskip 

til fremmede planeter i andre galakser og skal bygge opp sivilisasjon i kamp med 

konkurrerende utenomjordiske raser. Du må etablert fabrikker som kan utvinnes gasser og 

gjøre det om til soldater, disse myldrende skapningene som ser ut som store krigermaur. Du 

må tenke taktisk, se for det hva motstanderen kan komme til å gjøre på planeten din. Du må se 

fremover minst to ledd og helgardere deg. Troppespredning hindrer at en samlet hæravdeling 

risikerer å utraderes. Poenget er å komme din motstander i forkjøpet og bygge opp en effektiv 

sivilisasjon og hær.» Jeg lytter til forklaringene mens jeg bivåner de to guttene oppe på scenen 

som sitter bak hver sin computer og store flatskjerm mens det trykker frenetisk og konsentrert 

på sine håndkontroller. Det myldrer av insektoide utenomjordiske og rom kolonister oppe på 

de to store scene skjermene som er festet oppe i høyden slik at publikum skal få med seg det 

som skjer. Det klappes og jubles iherdig etter hver runde. Vinneren etter tre spill runder gjør 

et kort bukk oppe på scenen og går for å motta sine premier som er data utstyr og en pen sum 

med penger. Jonas sier videre: «I utlandet er det folk som lever av å delta i slike turneringer. 

De lever på å greie å vinne nok konkurranser til å motta nok pengepremier. Det er en 

konkurransekultur dette her.» Det er i alle fal ingen tvil om at hjernen på disse ungdommene 

må tenke og reagere adekvat på en lynrask og presis måte. Hjerne-hånd koordinasjonen var på 

et høyt nivå hos disse spillerne. Om disse ferdighetene også kommer dem til nytte på andre 

arenaer i livet er jeg usikker på, men det er avgjort en mulighet at trening i slik taktisk 

tenkning virker såpass stimulerende på hjernen at eksempelvis de matematiske ferdigheter 

generelt også blir styrket. Et annet moment det har vært debattert mye om er om de volds 

simulerende aspekter ved en del pc spill kan ha uheldige bivirkninger. Kan en bli fysisk 

voldelig av å spille for mye pc spill? Jeg tviler på at dette er tilfellet annet enn i sjeldne 

unntakstilfeller. Riktignok er det 18 års aldersgrense på en del av disse spillene, og det 

hersker det utbredt enighet om at det bør være. Dersom hjernen ikke er moden nok til å skille 

klart og tydelig mellom fantasi og virkelighet kan nok slike militaristiske pc-spill ha skadelige 
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effekter. Det kreves et visst modenhetsnivå for å ha utbytte av slike spill. Det kan også være 

at det foregår en instinkt sublimering der mere destruktive psykiske krefter gis en 

ventilfunksjon eller en type katarsis. Det er også viktig å merke seg at det først og fremst 

dreier seg om å løse konkrete oppgaver og tenke taktisk. Formålet med spillene er altså ikke 

volden i seg selv. Jeg kunne personlig ønske at det var et litt større fokus på de søte og mere 

snille konsoll og data spillene. På den annen side, disse data party miljøene er utpreget 

fredelige. Alle deltagere lot til å være glade og omgjengelige ungdommer som hygget seg og 

festivalen forløp uten en eneste asosial hendelse. Jeg vandret omkring i hallen noen timer til 

før jeg tok turen hjem ut på kvelden.   Digital kultur som slike datatreff er en del 

av, defineres som kulturverk laget med digitale verktøy som datamaskiner, synthesizere, 

mobiltelefoner og ipads. Digital kultur favner både tradisjonelle kunstbegrep som rommer 

bilder, musikk, og video, samt nyere postmoderne uttrykksformer som spill- og globalisert 

internettkultur. Det virtuelle selvet og den virtuelle kroppen kan inngå i dette, både som 

avatarer og som andre typer figurer som kontrolleres via joystick eller tastatur, slik at en kan 

leve ut sitt andre liv online. En viktig del av datatreff er å konkurrere i ulike grener, både 

innen elektroniske spill og kreativ bruk av datamaskiner til å konstruere ulike former av 

elektronisk kunst. Innen det kreative feltet finnes det egne konkurranser for grafikk, 

musikkvideoer, egenproduserte demo-videoer, programmering og piksel-kunst. Sammen med 

hjemmedatamaskinenes innmarsj med Commodore 64, Amiga, ZX Spectrum maskinene på 

starten av 1980-tallet, kom digital kultur for fullt til Norge. Det har lenge eksistert et aktivt og 

levende miljø av dataungdom som anvender PC og andre digitale verktøy og uttrykksmidler 

for kreative konstruksjoner, kommunikasjon og underholdning. På lik linje med andre 

hobbyer som sjakk og idrett, har datainteressen fått et solid fotfeste som en del av kulturen, 

fritiden og kunsten (KANDU brosjyre 2012).  

