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Nästa manusstopp är den 1 december 1997

SA

Något

grunna

Jag hade just rättat en gammal
elevs efterhängsna räkneuppgift
när hon på väg ut genom

dörren

vände sig om och fundersamt
konstaterade: ”Du ser ut som om
du lajvar”. Jag blev rätt paff.
Syns det så väl på mig? Visst, det
finns ett fåtal av mina elever och
kollegor som känner till min
hobby, men hon hörde definitivt
inte till dem eftersom hon inte gått
på skolan under några år.
Inte heller hade jag träffat henne
på något lajv, och hon kände inte
till StrapatS (tro det eller ej, men

det finns faktiskt lajvare som inte
gör det).
Ser jag alltså ut som en typisk
lajvare? Ser lajvare ut på något
speciellt sätt? Tja, visst finns det
en del av mina lajvbekanta som

StrapatS
Chefredaktör & ansv. utg.
Jonas Nelson
Ateljévägen 22 kv
172 79 SUNDBYBERG
Tel: 08-98 20 33
e-post: nelson QL.KTH.SE
postgiro: 616 49 01-8
(Jonas Nelson)

Omslag: Jonas Nelson
Illustrationer: Jonas Nelson,
Natalie Sjölund
Upplaga:
500 exeraplar
Prenumeranter:
242 stycken (-6) Det går utför...

ser

på

”lajviga”

ut,

vad

beträffar

klädsel, frisyrer eller både och. Jag
behöver nog inte nämna några
namn, du har säkert själv någon
bekant som ”ser ut som om han/
hon lajvar”. Det finns de som ser
lajv mer som en livsstil än som en

hobby. Men jag? Nä, jag tycker
inte det, men jag kanske får lov att
omvärdera mig själv och mitt
utseende efter det här.
Skarpsinnig var hon i alla fall, min
kära elev.

4

ANT
eller ”lajv” som det också heter. (Somliga
lever dock kvar i föreställningen att det
ska skrivas "Live", och en del föredrar
termen Interaktiv Teater eller InTeater).
Äsch. Huvudsaken är att man har kul! -

LASARBIDRAG
beroende

av

läsekretsens engagemang. Känner DU till
vilka lajv som är på gång? Kanske vill

du annonsera om ett kommande lajv?
Har du kanske en rapport från ett lajv du
har varit på, eller sitter du och trycker på
något annat som vi kan trycka istället?
Minsta bidrag till StrapmtS tär hjärtligt
välkommet! Skicka gärna ditt alster på

diskett i RTF- eller TXT-format. PC eller
Mac kvittar lika. Bifoga helst en utskrift.

ERSÄTTNING
Tyvärr kommer jag aldrig få möjlighet

Tryck:

Tommys Grafiska, 0708-794 791

att erbjuda någon ekonomisk erslittning

Nästa manusstopp:

numret av StrapatS.

Måndag den I december 1997

utöver ett gratisexemplar av det aktuella

ANSVAR
Upphovsmannen ansvarar ensam för sitt

StrapatS

görs på en liten sketen

Macintosh Classic. Mer behövs inte!

2

StrapatS hemsida:

alster och sina åsikter, dessa skall inte på
något sätt tillskrivas StrapatS om så inte
uttryckligen anges.

(inom

Sverige)

numera 15 kr, pga Postens porto
höjning för föreningsbrev och
ökade tryckkostnader.
Efter det här numret (49) är alltså
det optimala att ha 15 kr på sitt
konto, Har du mer kan du begära
att få överskottet återbetalt till
valfritt postgirokonto, med 10 kr
avdrag för gireringsavgift. Sådan
begäran skall lämnas in senast

Ett glatt
StrapatS
darium på
så fortsätt

besked i allt elände:
hemsidor och kalenInternet finns dock kvar,
skicka in upplysningar!

RÄTTIGHETER

Innehållet : StrapatS utgörs av allt möjligt
som kan relateras till levande rollspel,

grad

StrapatS

om det är något du undrar.

Det blev en miss i prenumerationskontoregistret vid förra utskicket.
Ni har egentligen 15 kr mer på era
konton än vad som stod på nr 48.
Hoppas att det inte ställt till alltför
stora besvär för er!

är i hög

kostar

1998-02-12. Kontakta redaktionen

FÖRLÅT-FÖRLÅT-FÖRLÅT

StrapatS

För er som inte läst StrapatS på ett
tag upprepar jag den sorgliga
nyheten: Efter nr 50 kommer
StrapatS att upphöra! Dessutom

StrapatS gör inga anspråk på rättigheterna
till de artiklar och illustrationer som
publiceras i fansinet, dessa kvarstår hos
upphovsmannen om inte annat anges,
Redaktionen förbehåller sig dock rätten
att på ett rimligt sätt korta ner och
korrigera insänt material.
Material som ej är märkt med copyright
betraktas som fritt för läsarna att kopiera
och distribuera (dock ej i vinstsyfte) så
länge källa och upphovsman tydligt
anges.
Annonser om levande rollspel är tills
vidare gratis upp till en kvartssida per
person/förening och nummer. Halvsida
100:-, helsida 200:-, uppslag 400:-

PRENUMERATION
Strapat$S betalas antingen kontant till
chefredaktören eller genom inslittning på

ovan angivet postgirokonto.
Prenumeration är fullt möjlig (men lite
väl sent påtänkt nu). Sätt i så fall in
valfritt belopp på postgirokontot, så får
du StrapatS så länge pengarna räcker.
Glöm inte ange ditt namn och din adress,
samt från vilket nummer prenumerationen ska börja gälla.
Någon kredit beviljas ej.

http://www.geomatics.kth.se/-jonasn/LARP/strapats.html

LITET

Nyheter
IH De socialdemokratiska riksdagsledamöterna
Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt har som
bekant lämnat in en motion som i korthet går ut på
att inställa alla statsbidrag till SVEROK tills
rollspelsmarknadens utbud blivit granskat efter
samma principer som för våldsinslag i videofilmer.
Motionen bygger på mycket diskutabla grunder

och en del rena felaktigheter.
Paret har lämnat in ungefär samma motion i
tre års tid, men den har alltid avslagits redan i
Kulturutskottet innan den ens kommit upp till
riksdagsdebatt. Mer information kan man hitta på
riksdagens hemsidor: www.riksdagen.se/debatt/
9798/motioner/kr/kr501.asp
samt på www.riksdagen.se/debatt/9697/utskott/
kru/kru 10/httoc.htm

HH

Wizards

of the Coast har planer på att

arrangera
en jättestor Vampire-lajv-bal på det
stora spelkonventet Euro GenCon 1998.
Och alla ni "Vampire"-fantaster känner väl till att
det finns en internationell Camarilla med
avdelningar

i USA,

Canada,

Mexico,

Brasilien,

Australien, Japan, Nya Zealand och givetvis de
flesta europeiska länderna?
(Källa: The Adventurer, Storbritannien)
HH Nej, än så länge har ingen dykt upp som vill
försöka driva StrapatS vidare. Det ser ut som om
ni får klara er med

Föa Livia, Grunthen

och

era

egna föreningsblad i fortsättningen...

Hi Ni har väl märkt att SVEROK har fått en ny

förbundstidning igen? Nu heter den Sverox och är
en riktigt trevlig bekantskap. Rekommenderas,
trots att jag figurerar alldeles för mycket i nr 1.

HH Björn Hellqvist berättar att en riddarborg är
planerad att byggas utanför Lidköping i
Västergötland. Det är riddarentusiasten Peter
Kriiger som tänkt sig en borg med fyra torn och
port, riddarsal, smedja, kök och verkstäder. Den
ska ha 15 meter höga torn och vara 43 meter i sida.
Vad som är intressant för oss lajvare är att en
bostadsdel med rum för 60 personer kommer att
ingå. OK, borgen är inte byggd och Kriägers
inställning till lajv är inte känd. Vad en helghyra
skulle kosta är okänt, men ändå... Ajöss till dragiga
ruiner, tomma slott och svindyra ställen med
obligatorisk catering Medeltiden, här kommer vi!
Nr 49

november

1997

HH Stackars Didi&Björn! Att kvällspressen och
ungdomstidningarna sågar ”De övergivnas armé”
kunde de väl kanske ana, men

organisationen
deras bok och
måste ha varit
Recensionen i

att människorätts-

Amnesty International också ratar
ställer sig på rollspelarnas sida
ett hårt slag.
Amnesty Press nr 5-97 var dock

tvärsäker på sin sak: ”...snedvriden och vinklad...

Örnstedts och Sjöstedts bok är ett osakligt och
osmakligt angrepp på allt och alla som har med
hobbyrollspel att göra” , skriver recensenten Patrik
Thorén.
Mattias Petterson var återigen snabbast med

saxen och får ett gratishummer.

Inte mycket

långsammare var Björn Hellqvist och Olle Norås,
men tyvärr pojkar; först till kvarn...
Björn Hellqvist får dock revansch genom en
IH
upphittad artikel i Svenska Baptist-samfundets
tidning Sändaren nr 39-97 (ibland undrar jag vad
den gode herr Hellqvist har för läsvanor...).
Under den putslustiga rubriken ”Det spelar ingen
roll” har Annika Dzedins intervjuat 18-årige Lukas
Frensborg som förklarar vad rollspel och lajv är.
Den lilla artikeln är helt igenom objektivt hållen.

HH Till månadens klippare hör också Malin

Burbeck, som skickade in stora bitar av
lokaltidningen Sörmlandsbygden nr 40-97
(utgiven torsdagen den 2/20...) Hennes mor,
Christina

Burbeck,

nr

samma

är

där

ansvarig

för

både

framsidesnotis, mittuppslag och foton från lajvet
”Skuggor över Grimsvik”. Att Christina hör till
den nya (eller ska man säga gamla?) generationen
frälsta lajvare får man ytterligare bekräftelse på i
41

av

tidning,

där

hon

har ett litet

kåseri om hur trevligt det är att ha funnit en bit av
tillvaron där en 50-åring betraktas som värdefull
och respekterad, en plats där man

inte förväntas

kämpa tappert för att inte åldras. Eftersom det är
något av det mest värmande jag har läst den här
svinkalla hösten så tar jag tacksamt emot
Christinas och Malins erbjudande att få
återpublicera texten här i StrapatS. Slå upp sidan
34 och bli varm inombords du med!

HH

Samantha

Bonnevier

fann att Internet-

tidningen Darling nr 7 rekommenderade StrapatS.
Det kan jag förstå, och Samantah får sitt gratisex!

I

StrapatS
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TYCKERIET

Onödig ondska
Björn Hellqvist, Skövde: I nummer 48
filosoferade prästen och lajvaren Björn
Helgesson om ondska och lajv. Han
hängde upp sig på min artikel från nr 46,
där jag redogjorde för bakgrunden till
och fortsättningen på kvällstidningarnas
rubriker om ”vampyrmorden” i Florida
för ett år sedan, och hävdade att jag var
ute efter att frikänna rollspelshobbyn från
den ondska den påstås inspirera. Då jag
var den ende ”rollspelsförsvarare” som
hängdes ut med namn, vill jag komma
med en replik.
Till att börja med vill jag påstå att han
måste ha läst min artikel extremt dåligt.
Då jag tycks vara den ende rollspelare
som satt mig in i vad som hände i det
aktuella fallet, ville jag redogöra för vad
som hade hänt, däribland det faktum att
kvällstidningarnas beskyllningar mot
rollspelen var ogrundade. Blanda inte ihop
kritik av rollspelsfientlighet med okritiskt
ursäktande av allt vad rollspel heter!
Vidare kom han med några onödiga
gliringar mot ”bordsrollspel” som gör att
jag undrar vilken typ av spelare han har
kontakt med. I vissa stycken lät hans
artikel som något ur ”De övergivnas
armé”.
De som orkat läsa mina inlägg om
rollspel i gångna års StrapatSer har sett
att jag är kritisk till vissa drag inom
hobbyn (däribland vampyrlajv, som jag
har mycket svårt för).
Skillnaden mellan Helgesson och mig
är att han är präst och jag är ateist; detta
gör att vi har fundamentalt olika syn på

verkligheten

(och eventuella ”osynliga

skikt”). Vi har måhända olika bevekelse-

grunder för vad som bör gestaltas på lajv,
men jag tror att vi båda, och de flesta med
oss, vill ha lajver som är positiva upplevelser för alla inblandade.
Ett problem när man har att göra med
troende respektive icketroende spelare,
är att de

troende

tar egna

och

andras

debatten

urartade

till ett

ställningskrig

grund av skillnader i trosuppfattning.

på

Vad som förenar oss är önskan om
självrannsakan bland arrangörer och spelare.
Alla som håller på med lajv bör fråga sig om
”onda” handlingar och roller är nödvändiga
för spelandet, och om

utagerandet

av dessa

måste gå ut över andra spelare. Tycker man
att det är nödvändigt, så ska man nog låta bli
att lajva överhuvudtaget.

Live, alkohol och visioner

Bryt!

religiösa handlingar på allvar, medan de
icketroende inte gör det. Däri ligger en
konflikt, och det vore olyckligt om rollspels-

:

Björn Hellqvist, Skövde: I fallet med ett lämpligt
ord för att markera att man vill avbryta en situation
man upplever som hotfull/olustig, så skulle man
kunna låna ett begrepp från filmens värld: Bryt!
Fördelen är att det är mindre sannolikt att det
förväxlas med något annat (som t.ex. ”stopp” eller

”sluta”), och att det är kort och distinkt.
Folk må tycka vad de vill, men om man inom lajv

inte har ett effektivt lystringsord för att markera att
en situation upplevs som farlig, lär det inte dröja
länge förrän vi får uppleva ett läge där det verkligen
skulle ha behövts.
Om stämningsegoismen tillåts få företräde framför
säkerheten, kan vi komma

att få se den dagen som

lajvhobbyn skadas långt mer än någon stämning. Är
det verkligen värt det?

Cut!

