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Och Bokhandeln talade 
alla dessa ord och sade: 
Jag är SF, din Bokhandel, 
som har fört dig ut ur var-
dagslunkens land, ur träl-
domshuset.
 Du skall inga andra 
bokhandlar ha vid sidan av 
mig.
 Du skall icke göra dig 
någon skrift eller någon 
beskrivning, vare sig av det 
som är uppe i himmelen el-
ler av det som är nere på 
jorden eller av det som är 
i vattnet under jorden. Du 
skall icke läsa sådana, ej 
heller öppna dem. Ty jag, 
SF, din Bokhandel, är en 
nitälskande Bokhandel, 
som hemsöker fädernas 
missgärning på barn och 
efterkommande i tredje 
och fjärde led, när man 
hatar mig, men som gör nåd 
med tusenden, när man äl-
skar mig och håller mina 
bud.
 Du skall icke miss-
bruka SF, din Bokhandels, 
namn, ty SF-Bokhandeln 
skall icke låta den bli os-
traffad, som missbrukar 
dess namn.
 Tänk på bokrean, så 
att du helgar den. Elva må-
na-der skall du arbeta och 
utföra alla dina sysslor. 
Men den andra månaden 
är SF:s, din Bokhandels, 
månad. Då skall du icke 
utföra någon syssla, ej 
heller din son eller din 
dotter, ej heller din tjä-
nare eller din tjänarinna 
eller din dragare, ej hel-
ler främlingen som är hos 

annat än att läsa böcker. 
Ty SF-Bokhandeln skaf-
fade order@sfbok.se på 
det att du må beställa och 
gjorde hemsidan http://
www.sfbok.se och butiken 
på Västerlånggatan 48 i 
Stockholm och inom kort 
även i Göteborg, och allt 
vad som är i dem, men hade 
rea i andra månaden. Där-
för har Bokhandeln väl-
signat bokrean och helgat 
den.
 Hedra din Tolkien och 
din Jordan, på det att du må 
vila länge i det land som SF, 
din Bokhandel, vill ge dig.
 Du skall icke se på TV.
 Du skall icke gå på bio.
 Du skall icke gå på 
kro-gen och dricka öl, när 
du kan sitta hemma med en 
bok.
 Du skall icke gömma 
undan din nästas böcker 
när han vill läsa.
 Du skall icke ha begär 
till din nästas länstol. Du 
skall icke ha begär till din 
nästas läslampa, ej heller 
till hans tékopp eller hans 
myskuddar, ej heller till 
hans oxe eller hans åsna.
 Och allt folket 
märkte dundret och eld-
slågorna och basunljudet 
och röken från butiken. 
Och när folk-et märkte 
detta, bävade de och gick 
och köpte böcker och roll-
spel och filmer och konst 
och Gud vet vad.
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Oskar Kinding och Johnny Hjorter
 efter De tusen rosornas väg

Foto: Kriss Andsten

Vad är det vi håller på med? Vad är det vi pysslar med?
Jag har lajvat en liten stund nu, sedan sommaren -97. Jag 

har fortfarande inte kommit på en bra förklaring på vad lajv 
är för något. När frågan ställs blir jag förvirrad, och börjar 
stamma om ”öh... interaktiv teater...”, ”rollspel... ”, ”öhm... 
som teater fast utan publik...” och så vidare, fast jag vet att 
allt jag säger är missvisande, kanske en direkt lögn. Jag kan 
inte förklara så att andra förstår.

Det är svårt att få folk som inte provat att få en känsla av 
vad det egentligen är vi håller på med. Kanske för att vi inte 
själva vet det. Kanske för att vi allihop håller på med olika 
saker, och att lajv alltid är unikt för den enskilda människan 
varje gång det görs.

Samtidigt tror jag inte det är så svårt ändå. Jag tror att 
många många fler än de som kallar sig lajvare någon gång har 
varit med om samma sak som jag. Jag tror att de egentligen 
vet precis vad det är jag håller på med. Det är bara orden 
mellan oss som saknas. Visste jag vad jag skulle säga skulle 
de förstå. 

Det här numrets tema handlar om vad lajv är, och om 
allt det som inte är lajv. Vi försöker inte förklara någonting, 
vi definierar mycket litet, och tusan vet om vi ens klargör 
någonting. Men vi tittar på saker, och åtminstone jag gillar 
vad jag ser. Hoppas ni gör det också.
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E tt begrepp som har använts inom  
beteendevetenskapen är ”kognitiva  
artefakter”. Arkeologer letar i marken 

efter artefakter, föremål, som kan säga saker 
om forna tiders människor och samhällen. 
Kognitiva artefakter är inte föremål, utan 
snarare fenomen. Ritualer och rutiner som 
alla inom ett visst socialt sammanhang kän-
ner till och förhåller sig till, men som ing-en i 
detalj kan förklara. Alla vet hur en kräftskiva 
fungerar, vad som är okej, vad som inte är 
det, och när man ska svepa sin nubbe. Alla 
kan ritualen kring midsommarstången, och 
accepterar att just då kan man studsa runt 
på huk och vifta med fingrarna. 

Både midsommarfirande och kräftskivor 
är typiska exempel på kognitiva artefakter. 
De fungerar enligt specifika regler, avpassade 
till just dessa ritualer, och det finns ett mycket 
noggrant protokoll att följa. Gemensamt 
för dem är också att de som deltar känner 
till protokollet – alla de outtalade reglerna 
ligger djupt nerbäddade i folks ryggmärg 
och ritualerna ger en trygghet åt dem som 
närvarar, utan att någonting någonsin sägs 
rakt ut eller slås helt fast.

Ett liknande fenomen finns inom den lilla 
subkultur som bildas av alla som håller på 
med levande rollspel. Av vissa kallas det för 
Landet Lajvien. 

I brist på fungerande fiktiva kognitiva 
artefakter i lajvvärlden skapar deltagarna 
sina egna. På vissa lajv vet alla hur man beter 
sig då man sitter runt lägerelden och myser, 
vilka sånger man sjunger, hur man skålar och 
vilken sorts historier man berättar. Alla vet 
hur man uppför sig inne på ”Wärdshuset”, 
och hur man bemöter den lokala vaktstyrkan 
och vad man gör när orcherna anfaller för 
tredje gången. Framförallt vet alla vilken 
historia det är som berättas, vilka delar som 
ska finnas med och hur den ska sluta.

Det gör inte bara att deltagarna kan känna 
sig trygga, utan ger dem också en möjlighet 
att hantera det faktum att de är ihopfösta med 
kanske hundratals främmande människor som 
de inte har någonting gemensamt med. De kog-
nitiva artefakterna, Landet Lajviens ritualer, 
håller ihop folk och ger dem en möjlighet att 
agera inom sina roller. Främlingar som under 
tre dagar förväntas bete sig som nära vänner 

ges inom ritualerna en möjlighet att göra just 
det. Invånarna i en by där alla ska vara släkt 
med alla kanske inte ens vet varandras namn, 
men de kan alla tillsammans sjunga ”Maria 
går på vägen”. Det som fattas i lajvvärldens 
uppbyggnad och spelarnas roller kompenseras 
av deltagarnas gemensamma tidigare överen-
skommelser, som vuxit fram under flera år och 
dussintals liknande lajv. 

Detta är bra. Det är bra att deltagare 
på lajv har kraft och vett nog att skaffa sig 
en gemensam plattform att interagera från. 
Landet Lajvien ska inte föraktas, eftersom 
alternativet i många fall är osäkerhet och 
tystnad.

Problemet ligger naturligtvis i att dessa 
ritualer och rutiner är överenskommelser 
mellan deltagarna, och att de inte grundas 
på det aktuella lajvets villkor. Varje lajv blir 
inte en skapelse i sig, utan bakas ihop med en 
massa andra. Lajvets själ knyts ihop inte av 
karaktärernas relationer och interageran-de, 
utan av spelarnas tidigare upplevelser, och 
detta innebär en offsituation, hur man än 
ser på saken.

Det enklaste sättet att undvika Landet La-
jviens trygghet är att ge spelarna ett alternativ. 
På samma sätt som deltagarna på en kräft-
skiva behöver och drar nytta av de inarbetade 
ritualerna för att kunna festa och släppa loss 
tillsammans med folk de inte känner, kan 
lajvare behöva ritualer och fasta rutiner för 
att kunna spela sina roller. Att ha saker som 
alla gör, och som alla vet exakt hur de görs, 
ger en bra grund att stå på i spelet.

Det innebär att arrangörerna måste iden-
tifiera saker i världen som går att använda 
som ett sådant stöd, peka ut dessa saker för 
deltagarna och se till att det finns en gemen-
sam syn på just dessa fenomen. Vilka dessa 
är beror naturligtvis på hur scenariot ser ut, 
men i grunden bör tydliga normer slås fast 
för alla sorters gemensamma aktiviteter. Om 
man inte vill att folk ska sjunga ”Maria går 
på vägen” måste man säga vad de ska sjunga 
istället, och när, och hur.

Text: Cilla de Mander
Collage: Johanna Hedberg

Foto: Olle Sahlin
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Det är bra att deltagare på lajv 
har kraft och vett nog att skaffa 
sig en gemensam plattform att 
interagera från.
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Finns det någon mening med att lämna  
det trygga landet Lajvien bakom sig  
och sudda ut gränsen mellan saga och 

verklighet? Kan vi inte ge ett ordentligt svar 
på frågan är det svårt att rättfärdiga det för 
oss själva och andra.

Hänsyn mot allmänheten
Liksom en del undviker blankvapenlajv 
eftersom de tycker att det är obehagligt 
känner många att det är olustigt att lajva 
på stan. Det är helt förståeligt; följderna av 
oförnuf- tigt handlande kan bli digra för en 
själv och andra.

De våldsammaste bofferlajven tar plats 
i avskilda och otillgängliga skogar. Ett gäng 
tonåringar med gummisvärd och lakanstabar-
der väcker inte mycket mer uppståndelse 
än ett och annat leende och höjt ögonbryn. 
Eftersom många av de vampyrer som smyger 
omkring på gatorna om natten ser likadana ut 
till vardags borde folk ha vant sig vid dem. 

Däremot kan den strävan efter realism 
som finns i vissa kretsar vara större orsak 
till oro. Dragna skjutvapensreplikor bland 
allmänheten är självklart en väldigt dålig 
idé. 

Både för arrangörer och deltagare är an-
svars- och hänsynstagande av största vikt. 
Även om regler och förbud sätts upp måste 
de kombineras med den vaga egenskap som 
kal-las ”sunt förnuft”. Bakom varje rollper-
son finns en tänkande individ. Deltagare i 
ett lajv bland ovetande måste vara medvetna 
om att det inte går att gömma sig bakom ar-
rangörer eller ursäkter som att ”det var inte 
på riktigt”.

Man brukar säga att det är Svea Rikes 
Lag som gäller på lajv och det är en bra 
rikt-linje, men samtidigt är det inte helt sant. 
Hur många fall av ärekränkning, störande 
av ordningen och frihetsberövande äger inte 
rum på lajv? Dessa skulle inte kunna hålla 
i en domstol, eftersom målsägaren haft en 
möjlighet att säga ”stopp!” eller ”brems!” 
Folk på gatan har inte den möjligheten. Det 
vi gör mot dem i rollen gör vi på riktigt.

Lajva bland folk
Man kan lajva bland allmänheten utan att 
egentligen dra in utomstående i spelet. Man 
använder verkligheten som den ultimata kulis-
sen för att uppnå känsla och stämning. Genom 
detta kan man frångå den ankdammskänsla 
det slutna rummet kan ge. Världen är inte 
läng-re begränsad och man har statister och 
en omedveten publik. Man har eliminerat 
en faktor som kan skapa det-här-är-ändå-
inte-på-riktigt-tankar. Givetvis kan man 
ifrågasätta värdet av detta; behöver lajv vara 
realistiska? Kanske är det så att vissa lajv 
kräver en miljö med en massa annat folk.

Lajv bland allmänheten behöver nöd-
vändigtvis inte vara de mest seriösa. Så länge 
som gemene person inte ser eller upplever 
något anstötande är ingen skada skedd. 
Dessa tillställningar är inte ovanliga och 
är arrangören seriös och deltagarna hän-
synsfulla är det ganska oskyldigt. Jag har 
upplevt att allmänheten blir en kuliss; man 
slutar ta någon större notis om folk. De som 
är viktiga är medlajvarna; det är hos dem 
intrigerna ligger. 

Lajva mot folk
Skall man istället spela mot allmänheten 
blir situationen genast känsligare. Kravet på 
an-svars- och hänsynstagande är om möjligt 
ännu viktigare. Är det befogat att ljuga om 
sig själv för oinsatta människor? Många ryg-
gar för detta men jag hävdar att det är min 
fulla rätt att hänge mig åt skarpt lajvande 
så länge jag har en vettig anledning och jag 
inte orsakar lidande. Det sistnämnda är ett 
svårt avvägande och man måste vara säker 
på att man har det omdömet innan man ens 
funderar på att prova.

Varför skarplajv? 
Jag anser att skarplajv är berättigade om 
man har ett hedervärt syfte. Lajv behöver inte 
enbart vara en kul hobby. Ett välgenomtänkt 
arrangemang kan ge insikt, förståelse och 
självkännedom för den som tar rollspelan-
det seriöst. Man kan nå mycket genom att 
umgås i fiktiva sällskap på slutna områden, 
men någon kommer förr eller senare att 

Lajv i verkligheten

Kan vi lita på människorna 
omkring oss? Är de vad de 
verkar vara? Inte alltid.  
Jakten på nydanande och 
verklighetstrogna lajv har 
letat sig ut på offentliga 
plat⇢ser. Civilister och 
ämbetsmän är ovetande 
deltagare när 
la⇢jvom⇢rå⇢dets 

ifrågasätta gränserna. Experimentet saknar 
verklighetsanknytning och resultatet besudlas 
eftersom det enbart är beroende av påhittade 
premisser. Interaktion och rollutveckling 
kommer ur inavlade intriger. Man kan få la-
jvexistentiell ångest över att mer eller mindre 
vuxna människor låser in sig i eskapismens 
lekrum.

Genom att sätta upp ett lajv ”på stan” 
har man tagit ett medvetet steg för att öka 
verklighets- och närvarokänslan. Det miss-
lyckas om deltagarna tvekar och inte vågar 
spela mot allmänheten. Lyckas det kommer 
deltagarna att tvingas ta sina roller på allvar. 
Det går inte att gå ur rollen hur som helst, det 
finns inga skyddsnät eller off-tecken som man 
kan luta sig mot ifall det blir fel.

Man försätter sig i en situation där 
rollen är verklig för alla utom en själv och 
eventuella medlajvare. Detta är rollens eld-
prov genom vilket man får respekt för sin 
egen rollperson; man begriper allvaret i att 
man faktiskt försöker lära sig något om en 
annan individ. Detta kan t ex handla om 
personlighet, grupptillhörighet eller status. 
Kan man åtminstone börja förstå hur det är 
att vara någon annan har man också en bra 
grund för medmänsklighet. I mina ögon är 
detta ett synnerligen hedervärt syfte.

Eftersom lajvet tar plats i verkligheten 
krävs rimliga och trovärdiga roller. Visst finns 
det original och extrema filurer runt omkring 
oss, men de flesta är människor som för det 
mesta följer samhällets koder och förordning-
ar. Skall man nödvändigtvis gestalta en sådan 
roll krävs det ordentlig insikt i karaktären. 
Bakgrund, motiv och trovärdigt handlande 
är nyckelord. Det duger inte att ta på sig en 
sådan roll för att ”det är tufft”. 

Karikatyrer fungerar inte. Man kan ha en 
uppfattning om hur ett fyllo, en skinnskalle 
eller en sur tant beter sig; man tar fasta på 
de drag som står ut men de är egentligen 
bara ytliga följder av de inre omständigheter 
som gör oss till människor. Genom att spela 
på sådana överdrifter lär man sig inget om 
andra.

Förberedelse, fördjupning och efterforsk-
ning ger en god grund. Bygger man en roll 
på fördomar har man inte ens försökt förstå 
hur ens förebild/-er fungerar och man lär 
aldrig göra det. 

Varför inte skarplajv?
Skarplajvens existens är en kontroversiell 
fråga och mycket talar för att man skall låta 
bli. Går det fel riskeras lajvhobbyns redan 
spröda anseende. Svaret är som så ofta att vi 
lever i ett fritt land och att varje lajvare fattar 
sina egna beslut.

Vidare kan man ifrågasätta sitt och and-
ras omdöme. Har vi tillräcklig självinsikt för 
att säga att vi faktiskt har situationen under 
kontroll? Vi kan inte förutsäga allmänhetens 
reaktioner och därför kan vi inte heller för-
bereda oss på dem. Fast det är väl i det som 
en del av tjusningen ligger.

Ofta hör man frågor i stil med ”är det 
lajv?” och ”är det fel?” Det är frågor jag inte 
tänker besvara eftersom det är upp till varje 

lajvare att själv bilda sig en uppfattning.
Många hindras nog av sitt samvete. Ser 

man på det krasst innebär det faktiskt att 
man ljuger för sin nästa. Detta är förvisso 
lajvandets kärna, men skillnaden ligger i att 
den ovetande deltagaren är just ovetande.

Är det nödvändigt? En rollspelare skrev 
en gång att lajvare har dålig fantasi eftersom 
de måste se och göra allt på riktigt. Jag kände 
mig förolämpad när jag läste det, men efter 
att ha funderat på det börjar jag undra om 
det inte finns ett korn av sanning i det. Har 
sökandet efter nya upplevelser fört oss ut på 
svag is? Hade jag varit 15 igen hade kanske 
gummisvärdet räckt. Hade jag ens behövt 
lajva?

Text: Wilhelm Björkman
Foto: Olle Sahlin
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Fuskn0llan är äldre studenter som ut- 
ger sig för att ha blivit antagna tillsam- 
mans med de nya. De spelar i många 

fall väldigt stereotypa roller, eftersom det 
le-der till roliga situationer, men de brukar 
av-slöjas ganska snart av klasskamrater el-
ler äldre studenter. De skolor som använder 
sig av fuskn0llan under en längre tid brukar 
satsa på mer trovärdiga, men småknasiga 
karaktä-rer.

