Räcker det att vi
i vår livsstil byter
till konsumtion av grönare teknik? >> 2–3

kultur
I 50 år har Filminstitutet stärkt och
utvecklat svensk film. Men 60-talets guldålder är sedan länge förbi.
Filmvetaren Leif Furhammar saknar de konstnärliga ambitionerna
från Harry Scheins tid. >> 10–11

Foto. Lars Pehrson/SvD/TT
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Debatt
Om svenska skolor tar
jämställdhet på allvar borde de införa Feministiskt
självförsvar på schemat,
skriver Amanda Valstedt
från Tjejjouren i Umeå. >> 4
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Omkring en halv miljon människor
har tvingats på flykt i Centralafrikanska republiken sedan rebellgruppen
Seleka tog över makten i en blodig militärkupp i våras. Konflikten har eskalerat de senaste veckorna och riskerar

att sprida sig i den instabila regionen.
– Situationen har länge varit kritisk
för civilbefolkningen men vad vi ser
nu är värsta tänkbara, säger Ellen van
der Velden, chef för Läkare utan gränsers insats i huvudstaden Bangui. >> 9

Lajvkulturen rymmer parallella världar >> 12–13

Cirkus vägrar
elefant-stopp
INRIKES Cirkus Scotts beslut

att sluta använda elefanter och sjölejon i sina föreställningar välkomnas av
djurrättsrörelsen. Förhoppningen är att fler cirkusar följer efter. Men Cirkus
Maximum har inga sådana
planer. >> 7

Norsk minister
skuldbelägger
våldtäktsoffer
UTRIKES

”Flickor har
ett ansvar
för vilken
situation
de försätter sig i.”
Det sa Norges nyutnämnda jämställdhetsminister
Solveig Horne apropå en
debatt om våldtäkt för två
år sedan. Horne är en av
flera ministrar från främlingsfientliga FrP i den nya
norska regeringen. >> 9

Den gängse mediebilden av lajvare är ofta ett gäng personer som springer runt i skogen och leker medeltid. Men lajvkulturen har
vuxit upp och numera designas lajv för att gestalta politiska händelser eller för att visa på förtryckande könsroller. Bilden: svensFoto: Karin Ryding
ka uppsättningen av lajvet Just a little lovin’ som handlar om när hiv kom till USA i början av 1980-talet. 

Synpunkten Är det en
sjuk man som talar?
Det menar i alla fall
de ryska
domstolarna. >> 3
Per Leander
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Foto: Tore Meek/TT

”Det vi ser nu är
värsta tänkbara”

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Katastrof i Centralafrikanska republiken:
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Lajv
Lajv, eller levande rollspel,
uppkom som kulturform
under 80-talet ur rollspelsvärlden.
Lajv påminner om improvisationsteater men har
fastare ramar kring roll
figurer. Huruvida lajv ska
ses som hobby, konstform
eller improvisationsteater
tvistas det dock om.
Sverok är Sveriges rolloch konfliktspelsförbund
med över 70 000 medlemmar. Hur många av
dem som är aktiva inom
lajv finns inga exakta
siffror på.

Genrer
I likhet med litteratur och
film kan lajv delas in i olika
genrer baserade på vilken
miljö lajvet utspelas i och
vad handlingen kretsar
kring, exempelvis:
• Fantasylajv
    
• Historiska lajv
    
• Westernlajv
    
• Nutidslajv
    
• Efter katastrofen-lajv
  (postapokalyps)
    
• Science fiction-lajv
    
• Vampyrlajv
    
• Festivallajv
    
• Politiska lajv
Källa: Wikipedia

På
gång
• 16–20 oktober:
Lindängens Riksinternat
som handlar om en internatskola.
• 31 okt–3 november:
Gloria mundi. Ett mysterie
lajv i 1700-talet.
• 1–3 november:
Stockholms Scenario
festival med massor av
lajv och spel.
• 23 november:
Stolthet och fördom.
Ett historiskt lajv inspirerat av Jane Austens
böcker.