En enkel lösning
Björn Hellqvist, Skövde: Är off-lajvrunan
”off”? Om det nu skulle vara så att allt runt
omkring är så perfekt att runan upplevs som
störande, så får man väl göra den mer diskret.
Att som Mikael Enmalm föreslår (att i t.ex.
en låst kista lägga en runmärkt duk över det
”offiga”) är inte särskilt bra. Vad händer om
den envetne tjuven förstör ett lås till något
som ägaren inte vill att någon ska rota i?
Då är det bättre att göra runan mindre, men

placerad så att den syns vid närmare
inspektion. Annars får väl den kräsne lajvaren
välja att spela en blind roll; se där en utmaning
att gestalta och som dessutom gör att man
slipper störa sig på det kosmetiska!

Grete Ruden, Oslo: Jag läste ett inlägg i StrapatS
nr 48, där Per Bergman från Västerås berättade om
en person som blivit överfallen på ett lajv. Han
propagerade för ett ord som kunde användas för att
bryta spelet när någon känner att de personliga
gränserna överskridits.
I Norge har vi löst det problemet med hjälp av
ordet ”kutt” (cut). På alla simuleringar (så vitt jag
vet) blir man som deltagare informerad om denna
regel, som är den viktigaste regeln i hela spelet!
Känner en spelare att de personliga gränserna
överskridits, säger han/hon högt och tydligt ”kutt”.
Då ska allt spel i närheten stoppas, och någon skall
ta hand om den som ropat.
Vad jag vet så har ingen sagt att detta förstört
stämningen. Givetvis används ordet mycket sällan,
och missbruk är självklart inte tillåtet. Det hela
fungerar endast som en försäkring mot att något
oönskat skall drabba en spelare.
Personligen tycker jag att det är en strålande
lösning, det är inte svårare att genomföra än att
upplysa alla deltagare på varje enskilt spel om det.
Jag föreslår faktiskt att ni tar efter idén i Sverige
också.
(Översatt från norskan av Jonas Nelson, inte pga att
svenskar inte skulle förstå norska, utan för att min
dator inte gillar norska tecken...)
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Björn Hellqvist, Skövde: I reportaget från
”Nyteg” framfördes kritik mot de attmariska
legoknektarnas mjödtörst, där man trots uppsatta
regler medförde 400 liter mjöd (!). Det framgick inte
om berusning bland knektarna (eller andra) hade
varit ett problem, men det pekar på ett större problem.
Jag har träffat Gabriel Sandberg och även läst
hans landsknektsgrupps oerhört ambitiösa riktlinjer.
Gabriel är en trevlig prick, och gruppen Den
förlorade hopen är ett stort steg framåt både för
lajvandet och det historiska återskapandet i Sverige.
Därför är det märkligt att Gabriel tycks lägga så
stor vikt vid alkoholens betydelse i hans vision för
gruppen och hans konstbegrepp.
Den förlorade hopen är en så stark idé i sig, att jag
tycker att den inte ska sabbas av en allt för stor
fixering vid hektolitervis med mjöd, eller ett onödigt
brutalt uppträdande. Visserligen är det tidsenligt med
tanke på de historiska förebilderna, men det ska ju
fungera bland andra också. För vad nytta är det med
en vision, om det man skapat får dåligt rykte och
kanske blir ett oönskat inslag på Live?
Hobbyn börjar bli så pass stor, att arrangörer för
sin egen och deltagarnas skull kan komma att
utestänga de som har rykte om att vara bråkiga. Med
tanke på hur lysande Gabriels vision är, vore detta

mycket olyckligt för honom och hans knektar, och i
förlängningen svenskt lajvande.

Om ”Häxkitteln”
Wille och Jenny: Ett mycket trevligt live, på ett
oerhört trevligt område. Den byn är en gudagåva,
och där vill jag verkligen bo igen!
Den enda
tråkigheten i byn var nog den något likgiltiga
stämningen, där livet fortskred som vanligt, diverse
gastar, troll, gengångare och många uppiggande små
mord till trots. Fogdens, storbondens och herr Duvas
död passerade ju så gott som obemärkt!
Nu till den förvirrade biten som bara deltagare på
livet förstår...
Hoppas att översteprästen i Zagoals lärjungar kan
förlåta oss vårat svek mot slutet på livet, då vi sövde

ned honom precis innan häxan blev snittad, till
häxjägarnas glädje. Ni fick henne visst inte inför

StrapatS

StrapatS

DEBATTEN

TYCKERIET

ANNONSER

rätta, trots våra försök att anordna ett möte mellan er
och henne (ber även om förlåtelse ifrån vår allierade;

SÄLJES

häxan), men det har inte så mycket betydelse längre...
Till de vitklädda stackarna kan jag bara säga ”Må
ljuset vara med er”, ni förtjänade verkligen inte alla
misstankar, ni var ju helt oskyldiga...?
Fogde, du var helt underbar! När du försiktigt
kikade på gastarna från vårt hus, i skydd av våra
kroppar, och sedan kommenterar böndernas feghet
(”De springer som illvättingar, om man får uttrycka
sig så”) och ber en soldat att beskydda dig de tio steg
du behövde gå till värdshuset, hamnade du på en
egen plats i mitt minne av livet.
Herr Duva, och byfåne Duva (?) var inte heller att

leka med, men den som jag främst vill hylla/beundra
är den gråa, sura, kutryggiga, ”miipande” handelsmannen! Efter mycket funderande över vilka varor
du kunde tänkas ha kom vi fram till att du nog
tvångsprånglade kottar. Var vi nära sanningen?

Om tältlägret i Visby
Björn Hellqvist, Skövde: Styringarnas tältläger i
Visby har en osäker framtid. Efter att ha arrangerat
lägret sex år i rad, känner styringarna att uppgiften
börjar bli för krävande. Det är mycket jobb och liten
utdelning, och det som ursprungligen var tänkt att
vara ett SCA/Nordmarksläger med inbjudna vänner
har nu växt till ett läger där nordmarkarna utgör en
minoritet. Så till nästa år tänker inte Styringheim
fixa något läger så som vi blivit vana vid.
Diskussionerna om vad som ska komma istället är
stora, och det sägs att ett flertal campingplatser
runtom Visby är intresserade av att upplåta plats om
bara någon sköter det medeltida. Kanske blir det två
läger: ett allmänt och ett för Nordmark.
Ett är säkert: det är inte på grund av att lägerboende
lajvare har misskött sig som lägret i sin nuvarande
form läggs ned. De som stökar inne i Visby är i en
majoritet av fallen "vildeampare"; se Eva Spångbergs
insändare i StrapatS nr. 47.
Styringheim avser att meddela de föreningar som
bodde i årets läger om hur det blir. Vad det blir
återstår dock att se.

Etik-

Ringbrynjehuva

Tillverkad av rustningsmakare i Stockholm.
Mycket välgjord.
Pris: Högstbj., ej under 500 kr + postens avgifter.
Svar till Johan Hedberg,

tel. 0243-821 09, 070-731 53 43
E-post: hedberg Qdalnet.se

Medeltida glasögon

Olika modeller. Tillverkade av utbildad optiker.
Pris med glas från 350:-.
Ring Björn Hellqvist, 0500-48 78 36

Som vanligt har jag samlat på mig en mängd
tillgodokvitton på Tradition i Stockholm!
För 400 kr kan du få köpa ett kvitto värt 500 kr!
Jag har även ett antal kvitton i andra valörer.
Ring för information.
Jonas Nelson, tel. 08-98 20 33

Vikingahyddan Kettil

(Se ritning i StrapatS nr 27)
Min lajvhydda har hängt med sedan Trenne Byar,
men nu tar den för mycket plats hemma hos mig.
Slumpas för 500 kr mot hämtning.
Jonas Nelson, 08-98 20 33

medeltid, 1600-tal och 1700-tal. Vi säljer även

ringbrynjeringar; 5000 st för 250 kr, finns både i
mässing och järn.

Laila Wiberg, Häxans Hus

Bjurholmsgatan 13
Stockholm

Uthyres

Lilla Gillet hyr ut ”Lugnet”, ett timrat 1700talstorp med stämningsfull festsal för 50 personer.
Ligger i naturreservatet Judarnskogen,
20 min från T-centralen.
Ring Peter Davidsson, 08-658 37 34
för information och bokning.
Nr 49
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FORTSÄTTER

kritikreplik

Förhoppningsvis är det här inte är en högljudd replik
till Björn Helgessons artikel, då han ju betackade sig mot
sådana, mot känslomässiga reaktioner och snabba, enkla
klyschor till svar. Jag drivs antagligen, som vi alla gör, av
känsla och idealisering (samt i mitt fall en egoistisk
önskan att få synas i tryck innan StrapatS slår igen för
gott), men mitt svar blir knappast enkelt, utan, i det fall
min saklighet inte sviker mig, komplicerat.

Du gör helt rätt, Björn, i att önska en flersidig debatt.
Du har antagligen även rätt i att Sveriges liveare (JAG

(Men... är det inte minst lika illa att blanda in engelska
ord i det svenska språket? ”Live” såväl som ”tape” eller
”disc drive”? Jonas anm.) debatterar i hög grad utan
självkritik (även om detta inte behöver ta sig uttryck i en

Min åsikt står dock fast, Live-rörelsen består såvitt jag

har sett (jag har dock antagligen en mycket mindre
erfarenhet av saker och ting än vad Björn har, så min

'

åsikt kan på intet sätt ses som berättigad, även om jag

uttrycker den likafullt) till väldigt stor del av kreativa,
stabila människor. Åtminstone ter de sig så för mig, det
finns nog åtskilliga som snarare skulle benämna dessa
Liveare som antingen barnsliga eller upproriska.
Den logiska förklaringen till att det skulle vara så är,
som sagts så många gånger, att det krävs en viss slags
människa för att läsa igenom och försöka förstå
komplicerade samhällssystem och religioner (för att inte
tala om

att skriva

dem),

för att lära in ett hemskrivet

språk bara för några dagars underhållning, för att gå in
djupt i ett hantverk och verkligen hänge sig det.

debatt om för eller emot, utan kanske likaväl kan vara hur

i detta sammanhang) och ur ett mycket svart-vitt
perspektiv. Vilken läsare av StrapatS har inte gripits av
hänförelse när Didi Örnstedt & Co:s underliga påståenden
än en gång getts dräpande kommentarer, av diverse
SVEROK-ordföranden, StrapatS-redaktörer och
konfirmandpräster? Och att kategoriskt förneka
missförhållanden är självfallet ur en logisk synpunkt helt
'befängt, eftersom man sällan har utrymme inom
sanningens ramar för att vara kategorisk. Debatten inom
Live-rörelsen är, kanske just på grund av kritiken utifrån,

mer känsla än tanke.

Hus

Säljer bl.a. enkla lajvkläder. Just nu har vi lite
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SJÄLVKTITIK

OCH

VÄGRAR UNDERKASTA MIG DET NYA OSKICKET
MED SVENGELSK STAVNING! OCH HÖR SEN!)

Tillgodokvitton på Tradition

Häxans

OM ETIK

Men även en blind höna hittar ett korn. Trots felet i att
idealisera och att ständigt som en ren känslohandling
förneka att någonting i Live-rörelsen inte är som det
borde är det min tro att saker och ting i väldigt hög grad
faktiskt är så rosenröda som de verkar.
Inte för att de alltid verkar så rosenröda. Ett flertal
företeelser inom Live-rörelsen, såsom elitismen och
nybörjarföraktet (som då och då visar upp sitt fula tryne i
vissa grupper), ekonomiska oegentligheter, och de

MINDRE KREATIVT SÄTT ATT FÖRSÖKA
KOMPLICERADE

FÖRSTÅ DE

SAMHÄLLS SYSTEMEN...

Jag har fått intrycket att Liveare i många fall är den
sortens människor som flockas vid fantasykonvent och
medeltidscirklar, människor som faktiskt har ett genuint
kulturintresse även om denna kultur blandar lika delar
popkultur som mer etablerade former. Såvitt jag vet visar

statistiska undersökningar att rollspelare inte hör till de
grupper som i allmänhet stryker omkring på gatorna,
beväpnade till tänderna (eventuella boffrar för Highlanderspel o.dyl undantagna).

oförlåtliga fall då Livedeltagare kränkts av andra deltagare som inte insett att den våldtäktsscen eller dylikt
som passar så väl in i deras roller kan upplevas som
otrevlig av deras medspelare. Detta har också debatterats,
men kanske inte till den grad som det skulle kunna

Självklart finns det många, många undantag. De båda
bröderna i Bjuv spelade rollspel. Så gjorde även deltagarna
vid Killer-uppsättningen där Sverker Olofsson på grund
av delta rnas dåliga förmåga att se saker ur andra synvinklar ”dödades”, även om jag starkt betvivlar att hans
mörderska skulle ha gjort samma sak med en verklig
pistol. Men som sagt, jag tror mig inte ha tillräcklig
erfarenhet att ge ett trovärdigt uttalande om Live-rörelsens
sammansättning, även om jag trots det uttalar mig.
Vad jag istället skulle vilja möta är vissa andra frågor

behöva debatteras.

du ställer.
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Till att börja med, våra myter och det sätt på vilket de
påverkar oss. Jag skulle vilja visa på ett misstag som jag
tror att både du och de flesta andra debattörer gör, närmare
bestämt att inte skilja på känslomässig struktur och
tankemässig struktur. Jag tror nämligen på en viss skillnad
mellan de två. Jag hävdar på intet sätt att detta är något
annat än min relativt inkvalificerade åsikt, men det är
likafullt den åsikt jag förespråkar.
Jag anser att vi bör tänka på att det hos en frisk
människa alltid finns en distans mellan lek och verklighet.
Det innebär i så fall att vi kan ha skilda känslomässiga
referensramar i saga och liv, något som kan möjliggöra
för medeltidsentusiasten att drömma sig bort i berättelser
om hjältemodiga konungar/drottningar å ena sidan och
samtidigt propagera för kungahusets avskaffande å andra
sidan.
De grundläggande sidorna i den känslomässiga
strukturen, gillande och ogillande, kärlek och hat, ljus
och

mörker,

lust och olust, vad

man

SOMLIGA LÄR SIG ALDRIG ATT FATTA SIG KORT...