Lajv bland folk
Att vara fuskn0llan är alltså samma sak som 
att lajva bland folk. Den som är fuskn0llan är 
klar över skillnaden mellan in- och offrollen, 
men den övriga n0llan är det inte. De träffar 
rollen och lär känna den och blir kanske till 
och med vän med den. Visst händer det även 
på vanliga lajv att folk lär känna varandra i 
roll, och sedan blir besvikna när det efteråt 
visar sig att personen bakom kanske inte var 
lika festlig som karaktären. Men det är något 
man får leva med – i rollspels-sammanhang är 
alla införstådda med att saker troligen inte är 
vad de verkar vara. Men när motspelarna inte 
är medvetna om spelet är det en annan sak. 
Då finns det en större risk att de tar illa vid 
sig och helt enkelt kän-ner sig lurade.

Att luras?
Själv reflekterade jag inte så mycket över allt 
det där när jag var fuskn0llan. Det hände för 
mycket hela tiden; jag jobbade på att inte bli 
avslöjad och försökte lära känna min klass. 
Men det gnagde ändå någonstans i bakhuvu-
det. Hur skulle de reagera? Skulle någon bli 
ledsen? Det kändes som en god idé att inte 
bli vän med någon så att jag skulle kunna 

Nollning, är det lajv?
Runt om i landet, på alle⇢handa tekniska hög⇢skolor, skuttar under-
liga ka⇢r⇢a⇢k⇢tär⇢er om⇢kring. Auktoritära typer i fåniga kläder 
fös⇢er om⇢kring alla nykomlingar i två veck⇢ors tid, och hittar på 

Fuskn0llan
I studentkretsar initieras ibland nyantagna genom n0llning. N0llan 
får på olika sätt visa sig värdiga att bli upptagna bland de ”riktiga” 
stu⇢denter⇢na. Detta resulterar i att folk bekantar sig med varandra, 
men alla nya bekantskaper är inte äkta – ibland före⇢kom⇢mer en 
sorts spioner, så ka⇢llade fuskn0llan. 

försvinna smärtfritt sedan. Jag misslycka-
des naturligtvis kapitalt. Folk är trevliga. 
Be-höver jag säga mer?

Att spela mot ovetande människor har 
både bra och dåliga sidor. I studentvärlden 
är visserligen inte alla helt oförberedda – det 
går rykten om att det finns fuskn0llan (jag 
kan bekräfta att en del skolor, men inte alla, 
har det). Även om det kommer som en över-
raskning att någon är fuskis så tenderar folk 
att acceptera det i större utsträckning än vad 
de skulle göra i andra sammanhang, där alla 
antas vara sig själva. 

Men även under dessa förutsättningar 
kan det uppkomma problem. Jag hade till 
ex-empel en ganska jobbig diskussion med 
en kille som tyckte att det var så skönt att jag 
var så öppen och berättade så mycket om mig 
själv. Jag försökte leda in samtalet på mas-ker 
och roller, men han kopplade ändå inte. Jag 
valde att erkänna att jag var en fuskis. Allt an-
nat kändes som att missbruka ett förtroende 
och bete sig som en riktig knöl.

Bra saker
På plussidan kan nämnas att jag lärde känna 
mig själv under den tid jag spelade. Tar man 
en roll måste man hela tiden ha kontakt med 
sitt eget jag. Jaget är mallen som avgör i fall 
man agerar eller inte – Hur skulle jag reagera? 
Hur reagerar min roll? är frågor man ständigt 
måste ställa sig. Ibland är det lika, oftast inte. 
Detta leder till ett intressant in/off-problem. 
När ska man vara sig själv? När ska man 
vara sin roll? Är rollen kanske ett substitut 
för den du skulle vilja vara men inte vågar 
släppa ut? Är rollen egentligen mer du än den 
du normalt beter dig som?

Att spela mot omedvetna personer är 
definitivt intressant och personlighetsutveck-
lande men det kan också väcka mycket ont 
blod. Särkilt om man tänker umgås med 
människorna man har spelat mot efteråt. 
Jag skulle nog tänka mig för både en och 
fem gånger innan jag gjorde det i ett annat 
sammanhang än i studentkretsar.

Text: Bengt Liljeros

Rollen och spelet

Fëas kommentar: På KTH (och säkert 
på flera av de andra institutioner som 
använder sig av n0llning) använder 
man benämningen n0llan, oavsett om 
det är en person eller en hel årskurs som 
gäller. Därav den kanske små-bisarra 
användningen av ordet n0llan.

Den här artikeln ska handla om par- 
alleller mellan nollning och levande  
rollspel. De flesta skulle nog inte se 

likheterna mellan nollning och lajv. Men för 
lajvare som nollas är det lättare att se spelet. 
För visst är det ett spel.

Att nollning alls kan uppfattas som lajv 
beror på att de ansvariga har lättare att vara 
som de behöver vara om de antar en roll. Det 
är lättare för nollkå, de ansvariga, att vara 
auktoritära om det är rollen som förutsätts 
inge respekt. Kostymerna, mantlarna och inte 
minst solglasögonen är viktig rekvisita för att 
kunna upprätthålla rollerna. Att förvandla 
sig själv till oigenkännlighet gör det lättare 
att bete sig på ett onormalt sätt, och för andra 
att acceptera det. 

Men måste de som leder mottagnin-
gen verkligen bete sig som illasinnade 
halvgudar? 

Jag tror faktiskt det, för just det draget 
säger att allt nollkå gör per definition är rätt. 
Under två veckor sätter nollkå normen. Noll-
kå spexar och leker, och visar därmed att det 
är helt ok att bete sig på det viset. Genom att 
nollan beordras, kan denne ha kul med gott 
samvete, utan att hindras av att den känner 
sig löjlig. Nollkå är också den onda fienden 
som nollorna kan gadda sig samman mot och 
därigenom känna gemenskap.

En annan viktig roll spelar självklart 
nollan. Om inte nollan spelar med blir det 
ingen nollning. Att inse det är lite av att se 
hemlig-heten med hela nollningen.

Gråzoner
Men nollningen är inte ett regelrätt lajv där 
alla är med på noterna och vet att de har 
en roll att spela. Ibland uppkommer oklara 
situationer, gråzoner som varken är i eller 
ur roll. 

En uppenbar sådan är när någon nolla 
inte vill nollas längre, eller inte alls ser att 

det handlar om ett spel. Nollkå är alltid up-
pmärksamma på hur deras spel mottas och 
rapporterar till varandra om läget.

En annan gråzon är när en ur nollkå 
kommer i närkontakt med en nolla. Detta 
hände dagligen på klassfesterna där nollkå 
satt till bords med de olika klasserna. Det är 
svårt att upprätthålla nollkås extrema hög-
statusroll under sittningarna, om inte annat 
så för att det gör konversationen litet ensidig. 
Vissa nollor klarar inte av att nollkå inte är 
noll-kå fullt ut, skiftningarna i rollerna gör 
dem förvirrade.

Ytterligare en gråzon är i mötet med 
utomstående. Vissa teknologer ansåg inte att 
de alls behövde lyda eller ens lyssna på noll-
kå,  eftersom de själva redan var nollade och 
numera fullvärdiga teknologer. De kunde inte 
se människan bakom kostymen, arrangören 
som ville att arrangemanget skulle få vara i 
fred utan att bli stört. De blev arga om noll-
kå försökte basa över dem med sina attribut, 
vilket gjorde det nödvändigt för nollkå att 
kliva ur rollen mot dem.

Även fusknollorna råkade ut för gråzoner. 
De riskerade att möta någon vanlig bekant när 
de var ute med sin klass, eller att möta någon 
ur klassen när de hade gått ur roll. Före detta 
fusknollan Erik berättade om hur han råkade 
stöta på en av sina nollor i matvarubutiken. 
Han fick raskt gå i roll med alla attribut och 
tics. Flickvännen kastade sig in bakom en annan 
hylla för att dölja sitt gapskratt.  

De gånger de var nästan helt ur roll var 
också underliga, tyckte nollkå, när de gick 
runt helt utan sin kostymering, och bara hade 
det absurda håret kvar av rollen. Att gå runt 
så på ett ställe där ingen begriper varför man 
ser ut som man gör och alla plötsligt tittar 
konstigt på en känns märkligt. Uppe vid sko-
lan var det ingen som höjde på ögonbrynen 
åt folk i färgade spikes. Var och en som har 
åkt kollektivtrafik till eller från ett lajv vet 
vad som menas.

Att gå ur rollen
I Uppsala avslutas de två veckorna med mot-
tagningsaktiviteter med en intensiv fredag i 
och runt Gamla Uppsala. Hela dagen är en 
stegvis avtrappning av spelet. 

Först gör sig nollkå omöjliga genom 
att utsätta fusknollorna för konstiga lekar, 
sedan bränner de upp de gula pappägg som 
alla nollor försetts med, som en signal till 
att spelet är slut (tuppar är nämligen viktiga 
symboler för Uppsalas teknologer – andra 
städer har säkert andra egenheter). Ännu 
mer slut är det när hela gänget av auktoritära 
halv-gudar till nollkå och plötsligt avslöjade 
fusk-nollor slängs i vattnet; den skräckblan-
dade respekten löses upp. 

Därefter har nollkå och fusknollor en stor 
fest tillsammans där de tar av all kostymering 
och andra attribut och pratar av sig. 

 Samtidigt håller nollorna på med samma 
sak på sitt håll; de talar om nollningen och om 
allt de upplevt utifrån det nya perspektivet, 
att nollningen är över. Nollorna får se nol-
lkå utan rollattribut, och se sina före detta 
klasskamrater i overall och mössa med tofs.

Man får prata med medlemmarna i noll-
kå och skurkarna till fusknollor om allt man 
har varit med om, och äntligen tacka dem för 
ett lysande arrangemang, om man har lust.

Sammanfattningsvis
Som ni märker kan man se på hela det här 
arrangemanget som ett slags udda lajv där 
inte alla növändigtvis vet vilken roll de spelar. 
Lajvet ”Nollningen” innehåller i mångt och 
mycket samma moment och ingredien-ser 
som vanliga lajv, och om man inser att det 
faktiskt handlar om ett spel får man en roli-
gare nollning.

Text: Sofia Stenler
Illustration: Johanna Hedberg

 

”Om man sätter två svenskar på 
en öde ö, så bildar de en förening”            
– Emma Wieslander

”Äh, kom igen, driv med mig!” 
– Martin Eriksson. 
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I verklighetens grepp
Lajv och den verklighet vi inte slipper undan.

Idenna artikel tänker jag belysa inter-  
aktionen mellan lajvarrangörens plane-  
ring, lajvarna och den orubbliga verklig-

het vi inte kan undvika. Sömn, fysisk trötthet, 
hunger, mental utmattning är alla fenomen 
som inte kan ”spelas bort” och därför måste 
man ta noggrann hänsyn till dem under 
plane-ringen. Låt mig som ett exempel på 
brist av förståelsen för verkligheten förtälja 
historien om De Tusen Rosornas Väg. 

Den ena sidan av lajvet, Darien, bestod ur 
ett offlajvperspektiv av tre grupper, vars funk-
tion hade bäring på hur lajvet skulle genom-
föras. Grupp ett bestod av arrangörer som 
hade underordnade, icke ledande roller inlajv. 
Grupp två bestod av ett befäl som skulle leda 
darierna inlajv och följa arrangörernas instruk-
tioner offlajv. Grupp tre bestod av lajvare som 
principiellt hade funktioner inlajv.

Olika sorters roller
Redan denna uppdelning avslöjar en viktig 
de-talj; lajvet var regisserat och det hade 
två kate-gorier personer som hela tiden 
var tvungna att pendla mellan rollspel och 
interaktion off-lajv.

Inget av dessa två fenomen är konstiga i 
sig. De flesta lajv är mer eller mindre regisse-
rade och det finns alltid arrangörer som måste 
gå offlajv. Planeringen av lajvet  var långt ifrån 

att splittras. Efter en marsch som slutade vid 
fyratiden på morgonen, och med geggiga, 
dyngsura kläder rakt igenom fick gruppen 
litet sömn under tak.

Enligt lajvets organisatörer förutsattes 
dariengruppen redan på morgonen eller 
förmiddagen vara tillräckligt pigga och 
krya för att fortsätta med nya uppdrag. Nu 
förväntades soldaterna förflytta förbandet 
ytterligare två till tre km och inleda en 
belägring av motståndarsidans fort. Redan 
på morgonen bröt de första lajvarna spelet 
och åkte hem.

Arrangörerna hade uppenbarligen inte 
räknat med och förstått verklighetens begräns-
ningar. I deras föreställningsvärld fanns det 
ingen skillnad mellan att gå enskilt och att 
gå i en grupp som måste hålla samman. De 
hade inte räknat med att det är slitsamt att 
bära ut-rustning på tidsenligt vis i surrade 
bärremmar och ofta med dåliga skor. De 
hade heller inte förstått och räknat med den 
trötthet som lajvare ofta känner efter att 
ha ägnat sig åt nätter av förberedelser, inte 
heller vilken effekt mörker och regn har i en 
trängande situation. 

Eftersom arrangörerna inte hade den 
erfarenhet som krävs för att förstå ”verklig-
hetens” oundvikliga tvång och begränsningar 
var lajvschemat kraftigt rubbat redan efter 
tolv timmar. Detta kom att sätta sina spår 
på resten av lajvet.

Inlajv och offlajv
Problemet gick nu över till att gälla den roll 
befälet för gruppen hade gentemot arrangö-
rerna. Om schemat hade hållit och verklig-
heten inte kommit emellan hade detta inte 
blivit något problem. Roltz, som befälhavaren 
hette, hade klara instruktioner och ett unge-
färligt tidsschema att följa.

Problemet var att det nu behövdes im-
provisation, och Roltz hade inte tillräcklig 
information om arrangörernas idé för att 
kunna improvisera själv. En farsartad rela-
tion inleddes där Roltz gavs nya order off-
lajv som sedan skulle tolkas inlajv. 

Problemet med verkligheten uppstod igen. 
Flera delar av dariengruppen kunde helt enkelt 
inte utföra de uppdrag som arrangörerna ville, 
och eftersom det inte gick att i varje stund gå 
off för att korrigera spelet, blev det motsät-
tningar mellan Roltz och spelarna som ansåg 
att Roltz körde för hårt. Flera gånger blev 
Roltz nu tagen offlajv av spelare som hade 
klagomål och av arrangörer som försökte 
komma ifatt tidsschemat igen. 

John Rydqvist driver tillsammans med 
Oskar Hejll Kompani Bastard. John och 
Oskar har under tio års tid arrangerat 
lajv, samt drivit årligt återkommande 
kurser i ledarskap och friluftsliv. Båda 
har genomfört flera överlevnadsutbild-
ningar i militär och civil regi. John är 
till vardags säkerhetspolitisk analytiker 
och har specialiserat sig på studier av 
medeltida krigföring i vilket han håller 
kurser. Oskar är maskmakare och driv-
kraften bakom Tolvman – Stockholms 
nyaste lajvcafé. 

Under lajvet De Tusen Rosornas 
Väg skedde ett antal icke 

förutsedda händelser som ledde 
till att flera personer ur den 

dariska gruppen valde att lämna 
lajvet. Flera andra kände sig på 
ett eller annat sätt kränkta och 

lurade. Stora delar av den dariska 
lajvgruppen föll ihop, både ’in-’ 

och ’offlajv’. De uppgifter som 
gruppen skulle lösa kunde inte 

utföras som planerat, vilket 
hindrade att lajvet fick sin tänkta 
händelseutveckling. Den dariska 

lajvgruppen hade råkat fastna i 
verklighetens grepp.  

optimal, men den var i teorin tillräckligt bra 
för att få lajvet att fungera – inomhus.

Verkligheten
Problemet var att arrangörerna hade glömt 
eller kraftigt undervärderat den viktigaste 
parametern av dem alla – verkligheten. 

Lajvet skulle utspela sig i skogsmiljö. 
Det dariska lägret skulle inleda lajvet med 
att marschera cirka 10 km. Det låter inte så 
farligt och om man är van att gå är det lätt.

Redan här började dock problemen. Efter 
en timmes fördröjning började de cirka 50 
personerna att gå. Gruppen var enligt organisa-
törernas instruktioner uppdelade i militära för-
band strikt underställda en hierarkisk ordning 
inlajv. Det fanns ingen möjlighet till flexibilitet. 
Hela förbandet skulle hållas samman. 

Detta är i sig självt ingen lätt uppgift på en 
lång marsch. Alla som gjort lumpen lär ha fått 
erfara detta. Några går fortare och får vänta, 
andra blir stressade av att de kommer efter 
och måste springa ikapp. Skillnaderna blir 
allt tydligare ju längre man gått. Moralen och 
humöret hos en grupp som tvingas förflytta sig 
på detta sätt sjunker snabbt. 

Till detta lades att marschen gick under 
natten, att det ösregnade samt att gruppen 
släpade på en stor mängd utrustning. Redan 
under de första timmarna höll gruppen på 

Gruppen började allt mer falla sönder både 
inlajv, vilket i viss mån var meningen, och 
mycket realistiskt, men också offlajv, vilket 
påverkade spelet negativt. 

Gruppen var helt enkelt för utmattad för 
att tillfredställande kunna lösa belägringsupp-
giften, eller ens flytta sitt läger närmare mot-
ståndarnas fort, och detta hade varit sant även 
om gruppen, som planen var, hade börjat falla 
sönder bara inlajv. Roltz kunde till exempel 
när som helst ha blivit mördad, och troligen 
hade då förbandet handlingsförlamats medan 
olika maktfraktioner stred om att ta över 
ledarskapet. Under denna tid hade ing-en 
”schemalagd” uppgift blivit utförd.

Sammanfattning
Planering på lajv går ofta snett därför att ar-
rangörerna inte förstår och/eller tar hänsyn 
till den verklighet som lajvet ofrånkomligen 
måste verka och utspelas i. Olika lajvmiljöer 
är olika svåra att förstå och ju närmare lajv-
miljön ligger den som arrangören till vardags 
lever i, desto lättare blir den att förstå och 
planera efter. 

