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sidan 3-babe

Tova Gerge 
Fëas argaste skribent

Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det koskit i hagen,
där ligger Lisa med öppen kjol, och lille Pelle på magen.

Jag erkänner, jag är en hopplös romantiker.
Fuck you Ken!
Makt är attraktivt. Tänk att få vara prinsessan som 

är nyckeln till hans svårmodiga hjärta, som får honom att 
öppna sig. Ja, att få se prinsen komma ridande på sin vita 
häst och ta mig i sina armar och lova att allt kommer att 
lösa sig.

Vadå lösa sig? Det löser sig aldrig, du löser det.  
Ha lite förtroende för dig själv. 

Å sen lever vi lyckliga i alla våra dagar.
Och äter rosa moln till middag. Tro på dig själv  

istället. Jävla vekling!
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Det där hör du säkert ganska ofta  
någon vänlig själ påtala i alla möjli- 
ga sammanhang. När du har uttalat 

dig negativt om en golfpojke på din skola för 
att han har rosa pikétröjor. När du har skapat 
en roll och förklarar den genom att förklara 
kroppsspråket och kläderna och sminket. De 
tycker att du är ytlig och att du har missat 
någonting centralt.

Men de har fel! Utseende är centralt. 
Utseende är ofrånkomligt. Både för hur an-
dra människor bemöter dig och för hur du 
uppfattar dig själv. Gå inte på myten om den 
inre personligheten. Ytan är det enda som 
är betydelsefullt. Kroppsspråket, rösten, till 
och med så prosaiska saker som kläd- och 
sminkval, är generellt sätt oändligt mycket 
viktigare delar av oss själva än vad vi vågar 
påstå. Det som händer inne i ditt huvud är 
svårt att påverka, kontrollera och förmedla 
på något sätt som garanterat alla gånger 
fungerar. Det du gör med din yta är gränslöst 
rikt på möjligheter och tusen gånger mer 
lätt-hanterligt.

Ni håller förmodligen med mig om att 
kroppsspråket är ett fantastiskt redskap när 
man ska förmedla till omvärlden vad man 
tänker; när man ska skapa någon sorts res-
pons på sitt spel. Den hunsade pigan som 
knycker på nacken och säger ”Näe, jag vill 
inte hämta vatten” är inte längre en hunsad 
piga. Den nervösa hemmafrun i femtioårsål-
dern är ingen riktig nervös hemmafru om 
hon inte har händer som skakar och om hon 
inte trippar omkring och rättar till kuddarna 
i soffan hela tiden. Ändrar du aldrig så lite 
i kroppsspråket så får medspelarna en helt 
annan bild av vad din roll är eller vill. Det 
samma gäller givetvis utseendet. Sminkar 
man elaka ögonbryn så kommer omvärlden 
att tolka alla ens handlingar utifrån det. 
Samma handlingar utförda av ögonbrynslösa 
Guldlock kommer att bedömas på ett helt 
annat sätt. Från början i alla fall. Ibland 
kanske det går att passera utseenderelaterade 
fördomar. Men då återstår fördomarna kring 

den sociala kontexten; ordförrådsfördomar-
na, bakgrundsfördomarna, bostadsfördo-
marna... det handlar kort sagt fortfarande 
om yta. Det går inte att komma ifrån att all 
denna yta är omvärldens främsta källa när 
den ska skapa en komplett bild av dig.

Men hur kan utseendet påverka dig 
själv då? Även om ingen annan vet vad som 
händer i ditt huvud så vet ju åtminstone du 
det. Och det handlar inte om din hållning 
eller din mascara, det du tänker påverkas 
inte av sånt.

Eller? Människorna runt omkring bemö-
ter dig ju utifrån ditt utseende, det har vi 
redan kommit fram till. Om de väljer att 
behandla dig vänligt nedlåtande har du två 
val; du kan antingen försöka motbevisa deras 
uppfattning eller leva upp till deras förvänt-
ningar. Hur du än väljer så har ditt utseende 
och beteende, som var den ursprungliga 
an-ledningen till att du behandlades med 
vänligt nedlåtande, resulterat i en förändrad 
själv-bild. Ditt yttre har förändrat vad du 
tänker om dig själv.

Det är bara att konstatera. Smink och 
kläder påverkar din hållning och ditt sätt att 
röra dig – försök till exempel gå med stora, 
bestämda steg i kort kjol och stilettklackar. 
Du påverkas också av dina föreställningar 
om vilken sorts beteende människor som är 
klädda och sminkade på ett visst sätt har. 
Knäpper du på dig den rosa pikétröjan kom-
mer bilden av golfpojken och hans kropps-
språk att flimra förbi på dina näthinnor varje 
gång du minns hur du är klädd.

Jag ska berätta en historia. En vän till 
mig ägnade sina mellanstadieår åt att hata 
sitt utseende; hon kutade med ryggen, hon 
mådde dåligt av att se speglar, hon tittade 
ständigt ned i marken. Hon trodde att det 
fanns människor som var av naturen bät-
tre än henne, de som var både lyckliga och 
lyckade, och att såna som hon förtjänade att 
bli trampade på. Sedan tröttnade hon. Och 
hon gav sig fan på att inte stå ut med mer skit 
längre. Hon sträckte på ryggen. Hon låtsades 

att hon hade ett annat ansikte än det hon 
hade, ett  ansikte som hon uppfattade som 
vackrare – vackra människor fick och kunde 
göra som de ville. Hon avvek från vägen hon 
blivit tilldelad. Hon klädde sig och agerade 
utifrån någonting hon inte kände att hon var. 
Och plötsligt så lyssnade människor när hon 
sa saker. De tillät henne att ta utrymme. Hon 
tror inte längre att det finns människor som 
både har och förtjänar bättre liv än henne 
själv. Hon har oftast ingenting emot att se 
sitt eget ansikte i en spegel.

Tänk på det jag har skrivit någon gång 
när du har nytta av det. 

Tänk på det nästa gång du står framför 
garderoben. Om vi är och blir våra utseenden 
och vårt kroppsspråk så existerar inte det som 
händer inuti ditt huvud förrän du placerar det 
på utsidan. Testa din omgivnings fördomar. 
Experimentera med din sociala roll.

Tänk på det nästa gång du skapar en 
roll – kanske är det läge att börja utifrån och 
bygga inåt för en gångs skull? Efter all inle-
velsepropaganda som vi blir matade med, så 
är det lätt att få för sig att ytlighet betyder 
brist på inlevelse. Men kan det inte lika gärna 
vara tvärtom? Alla är vi ju människor. Den 
största skillnaden mellan oss är kanske inte 
vad vi tänker utan hur vi beter oss. Inte bara 
i de stora avgörande handlingarna, utan i 
små saker; handrörelser, ögonkontakt, ord-
val. Och för att kunna leva sig in i en annan 
individs handlingsmönster måste man först 
spendera lite tid på att inventera det. Djup 
utan yta är som en diabildsprojektor utan en 
projektionsduk. 

Tänk på det nästa gång du möter en 
människa. Det går inte att låta bli att döma 
någon utifrån deras beteende. Men gör din 
omgiv-ning tjänsten att åtminstone vara med-
veten om en bråkdel av dina fördomar. För 
alltså, man är ju inte sitt utseende. Man får 
ju försöka se till människan bakom.

Text: Tova Gerge

Asså, 
”Alltså, man är ju inte sitt utseende. Man får ju försöka se till människan bakom.”

Sex &
kärlek
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Kärlek
Vad är det som gör att vi svävar på  

moln, eller att vi gråter ögonen ur  
oss? Jo, kärleken. 

Vi ägnar så mycket tid åt den, alltifrån 
analyserandet av känslor till den tid som vi 
faktiskt spenderar med någon.

På lajv pratas det ofta om att uppleva 
saker, att känna. Ändå är det väldigt säl-
lan kärlek tas upp på lajv, och när det sker 
är det ofta klichéfyllt och banalt. Varför? 
Varför är det så svårt att spela på kärlek? 
Vad är det som krävs för att kärlek på lajv 
ska fungera?

För att verkligen känna och våga bli kär 
på lajv krävs mod. Att våga bejaka alla de 
impulser som kärlek är, och att tro på dem. 
Det kräver att man släpper all kontroll och 
självcensur. Kärlek är något man drabbas av  
och inte något som kan tvingas fram genom 
logiskt tänkande.

För att våga måste man känna sig trygg. 
Alla på ett lajv måste lita på varandra till 
100%; lita på att allt vi gör är spel. Saknas 
tilliten faller det platt. Jag minns gånger då 
jag stått i någon skog och undrat; stöter han 
på mig på riktigt eller är det en del av spelet? 
Jag tror också att det är alldeles för många 
som har låtit sin rollperson bli 
kär i någon som de själva är 
in-tresserade av.

som man just spelat ut starka känslor mot. 
Annars riskerar man att blanda ihop både sig 
själv och andra med rollerna, må så vara att 
det är omedvetet. Detta gäller både personer 
som man hatat och älskat. Det kan vara så 
enkelt som att städa ett kök.

Jag tror inte jag är ensam om att ha åkt 
hem från ett lajv och varit kär i samma person 
som min rollperson, även om det inte varit 
avsiktligt.

Men vad händer de gånger då man får 
intrigen ”var kär i honom” och det verkligen 
inte fungerar, man kan verkligen inte få sig 
själv att känna någonting? Även det beror 
kanske på att det saknas tillit. När tilliten 
finns kan man framkalla känslorna. Fokuse-
rar man på en person så kan man se bra sa-
ker. Det är inte svårt att känna kärlek. Men 
man måste lita på att det bara är spel för att 
våga ge efter för känslorna.

Naturligtvis faller detta de gånger då 
tilliten inte finns. Jag har fått intrigen att spela 
kär i någon som jag visste var kär i mig utan-
för spelet, och det fungerade inte. Jag vågade 
inte lita på att det jag gjorde i spelet inte skulle 
tolkas som utanför spelet och att jag således 
skulle såra personen eftersom jag inte kände 
samma sak som jag skulle förmedla. Det är 
en svår fråga; hur mycket man ska ta hänsyn 
till alla de där kanske-problemen. Jag skulle 
vilja kunna säga ”Vi kört hårt, och allt som 
händer är spel och det är det enda vi måste 
komma ihåg”. 