 

KANDU (kreativ aktiv norsk dataungdom) 

KANDU er en forkortelse for Kreativ, Aktiv, Norsk Dataungdom og er den Hyperion 

foreningen med flest medlemmer og som arrangerer det årlige datatreffet The Gathering i 

Vikingskipet på Hamar.  Jeg tok turen til kunstpassasjen på Østbanehallen der 

KANDU har sin utstilling i digital kultur. Den såkalte demoscenen er kilden til mange av 

bildene og kortfilmene som vises frem. Demoscenen er en subkultur der skapelse av audio-
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visuelle presentasjoner og pikselert kunst ved hjelp av datamaskiner står i fokus. Utstillingen i 

kunstpassasjen viser bidrag fra demoscenen og datatreffet The Gathering i perioden fra 1991 

frem til 2011. Den eldste datagenererte kunsten er laget på datamaskiner som commodore 64, 

Amiga 500, ZX Spectrum og Amstrad. Den ellers grå og triste passasjen i Østbanehallen lyser 

opp i kraftfulle farger fra diverse dataskjermer og data-animerte bilder klebet på treplater.  

På Hyperions hovedkontor i Akersgaten 12 holder også KANDU sitt hovedsenter til. Denne 

mandagen var det invitert til spill, grilling og visning av demoer på storskjerm som en 

oppvarming til The Gathering. Meg og min venninne kommer inn i en lang gang som vier seg 

ut i en liten sal med sofagruppe, spillkonsoller som er rigget opp for anledningen og rikt 

dekorerte vegger. På de irrgrønne veggene er det klistret opp den eventyrlige virtuelle 

rørleggeren Mario, den søte lille dinosauren Yoshi, de skilpadde-liknende Koopa troppene og 

bror Luigi, samt kjøttetende plante, ildblomst og mursteiner fra Mario brothers spillene. 

Ytters på skilleveggen er det klistret opp den gamle 8-bits versjonen av Mario fra Atari 

CX2600 TV-spillet i 1983. På den ene skilleveggen er det også hengt opp et pikselert bilde av 

restene av Mario etter at en kjøttetende plante har spist ham opp. Det andre digitale bildet 

viser et nærbilde av en futuristisk kaptein med et intenst stirrende blikk og spiraler i lilla, blått 

og rødt som strømmer ut bak ham. Den futuristiske kapteinen er laget av den norske 

kunstneren Fairfax som er knyttet til demogruppen Andromeda. Vi stiller oss rundt en 

spillkonsoll-stasjon og trykker på knappen som signaliserer til konsollen at vi skal spille to 

sammen.   Medstifteren av Norges største datatreff The Gathering Vegard 

Skjefstad, som har med seg kone og barn, sitter i sofaen og spiser chips. Et par KANDU 

medarbeidere dukker opp fra kontoret og sier at nå er det tid for grilling ute i bakgården, like 

etter at en syv til åtte gamere har strømmet inn. Jenta med grønnfarget hår, knallrosa 

strømper, binders i ulike neon farger festet til ørene, lilla boots og genser med zombie motiv 

viser vei ned trappene til bakgården. Ute ved innkjørselen er det rigget opp gassgrill og 

storfekjøtt i runde stykker legges på så det freser. Vi samles etterhvert en cirka 20 personer 

der ute og står i to sirkler og prater og spiser hamburgere. En ungdom i grå allværsjakke, 

olabukse og joggesko beretter om sine opplevelser på datatreffet The Gathering. Han tar frem 

sin I-phone og viser meg et filmopptak av leddlys i ulike farger som han har installert inne i 

og utenpå sin stasjonære PC. Disse leddlysene har han utstyrt med en type sensorsystem som 

gjør at lysene blinker i takt med musikken. Det hele ser ut som et elektronisk edderkoppnett 

som strømmer ut over maskineriet i takt med drønnet fra basshøytalerne og technomusikken. 

«Det ble ganske stilig det der. Jeg husker første gang jeg dro på The Gathering, da tok jeg 
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toget midt i rushtiden. Jeg måtte drasse med meg den stasjonære PC’en på toget, det gjør jeg 

aldri igjen. Nei nå kjører vi en gjeng i bil hvert år. Jeg skal være del av crewet dette året, det 

blir sinnsykt bra.»   Etter hvert trekker alle inn i lokalene til Hyperion og KANDU 

igjen. Jeg seter meg i filmsalen og bivåner mengder av demoer laget av norske kunstnere. På 

filmlerretet ser jeg hundrevis av kuber som svever i verdensrommet og danner ulike 

geometriske figurer. Disse audio-visuelle datamaskinskapte reisene i cyberspace er en fryd å 

se på. Sammen med dundrende høy technomusikk skapes det en intens opplevelse. Noen av 

gamerne fra KANDU kommer bort til oss med boller med chips, sjokolade og andre godterier. 