Lajvkulturen
har vuxit upp
Lajv handlar inte längre bara om att klä sig
i medeltidskläder och
leka ute i skogen. Det
senaste decenniet har
lajvkulturen i Norden
tagit steget in i vuxen
världen och antagit en
allt mer seriös form
av kulturutövande där
politiska åskådningar
och vår egen samtidskultur kan skildras.

mang för politik och samhällsfrågor. De bor båda i Stockholm där det finns gott om olika lajv att välja på, både mer
fantasyinriktade och mer samhällsorienterade. Till vardags
arbetar Åke som kaffebarista,
samt i en spelbutik. Petter arbetar som videoproducent,
men har planer på att sluta
med det yrket och rikta in sig
på att arbeta med lajv på heltid. De går gärna på mer fantasyinriktade lajv, men Nordic larp är den sortens levande
rollspel som lockar dem mest.

Den speciella formen av lajv
med en hög grad av artistisk
ambition är känd världen över
som Nordic larp.
– I grund och botten handlar lajv om deltagarkultur. Man
skapar en berättelse inom uppsatta ramar genom improvisationsteater, säger Åke Nolemo
som själv har lajvat i snart 20 år.

I Sverige är Nordic larp en
Konsumtionskulturen  är
form av lajv som drar till sig
överlägsen de former av intresen stor mängd deltagare. Larp
sen som människor aktivt utstår för live action role playing
övar själva. Vi går på bio, konserter och ser på film hemma.
game och har formats av vår
Lajv med sin delnordiska samtagarkultur och
hällskultur. Play
Många gör DIY-kostymer
to lose är ett utstår
det för att i kontrast till allt
tryck som de utsom enbart konpräglat nordisklä ut sig
ka lajven förhåloch sy med- sumeras. I lajv inler sig till med
går också mycket
eltidskläder, annat än bara imstolthet. Att spela för upplevel- fantasylajv är
provisationsteater.
sens skull och fortfarande den
Att sy egna kläder
bli en erfarentill ett medeltidsstörsta formen av lajv, att skriva en
het rikare istälsång eller tillverlet för att vinna lajv i Sverige.
ka ett redskap elspelet. I SveriPetter Karlsson
ge utvecklades
ler vapen som reden nuvarande
kvisita gör också
lajvkulturen genom allemanslajven till en väldigt bred hobby.
rätten, som gjorde det lätt att
– Det finns tusen anledningar till varför man håller på med
vara ute i skogen och leka.
Även kulturbidrag och förenlajv, säger Petter. Många gör det
ingskulturen i stort har gett
för att klä ut sig och sy medeltidskläder, fantasylajv är fortfalajvare möjlighet att sätta upp
både större och mindre evenerande den största formen av lajv
mang, vilket lett till att deltai Sverige. När folk frågar varför
garna har haft möjlighet att exjag håller på med lajv brukar
perimentera sig fram till olika
jag fråga varför vi konsumerar
former av lajv.
kultur över huvud taget? Att
titta på en film är att uppBåde Petter och Åke menar
leva något, och att lajva
att lajv har gått in i ett skede
är också att uppleva nådär utvecklingsmöjligheterna
got. Vi antar en roll för
är enorma. Lajv är inte längre
att uppleva något annat
bara en lek, utan används inom
än vad vi gör i vardagpedagogisk undervisning, på
liga livet. Utan kultur
arbetsplatser och inom psykodör vår fantasi, och
login. Rollspelsformen är ett
lajv innefattar mycket fantasi. Jag tror att
effektivt instrument för mändet är en jätteviktig
niskor att närma sig varandra,
del av vår mänskligoch få en förståelse för skeenden och händelser.
het att vi har en fanSjälva kulturformen upptasi och leker med
kom på 1980-talet och medden.
an utövarna själva växte upp
så gjorde även lajvet det. En
Kajsa Dragstedt
ungdomshobby har utvecklats
fritid@fria.nu