Men jag är ändå inte säker, speciellt när 
det är nybörjare, så blir jag alltid rädd att 
såra människan bakom som kanske inte har 
en riktigt klar bild av vad lajv innebär. Det 
kanske är fördomsfullt, men det förhindrar 
mig från att ge mig hän.

Ett annat problem med kärlek kan ju vara 
de fysiska gränserna. Hur långt kan man gå 
utan att trampa på människan bakom? Om 
man ska ta konsekvensen av mitt resonemang, 
så borde det ju vara så att kan man känna 
kärlek så kan man även göra fysiska saker 
med personen. Den fysiska kärleken är ju en 
del av kärleken. Sedan ska man ju inte bara för 
det tvinga sig över sina egna gränser. Om min 
roll är skriven så att hon vill hoppa i säng så 
fort hon får tillfälle, och jag, spelaren bakom, 
känner att jag inte vill det, då får man spela 

sig ur det. Jag är ändå den som i slutänden har 
rätt att tolka min roll, och kan styra spelet i 
en annan riktning. Rollen kan ha mens, vara 
på fel humör, eller så kan man som spelare se 
till att situationen aldrig uppkommer. För att 
få en kärleksupplevelse behöver man ju inte 
få den man älskar, det räcker med att gå som 
katten kring het gröt.

Varför måste man vara så otroligt fysisk 
då? Alla som har sett engelska kostymfilmer 
om 1800-talet vet hur otroligt erotisk en 
kramad hand kan vara. Det kan räcka.

När jag nu säger att man kan göra fysiska 
saker med en annan människa i roll på lajv 
menar jag inte att man måste vara attraherad 
off-lajv av personen för att kunna spela tro-
värdig kärlek. Nej. Det visar min upp-levelse 
på Europa. Din roll har andra preferenser än 
du själv och därför kommer din roll att bli 
attraherad och inte du.

Dock måste kärlek inte alltid vara lyck-
lig; svartsjuka är också en stark känsla. Jag 
har varit otroligt svartsjuk på lajv. Det var 
faktiskt äventyrsmilitärlajvet Carolus Rex 
som detta hände på. Jag fick uppgiften att 
spela den töntiga pluggisen som var kär i 
skeppets coolaste kille, och han var kär i mig. 
En klassisk amerikansk highschoolfilmplott, 
men som den romantiker jag är tyckte jag om 
intrigen. Jag skrev kärleksbrev till honom, 
gjorde allt för att finnas i hans närhet och 
fokuserade helt på honom. Han blev vikti-
gare än allt annat; arbete, sömn och mat. 
Jag kunde inte sova på hela lajvet, för om 
han skulle finnas i närheten måste jag ju vara 
vaken. De 45 minuter jag lyckades sova var 
då han låg bredvid och snarkade. Då visste 
jag var jag hade honom. 

Jag var kär, så kär. Eller besatt, så be-
satt. 

Men eftersom inte han fokuserade hela 
sitt liv på mig och jag såg varenda detalj 
han gjorde, så blev jag naturligtvis väldigt 
svartsjuk. Vad menade han med att ge den 
tjejen en klapp på ryggen, varför pratade 
han med henne? Eftersom rollen dessutom 
var så osä-ker vågade hon ju inte prata med 
honom om det. Förhållandet fick heller inte 
synas eftersom det var mot reglerna på skep-
pet. Jag satt i 10 minuter och tvekade om jag 
skulle gå fram eller inte. Sedan gled tillfället 
mig ur händerna. Att ha den blandningen 
av osäkerhet, kär-lek och svartsjuka var en 
fantastik upplevelse och ett av mina starkaste 
lajvminnen. För att verkligen ge det den 
tragiska Romeo-och-Julia-avslutningen så 
dog han förstås utan att jag kunde hjälpa 
honom eller hade hunnit prata med honom. 
Förtvivlan var total.

Alla aspekter av kärlek måste kunna 
ges-taltas. Det som finns i verkligheten ska 
rymmas i lajv också, för lajv handlar om 
verkligheten. Vi gör det svårare än var det 
är. Bara vi törs lita på andra och oss själva 
så kan vi ta tag i starka känslor som kärlek 
och svartsjuka. Våga uppleva!

Text: Anna Westerling
Bild: Johanna Hedberg

När du inte längre spelar din roll, utan 
verkligen blir den kan det komma tankar 
som du inte själv hade tänkt skulle komma, 
eller kan kontrollera. När sådana tankar 
är kärlekstankar kan det bli klurigt. Är det 
du eller din roll som tänker så om den här 
personen? Det finns ingen som kan svara på 
den frågan åt dig. Du får helt enkelt lita på att 
den uppkommit ur spelet; alltså är känslorna 
också en del av spelet. Om något annat visar 
sig senare får du ta det problemet då.

Men det är inte lätt att lajva efter de vill-
koren. Under ett av de lajv där jag upplevde 
mest tillit till mina medspelare – Europa – 
utspelade sig en konflikt mellan mina och 
rollens känslor. Min roll har börjat umgås 
lite med en annan roll och till sist kom tan-
ken ”han är ju ganska söt”. På grund av 
den pressade situationen som flyktinglägret 
innebar så uppstod det en beroendeställning. 
Han stödde hennes åsikter och hjälpte henne 
att få tag i saker hon behövde. När hon fick 
sitt ”nej, du får inte stanna”, stod hon sedan 
i snön framför honom och pratade kontrol-
lerat om vardagliga saker, medan det skrek 
inombords: ”Håll om mig!” Det gjorde han 
också. När hon sedan gick därifrån så ringde 

varningsklockorna i Annas huvud. Är jag 
intresserad eller är det min roll? Vem 
känner vad egentligen? 

Jag vågade helt enkelt inte lita på 
mig själv.

Efter lajvet såg jag till att städa 
köket  med honom för att se vem 
han var och för att upptäcka hur 
vi förhöll oss till varandra som 
oss själva. Vi kände inte varandra 
innan, så det var en möjlighet till 
debriefing helt enkelt. Jag märkte 
lyckligtvis att det var helt olika. 
Det var två nya personer som 
träffades. Jag kunde göra saker 

min roll aldrig skulle ha gjort 
och därmed löste knuten sig. Jag 

var mig själv och jag har andra idéer, 
tankar och preferenser än min roll. 

Jag behövde inte tveka längre över vem 
som känt vad.

Här kommer det otroligt viktiga med 
debriefing in. Man måste få hitta sig själv 

och vilken relation man har till människorna 

Kärlek kan vara alldeles, alldeles underbart. Det kan också vara svart, fruktansvärt, 
plågsamt. Vi har alla våra egna minnen. En sak kan vi dock vara överens om; det är en 
otroligt stark känsla. Under Knappnålshuvudet spelade jag  

en ängel som ”fallit”. Därför var jag  
fylld av min passion, ett enda dri-

vande personlighetsdrag och mål. Fylld så att 
jag inte längre hörde Honom och bara hörde 
kallet – Kärleken.

Syftet var som mycket med lajv inte rik-
tigt artikulerat. Både allvar och nöjeslusta. 
Resultatet – min roll och spelupplevelsen – 
skulle jag inte byta mot en förmögenhet.

Jag kan inte beskriva det utan att bli både 
personlig, svulstig, känslosam och predikan-
de, för vad jag upplevde var en välsignelse.

Kattbert skulle säga att mina ”känslomäs-
siga dissonanser” tog över och att jag hade 
en illusion av något meningsfullt. Så var 
det. Levande rollspel har, som jag så många 
gånger utnyttjat, en förmåga att väcka starka 
känslor hos deltagaren. Även om spelet kan 
vara platt och andefattigt, så hittar vi delta-
gare ett djup och en mening.

Mitt möte med rena kärlekskänslor var 
inte därför mindre äkta. Att jag kan minnas 
hur jag älskade den till synes korkade, men 
otroligt ömsinta och mjuka unga kvinnan jag 
vaktade är värdefullt. Att jag kan minnas den 
timida, men kontaktsökande unga mannens 
möte med en ängel är verkligt. Att jag kan 
minnas hur jag älskade den hårda men om-
händertagande och lyhörda unga mannen är 
lika reellt. Minnet av kärleken till den rädda 
unga kvinnan som försköt mig för att stå på 
egna ben är ett äkta minne.

Jag var i en värld med bara en känsla, en 
känsla av okompromissad, ren kärlek.

När jag gick därifrån lämnade jag en fa-
milj som jag fortfarande älskar. Vi har bara 
ett par dagars starka minnen.

Jag lärde mig under Knappnålshuvudet 
flera livsviktiga sanningar om kärlek. För det 
första går det, om man är tillräckligt stålsatt, 
att älska hela tiden – även mitt i våld och orät-
tvisa. För det andra strålar sådan kärlek utan 
ord till alla i närheten så att det obehagliga 
mildras och det varma förstärks. För det 
tredje är kärleken till någon inte summan av 
en persons fördelar och nackdelar. Kärleken 
är inte heller något ovärldsligt som inte har 
med individen att göra. Min lärdom om kär-
leken, som jag gärna delar med mig, är att den 
är oberoende och fullständigt intim. Väcks 
den till någon, så somnar den inte. Väcks den 
i dig, så kan den ges till vem som helst.

Som vanlig dödlig märker jag att den 
döva och blinda kärleken blir avskuren från 
verkligheten. Jag märker också att hårda 
ord och obehagliga gärningar skärmar av 
käns-lorna. Lust kommer emellan, liksom 
hat. Men jag märker också att kärleken inte 
påverkas.

Så tror jag, att om du älskar, så gör du. 
Sen kanske du inte bryr dig om att minnas 
det jämt och för alltid.

Text: Christopher Sandberg
Lajvs egen kärleksängel

Foto: Olle Sahlin

Kärlek i 
kravallernas tid
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En dag kommer vi att träffas igen, min  
själ. Först då kommer du tillbaka och  
ler vemodigt med värmen i dina ögon. 