En annan aspekt av distansen mellan saga och lek, som
ur min synvinkel kan påverka oss mycket positivt är att
det möjliggör en annan syn på saker och ting. Den som
läser om ett fiktivt samhälle, som sitter och skriver en
fiktiv religion, den kan på det sättet betrakta begrepp som
vi annars tar för givna, eftersom vi är mitt i dem, från
utsidan. Att se hur ett samhälle är uppbyggt tar bort tron
på att det är något självklart, och väcker förmågan att
ifrågasätta. Kanske är det därför som grupper som Livets
Ord motsätter sig levande rollspel, därför att existensen
av fiktiv religion reducerar deras tro från en självklarhet
till ett begrepp bland andra. Det antyder att man kan
kräva att den har en faktisk grund.
NT grMa

Jag tror fullt och fast att allvarligt menad destruktivitet
och maktutövande är yttringar av rent negativa känslor,
inte av en kärlek till makten utan av ett hat till att sakna
den. Och ett sådant hat tror jag inte att mörkermagikerns
spelare känner. Jag tror att öppna händer istället för
knutna bygger på samma glädjekänslor som orcherna
som vrålande springer över fältet känner för att de tycker
om att spela sina roller och delta i handlingen. Och jag
tror inte att det är det hat som den hämndlystne
vampyrrollen känner som driver fram Sarajevo på våra
gator, utan ett helt annat hat som bygger på verkliga
känslor och inte på vetskapen om rollens känslor.
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PÅVERKAR!

Självklart påverkas vi av vår omvärld. Å ena sidan,
vilket är det allra viktigaste, påverkas vi känslomässigt
och bygger upp de båda polerna inom oss, lust och olust.
Dessa känslomässiga grundbegrepp, kalla dem objekt
om så önskas, är vad jag tror att alla våra känslor går
tillbaka till. Det är känslan hos det lilla barnet för de
positiva aspekterna av dess miljö som är känslan vi känner

för de vi älskar, för det vi tror på (det är nog inte en slump

att gud omtalas som en familjemedlem, fadern), och även
för det vi tycker är ”häftigt”.
Likaså är det de negativa

känslorna som vi känner för

sådant vi avskyr och tar avstånd från. Och det är denna
sorts hat, känslomässigt

hat, som

kan driva

människan

till våld och grymheter, inte det tankemässiga hat som
den fiktive mörkermagikern känner för sin omvärld.
Om det inte finns en känslomässig komponent i hatet
(och vem går egentligen omkring på Live och mår dåligt
pga exempelvis sin rolls dåliga självförtroende?) så kan
det heller inte omsättas på annat vis än rent fiktivt.
Det finns helt enkelt inget verkligt hat i de fiktiva
ondas tankevärld, såvida inte rollspelaren fört med sig
det dit. En instabil människa kan säkert reagera på helt
annat sätt än en frisk människa. Och då är frågan om
rollspel o.dyl. är ett undantag eller om vi också har våra
psykopater.
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annan,

eller

som

när

man

inser

att

ett

problem

egentligen beror på en bakomliggande faktor, på vilken
man nu överför känslan av ogillande.
De begrepp vi bollar med blir ofta inbäddade som en
del av vår tankemässiga konstruktion, och fogas in bland
tusentals andra associationer. Därför kan vi även påverkas
av rollspel.
Det första, och mest uppenbara, är att det är beroendeframkallande. Brukaren börjar uppskatta denna typ av
fiktion och fiktiva bilder, skaffar kanske ett intresse för
skräck-, SF, och fantasylitteratur eller börjar hänge sig åt

Så gränsen mellan känsla och tanke är inte dragen i
eld. Den är dock så pass markerad att jag vågar hävda att
den påverkan som det ger de flesta människor att spela
rollspel eller Live inte har någon som helst effekt på vårt
handlande när det kommer till kritan - då styr-snarare den
referensram vi har för allvaret i enlighet med vår
känslomässiga struktur. Tror jag.
Som svar på Björn Helgessons fråga om vad som gör
någon i det verkliga livet mer till Moder Theresa än till
Hitler och vice versa skulle jag vilja framhålla trygghet
respektive otrygghet, som påverkar den känslomässiga
strukturen bortom referensramarna.

teater. Ett exempel på hur tidigare icke känsloladdade

AAA

än vill kalla dem,

uttrycks olika i de båda referensramarna. De känslor jag i
verkliga livet känner för etiska värderingar, som hur bra
det är när man kan komma till en lösning i en konflikt
som alla kan acceptera, känner jag kanske i litteraturen
och drömvärlden för estetiska, som hur otroligt häftig
den grymme mörkermagikern verkar.
Flertalet kritiker verkar inte ha förstått detta, utan antar
att alla som spelar exempelvis grymma svartblod lever ut
känslor av grymhet och aggressivitet. Jag hävdar att det
inte är aggressivitet, utan snarare samma känsla som man
känner för att göra saker tillsammans eller kanske något
annat roligt. Tyvärr kan jag bara stödja den här hypotesen
på mitt eget tänkande och på den paradox som annars
skulle stå att finna i skillnaden mellan Liveares beteenden
i lek och i allvar.

ALNI NG

ov

Dessutom påverkas vi ständigt tankemässigt, och flyttar
över den känslomässiga grundstrukturen från ett
tankemässigt begrepp till ett annat, som när det gillande
man har för en individ långsamt bleknar och förs över på

HEJA NORRLAND!

1997

begrepp blir känsloladdade. Att använda en konflikt i ett
litterärt sammanhang är även ett sätt att få känna starka
känslor, då man kan ladda fiktiva begrepp känslomässigt.
Jag själv tilltalas exempelvis av bilden av de förtryckta
som kämpar mot sina förtryckare. Den känslan läser jag
in i rollspelsscenarion som Kult, där mänskligheten är
fängslade av en despotisk gud.
Att göra så ger mig möjligheten att få känna delaktighet
i en svart-vit situation med de entydigt goda mot de
entydigt onda, något som inte existerar i verkligheten.
Det ger mig därför en stor estetisk tillfredsställelse att i
litteratur se en sådan bild beskriven.
Att på ett sådant vis använda fiktion ökar, tror jag,
risken att reagera fördomsfullt i det fall verkligheten har
gemensamma drag med fantasin då två referensramar
kan samverka. Min omedelbara reaktion till auktoritära
religioner är att de just är förtryckande, och så länge jag
vidmakthåller en distans (dvs. inte möter personerna
ifråga, och alltså egentligen. inte betraktar situationen
ifråga som verklig) är det möjligt att mina estetiska åsikter
inverkar på mina etiska. I det fall fiktionen faktiskt berör
verkliga företeelser kan alltså de estetiska åsikterna
påverka våra reaktioner i verkligheten när vi inte tänker
tillräckligt, även om detta på samma sätt som andra
fördomar enbart fungerar så länge man inte kommer
alltför nära begreppet emot vilket man är fördomsfull.
Till det kommer att man, som jag, ofta söker uttrycka
sina etiska värderingar i form av estetiska värderingar i
fiktionär form, något som gör att jag oftast spelar en
relativt ”god” roll enligt mina egna etiska principer, samt
att man i fiktionen kan finna förebilder för det verkliga
livet ifall dessa förebilder överensstämmer med de åsikter
man har sedan tidigare.
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För att byta ämne till något helt annat skulle jag vilja
anknyta till Björns reflektioner över religion.
Jag känner ett litet fåtal människor som kombinerar en
vagt seriös tro på diverse ockulta ting med ett intresse för
fiktion av typen rollspel. En vän till mig som fullständigt
seriöst tror att det finns demoner som människan kan
åkalla anser att han förutom rent nöje i rollspelandet även
kan få träna sina färdigheter som mörkermagiker på ett
rent teoretiskt plan. Jag tror trots människor av denna typ
att de flesta satanister, häxor o.dyl. inte både spelar rollspel
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och har en seriös tro på det ockulta just eftersom rollspel
ju förutsätter en distans, att man kan skämta om sådana
ting.
Det finns mycket stora likheter mellan fiktion och
verklig ockultism, eftersom i princip allt vi skriver bygger
på verkligheten. En rollspelsvärld skall vara allvarlig i de
flesta fall, och innehåller den då ett inre mörker så skall
det också verka allvarligt. För att ge ett sådant intryck tar
vi från verkligheten; krig, våld, och en flora av religiösa
myter och folktro. Om man betraktar ockultisternas system
och ritualer som verkliga är de mycket suggestiva, och
eftersom spelvärlden skall ge sken av att vara verklig kan
de även där ge en stark upplevelse. Därför plockar
författare till fiktiva världar ofta in passande inslag, i
allmänhet tagna ur sitt sammanhang, från verkliga
förhållanden. Den känslomässiga laddningen är dock
oftast mycket svår att överföra till spelaren/läsaren som
väl, föreställer jag mig med min begränsade erfarenhet,
ser det hela som ren fiktion.
Nu vet jag inte riktigt om jag tolkar Björn Helgesson
rätt när jag läser vad han skriver om osynliga skikt i
tillvaron. Avser han verkligen att det skulle finnas en
möjlighet att verkliga övernaturligheter skulle vara
kopplade till sina motsvarigheter i rollspel och annan
fiktion? Empiriskt sett kan vi förstås inte avskriva
möjligheten innan vi vet hur världen är beskaffad, men
jag, den borne skeptikern, har mycket svårt att tro att en
mörkermagiker som betalar tio manapoäng för att kasta
sin förbannelse genom sitt mässande kallar ned någon
makt från sådana ”osynliga skikt”. Den enda möjliga
kommentar jag i så fall har är vad min ovan nämnda
demontroende vän sade till mig, att man måste tro seriöst
för att magin skall verka.
Jag kan definitivt ha fel i vad jag säger. Jag har inte
speciellt stor erfarenhet, varken av livet, psykologin eller
rollspelandet. Men jag tror ändå att mörkret i rollspelets
värld inte för spelarna är samma sak som mörkret i den
verkliga världen.
Tack för ordet.
Kristoffer Forslund
jeanpaulsartre
Q hotmail.com
Gymnasiestuderande och rollspelare, Härnösand
P.S. Jag instämmer i Björns tack till Jonas Nelson för en
legend som alltid kommer att leva i våra hjärtan. D.S.

10

Väv

utan

lajverna. Det kan ju inte vara så att bara de positiva

söm

känslorna följer oss från ”den
rollspelen.....

- Björn Helgesson replikerar i alla hast

Barn leker för att bearbeta sin verklighet, de leker på

allvar. Mamma, pappa barn, laga mat, upprepningen av
förälderns ”aj, aj , nu blir jag arg på dig” till favoritdockan
som är olydig. Det finns ingen tydlig gräns mellan lek
och allvar. Likadant är det med den vuxna leken - ej att
sammanblanda med när vi ”låtsas” leka med våra barn.
Kärleken, ja alla mänskliga relationer är en lek.
Jag menar att det inte finns en kvalitativt tydlig gräns

mellan lek och allvar.

Lite av förutsättningen för en god rollgestaltning under
ett rollspel är förmågan att leva sig in i rollen. Att gå in i

sin påhittade persons tankar och känslor. Tanke och känsla

går in i varandra.
När man försöker definiera vad en attityd består av
brukar man säga att den har tre beståndsdelar: Kognition,
affektion och handlingsinriktning. Fattas någon så är det
ej en fullödig attityd. Värderingar och attityder går hand i
hand. Tanke och känsla kan inte skiljas åt. Vi kan inte
kliva ur vår erfarenhet av olika grundläggande känslor
när vi leker improviserad teater. Jag står inte över leken
och kontrollerar den och jag har inte låtsaskänslor utan
riktiga känslor. Vad är ett tankemässigt hat utan
anknytning med rollens känslor, d v s mina känslor?
Identifikation kräver känslor. Jag är ju inte åskådare utan
i mig själv under spelets gång, något annat finns inte.

också känslorna fadda. Har vi inte ofta sett det hos andra
som inte klarar av att ”fylla” sin roll?

Det finns ingen vetenskaplig undersökning kring vilka
människor

som

rollspelar,

Nr 49

i vad

mån

de

är

kreativa,

fredsälskande o s v. Några ytliga - men därför ej att
förakta - undersökningar har skett i avgränsade grupper
och med ett begränsat antal individer.
Men även om de flesta skulle vara kreativa, stabila
människor - de övriga då? Alla undantagen? Räcker det
inte med att en individ skadas för att innehållet i den
skyddslösa miljön ska bli läskigt? Eller vill vi ha en
elitism där vi accepterar att en del av våra lekkamrater
går under?
För övrigt menar jag att alla människor är sköra. Rätt
stimuli knäcker alla,
Den grundläggande påverkan som bär oss och gör att
vi kan leka roller utan att de tar över oss sker i den tidiga
barndomen. Där får vi vår bas av tillit/misstro o s v. (Tex
Cullberg: Dynamisk psykiatri 1993). Alla dessa
grundläggande raster i livet påverkar oss långt mer än
tillfälligt rolltagande. (Hur klarade jag av den primära
socialisationen) Därför tror jag att de positiva frukterna
vid rollspelande överväger. Allt det positiva känner vi så
det behöver inte räknas upp här.

Att

växla

roller

och

spela

soldat,

munk,

fåraherde,

smed, läkare, svartblod och magiker är stimulerande på
många plan. Men varför väljer vissa att alltid söka en viss

typ av roller? Kristoffer säger att han oftast spelar relativt

goda roller. Vad gör att vissa alltid spelar mörka roller?
Jag menar att vi förstärker sidor i oss själva genom våra

val eller avsaknad av val. Så även när vi rollspelar.

Sedan finns det naturligtvis många andra skäl till att
man gör det ena eller det andra. Ett skäl till att spela t ex
svartblod som är omvittnat är att det inte kräver så mycket
rollspelande av mig. Jag blir en grov karaktär och får vila
upp mig i tältet medan jag sminkar om mig och pratar
senaste filmen. Kortare insatser med stor spänning och
dramatik. Detta är vanligare än de ”seriösa” svartblodskulturer som några gånger gestaltats.
Vår tro att vi är så empiriska i vår bedömning är vidare
en illusion. Det som styr oss i livet är inte fullt så mycket
empiriska slutsatser utifrån ett skeptiskt sinnelag. Magiskt
tänkande styr våra liv i långt högre grad. Tro inte att vi
kan förlägga vidskepelse, religiös tro och annat i vissa
grupper som vi sedan kan peka finger åt. Inte bara jag
men även du är indragen!
Avslutningsvis så tolkar Kristoffer mig inte rätt i sitt
avslutande stycke om de osynliga skikten. Hur jag menar
kan väl inte vara så svårt att se....