Lajv som kulturform har

i många år ansetts vara en
”nördsport”, med den typiska massproducerade bilden av
nörden som en ensam, högintelligent glasögonprydd ung
man som leker riddare i skogen med sina vänner. Mediebilden av lajv som visas upp i filmer och tidningar är ofta densamma: en asocial subkultur
med udda typer som klär ut sig
i slutet sällskap. Men lajv, liksom alla andra fomer av hobbys har utvecklats och blivit
något mycket större än så.
I somras sattes lajvet Just a

little lovin´ upp. Lajvet handlade om när hiv kom till USA i
början av 1980-talet. Då skulle
deltagarna försöka sätta sig in
i en roll där de faktiskt kan få
en större förståelse för ämnet.
– Genom lajv kan man närma
sig händelser på ett annat sätt än
man gör genom att läsa om dem,
eller se en film. Det kan vara lite
”att gå en mil i en annans skor”,
vilket är en extremt nyttig erfarenhet. En sådan upplevelse gör
att man reflekterar mycket över
sitt eget liv, eller över hur verkligheten faktiskt ser ut, säger
Petter Karlsson som även han
har lajvat i uppemot tio år.
Petter och Åke har genom
sitt lajvande funnit både
många vänner och engage-

Foto: Lajvverkstaden
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till ett intresse som sprider sig
över generationsgränser.
– Nästa steg kan vara att lajv
kommersialiseras ännu mer
inom kultursfären – att vi kan
sälja biljetter till lajv och människor kan konsumera det,
som att gå på bio eller teater.
Utanför kultursfären kan det
säljas som pedagogisk verksamhet till skolor, vilket redan
håller på att hända. En skola
i Västerås till exempel ville ha
ett lajv som deras elever kunde
utföra som handlade om jämställdhet, berättar Åke.

Åke Nolemo som den
spirituelle gurun Kohana
och Petter Karlsson som
radioshowvärden Artie i
lajvet Just a Little Lovin’.

Lajv på
På några ställen i landet används lajv
som pedagogisk
metod i skolan.
– Ett bra sätt
att gestalta
värderingar,
säger Terese
Axner, lajvpedagog.
I

Terese Axner.

Västerås är
många skolbarn
vid det
här laget
vana vid att
lajv eller levande rollspel an-
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Krönika

Gå i någon
annans skor

K



Foto: Sebastian Utbult

Terra Incognita var ett skräcklajv inspirerat av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts böcker. Det sattes upp med 14 deltagare
i två uppsättningar under våren 2013 av föreningen Berättelsefrämjandet. Lajvet utspelades sig på 1920-talet i Sverige och
kretsade kring en expedition som sökte efter en försvunnen
Foto: Johannes axner
forskare i Dalarnas utkanter.

Foto: John-Paul Bichard

Lajvet Krigshjärta 3 arrangerades år 2009 i Dalsland av föreningen Krigshjärtan. Fiktionen i lajvet kretsar kring en konflikt
mellan två större klaner med olika kultur och politiska system.

Kommandobryggan från science fiction-lajvet The Monitor 
Celestra från 2013 som var inspirerat av tv-serien Battlestar 
Galactica och arrangerades i fartyget Jagaren Småland i Göteborg. Spelare reste från hela världen för att delta i lajvet.