Då kommer jag återigen att minnas hur 
det var att leva, att andas och att finna den 
ödesbestämda platsen i livet. Min plats, min 
tillhörighet. Mitt liv. Det har svartnat nu, men 
snart kommer ljuset och färgerna tillbaka, 
de får inte vara borta för länge. Minnena 
bleknar redan nu som gulnade fotografier, 
länge sedan glömda är deras händelser och 
ansikten, deras syften och tidpunkter. 

Någonstans i mitt inre väntar jag på 
någonting som aldrig mer återkommer. För 
sådana tillfällen kommer bara en gång i livet, 
min vän. En gång. Och sedan är de borta, 
bleka kopior inetsade på näthinnan, flyende 
ut ur minnets ljus trots mina böner. Du log 
och solen spann trådar av guld över dina 
anletsdrag, och jag mindes hur det var att 
sprudla av liv. Dina ögons mörknande säker-
het borrade sig in i min själ och bar mig hem. 
Jag väntar på en blick, ännu ett leende... ett 

ord. Jag väntar på någonting. Jag behöver 
mer än vatten, ändå kan jag aldrig dricka 
mig otörstig på dig. Det är hela din person, 
dina sorger och drömmar. Det är ljudet av 
dina hjärtslag som dämpat lever under min 
hud i solnedgångens gyllene rodnad. Det är 
en bort-tappad bit av mig själv jag söker, en 
gång så klar och skimrande i min hand, men 
nu ett svinnande minne av fullkomligheten. 
Jag söker efter lättnadens tårar blandade 
med glädjerusets omfamning, med febriga 
ögon och värkande själ ropandes stumt ditt 
namn. Jag söker min själs andra halva, jag 
saknar dig så. I drömmarna så levande, i 
verkligheten en skugga av vad som en gång 
var. Jag söker efter ord, jag söker efter liv. 
Du är det tysta svaret på alla mina frågor, 
du är den sanna tryggheten. Sammanfoga 
skärvorna, tänd himlavalvets stjärnor, smält 
in i min längtan och gör mig hel. Snälla, var 
här. Snälla, kom hem...

Det tar ett tag att återställa en smärre rub-
bad balans. Kärlek och omtanke är kraft-fulla 

ting som man inte kan underskatta. Jag gör 
det inte, i alla fall. För de har rört till det åt-
skilliga gånger. För de få som var med år 1999 
när det begav sig, kommer det nog att låta 
bekant. Det lilla kompislajvet Den be-dragne 
hade bara tio deltagare. Jag tror att Henrik 
och Sanna fortfarande lajvar, men de övriga 
kamraterna är bara ett eko från det förflutna 
numera. Rollerna hade blivit insnö-ade i en 
stuga och de var gamla kamrater alli-hop. Ett 
dygn satt vi där och levde oss in, smakade på 
vår egen bitterhet.

Hur i helvete Steffen hade kunnat 
glömma att kolla väderprognoserna fick vi 
aldrig ett mer formulerat svar än ett buttert 
mum-lande på. Jo, en fräsning kanske, men 
inte mer. Han hade för fullt upp med att 
blippa på sin mobil och svära över den usla 
mot-tagningen för att vara mottaglig för de 
andras repliker. Själv mådde jag bara illa. 
Jag kände mig klaustrofobiskt utlämnad till 
omständig-heterna och vankade emellan de 
olika små grupperingarna för att undvika att 

sitta stilla. Hade jag gjort det så hade 
jag suttit och skakat. Dessutom måste 
jag hålla mig presentabel och stark. Min 
stora kärlek Louise försökte kontrollera 
sitt cigg-behov genom att suga på en ho-
prullad pappersbit. Saker och ting hade 
kunnat vara annorlunda för oss om jag 
hade vetat om hennes läggning ett par år 
tidigare. Men då var jag inte ens säker 
på mig själv, fast jag borde ha fattat att 
tjejer var min grej. Ja, jag borde ju ha sett 
det komma när jag brukade se henne gå 
bakvägen hem från plugget... Jag minns 
hur förföriskt sensuell hennes rygglinje 
var med stegen och hur vinden brukade 
dra tag i hennes hår och få hår-testarna 
att mjukt rufsas om i vårluften...

Jag hade använt min egen förvirrade 
tonårsperiod för att dra fram Sara ur 
medvetandet. Hon skulle inte vara över-
energiskt framfusig med sin sexualitet, 
utan skulle vara den säkert osäkra. Hon 
gjorde ingen hemlighet av sin homosex-
ualitet, men skyltade inte med den heller. 
Hon hade varit med om ett par jobbiga 
saker i högstadiet och plöjde ner all sin 
längtan och sina drömmar i att finna 
den perfekta människan. Den människa 
som hon skulle leva resten av livet med. 
Jag lade nog ner lite för mycket av min 
egen naivitet i henne, för känslorna var 
skrämmande starka när jag sneglade åt 
Louises håll och jag kände hur munnen 
blev alldeles torr. Men där Johanna 
skulle trampa på stället och vända för att 
fly, där tog Sara beslutsamt ett steg framåt och 
struntade i självförnekelsen. Sara hade känt 
Louise och de andra länge. Det skulle vara ett 
sådant där kompisgäng som i St Elmos Fire... 
Ett kompisgäng där någon är olyckligt kär i 
en annan, ett par som varit ihop sedan skolti-
den har problem med ömsesidig bekräf-telse 
och en tredje hade ett missbruksproblem.

Sara var den olyckligt kära, som bara 
ha-de gått vidare med det mesta och fyrat av 
leenden och kompissnack när saker och ting 
blev jobbiga. Hon förnekade gärna sina käns-
lor och försökte vara en god vän med alla. 
Personligen blev jag mer och mer förtjust i 
Sara under spelets gång. Hon var omtänksam 
och snäll. Hon märkte att andra i rummet 
inte mådde bra och lät sitt eget illamående 
rinna åt sidan för att ge de andra sitt fulla 
deltagande stöd. Ansvarskänslan var större 
än rädslan och den milda känslan av panik. 
Saras stora trygghet var henne själv. Det är ett 
drag jag själv adopterat sedan dess och som 
jag vattnar lite då och då när det behövs. 

Timmarna gick och snart började jag ana 
att Sara inte var den enkla roll jag trott henne 
att vara. Det var en ödmjukt komplicerad 
person som hade en enorm förmåga att älska, 
även när det sårade henne djupt. Hon gav och 
tog med visa beslut. Att sjunka in i kvinnan 
som kände hur hennes ansikte mjuknade när 
hon såg Louise blossa på den där pappersbiten 
var lätt. Det var underbart att vara hon, det 

Fjolmkär i roll

kändes så rätt att vara stadig och pålitlig, med 
överromantiska griller. Sara var poetisk och 
skulle säkert vara var kvinnas dröm om hon 
hade varit man. Nu var hon inte man och hade 
därför ett begränsat fält att spela på, men hon 
var ärlig i sin uppriktighet när hon måna-de 
om sina vänner och letade filtar åt dem i 
rummet. Hon lät dem gråta ut mot hennes 
axel, redde ut små problem och medlade. Jag 
beundrade hennes tålamod och förmåga att 
på ett naturligt och smidigt sätt bara vara. 
Själv är jag en rätt reserverad människa med 
många rädslor. Men Sara var som ett lenande 
medel i maggropen. Hon lät ting komma och 
gå som de ville. Hon överlevde alltid, för det 
hade hon lärt sig att göra.

Jag hade inga problem med att spela den 
lesbiska Sara. En av de många och långdragna 
efterverkningarna var saknad. Jag längtade 
tillbaka med en enorm häftighet. Det var ett 
sug jag aldrig upplevt tidigare. Det var som 
att ha en rasande besatthet. Jag var inte kvar 
i rollen, istället sökte jag som privatperson 
efter någonting i de otaliga ansikten på stan 
som skyndade förbi. Jag sökte någonting 
som förkroppsligade Sara. Hon hade blivit 
en öm bekantskap som jag saknade. Det är 
underbart att vara förälskad, även när man 
vet att man lurar sig själv och att det aldrig 
kommer att fungera. Genom Sara hade jag 
byggt upp och övat på mitt intima uttryck 
gentemot andra människor. Hela mitt liv hade 
jag sagt att jag letat efter en människa som 
kan slå armarna om en och bara veta just 

när det behövs som mest, 
när det är dags att nå den 
självklara intima trös-ten, 
när det är dags att göra vad 
som är rätt. 

Som Sara kunde jag vara 
den person jag alltid har ve-
lat ha, den person jag alltid 
har velat vara. Den osjälviskt 
givande. Den människa som 
bara existerar i sagor och 
i enstaka oscarsvinnande 
fil-mer. Sara var mina ideal, 
Sara var förståelsen själv. 
Sara var svaret på mina 
egna frågor som tonåring. 
Jag slutade leta efter henne 
med tiden. Jag hade funnit 
henne i den romantiska 
lilla tvätt-svamp som är 
jag. Kärleks-hungrande och 
singel med konstnärsideal; 
alla är vack-ra, alla behöver 
omtanke. Jag kanaliserade 
alla mina bortslumpade och 
starka känslor genom Sara. 
Jag lev-de ut varenda tyst 
och olyck-lig förälskelse med 
henne. Utan ilska, utan sorg, 
men väl med ljuv bitterhet.

När Sara slöt ögonen och 
Johanna öppnade dem, så 
saknade jag något väsentligt. 
Jag hade varit kär i ett dygn, 
tre veckor om man ska räkna 

förberedelsetiden. Och från den snurrande 
känslovärlden med omvirv-lande värme och 
förhoppningar, landade jag i verkligheten. 
I verkligheten fanns inte den raka, direkta 
kärlek som Sara stammande och flammigt 
rodnande hade avslöjat för Louise. I verk-
ligheten fanns bara minnet av att vara kär och 
insikten om att jag nu inte fick vara det. Jag 
saknade känslan och de personför-ändringar 
den förde med sig. 

Sara ville bara berätta för Louise, vilket 
hon också gjorde. I verkligheten hade jag 
själv varit olyckligt lyckligt kär i tystnad i 
cirka nio år.