Mina slutsatser i kortform:

+ Det finns ingen kvalitativt tydlig gräns mellan lek och
verklighet.
x Det går inte att göra någon tydlig uppdelning mellan
tanke och känsla - båda bär varandra.
+ Ingen står över sina lekar eller känslor och kontrollerar
dem.
> Alla bär destruktivitet inom sig (precis som kreativitet
0 s v), inte bara ”dom” därborta.

+ Inlärning är ständigt pågående genom livet, men
barndomen är avgörande.
En mycket belysande film kring det jag här skrivit
heter ”The wave”. Den handlar om just rollspel på ett
mycket tankeväckande sätt. Om den inte finns i
videobutiken så kolla kommunens AV-central.

Skrivet i all hast mellan frukost och första arbetstimman
- därför inte fullt så nyanserat....
Björn Helgesson
Präst och rollspelare

känsla skiljer sig inte från vad som kommer till uttryck i
det vanliga livets aggressivitet. Min egen erfarenhet säger
känt äkta rädsla, glädje och

in i

man jämföra psykologins ”mönsterinlärning” med
identifikationen jag gör med rollen. Stoffet finns i mig var annars - och i min rollkarikatyr bejakar och förstärker
jag karikatyrtyper som redan finns i mig. Många gånger
lyckas jag inte gå in i min roll på ett bra sätt och då blir

En uppdelning mellan ”vi och dom” när det gäller
mänskliga känslor leder oss fel. Krypskytten i Sarajevo
skulle kunna vara du eller jag om pressen blev tillräcklig.
Aggressivitet, sexualitet o s v (även ”hatet till att sakna
makt”) är upplevelser/drifter vi alla bär på på samma sätt
som grunddrifterna i människans ”det” är allmänmänskliga enligt Freud. Gräv i dig själv så kommer du att
hitta både det ena och det andra. När jag spelar aggressiva
roller under en lajv sker en sublimering av den
grundläggande aggressionen: ett socialt accepterat sätt
att uttrycka min inneboende destruktivitet. Jag leker (dvs
begränsar rummet för upplevelsen) men kvalitén i min

att jag

världen”

Inlärning är någonting ständigt pågående. Kanske kan

En kollega till mig berättade om hur hans barn reagerade när deras farfar dött och begravts. Vid ett tillfälle
hade han tjuvlyssnat när de lekte. De lekte begravning,
men det var inte farfadern de begravde utan den tjuvlyssnande pappan! Eftersom pappa är nästan odödlig
gick det att tryggt begrava honom.

mig

verkliga

vrede under

november

1997
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6-16 november har Lajvmaskinen
arrangerat temadagar i lajv på
Kulturhusets ungdomsavdelning
LAVA. StrapatS var givetvis där.
På kvällen den 6 november fick
man höra Niki Bergman berätta om
LARP i Finland. Jo, det heter så där.
Niki kommer själv från gruppen
bakom ”Wanderer”-lajven, succéartade framtidslajv som lockat nära
400 av de totalt ca 1000 lajvarna i
Finland. Förutom Wanderer är det i
huvudsak samma genrer som i
Sverige; fantasy, Vampire och
cyberpunk. Och precis som hos oss
kan man åka på ett lajv i veckan om
man skulle orka.

FT

Några viktiga skillnader finns det

dock. Arrangörerna skriver t.e.x i

Latexvapen till bra priser. Jag
gör vapen efter dina önskemål.
Reproduktioner eller fantasyvapen med din och din motståndares säkerhet i åtanke.
Katalog 15 kr plus FAK (frankerat, adresserat kuvert)

Telefontider vardagar 11-18
eller

skriv

till:

Pierre Lussagnet, Ättehögsvägen 15
230 44
Bunkeflostrand, Sweden
040-46 74 28,
070-715 33 61

regel alla roller själva, spelarna kan
bara komma med önskemål (som
dock i regel kan tillgodoses). Vidare
tillåter man i Finland huvudträffar
med sina vapen, och boffersvärd får
man till och med sticka med (dock ej
latexvapen). Vissa system har även
regler för handge näng och stålvapenstrid.
Cyberpunkgenren, dit Wanderer
kan räknas, har annars adopterat det
norska KyberGenesis system med
personliga tålighetsnivåer. Mycket
förenklat går det ut på att varje spelare
själv får avgöra hur mycket fysiska
och psykiska strapatser hon vill stå
ut med. Detta markeras på spelaren,
så att alla vet hur hårt man får gå
fram med sin motståndare. Den
högsta tålighetsnivån innebär i
praktiken fullkontakts-sparring.

ARR

Jä

RE

"Bygg Rowins lajv-by Sundby" med Markus
Även i Finland har det blåst upp
till debatt om rollspel. Häromsistens
var det en kvinna som i TV hävdade
att hennes son blivit både satanist
och nynazist av spelen.
Undervisningsministeriet(!) gick
dock snabbt ut och sa att kvinnan var
psykiskt sjuk...
Ja, visst finns det
mellan våra länder.
tycker jag att Skalder
det hela mycket bra:
”Det är som i Sverige
soppa”.

små olikheter
Men i korthet
sammanfattade
- det är en jävla

Ollikainen!

Söndag den 9:e tog det riktigt fart,
med lajvtema hela eftermiddagen. Det
blev mycket lyckat, med dräktvisning, information, utställningar
och försäljning. StrapatS var där,
liksom Rowin, Mineva, Extraterestru

och handelsmän från Sagen. Mängder
med åskådare hade sökt sig dit, även
en hel del vuxna, och lajvmaskinens

chefsmaskinister Uffe och Linda hade
all anledning att kända sig nöjda.
- Jonas Nelson

En
annan
ovanlighet
som
Wanderer-gänget lyckats med är
företagssponsorer. Till Wanderer II
bidrog Espoo stad, Undervisningsministeriet, Tele, Hewlett-Packard

m.fl. Totalt hade man närmare 30
sponsorer, och en del av dem deltog
även i spelet och var mer än nöjda.
Nr 49

november

1997

Minevas dräkter

fascinerar...

Cd

Svärd
Klubber
Yxor
Sköldar
Masker

Lajvmaskinisterna

Ulf och Linda
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SKRÖNAN
Björn Hellqvist berättar om bofferlajvet
stora vrålmucket” från mars 1991....

”Det

Det hela var ett krig med svartfolken på ena
sidan och

en allians av människor,

alver och

dvärgar på den andra. De totalt 47 deltagarna
höll sig varma genom att skärmytsla då och då.
Vid ett tillfälle fick en vätte storhetsvansinne.
Uppbackad av sina medvättar utropade han sig
till skogens kung inför ett antal häpna människor
och dvärgar. Men medan han stod där och
skröt

och

hotade,

verkade

fler

och

fler

av

vättarna inse att det där med kungar var ingen
bra idé. Bakom ryggen på den självutnämnde
kungen började deserteringarna, och till sist
fanns det bara en enda liten vättesoldat kvar.

Den därpå följande striden blev extremt kort...
kock ock
Björn berättar vidare...

Att Nordmark, SCA-föreningen i Sverige, på
sätt och vis har sitt ursprung i ett lajv är det nog

få som känner till.

Det föll sig så att Nordmarks grundare,
inspirerade av rollspel som de var, ville
”upptäcka” Nordmark genom ett äventyr
utanför Stockholm 1983. Det lilla sällskapet
trotsade allehanda faror för ett på rollspelare
typiskt oväntat och kreativt sätt, men vid ett
tillfälle inträffade något ingen kunde förutse...

På jakt efter Åke Getfager och hans rövare

lyckas hjältarna ta en fånge i en kort strid. Med
rollspelarnas naturliga misstänksamhet anar
hjältarna att det kunde finnas fler banditer i
krokarna. Mycket riktigt. På håll hörs ett
metalliskt skramlande. Hjältarna vet att rövarna

kan ha minst två rustade män, så de spärrar

stigen de står på. Samtidigt ser de två
arrangörerna, som gömt sig i en buske, hur en
cyklist kommer skramlande på den gropiga
stigen. Denne är så fullt koncentrerad på att
undvika stenar och rötter, att han inget märker
förrän han ser några märkligt klädda figurer
framför sig. De stirrar på varandra. Så tar en av
hjältarna till orda:
- Har du sett några mörka figurer i
svarta kåpor?! Cyklisten svarar förvirrat:

« N-nää...

Hjälten begrundar svaret och klargör:

- Då kan du passera!
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SKRÖNAN
Maria Langheim minns "Nyteg"...
Vid en lungn stund i Attmars läger så irriterade
sig en av stabsmedlemmarna på en geting varpå
han brutalt stampade ihjäl denna och utbrister:
-Ha ha no more!!!, detta inför två förskräckta
tjänarinnor.
kock ok

Peppe Bergqvist har två skrönorfrån "Häxkitteln":
Jag och fyra personer till spelade vittror. Det hela
utspelade sig på lördag kväll, kvällen då det mesta
händer.
Vi hade precis kommit hem från festen som
älvorna hade ordnat för alla skogsfolk och vi
hade gjort upp en eld för att koka lite te innan vi
skulle gå och lägga oss. Lite längre bort i skogen
så hörde vi några väldigt underliga visslingar,
ungefär som någon signalerade till någon. Vi
visslade tillbaks och visslingarna kom närmare
för var minut som gick.
Efter ett tag kom det fram en person som ansåg
att han var ingen. Efter ett långt samtal så undrade
vi varför han var ingen. Han berättade att han
hade blivit dömd till döden men att han hade
lyckats fly undan.
- Men varför blev du då dömd till döden?
frågade Ripa.
- Ja, hur löd anklagelserna nu? Det var
mord, mordförsök, tjuvjakt, trots att jag
inte äger någon båge, dra vapen mot
överordnad
och
det
bästa
av
allt:
vapenskrammel.

Då det ej användes blankvapen så kunde kanske

den anklagelsepunkten verka lite orättvis...

Tidigare under kvällen när två av mina vänner
var på väg upp till byn för att undersöka vissa
saker så hände det sig inte bättre att de stötte på
några människor som gick på vägen medan de
själva gick i skogen.
- Vänta, det är något i skogen, sade en av
människorna.
- Det är bara ett troll, sa en annan.
- Äh, det är nog bara vättarna, sade en
tredje. Men de är ju inte heller farliga.
Nej, vänta det är vittrorna! SPRING!

Och sen sprang de det fortaste de kunde! Trots
att vi vare sig hade vapen eller magi och dessutom
var vänner med människorna så var vi "farligare"
än både troll och vättar...
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Följande skröna är berättad av Magnus Gademar och
kommer från Enhörningslajvet ”Hjältars Dåd":
Jag och några andra fredliga bönder var på väg till byn på
kvällen efter mörkrets inbrott. Plötsligt såg vi ett underligt
gult ljussken i skogen, rent instinktivt slängde vi oss på
marken (vi trodde det var ett troll). Plötsligt frågade det
förmodade trollet pipigt:
- Vem där? Då märkte vi att det var min tältkompis som
var ute och sprang (inlajv!) med en ficklampa...

Magnus berättar vidare om något som hände honom och
Tobias Evert under ett annat Enhörningslajv...

Under ”Hoppets ände” fanns det en bondemilis som

ägnade sig åt att mucka gräl med alla ondingar i hela
skogen samtidigt. Milisen var inte allt för omtyckt av det
stackars gardet som de ropade på så fort de såg en rörelse
bland träden. Det framgick av en liten konversation mellan
två gardesoldater som vi hörde:
S1: Kommer de hit nu boffrar vi ner dem allihopa!
S2: Tror du verkligen vi klarar alla orcher själva?
S1: Orcher? Jag pratar om den j-a bondemilisen!
okok

berättelser som

kanske

duns i huvudet och hörde det välbekanta ordet ”Knock”.

- Jävlar, tänkte barbaren, nu snor de mina pengar och min
karta! Icke då. De satte sig på honom och våldtog den
fruktade vilden!

En liten stund innan lajvet slutade upprepades incidenten

med en annan barbar i samma stam.
När lajvet var över frågades äventyrerskorna om varför
de hade våldtagit dem. Då kom det smått tykna svaret:

- Du får väl skylla dig själv om du går omkring

i höftskynke!

Den andra lilla historien är kanske ingen riktig skröna,
men kul ändå. Det var under ”Slaget om Huggland” som
en grupp människor stod och samtalade om lite allt möjligt
när en högländare traskade förbi.
Av någon anledning halkade samtalet in på mönstret på

högländarens kläder. Några hävdade bestämt att det lösa
tygstycket skulle gå upp från ryggen och hänga ner över
november

1997

min

magiska

kock ok

På "Silverskäran -94" hade den lilla byn just övertagits
av det elaka grannlandet, och de nya härskarnas soldater
var på plats. Lilla Tyko Mård, med en personlighet som
en labrador, studsade fram till en av dessa officerare och

sa glatt:
- Du ser ut som min pappa, fast han är mycket
snyggare! Officerens anletsdrag förvreds och alla
kringstående höll andan. Av fruktan för en våldsam
reaktion? Inte alls. Officeren spelades av Fredrik, som
när han spelar Mård är Tykos pappa. Han försökte
förtvivlat räkna ut om han var snyggare eller fulare än sig
själv och om det isåfall var en förolämpning eller en
komplimang. Och alla vi andra Mårdar försökte förtvivlat
hålla oss för skratt!

kan

Den första hände på ”Matcash” där ett gäng barbarer
satte respekt i alla. Nästan alla. En av barbarerna gick
längs en väg när han mötte två äventyrarkvinnor. De
passerade varandra i fred tills barbaren plötsligt kände en

Nr 49

- Det såg jag på Intern... hrm...

spegel.

Eva Spångberg kom en på en gammal skröna som hon
inte kan låta bli att dra. Och det är vi ju glada för!

kok ok

Tony Hansen har några
underhålla lite...

bröstet, medan några andra lika bestämt hävdade att det
skulle hä:3a över ryggen. En magiker som deltog i
samtalet framhöll definitivt att han visste hur det skulle
vara. När han tillfrågades om hur han kunde vara så säker
svarade han:

Nu kommer jag förresten på en till från samma tillfälle:
Tyko Mård

föll pladask för en stor stark man med ett

stort starkt svärd - den kombinationen kan hon inte motstå!