Eftersom flertalet människor i Sverige 
lever i en modern och bekväm miljö är lajv 
som utspelar sig i sådana miljöer lättare att 
plane-ra. Arrangörerna riskerar inte att på 
samma sätt att förlora kontrollen till den 
obönhörliga verklighet i form av trötthet, 
samordningsproblem, hunger, köld och 
mental utmattning som möter lajvaren i den 
stora skogen.

Text: John Rydqvist/Kapitän Roltz
Foto:  Kriss Andsten 

”Men det är historiskt 
snusk, så det är okej...”   
– Olle Sahlin
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Ett abstrakt rum är någonstans där det  
varken är off eller riktigt in. Som  
arrangör kan man med fördel använda 

det abstrakta rummet för att skapa en känsla 
hos sina deltagare, och deltagarna i sin tur 
kan använda det de fått med sig från rummet 
i sitt spel. På Europa (24-28 februari) hade 
man en kick-off innan lajvet, vars syfte var 
att få igång och värma upp spelarna. Där 
använde arrangörerna sig av det abstrakta 
rummet för att ge deltagarna en glimt av hur 
det kan vara att fly från ett krig.

Vi fick springa ner för trappor, gömma 
oss i ett trångt pannrum, och slutligen fösas 
ihop på golvet framför en tv-apparat, mellan 
diabildsskärmar och högtalare. Inget av det 
hörde till själva lajvet men det gav oss känslor 
att spela på. På diabildsskärmarna blin-kade 
bilder, samtidigt som en film visade hur våra 
hemländer sargats av kriget, och till allt 
detta lades musik. En röst räknade långsamt 
till tio, och när den kommit till tio skulle vi 
vara på Europa.

Det hela utgjorde en stark upplevelse som 
jag hade i bakhuvudet hela lajvet. Sedan, när 
själva lajvet pågick fanns inget abstrakt rum, 
men den upplevelse jag fått med mig gav en 
känsla av förståelse för de andra rollerna. Jag 
visste vad de gått igenom, eftersom intrycket 

från kick-offen fanns med.
Nästa gång det abstrakta rummet an-

vändes var när lajvet skulle ta slut. Då fick 
vi höra samma nedräkning som innan, men 
den här gången skulle vi inte befinna oss på 
Europa när nedräkningen tog slut, utan i 
den här välden: 

Välkommen till en värld som är mycket 
värre.

Personligen var jag mycket glad att de 
valde att avsluta lajvet på det viset, och jag 
tror inte att jag är ensam om det. Det blev mer 
en gradvis avrollning, istället för att någon 
bara säger: ”Nu är lajvet slut.” Istället fick 
jag lite tid att säga farväl till rollen, vilket 
var en oerhörd lättnad – men också sorgligt 
eftersom jag var tvungen att lämna denna 
hjälplösa människa åt sitt öde utan att veta 
om hon klarade sig. Dessutom fick man lite 
tid för sig själv att kort fundera över vad som 
egentligen hänt de senaste dagarna.

När vi lyssnade till nedräkningen, som var 
gjord som en avslappningsövning, återkom 
den känsla jag fick under kick-offen, där det 
kändes som om jag befann mig mellan in och 
off, mellan mig och min roll.

Europa-arrangörerna arrangerade efter 
Dogma-manifestet som sattes upp 1999, 

Det abstrakta rummet
varav en punkt löd: ”Lajv är handling – inte 
litteratur.” De ville ha känslomässig real-
ism samt skapa känslor och eftertanke hos 
deltagarna. Som ett verktyg till att skapa 
just känsla är det abstrakta rummet väldigt 
bra. Musik och bilder ger ett bättre och mer 
bestående intryck än att bara skriva ner saker, 
och jag förstår inte varför jag inte använt mig 
av det i lajvförberedelser tidigare. Det som 
inte var så bra med abstraktionen var att 
vissa efteråt, när spelet börjat, spelade på det 
som hänt under kick-offen som om det verk-
ligen hade hänt, och att rollerna hade träffat 
varandra. Det var inte meningen. Dessutom 
kände jag mig lite för förvirrad för att kunna 
ta till mig det på ett bra sätt eftersom jag var 
osäker på om spelet hade börjat eller inte. 
Jag tycker att det kunde ha sagts lite klarare 
vad mening-en med det hela var.

Så här efteråt tycker jag trots allt att 
fördelarna med att använda det abstrakta 
rummet var fler än nackdelarna. Jag tror att 
man med fördel kan experimentera med och 
använda det på lajv i framtiden.

Text: Emma Sandelin
Bild: Johanna Hedberg

Jag är inte bara lajvare, jag är även medeltid- 
 nissa. Det har ofta förbryllat mig att det   
råder sådana missförstånd mellan dessa två  

      grupper, lajvarna och medeltidsåterskapar-
na, särskilt som vi båda strävar efter Den 
Fullständiga Illusionen – det som i SCA och 
Nordrike kallas för Drömmen.

Motsättningen bland lajvare och återskapa-
re blir väldigt tydlig inte minst under Medeltids-
veckan, som är ett av de få tillfällen då de båda 
grupperna möts i samma sammanhang. Ni kan 
klichéerna:

”Alla SCA:are har jympaskor och klagar 
på ens grejor.”

”Lajvare vet ingenting om historia.”
Eftersom jag har en fot i vardera lägret har 

jag funderat mycket över det här. Ett varning-ens 
ord: Allt som följer är mina personliga slutsatser. 
Jag är med i Medeltidsföreningen Nord-rike, 
och mina iakttagelser kan med säkerhet bara 
gälla människorna där, mig själv samt mina 
personliga lajvbekanta, i regel medlemmar i 
Gyllene Hjorten.

Medvetenheten om medeltiden
En sak lajvare ofta har svårt att förstå är hur 
återskaparna kan nöja sig med en halvmesyr, 
det vill säga varför man lägger ner så mycket 
jobb på sina saker och ändå går omkring och är 
mer eller mindre sig själv. Det beror antagligen 
på att många dras till medeltideriet av and-ra 
anledningar. Ofta är det ett intresse för medel-
tidens materiella kultur som som är grunden till 
hobbyn. Det kan vara hantverk, medeltida mat-
lagning eller handel, fascination för medeltida 
strategi och kämpalek eller något liknande. Det 
rör sig alltså ofta om ett ganska akademiskt int-
resse – man vill lära sig mer och man vill omsätta 
sina kunskaper i praktiken. Detta är rimligen 
grunden till att medeltidsnissarna är så petiga 
när det gäller det historiskt korrekta – för att 
historien är den gemensamma referens-ramen. 
Den illusion medlemmarna i Nordrike strävar 
efter är till största delen materiell – visst finns det 
ambitioner när det gäller ”tidsenligt” beteende, 
men de av oss som är drivande där är också 
ofta väldigt intresserade av mentalitetshistoria. 
Vi är samtidigt medvetna om hur främmande 
medeltidsmänniskans tänkande och kulturella 
värld är för oss. Varje försök att bete sig histor-
iskt korrekt är dömt att vara enbart spekulativt. 
Denna medvetenhet kan verka förfrämligande, 
varför många kan känna att det är lika bra att 
strunta i att spela en roll.

Medvetandet som medelpunkt
När man lajvar är det ofta något helt annat man 
är ute efter. Man jagar upplevelser eller känslan 
av att man berättar en historia tillsammans med 
andra människor. Lajvvärldarnas tankevärld är 
också lättare att sätta sig in i, eftersom de kon-
struerats av moderna människor som delar våra 
referensramar. Ett passionerat intresse för lajv-
världens materiella kultur skulle kännas ganska 
löjligt, eftersom den kulturen dels är påhittad, 
dels i regel bara är en kuliss till det som genom 
outtalat koncensus är det viktiga, nämligen en 
andlig/psykologisk kultur och de personligheter 
den skapar. Lajvare har en tendens att ta den 
materiella kulturen mer med en klackspark än 
medlemmarna i SCA, Nordrike, Medeltidsgillet 
och liknande sammanslutningar. När lajvarna 
överför den attityden på rena medeltidseven-
emang, som t ex Medeltidsveckan, tolkar de 
andra det ofta som okunnighet och/eller som 
en låg ambitionsnivå.

Detta märks väldigt tydligt när man ser på 
hur SCA:iter och nordrikare konstruerar sin 
persona (sitt medeltidsalias). Graden av detalje-
ring är flytande. Många anger bara ett namn, en 
tidsperiod och ett geografiskt ursprung. Detta är 
ofta samma personer som håller på med hobbyn 
på grund av intresset för till exempel hantverk 
eller kämpalekar. På andra sidan skalan finns 
människor som verkligen konstruerar en roll 
som har andra manér och etiska normer än den 
vanliga människan. Men det senare är ganska 
ovanligt. Många nordrikare jag talat med säger 
snarare att en stor del av charmen hos medel-
tideriet är att man är mer sig själv än annars, 
vilket ju står i skarp kontrast till lajvandet, där 
man verkligen strävar efter att vara en annan 
person. Det är också en viktig anledning till att 
medeltidsnissarna kan bli så fly förbannade när 
lajvare kommer och ”lajvar på dem” i medel-
tidssammanhang. 

Drömmen i verkligheten
Upplevelsen av Drömmen skiljer sig åt ganska 
markant inom medeltideri och lajvande. När jag 
haft känslan ”Wow! Det är på riktigt!” på lajv 
har det i regel berott på att jag instinktivt agerat 
i roll, till exempel kallsvettats när rollen blivit 
rädd, eller fått tårar i ögonen av glädje när min 
sida segrat. Andra jag känner har sagt samma 
sak. När jag känt Drömmen i Nordrike har det 
inte fungerat på samma sätt. Då har jag snarare 
känt det som om jag faktiskt befunnit mig i en 
medeltida miljö. Men det är Sara som känner 

detta, inte min persona Jehane. Enkelt uttryckt 
kan man säga att när Drömmen inträder i 
me-deltideriet är det omgivningen, inklusive 
män-niskorna, som är på riktigt, medan det i 
lajvan-det är jag själv som är på riktigt.

Olika fokus
Många lajvare tycker att medeltidsnissarna nöjer 
sig med halvmesyrer. De senare tycker å sin sida 
samma sak om lajvarna. Men vad det egentligen 
handlar om är att vi koncentrerar oss på olika 
delar av illusionen, lajvare på den inre upplevelsen 
och återskaparna på den yttre. Det beror troligen 
på att en lajvare ser den inre sinnesstämningen 
som avgörande för hur hon/han uppfattar den 
yttre illusionen, medan återskaparen menar att 
sinnesstämningen avgörs av influenserna utifrån. 
Som jag ser det uppstår konflikterna i regel när 
vi tar med oss denna koncentration till den andra 
grenen av dräktleken. Så nästa gång någon klagar 
på att du har 1500-talsskor till din 1200-talsdräkt 
och du tycker att det inte spelar någon roll, så tänk 
på att ni båda har rätt utifrån respektive synsätt.

Vem som har mest rätt är beroende av vilken 
spelplan ni befinner er på.

Text: Sara Lundström
Foto: Olle Sahlin

Jakten på Drömmen
Om en kulturkonflikt i dräktsvängen
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Vid slutet av den här artikeln hop-
pas jag ha kunnat visa att lajv är 
en bättre väg till upplysning eller 
frälsning än flertalet former av 
meditation, fasta, bön eller visu-
alisering.

Lajv som upplysningg

Inledningsvis vill jag diskutera något jag  
kallat postlajvkarisma. Direkt efter ett  
lajv känner de flesta av oss en viss eu-

fori i den uppståndelse där vi träffar gamla 
vänner, får nya vänner, byter historier och 
telefonnummer eller fantiserar om nya, ännu 
vildare lajv.

Det där håller på ett tag och jag tror att 
den norska traditionen med efterlajvfest är 
ett bra sätt att förlänga den känslan. Men 
förr eller senare svalnar lyckoruset och vi 
kan hamna i postlajvdepression (PLD). Det 
är ofta en rent biokemisk reaktion, orsakad 
av brist på sömn och mat, alltså låg blod-
sockernivå. Men jag har börjat misstänka att 
PLD också kan orsakas av ett alltför snabbt 
återvän-dande till den vanliga världen, något 
jag kommer att ta upp längre fram. 

Efter lajvet återgår vi till vår vanliga till-
varo. En del, eller förhoppningsvis många av 
oss, kan då ha blivit glatt överraskade av att 
världen tydligen har förändrats. Det verkar 
som om arbete eller privata projekt går av 
sig själva, våra drömmar förverkligas, vackra 
främlingar ler mot oss, vi får det bästa bordet 
på restaurangen utan krångel och plötsligt vå-
gar vi fria till vårt hjärtas kung eller drottning 
om nu inte han eller hon frågar först. Det är 
postlajvkarisma (PLK). 

Vad är det här för något, hur uppkommer 
det och vad kan vi göra för att aktivera det 
när vi inte lajvar? Många av oss lajvar ju bara 
ett par gånger om året. 

I min föreläsning vid Knutpunkt 2000 (se 
Fëa nr 30) sa jag att det magiska ögonblicket 
– den stund när rollen blir levande i den egna 
organismen, när lajvets verklighet blir den 
enda verkligheten – uppkommer i dialog med 
omgivningen. Inlevelse är bara en förutsätt-
ning, den avgörande faktorn är att rollen 
får gensvar. Genom att bli bekräftad börjar 
rollen leva sitt eget liv, på samma sätt som vi 
utvecklar vår personliga identitet genom de 
gensvar som våra barnskrik och okontrol-
lerade rörelser får från våra första vårdare.

Gensvaret måste inte alltid vara ett samtal 
med en annan person. Det kan också bestå 
i att man upprättar en relation till ett laddat 
föremål på vilket vi projicerar uttryck som 

så att säga ”talar” till oss. Det är samma 
mekanism som när den religiöse ”talar” med 
krucifix, ikoner eller andra symboler. 

Oavsett om man förlorar sig själv i inlev-
elsens magiska ögonblick eller ej, hävdar jag 
att det viktiga som sker på ett lajv är att man 
skapar ny verklighet. 

Jag kan ge ett enkelt exempel. På lajvet 
Europa fanns det olika etniska grupper 
som betraktade varandra med hat och mis-
stänksamhet. På mycket subtila sätt, som 
var man ställde sig vid uppställningarna tre 
gånger om dagen, vilket kroppsligt avstånd 
man höll till andra och så vidare skapades 
en allmän miss-tro som gjorde att det var 
fullkomligt själv-klart för min rumskamrat 
och mig att varje gång vi kom till vårt rum se 
efter om någon hade placerat ut vapen eller 
droger där. Denna nya verklighet skapades 
av alla spelarnas samfällda agerande, det var 
definitivt inget som någon hade planerat. Att 
skapa verklighet är inte samma sak som att 
leka Gud, det är samma sak som att VARA 
Gud.

När man gått omkring och varit gudomlig 
i tre-fyra dagar är det ganska ofrånkomligt att 
man utstrålar en viss härlighet vid återkom-
sten till civilisationen. Här finns allt-så 
grunden till PLK, man har fått leva i en miljö 
där man varit nästan ständigt skapande (be-
roende på hur pass aktivt man lajvat) i ordets 
djupaste mening. Detta är också skälet till att 
lajv måste ses som en konstform. En orsak 
till PLD kan då vara att man försöker att 
alltför snabbt normalisera sig och lämna sitt 
gudomliga tillstånd till förmån för en tillvaro 
där man inte är en skapande konstnär.

Men hur går det i praktiken till när dia-
logen skapar verklighet? Vad handlar det om 
för slags dialog? Kan ny verklighet skapas av 
vilken dialog som helst? Vi befinner oss ju 
nästan ständigt i någon sorts dialog, vad är 
det egentligen för skillnad?

Anledningen till att vi inte får samma 
kick av att få vårt vanliga jag bekräftat är ju 
att det bara innehåller våra invanda begrepp 
och föreställningar: ”Det här är min bild 
av verkligheten, tack för att du håller med 
om den.” Det är ju trevligt men inte särskilt 

spännande.
Det som gör en äkta dialog skapande är 

tre saker: den är 1) utforskande, 2) jagbefriad 
och 3) tillitsfull.

Utforskande 
En äkta dialog är inte en diskussion där man 
försöker övertyga varandra, det handlar inte 
om att vinna en debatt. I det här samman-
hanget kan vi tänka på Dogma 99 som har 
ett förbud mot ”gamism”, dvs att man inte 
ska försöka ”vinna lajvet”. En dialog innebär 
snarast att man tillsammans trevar sig fram 
genom en djungel av yttre och inre fakta och 
känslor. Huvudsyftet är att upptäcka vad 
man inte vet, och från den punkten kan man 
gemensamt arbeta sig fram till nya insikter. 
Äkta dialog är mer som forskning, konst 
eller förälskelse.

När vi förälskar oss, när vi skapar konst 
eller forskar lämnar vi vår fixering vid det 
vi tror att vi vet och beger oss som forskare 
in i okänt land.

Forskaren som läser in sig på sitt ämne 
och nått fram till ämnets gränser ställer nu 
sina frågor till universum: ”Om jag ändrar 
den här variabeln och låter alla de andra 
vara, vad händer då?” Tänk på Galileo som 
ifrågasatte Aristoteles 2000-åriga påstående 
att tunga föremål faller fortare än lätta. 
Vetenskap på den här tiden bestod i att 
skriva begåvade kommentarer till Aristoteles 
dogmer. Galileo klättrade upp i tornet i Pisa 
och undersökte saken genom att släppa ner 
järnklot och såg att de nådde marken sam-
tidigt. Det kan verka banalt för oss, men i 
själva verket var det där som den industriella 
revolutionen började.

Författaren som uppfinner en gestalt till 
sin roman frågar sig: ”Vad kommer att hända 
nu?” utan att ha en aning om vad som ska 
ske. Målaren närmar sig sin duk för att få se 
resultatet av penselns rörelser.