Genom Sara förverkligade jag mina hopp-
lösa drömmar och hittade en del av mig själv. 
Genom en simpel endygnsroll lärde jag mig 
att det är ok att vara gammaldags romanti-
ker och att älska vare sig man vågar chansa 
eller inte. Det är modet att älska som är det 
viktiga. Kanske var det därför jag blev lite 
småkär i min roll. Hon var allt jag velat 
vara. Hon var en fantastisk människa, hon 
hade karisma. Hon hade hopp, mod, hon 
hade allt.

Text: Johanna Hedberg

Är förhållanden något som bara inträffar mellan personer, eller kan ett förhållande 
uppstå även mellan en person och hennes roll?
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Okej. Låt mig skrika frågorna en gång  
till. Vad är mitt jävla problem? Var- 
för läser jag Törnrosa och Askung-

en högt för mina småsyskon? Varför går jag 
och väntar på The Knight In Shining Armour 
när jag inte ens är intresserad av att gå upp 
tidigt varje morgon och ge hö åt några vita 
hästar?

Jag satte mig ned och funderade igenom 
alla roller som jag har spelat på klassiska 
fantasylajv. En del andra lajv också för den 
delen. Och jodå. Dom fanns där allihopa. De 
arketypiska kvinnopersonligheterna. Det är 
visserligen ingen hemlighet att vi trivs med 
klyschor. Det är ju så otroligt mycket enklare 
än att konstruera komplexa roller. Och det 
måste ju inte vara något fel med att göra det 
enkelt för sig lite då och då. Men är det verk-
ligen bara rollspelet vi förenklar? Är jag ute 
på konspirationsteoretisk mark om jag påstår 
så mycket som:

Det är kärlek vi vill ha? 
Ingen kan hävda att utomhuslajvsvängen 

inte är rena rama kontaktförmedlingen. 
Woho. Låt oss trycka ihop massor av män-
niskor med ungefär samma intressen under 
samma tälttak och lämna dem där några da-
gar. Ge dem dessutom en ärlig chans att smita 
från sina personliga små kontaktnojor genom 
a) en roll b) en plats som bara existerar under 
en begränsad tid. Tänk så otroligt enkelt det är 
att flörta med folk som egentligen inte finns. 
Ingen risk för några besvärande konsekvenser 
där inte. Och skulle det ändå lyckas röra till 

sig så slipper åtminstone alla möta varandra 
i skolan på måndag.

Har du snappat upp min tes? Den där 
rollen, den gamla mögliga klichén, övergår 
ibland från att vara en roll till att vara en 
social roll. En social roll som är trygg för 
både spelare och motspelare och därför 
ett utom-ordentligt redskap att sköta nya 
bekantskaper genom. Våra hjärnor är duk-
tigt indoktrinerade på temat sagokärlek, 
och ingen kan låta bli att tycka att prinsen 
respektive prin-sessan är Charmerande. Även 
om det inte händer någonting sedan så finns 
den där igenkännande, kärleksfulla glimten i 
folks ögon. Ah, hon/han ser ut och beter sig 
som en riktig... tja, vad man nu väljer. Ma-
donna. Hora (den romantiserade varianten 
naturligt-vis, inga självmordstankar eller fula 
torskar här inte). Riddare. Bekräftelse är allt 
vi törstar efter. En handrörelse, ett ögonkast, 
nå-gonting som säger att du är godkänd.

Jag vet inte om jag tycker att det behöver 
vara ett så stort problem det heller. Det finns väl 
inte direkt någonting att göra åt allt detta usla 
självförtroende. Vilka spelar inte när de träffar 
nytt folk? Bilden mellan den verkliga personen 
och den tillrättalagda ytan kommer att krocka 
förr eller senare, både vad gäller lajvrelaterade 
förhållanden och andra. Då är det ärligare 
att gå ut öppet med att man spelar köns-
arketypsspelet. 
Det som stör 
mig är att vi har 
lyck-ats köns-
segregera kli-
chéerna. Förra 
året ringde jag 
e n  a r r a n g ö r 
inom fantasy-
genren och frå-
gade om en hög-
statusroll som de 
sökte spelare till 
fortfaran-de var 
ledig. Sam-talet 
löd ungefär som 
följer:

A: Ja, den är le-
dig... Vad sade 
du att du hette, 
sade du?

T: Tova Gerge.
A: Är det ett flicknamn eller?
T: Ja. Gör det någon skillnad?
A: Nej! Nej, nej. Eller...tja. Jag blev så 

paff bara, jag har aldrig tänkt på den rollen 
som en flicka.

T: Är spelvärlden jämställd? För då borde 
det ju inte spela någon roll.

A: Ja, den är jämställd. Men...alltså, det 
finns ju massor med andra saker att spela!

Det var ju inte riktigt lajvpolitiskt korrekt. 
Men det hände likförbannat, och det är en 
indikation på hur vi fungerar. Jag gissar att 
ingen annan flicka, eller i alla fall inte många, 
ringde och frågade om den där rollen, trots 
att det inte är förbjudet för flickor att spela 
högstatus. Man brukar till och med hävda att 
det är önskvärt. Och det är ju lätt att säga 
när ändå ingen vill.

Det är en ganska fånig diskussion 
egentligen; i de flesta lajvsammanhang är den 
generella skillnaden i rollval inte ens så stor 
att den märks (även om jag är övertygad om 
att den finns där). Men ge mig en diffus sago-
värld och jag lovar att jag sätter mig ned med 
broderi i handen och ger uttryck för min ön-
skan att vara Den Hunsade Kammarjungfrun 
Som Har En Affär Med Adelsmannen Och 
Gifter Sig Med Honom På Slutet För Att Hon 

Väna riddare & 
höviska jungfrur

Är Så Änglalikt God. Det där telefonsamtalet 
var bara en kvinnlig nyck och bör inte räknas 
till mitt egentliga beteende.

Hur många här har använt sig av en rolls 
beteende i ett privat sammanhang för att 
lättare kunna hantera en lite för intressant 
person? Undertecknad räcker upp handen. 
Och kommer att göra det igen. Och igen. 
Och igen. Folk som inte ens lajvar gör precis 
samma sak. Hur många gånger har du träf-
fat den korkade blondinen egentligen? Hur 
många gånger har du konstaterat att hon var 
jävligt mycket smartare och ömtåligare än hon 
verkade? Och tror du på fullaste allvar att du 
kommer att betrakta henne som någonting 
annat än en korkad blondin nästa gång hon 
dyker upp?

Jag trodde att jag höll på med ett enper-
soners skarplajv som hette ”jag bestämmer 
själv över mitt beteende”. Det korrekta 
namnet på lajvet är ”jag vill gärna tro att 
det finns valfrihet, men egentligen är jag mitt 
samhälles konsekvens och helt befriad från 
egen beslu-tanderätt”. Och det gör mig arg. 
För hur många gånger jag än skulle sluta vara 
så förbannat fåfäng så skulle min barndoms 
tornprinsessa fortfarande sitta inuti skallen 
och smygpropagera för långa ögonfransar 
och klädsam blygsamhet. Så vilken tur att det 
finns sagor och fantasylajv. Agera i enighet 
med alla trygga gamla sexuella klyschor – 
utan att få dåligt samvete för att du inte gör 
din jämställdhetsplikt! Är du hora, madonna 
eller häxa? Är du prins, gycklare eller byfåne? 
Är du tarotkort eller människa?

w w w

Gossen står på golvet, fager som en ros
Denna vackra flicka ska jag sova hos
Två och två i dansen
en och en går fri
Mister du balansen
så är allt förbi

Flickan står på golvet, reslig som ett 
träd

Denna vackra gosse ska jag sova med
Två och två  i dansen
en och en slås ut
Mister du balansen
så är allting slut

Text: Tova Gerge
Foto: Olle Sahlin

Z Krimskrams
f i k a  m e d a n n a

Hej, hur é det? Själv har jag det jätte- 
bra. Lite stressad inför alla sommar- 
lajv, bara. Hoppas att Under röda 

vingar blir bra. Om inte annat lär ju efter-
festen bli fet.

Det är en sådan skvallertorka i lajv-
Sverige! Men det är väl för att Visby inte 
har varit än. Vem planerar du att hångla 
med? Knektarna är ju alltid på. Men ska du 
verkligen vara så desperat?

Sverok har fått en ny logga. De valde  
mel-lan två fula och med marginell majoritet 
blev det en som var mer bild än logga. De har 
dock beslutat sig för en drogad teatermask, 
så äntligen har de förstått sig på lajv.

Men jag har funderat på en sak; varför 
håller vi på med lajv egentligen? Svaret dök 
upp på Under röda vingars debattforum där 
Coffe erkände att Ett glas arrade  Trenne Byar 
bara för att få brudar.

Martin Ericsson skrev på samma fo-
rum:

”Jag gillar att ha sex på lajv. Faktum är att 
jag bara åker på lajv för att ha sex med tjejer 
som annars inte bjuder ut sig. Det och en bra 
fond för en god pipa majja är helt enkelt vad 
all den här skiten i skogen går ut på.”

Å man får väl säga att de har lyckats. 
Antalet flickor i lajvvärlden har ökat, ivrigt 
påhejat av jämställdhetsfantaster, och själv 
har jag hånglat med båda på lajv.

Galadrimpojken Mikael Enmalm skapade 
i och med arbetet med Lyktsken teorin om att 
man får flickor av att arrangera lajv. Stämmer 
det på Under röda vingar? Jodå. Andreas 
Nyström ringde mig häromdagen och berät-
tade stolt att han höjt sin fulhetspoäng, och 
sedan en månad är han tillsammans med en 
gammal gymnasiekompis. Mikael Wermelin 
har ju av och till varit involverad med en 
viss förbundsordförande. Däremot är Per-
Anders Westin fortfarande singel, och först 
till kvarn…

Och Staffan Jonsson, som arrangerade 
De tusen rosornas väg förra sommaren är 
numera ihop med Emma Öhrström, som 
ibland kan ses i Stockholmskretsarna. Teorin 

som Martin och Coffe skapade håller alltså 
fortfarande. Vi får se hur det går med deras 
KPT på Under röda vingar. Coffe som har 
flickvän har satt sig själv i säker position 
genom att spela munk.