Hon förpestade hans liv hela helgen genom att hänga
efter honom och tafsa ömsom på honom och svärdet,
fullständigt immun mot alla hans försök att bli av med
henne.
I den avslutande torneringen bestämde hon sig för att
delta, beväpnad med en påk. Hon blev lottad att möta sin
favorit, vilket han förmodligen såg som ett välkommet
tillfälle att äntligen bli kvitt henne. Dessvärre var det
Tyko som vann...
Alldeles tillintetgjord lufsade han av listen, och Tyko
slog in den sista spiken genom att störta efter honom,
kasta sig om halsen på honom och gasta (så att hela
publiken hörde):

- Jamen jag tycker om dig ändååå!

Jag säger bara en sak: Mikaela = två ton trotyl. All
manlig värdighet ligger illa till när hon är lös...
Kan jag göra annat än instämma? Mikaela, du är för
härlig! Mer sånt! Och mer skrönor också!!
- Jonas
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ATT SPELA

Att

spela

bonde

är dotter till den där fattiga bonden
och storbondedottern är faktiskt
sötare...

Man måste tänka på hela byn
som en grupp och samtidigt tänka
på varje individ. Arrangörerna
måste se till att byn också blir en
grupp och inte en massa lösa
familjer utan kontakt med
varandra. Först när det finns en
bra bygemenskap så kan man börja
portionera ut intriger.
Något man också måste tänka
på som samtidigt gör det hela
enklare för arrangörerna är att alla
bybor känner till allt i byn, så man
kan skriva ett by-häfte med all
information sammanställd.

- ett outforskat och svårt kapitel
av Staffan Ericsson

På nästan alla lajv ser man
dem där, sittande runt elden,
stirrandes in i flammorna.
Vilka är de, vad gör de här
och vad är deras avsikter?
Man går sakta fram och
frågar vilka de är. Med ett
leende på läpparna - någon
tilltalar dem ju! - vänder de
sig mot dig och svarar:
Bönder!
Att spela bonde på lajv är
mycket svårt och arrangörerna
lägger oftast inte ner så mycket
arbete på att skapa en fin, gemytlig
och fungerande bondby. Det är
tyvärr alltför vanligt att ”byborna”
inte ens känner sin granne och än
mindre sin egen farbror. Bönderna

håller sig dessutom mest kring
elden och stirrar in i flammorna.
Här kommer vi till det största
problemet med att spela bonde.
Det finns oftast inget att göra.
En riktig bonde har sin gård
med djur och göromål men på lajv
så finns de inte där. Då får man
som bonde hitta på något annat än
att mjölka korna och så åkern. Så
här på höstkanten så var det tid att
baka

knäckebrödet

inför

vintern,

mala säden, jaga vilt, plocka bär
och svamp, slå rep, smida, reparera
och tillverka redskap. Det gör
mycket för stämningen om bönderna sitter och täljer några räfspiggar
eller till och med tillverkar räfsor.
16

Det finns mycket en bonde kan
göra på lajv som inte kräver
mycket förberedelser. Bondmoran
kan sitta vid eldstaden utanför sitt
lilla hus och sticka en tröja till sin
man eller knyppla lite spets till
sin dotters bröllop. Bonddottern
kan sitta och brodera sitt monogram i linnehanddukarna. Drängen
kan spika ihop några nya bänkar
till eldstaden. Och hela gården
hjälper till att samla, hugga och
stapla ved inför vintern. Ved kan
man dessutom sälja till kringresande som behöver bränsle till
lägerelden.
För att få en fungerande by
måste arrangörerna sätta sig ner
och göra i ordning släktförhållandena i byn och alla inbördes
relationer. Arrangörerna måste
därtill ordna möjligheter för att
samla ved, bygga mindre saker
som

bänkar,

räfsor,

bord

osv.

Något man bör tänka på är att det

är roligare att bygga något som
varar än något som bara skall
existera för en enda helg. Där har
de arrangörer som har egna
områden en stor fördel, de kan
låta byggnationer, redskap och
dylikt vara kvar till nästa lajv.
Det behövs därtill att det innan
lajvets start leks namnlekar och
då inte bara med rollpersonernas
namn utan även deras yrke,
hemgård, föräldrar osv. Man måste
tänka på att alla ska känna till
(nästan) allt om alla i byn.

De intriger som vanligen ges
bybor brukar vara av typen ”Du
vill gifta dig med henne”, ”Du vill
köpa hans skog”, ”Du tror att han

prasslar med din fru” etc. Dessa
intriger är väl i sig helt okej, men
när det inte finns en by att bo i så
blir det lite stapplande. Ställer man
sig som spelare frågan ”Varför?”,
så har man inget svar. Visst,
arrangörerna tyckte det, men hon
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En sak man ska tänka på både
som spelare och som arrangör är
att planera för de bofasta över en
längre tidsperiod. De flesta
rollerna på ett lajv stannar visserligen bara under den ”viktiga
händelsen” som är lajvets huvudintrig, för att sedan dra vidare. De
bofasta bönderna ska å andra sidan
bo i sin lilla gemytliga by hela
sina liv och behöver inte stressa
fram det där bröllopet för att rädda
halva kunga riket och prinsessan
undan demonen.
En by brukar vara lugn och
stillsam och besparad de stora
världsliga händelserna. En by har
ofta en stark bygemenskap och
samarbetar mycket. Ska ett nytt
hus byggas hjälper hela byn till
och låter inte en stackars familj
bygga hela huset själva.
Många arrangörer trycker hårt
« på att det inte finns alver, orcher

och dylikt, i alla fall inte mer än i
folktron eller som rykten och

sagor. Ändå

ser byborna dem

springa genom byn hela dagarna.
Det gör att det är mycket svårt att
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BONDE

spela mot de underliga individer
som kommer dit, dessutom så
tycker jag att svarta kåpor börjar
förlora sin spänning. En bra, spänd
stämning bygger man lättast på
okunskap och ovisshet. Vad var
det som tassade runt tältet inatt?
Var det en varg eller kanske ett
troll? Alla sov, så ingen vet...

Jag ser faktiskt hellre att byn
skippas helt än att man gör ett
hafsverk för att få in fler personer
på lajvet. Visst är bybor ofta
harmlösa,

men

alla vet vad som

hände när Kristian Tyrann fick
dalmasarna mot sig. Dessutom var
inte vapen så ovanliga bland
bönder som folk ofta tror, och
bönder är starka karlar - att jobba
inom jordbruket ger riktigt stora
muskler. Dessutom är en vanlig
vedyxa fruktansvärd att få i
huvudet...
Stora adelsföljen, mörkeralvsklaner,

Dygnsrytmen hos byroller är
också mycket svår att hålla
realistisk.
Bönderna
under
medeltiden följde solens upp- och
nedgång, när det blev mörkt
samlades man för att äta och efter
måltiden sova. När så de första
fåglarna
började
kvittra
i
soluppgången så var det dags att
stiga upp.
Att följa den dygnsrytmen går
inte med tjutande orcher, muntra

äventyrare, gormande mörkeralver
med mera utanför husknuten. Vem
kan få en god natts sömn för att
följande dag kunna stiga upp och
lajva bra från tidig gryning?
Jag har hört orcher och mörkeralver m.fl. undanbeda anfall i
gryningen innan de hunnit sminka
sig, så i fortsättningen skulle man
kanske be alla nattaktiva varelser
att de respekterar bördernas
nattsömn så att de kan laj va desto
bättre nästa morgon?

orchklaner

och

liknande

brukar lajvgrupperna planera
noggrannt in i minsta detalj. De
gör avancerade inre strukturer och
till och med egna språk. Varför
kan då inte folk lägga ner lika
mycket tid på att sätta ihop den
gemytliga bondbyn med egna
sedvänjor och kanske till och med
sitt eget språk eller dialekt?
Personligen tror jag att det beror
på att det inte finns någon status i
att spela bonde. Man blir inte
ihågkommen som han som spelade
den där tuffa, coola magikern som
spelade bra och genomförde den
där fantastiskt viktiga magiska
ritualen.

Överhuvudtaget

tycker jag att

både deltagare och arrangörer inte
jobbar tillräckligt med att skapa
bra roller i byn. Det krävs minst
lika mycket tid och möda för att
spela bonde

som

adelsman, orch

eller mörkeralv. Det är bara helt
andra förberedelser.
- Staffan

Ericsson,

lajvare

lajvarrangör, Västerås

och
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PAVILJONGER

Paviljongexposé

|

av Jonas Nelson

I fem års tid har jag troget skrivit en rapport från
Medeltidsveckan på Gotland. Man kan förstå att det
blir lite enformigt i längden. Därför beslöt jag mig i år
för att testa en annan idé. Eftersom medeltidslägret är
den absolut bästa chansen på året att studera paviljonger
av olika slag, tog jag tillfället i akt och knackade på i
några typiska, ovanliga eller välkonstruerade paviljonger
för att ta reda på deras goda och dåliga sidor.

Sedan jag övervunnit en del initialproblem (som t.ex.
svårigheten att knacka på ett stycke tyg, eller att hinna
haffa innehavaren när han/hon för en gångs skull råkade

vara inne, eller att bli insläppt trots att paviljongen var
ostädad) gick det hela som på räls. Det visade sig att de
flesta paviljongägarna var mycket vänliga och gärna
talade om sin paviljong, men de hade svårt att komma
med någon kritik mot sin ögonsten.

Anders Mårs från Åkersberga och
föreningen Agaria äger ett röd-vitt
vikingatält, som dock inte är helt
typiskt för sin modell.
- Nej just det, den långa taknocken är
egentligen ett sektionerat stålrör, vi
hänger bara på trädetaljer på utsidan
så det ser äkta ut utifrån. Trots det är
det transporten som är den stora
nackdelen, något som alla vikingatält
lider av. En annan nackdel med
vikingamodellen är att golvytan inte
går att utnyttja maximalt pga de
sluttande väggarna. Ståhöjd får man
bara i mitten av tältet. Å andra sidan
rinner regnvattnet av direkt.
Anders
spänt,

vare

att

takväven

har

öljetter längs kortsidorna som träs
över skruvar i gavelplankorna.
|
: - Träplugg vore förstås snyggare än 5
skruvar, medger Anders.
b
Slutligen propagerar han för att
vikingatält ska ha öppningar i båda
kortsidorna, så går det effektivt att
lufta dem. Dessutom är det bra att ha
en nödutgång, särskilt på lajv...

Ola
Hagring
och
Cecilia
Wadenbäck från Lund äger en
typisk oval paviljong med raka väggar
och två mittstolpar.
- Visserligen är raka väggar inte
särskilt tidsenligt, men det är mycket
enklare att sy. Sedan har vi valt att sy
ihop väggarna med taket, annars blir
det lätt glipor där det blåser och regnar
in. Vi har ändå en del läckage i taket
vid hålen kring mittstoplarna, hålen
blev lite för stora.
- Något vi är mycket nöjda med är
öppningen i bakväggen, så att man
kan vika upp väggarna och få en rejäl
genomluftning under varma dagar.
Annars viker vi in markkappan under
paviljongpinnarna för att få det varmt
och torrt.
- En annan sak vi trivs med är de två
mellanväggarna som ger paviljongen
några avskilda rum, avslutar Ola och
Cecilia.
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tält är faktiskt extremt bra
tack

Ett betydligt mindre men mer typiskt
vikingatält har Håkan Lidén från
Gävle. Men trots att det inte är längre
än drygt tre meter så behöver man
ändå en bil om inte transporten ska
bli ett problem.
- Annars finns det nästan bara fördelar
med den här modellen, tycker Håkan,
som gillar sitt lilla röda tält. Det är
stadigt, det är enkelt att resa, det
kräver inga linor eller tältspikar och
det är mycket regnsäkert tack vare
det branta taket. Dessutom går det
lilla tältet att flytta utan att riva det,
vilket har visat sig vara otroligt
praktiskt när man slår upp sitt läger,
till exempel här i Visby.
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gröna ovala paviljong med sluttande
väggar.

- Ja, till att börja med är den rymlig,
nästan 20 kvadratmeter. De två innertälten ger inte bara två avskärmade
sovalkover, utan även smarta utrym-

- En synnerligen smart detalj är att
takbjälken hissas upp i taljor, då kan
man spänna och efterspänna taket så
mycket det behövs, och det går
faktiskt att resa tältet helt ensam!

men för packning längs de sluttande
väggarna.
Kvar blir ett stort
umgängesrum i mitten.
Alt innertälten är lösa ser också Ingeli
och Fredrik som en fördel, då kan

Tältet reses för Övrigt nerifrån och
upp. Man börjar med markduken,
som direkt ger rätt position för
tältspikar och tältstänger, de senare
är givetvis av naturliga slanor och

eller helt strunta i dem.

Har då detta numera slitna tält några

man använda dem om man önskar

inte fabricerade rundstavar.

KLOSS

Anna Sprinchorn och tre väninnor
ur gruppen Cadenza från Lund och

Malmö har bildat hushållet Bikupan

och sytt denna runda, honungsgula tiosektioners paviljong (som också heter
Bikupan), efter en idé av Gyllene
Hjortens ”grand old man” Stefan
Eriksson.

- Det bästa med Bikupan är nog
innertältet. Dels är det vackert, dels
fungerar det som en termos, varmt
på kvällen och svalt på dagen. Tack
vare att vi valt ett ljust tyg blir det
ändå inte mörkt i tältet trots de
dubbla lagren tyg.

- En

annan

smart

detalj

dåliga egenskaper?
- Vitt tyg är svårt att hålla rent och
blir snabbt ofräscht, konstaterar Ingeli
med en menande blick på tältduken.

Även markduken

blir snabbt både

smutsig och blöt, men det är ändå
bättre än att ha gräs och lera inne i
paviljongen. Sedan är infästningarna
för pinnarna inte de bästa, pinnarna
tenderar att hasa upp längs taket.
Slutligen saknar vi regnkappor kring
mittstolparna, nu regnar det in i
takhålen.