Romeo och Julia ser stjärnögt på varandra 
och frågar sig själva, varandra och hela livet 
vad alla de här nya upplevelserna handlar om. 
”Åh, Romeo, varför är du Romeo?” De vet 
inte svaren på sina frågor men finner dem i 
sina gensvar till varandra.

Jagbefriad
Att vara jagbefriad innebär att vi avstår från 
alla invanda föreställningar som utgör vår 
identitet. Vi bör sträva efter det som zenmäs-
tarna kallar ”nybörjarens sinnelag”.

Det ser ut så här: När vi framträder inför 
världen, går och handlar, äter middag med 
familjen, håller föredrag etc, då agerar vi på 
två nivåer. Vi har en dagordning, ett mål: köpa 
mat, prata med familjen, undervisa. Samtidigt 
finns det en undertext där vi väljer ett visst sätt 
att genomföra dagordningen för att förmedla 
ett visst intryck av oss själva. Således väljer 
jag mina kläder med yttersta omsorg (och om 
jag inte gör det är det också en undertext), jag 
lägger upp den här föreläsningen på ett visst 
sätt och så vidare. 

Om vi är alltför inriktade på jaget, un-
dertexten, då kommer ingen att höra vad vi 
försöker säga. Om jag går till butiken i mina 
mest utstuderade medeltida lajvkläder och ber 
att få köpa ost, då tar det lång tid innan mina 
ord når fram, eftersom undertexten, min up-
penbarelse, täpper till öronen på personalen. 
Likaså har ni säkert råkat ut för lärare som är 
så upptagna med att följa rektorns regler eller 

flörta med klassens flickor att de inte lyckas 
genomföra någon undervisning.

Jaget består i huvudsak av försvar. Vår 
uppfostran har fått oss att tro att världen 
består av olika slags hot och därför utvecklar 
vi en personlighet för att försvara oss mot 
dem. Vi definierar oss genom det vi INTE 
är: inte pojke/flicka, inte norsk/svensk, inte 
homo/hetero.

Att vara jagbefriad innebär att man avstår 
från de här definitionerna och går in i en rela-
tion där man får möjlighet att skapas på nytt, 
precis som när man var nyfödd.

Tillit
Den äkta dialogen innebär alltså att man läm-
nar jagets undertext så mycket som möjligt. 
Jag vet ingenting, jag bryr mig inte om hur 
du uppfattar mig, jag avstår från mina för-
svar och litar på att vi tillsammans kan skapa 
någonting nytt. Det är det som sker när vi 
förälskar oss och det kräver förstås att man 
känner en oerhörd tillit till världen.

Denna tillit förutsätter en miljö där man 
vet att man blir accepterad nästan vad man 
än gör. Det är därför folk åker på olika slags 
retreat och flumkurser, och det är också det 
väsentliga i det terapeutiska samtalet: jag blir 
villkorslöst bekräftad. Jag återfinner i viss 
mån det jag borde ha fått redan som bebis – 
uppskattning bara för att jag finns, inte för 
att jag presterar något speciellt. 

Det här är de tre avgörande faktorerna 
som skapar ny verklighet. Nu hoppas jag att 
det är tydligt på vilket sätt de fungerar när 
vi lajvar.

1) Utforskande är nästan självklart. Vi vet 

”Det här är min bild av 
verkligheten, tack för att du håller 
med om den.”
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aldrig vad som ska hända på ett lajv. Vi kastar 
oss ut i händelsernas ström, reagerar på dem 
och skapar nya händelser som andra kan 
reagera på. På Europa var det en flicka som 
hoppade i sjön vilket utlöste ett antal olika 
händelsekedjor. En av dem ledde till att jag 
hamnade i slagsmål med min rumskamrat 
två dagar senare, något som knappast skulle 
ha hänt annars.

2) Jagbefriad. Detta är i själva verket det cen-
trala i lajvandet: Man lämnar sig själv genom 
att gå in i en annan karaktär. Vi struntar i att 
vara coola – gamism, dramatism – och låter 
rollen styra.

3) Tillit. För att ett lajv ska fungera måste 
det finnas en hög grad av accepterande från 
alla spelare. Om jag hela tiden ifrågasätter 
mina medspelares handlingar, dvs att jag inte 
sparkar tillbaka bollen, då händer ingenting. 
Om jag inte går med på vad tonåringen med 
trehandssvärdet berättar om alla orcher 
han ska bekämpa, då tar jag faktiskt död 
på spelet (tillsammans med hans förtroende 
och entusiasm). 

För att knyta ihop de här trådarna vill jag 
berätta en kort liten saga: ”I Livets Träd sit-
ter två fåglar. En av dem äter frukterna, den 
andra tittar på.” Slut på sagan.

Denna enkla allegori kommer från Upa-
nishaderna som kanske är den äldsta skrivna 
text som finns, och den beskriver jagets rela-
tion till sig själv. Det finns en mental position 
där man kan iaktta jagets handlingar. Men 
vem är det som iakttar jaget? Det är ju inte 
mitt vanliga jag. Om ordet inte var så bela-
stat med religiösa övertoner skulle jag kalla 
det för själen, men nu kallar jag det bara för 

mitt sanna jag. Från den positionen kan vi 
se att våra neuroser och fixeringar inte är 
vår sanna identitet, vi kan se att alla våra 
föreställningar, attityder och tankemönster 
inte är annat än tillfälliga förklädnader som vi 
fått oss påtvingade genom vår psykohistoria. 
Det är ändå mycket svårt att bli av med dem, 
men det är bara från den positionen som det 
kan göras.

Nästan alla former av terapi består i att 
man talar om sitt eget beteende, och det kan 
man ju bara göra från en position utanför 
själva beteendet. I klassisk psykoanalys 
använder man mycket lång tid bara för att 
redovisa allt som pågår i tankarna. Det in-
nebär att en eller två gånger i veckan övergår 
man till ett jag-iakttagande läge. 

Det är också budskapet i nästan alla re-
ligiösa traditioner: man måste förlora sig själv 
för att hitta sig själv. Så länge man identifie-
rar sig med jaget kommer man att alltid att 
vara sin psykohistorias fånge. Lajv visar oss 
en väg ut ur det fängelset.

Därmed kommer vi tillbaka till frågan om 
PLK, går det tillståndet att bevara också mel-
lan lajven? Det jag har försökt visa är vilka 
beståndsdelar som främjar PLK – nu återstår 
bara (bara?) att så långt som möjligt aktivera 
den äkta dialogen i vårt vardagsliv. Kan vi 
göra det kan vi göra vad som helst – då är det 
bara vår fantasi som sätter gränserna. 

Lägg märke till – och det här är viktigt! – 
att du behöver båda delarna; en äkta dialog 
och ditt sanna jag. Genom att gå in i en dialog 
samtidigt som man intar den jag-iakttagande 
positionen får man en unik möjlighet att 
befria sig från uppfostrans begränsningar. Är 
inte det vad livet egentligen handlar om?

Text: Elge Larsson
Bild: Johanna Hedberg

”Så länge man identifierar sig med jaget kommer 
man att alltid att vara sin psykohistorias fånge. ”

Vad är egentligen en idé förutom en av  
hjärnan oreflekterad sammansättning  
av impulser inhämtade från personer 

och föremål i ens omgivning? Idéer kan faktiskt 
vara vad som helst, och det viktigaste när man 
ska vara kreativ är att koppla bort censuren och 
försöka fånga dem alla innan man sätter igång 
att reflektera över dem. Reflektionen kommer 
sedan att förändra och omforma idéerna till de 
bästa av former tills de till slut blir bra sådana. 
En bra idé är alltid en bra idé och har ett egen-
värde som sådan, men för att bli bra i en vidare 
kontext än bara i upphovsmannens huvud, 
måste den kommuniceras och helst realiseras. 
Den måste helt enkelt bli verklighet.

Dessa utvecklingssteg för en idé som jag 
nämnt ovan är delar i vad som brukar kallas 
den kreativa processen. Denna kan användas 
för att skapa vad som helst, men eftersom det 
här är en text om lajvteori så kommer jag att 
diskutera den kreativa processen utifrån ett 
lajv-makarperspektiv. Det är mycket ovanligt 
att bara en person deltar i processen att skapa 
ett lajv. Oftast är man en grupp som samlas och 
tar del i alla steg i processen och detta gör det 
omöjligt att veta exakt vem som bidrog med 
exakt vad i det slutliga resultatet. Mycket kom-
mer att bestå av omedvetna sammansättningar 
av flera personers tankar. Jag tror att det beror 
på gruppens sinnesstämning och omedveten 
kommunikation mellan dess medlemmar. Vem 
kan säga var en tanke börjar och nästa slutar? 
Och är det verkligen viktigt att veta?

Vem gör vad?
Det betyder en hel del för väldigt många enligt 
vad jag har upplevt under mina tolv år på lajv-
scenen. De som kan hävda att de bidrog med en 
större del av den visionära delen i en uppsätt-
ning får mer cred och berömmelse, men vem vet 
hur det egentligen gick till? Jag menar att det 
inte finns någon objektiv sanning här eftersom 
alla upplever sin egen subjektiva sanning under 
den kreativa processen. 

Någon kan tro att hon eller han kläckte en 
idé alldeles själv, men det troligaste är att de 
andra deltog på något sätt, och sekunden sena-
re kommer någon annan med ytterligare en idé 
som vidareutvecklar den första. Den kreativa 
processen handlar om att ge och ta. Själv är 
jag helt nöjd med att säga att jag konstant var 
med i processen när vi jobbade med den enda 

lajv jag har arrangerat. Det är omöjligt att säga 
exakt vad jag bidrog med och vad någon annan 
gjorde. Och ärligt, så länge jag vet att jag deltog 
i det stora hela, bryr jag mig inte så mycket om 
detaljerna.

Olika egenskaper
Bästa sättet att få så mycket stjärnglans som 
möjligt på den svenska lajvscenen är att komma 
med en helt nyskapande lajvidé och sedan leja 
ett par personer att förverkliga den åt en. Varför 
är det så? Varför får upphovsmannen så himla 
mycket cred och resten av arrangörsgruppen 
så lite? Jag tror att detta är delvis fel eftersom 
jag inte tror på att man kan äga en idé på det 
viset. 

Det finns många sätt att vara genialisk på. 
Ni vet alla att olika personer vanligtvis tar olika 
roller i den kreativa processen. Dels finns det 
någon som agerar idéspruta – den som ständigt 
kommer upp med nya ocensurerade idéer. En 
annan är den som reflekterar över idéerna med 
ett gott sinne för vad som är bra eller dåligt. En 
tredje person är någon som kan föreställa sig hur 
de goda idéerna kan realise-ras. En fjärde person 
är den som faktiskt kan se till att det inträffar. 
En femte person utgör det sociala kittet som ser 
till att alla andra mår bra och en sjätte är den 
som inspirerar och uppmuntrar de andra. 

Vanligtvis är förstås dessa sex personer 
inte nödvändigtvis sex individer med dessa 
skilda aspekter av genialitet, utan snarare en 
grupp av personer som tillsammans har alla 
dessa kvali-teter. Färdigheterna kan skifta från 
person till person beroende på situationen eller 
fasen i arbetet, men alla behövs ständigt för 
att korsbefrukta varandra och göra processen 
dynamisk.

Jag tror inte på att dela upp arrangemangs-
arbete i fullkomligt separata enheter, som exem-
pelvis praktiskt och visionärt arbete. De olika 
delarna som tillsammans utgör en lajv är för 
insyltade i varandra och det kräver en konstant 
kommunikation emellan dem. Givetvis är det 
bra att ha olika ansvariga personer för de olika 
områdena, men det betyder inte att man inte 
kan arbeta inom andras områden eller att en 
person inte kan ha flera ansvarsområden. Kon-
stanta diskussioner och möten inom gruppen 
är tidskrävande, men de är absolut nödvändiga 
för att få alla att fokusera på samma mål och 
dela en gemensam vision. Eftersom en arrangörs 

viktigaste uppgift är att formulera och förmedla 
sin vision är det ett grundläggande måste att 
alla arrangörer delar denna. Jag tror också på 
att den kreativa processen fungerar bäst i en 
icke-hierarkisk grupp, men om man inte har en 
ansvarig ledare måste man gemensamt komma 
fram till hur man ska lösa problem som uppstår 
när något faller mellan stolarna. 

Andras lajvidéer
Av tradition har den blivit ledare som kom på 
den ursprungliga lajvidén, men att ha fått en god 
idé behöver inte alls innebära att man är en bra 
ledare. Jag tror att många fler bra uppsätt-ningar 
skulle se dagens ljus om det var mer accepterat 
att plocka upp andras löst hängande idéer och 
realisera dem. 

Nuförtiden består huvudarrangörsgrupper 
mestadels av personer som både fått bra idéer 
och dessutom personer som kan genomföra sa-
ker och ting. När man kombinerar dessa båda 
krav blir det till slut en ganska liten grupp av 
potentiella arrangörer kvar. Och så länge som 
det anses dåligt att fånga upp andras idéer kom-
mer detta inte att förändras. 

I Fëa Livia har det funnits flera artiklar 
genom åren som tagit upp idéer på lajvscenarier. 
Såvitt jag vet har inget av dem realiserats, och 
detta beror nog delvis på statusbortfallet som 
kommer av att behöva erkänna att man inte hit-
tat på lajvscenariet själv. Men den ur-sprungliga 
idén betyder egentligen inte så myck-et – det 
är att göra lajv av den som är den stora utma-
ningen.

Hur arrangerar man egentligen ett bra lajv? 
Som följer av min argumentation i den här arti-
keln bör man starta med att samla en grupp 
kreativa personer med olika kvalifikationer. Ett 
plus är dessutom att alla i gruppen har ungefär 
samma inställning till vad som är bra lajv och 
vad som är dåligt. Brainstorming kommer sedan 
att kunna ge en massa bra idéer och koncept. 
Sedan är det bara att låta den kreativa processen 
ta hand om dessa, omforma dem till en gemen-
sam vision, och sedan låta magin bli verklighet. 
Jag tror att det är lättare än man kan tro. Det 
gäller bara att hitta de rätta personerna och vara 
öppen för andras kreativitet. Det finns tusen och 
åter tusen bra idéer runt hörnet.

Text: Susanne Gräslund   

Den som har flest prylar när han dör vinner.
En text om den kreativa processen och om äganderätten till en idé.

kreativa 
processen

Den 
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Egentligen tycker vi nog att varje manifest  
är ett manifest för mycket. Visst är 

det många gånger av godo att bryta gamla 
tankemönster, men den dogmatiska formen 
med regler gör sig egentligen inte i kreativa sam-
manhang. Ofta är det också omöjligt att i ord få 
fram det man vill ha sagt. Att förmedla idéer i 
punktform är kanske inte det bästa sättet.

Söndagsmanifestets 
up⇢p⇢komst

Vi märkte dock att alla de teorier och teor-
etiker som surrade runt på den skandinaviska 
lajvscenen verkade missa de mest funda-
mentala delarna av vad lajv är, i alla fall så 
som vi såg på det. Dessutom uppfattade vi 
att många i våra närmaste kreativa kretsar 
såg lajv på samma sätt som vi. Huruvida det 
här berättigar till ett eget manifest eller inte 
låter vi vara osagt, men vi satte oss i alla fall 
ned några stycken och började diskutera. Ett 

Ett manifest till?

flertal fikor senare var vi klara.
Lajv är en berättarform. Det är ett sätt av 

många sätt att uttrycka sig på. Genom att det 
är ett interaktivt medium har alla inblandade 
möjlighet att uttrycka sig. Som berättarform 
är lajv nära besläktad med både interaktiv 
teater och fri form-rollspel. Kanske är de bara 
olika ansikten på någonting som egentligen är 
en och samma sak, och Söndagsmanifestet är 
ett sätt att ge dem en gemensam grund.

Söndagsmanifestets 
up⇢p⇢by⇢ggnad

Söndagsmanifestet består av tre punkter; 
berättelsen, rollen och förhållningssätt. De 
är inte på något sätt numrerade.

Den första punkten, berättelsen, berör 
själva kärnan. Berättelsen är det centrala. 
Berättelsen ska inte vara onödigt ytlig el-
ler banal. Alltför ofta är berättelsen för 
lajvarrangörer sekundär; det viktiga är att 

 Berättelsen
Berättelsen är det centrala i varje verk. 
Berättelsen består av en mängd inte 
nödvändigtvis kronologiska händelser, 
med ett högre syfte, ett budskap.

 Rollen
Alla roller skall skapas och tolkas 

för att tjäna handlingens syfte. Rollen 
och aktören är skilda från varandra, 
även under uppförandet. All stimuli 
skall riktas till antingen rollen eller 
aktören.

 Förhållningssätt
Varje individ är ansvarig för sina 
egna handlingar, såväl mot sig själv 
som mot andra, båda på roll- som 
på aktörsnivån. Dessutom har alla 
inblandade lika stort ansvar för att 
berättelsen fortskrider i enlighet med 
sitt syfte.

Alla inblandade ska ta verket och 
alla aktiviteter kring verket på allvar.

Kafferepsgruppen Emil Boss
Gamla Stan Martin Brodén
5:e februari 2001 Gabriel Widing
 Tobias Wrigstad

Söndagsmanifestet

Att skriva ett manifest, vad ska 

det egentligen vara bra för? Alla 

ställer sig ändå i försvarsställning 

och skriker: ”Jag lajvar som jag 

vill!” Även när man försöker 

arrangera i enlighet med sitt 

manifest inträffar oförutsägbara 

situationer som tvingar fram 

brott med de regler man satt som 

heliga.

Vad är motivationen för ännu 

ett manifest? Att på lajviskt 

manér få tillfälle att agera Gud, 

att få definiera rätt och fel? Att 

utveckla nya lösningar genom 

begränsningar? Är det ett led i 

jakten på den länge efterlängtade 

definitionen på vad lajv egentligen 

är? Alltihop samtidigt?

Inför det nu vilande projektet Club Absinthe  
arbetades mycket med att föra in olika 

former av berättartekniker i lajvet.

Kapitelbyten
En roman är ofta uppbyggd av kapitel. 