Men spelar sex så stor roll då? Jodå. En av 
våra skribenter ville inte att en av Fëas redak-
törer som har haft sex med chefredaktören 
till en konkurrerande tidning till Fëa skulle 
korrekturläsa skribentens artikel. Hängde ni 
med på den?

Sverok Stockholm fyller 10 år den 17 
augusti. Man får gratulera. Det ryktas att 
det ska vara fett med fest då. Men den kom-
mer aldrig att slå Fëas fest i fethet. Har du 
inte hört!? Fëa ska ha fest i höst! Alla är 
välkomna, naturligtvis! Du också.

Fëaredaktionen är för övrigt en väldigt 
aktiv redaktion. Inte nog med att vi har fått 
ut den här tidningen innan vi måste. Delar 
av redaktionen är involverad i Knutpunkt. 
Själv är jag programansvarig, så jag måste  
ju berätta att vi redan börjat jobba och att 
Knutpunkt nästa år hamnar i Stockholm. 
Dessutom har programgruppen kommit 
med förslag på en symbol, en spermie, eller 
ett ägg med spermier omkring sig. Sverok, 
släng dig i väggen.

Andra delar av redaktionen gör lajv. Tova 
sitter tillsammans med medarrangören Emma  
och har arrangörsångest inför Survival of 
the maddest. Men eftersom jag har hört att 
det är en dystopi kan det inte bli annat än 
bra. Johanna och Cilla, däremot, planerar 
sitt dokussåpa-arr med en enda uppgift – att 
plåga deltagarna. Fëaredaktionen blir bara 
on-dare.

Vad Martin tänker göra med sitt Innan 
hösten vill jag inte ens tänka på.

Eirik ska förresten flytta till Danmark 
och börja i samma skola som Lars Munck. 
Und-rar vad för onda saker som kommer 
av det?

Nä, nu måste jag springa! Ska på möte! 
Ses!

Kram, Anna

Nu i sommarnätternas blomplockande tider, när hela fëaredax glatt skuttar över gärdsgårdarna 
sju för att vara sådär lagom traditionella och pressa prästkragar under kudden för att 
se i drömmarna vem man måhända skall hångla med under Visby i år; så kom ännu en 
redaktionsmedlem skuttandes. Med laptopen och en marionettmästares koll på alla 
kontakttrådar hoppade Wille Raab in i redaktionen. Med diverse specialförmågor har han fixat 
till den nya hemsidan på ett sätt som kommer få er att dåna när den släpps! Redax vet att Wille 
kommer att göra succé, så duktig är han. Och han är snäll också! Redaktionen önskar tacka 
Martin Olsson för lång och trogen tjänst. Han har varit en klippa och ska ha en stor, varm kram för 
allt han har fixat och donat med, samt för sitt stora tålamod med hemsidan, med hattifnattarna 
(oss) och med allt annat han tacklat med lugn. Heder och MUCK! – Chefredarna X & Y
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Alla byns kvinnor går under förvän-  
tansfull tystnad in i skogen under  
facklornas sken. Alla vet vad som 

ska hända– det är dags för den årliga Diony-
sosritualen. Väl framme delar prästinnorna 
in oss i olika grupper: Glädje, Galenskap, 
Dryckenskap, Lusta.

Facklorna står i en fyrkant och varje 
grupp drar sig tillbaka till en fackla där det 
står en liten skål med blod. Sakta börjar de 
fyra kvinnorna i varje grupp att måla var-
andra i ansiktet med blodet under ett lång-
samt begynnande hummande. Facklornas 
sken fladdrar över deras ansikten samtidigt 
som mina fingrar känner den varma huden 
och blodet.

Vi börjar sakta röra oss i en ring. Hum-
mandet fortsätter. Vi börjar göra långsamma 
rörelser med armarna, och hela kroppen 
följer med. Runt i ringen som svajande sjö-
gräs rör vi oss.

Nu får vi masker av prästinnorna. Vi 
sätter på oss dem och kastar sedan huvudet 
bakåt i ett samstämmigt skri.

Vi rör oss i ringen igen, mässande Di-
o-ny-sos, Di-o-ny-sos. Vi slår oss i takt på 
knä-na. Mässandet fyller mitt huvud, Di-
o-ny-sos, Di-o-ny-sos. Tempot och rösterna 
ökar. Nu är jag bortom vett och sans. Då 
ger en av prästinnorna upp ett tjut. Vi följer 
efter en efter en. Vad det känns befriande att 
få skrika!

Vi börjar röra oss mer fritt, fortfarande 
mässandes Di-o-ny-sos. Nu är det intensivare. 
Förväntningarna ökar. Alla är helt uppsluka-
de av dansen och ropen. Vi mässar. Di-o-ny-
sos, Di-o-ny-sos.

Så plötsligt hoppar han in i ringen. Vi 
skriker. Jag skriker som jag inte gjort annat. 
Han är här och står i mitten av ringen. Han 
har en vinflaska där vinet skvätter ut. Vi 
skriker och mässar om vart annat och vet 
inte vad vi ska ta oss till.

Så börjar han. Han går runt i ringen och 
berör varje kvinna, han känner aldrig på 
hennes kropp utan bara på konturerna i luften 
framför henne, men det räcker. En efter en av 
kvinnorna i ringen trillar ihop under njutnings-
fulla skrik. Vi som står väntar frustrerade.

Så kommer han. Han berör mig och jag 
trillar handlöst ihop skrikandes. Sedan ligger 
jag där på marken och skriker och skrattar 
om vart annat. Två andra kvinnor bredvid 

mig ligger också och skrattar och vi rumlar 
runt tillsammans.

De andra kvinnorna reser sig en efter en 
i tystnad och tar av sig sina masker. Vi ligger 
kvar, uppslukade i vår egen värld. De andra 
börjar sjunga, och vi tar oss samman och sät-
ter oss upp. Tonerna är mjuka och sköna. Vi 
sitter kvar i ringen och sjunger sång på sång, 
ingen är redo att resa sig upp.

Efter ett tag har vi lugnat oss och reser 
oss sakta upp och går sjungandes tillbaka till 
byn. Där väntar oss männen och verkligheten, 
men vi har gjort någonting som de aldrig 
kommer att få veta. Alla har kvar känslan 
av gudomlighet och extas.

I detta nu, när jag sitter vid min dator och 
skriver ner detta känner jag fortfarande känslan 
av extas. Detta var tveklöst en av mina starkaste 
lajvupplevelser. Men varför genomförs det då 
så få ritualer på lajv i Sverige? 

Jag tror att det finns en rädsla av att göra 
fel och att skada personen bakom. Det fanns 
även hos arrangörerna till Sången om Myke-
ne. De löste dock detta genom att hålla allt 
på en nivå där alla deltagare kunde känna sig 
trygga. Vi tog inte av oss några kläder, det var 
inga beröringar eller något annat som kunde 
anses kränkande. Dessutom visste vi alla in-
nan vad som skulle hända, så att alla kunde 
ge sin fulla tillit och kasta sig in i leken.

Eftersom detta var en ritual med sexuella 
anspelningar tror jag även att det faktum att 
det inte fanns några män där hjälpte oss att 
släppa loss och uppleva. Vi kunde låta vår 
egen sexualitet flöda.

En av de viktigaste grundstenarna för en 
trovärdig ritual tror jag är tryggheten och 
tilliten. Att alla litar på varandra och vet att 
de inte kommer att utsättas för något obe-
hagligt, utan kan släppa loss helt.

Man kan göra ritualer på många sätt, 
det här var bara ett. De här arrangörerna 
hade mig veterligen ingen annan inspira-
tion än hur de verkligen gjorde i det gamla 
Grekland. Plocka fram gamla Fëa nr 21 och 
läs om ritualer där och ta sedan med idéerna 
till ditt eget lajv och låt fler få uppleva vad 
jag fick göra. 

Text: Anna Westerling
Foto: Olle Sahlin

Lajvorgasmn

Man kan genomföra ritualer på 
många sätt och det här är ett 
som användes på Sången om 

Mykene. 
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Sommaren 2000 arrangerades ett litet  
lajv vid namn Sången om Mykene – ett  
i mitt tycke lyckat lajv om antikens 

Grekland, med plats för både gudar, mytolo-
giska personer och vanligt folk. I denna 
blandning av roller tilldelades jag den ulti-
mata rollen – Afrodite, kärlekens gudinna.

Afrodite är en vacker varelse som vill att 
alla ska älska och älskas. I den vackra kärle-
ken föds grymheten; grymheten att inte älskas 
av den man älskar och att se sin älskade älska 
någon annan. Den vackraste av kärle-kar 
återfinns mellan barn och föräldrar, det är 
den villkorslösa och äkta kärleken. Afro-dite 
är kärleken, den sexuella lusten och där-för 
den vackraste av gudar och gudinnor, men på 
sätt och vis också den grymmaste.

Att spela Afrodite var en utmaning, både 
före och under lajvet. Före lajvet var jag på 
sedvanligt sätt tvungen att förbereda mig. 
Normalt får man en enkel rollbeskrivning 
som man med hjälp av fantasin kryddar upp 
till en lagom nivå, men i detta fall finns det 
hyllmeter av information och tolkningar av 
Afrodite. Jag skulle nog våga mig på att säga 
att det är mer till nackdel än fördel att ha så 
mycket information om sin roll. De största 
svårigheterna låg i att sammanställa och föra 
ihop flera olika mytologiska händelser till 
ett enda, för mig, korrekt händelseförlopp. 
Som tur var bestod ”gudagruppen” av åtta 
gudar, med liknande problem, så vi hjälpte 
varandra att sy ihop en trovärdig bakgrund. 
Problemen gällde inte bara vår bakgrund, 
utan låg också i hur vi skulle bemötas och 
bemöta folk i byn.