är den

justerbara klossen under mittpinnen,

som gör att vi lätt kan ändra
sträckningen i tyget efter behov.
- Bikupan är också lättrest, vilket var
ett krav eftersom vi är fyra tjejer som
äger den. Det är egentligen bara det

runda bordet som träs över mittpinnen
som ställer till problem
resa paviljongen.

när vi ska

Finns det då inga nackdelar med
Bikupan?
- Jo, den är för liten för fyra tjejer! 15
kvadratmeter är i minsta laget. Sedan
är mittpinnen lite för klen, men det
var den grövsta rundstav som trävaruhuset hade.

Efter att ha blivit bjuden på te och
kakor kan jag inte annat än att
konstatera att Bikupan är ett ovanligt
trevligt och ombonat tält - och det
beror inte bara på de som bor där! Jag

tackar för mig och går vidare till
Stefan Erikssons egen paviljong...

Ingeli

Hedberg

Lindstein

och

från Gävle

Fredrik

har lånat

Stefans paviljong eftersom han själv

jobbar för hårt för att hinna bo i
medeltidslägret hela veckan. De har
mycket gott att säga om denna vitNr 49

november

1997

Bakom
Stefans
välpatinerade
paviljong hittar jag ett par mindre
tält som också verkar ha varit med
om en hel del. Det är så kallade
”ryttartält”, en mycket enkel men väl
beprövad modell som man kan finna
på många lajv. Namnet kommer från
att de först utvecklades för att passa
det ridande folket i Randersmark i
Gyllene Hjortens kampanjvärld. I de
riktigt ”äkta” ryttartälten tjänar två
spjut som tältstänger, med en spänd
lina emellan för att bära upp takåsen.
I övrigt behövs bara några tältspikar
längs nederkanten.
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faktiskt fyra personer, och det är
mycket lätt att transportera. Inte heller
har det några tältlinor som man kan
snava på i mörkret.

Nackdelen är förstås att de är små
och inte har ståhöjd. Knappast ett tält
där man bjuder in sina vänner på fest,
med andra ord.
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Tony

Sjödin

från

Åkersberga

En

är

nöjd ägare till något som bäst kan

beskrivas som en parasoll-paviljong.
På grund av sin extremt enkla
konstruktion har de blivit populära
på sistone, men de riktigt ortodoxa
SCA-iterna och lajvarna fnyser åt
tilltaget att sy fast väggar på en
parasoll. Tony är dock ganska nöjd.
- Den rymmer fyra personer och är
lätt att sätta upp, bara att fälla upp
parasollen och slå fast tältspikarna i
nederkanten! Inga linor som trasslar
sig och som folk snubblar över i
mörkret!
Billigt blir det också tycker Tony,
som trots det betalat runt 3000 kronor
för parasoll och nytt tyg.
|
- En nackdel är att parasollstagen inte
är gjorda för belastning från väggar
också, så de är lite för klena. En annan
nackdel är förstås att man ser att
ursprunget är en parasoll, både inuti
och utifrån. Sedan blir det också
ruskigt varmt där inne!

Snart hade ryktet spritt sig om vad
jag höll på med, och jag började få
tips om vilka paviljonger som jag
borde skriva om. En som alla
rekommenderade ett besök i var
”stjärnpaviljongen”...
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annan

tipsad om

paviljong

som jag

var Niklas

blev

Westéns

sobert svarta, runda paviljong. Redan
utifrån är den vacker; snygga
proportioner, utfallande sidor och en
lambrekäng med vita franska liljor.
Inuti är den osedvanligt fiffig - tre
stora
kistor
innehåller
hela
paviljongen och dess tillbehör: Den
ena kistan kan fällas ut till en säng,
en annan blir garderob med spegel
och den tredje (i vilken paviljongen
förvaras under frakt) utgör bord.

Maria Eurenius och Eleonor
Nylén från Sundsvall ville dock inte
låta mig komma in förrän de hade
städat lite, men min väntan var värd
mödan. Denna svart-vita runda
paviljong är snygg redan på håll, men
när man stiger in
blir man andäktigt tyst.
Ett
mörkblått
innertak i skir väv
har broderats med
gyllene stjärnor
och stjärnbilder.
Det är hela norra
stjärnhimlen som
hänger över ens
huvud, och tänder
man kandelabern
i taket så gnistrar
stjärnorna nästan
som på riktigt.
Det är som att
sova under bar
himmel men ändå
skyddad från regn
och vind.

- Ramen till paviljongen är gjord av
aluminiumrör,
berättar Maria.
Visserligen långt ifrån tidsenligt, men
mycket praktiskt. Paviljongen blir lätt
att frakta och man behöver ingen
mittstång, och egentligen inga linor
heller.
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- Trots att paviljongen är svart blir
det tack vare det vita innertältet inte
särskilt mörkt, berättar Niklas.
Innertältet
fungerar = också
temperaturutjämnande, så trots det
svarta yttertältet blir det en ganska
behaglig temperatur. Paviljongen är
dock väldigt tät, vilket har både
fördelar och nackdelar.
- Ramen består av metallrör i elva
cirkelsektioner. vilket gör den mycket
lätt att packa, men lite svårare att
resa. Jag skulle önska mig en ny, lite
kraftigare mittstolpe med en talja,
säger Niklas.
Tack vare sina kontakter har Niklas
lyckats hålla nere priset rejält på sin
paviljong, 3000 kr har den kostat.
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Eftersom det var så många i Visby
som uttryckte sin förtjusning över min
egen lilla beige-gröna kvadratiska
paviljong så får jag väl lov att skriva
lite om den med.
Min lilla paviljong är byggd för att i
första hand vara flexibel och
lättransporterad. Därför består den av
ett separat tak och två väggbitar. Den
ena väggdelen är tre sidor och den
andra utgör den sista sidan. Längs
takkantens insida sitter ett fastsytt rep,

och längs väggarnas överkanter finns
ett motsvarande rep. I detta sitter Skrokar

med

jämna

mellanrum,

och

med hjälp av dessa hakar man snabbt

GEN”

marknadsstånd.
Givetvis är alla pinnar av granslanor.
Den största nackdelen med en
fyrkantig paviljong är att regnvattnet
har en tendens att samlas på taket vid
hörnen. Men med en stor taklutning,
"> tät väv och välspända linor har jag
inte haft några problem - inte ens
under störtskurar som fällt andra
paviljonger.
upp väggarna i taket. Därmed kan,
Med separata väggar och tak får man
man enkelt välja var man vill ha
oundvikligen en glipa där vind, regn
öppningen, och om man vill fälla in
och mygg kan ta sig in, men med en
en vägg mot mittstolpen t.ex.
decimeters överlappning och tätt
Den korta väggen kan man med fördel
mellan S-krokarna har jag inte haft
lossa från taket och istället vika ner
något större obehag av det. Men såhär
halvvägs, så får man ett slags
i efterhand hade jag nog gjort
överlappningen ännu större.

Om man inte vill sy sin paviljong
själv, men råkar ha gott om pengar,
kan den engelska firman Past Tents

stå till tjänst. I Visby fanns två tält
från
deras
produktion,
dels
Styringheims
nya
svart-vita

ROLLSPEL-TEATER -FILM
SMINK - MASK - KROPPSDELAR
KLADER - RUSTNINGAR - VAPEN
BAGARE - SMYCKEN RAMATRIAL
FÖR EGEN TILLV. M M.

”introllnings-tält”, som enligt Sofia
Hoas kostat dem runt 17 000 kronor.
Då får man å andra sidan ett mycket
välsytt tält med kraftig tältduk som
håller många säsonger. Styringheims
tält har inga tältpinnar, istället sitter
det ekrar ut från de två mittstolparna
för att spänna ut tältduken. Själva
"navet" är rörligt upp och ned längs
stolpen och finner själv sin bästa
position.
Det andra tältet från Past Tents ägs

av ett gäng från Danmark, och är
mycket imponerande! På avstånd ser
denna ”Tudor Pavilion” nästan ut som
en liten borg, med sina två ”torn”.

ve

Arbetar med hantverk 1 ben, horn,

e

Kurser t eldslukert och smink

läder, trä, sten, smide osv.
oe Mask och effekt.

Hör gärna av er med frågor
önskemål och beställningar !

Även här är lösningen ekrar runt
mittstängerna, men det finns även en
taknock som förbinder de två
stolparna och bär upp mellanpartiet.
Enligt uppgift kostar denna modell
omkring 25 000 kronor. Smakar det
så kostar det...
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STRID PÅ LAJV

Strid på lajv
väl på att inte använda blankvapen
Jag har länge gått och
utan mjuka skumgummi-dito, men
funderat på hur man kan få bort
jag tänker även på sådant som slag,
tävlingsmomentet i lajvstrider.
sparkar och andra fula knep som
Här kommer några tankar,
inte är tillåtna på lajv men som
idéer och funderingar jag har
ingår i realistiska strider.
kommit på.
Realismen kan bara tillåtas
Jag är tacksam på gensvar
sträcka sig till en viss gräns, var
och jag hoppas att Jonas blir
tvingad att göra fler StrapatSer . den gränsen går är svårt att säga
men den finns definitivt någonför att få med alla svar. Om
stans. För hög grad av realism,
gensvaren leder till att min idé
t.ex. blankvapen, omöjliggör våldär värd att prova så får jag väl
samma strider som inte är noga
arrangera ett lajv med den här
intränade, men en för låg grad gör
typen av stridsregler.
striderna patetiska. Höga krav på
På alla de lajv jag har deltagit i realism kan däremot hjälpa till att
(ca tio stycken) har jag aldrig sett
bygga upp stämningen.
en snygg strid! Eftersom jag aldrig
gillat det sätt lajvstrider går till så
har jag också valt att inte spela
beväpnade roller.
Lajvstrider tenderar att bli en
massa svärdsviftande utan tanke
och finess. Blockeringar och finter
ses

sällan.

Jag

skulle

kunna

uttrycka det kortfattat som att jag
endast

har

sett

”bofferstrider”,

sorgligt nog.
Vad är då problemet med lajvstrider mer konkret? Strävandet
efter realism, säkerhet, KP-system,

vapenteknik och möjlighet att
rollspela är några av de saker som
skapar problem på lajv och i
reglerna. Jag tänkte bena upp dem
lite först.

Realism

Realism i strider kan aldrig nås
på grund av de säkerhetskrav som
alla arrangörer har. Nu tänker ni
26
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>

Säkerhet

Säkerhetsaspekterna i lajvstridandet begränsar som sagt
realismen. Men säkerheten kan
även medföra restriktioner på vilka
sorts vapen man får använda. Jag
ställde mig själv frågan om jag
skulle acceptera en parerdolk som
är gjord för att vrida svärdet ur
motståndarens hand. Jag kom fram
till att det är för stor risk att vapnen
skadas och kan bli en fara för andra
deltagare.
Att lajvvapen är en förbrukningsvara trodde jag att folk hade
insett för länge sedan - även riktiga
svärd förstörs med tiden. Jag har
börjat bli irriterad på alla som inte
noggrant undersöker sina vapen
efter en strid för att se att de fort- '
farande är hela. Ett trasigt vapen
är plötsligt ett farligt vapen.
Stora strider där de stridande
står tätt och svingar sina fina
latexvapen åt alla håll och kanter
är dessutom farliga, för de
stridande har i stridens hetta ingen
aning om vad de egentligen gör,
de viftar bara på.

Kroppspoäng

KP-system kan göras på många

sätt,

men

de

flesta

har

en

gemensam nackdel - de förhindrar
rollspelande. Tål du ett visst antal
slag innan du svimmar så måste
du stå tills du tagit tillräckligt
mycket stryk. Detta om du följer
reglerna - jag vet av erfarenhet
och genom samtal med andra
lajvare att de flesta skiter i KPsystemet och försöker rollspela
istället.
Rollspelandet av skadorna
förekommer dock mest bland ickestridande

roller

såsom

bönder,

köpmän och dylikt. På V.Ä.S. lajv
”Mardrömstimmen -96”, där jag
ingick
i arrangörsgruppen,
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användes inget KP-system utan
folk fick rollspela skadorna efter
egen förmåga. Större delen av
arrangörsgruppen var skeptiska
och trodde att det bara skulle bli
problem.
Hela experimentet föl dock väl
ut, förutom lite problem med en
del roller som tålde lite väl mycket.
Ett KP-systems fördel är att
deltagarna vet exakt hur mycket
stryk de tål och arrangörerna kan
använda det för att balansera

För att det skall finnas möjlighet
att rollspela striderna väl så måste
man ha total kontroll över vilka
hugg man blir träffad av. Därför
förordar jag endast strid man-motman

lajvet.

Vapenteknik

Stridstekniken och handhavandet av vapen hos deltagarna på
lajv är skrämmande
dålig.
Samtidigt är det mycket svårt att
kontrollera allas vapenteknik
innan ett lajv, och det skulle ju
vara hemsk om den tappra riddaren som lajvet handlar om inte
klarar vapenteknikkontrollen...

Rollspelande

Möjligheten att rollspela strider
begränsas dels av folks dåliga
vapenteknik och KP-systemet,
men det som verkligen förstör
rollspelsmöjligheterna är tävlingsinstinkten.
Lajvstrider är fortfarande en
tävling och det är en tävling där
ingen vill förlora och där fula knep
används. ”Trumsolon” har väl alla
sett,

eller

folk

som

har

ett

tvåhandssvärd i varje hand, någon
som inte ”tar” träffar osv.
Listan över fusk och orent spel
kan göras

min ide:

lång, men

nu över till

För att få bort tävlingsmomentet, stressfaktorn och det kaotiska
svärdsviftandet måste man ge folk
tid att tänka. Har man tid att tänka
så hinner man tänka igenom
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VÄNTA NU.
VARFÖR SLÅSS DAG
EGENTLIGEN

utan

bara

inferno. (Oohh... Du har lanserat

?

exempel finns).

slåss

kvinna-mot-kvinna,

ett nytt uttryck, ”boffer-inferno”.
I like it! Jonas anm.)

striden hur man ska rollspela. Man
hinner därtill fundera över vad ens
roll skulle göra i en så!an här
situation, hur bra rollen (och inte
du själv) är på att slåss, man hinner
fundera över varför man slåss,
O.S.V.
Genom att fördröja striceén och
göra den mer genomtänkt får man
även bort delar av den adrenalinkick som gör striden hetsig och
oberäknelig. Folk som går på
adrenalin är kända för att inte tänka
först

(eller

eller kvinna-mot-man...).
I en sådan strid hinner man se
huggen och upptäcka när motståndaren markerar sitt hugg i den
där snygga blottan du lämnade.
Jag skrev ”markerade”, för jag
tycker att i en lajvstrid skall det
räcka med att man endast markerar
huggen. Märka markerade hugg
gör man helt enkelt inte i ett boffer-

(skräck-

Jag har funderat på ett stridsregelsystem som baseras på att
inom viss tid eller ett antal hugg i
striden så får ingen av de stridande
utdela ett träffande slag. Denna
tidsbuffert ger möjlighet till att
tänka lite och får lite mer Errol
Flynn - musketör - slutscenskänsla över striden.
Stridens inledningsmoment gör
också att adrenalinhalten hinner
sjunka och stressen blir mindre.