Ofta är dessa kapitel ett sätt för förfat-
taren att dela in sin berättelse i teman eller 
skeenden. På samma sätt kan man göra med 
lajv. Vår tanke var att dela in lajvet i episoder 
eller stycken, så att man under arrangeman-
gets gång klart kunde styra de olika delarna 
av berättelsen, exempelvis genom intryck 
som ges i pausen mellan kapitlena. Dessa 
icke-diegetiska intryck kan förmedlas på flera 
sätt, möjligheterna är obegränsade. Man kan 
spela ett stycke musik, en rolls inre tankar 
kan få uttryck, en parallellhandling kan vävas 
in, fokusen kan riktas på en särskild konflikt 
eller liknande.

Trots att man vid ett kapitelbyte bryter 
rollens sinnesintryck så behöver det inte göras 
på ett så plumpt vis att den alltför eftertraktade 
”illusionen” bryts. Spelet tonas ner till förmån 
för något annat. Det är viktigt att välja media 
efter scenario. Det är en dum idé att släpa in en 
TV i sekelskiftesherrgården som Club Absinthe 
skulle ha utspelat sig på. Däremot skulle en 
bevingad violinist kunna göra sitt.

Likriktat spel
Det finns en risk för att man likriktar spelet i 
en scen när man använder sig av kapitelbyten, 
men möjligheterna att kunna skapa en dyna-
misk helhetsberättelse väger upp den risken. 
Kapitelbytenas syfte är att ge spelarna intryck 
som för spelet i den riktning arrangörerna 
tänkt sig.

Beroende på vilket scenario som ska spe-
las kan man välja olika tekniska lösningar. I 

vårt fall skulle en kopp te i salongen samla 
alla deltagare för bytet. Under lajvet Om 
Kriget Kommer användes liknande tekniker, 
där frystes spelet vid en given ljudsignal. 
Därpå fick spelarna olika intryck, levererade 
genom ljudsystemet. Självklart kan och har 
kapiteltekniken även använts i friformsspel, 
en form av rollspel som i mångt och mycket 
har släktdrag med lajv.

Vi har att lära
Olika berättartekniker har utvecklats under 
tusentals år. Det är ett naturligt steg att föra 
in dessa tekniker i lajv. När lajv fungerar som 
bäst vet alla spelare åt vilket håll berättelsen 
är på väg. Alla hjälper varandra framåt i en 
gemensam riktning.

Text: Gabriel Widing

Berättartekniker

bajamajorna finns ute på lajvområdet. Även 
om en bra produktion är a och o för ett ar-
rangemang är berättelsen ändå det man gör 
produktionen för. Berättelsen är en bräcklig 
varelse, en varelse som alltför ofta dödats till 
förmån för annat.

Den andra punkten i Söndagsmanifestet 
berör rollerna. Vi menar att rollerna är ett 
sätt att föra berättelsen framåt. Det är det 
främsta, men det är bara ett av många. Vi 
menar på inget sätt att berättelsen behöver 
vara statisk, att rollernas agerande alltid 
måste styras åt en viss riktning. Ibland kan 
det vara så, men likväl kan rollernas interak-
tion definiera handlingen.

Den sista punkten ramar in hela Sönd-
agsmanifestet. Det är ett uttryck för vår syn 
på att om lajv bara är en lek, beror det på 
att livet som helhet är en lek. Det finns ingen 
anledning att inte se lajv som konst och det 
finns ingen anledning till att inte ta lajv på 
allvar.

Skillnaden mellan
roll och ak⇢tör

Uttrycket ”inte nödvändigtvis kronologiska 

händelser” kan verka lite konstigt. Det är 
en gardering mot att se tid och rum som 
begränsningar i mediumet. Traditionellt har 
lajv satts upp i realtid. Vi vill poängtera att 
inte bara behöver det inte vara på det här 
sättet. Handlingen behöver över huvudtaget 
inte utspela sig i samma ordning för en roll 
såsom den utspelar sig för aktören bakom 
rollen.

Det är också viktigt att man vet vad i 
berättelsen som är riktat till rollen och vad 
som är riktat till aktören bakom rollen. 
Tron på att rollinlevelse innebär att man 
utplånar sitt jag är felaktig. Medvetandet är 
inte rumsligt. Det finns ingen anledning att 
tro att ett medvetande vid ett givet tillfälle 
bara är förmöget att rymma antingen en roll 
eller en aktör. Det är fullt möjligt att nå full 
inlevelse i sin roll och ändå kunna läsa av 
spelet parallellt.

Varför inte ett manifest?
De punkter som Söndagsmanifestet tar upp 
är självklara, tycker vi, även om det är många 
som inte tycker så. Söndagsmanifestet är ett 
skyddsnät. Sätter du upp Söndagsmanifestet 
på kylskåpet är du helt rätt ute.

Söndagsmanifestet

Bild: Johanna Hedberg
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I Fëa nr 30 presenteras Dogma 99. I Fëa  
nr 32 bekymrar sig trollet Gulle över ten 
densen att skriva manifest och ringa in en 

uttrycksform som mår bäst utan regler. Eirik 
Fatland tröstar honom med att förklara att 
Dogma 99 alls icke är någon religion utan ett 
tidsbegränsat experiment. Om tio år ska det 
inte längre finnas några dogmalajv.

Frågan är – har det någonsin funnits någ-
ra? Europa skulle ju vara det första stora dog-
malajvet. Men Eirik Fatland själv erkänner 
på g-punkt att Europa bröt mot dogmaregel 
nr 1 – ”Det är inte tillåtet att skapa handling 
genom att skriva in denna i en rolls eller ett 
scenarios historia”. I själva verket byggde 
hela lajvet på det som hade hänt innan, de 
stora nordiska krigen som vi alla hade flytt 
från, och många av deltagarna levde så in-
tensivt kvar i minnena att de präglade hela 
deras tillvaro.

Det är också tveksamt vad man ska 
säga om nr 4 – ”Allt hemlighetsmakeri är 

Fëa: Är manifestens tid förbi?
Mike: Manifestens tid har just börjat. En viktig del av manifestens era är 

att efter manifesten kommer diskussioner och motmanifest och uppsättningar 
som prövar manifestens idéer. Just nu har manifesten (i alla fall Dogma 99 och 
Åbo-manifestet) nått det stadium där man gått från prat till handling och faktiskt 
arrangerar lajv efter dem. Och det är fantastiskt.

Men jag förutspår att efter uppsättningarna kommer folk att fortsätta 
diskutera, kommentera varandras manifest utifrån de erfarenheter vi fått på 
uppsättningarna, diskutera dem med arrangörer, arrangera nya lajv och så 
vidare, och slutligen kanske skriva egna manifest.

Det är en enda stor spiral av tes, antites, syntes…

Fëa: Nu när Europa är över, är det ett bevis på att lajvteori, om den är tillräckligt 
komplex, inte kan realiseras i verkligheten?

Mike: Jag tror att lajv kan följa en strikt samling regler, till och med Dogma 99:s 
regler. Men Europa var inte ett lajv som passade särskilt bra med de reglerna.

Jag tar gärna äran för att ha varit en av dem som påpekade för Eirik: ”Vill 
du få den här effekten, då måste du göra så här. Och ja, det skulle bryta mot 
kyskhetslöftet, men det skulle bli ett bättre arrangemang.”

Fëa: Så hur ser framtiden ut?
Mike: Själv hoppas jag lära mig mer om andra konstformer, andra teorier 

och andra manifest. Och någon dag skall jag skriva om Åbomanifestet så att 
det också kan täcka andra medier.

Förhoppningsvis kommer Åborevolutionen att hålla rollspelarnas hjärtan 
brinnande även i framtiden. Jag har hört att manifestet håller på att slå rätt hårt 
i Danmark. Kanske är det vår väg ut i Europa.

Det här kan också vara ett bra ställe att nämna mitt och Eirik Fatlands ge-
mensamma projekt. Ett lajv som inget annat, med premiär på årets SydCon.

Text: Martin Brodén

Ett manifest är ett verktyg. Ett verktyg för att förstå interaktiv  
konst. Det framställs ofta i en dogmatisk form, som en odiskuta-

bel sanning, men så är det inte. Dess skapare vet också att det inte 
är så. Poängen med ett manifest är att visa världen och rollspelens 
del i den ur en viss ideologisk synvinkel. 

Åbomanifestet handlar om arrangörens rättigheter som konst-
när och spelarens skyldigheter gentemot stoffet. Dogma 99 har en 
helt annan grundsyn, i det manifestet är deltagarens rättigheter och 
arrangörens skyldigheter det viktiga. De kan ses som motstridande 
men de exkluderar inte nödvändigtvis varandra.

En viktig distinktion mellan Dogma 99 och Åbomanifestet är 
den mellan interaktion och inlevelse (eläytyminen/immersion). För 
Dogma 99 är interaktionen, det som händer under spelet, ”lajvets 
verklighet”. För Åbomanifestet existerar den verkligheten bara i den 
enskilde deltagarens huvud, som inlevelse. Utifrån denna distinktion 
går det att forma en syntes: Lajvets verklighet skapas av den kolle-
ktiva upplevelsen av gemensam inlevelse, stärkt genom interaktion. 
Laj-vets verklighet skapas av inter-immersion!

Text: Mike Pohjola
Översättning: Martin Brodén

Utdrag ur en artikel, som ursprungligen publicerades i panclou nr 5

Den egentliga poängen med manifest
förbjudet”, och nr 5 – ”När lajvet har börjat 
har arrangörerna inte tillåtelse att påverka 
handlingen”. Jag vet inte vad arrangörerna 
skulle ha sagt om man bett att få alla planer 
avslöjade – det undviker man ju för sin egen 
skull. Och arrangörerna var säkert helt osky-
ldiga till manipulationer när lajvet väl hade 
börjat. Men att personalen smög omkring på 
nätterna och saboterade i tvättrummet för 
att svenskarna skulle misstänka norrmännen 
och börja bråka – nog var det spelarna och 
inte rollerna som gjorde detta för att påverka 
handlingen, fast jag försökte spela på att det 
faktiskt var rollerna som försökte sätta oss 
på prov.

Nr 6 – ”Spelet får ej innehålla ytlig ac-
tion” uppfylldes i alla fall, trots alla brott 
mot regeln att arrangörerna ej får planera 
eller uppmuntra användande av eller hot om 
våld. För ytligt var det inte.

Den sista tveksamheten gäller nr 8 – ”All 
rekvisita och all scenografi ska vara äkta”. In-

Manifestens betydelse
– en teoretikers bekännelse

Mike Pohjola på Knutepunkt 
01:s ”The Ricki Lake Show”. 
Some things never change
(se Fëa nr 30).

Manifestmani på 
Knutepunkt

Utdrag ur två av de mindre seriösa manifest som 
skrevs under årets Knutepunkt (vars författare för 
deras egen skull bör förbli anonyma):

The Paper Napkin Manifesto
#1 – There shall be alcohol.
#5 – There shall be no porno-polka
(The Maccarena, however, is OK).

The Yellow Room Manifesto
#5 – There shall be OODLES of porno-polka!
#9.1 – The Finnish demand of a sauna is just and 
honourable. 

För den som vill läsa mer om Dogma 99 och 
Åbomanifestet, se Fëa nr 30.

omhus gick det bra, men Oslofjorden gjorde 
sitt bästa för att förstöra känslan av inlandet 
på Balkan. Och borde det inte ha varit riktigt 
knark i kondomerna?

Vart vill jag komma med det här nu då? 
Absolut inte till att kritisera arrangemanget 
Europa. Jag är lika lyrisk som alla andra över 
den upplevelse vi fick vara med om. Det här 
var äkta, det var starkt, det var omskakande, 
det var lärorikt, det var något man kan leva 
kvar i efteråt. 

Inte heller vill jag kritisera Dogma 99 som 
manifest betraktat. Men poängen med mani-
fest tror jag är att de är omöjliga. Dogma 
uppfylldes inte på Europa, men det tjänade 
som avstamp för något som sedan gick sin 
egen väg. Och det tror jag är den egentliga 
meningen med manifest.

Text: Ingrid Fahlgren

Text och illustration: Tova Gerge

intervjuar 

Mike Pohjola

“Kranskommunångesten skriks ut i audito-
rium 5 just nu.” – Andreas Nyström

”Är det bara jag som är ödmjuk?” 
– samtliga redaktionsmedlemmar 
vid olika tillfällen...

Foto: Olle Sahlin
Bild: Johanna Hedberg
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Det är först nu, en evighet senare, jag  
egentligen haft tid att fundera, re 
flektera, känna. Allt kommer till-

baka väldigt snabbt när jag låter det komma. 
Minnena, känslorna flödar. Det är dags att 
avsluta och gå vidare.

Många av deltagarna på Europa var före 
spelet lite oroliga. Det talades om att spelet 
skulle bli tufft och testa spelarnas gränser, 
men med prologen i ryggen gick jag in i Eu-
ropa lugn i sinnet – Europa kunde inte skaka 
mig mer än vad prologen gjorde. 

Under prologens tolv timmar hann jag 
gå igenom hela känslospektret; glädje, oro, 
rädsla, skräck, beslutsamhet, hat, nederlag 
och slutligen likgiltigheten.

Inför Europa-prologen var jag mer nervös 
än inför något lajv jag varit på förut. Innan 
lajvet hade jag pratat mycket med Atle, en 
av arrangörerna, för att veta vad jag kunde 
vänta mig och jag visste att jag på allvar ville 
testa mina gränser och konfronteras med 
mina svagheter. 

En av dem är våldtäkt. En våldtäkt skulle 
för mig vara värre än döden. Jag ville utmana 
mina starka känslor inför det.

Människan anpassar sig väldigt lätt,  
alltför lätt kan tyckas. Under Eu 
ropa lärde vi oss att leva utan 

tillgång till toalett, toapapper, duschar, fysisk 
och psykisk värme, familj och bostad. Man 
lär sig leva med sin situation. Eller blir galen. 
Vilket också hände.

Jag ligger på rygg i snön. Banden kring 
mina handleder skaver och min egen tyngd 
på dem gör smärtan outhärdlig. Försiktigt 
försöker jag lägga mig på sidan för att av-
lasta handlederna. Försöket kostar mig en 
spark i magen och ett ”Ligg still, subba!”. 
Kämpande efter andan ligger jag åter på rygg 
med blicken fäst på natthimlen. Det snöar. 
Flingorna landar på min bara hals, smälter 
och rinner in under kläderna. Långsamt 
känner jag hur mitt medvetande lämnar 
min kropp, börjar sväva och lyfter. Smärtan 
och kylan försvinner medan medvetandet 
fortsätter mot stjärnorna. Är det så här det 
känns att dö?

Aldrig någonsin har jag haft så blandade 
känslor inför slutet av ett lajv som på Europa; 
sådan enorm lättnad och sådan enorm sorg. 
Jag är arrangörerna tacksam att de gav oss 
spelare så mycket tid i slutet. Ett ”Nu är det 
slut!” hade jag aldrig klarat. För första gån-
gen kände jag inte för att springa omkring 
som en tok och krama alla. Jag behövde 
tid för mig själv, tid att komma ikapp de 
otroliga känslosvallen jag genomgått. För 
en gångs skull var jag inte mitt kramiga jag 
utan kände mig tvärtom människoskygg. 
Mänsklig beröring hade fått fler innebörder; 
fysisk smärta och sexuell förnedring.

Man skulle säkert kunna studera Europa 
och prologen ur många vetenskapliga vin-
klar; sociologi, psykologi, fysiologi... Vi har 
verklighetsaspekten och vi har vi-är-bara-
lajvare-aspekten. Fungerade vår testgrupp av 
lajvare annorlunda än riktiga flyktingar gör 
i liknande situationer, det vill säga tenderar 
lajvare att överdriva situationer och driva 
konflikter till sin spets, något många kritis-
erar hela hobbyn för? 

Vi lajvare tillbringade fem dagar i miljön 
medan många flyktingar lever på asylmot-

tagningar i många år. Vad hände mellan de 
olika karaktärerna, vilka gaddade ihop sig 
mot vilka och höll dessa grupper från början 
till slut? Hur mådde den enskilda individen 
av att ha förlorat alla närstående och tvingas 
söka sig till fullständiga främlingar? Vad 
hände med den fysiska kroppen som bara 
vegeterade medan psyket försökte reda ut vad 
som höll på att ske? Jag har svårt att tänka 
mig att någon kan må bra av att utsättas för 
livet på en asylmottagning.

Jag är fullständigt övertygad om att 
någon skulle kunna skriva en avhandling om 
bara det ena eller båda av dessa spel. Alltför 
ofta har man tyvärr en tendens att i efterhand 
analysera sönder allting. Många som inte var 
där kommer att uttala sig om hur och varför 
när teorin i slutändan aldrig fullständigt kan 
beskriva verkligheten. ”Psykologer är också 
bara människor. Vem ger dem rätt att meka 
i någon annans huvud och leka Gud?” sa en 
av deltagarna på Europa under spelets gång. 
Det kan man verkligen fråga sig.

Europa och prologen har gett mig mycket 
att tänka på, många svar om mig själv och 
min omgivning. Jag insåg efter prologen att 
om jag hamnat i en liknande situation med 
terrorister eller fiender hade jag antagligen 
fått en kula i huvudet inom några timmar. 
Min tilltro till de mänskliga rättigheterna och 
varje människas känsla för etik och moral har 
varit så stor att jag aldrig trodde på riktigt 
att en levande människa kunde behandla en 
annan levande människa så.

”Vissa tror inte att riktig ondska finns. 
Den finns och jag vet det. Jag har sett den”, 
sa Atle till mig innan prologen med erfarenhet 
av sin FN-tjänst i Bosnien. Jag hörde då, men 
lyssnade inte. Jag uppfattade, men förstod 
inte. Nu vet jag också.

Allt har inte sagts om Europa och dess 
prolog. Den dagen som allt om projektet har 
sagts hoppas jag aldrig kommer.

Ångrar jag något? Nej. Var det värt det? 
Ja. Skulle jag göra om det? Nej. Europa var 
en unik upplevelse.

Text: Niki Bergman
Foto: Tova Gerge 

Utklipp plockade från DN

”Att göra en människa 
galen är lätt.