Tänk er att Afrodite beger sig ner från 
Olympos, ner till människorna i Hellas. Hur 
blir hon bemött? Hur ser hon, för det första, 
ut? En gud får aldrig visa sig i sin rätta skep-
nad för en människa. Hon måste alltså vara 
förklädd. Skulle hon förklä sig till en ful 
gam-mal gumma? Knappast, hon vill vara 
och är den vackraste av alla. Dessutom bär 
hon ett magiskt bälte som gör att alla män-
niskor åtrår henne. Så vart hon än begav sig 
skulle hon få en viss uppmärksamhet. Detta 
funge-rar bra i böcker och på film – dock 
inte i verkligheten. Jag kan inte sätta på mig 
ett bälte och på så sätt bli oemotståndlig, 
jag kan inte bara gå ut på stan och få hela 
det manliga släktet efter mig som dreglande 
hundar. Magi fungerar bra i fantasin, men 

dåligt i verklighe-ten och på lajv.
Den stora utmaningen under lajvet var 

just att få folk att på ett magiskt sätt inse 
vem de talade med utan att de visste om det. 
Omöjligt! 

Under lajvet var vitt gudarnas färg, så det 
enda sättet var att visa något vitt och pre-
sentera sig och hoppas att ingen annan såg 
på. Ingen bra lösning kanske, men lajvmagi 
är sällan bättre än så.

Det som var mest fantastiskt med att 
gestalta Afrodite var den självkänsla som jag 
byggde upp. Att kunna röra mig bland män-
niskor och samtidigt få känna att jag är den 
vackraste av alla, det var väldigt häftigt. Jag 

Afrodite
lärde känna min egen kvinnlighet och jag kan 
ärligt säga att jag inte riktigt har kommit ner 
till jorden än, jag svävar fortfarande uppe på 
ett moln, i höjd med Olympos. Det är inte 
så att jag tror att jag är ”bäst, snyggast och 
vack-rast”, men jag kan se på mig själv på 
ett annat sätt. Afrodite har lärt mig att alla 
är värda att älskas och att man ska älska sig 
själv för den man är.

”Kärleken är störst av allt” heter det. 
Kärlekens makt över människan är inte att 
förakta, men kärleksgudinnans makt på lajv 
är däremot ringa.

Text: Jenny Falk Lundberg
Foto: Susanne de Pauli

”Det som var mest fantastiskt med att 
gestalta Afrodite var den självkänsla som jag byg-
gde upp. Att kunna röra mig bland människor och 
samtidigt få känna att jag är den vackraste av alla.”
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Amaranth III utspelade sig år 39 efter  
Kristi födelse. I centrum för hand- 
lingen stod den romerske senatorn, 

den maktlystne och egoistiske Claudius, 
hans kuvade och självutplånande slavar, 
och, som en slags katalysator, en liten grupp 
kristna missionärer med Maria Magdalena 
i spetsen.

Det var tre tankesätt som ställdes emot 
varandra. För den romerska familjen var 
den romerska civilisationen världens ljus, 
romarna var mer värda än andra. Att döda 
de som inte ville bli styrda av Rom var 
fullständigt rätt, det enda viktiga att sprida 
den romer-ska civilisationen. Slavarna var 
inte människor, utan djur. För slavarna var 
detta värl-dens ordning, livsuppgiften att vil-
lkorslöst älska den romerska familjen. Frihet 
och frid är något slaven ska finna inom sig 
själv. Sedan kom då vi, som hade i huvudsak 
tre budskap; älska din nästa, var barmhärtig, 
och inför Gud är alla lika.

Det kristna kärleksbudskapet, älska 
din nästa, är rätt nära vanlig demokratisk 

Guds vägar är i sanning outgrundliga.
Ända in i roten av vår sekulariserade
tidsålder hittar hon vägar att få skeptiska, ironiska och 
materialistiska människor att på djupaste allvar predika 
hennes
kärleksbudskap i en vecka.
Till och med tro på det. Hur gick det till?

Att älska 
sin nästa

hos de kristna och få höra att man var älskad 
och bli sedd som en människa blev ett sätt att 
klara av att fortsätta spela sin slavroll utan 
att knäckas. Vi fick trösta många trötta och 
modlösa människor. 

Samtidigt nästlade sig kärleksbudskapet 
längre och längre in i mig. Jag kan inte räkna 
de gånger jag har sagt ”älska din nästa” på 
det här lajvet, och många gånger kändes det 
i min mun som en sliten fras, patetiskt och 
fånigt. Men det verkar som om många hade 
ett så stort behov av att få höra just det att 
de trodde på vad jag sa.

Situationen man skapade på lajvet var ett 
förnekande av människovärdet. Slavar och 
romare tvingades att stänga av stora delar av 
vad det innebär att vara människa; respekt, 
frihet, kärlek, stolthet och att kunna visa 
ömhet. Vår katalysatorfunktion satte igång 
samtal om hopp, om kärlek, om meningen 
med tillvaron och hur man trots allt, hur jäv-
ligt livet än är, kan hitta ett sätt att finnas.

Hur kan det finnas så mycket ondska i 
världen om Gud är god?

Det stora budskapet Amaranth förmed-
lade var tron på den enskilda människan. 
Även om det kanske inte finns några gudar 
har människorna i sig själva en enorm poten-
tial att leva, skapa och vara lyckliga. 

Guds rike är redan här, eller hur var det 
han sa, den korsfäste profeten?

Text: Elsa Adrielsson Helin
Bildcollage: Johanna Hedberg

huma-nism; respektera andra människor, visa 
tole-rans, var snäll, förtryck och våld är fel 
och så vidare. Jag frågade mig till en början 
om vi kanske skulle sabotera för de andra 
som försökte skapa det hårda slavsamhället. 
Kanske behövde de få vara ifred och prova 
sina nya sätt att tänka utan att vi kom och 
pratade om den humanism som vi alla är 
rotade i.

De första dagarna på lajvet blev det lite 
så. Vi bemöttes med distans och misstänk-
samhet, medan romare och slavar förankrade 
sig i sina nya tankebanor. Frågan för oss blev 
om det var rätt att lägga sig i förhållanden 
där människor ändå fungerade. Vad hade 
vårt kärleksbudskap att tillföra dem, där det 
viktigaste var att överleva, att få mat och tak 
över huvudet. Gjorde vi bara slavarna oly-
ckliga genom att visa dem en respekt och en 
värdighet som de ändå aldrig skulle få?

Alla spelade väldigt hårt på slavsamhället. 
Romarna behandlade sina slavar som om de 
vore möbler, ofta sämre. Om en slav spillde 
när hon serverade vin fick hon vinet kas-tat 
i ansiktet. Slavarna fick inte se fria i ögonen, 
de fick inte gå med rak nacke, de fick inte sk-
ratta, och de fick mycket stryk, både psykiskt 
och fysiskt. Eftersom lajvet var långt slet 
spelet ganska rejält på slavarna, men också 
på dem som spelade romare.

Fler och fler kom för att prata med oss 
och fråga vad vi egentligen menade med det 
vi sa. Jag tror att vi blev en ventil för folk 
som behövde en liten lättnad i spelet. Att sitta 
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Det finns hjältar man minns – ni vet;  
den där orädde, långe och ståtlige  
mannen med rätt blick, med rätt 

poser, rätt följe och uttryck. Han utstrålar 
karisma så det luktar långa vägar och i 
varenda person väcks nyfikenhet, förundran 
och ett begär efter mer. Kvinnorna vill veta 
var han kommer ifrån, hur den säkra blicken 
har fått sin förkrossande genomslagskraft. 
Männen undrar vad han kan göra och vad 
i hela Hälsingland det är som gör honom 
så spännande och intressant. Kvinnorna 
suckar, någon skriver en kärleksdikt. Och 
runt omkring denna gestalt så spinns myten 
om Hjälten™. Han behöver inte säga ett ord. 
Han behöver bara ha karisma. Han behöver 
inte överanstränga sig för att få igång kon-
versationer eller spelsituationer. Han är större 
än livet självt. Halleluja! Praise the Lord, oh 
maidens, and hunt the hero!

Sedan finns ju den mörke hjälten, en så 
kallad Mystisk Hjälte™. Antagonisten. Han 
fascinerar och retar sinnena till vansinne. Han 
är inte direkt talför, annat än när han över-
raskar någon med ett känsloutbrott eller en 
väldig diskussion som vänder upp och ner på 
allt någon någonsin funderat ut och antagit 
i hemlighet om honom. Han är den andra 
sortens stereotypa hjälte. Den typen som vi 
tjejer gillar! Farliga killar är oemotståndliga. 
Kanske är det för att alla kvinnor önskar att 
just hon är nyckeln som låser upp honom 
och får honom att ösa ur sig alla de sedan 
länge bortglömda känslor och scenarion 
som hennes romantiksvultna hjärta törstar 
efter. Ingen förvånas över hans förmåga eller 
person när han plötsligt uppvisar den ena fär-
digheten efter den andra. Han är den liderliga 
själen med ett sargat förflutet, den motiverade 
hämnaren, den besatte som dyrkar och den 
eldige älskaren.

…och sedan finns ju Raoul.
”Vem är Raoul?”, kan man då fråga 

sig. ([rauuul]; svenssonkostymen, manligt 
irritationsmoment som stör det intensiva 
samspelet mellan Christine och Operafan-
tomen – romantikerns anmärkning). Raoul 
är hjälten alla älskar att hata. Han är killen 
som inte kan mäta sig med dramats mer ka-
rismatiska hjältefigurer. Han är även killen 
som får flickan i slutet, trots allmänhetens 
vilda protester. Han sitter alltid och ser efter 
sitt hjärtas dam med stora, avgudande ögon 

och dyrkar marken hon går på. Han är artig 
och belevad, om än en riktig torris. Han är 
den herrelösa hunden som stryker omkring 
dramats hjältinna. Han må vara normal och 
snäll, till och med trevlig, men ur attraktion-
ssynpunkt är han en mes. Han är doftlösa, 
vita blommor, medan dramats Hjälte™/
antagonist är de djupröda rosornas man 
med en instinktiv lockelse som Raoul aldrig 
ens spontant skulle kunna utstråla. Han blir 
mer än gärna sin härskarinnas lilla hängivna 
kärleksslav och skyddar henne intill sista 
andetaget. Han går genom eld och vatten för 
sin kärlek – ok då, han snubblar – han har ju 
inga specialförmågor, vilket de två stereotypa 
hjältarna har, utan hamnar alltid i trubbel på 
grund av just sin oförmåga att utstråla den 
magnetiska kraft som får knäna att vika sig 
under alla hans motståndare. Raoul måste 
alltid misslyckas, oavsett modiga försök att 
rädda dagen, för att de andra hjältestere-
otyperna ska framstå i bättre dager. Raoul 
är kontrasten omgivningen behöver för att 
kunna upphöja den andre.

