
Signaler från Sverok | feb-mars 200720

Reportage

Erfarenheter från 
en annan värld



ALLT BÖRJADE MED en artikel i Fa-
lukuriren om det stora lajvet i Älvdalen, 
Dragonbane. Först var det tänkt att Lars 
son skulle gå men det slutade med att 
Anna och Lars också anmälde sig. Det 
skulle bli deras första lajv.

Anna minns när hon och Lars besökte 
byn för första gången. De skulle hjälpa till 
med byggandet. Med spänning åkte de på 
små timmervägar genom tjock granskog 
ut till området.

– När långhusens tak dök upp runt 
nästa krök tänkte jag bara på hur stora de 
var. Det var jättehäftigt och kändes otro-
ligt att något sådant kunde åstadkommas 
med frivilliga insatser, säger Lars.

Arbetet med att bygga upp byn var det 
som Anna och Lars ser tillbaka på med
störst glädje. Det blev en så bra samman-
hållning i arbetslagen när de slet för att få 
ihop byn innan lajvet. När de inte var ute 
i skogen och byggde satt de och sydde på 
sina kläder. Hemma i villan var det tyger 
och trådar överallt. Att allt skulle bli fär-
digt i tid var inte självklart.

De hade båda valt roller som låg nära 
deras egna personligheter för att under-
lätta rollspelet.

 – Jag visste inte riktigt vad jag gav mig 
in i. Jag hade aldrig gjort något liknande
tidigare, säger Anna.

Hon spelade en upprorisk helare med-
an Lars spelade en starkt religiös adept.

De åkte ut till området några dagar 
innan lajvet för att få i ordning allt. Lars 
trodde inte att han skulle komma in i 
känslan av lajvet. Eftersom han hade va-
rit med och byggt allt såg han det fortfa-
rande som en byggarbetsplats. Men när 
han vaknade upp på lajvets andra dag var 
han inne i handlingen. Byn och världen 
kändes äkta med hus och människor i
gult och rödbrunt, allt till doften av rök 
från eldstäder. Även hans roll som adept, 
en tempellärling, fick liv. Att dyrka en 
drake var inte lätt att sätta sig in i. Men 
en av Lars sysslor var att meditera på sin 
religion i templet.

– Att sitta där i timmar utan att röra sig 
var en märklig känsla. Efter ett tag bör
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Jag stod i dörröppningen till långhuset och blickade ut
i skymningen. En av dem skulle dö och jag kunde inte 
göra något. Jag kände mig maktlös och ck ta ett steg 
tillbaka från rollen.

Det är ett av mina starkaste minnen från Dragonbane.
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jade religionen bli mer naturlig. Jag fick 
en inblick i hur det skulle vara att dyrka 
Draken.

Andra händelser som Lars minns starkt 
under lajvet var när två av de äldre adep-
terna var döende och han fick bestämma
vem som skulle leva och vem som skulle 
dö, eller den känsla av nyfikenhet som 
spred sig likt en elektrisk puls genom byn 
när de fick besök utifrån.

– Men det var även andra saker jag rent 
privat reagerade på. I byn hade män och 
kvinnor gemensamma badhus och toa-
letter. Det var en kulturkrock och det tog 
ett tag innan jag vande mig.

För Anna märktes det en skillnad di-
rekt när lajvet började. Alla hade på sig 
andra kläder och avsaknaden av moder-
niteter fick henne att tänka på medelti-
den. Men rollspelandet hade hon svårt 
för, hon hade inte förberett sig mentalt. 
Att verkligen sätta sig in i sin karaktär 
lyckades hon med först under slutet av 
veckan.

En av Annas starkare upplevelser sked-
de utanför ramen av lajvet. Hon och tre 
andra deltagare irrade bort sig i augus-
tiskymningen. De lyckades inte hitta till-
baka till byn. Genomblöta av regn fick de 
till sist gå till sängs under en stor gran. 
Där satt de frusna, blöta och hungriga i
väntan på gryningen. Att vara vilse i en 
stor skog en regnig och mörk natt var nå-
got hon inte hade väntat sig.

Ett annat minne som hon har är från 
begravningen av en bybo. Hon fick i egen-
skap av helare förbereda den dödes kropp 
inför ceremonin. Den döda var egentligen 
en halmdocka i mänsklig storlek som hon 
noga svepte i trasor, samma typ av trasor 
som används i krematorier. När ”krop-
pen” sedan bars ut till tempelplatsen och 
lades på likbålet såg det verkligt ut.

– Det kändes obehagligt. 200 perso-
ner stod hand i hand, i en ring runt bå-
let. Vi sörjde och sjöng. Det kändes som 
om vi brände en riktig människa, som 
om det var en verklig person som låg där 
på bålet.

I grundintrigen fanns en drake som var 
av stor betydelse för världens religion och 
kultur. Arrangörerna hade byggt den och 
den skulle vara med under lajvet. Anna 
visste om att det hade varit problem och 
hon trodde därför att draken inte skulle 
komma. Men när mörkret föll den sista
kvällen såg hon något långt, långt borta 
på skogsvägen. Det dånade och mullrade 
av fyrverkerier. Redan på långt håll såg 
hon hur stor den var där den rörde sig 
mot byn med sina röda, lysande ögon.

– Han blev den gud han skulle vara, 
den som vi väntat på i flera mansåldrar. 
26 meter drake, det känns. Mina knän 
började skaka och jag kände en enorm 
glädje. Lycka. Det var en ren adrenalin-
kick.

När lajvet var slut och Anna och Lars 
kom tillbaka till sin villa kändes den 
trång. Båda reagerade likadant. De sko-
jade om att gå ut och lägga sig i trädgår-
den istället, eller slå ner några väggar. De 
hade ju den senaste veckan sovit i lång-
hus som rymde 80 personer. Båda kände 
också tomhet, saknad, en känsla av det 
var över.

– Jag minns att när lajvet blåstes av blev 
jag nästan rädd. Alla personer började 
bete sig annorlunda och såg annorlunda
ut. Jag kände mig förvirrad, säger Anna.

För Lars gav lajvet honom nya perspek-
tiv på hans vardagstillvaro. Vissa saker 
kändes plötsligt tillkrånglade medan an-
dra saker såg han i nytt ljus och uppskat-
tade mer.

– Under rollspelet ställs man inför si-
tuationer man annars inte skulle hamna 
i. Det ger en ny förståelse till världen och 
nya infallsvinklar. 
Jag har fått ett nytt 
sätt att se på saker för
att jag ett tag har levt 
i en annan värld.
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IRENE CHRISTENSSON spelar allt från roll-
spel till brädspel, såväl dåtid och framtid, 
från fantasy till sci-.

irene_christensson@hotmail.com

Anna Andersson, 30 år, och hennes sambo Lars Rådman, 40 år, gör en nger-
krokslek som förekom i byn under Dragonbane. När de tar på sig sina kläder
och gör leken kommer minnena, och känslorna, tillbaka från deras första lajv.  
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