Lajvet Europa och dess prolog ordnades som en del av 
Weltschmerz-projektet av ett gäng norska lajvare.
Scenariot cirkulerade kring krig, nationalism, förluster 
och flyktingskap.

Tag ifrån honom allt.
Se så konstigt han bär sig åt.”

Claes Andersson
finsk poet, musiker och politiker

Jag kommer in i ett rum med tre män, av 
vilka två är maskerade. Min blick faller på 
det fyllda badkaret och jag känner paniken 
smyga sig på. Jag kan skrika, men vem skulle 
höra mig? Jag kan springa, men inte långt. Jag 
kan kämpa emot, men inte länge. Likgiltig 
ger jag mig åt mitt öde. Om jag tar det lugnt 
kanske jag inte blir misshandlad. Men män-
nen har inte tänkt slå mig. Plötsligt ser jag 
framför mig en bild av katter som leker med 
en mus, bollar den fram och tillbaka. De ska 
leka med mig och njuta av det.

Även om övergriparna aldrig genomförde 
våldtäkten kändes det som om de hade 
gjort det. Trakasserierna, de fysiska och de 
psykiska, gjorde mer ont än själva akten 
kunde ha gjort. Att lugnt och stilla bli smekt 
av en pistolmynning och samtidigt veta att 
skottet kan gå av när som helst utan orsak 
var våldtäkt nog för mig.

 I den situationen betyder offret mindre 
för förövaren än musen för katten, offret är 
reducerat till en stunds förnöjelse som kan 
kastas bort när den blir tråkig.

”Så går det inte till!”
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Verklighetsflykt brukar lajv kallas.  
Böcker, film och teater också för den  
delen. Världar av lagom romantiserat 

lidande att kliva in i när den grå slentrianen 
tränger på. Men det går ju också att göra pre-
cis tvärtom. Att sätta sig och läsa Amnestys 
årsrapport från pärm till pärm kan knappast 
kallas för att fly verkligheten. Den sortens lajv 
var Europa; en verklighetskonfrontation.

Om man vänder på världen och låtsas 

att de nordiska ländernas gamla stridigheter 
blossar ut i öppet krig medan forna Jugoslav-
ien blir ett antal demokratiska rättsstater. Om 
rasistiskt hat baserat på etnisk tillhörighet 
istället för utseende får fäste i Norden, om 
systematiska utrensningar, våldtäkter och ter-

rorism blir en del av vardagen. Om bombade 
hus, förföljelser och det kaos som krig alltid 
medför tvingar hundratusentals människor 
från alla nordiska länder på flykt, tvärs över 
Europa. Om sedan femtio personer från olika 
nationaliteter hamnade på samma dåligt 
skötta asylmottagning i det fiktiva landet 
Orsinien, en demokratisk, byråkratisk rätts-
stat. Då har man Europa.

Innan jag åkte till Europa kunde jag inte 
låta bli att tycka att det var någonting lite 
sjukt, någonting oetiskt med att spela så nära 
inpå vidrigheterna i vår egen värld; vårt eget 
samhälle. Som att fejka en våldtäkt på lajv. 
Det kändes fel att vi skulle leka flyktingar i 
fyra dagar när människor kan tvingas befinna 
sig på flykt ett helt liv. Visserligen var ar-
rangörerna tydliga med sin politiska avsikt, 
men ändå. Att lajva är ju att leka?

Europa var ingen lek. Det var blodigt al-
lvar. En av reglerna i manifestet Dogma 99, 
som Europa arrangerades enligt, är att ingent-
ing i spelet får representera någonting annat. 
En av konsekvenserna av det är vad som bru-
kar kalla för hardcore; är det is på insidan av 
fönstret varje morgon när man vaknar så är 
det is på fönstret. Ska rollen svälta så svälter 
man. Används våld så används våld. Det är 
helt enkelt inte på låtsas längre. Att frivilligt 
välja att frysa, svälta och vara smutsig kan 
ju tyckas lätt masoschistiskt, och det gör en 
nog inte till världens bästa skådespelare hel-
ler. Men om ett lajv har som mål att förmedla 
hur det känns att må uruselt så finns det 
faktiskt inget effektivare än att helt enkelt 
låta spelarna må uruselt.

Frågan är bara var man ska dra gränsen. 
Ska man till exempel, som en norsk kvinna 
gjorde under lajvet, hoppa i det iskalla fjor-
dvattnet femhundra meter snöig slänt bort 
från hus och värme för att rollen vill ta livet 
av sig? Ska man spöa upp sina medspelare så 
att de gråter, även om de inte bryter spelet? 
Det är visserligen upp till var och en hur hårt 
man vill spela och bli spelad mot, men ibland 

undrar jag hur bra omdöme till exempel jag 
har. När man är mitt i en känsla kan det 
vara svårt att avgöra hur stark den faktiskt 
är. Och även om man klarar en situation är 
det kanske bättre för alla om man låter bli. 
Synd att det inte finns någon väl beprövad, 
tillämpbar mall för vad som är för mycket 
och vad som inte är det.

Europa framkallade hos mig många 
starka, personinriktade känslor – hat, rädsla 
och misstro. Som de flesta som har spelat 
förälskade på lajv förmodligen har upplevt så 
är det inte alltid lätt att efter spelet få krop-
pen och hjärnan att sluta med de märkliga 
reaktioner som finns kopplade till föremålet 
för känslan. Lyckligtvis hade vi obligatoriska 
samtal kring starka känslor och upplevelser 
efter lajvet, annars vete tusan om jag hade 

slutat betrakta Kryshia som Ond 
(hon tillhörde asylmottagningspersonalen 
och tvingade oss att stå i kö i snön utanför 
matsalen och skrika ”Snart hemma” på ryska 
innan vi fick äta). Kort sagt, eftersnack är 
viktigt. Mycket viktigare än man kanske kan 
tro. Min roll var så pass nära mig själv att 
det mer eller mindre kändes som ett svek att 
gå ur spel – nu skulle hon ju vara tvungen 
att klara sig ensam! Den tankegången är 
ganska skrämmande, för våra roller finns 
inte, de är ju inte verkliga personer. För min 
del hade det nog varit bra om ännu mer tid 
efter lajvet hade ägnats åt att reda ut vilka 

Europa 

1

politik och lajv
264 326. 
Om att bli 
ifråntagen 
sin identitet. 
Om att 
hänvisas
till som en 
siffra istället 
för sitt 
namn.

Får man lajva riktigt otäcka saker när verkligheten är minst lika 
otäck? Kan man göra det trovärdigt?

skärvor  av

upplevelser som tillhörde rollen och vilka 
som var mina egna.

Det mest skrämmande var dock inte att 
gränsen mellan rollen och mig löstes upp. Det 
var att Europa var baserat på verkligheten; att 
de frågeformulär vi fyllde i var autentiska, att 
de tolkar, psykologer och advokater vi inte 
såg minsta skymt av under lajvet är precis lika 
frånvarande på en del nordiska asylmottagn-
ingar, att den slumpmässiga och nedlåtande 
behandlingen av flyktingar är regel snarare 
än undantag. 

Omkring 50 miljoner människor är 
enligt UNHCR (United Nations High Com-
missioner for Refugees) för närvarande på 
flykt i världen. De flesta flyr på grund av 
väpnade konflikter eller förföljelser. Det är 
över femtio år sedan något nordiskt land 
var krigsdrabbat. Det säger sig självt att Vi 
Vanliga har ganska svårt att fatta vad det 
kan innebära att vara flykting. Hur många 
politiska lajv som än görs. Men att fatta lite 
grann, att inte kunna stänga av hjärnan nästa 
gång det står ”asylsökande sköts i ryggen av 
polis” på sidan 7 i Svenska Dagbladet, är 
inte helt fel.

Text och foto: Tova Gerge
Utklipp plockade från DN

Minnena som hemsöker mig när jag sluter ögonen 
gör att jag hellre håller dem öppna. Tårvätskan samlas i ögonfransarna, men det faller inga tårar. 
Man skulle kunna tro att jag kämpade för att hålla 
tillbaka sorgen. I själva verket känner jag inte längre någonting.

Långa, raka led. Skuggorna faller blåa ut i oändligheten. Marsch-musik. Nu skjuter de oss. Snöns kristaller smälter i rött. Skuggorna vissnar, faller. Men de skjuter inte. Vi väntar. På någonting som aldrig kommer.

Ett ögonkast som flyter genom den 

oändliga ensamheten. Och jag ser. 

Han är som jag; en människa, bär 

samma viktlösa tyngd på axlarna 

som jag. Men det gör för ont. För 

våra tankar och liv kommer inte 

att korsas. Mer än med detta enda 

ögonkast.

Detta vassa språk. Det skär som 

kylan genom alla plagg och rispar 

huden, själen, tanken. Dessa ord 

ska aldrig komma över mina läppar 

annat än som de skärvor av hat som 

inte längre ryms inom mig.

All denna rutin. Tjugo minuter 
kvar tills vi kan börja tänka på 
maten. Så håller man sig vid liv, 
vid medvetande. Hackar upp 
tiden och känslan i små bitar. 
Blundar, sväljer. Egentligen har 
man mist aptiten, men När 
Man Ändå Har Kommit Så Här 
Långt. Sväljer och håller tillbaka 
kväljningen.
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Anna, Maxim och Tatjana från Mur 
mansk berättade om lajv i Ryssland.  
Bilderna från Murmansk ger ett för-

sta intryck av att lajvhobbyn fortfarande står 
på barnsben. Gympaskor och klockor syns 
på nästan varje bild, precis som på bilderna 
från våra egna  spel för tio år sedan. 

Ändå kan jag inte låta bli att bli impon-
erad av det ryssarna berättar. För det mesta 
spelar de historisk medeltid med historiska 
personer eller enligt Tolkien. Några få gånger 
har man haft mindre cyberpunkspel, men 
inget större. Maxim berättar dock att förenin-
gen Nordic Castle, som han är med i, ordnar 
ett medeltidslajv för 200 personer varje som-
mar. Lajvet inleds ofta med en byggdag och 
pågår sedan i totalt 10 dagar!

Scenariot för sommarens spel bestäms av 
föreningen genom en öppen skrivartävling 
i november. De inkomna manusförslagen 
lä-ses, diskuteras och vinnarens idé blir lajv. 
Kre-ativitet finns det gott om, men resurser 
är det sämre med. Verksamheten finansi-
eras till största delen av staden Murmansk 
eller genom regionala bidrag. Deltagarna 
själva står endast för en marginell del av 
kostnaden. 

Lajvverksamheten som helhet verkar till 
största delen vara lokalt organiserad.

– Finns det ingen takorganisation för laj-
vare i Ryssland? frågar jag.

Svaret kommer blixtsnabbt från Tat-
jana:

– Har du kollat på kartan? 
Ryssland har helt enkelt för stora geogra-

fiska avstånd för att man ska kunna upprätt-
hålla en gemensam organisation. Varje stad 
har i stort sett en egen förening, men det finns 
även en del regionala föreningar. Alla får 
klara sig bäst de kan. Det finns inga nationella 
konvent där man kan träffas och diskutera, 
så alla gör således sina egna misstag. Man 
har försökt upprätta ett nätverk via Internet, 
men har ännu inte lyckats.

Även i Murmansk lajvar man av olika 
orsaker, men för det mesta handlar det om att 
ha roligt eller om ett stort Tolkienintresse. Det 
handlar också om att fly från verklig-heten, 
till skillnad från lajv i de nordiska län-derna. 
I Murmansk är eskapism ingen svordom, 
det är ett sätt att överleva. Detta kan vara 

orsaken till de få nutidslajven, verklighetens 
problem är för många för att man ska vilja 
spela dem.

– Det finns inget att spela i vår verklighet, 
utbrister Tatjana.

Tatjana verkar vara en tjej som vet 
vad hon vill. Kanske är det därför jag blir 
så förvånad när hon berättar om kvinno-
rollerna på deras lajv. Bort med jämställda 
medeltidsscenarier och in med traditionella 
kvinnoroller; kvinnor spelar nunnor, häxor, 
skå-despelerskor, servitriser, horor, med mera. 
Tatjana tycker inte alls att det är tråkigt. Det 
gäller ju bara att göra något av sin roll. Anna 
berättar att man i S:t Petersburg tillåter att 
kvinnor spelar män och vice versa, men det 
finns inga kvinnliga soldater eller liknande. 
Tjejerna är överlag mindre aktiva som lajv-
arrangörer, och skrivandet domineras helt 
av män.

– Det kom in några bidrag från tjejer, 

Föreningen The Nordic Castle i Mur-  
mansk grundades 1994 och första  
lajvet arrangerades 1995. I början var 

vi en gren av Apatityföreningen i Murmansk. 
Vi deltog på deras lajv under tre år, men sedan 
bestämde vi oss för att gå skilda vägar, efter-
som vi inte var nöjda med deras kvalitet. Kort 
sagt, vi blev större än våra skapare.

Vi började med Tolkien, och de första 
två lajven med Apatityföreningen utgick från 
Sa-gan om Ringen. Det tredje byggde på 
skandi-navisk mytologi. Sedan bestämde sig 
några för att arrangera ett lajv utifrån en 
rysk fantasybok, ”De flygande öarna”. Men 
efteråt hävdade de att de var trötta på fan-
tasy och därmed föddes idén om renodlade 
historiska lajv. Vi valde mest händelser från 
England, så att olika nationali-teter kunde 
representeras: skandinaver, fransmän, tyskar, 
skottar och walesare.

År 2000 hölls det första lajvet baserat 
på rysk historia; tiden efter Rysslands krist-
nande. Vi fortsatte med lajv som utvecklade 
sig själva, utan intriger eller manus. Vi tycker 
inte om att få varje steg vi tar styrt av någon. 
Vi har nog av sådant i det verkliga livet. 
Grundtanken med föreningen och laj-vandet 
är friheten att få uttrycka oss själva och att få 
välja. Våra arrangörer behöver bara samor-
dna grupper och spelare.

När ett lajv börjat kan ingen säga hur 
det kommer att sluta. Det är en spännande 
utma-ning inte bara för arrangörerna och 
nyckel-rollerna, utan också för varje vanlig 
bonde eller tjuv. Den viktigaste regeln är att 
inte gå utanför den historiska ramen.

Det vanliga i både Murmansk och i resten 
av Ryssland är att folk slår sig samman i 
grupper för att spela en ”struktur” på lajvet. 
Med det menas en stad, ett kloster, ett feodalt 
hushåll, en grupp legoknektar, ett värdshus, 
och så vidare.

Eftersom vi har lajv baserade på stora 
his-toriska krigshändelser, har vi nyckelka-
raktä-rer som prinsar, kungar, diplomater, 
och så vidare. Spelarna till dessa roller utses 
av ar-rangörerna, som väljer bland de mest 
erfarna lajvarna. De försöker också dela ut 
roller uti-från spelarnas personligheter för att 
undvika alltför stor psykologisk motsättning 
mellan spelare och roll.

Vi har även lajv i städerna, 
och dessa kan pågå under någon 
må-nad. Vi lever våra vanliga liv 
och spelar samtidigt. På sådana 
lajv blir det inga stora strider. Vi 
spelar fantasy, deckare eller mys-
teriespel. En av favoritböckerna 
är ”Amber Chronicles” av Roger 
Zelazny. Det finns även en grupp 
som gillar cyberpunk. De har sina 
egna små lajv på söndagarna.

Vår förening skiljer sig en hel 
del från föreningar i andra delar 
av Ryssland. Den har en egen 
karaktär och egna traditioner. 
Psykologiskt sett är vi förståndigare och har 
inte skurit av oss från verkligheten. Vi har 
inte så många medlemmar som är vana vid 
att blanda lajv och verklighet som man gör på 
andra håll. Det är kanske skälet till att vi har 
starkt stöd. I andra städer har föreningarna 
rykte om sig att bestå av galna ungdomar 
som flyr verkligheten och därför uppskattas 
de inte av myndigheterna. Vi har valt en an-
nan väg, som visat sig vara rätt. Vi flyr inte 
från verkligheten, vi går in i spelet för att 
kunna komma tillbaka till verkligheten med 
nya erfarenheter.

Verksamheten
Lajvföreningen stöds av ungdomskommittén 
i Murmansk. Föreningen arrangerar lajv, 
organiserar historiska evenemang, deltar i och 
arrangerar blankvapentorneringar och vapen-
uppvisningar. Just nu har föreningen runt 100 
medlemmar i åldern 14 till 30 år. 

Varje år arrangerar föreningen ett lajv 
i Khibinybergen nära Imandrasjön. Lajven 
baseras ofta på någon bok eller någon 
histo-risk händelse. Deltagarna anländer i 
förväg och bygger läger, borgar och broar. 
Trots att ett lajv kan baseras på historiska 
händelser kan spelarna agera som de vill 
utifrån sina roller. Därför slutar de historiska 
lajverna ibland annorlunda än de verkliga 
händelserna.

Vårt första lajv baserades på Sagan om 
Ringen, och därefter kom lajv baserade på 
historiska händelser i Nordeuropa, Ryssland 
och Skandinavien. Mer än 300 deltagare från 
Murmansk och andra ryska städer samlades 

Knutepunkt 2001 i Oslo hade privilegiet att gästas av tre ryska lajvare, som också 
medverkade i lajvet Europa veckan innan konventet. 

Murmansk?
Hur lajvar ryssarna? Föreningen i Murmansk berättar själva 
om hur de ser på rollspel.

Vehvfycr@

till vart och ett av de tre senaste lajven.
Vi träffas flera gånger i veckan. Vi lär oss 

dans och studerar olika länders traditioner 
och historia, och vi gör rekonstruktioner av 
dräkter och rustningar inför kommande lajv. 
Även om det bara är spel använder vi histo-
riskt korrekta ringbrynjor och hjälmar.

Historisk blankvapenstrid är en ganska 
ung sport där deltagarna duellerar man mot 
man med riktiga, men slöade svärd. Blank-
vapenstriderna är spektakulära, med de täv-
lande klädda i historiska rustningar. Striden 
styrs av regler, men ska efterlikna historiska 
strider så mycket som möjligt.