Raoul har det inte lätt. Han får slita och 
arbeta sig upp för att bli mannen hjältinnan 
väljer i slutet av dramat. Och även när han 
uppnått sin status som fullvärdig semihjälte 
så hatas han. Men är vi rättvisa mot Raoul? 
Är vi rättvisa mot hans trista jag?

Han får alltid spela andrafiolen ända till 
det tillfälle då vi sitter där med öppen mun 
och protesterar medan hjältinnan låter sig 
enleveras och räddas ur Hjältens™/antago-
nistens lya enligt konstens alla regler. Vad 
är det hon har fattat som inte vi har fattat? 
Vad är hennes deal med det där kvastskaftet 
till karl?!?

Faktum är att Raoul är den intressantaste 
hjälten av dem alla. När man ska gestalta 
honom så tvingas man att tänka efter på 
ett helt annat sätt än när man släpper lös 
sina samhällsmekaniskt inlärda impulser 
att spela den klassiske hjälten/antihjälten. 
Man skulle kunna knacka av toppen på 
någon av favorithjältarnas huvud som på 
ett ägg och sedan gröpa ur innehållet och 
inte hitta någonting överraskande. De här 
hjälterollerna är bara en lek med de mest 
vanliga klysch-or som står att finna. En 
härva med trådändar i varje annan stere-
otyp hjälte man någonsin har sett, hört och 
läst om. Den är lätt att trassla ut, för det är 

En kurs i de manliga hjältestereotypernas respektive 
dygder. För den bitne hjältelajvaren.

Vem fan bryr

en härva av ytlighet. Det är föreställningen 
om hur en hjälte bör vara som gestaltas i de 
två typerna. Vi vet hur en hjälte är och vad 
han eller hon ska representera. Alltså faller 
Raoul i skuggan av detta, fast han egentligen 
är den enda äkta hjälten i dramat. Varför är 
då den trista rollen den in-tressanta rollen? 
Jo, för att den fortfarande har outforskade 
element i sig, för att den fortfarande kan bli 
kompletterad med egenskaper på ett sätt som 
de redan gjutna rollerna inte kan, eftersom de 
är låsta arketyper och ingenting mer. Blandar 
man in andra egenskaper än de redan invanda 
i de två stereo-typhjältarna så blir de den 
slutgiltiga Raoul; den person som Raoul blir 
i slutet av dra-mat. Upprättelse!

…å andra sidan så är ju Christine ett 
spån. Sorgligt, men sant. Istället för att 
utvecklas till en intressantare karaktär genom 
att korrumperas av Operafantomens mörka 
influenser, så bli hon bara ännu en av dessa 
snörlivspuffade bystdamer som vill få sin 
normale, välanpassade prins. Hon tar den 
lätta utvägen och väljer den trygge killen 
för alla andra skäl än att han offrar allt för 
henne. Den mystiske hjälten kapitulerar för 
den stora kärleken och faller offer för självde-
struktivitet i denna starka kärleks namn. Och 
alla lider med honom.

Men vem fan bryr sig om Raoul?

Text och bild: Johanna Hedberg

sig om Raoul?



16 17

Vill man vara elak kan man säga att  
vampyrer handlar om ett sätt att  
behandla förtryckt sexualitet utan att 

faktiskt göra det, om ni förstår vad jag menar. 
Vampyren i litteraturen har haft två riktiga 
storhetstider. Den första kom med Bram 
Stokers bok Dracula, Den andra infann sig 
med Anne Rices Interview with the Vampire. 
I övrigt finns en uppsjö med vampyrlitteratur, 
men ingenting som bildat skola.

Viktorianska vampyrer
I London smyger en mystisk gentleman om-
kring i gränderna. Han har redan bestämt 
sitt offer. Han vet var han ska finna henne. 
Hans beteende styrs av månens faser. När 
han finner sin kvinna vet han vad han ska 
göra. Han ska visa henne vad det är att vara 
människa. Nej, det är inte Dracula. Det är 
Whitechapel-mördaren, också känd som Jack 
Uppskäraren.

Det är det här som är problemet med ett 
samhälle som det viktorianska. Det man läg-
ger locket på kommer att dyka upp på de mest 
bisarra och skrämmande sätt. Bram Stoker 
kom ut med sitt kult-alster Dracula 1897, 
nio år efter morden i East End. Det finns 
naturligtvis ingenting som säger att han var 
inspirerad av morden, däremot säger jag att 
det är samma samhälle som fött dem båda.

Vad går Dracula ut på då? En exotisk 
furste från Östeuropa blir lockad ur en fyra-

hundraårig känslomässig dvala efter att ha 
sett ett foto på en kvinna i London. Efter en 
massa turer fram och tillbaka har Dracula 
varit i London, dödat kvinnans bästis, rövat 
bort henne till sin borg för att göra henne till 
vampyr och ge henne evigt liv, varpå hennes 
bästa vänner kommer och räddar henne från 
detta öde.

Kvinnan, Mina Murray, är oskulden själv. 
Hon är nyligen förlovad. Hennes tilltänkte, 
Jonathan, blir skickad till Dracula å sitt före-
tags vägnar. Att Mina och Jonathan skulle 
ha gjort något sexuellt är helt uteslutet – de 
är det viktorianska idealet för ett förlovat 
par. Lucy Westenra, Minas väninna, är en 
mansslukerska utan like. Hon har vid ett 
och samma tillfälle affärer med Arthur Hol-
mwood, dr. Seward och amerikanen Quincey 
Jones. Hon väljer slutligen den rikaste av 
dem, Arthur, till make.

När Dracula så kommer till London är 

det första han gör att söka upp Lucy. Inte 
Mina, den han åtrår. Dracula tar sig in i Lucys 
sängkammare nattetid och dödar henne sakta 
men säkert under loppet av ett par nätter. 
Temat ”våldtäkt på medvetslös hora” lyser 
igenom. När Lucy blir vampyr inser männen, 
ledda av moralens slutgiltiga väktare van 
Helsing, att de måste döda henne. Det är det 
enda sättet att rädda hennes själ.

När Dracula till slut går till attack för att 
erövra Mina använder han sin övernaturliga 

vampyrcharm. Hon blir, mot sin vilja, dragen 
till den exotiska och mörka främlingen. Det 
är inte hennes fel. Hon är ju bara människa. 
Oskulden själv. Hennes heder är och förblir 
obefläckad. Och så blir hon ju räddad på 
slutet.

Mina och Lucy är madonnan och horan. 
Det blir inte klarare än så här. Dracula får 
gärna göra slut på horan, men genom att föra 
bort madonnan till en annan värld hotar han 
hela den viktorianska världsbilden. Madon-
nan tillhör vännerna i London, hon måste 
räddas från ett evigt liv i omoral. Det är det 
enda som i slutändan betyder något.

Moderna vampyrer
Men det är med Anne Rice som vampyris-
men sätter sina klor i lajv och rollspel. Rice 
är 80-tal så det skriker. Kanske är det heller 
ingen slump att Gaston Leraux’ Fantomen 
på Operan är samtida med Stoker, medan 
Andrew Lloyd Webbers musikal baserad på 
Leraux’ bok är samtida med Rice.

Rice har lämnat den viktorianska sexu-
alångesten. Men även om inga konkreta 
sexuella handlingar utförs mellan rollerna, 
går det inte att förneka att det i Louis’ och 
Lestats stormiga relation finns mer än bara 
vänskap. Rices alster är, om man vill det, en 
orgie i mustig, förbjuden homosexualitet, 
som genom vampyrismen görs rumsren. För 
det är ju inte, rent handlingstekniskt, en his-
toria om killar med en Jävligt Tajt Relation 
utan en historia om mytologiska figurer. 

På 80-talet var homosexualitet fortfaran-
de aja baja. Det är lätt att glömma att det 
bara var tio år sedan man fortfarande stämp-
lades som en dålig människa om man kom 
ut ur garderoben. Anne Rice tar konceptet 
mystiska främlingar från den ordinarie nivån 
”mystisk främling förälskar sig i kvinnligt 
våp” till den högre nivån ”mystisk främling 
förälskar sig i annan mystisk främling”.

Vampyrer handlar om känslor. Starka 
känslor. Gärna i relation till det förbjudna 
och undermedvetna. Om vampyrer är anta-
gonister ska de vara komplexa sådana, som 
en missförstådd operafantom som i slutändan 
bara vill ha kärlek och är beredd att tända 
eld på världen för att få den.

Därför är det beklämmande att se hur 
konceptet vampyrer blivit som rollspel. Det 
hade kunnat göras väldigt snyggt. Jag tänker 

nu på det anglosaxiska kommersiella rollspe-
let Vampire – the Masquerade. Från början 
var det ett bra spel. Mark Rein•Hagen hade 
en konkret vision. Han visste vad vampyrer 
innebar för honom, och han såg till att fånga 
den känslan i spelet. Ganska snart växte det 
här dock till proportioner han tappade kon-
trollen över. Rein•Hagen har idag inte skri-vit 
till sitt gamla spel på flera år. Vampyrerna 
har gått från att vara känslovarelser till att 
bli en modern form av mörk superhjälte, en 
Sandman eller en Crow, som använder sina 
övermänskliga krafter inte till att tillfreds-
ställa en undertryckt sexualitet, utan till 
att slå folk på käften, säga one-liners och 
få cool-hetspoäng (allting berättigat genom 
berättel-sen, naturligtvis).

Framtida vampyrer
Precis som med Bram Stoker är det så med 
Anne Rice att när de här berättelserna slår 
säger det mer om samhället som tar berättel-
serna till sig än om författarna.

Otaliga böcker och filmer talar om 
hur en vampyr sakta följer en dödlig 
människa på avstånd, gömmer sig 
i skuggorna. Använder sig av sina 
förmågor för att följa henne. Han 
upptäcker att den vackra kvinnan 
har en annan, mänsklig uppvaktare. 
Denne konkurrent undanröjs snabbt. 
När kvinnan sörjer den döde träder 
den karismatiske vampyren fram och 
ler. Han blir den mystiske främlin-
gen som ingen träffar, bortsett från 
kvinnan.