Etterpå setter noen på den surrealistiske science fiction klassikeren «The Hitchhikers Guide to 

the Galaxy,» der jorden demoleres av en byråkratisk rase av heslige utenomjordiske 

skapninger etter at det har blitt bestemt at det skal bygges en intergalaktisk motorvei gjennom 

det området hvor Jorden befinner seg. Vi ler, spiser godterier og hygger oss til langt på kveld. 
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Sammendrag 

Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser er en paraplyorganisasjon som 

samler ulike foreninger knyttet til aktivitetsområder som rollespill, live rollespill, brettspill, 

miniatyrfigurspill, kortspill, media interesse, pc-spill, konsollspill, kostymespill (cosplay), 

programmering, fan kunst, kongresser, hytteturer og foredrag. Disse aktivitetsområdene er 

relatert til sjangrene science fiction, fantasy eller skrekk (horror). Et viktig sentreringspunkt 

gjennom oppgaven er fantasilek. Fantasilek kan overordnet sett inndeles i fantasi med kropp, 

fantasi med ting og fantasi med tastatur, skjerm og datamaskin. Dette overordnede teoretiske 

og empiriske perspektivet henger nært sammen med lek teori. Lek teori kan inndeles i lek som 

en måte å lære på, lek som en måte å utøve og sublimere makt på, lek som en måte å sette 

selvet i scene på og velge aktivitetstilbud som finnes på et kapitalistisk marked og lek som en 

måte og stimulere og utøve fantasier på. Ofte kan de ulike formene for fantasilek gli over i 

hverandre og ikke sjelden finnes det flere aspekter ved fantasilek under en og samme 

aktivitetsform. Eksempelvis kan brettspill også romme en rollespill komponent slik at både 

lek som fantasi, lek som kognitiv og emosjonell læring og lek som selvets frie valg og 

utvikling settes i sving under samme aktivitet.   Et annet viktig sentreringspunkt er 

aktør-nettverk teori, i den forstand at jeg har ønsket å la informantene slippe til i stor grad 

gjennom beskrivelsene. Informantene er selv en slags eksperter på det de selv driver med. Jeg 

har spurt dem ut og deltatt på deres aktiviteter for å lære av dem og å kunne videreformidle 

noe av det jeg har sanset og lært gjennom dette feltarbeidet. Det har også vært viktig å få frem 

flyten, den sosiale dynamikken og det prosessuelle gjennom de empiriske beskrivelser. Selv 

om det hele veien finnes strukturerende instanser som sosiale normer, regler for de ulike 

spillene og materiell forutsigbarhet, er det også slik at hver sosiale hendelse har noe unikt ved 

seg.   En romlig og kulturell pluralitet ligger også som et bakteppe for beskrivelsene 

og analysen. Christopher Tilley hevder blant annet at rom ikke har noen substansiell essens i 

seg selv, derimot gis rommet liv og mening gjennom de relasjonene som oppstår ved de 

mennesker som dekorerer og inntar rommet med sine aktiviteter og sin projeksjon av mening 

på omgivelsene (Tilley 1994:198). Hyperions medlemmer raider massekulturen og låner 

kulturelle fragmenter som de siden setter sammen konstruktivistisk til sin egen kulturelle og 

idemessige mosaikk. Det dreier seg om kreativ bruk av populærkulturen, hvor graden av dette 

varierer fra medlem til medlem. Lek er relasjonell og fantasiene organiseres og struktureres 

sosialt av Hyperion som rommer en stor pluralitet av aktiviteter og uttrykksformer. 
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Forord 

Jeg vil benytte anledningen til å takke min veileder Odd-Are Berkaak for skarpsindige 

analyser og stimulerende innspill. Videre vil jeg takke Hyperion leder Fredrik Vaaheim for 

inspirerende samtaler og lån av Johannes Berg artikler. Jeg vil også rette en stor takk til Inge 

Carlen for vektige innlegg, Tomas Mørkrid for inspirerende og lærerikt rollespilleder kurs og 

Daniel Monsen for utmerket fortellerglede og inspirerende rollespill. Sist men ikke minst vil 

jeg rette en stor takk til min mor Erna Søgaard som har hjulpet meg med å være det 

fantastiske menneske hun er. 

 

Jeg har hatt stor glede av å få delta i de ulike Hyperion miljøene og jeg er av den oppfatning 

at mange av disse fenomenene, fra digital kunst og datatreff til rollespill og miniatyrfigurspill, 

kunne trenge en nærmere vitenskapelig undersøkelse og analyse. Det er dette jeg har forsøkt 

på her og jeg håper inderlig at også andre skal finne dette stoffet interessant og stimulerende. 

 

Jeg ønsker leseren god fornøyelse. 

 

 

 

Per Søgaard 

Universitetet i Oslo, mai 2012. 
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