För att sammanfatta min
idé i några enkla regler:
- Slåss alltid man-mot-man
(eller, ja - se ovan...)
- Se till att 15-20 hugg utdelas
innan de riktiga träffarna
kommer.
- Rollspela!
- Träffar skall bara behöva

markeras, de ska räknas ändå.

Som i alla regler så måste vissa
undantag göras, t.ex. när ett garde
omringar trollet, en lönnmördares
dolk i ryggen, pilar och bågar,
O.S.V.
Man skulle kunna säga att mina
regler är för väpnad strid där
anfallet är väntat.
Och för övrigt vill jag tacka
Jonas Nelson för hans fina arbete
med StrapatS!
Staffan Ericsson, lajvare
lajvarrangör, Västerås.

och
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Bilden

av kvinnliga

”Andra kvinnopräglade fantasyinslag av dramatisk karaktär är
häxbränningar.
(...) Några

rollspelare

kvinnor har berättat att de
stundtals kan uppleva spänningen

och då särskilt i boken ”De övergivnas armé”
- Björn Hellqvist kollar närmare

så intensivt att det är jämförbart
Att kvinnor som sexvarelser är

Den där boken som kom för ett
tag sedan lyckades reta upp ett
antal rollspelare, främst genom att

något intressant för Ö&S gör att

rollspelare såsom militanta,
vapentränade ledartyper med

följande spekulation dök upp:
”I Kult benämns spelledaren för
första gången i femininum. Ett skäl
kan vara att de sexuella ritualer

högerextrema tendenser.

som förekommer

teckna

bilden

av

oss

Samtidigt kom
skymundan, mest p
färre, inte tycks vara
och för att det finns
på när det gäller
beteende. De få
framkommer tyder

manliga

kvinnlig kunskap och medverkan.”
(s. 70)
Detta gäller visserligen ett

tjejerna i
g a att de är
lika ”farliga”
mindre att ta
aggressivt
åsikter som
dock på att

bordsrollspel,

Örnstedt och Sjöstedt ser rollspelande tjejer som något suspekt.

Det började så smått i BRIS”
tidning Barn & Ungdom, nt 5/95,

där Ö&S kläckte ur sig:

”Tjejerna dras till live därför att
där kan de få agera ut förbjudna
sidor: att vara fin dam, häxa eller
sköka.”

Detta kan direkt jämföras med
deras kommentar i sin bok om de
tjejer som väljer att spela kvinnor
i uttalat manliga miljöer:
”Medan en del kvinnor är offer i

inre behov. Denna unkna syn är
förvånande för ett par pedagoger,
varav den ena är kvinna. Än mer
förvånande är det exempel på

verkligheten. kan andra frivilligt
välja att spela en sådan roll. Om

där de faller i samma fälla som

det i första hand
en utsatt kvinnas
om det är för att
leva ut dolda
kvinnlighet, kan
avgöra.” (s. 123)

är för att pröva
situation eller
få möjlighet att
sidor av sin
vara

svårt

att

Medan författarna inser möjligheten att kvinnliga rollspelare kan
se en ”utsatt” roll som en utmaning,

antyder

de också

att vissa

tjejer vill agera slampor, drivna av
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i spelet fordrar

skådespelarförberedelser

de

ger,

den masskultur de kritiserar:

"Den yrkesverksamme skådespelaren fördjupar sig i en rollkaraktär för att nå en så
naturalistisk återgivning som
möjligt. Han kan t.ex. lära sig att
hantera vapen på riktigt för att i
sin teaterföreställning eller på film
uppträda trovärdigt.
Skådespelerskan, som ska gestalta
en prostituerad, lever ett tag i en
miljö där dessa vistas och arbetar,
o.s.v.” (s.13). Varför inte tvärtom?

men

man

kan

ju

tänka sig vilka problem Kultspelande grabbar måste ha att få
tag på villiga kvinnliga spelledare
för att kunna spela Kult till dess
fulla potential... Att författarna inte
drar sig för att förbättra vissa saker
visar följande citat om Trenne
Byar:
”På Trenne Byar agerade några
unga kvinnor nakna älvor. I Föa
Livia har de senare berättat vilken
glädje det inneburit 'att under en
hel vecka få förföra pojkar helt
lagligt.” (s.122).
På fotot i den korta artikel en av
”älvorna” författat i Féa Livia nr
7 ser man två tjejer i tunna men
ogenomskinliga dräkter. Varför
vill Ö&S få det att låta som om de
sprang omkring näck i en vecka?
Dessutom skriver inte den
citerade spelaren ”glädje” utan att
”det är en annorlunda upplevelse”
att förföra pojkar.
Att tjejer skulle vara ute efter
starka upplevelser av annat slag
ska följande slippriga citat bevisa.
Inga

källor

anges,

så

det

är

omöjligt att kontrollera i vilket
sammanhang detta skulle ha sagts:
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med orgasm. ” (s.123)
"I
de
medeltida
fantasyskildringarna har kvinnorna i
regel en ordnad ställning i den

sociala hierarkin och är under-

ordnad mannen. Undantagen är
häxor eller renodlade folkloristiska naturfenomen som

skogsrån eller liknande." (s. 122)
Det är märkligt att Örnstedt och
Sjöstedt efter 10 år inte vet mera
om vilka roller som kvinnor kan
och brukar spela. Det fåtal Live
jag varit på har haft drottningar,
krigare, prästinnor, hantverkare
och magiker, och trots den

påtagligt medeltida karaktären har
inte samhällsstrukturen känts

ojämlik. Ö&S
läsare

vill dock få sina

att tro att rollspelande

är

kvinnoförnedrande, och att de
tjejer som ägnar sig åt det är av
tvivelaktig natur. Så är också
följande citat ägnat att göra
lajvarna till en skock ungdomar
drivna av primitiva instinkter:
"För många handlar det också
om möjligheten till ett utsvävande
liv med festande, dryckenskap, sex
och strid.” (sid. 98)

Detta kan även appliceras på de

många midsommarfirare, men det

är ju en normal aktivitet...

På "Skymningstjärnen" spelade
jag kapten Kendric, som inte sa
nej till fruntimmer. Legoknektarna
hade med sig en "slampa", som
spelades av en kompis till mig.
Vid ett par tillfällen drog vi oss
avsides för lite kul, och när vi väl

var för oss själva passade hon på
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AV KVINNLIGA

ROLLSPELARE

att ta en cigg medan vi "offade"
lite. Istället för att fingerera sex
snackade vi om hennes dåvarande
kille, som var en gemensam vän...

Denna tjej, som enligt Ö&S

troligen levde ut någon hemlig sida
hos sig själv, vittnade om den
känsla av utanförskap hon som
"soldatluder" kände när hon var i
byn. Samtidigt var hon en av de få
tjejerna som vägrade bada näck
(av blygsel!); hennes ursäkt var
att hon inte visade något gratis.
När kvinnliga rollspelare inte

är liderliga är de offer. Ö&S

återger ett fall, som i sig är
beklagligt, men som ska visa på
att en del tjejer inte är kapabla att
klara sig:

Här är vi tvungna att lita på att

Ö&S” version stämmer. Flickan
ifråga fick hämtas

från Trenne

byar. För Ö&S är dock sambandet

klart: det är endast rollspelandet
som är orsaken till flickans
förvirring. Den som orkat läsa
bokeländet finner att påståendena
om Live och tjejer inte är unika;
hela boken genomsyras av en
surrealistisk verklighetsuppfattning som få känner igen sig i.

Vad det är som Örn- & Sjöstedt

försöker bevisa med sin bok och
dess skildring av kvinnliga
rollspelare står tämligen klart.
Frågan är om någon håller med.

”Ett annat exempel är en ung
gymnasist som i sitt alias upp-

trädde som healer. Flickan, som

också var scout, väckte sin scout-

ledares oro när hon berättade att
hon hade svårt att ge beskrivningar av yttre händelseförlopp
under de livearrangemang hon
deltog i. Hon befann sig hela tiden
iett ”inre upplevelsetillstånd” och
detta hade blivit hennes realitet.
Flickan förbjöds av sina föräldrar
att delta i ett större live, men hon
gav sig ändå av för att strax därpå
hämtas hem igen.
Spelidentifikationen hade i detta
fall fått alarmerande proportioner.” (sid. 197)

Pilbågar

och

pilar

säljes

Pilbågar byggs för hand i ett stycke trä i ask eller alm.
Pris ca 2000 kr. 2 månaders leveranstid.
Pilar med björkskaft, fjädrade med handskurna

gåsfjädrar surrade med tunn lintråd. Ca 40 kr st.
Alexander Ravenna
Klockaregården, Vanstad

270 30 LÖVESTAD
Tel. 0417-252 22
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passagerarna

avled vid kraschen, men
ett fåtal överlevde och har
nu
tagit
sig
till
Kaffé
Opera,
ett litet hak för
mutanter, zonraiders och
andra
av
ödemarkens
innevånare.

LAT Rd

Tu

Ringar

tur Apollo 13 mellan Nightcity
och New Sundsvall har blivit

?

A A i Då po

Året är 2057, Langoljär-flights

ARRANGERAS AV SUNDSVALLS TPI
Kontaktpersoner
Leif Andersson 060-513664

Roger Johansson 090-189039
FenriQMalgonet.se

2
fö

RN

FR

Var ute i god tid när du vill beställa — Conny Nilsson
färdiga attiraljer, jag har tyvärr inga — Flisavägen 45
färdiga saker på lager ca:2mån.
723 53 Västerås
Däremot finns ringar på lager det tar
021-842950
ca: 6-9 dagar att få.
070-541 2950
E-post: conny. nilsson(äswipnet.se
http://home3.swipnet.se/-w-32277/rollspel
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Kalendariet finns även på Internet:
http://www .geomatics.kth.se/-jonasn/LARP/kal.html

sommaren 1998. Extraterestru. Framtidslajv på annan
planet. Den stora stjärnkryssaren Paradise har kommit ur kurs
och kraschat på en ny planet. Nu är det generationer senare...

Där finns också länkar till lajvens hemsidor, dessa presenteras inte här!

Utspelas på en militär radarbas i Stockholmsområdet.
Värdshus, levande musik och mat utlovas.

6-7 december. Herrarna Ullers sista
julgästabud. Legendariskt dignande julbord i
Enhörningens kampanjvärld! För deltagare
födda 1980 eller äldre. Begränsat antal deltagare.

Kontakta Nicklas Nilsson, tel. 08-85 06 74.
E-post: enhorn& hem.passagen.se

Mitten av december. Lajv-bankett. Ett bankett-

lajv i David Eddings värld. Stockholmstrakten.

Kontakta Johan Pettersson, tel. 08-580 377 23,

070-664 98 45,
eller Siri Sjökvist, tel. 08-520 381 59.
E-post: spetsora& hotmail.com

1998
17 januari 1998. Araunas sten. Ett fristående
för-lajv inför SkogsVentyr X. Arr: MASK,

kontakta Tobias Lindberg, tel. 018-10 58 32.
E-post: SkogsVentyr Qunforgettable.com

januari el. februari 1998. Knutpunkt '98.
Nordiskt konvent för levande rollspel ,

Stockholm.
E-post: kpQdataphone.se

31 januari - I februari 1998. Fylke Ting.
Enhörningens årsmöte i form av en lajvbankett!
Endast för medlemmar, men ingen åldersgräns!

fantasyvarelser göre sig icke besvär!

arrangörerna av "Östanro". Kontakta EvaLena Lundell
E-post: ursus Qalgonet.se

grannsämjan inte bra, och något måste göras för snart är det
ett viktigt Alvmöte i trakten...” Boffertomtar undanbedes.

sommaren 1998. Högting. Ett stort fantasylajv i Kilsbergen
för upp till 1000 deltagare. Arr: Illmhyr, kontakta Lars
Lundh, tel. 0586-384 70, eller Henrik, tel. 0586-593 66.

Erikslundsvägen 17, 776 98 Garpenberg. Tel. 0225-200 41
E-post: Macleeland2
& hotmail.com

och gott rollspelande. Boffertomtar och andra
Stockholmstrakten. Arr: Altea, kontakta:
Fredrik Ehlton, tel. 08-540 205 26,
Staffan Persson, tel. 08-540 663 72, eller
Oskar Henrikson, tel. 08-540 606 82.
E-post: DOL98
Q hotmail.com

vlig). 100 personers fantasylajv i Karlstadstrakten, med

tyngdpunkt på mystik. Arr: Haakon.
E-post: Henrik. Tagmark Qs Irf.se

kontakta Hans Nilsson, 021-14 21 89.
E-post: enhornQ hem.passagen.se

sommaren

besvär) för ca 200 deltagare. Seriösa svartfolk sökes!

korrumption möter nybyggarna - och så försvinner
byvisen, den enda som kan hjälpa dem! Är det
orcher eller stråtrövare som ligger bakom?