väg att slå igenom i skolorna
vänds som en del i undervis
ningen. Där har Lajvverksta
den sitt kontor och härifrån
arbetar Teresa Axner som en
av få svenska lajvpedagoger.
Hon designar lajv och åker se
dan runt till skolor och låter
barnen prova på lajv som en
pedagogisk metod. Under vå
ren har hon exempelvis job
bat med ett fantasylajv som
gestaltade könsroller. Då dela
des barnen in i två grupper: en
förtryckarroll som var bäst på
att härska över de andra, och
en underlägsen roll som var
bäst på att städa och ta hand
om hushållet.
– Det fick gestalta mans- och
kvinnorollen och tydliggjor
de för barnen vad det innebär

med snäva könsroller, säger Te
rese Axner.
Hon tycker att  lajv är en

mycket bra metod när det gäl
ler att gestalta värderingsfrå
gor, om att tänka och tycka.
– Det blir upplevelsebaserat
lärande och man gör verkli
gen med hela kroppen. Ända
upp i högstadiet är det svårt för
många att tänka abstrakt. Lajv
gör svåra frågor konkreta och
gripbara, säger Terese Axner.
För några elever blir lajv ett

sätt att uttrycka sig när det i
övrigt kört fast.
Hon ger exempel på en elev
hon träffade i en klass som höll
på att få underkänt i engelska.

Han hade vägrat öppna mun
nen på engelsklektionerna
och läraren såg ingen annan
utväg än underkänt. Men klas
sen jobbade med ett dystopiskt
framtidslajv och eleven spela
de en roll som enbart pratade
engelska.
– Helt plötsligt släppte det
och han höll ett brandtal på
flytande engelska, minns Te
rese Axner.
Hon har själv lajvat sedan
slutet av 1980-talet när de för
sta barnlajven kom och har
fortsatt med det upp i vuxen
ålder. Genom Västerås stift,
som anordnade många lajvlä
ger lärde hon sig att arrangera
lajv för nya och gamla intres
serade.

– Det gäller att formulera
mål och syfte med lajvet och
skapa en värld som hänger
ihop där det sker tillräckligt
med intressanta grejer, säger
Terese Axner.
Men än är verksamheten gan

ska småskalig och lajv i sko
lan är fortfarande helt nytt för
många.
– Yrket som lajvpedagog är
helt nytt och det är först vi
som växte upp på 1970- och
1980-talen som nu blivit vux
na som tar med oss lajvandet
in i arbetslivet, säger Terese
Axner.
Mathilda Andersson
mathilda@fria.nu

an man göra lajv med
samhällsförändran
de intentioner? Är det
möjligt att förändra
någonting med lajv? För mig är
svaret ja, om man med samhäl
let menar oss, vi som lever i det
och med samhällsförändring
menar att ändra hur vi ser på
saker och ting, så går det. Men
det är inte omstörtande stora
förändringar, utan snarare små
droppar i det hav av människor
som är oss allihopa.

Lajv handlar om perspek
tivbyte, om att gå en mil (el
ler en timme, eller några da
gar) i någon annans skor, och
se på värl
den som
Lajv
den perso
hand
nen skul
lar om
le göra.
Tänk dig
att gå
sedan att
en mil
det per
(eller en
spektivet
är en per
timme, eller
son som
några dagar)
upplevde
i någon an
den för
nans skor.
sta aids
vågen? El
ler att det
är genom ögonen av en kvinna
som ser sin dotter giftas bort
med en man hon inte valt? El
ler genom upplevelsen att söka
asyl i ett land där du inte för
står språket?
Lajv kan användas till att be
rätta en massa spännande och
starka berättelser, där du som
spelare får helt nya erfaren
heter. Jag vet lajvare som efter
att ha spelat ett starkt lajv en
gagerat sig i olika sociala orga
nisationer, eller bara insett att
deras fördomar var just fördo
mar. Själv startade jag nätverket
Regnbågslajvare efter att ha spe
lat ett lajv som handlade om ho
mosexuellas upplevelser under
tidigt 1980-tal. Regnbågslajvare
har sedan dess deltagit i pride
paraden och verkar för att laj
vkulturen ska bli ännu mer in
kluderande och öppen än vad
den redan är. Jag tror inte att
min insats kan förändra hela
samhället, men ni vet vad man
säger:
Många
bäckar
små...
AnnaKarin
Linder
spel
designer