De senaste året deltog vi i många torne-
ringar i olika ryska städer och arrangerade 
regelbundet egna torneringar.

Vi är intresserade av ett utbyte med före-
ningar i andra länder för informationsutbyte 
och gemensamma projekt. I år fick vi kontakt 
med Weltschmerz i Norge och deltog på 
Europa och på Knutepunkt, vilket gav oss 
väldigt myck-et. Vi lärde oss om hur lajv ar-
rangeras och spelas i Norden och vi försökte 
sprida så mycket information som möjligt om 
hur vi gör. På Knu-tepunkt lärde vi känna 
representanter från lajv-föreningar i Norden 
och Frankrike. Kontak-terna kommer att 
leda till större förståelse för folk från olika 
länder, öka intresset för varandra och göra 
kommande lajv färggrannare, ännu mer ut-
bildande och spännande.

Text: Anna, Maxim och Tatjana

Q W E R T Y U I O P Å A S D F G H J K L < Z X C V B N M , Q W E R T Y U I O P Å A S D F G H J K L < Z X C V B N M ,

”Asså, nu menar jag ’killar’ i ordets mest könsneutrala 
bemärkelse...” – medlem i Sverok Stockholms styrelse

Bilderna kommer från 1999 års historiska lajv – ”Vikingar i Britannien”.

men de valdes bort eftersom scenarierna 
var för våldsamma, berättar Tatjana med 
ett litet flin.

För att hålla i gång verksamheten även 
mellan lajven träffas de murmanska lajvarna 
två gånger i veckan för vapen- och dansöv-
ningar. För vapenövningarna använder man 
sig av ett eget poängsystem för att räkna 
träffar och skador.

De senaste åren har ryska lajvare träffat 
lajvare från andra länder, men utbytet har 
försvårats av bristande ekonomiska möj-
ligheter. Annas, Maxims och Tatjanas besök 
på Europa och Knutepunkt 2001 möjlig-
gjordes av ett unikt norsk-ryskt projekt och 
fi-nansierades från norskt håll. Nu hoppas 
man kunna utöka samarbetet så att besöket 
inte blir en engångsföreteelse. Alla tre hoppas 
att Murmansk kommer att få utländska gäst-
spelare inom en inte alltför avlägsen framtid. 
Kanske något att börja spåna på?

Text: Niki Bergman
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Ärligt talat händer det inte så myck- 
et på den finska lajvscenen, i alla fall  
inget som är i samma skala som 

Europa, 1942 eller Carolus Rex. I Finland 
gör vi små saker. 

Våra mest firade lajv arrangeras i små 
källare för runt tjugo spelare. Lajven är korta 
med svenska mått mätt (8-24 timmar, sällan 
ens en hel helg), och mycket billiga (15 till 
200 svenska kronor är normalt). Staten sub-
ventionerar inga lajv, och ytterst få lajv har 
körts mer än en gång.

Vi koncentrerar oss på karaktärerna. Ar-
rangörerna skriver alla roller. Det finns inga 
grupper, och även om spelaren kan påverka 
karaktären i viss mån kan spelaren ofta bara 
välja att spela eller inte spela karaktären han 
eller hon fått från arrangörerna. 

Den skrivna karaktären är alltid det vikti-
gaste för spelaren. Man kan inte förvänta sig 
att omgivningen ska vara perfekt. Man har 
ingen tid på sig för att utveckla karaktären. 
När lajvet börjar går spelaren in i rollen och 
stannar kvar i den tills spelet slutar. När 
norr-männen skriver att lajv är handling 
och inte litteratur, så skrattar finnarna. Ja, 
lajv är handling, interaktion för att vara mer 
exakt, men utan en karaktär och en värld är 
handlingen meningslös. 

Den finska lajvscenen är ganska död. Det 
har arrangerats tre lajv som det är värt att 
prata om under de senaste sex månaderna. 
De lajven fick inte direkt marken att skälva 
och förändrade ingenting permanent. Men 
allihop gjorde dock något intressant. 

Unfortunately No One Can Be Told 
it’s a WoD Game

Vampyrlajv och andra lajv som utgår från 
World of Darkness är urusla allihop. De är 
ibland lätt roande, men alla vet att de aldrig 
kommer att skapa något intresseväckande. 
Jag vet inte om det är så i Sverige, men i 
Finland erkänner åtminstone till och med 
de flesta vampyrlajvarna detta. Det var den 
grundförutsättningen som arrangörerna till 
Isle of Saints  ville få på skam. De lyckades.

Isle of Saints  hade ett femtiotal roller. 
Mycket få av dem var vampyrer, ghouls el-
ler magiker. De flesta av karaktärerna var 
normala människor med normala liv. De 

flesta av spelarna visste inte om att det fanns 
övernaturliga varelser med i spelet, och fick 
inte reda på det förrän vid eftersnacket. De 
som känner till World of Darkness har säkert 
hört talats om ”maskeraden”. För en gångs 
skull upprätthölls den. 

Lajvet pågick en dag och en natt, och 
handlade om livet för invånarna i en liten 
påhittad östat i norra Atlanten. Inget särskilt 
hände. Det hölls en liten förlovningsfest, 
någ-ra småskurkar bröt sig i en gammal män-
niskas lägenhet och stadens vampyrprins tog 
sig en ny ghoul. 

Spelet fungerade för både de naturliga 
och de övernaturliga rollerna. Att spela en 
vanlig människa är ofta mer intressant än 
att låtsas vara en alvkonung i en förtrollad 
skog. Det är också betydligt intressantare att 
spela vampyr om staden är full av folk, och 
inte bara av varulvar, spöken och olika sortes 
vandöda monster. Isle of Saints skildrade 
någ-ra ögonblick av livet hos både de döda 
och de levande.

Lajvet hölls i Helsingfors. Hela staden 
var lajvområde, och tio lägenheter över hela 
staden användes. Arrangörerna hade några 
telefonnummer som spelarna kunde ringa när 
som helst – en för telefonsamtal inlajv och en 
för off-frågor. Nästan alla finnar har mobil, 
och många lajv har börjat dra nytta av det.

Isle of Saints  arrangerades av Mikko 
Rautalahti, Mika Loponen och Jukka Ko-
skelin.

”But Helen, We All Thought
You Were Dead!”

Som regel är de mest hyllade lajven i Fin-
land realistiska. Realism är ett viktigt mål. 
Genrelajv (lajv där karaktären inte alltid 
gör det som är mest lämpligt, utan det som 
passar bäst i genren) ses ofta som roliga och 
underhållande, men inte lika statusfyllda som 
de prestigefyllda ångestuppsättningarna. For-
bidden Desires, ett lajv baserat på 80-talets 
såp-operor, strävade efter att motverka denna 
missuppfattning. 

De lyckades inte riktigt; många har kvar 
sin benhårda uppfattning om vad finkultur 
(eller finlajv) är, och njutbart är det inte. De 
flesta håller dock med om att själva lajvet 
var en succé. 

Såpoperalajv på bästa sändning-
stid? Vampyrlajv som är värda att 
gå på? Mobiltelefonslajv? Europa 
med sex? Vad händer egentligen 
på den finska lajvscenen? Jaako 
Stenros berättar.

öStan oM haV

LÄDERHANDEL
GAMLA STAN

AB JONAS ANDERSSON
Lilla Nygatan 10

Stockholm
Tel: 08–10 71 82 • Fax: 08–20 26 35

Epost: lotta.leather@swipnet.se

alltid personlig service av kunnig personal

Vi erbjuder 
alla lajvare 
10% rabatt 

på hela vårt 
sortiment

Vi säljer läder 
och skinn i hela 
hudar eller till-
skuret i remmar

LŠder, skinn, mocka, nappa och sullŠder. PŠlsskinn frŒn rŠv, ren, med mera.
BŠltesspŠnnen, lŠderremmar skŠrs till efter šnskemŒl.  Verktyg Ð allt fšr lŠdersšmnad.

Vi tar Šven emot postorderbestŠllning.

hela katalogen finns här: www.leathershop.net

Bästa sättet att beskriva lajvet är att 
berätta vad som hände på det. Jag spelade 
arvingen i en rik och mäktig familj, gift med 
en flicka min karaktär inte älskade. Faktum 
var att min karaktär hade en manlig älskare, 
som inte bara visade sig vara möjlig far till 
min karaktärs son, utan också min karaktärs 
halvbror.

 Lajvet var fullpackat med mystiska 
shej-ker, trafikoffer som återkommit från de 
döda, ögonvittnen med minnesförlust och 
andra såpafavoriter. Spelarna var klädda i 
förskräckliga aftonkläder från 80-talet, spe-
lade träaktigt och talade i klichéer – precis 
som genren kräver. 

Forbidden Desires var en varm kärleks-
förklaring till de riktiga såporna, originalen 
som Dallas, Dynastin och de andra. Vissa 
justeringar hade gjorts för att möta Glam-
oursåpastilen, men värderingarna och 
konventio-nerna var från det sena 80-talet. 
Man kunde inte svära eller ha sex ”i bild”, 
och det var omöjligt att tala om riktig politik 
eller religion. 

Alla känner till genren och alla har längtat 
efter att åtminstone någon gång få vända sig 
bort från fönstret, ta några steg emot den 
andra spelaren och med dånande allvar säga: 
”Peter, jag är din far.”

Lajvet hade dock sina egna problem. Det 
är ganska svårt att uppnå eläytiminen på ett 
genrelajv om man vill följa Åbomanifestet 

slaviskt. Forbidden Desires visade att genre-
lajvande kräver viss anpassning av spelstilen, 
men med tanke på att ”realism” bara är en 
annan sorts genre kommer de problemen att 
lösas i framtiden. 

En annan irriterande sak var att lajvom-
rådet inte var särskilt väl förberett. Det som 
var tänkt att vara en lyxig herrgård var i 
själva verket den finska motsvarigheten till ett 
folkhem i förorten, och det som skulle vara 
en prunkande rosenträdgård var en busshåll-
plats. Detta är mycket finskt. Spelarna sköter 
sin bit, men på grund av pengabrist ser om-
givningen ut som en källare med draperier 
på väggarna.

Forbidden desires arrangerades av Laura 
Kalli och Irrette Melakoski.

Beating Salò and Quills.
Ett annat lajv där arrangörerna inte koncent-
rerat sig på omgivningen var Pehmoydin III: 
Bratislavan syntisk työt (alltså Softcore III: 
The Sinful Nights of Bratislava). Det var inte 
heller ett lajv där man egentligen brydde sig 
om själva platsen. 

Soft Core-serien är Post-Björneborgsko-
lans testområde. De strävar efter att utfor-ska 
lajvs gränser som medium genom att sudda 
ut gränserna mellan karaktärer och spelare, 
karaktärsskrivare och karaktärsspelare och 
bondagespel och levande rollspel. 

Pehmoydin III (den fjärde delen av serien, 

den tredje var Pehmoydin 90210) baserades 
löst på markis de Sades Sodoms 120 dagar. 
Lajvet utspelade sig i Östeuropa på 50-talet 
och var en skildring av sexuella perversioner 
och missbruk av absolut makt. 

Fyra medlemmar av den sovjetiska eliten 
satt som värdar för en påtvingad orgie. Her-
rarna tvingade sina slavar att tillfredställa deras 
vridna begär och fetischer. För att försäkra sig 
om fullkomlig underkastelse dödade de sla-
varna en efter en. De flesta av spelarna trodde 
att spelet skulle vara mer lättsinnigt, och mer 
av en orgie som låtsades vara lajv. Lajvet visade 
sig vara ett sexeuropa. Förtvivlan, skräck, un-
derkastelse och hopplöshet var de känslor som 
utforskades under lajvet.

Lajvet visade att Post-Björneborgmani-
festet (se Knutepunktsboken) kan appliceras 
framgångsrikt på ett lajv, och att sex kan vara 
ett centralt tema. Så länge spelarna väljs med 
omsorg och alla är införstådda med genren 
kan de skrivna karaktärerna vara ganska ko-
rta. Pehmoydin III för också vidare den långa 
finska traditionen att skriva lajv baserade på 
litterära verk.

Pehmoydin III arrangerades av J Tuomas 
Harviainen och Nina Hämäläinen.

Text: Jaako Stenros
Översättning: Cilla de Mander

Foto: Olle Sahlin

när norrmännen skriver att lajv 
är handling och inte litteratur, så 
skrattar finnarna. 

Rikki Lake intervjuar dr Stenros – Rikki Lake 
Show på Knutepunkt 2001, eller om man så 
vill, Jaako Stenros och Joc Koljonen.

”90% av svenskarna sysslar med fantasy.” 
– Knutpunktsdeltagare är optimistisk vad 
gäller svenska folkets fantasyintresse...
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Nya  inne - t - sh i r t en  b l and  ba l l a 
lajvbrudar:
”You tell me I’m a bitch, like it’s a bad 
thing.”

Fëaredaktionen har äntligen hittat en 
tvättäkta liten elitist och funderar nu på att 
installera exemplaret på lämpligt museum.

En medlem i  Fëaredaktionen har 
tillsammans med sina vänner vunnit 
Stockholmsmästerskapet i lagboffer. 

Coffe Sandberg är inte bara lajvare, han 
byg-ger båtar också. Han leder nu byggandet 
av  Lilla Kravellen, ett 1500-talsskepp som 
byggs för att fira Stockholms 750-årsjubileum 
och som ska vara med på olika historiska 
festivaler. Fëaredaktionen är redan lovade att 
få vara med på diverse fester i sammanhanget.  
Vi ser fram emot detta och önskar Coffe 
lycka till!

Visste ni att Carl Heath har spelat 
bögalv?

Johan Röklander har blivit pappa – till en 
liten söt krabat vid namn Oliver Carl Röklan-
der. Vi gratulerar föräldrarna och önskar lilla 
Oliver lycka till i livet.

Sverok Stockholm ska flytta till slakthus-
området: Nu ska de coola killarna (givetvis i 

ordets mest könsneutrala bemärkelse) i svarta 
solglasögon bo i ett renseri. 

Det norska lajvet Dödfött är uppskjutet till 
i höst – kan rekommenderas till alla! Det är 
ballt att lajva i Norge.

Oscar Åslund sågs på Knutepunkt med 
en tröja med Leo DiCaprio på. Två sådana 
söta leende  pojkansikten bredvid varandra 
gör en väldigt förvirrad. Oskar efterlyser nu 
medlemmar till det pojkband han tänker 
skapa. Han utlovar föreställning med pojk-
bandet på G-punkt Real Life i höst .

Knutepunkt i Norge bjöd på det vanliga i 
skvallerväg; vi söp, vi sågs, vi segrade. Det 
finns luddiga minnen av en finsk bar, och en 
skolockupation och hissar, men det är inget 
vi känns vid. Dock fanns det en fullt godkänd 
programpunkt kallad ”The Helicopter Work-
shop” som inleddes i herrbastun.

Sveroks nya förbundsordförande Hanna 
Jonsson har infört ett nytt begrepp i förbun-
det; fulhetspoäng. Fulhetspoäng räknas fram 
genom att man tar den största åldersdiffer-
ensen i år mellan en själv och någon man har 
haft sex med. Sedan multiplicerar man den 
siffran med antalet personer man har haft 
sex med. Svaret är din fulhetspoäng. Enligt 
rykten har Hanna själv 48. Hon har också 
synnerligen goda kontakter med arrangörs-
gruppen till Under Röda Vingar.

Arrangerandet av Under Röda Vingar går 
för övrigt framåt. Arrangörerna har lyckats 
med det omöjliga: alla deltagare har betalat 
i tid! Personligen tror jag det beror på den 
snygga arrangören Andreas och hans vackra 
ögon.

Det börjar ryktas om Carolus Rex II. 
Ryktena säger att man ska kunna behålla 
sin roll från första omgången, och att lajvet 
utspelar sig några dagar efter att det första 
spelet tog slut. Rymdskeppet Carolus Rex blir 
mottaget av ett rymdskepp med 80 nya roller, 
för att skapa genuin svensk rymdstämning.

Alternaliv har varit i Göteborg och tittat 
på rymdskepp. De har lyckats hitta en jagare 
med en ubåt precis bredvid. De göteborgare 
som guidade de vilsna stockholmarna var 
mäkta imponerade: ”Jagare, 8 däck, 1000 
ton stål, feta maskinrum, jättebrygga, en offi-
cersmäss, en underbefälsmäss och en man-
skapsmäss, och en fet ubåt med 6 torpeder i 
revolvermagasin…”

Det här är inget man får eller vill missa.
Vi ses i rymden januari 2002!

Fëas skvaller- och partyjournalist 
Anna  in action.

Krimskrams

In search of the sacred G-punkt....

Foto: Olle Sahlin

Foto: ”A”
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”Let rotation set you free!” 
– om Helicopter Workshop
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Vänligen Olle, Jonas, Emma, Johan- 
na, Martin, Daniel, Clas, Erik, Su- 
sanne, Magnus och vad ni nu kan 

tänkas heta. 
Det här inlägget är riktat till er, men sam-

tidigt vill jag inte att ni skall ta det personligt. 
Tanken är positiv kritik. Faktum är att jag 
uppskattar det ni gör. Men frågan är om det 
inte blir för mycket ibland. Bli sura, tänk till, 
bli glada, utnyttja möjligheterna!

Jag tänkte för övrigt börja med att utföra 
en retorisk miss genom att hävda att lajv-
rörelsen är ett homogent, toppstyrt organ 
som skulle kunna liknas vid vilken förening, 
politisk rörelse eller intresserörelse som helst. 
Och i alla former av sammanslutningar finns 
också en maktstruktur. Både en formell och 
en informell. Och denna maktstruktur är sjuk! 
Sjuk i brist på insikt och frisk luft.

Vad yrar jag om?
Jag yrar om mångsyssleriet. Det faktum 

att ett litet antal personer har en stor del av 
denna makt. Och jag yrar om att detta är 
dåligt för vår rörelse.

Kan man verkligen tala om en rörelse 
med en fast maktstruktur? Vem som helst 
kan ju kasta sig in i leken och får vara med. 
Du och jag gjorde det också en gång i tiden, 
inte sant?