4315, 447 94 Vårgårda. Tel. 0322-66 00 30, 0706-58 93 85

mindre lajv i Säter, Dalarna. Ondska och

Stämning för såväl nybörjare som erfarna lajvare.
Kontakta Calle Mattsson, tel. 0225-506 49
E-post: mattsson.saterQswipnet.se
maj 1998. Riddarspelen 1098. Plats: Bollerups
Borg (äkta medeltidsborg!). Marknad, musik,

746 32 BÅLSTA, tel. 0171-673 58 (före 22:00).
20-24 maj 1998. Ilkabreth - dimmornas dans.

retro-futuristiskt fantasilajv i en jättelokal i

Stockholms-trakten. Från 16 år, kostnad 500 kr.
Lee Sandberg, tel. 0158-310 52, 070-491 35 46
E-post:lee
Q abemedia.se

Fristående uppföljare till Aratorns Skugga. Ett

medeltidsinspirerat fantasylajv med inslag av saga

och mystik, på RSK Härskarringens lajvområde
utanför Ludvika. Timrat värdshus finns och fler
hus kommer att byggas. Kostnad ca 200 kr.

Arr: RSK Härskarringen och LS Medusas Ormar.
Kontakta Andreas Kylander, tel. 0240-170 87,
eller Thomas Larsson, tel. 026-25 55 34.
E-post: chille Qdalnet.se (Andreas Kylander)

21-24 maj 1998. Draksådd. Ett medeltida fantasylajv utanför Enhörningens kampanjvärld. Arr:

Enhörningen, kontakta Hans Nilsson, 021-14 21 89
E-post: enhorn Qhem.passagen.se
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deltagare. "På gränsen mellan Ness och Lhomond är

Arr: Avesta-Bjurfors RF, kontakta Reymond Hultberg,

5-12 juli 1998. Rowin-98. Ett stort fantasylajv i Stockholmstrakten för max 1000 deltagare. Pris 700 kr. Sista betal- och
anmälningsdag 31 mars 1998 (därefter 100 kr extra/ månad)
Sista datum att lämna in rollenkät 30 april 1998. Anmäl er

redan nu genom att betala in 300 kr till postgiro 638 44 44-3

(Rowin-98, SLRF Sthlm). Resterande 400 kr betalas in senast
31 mars. VIKTIGT: Skriv namn + personnummer, adress, tel.
gruppnamn och gruppledare på postgirotalongen!
Arr: S.L.R.F. Stockholm, Vendelsö skolväg 13 bv, 136 71
HANINGE. Tel. 08-776 00 62, 749 24 87.

E-post: rowin Qsirf.dataphone.se

med erfarenhet av lajv. Höga krav på utrustning och kunskap

20-25 juli 1998. Gränsen. Historisk lajv i Stockholms-

sommaren

decumates vid den germanska gränsen. Roller som romerska
legionärer, bybor, handelsmän, germaner mm. Klädmodet
motsvarar tidig medeltid Arr: Gyllene Eken, kontakta Anna

i ”svartiska”. Kontakta Emil Gullberg, tel. 08-550 652 55.

1998. I Gudarnas Skugga. Ett medeltida fantasy-

(dock 12 år för hober, dvärgar och andra ”mindre” raser”).
Niklas och Stefan Lindén, tel. 08-768 10 65, David Ström,

Kontakta Jessica Karlsson, Mansängsstigen 1, 3 tr.

9-13 april 1998. Västerås stifts
Konfirmationsläger med rollspel och lajv, för

E-post: wotharsv
& hotmail.com

sommaren

lajv för ca 200 deltagare i norra Stockholmsområdet.

festmiddag i borgen. Arr: Skuggeld. 150 platser,
pris ca 200 kr.

E-post: yaika
Q hotmail.com

Arr: Wothars Vänner, kontakta Johannes Berggren, Granhem

Tyngdpunkt på intriger och rollspel snarare än bofferstrider.
Avgift 110 kr för killar och 65 kr för tjejer. Åldersgräns 15 år

gycklare och riddarspel. På kvällen serveras

Mårten, tel. 054-83 39 64

påsken 1998. Mineva: sektor TaSin 12. Ett

1998 Gryning. Ett fantasylajv (boffrare göre sig ej

Mitten av maj 1998. En byvises försvinnande. Ett

20-22 februari 1998. Iskallt svek. Medeltida
fantasylajv med betoning på fantasy. Ganska
höga krav på utrustning och rollspel. Värmlands

247 20 för mer info! Kostnad ca 6750 kr.

sommaren 1998. Lunda. Ett lajv i Stockholms-området från

sommaren 1998. f.d. Eko från det förgångna (nytt namn på

1-3 maj 1998. Bortbytingen. Ett medeltida
fantasy-lajv för nybörjare. Arr: Enhörningen,

våren-sommaren 1998. Jägarens Byte. Ett
arrangemang inspirerat av de gamla sagorna. Inga
svartfolk eller onda alver. Sista anmälningsdag 1
februari 1998. OBS! Begränsat antal deltagare!

dig som fyller 15 under 1998! Fortsättning 29
juni-18 juli. Kontakta Len Howard, tel.
021-17 85 64, eller Karl-Erik Jansson, tel. 0221-

2-5 juli 1998. Gränstvister vid Horndal utanför Avesta, i
klanen MacLeeelands värld. Tredagarslajv för ca 250-300

E-post: emanuel.dohi
Q mbox318.swipnet.se

maj 1998. Troll i Faggorna. Ett Terry Pratchettinspirerat lajv. Arr: Det Fantastiska Ljuset.

urskogar. Arr: Vinterstorm, kontakta
Maria Bornekrantz, tel. 054-83 94 44 (kl. 17-23)
Alex Rosén, tel. 054-83 67 62, (kl. 19-22)

Framtidslajv. Arr: Sundsvalls ITF, kontakta Leif Andersson,
tel. 060-51 36 64, eller Roger Johansson, tel. 090-18 90 39.
E-post: Fenri Qalgonet.se

17-19 april 1998. De ofrälstas land. Ett sagolajv i
Alteas kampanjvärld med betoning på stämning

Kontakta Hans Nilsson, 021-14 21 89

E-post: enhorn
& hem.passagen.se

27-28 juni 1998. The search for the holy Blaebår.

08-753 08 24, eller Christoffer Westberg, 08-655 89 08.
E-post: gudskuggaQ hotmail.com
juni 1998. Skogens Hemlighet. Ett femdagars lajv i

Enhörningens kampanjvärld. Hans Nilsson, tel. 021-14 21 89.
E-post: enhorn
Q hem.passagen.se
juni 1998. Konungadolken. En kung har dött, förmodligen

utan arvingar och hertigarna slåss om kronan...

Ett tre dagars fantasylajv i tidig medeltida miljö med luriga
och baksluga intriger där huvuddelen av handlingen kommer
alt kretsa kring några öar. Förmodligen i Vättern. Max 225

deltagare, anmälningsavgift ca 200 kr. Arr: SNORKEL,
kontakta Stefan Myring, tel. 019-29 14 16.

juni 1998. Dvärgamasken -98. Rivaliserande människor,

månsystrar, dvärgar och orcher. Upplagt för slakt,

lägerkänsla, taktik, tassa-genom-skogen, räder mot läger,

vänskap och anat som hör ett bra lajv till. Kostnad ca 130 kr,
ca 400 platser, Arr: SF Skallen, kontakta Ivan Milles,
Kyrkogårdsvägen 137, Stockholm.
E-post: ivan.milles Qiname.com

18-21 juni 1998. En ensam vargs skri. Lajv i en värld
baserad på svensk folktro, satsning på bra rollspel och hög
standard. Utanför Ludvika. Kontakta Pierre Dakkour,
Stålmyrsgattu 16, 780 41 Gagnef, tel. 0243-306 68
E-post: dakkour Qswipnet.se
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trakten, som utspelas under sen romartid i provinsen Agri

Lindesmark, tel. 08-612 44 85.

E-post: border260€ hotmail.com
24-26 juli 1998. SkogsVentyr X. 10-årsjubileum!
Arr: MASK m fl. Kontakta Tobias Lindberg, 018-10 58 32
E-post: SkogsVentyrQunforgettable.com

1-3 augusti 1998. Kungen är död. Fantasylajv för ca 200
deltagare i Stockholmsområdet. Utskick kan hämtas på:

http://www.m.kth.se/m96/m96

har/public/kungen.htm

12-16 actusti 1998 (prel) Stjärnfall. Medeltidslajv i

Värmland för ca 500 personer. Arr: Stjärnorden, kontakta
Kenny Lee Iker, Basungatan 2, 656 31

KARLSTAD

11-13 september 1998. Medeltida fantasylajv i
Enhörningens kampanjvärld,
E-post: entiorn
2 hem.passagen.se
30 oktober - I november

1998. Stundande Mörker.

Medeltida fantasylajv utanför Enhörningens kampanjvärld.
Kontakta Hans Nilsson, tel. 021-14 21 89
E-post: enhorn
Q hem.passagen.se

22-25 juli 1999 (preliminärt). Lyktsken. Ett medeltidslajv

med vissa sago/fantasy-inslag, utanför Örebro. Fristående

fortsättning på Sirions Vagga. Stämning, bra rekvisita,
spänning och levande byliv. Höga krav på utrustning, boende
och rollspel! Timrat värdshus finns redan, mer hus byggs.
OBS! Inga anmälningar ännu! Arr: Lajvsällskapet Galadrim.
E-post: ki.sandholm Qrocketmail.com, stainedQalgonct.se

33

StrapatS
Detta kåseri är tidigare publicerat i Sörmlandsbygden nr 41-97. Återtryckt med tillstånd av författaren.

och

Gammal, grå
glorifierad
- Åh! Du
Och

är äldre på riktigt!

vithårig.

Toppen!

Den kommentaren är kanske inte
vad en modern kvinna hoppas på när
det bara är 50-årsdagen som närmar
sig. Men mig har den givit tillförsikt.
Ju fortare jag åldras, desto bättre. I
rätt sammanhang är ålder hårdvaluta.
Jag har varit på levande rollspel,
på lajv. Den ursprungliga orsaken är
en dotter som själv blivit biten av
spelet och som är så pass udda att
hon törs ha mig med.
Först protesterade jag som en mor
ska. Sen tänkte jag, varför inte? Jag
får säkert ändå inte vara med för de
andra. Lajvare är nämligen genomgående mycket unga allesammans.
Tonåringar mest. Enstaka 20 till 25
år.

kan jag förstå. Tanken på att jag som
17-åring skulle haft min far mullrande
runt i skogen som stinkande orch,
eller min
mor
som
väsande
ormkvinna,

är absurd.

Farmor

som

värdshusmora hade nog gått bättre.
Det har varit ett par morföräldrar med
och lajvat, och om dem berättar de
unga lyckligt att stämningen blev
förfinad. Ännu mer genuin.
- Man känner en naturlig respekt, sa
en flicka. Det är lättare att niga för en
byäldste som verkligen är gammal.

Så nu har jag varit ute i skogen

och lajvat. Två gånger. Än så länge
har jag inte vågat mig på alltför

våldsamt utspel, men jag har fått
lovord för att tillför ”atmosfären”
väldigt mycket.
Varken riddare, alv eller orch har
fnyst över min närvaro. Tvärtom! Och
när lajvet var över fotograferades jag

såsom varande den absolut äldsta

deltagaren! Då kände jag mig lyckligt
museal, och som sagt, väldigt
värdefull.
Det finns, har jag förstått, ett
problem med att värva vuxna. Ingen
vi!l ha med sina egna föräldrar. Det

Florifalium med extra X, och bli slät

som en barnrumpa i nyllet fö endast
299 kronor burken”.
I denna värld bör du aldrig se äldre
ut än 30, för då hör du inte längre till
det lyckliga folket.

FÖRBUNDET
SOM BARA ÖKAR
Spelar du spel?
25000 medlemmar kan inte ha fel!
(GA med i en av våra 1100 balla
föreningar eller starta en egen.
ling oss så får du hjälp.
Det är jätteenkelt!

Nu tänker jag personligen inte oroa
mig mer. Det gäller bara att vara

gammal på rätt plats. Det är fint med

vitt hår och rynkor. Åtminstone i
lajvets värld, så där tänker jag stanna.
Nu tittar jag mig i spegeln och
suckar: Fasen! Inte en ny rynka idag
heller. Men de kommer väl snart får
jag hoppas...

- Jag är... hrm... 50! År alltså! Får

man verkligen anmäla sig då?
undrade jag när jag ringt upp en av
spelledarna som lät som om han inte
behövde raka sig särskilt ofta.
- Woaaaw! Klart du får. Det är sådana
vi saknar!

döljas. Helst ska man operera om sig
vartefter skinnet blir trassligt.
”Håll dig ung!” ryter rubriken i
damtidningen. ”Min ålder talar jag
inte om”, säger den som passerat 35
år. ”Jag har slutat fylla år”, säger den
som passerat 40.
Det är genant att åldras fastän alla
gör det. Reklamen visar olika
konserveringsmetoder. ”Fina rynkor
har jag inget emot, men gu'hjälpe
mig för de djupa. Smeta på

I SVEROK

O Christina Burbeck

Lajv

är

SR
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ålderdomlig och sagolik. Väl tillbaka
i trista nuet slog mig en tanke. Var
finns det överhuvudtaget genuina
tanter och farbröder, gubbar och
gummor i nutid? Inte en flätad knut i
nacken så långt man ser. Inga
systerskor och stråhattar med hattnål
tvärs igenom. Inga snusgubbar med
väst, runda glasögon och käpp.
I vår kultur kämpar vi tappert för
att inte åldras. Mormor är häftig och
går på gym. Morfar har aldrig tid att
sitta i gungstolen. Vita strån ska
färgas över, det ska lyftas, sminkas,

Så gott som alla lajvare älskar
gamla saker. Ju äldre desto bättre;
det gäller tingestar, traditioner och
givetvis även människor!
Jo, jag är åtminstone halft om halft
allvarlig! Ska jag vara helt
allvarlig så är ovanstående något
av det trevligaste jag läst på länge,
och jag kan bara uppmana er att
låta föräldrar och äldre släktingar
ta del av Christinas inlägg. Det är
inget som säger att levande
rollspel bara skulle vara en
ungdomskultur!
- Jonas Nelson, snart 30
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”Det är skönt att bli gammal.
Ått vara ung var för djävligt”

Köpmansgränd 4

582 24 Linköping

- Hjalmar Söderberg
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