Jo, visst är det så. Men å andra sidan, hur 
många av oss har varit med i Fëas redaktion? 
Suttit i Sveroks styrelse? Fått åka på Gyllene 
Hjortens inbjudningslajv? Fått delta på de 
interna festerna? Blivit tilldelade bidrag för 
att kunna åkta på Knutpunkt och arrangera 
det ena Future-Noir-lajvet (med flaggstångs-
höga inträdeskrav) efter det andra? 

Och nog är det väl så att det är samma 
personer om och om igen som dyker upp 
överallt. Vi slipper aldrig ifrån dem. Skall vi 
arrangera lajv så får vi veta vad de tycker. Vi 
får veta vem som gjorde fel på sommarens 
stora så att kungen ramlade av åsnan och 
vrickade lillfingret. Är vi för pretentiösa 
utan att ha legitimitet för det, då förtjänar 
vi bara skit. Behöver jag nämna Rowin och 

Quis custodiet ipsos custodes?
Millenium? 

För vilka kontrollerar organen? Nyhets-
flödena? Verksamheterna? Pengarna? Jodå, 
samma lilla interna grupp. Och har man 
kontrollen och makten, så kan man göra 
som man vill.

Receptet då? Nå, inte är det så att jag 
vill att alla som borde känna sig berörda ska 
ta ett steg tillbaka? Nä, jag vill att fler ska 
våga ta ett steg framåt. Jag tror att en del av 
proble-met handlar om svårigheten att få folk 
att engagera sig. 

Men det måste också finnas en vilja hos 
nuvarande maktelit att våga släppa fram nya 
förmågor från andra områden än närmaste 
vänskapskretsen, och låta dessa höjas till 
skyarna. Det handlar om att våga se att Adam 
Smiths idéer inte fungerar ens på en ändå 
ganska liten rörelse som lajvvärldens. Ingen 
naturlig fördelning eller nedsippringseffekt, 
utan en liten klick som tar för sig. 

Mjodå, konspirationer hit och konspi-
rationer dit. Nog är jag väl ändå ute och 
cyklar?

Kanske är jag det. 
Jag vidhåller ändå att det finns ett behov 

av att se över maktstrukturen inom lajv-
världen. Och det bör gräsrötterna göra, inte 
eliten!

Högaktligen 
Det stora farliga trollet Gulle
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Under röda vingar är ett av somma- 
rens större lajver, så Fëaredaktionen  
ställde en av arrangörerna mot väg-

gen för att få svar på om det verkligen går att 
göra lajv av en teologisk diskussion.

Fëa: Du ska göra lajv i sommar, hörde jag. 
Men inte bara du…

Andreas: Nä, utan även Michael Werme-
lin och Per-Anders Westin. Det är vi som är 
Wermlandsgillet och vi ska arrangera Under 
Röda Vingar, 23-29 juli.

Fëa: Vad handlar lajvet om?
Andreas: Under Röda Vingar handlar om 

en religiös konflikt i ett land som under hela 
sin femhundraåriga historia definierat sig som 
en nationalistisk stat, dit det nu kommit en 
ny religion. Den centrala konflikten är inte 
en konflikt mellan grupper, utan en konflikt 
för var och en på ett personligt plan, mellan 
kam-pen för frihet (det nationalistiska) och 
kampen mot tomheten (det religiösa). En 

reflektion över vad nationalism och religion 
innebär. I Sverige idag vet vi inte riktigt vad 
religion innebär.

Lajvområdet
Fëa: Vad är det för lajvområde ni har?

Andreas: Det var något lajv som hette 
Mardrömstimmen eller något liknande som 
hölls där för några år sedan. Det ligger vid 
Insjön i Dalarna. Lajvområdets fördel är att 
det är väldigt vackert. Där finns en fäbodvall 
från 1800-talet, ängar med högt gräs, en rik-
tig bäck. Nackdelen är att det är väldigt litet, 
därav det begränsade deltagarantalet, som jag 
i och för sig tycker är tillräckligt stort.

Fëa: Hur disponeras området utifrån det dra-
maturgiska perspektivet?

Andreas: Vi haft området länge, så vi har 
haft god tid på oss att planera det. Eftersom 
det är ett lajv med mycket religiös diskussion 
betyder det att vi måste kunna samla ett stort 
antal människor på en relativt liten yta. Vi 
kan inte bara ha ett antal vändplatser kilo-
metervis ifrån varandra. Vi ville ha ett tätt 
område. När vi sedan funnit detta utveck-
lades idén om hertigens jaktgård. Hade det 
inte funnits stugor vid området hade vi hittat 
på något annat.

Deltagarna
Fëa: Ni har valt att inte använda blankvap-
en.

Andreas: Det kommer att finnas många 
snygga dräkter på lajvet, och visst skulle 
många av dem verkligen se väldigt snygga 
ut med ett blankvapen vid sidan. Men av två 
anledningar har vi valt bort det. Den första 
är att det är en väldig process att få tag på 
ett vapen. Vi skulle behöva utlysa lajvet två 
år i förväg för att det över huvudtaget skulle 
kunna vara genomförbart. Den andra är att vi 
inte är kunniga i blankvapenstrid och vi kän-
ner inte att vi kan lägga ned den tiden på att 
bli det. Det är mycket säkerhet i anslutning 
till blankvapen som man helt enkelt inte kan 

Fëa drog iväg med Andreas Nyström på fika och morot-
skaka på Kulturhusets kafé.

ignorera som arrangör.
Vi vill också behålla spänningsmomentet 

som möjligheten till strid faktiskt innebär. 
Vi eftersträvar ingen stor slutstrid, men möj-
ligheten finns där. Vi menar att om alla spelar 
trovärdigt kommer det inte leda till något 
sådant. Vi litar på att våra deltagare klarar av 
det. Möjligheten till att strid kan förekomma 
kan vara lika spännande som om det faktiskt 
skulle hända. 

Fëa: Vilka krav ställer ni på deltagarna?
Andreas: Vi vill ju naturligtvis ha en-

gagerade deltagare som ska delar lajvets 
vision. Vi har tackat nej till många som har 
velat komma med speciella följen för att 
vi känt att de inte passar in. Vi ställer nog 
ganska höga krav, tror jag.

Vad gäller rekvisitan är vår vision att ska-
pa en trovärdig sagovärld. Det finns ingen 
anledning att ha handsydda kläder om man 
bor i ett masonithus eller på en vändplan. 
Det är viktigt att sagovärlden är trovärdig 
och att nivån på rekvisitan är jämn; att man 
inte ställer jättehöga krav på en punkt och 
sedan helt ignorerar något annat.

Den största rekvisitan är ju området. Vårt 
område är trovärdigt, en genuin fäbodvall 
utan vändplaner eller grävda diken. Vad 
gäller den personliga utrustningen måste 
man jämka sig mellan våra visioner och vad 
den enskilde deltagaren är beredd att göra. 
Våra krav är höga, men inte så höga att de är 
fascistiska, om du förstår vad jag menar.

Vi vill ha trovärdiga roller med ett 
trovärdigt spel. Vår vision är den totala 
inlevel-sen.

En sak som är viktig för oss arrangörer; vi 
gör det här för att vi tycker om att arran-gera 
lajv. Skulle bara hälften av lajvets alla roller 
tillsättas skulle vi fortfarande genomföra det 
och tycka att det är kul. Det viktiga för oss 
är inte antalet deltagare.

Text: Martin Brodén
Bild: Sara Persson

röda Under 
vingar Kollinge gods

Kollinge gods är en lajvsåpa i 3 delar  
som har satts upp flera gånger. Lajvet  
arrangeras av bröderna Tomas och 

Peter Davidsson. Det är ett endagarslajv som 
utspelar sig i en svensk överklassfamiljs fina 
villa. I första avsnittet har fadern i familjen 
avlidit och alla samlas för att testamentet 
ska läsas upp.

Konceptet är enkelt. Arrangörerna gör det 
så bekvämt som möjligt för deltagarna genom 
att fixa det mesta i förväg. Det är ett lyxlajv där 
man betalar arrangören för att göra allt. 

Peter: Som deltagare slipper man göra 
mer än vad man egentligen vill, så om man 
bara vill betala, läsa in rollen och åka, så ska 
det gå bra.

Arrangörerna satte upp lajvet första gång-
en åt deltagarna på en teaterkurs, som aldrig 
hade provat lajv tidigare. Lajvet är kort, och 
placerat i nutid för att alla ska kunna känna 
igen sig och lätt fixa utrustning.

Peter: Jag tror att efterfrågan på lajv som 
våra är en konsekvens av att lajvarna blivit 
äldre och fått mindre tid, men mera pengar. 
Man hinner inte gå på långa lajver som kräver 
mycket förberedelser. Förhoppningsvis dyker 
det också upp flera sådana här lajv, för det är 
sådana lajv som jag vill gå på.

Fëa: Lyxlajv, det låter dyrt?
Peter: Det kostar ca 500 kr, men det 

tyck-er inte jag är särskilt dyrt för en 
heldagsupp-levelse med båda mat och vin. 
Om man dess-utom jämför med fantasylajv 
med all utrust-ning, mat och transport så är 
det billigt. 

Tomas: Vi går med lite vinst, men det 
blir ingen ersättning att tala om, utan det är 
fortfarande mycket som görs ideellt.

Vilka är deltagarna?
Fëa: Vilka vänder ni er till?

Peter: Dels lajvare, men vi försöker också 
fånga in teatermänniskor och nybörjare.

Tomas: Jag tror det är ett bra nybörjar-
lajv, just för att det är så enkelt att delta.

Fëa: Vad är skillnaden med att sätta upp 
lajvet för teatermänniskor eller för lajvare?

Peter: Teatermänniskor tar 
större ansvar för hela spelet. De 
släpper litet grann på rollen för 
att det gemensamma spelet ska få 
gå före.

Fëa: Kan det inte bli svårt att 
gestalta trovärdiga såparoller?

Tomas: Jag tror att det finns 
såpakaraktärer i verkligheten, fast 
kanske inte alla på samma ställe. 
Vårt lajv är precis som såpan ett 
koncentrat av dessa karaktärer.

Jag tycker det är lite synd att 
många går på lajv bara för att 
uppleva sin egen roll, jag tycker nästan det 
är litet själviskt. Det intressanta är ju spelet 
mellan rollerna, det är ju där berättelsen sker. 
När man möter en annan roll är ju inte det 
viktigaste för min upplevelse att det pågår 
en massa inre processer i den karaktären, 
det viktigaste för mig är vad jag ser. Spelet 
är själva berättelsen.

Skruvad historia
Fëa: Ni har lagt er scen i en överklassmiljö 
där det är viktigt att hålla en perfekt yta, och 
det är även något ni poängterar i breven, att 
man inte ska bryta ytan. Vad vill ni uppnå 
med det?

Tomas: Det är väldigt lätt att vara extro-
vert på lajv, att agera utåt, men det är inte 
trovärdigt. Det trovärdiga – i Sverige – är att 
det inte blir så mycket utbrott. Det är detta 
vi vill fånga.

Peter: Det finns en poäng med att ha ett 
motstånd mot att spela ut allt. Annars skulle 
30 deltagare spela ut allting, få utbrott och 
börja gråta och slåss, och det skulle bli ful-
lkomligt ohållbart. Man kan inte reagera på 
20 personer som slåss, det blir en för märklig 
situation i det här sammanhanget som rollen 
inte kan ta till sig. Sedan blir det ju spännande 
om ytan brister, och alla försöker täppa igen 
hålet. Men även när ytan håller, trots att alla 
ser att den är på väg att brista.

Fëa: Vad ska folk få ut av ert lajv?
Tomas: Man ska få mycket lajvessens, en 

komprimerad lajvupplevelse serverad på ett 
lättillängligt sätt.

Peter: Man ska ha huvudrollen i en häf-tig 
och spännande historia. Det man ska känna 
är att i min historia var jag huvudpersonen. 
Man får vara med och berätta en historia – 
sin egen historia.

Trots att det är en skruvad berättelse finns 
det verkliga problem i den och man får genom 
lajvet en liten glimt av vilka värderingar andra 
personer kan ha. Det är väl något av poängen 
med lajv, att man upptäcker andra personers 
värderingar. Det tycker jag är bra och det är 
sådana intriger vi vill försöka skapa. 

Tomas: Sedan finns även allvaret i komi-
ken, att det finns utrymme att åka på lajvet 
för att ha roligt. Men sedan kan man sam-
tidigt uppleva en stark och hemsk historia, 
som även manar till eftertanke. 

Peter: En viktig sak man ska få ut av 
lajvet, det är att man ska ha haft väldigt 
roligt.

Blod är tjockare än vatten, första delen i såpan 
om Kollinge gods sätts upp igen i Stockhom 
i oktober. Är du intresserad? Gå då in på 
hemsidan:

http://www.go.to/kollinge.
gods

Text: Anna Westerling
Foto: Olle Sahlin

Fëa träffade arrangörerna till såpaserien Kollinge gods: Peter 
och Tomas Davidson och frågade dem om deras lajvkoncept 
såpalajv.
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Kalendarium Sverok Svealand ger din 

förening Runan och Fëa, 

Sverok Svealand ger din 

förening möjlighet till 

projektbidrag, Sverok 

Svealand ger dig en mysigare 

tillvaro.

Vad mer kan vi göra? Berätta 

för oss på vår hemsida!

www.svealand.sverok.se

Prenumerera på Fëa Livia!
För att få sex nummer hem i brevlådan, sätt in 150 kr på pg. 
639 95 16 – 1. Glöm inte att skriva namn och adress.  Enstaka 
nummer kostar 35 kr. Utanför Sverige tillkommer porto på 10 
kr.  Baknummer kostar 25 kr st (eller 20 kr st om du köper fler 
än 5). Värva en prenumerant och få ett baknummer gratis.

Erbjudande! Bygg ett arkiv med Fëa!
Köp samtliga baknummer från och med nr 9 för enbart 250 
kr, inklusive porto! Gäller till 31 augusti 2001.

 gör

30 jun – 8 jul 
Tvaa Hundare Medel⇢tid⇢släger
Ett medeltidsläger i de sörmländska kust-
trakterna, en mil söder om Södertälje. 
Kontakt: ledning@tvaahundare.org, 
08–554 430 08. 

23 – 29 jul 
Under Röda Vin⇢g⇢ar
Under Röda Vingar gestaltar konflikten 
mellan det gamla och det nya, det inveck-
lade samspelet mellan religion och politik 
och hur den enskilde slits mellan traditio-
ner och nya värderingar.
Arrangörer: Wermlandsgillet
Antal deltagare: 250
Deltagaravgift: 350:-
Plats: 1800-talsgård i Dalarna
Per-Anders Westin
054–21 72 48, 0705–23 48 84
urv.dimension.nu

30 jul – 5 aug Norge
Stor Ståhei for In⇢gent⇢ing
En förväxlingskomedi med drag av 
Shakespeares skådespel. Fokus vil være 
på lokalsamfunnet og hverdagsintriger, 
men det er også mulig med intriger av mer 
politisk og ideologisk art.
Åldersgräns: 18 år eller speciellt avtal.
Kontakt: staahei@laiv.org
http://staahei.laiv.org

1 – 10 aug Ryssland
100 Years
Ett ryskt lajv baserat på händelser under 
hundraårskriget.
Plats: Murmansk, Ryssland.
Deltagarantal: 200+.
Kontakt: Timo Multamäki 
murmansk-larp@wanderer.org 
+358-40-5479523

3 – 5 aug 
Operation: Crim⇢son Night
Airsoft och lajv möts i en världsbild som är 
densamma som rollspelet Mutants. (1984 
års upplaga.)
Plats: Mellansverige, Västmanland
Kontakt: Johan Munkestam, lord@zarkow.
com, 0739–800 489
http://www.Softgames.Nu

BUBBLARE!BUBBLARE!BUBBLARE!
5 – 7 okt 
Irrläror i Huckleby
Ett tredagars bylajv i fantasymiljö bland 
falska profeter. Saftiga intriger utlovas.
Arrangörer: ”Män och kvinnor av Than, 
kämparna från bergen”
Kostnad: 100:-
Kontakt: egilful@hotmail.com

BUBBLARE!BUBBLARE!BUBBLARE!
⌦13 - 15 okt Norge
Dødfødt
Dødfødt er et forsøk på å skape en Dogme 
laiv! Vi kommer i stor grad til å lage laiven 
sammen med spillerne. Men ta en titt på 
hjemmesiden så lenge. Der står det litt mer. 
Og vi prøver ikke på noen måte å lage en 
koselig laiv; men en laiv med følelser, tabu, 
og andre virkemidler for å skape stemm-
ningen vi er ute etter. Åldersgräns: 18 år.
Kontakt: idsartha@hotmail.com
http://dodfodt.laiv.org

23 – 25 nov Norge
Bohemian Rhap⇢so⇢dy
En bohemisk, fin-de-siecle fantasi, tidløs 
og ikke stedfestet, sett gjennom et angelisk 
slør av Absinthe og Hashish på utestedet 
”Bohemian Rhapsody”. En atmosfære av 
Beat og Christiania-bohem. Åldersgräns: 
20 år.
Kontakt: prokris@hotmail.com
http://www.no-such.com

Juli 2002 Norge
Hett rundt ørene
alias Egypt/Romer laiven
60-100 deltagare. 
Dette er en fantasy laiv, hvor det blir lagt 
stor vekt på gruppesamhold og spill mellom 
de forskjellige grupperingene. Settingen 
i grove trekk er ”kultur” motsetnigene 
mellom alver (egyptisk inspirerte) og men-
nesker (romersk inspirerte) + men god del 
andre rare innslag!
Kontakt: nyloekken@yahoo.com

Juli 2002 Norge
Blodraud sol, 

os⇢ke⇢grå måne
Samurajlajv i Norge för 30-

40 deltagare.
Åldersgräns 15-16 år, 

beroende på individ.
Kontakt: samuraj@

laiv.org
http://ork.laiv.
org/coming.
htm

Fëaredaktionen gör 
årets konventstidning 
på LinCon.Det allmänna tältlägret i Visby

All relevant information finns 
på www.nordrike.org/visby

All info om Knutpunkt 2002:
http://kp02.sverok.net