Vampyren visar tecken på känslor 
– besatthet och svartsjuka.

Skulle vampyren berätta för 
någon av sitt eget släkte att han var 
kär i en människa skulle det inte ta 
lång tid innan han blev nedgjord och 
lemlästad.

Det beskrivs och skildras många 
gånger hur en vampyr dyker upp vid 
sängkanten, betraktar sitt offer, för 
att sedan lämna henne till sin sömn. 
Eller så tar han sig en aptitretare, men 
han dödar henne inte. Från ingenstans 
dyker blommor och brev upp i offrets 
sängkammare. Vampyren vet mer om 
henne än hon själv gör.

Erotiken mellan två vampyrer 
är vanligtvis betydligt brutalare och 
hårdare. En vampyr kan prestera 
och tåla mer än vad en människa 
gör. Det förekommer masochistiska 
och sadistiska inslag. När människor 
är inblandade tonas de hårda och 
dödande inslagen ned. Vampyren 
är inte livlös och död, han lever ut 
i fingerspetsarna. Förför, älskar och 
bedrar. Han gör allt det som en män-
niska skulle göra och lite till.

Text: Niklas Sedin

Vampyrer 
och romantik

Jack Uppskäraren finns mitt ibland oss, 
han stryker omkring på våra gator, viktori-
anernas hjärnspöken är i hög grad våra. Vi 
befinner oss fortfarande i 1888, men vi är 
mer cyniska och ännu räddare.

Roland Marx, 
Jack uppskäraren och 
de viktorianska mardrömmarna

Under tiden lever vampyrmyten kvar. 
Idag är den urvattnad genom vampyrlajv som 
sedan länge tappat bort konceptet för vad en 
vampyr verkligen är. Vampyrismen har gått 
från det förbjudna till slentrian. Magin har 
försvunnit.

Så är det med alla mytiska varelser. De 
måste innehålla en stark symbolik som ger 
mening till läsaren. När symboliken försvin-
ner, går den mytiska varelsen från att ha men-
ing till att bli ytterligare en form av realistisk 
superhjälte, som till skillnad från Sandman 
och Crow saknar charm.

Vampyrismen är ett sätt att släppa på 
trycket under det lock vi använder för att 
lägga locket på. Det sexuellt förbjudna. Om 
vampyrerna dyker upp igen i form av en ny 
vampyrförfattarikon kommer den författaren 
att ha en ny vinkling på temat, en vinkling 
vi idag inte ser.

Vårt samhälle innehåller säkerligen fort-
farande det förbjudna, men var hittar vi i så 
fall uppslag?

Kanske i våra drömmar. Kanske i vårt 
undermedvetna. Det kommer att vara något 
vi ryggar tillbaka för när vi träffar på det. 
Något vi i hemlighet begär och åtrår, men 
aldrig för våra liv skulle våga erkänna för 
oss själva att vi gör. Något vi väljer att lägga 
locket på.

Text: Martin Brodén

Vampyrens förtryckta 

sexualitet
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Hur har vi sex på lajv?

Sammanställt  av Anna Westerling
med synpunkter och åsikter från 

Hanne Grasmo, Lars Munck, Sylvain Guidotti 
och Simo Levanto

Bild: Johanna Hedberg och Lars Munck

I övrigt – våldtäkt
Regel: Simulera inte våldtäkt.

Positivt: Regeln skyddar dem som 
har haft traumatiska upplevelser av 
detta. Den lär oss att sex är något 
positivt och inte ett maktmedel. Man 
förhindrar banalisering och romanti-
sering av våldtäkter.

Negativt: Vi tar bort en del av 
verkligheten. I vissa scenarion, som 
exempelvis krig, är det en avgörande 
del av verkligheten. Vissa tycker det är 
ett spännande, intressant och lärorikt 
tema att spela på. Vissa tycker också 
att det kan vara bra att ”leka ut” 
något så svårt, då det är mycket fokus 
på ämnet i media och i samhäl-let i 
övrigt. Denna regel används på 80% 
av de norska lajven.

Inga regler alls
Regel: Det finns inga regler, spelarna 
får lösa det som de själva vill. Anting-
en genom att prata ihop sig innan 
eller att under spelet känna vart 
spelet leder och vad den andre tycker 
och tänker om det. Vara lyhörd, helt 
enkelt.

Positivt: Det lämnar mycket öp-
pet för spelaren, man har ingen regel 
som man måste lyda, utan kan styra 
utifrån sina egna gränser.

Negativt: Utan regler skapas en 
stor osäkerhet. Det blir svårt att veta 
när det verkligen är sex och när det 
inte är det. Den ena parten i en kär-
leksaffär kan tycka att de hade haft 
sex medan den andra menar att de ba-
ra legat på marken och kysst varandra 
på halsen. Det blir också svårt att som 
utomstående komma in i en scen och 
förstå vad det handlar om.

Övrigt: Detta är enligt min erfa-
renhet den mest förekommande re-
geln på lajv i Sverige eftersom jag inte 
kan dra mig till minnes något utskick 
som har beskrivit regler för sex.

Inga simuleringar alls
Regel: De lajv som följer Dogma 
99-manifestet använder enligt mani-
festet inga simuleringar, varken för 
sex, våld eller alkohol. Din roll har 
sex när du har det.

Positivt: Det är helt äkta, och 
enkelt att förhålla sig till. Deltagarna 
får höga krav på sig. Fungerar bra när 
det gäller kroppskontakt och erotisk 
stimulering av varandra. 

Negativt: Det är få som klarar att 
hålla sig i roll. En del av vitsen med 
lajv kan också vara att få simulera 
saker som man inte annars kan upp-
leva. Det blir nästan omöjligt att spela 
på våldtäkt. De som ska ha sex måste 
antingen vara fria och singlar, eller ett 
par i verkliga livet. På de allra flesta 
lajv som använder sig av denna regel 
blir det väldigt lite sex. Sex på lajv kan 
också ge helt nya konsekvenser, som 
barn och könsjukdomar.

Den höviska kärleken
Regel: För att genomföra en kärleks-
akt bör de älskande isolera sig och 
binda ihop damens vänstra hand med 
herrens högra med ett rött rosettband. 
Knuten ska vara ordentligt gjord och 
väl åtsittande. Bandet ska vara syn-
ligt. Sedan, medan de ser varandra i 
ögonen, ska de älskande deklamera 
kärlekspoesi för varandra i fem till 
tio minuter för att avgöra varandras 
egenskaper i sängen. Alla personer 
som överraskar dem i den här posi-
tionen har överraskat dem i sängen. 
Varje persons förmåga att deklamera 
poesi är likvärdigt med personens 
förmåga i sängen.

Positivt: Det kan bli erotiskt om 
personen kan läsa en bra dikt på ett 
seriöst sätt. I höviska sammanhang 
där även en handtryckning är sensuell 
så kan heta känslor framlockas av 
denna korta kroppskontakt,.

Negativt: Det ska vara ett väldigt 
trovärdigt lajv och en bra dikt för att 
det ska kännas erotiskt och inte bara 
löjligt. Att hålla en kille i handen 
medan han häver ur sig klichéiga re-
pliker om att mina ögon är djupa som 
brunnar känns knappast som sex.

Teatersimulering
Regel: Samlaget går till så att man gör 
rörelserna och ljuden iförd underklä-
der eller liknande. Det ska se och låta 
så äkta som möjligt utan att vara det. 
Om någon väljer att verkligen pene-
trera så räknas det som att gå ur rol-
len, och man ska då förhålla sig till 
varandra som verkliga personer och 
inte som roller.

Positivt: Det här är så äkta det kan 
bli utan att vara på riktigt och utan 
att det blir alltför stora konsekvenser 
för personen bakom rollen. Det fun-
gerar också bra i spel för andra som 
råkar se vad som försiggår. Samtidigt 
blir det en spänning mellan de som 
utför akten. Man förvisar inte vissa 
sorters känslor från lajvet. Det kan 
också vara svårt att hålla sig i roll 
genom ett helt samlag, och om man 
klassar riktiga samlag som off slipper 
man lajvproducerade barn, könsjuk-
domar och folk som åker på lajv för 
att ragga.

Negativt: Det finns folk som 
inte vill spela sex så nära. Det kan 
vara av hänsyn till sin partner eller 
att man tycker att det går över den 
personliga gränsen. Det kan vara lätt 
att bli med-ryckt och kanske bryta 
off-lajvgränserna.

Verbal överenskommelse
Regel: Man säger ”nu har vi sex”, ”nu 
våldtar jag dig” eller liknande. Man 
kan även stöna och föra oväsen så att 
eventuella åhörare kan förstå vad det 
rör sig om.

Positivt: Absolut säkert, barn kan 
också ha sex. Det kan vara en bra 
dramatisk effekt med ljuden.

Negativt: Otroligt dumt om någon 
kommer in och ser ”de älskande” 
sitta på varsin stol och stöna. ”Sam-
laget” tar en helt ur rollen. Är det en 
spelupp-levelse man eftersträvar blir 
det hela direkt löjligt, det är på samma 
typ av lajv man brukar kunna säga 
”jag genomsöker dig” för att hitta 
brevet som är gömt i kläderna.

Nack/ryggmassage
Regel: Man masserar axlarna på 
någon för att simulera sex. Det be-
tyder att man kan göra det friviligt 
och ömsesidigt, eller att man kan bli 
våldtagen av en eller flera som håller 
fast en och masserar. Man kan också 
betala horor för att göra det.

Positivt: Det skapas en kropps-
kontakt utan att det behöver uppfat-
tas som ”för nära”. Det blir enkelt att 
simulera både sex och våldtäkter på 
lajv där man använder denna regel. 
Metoden kan i stort sett användas på 
alla typer av lajv.

Negativt: Det blir för oäkta! Det 
är väldigt lätt att falla ur sin roll. Det 
blir också svårt för andra spelare att 
förstå vad det rör sig om, det visuella 
intrycket är fel. Något som också blir 
svårt är att ge vanlig massage. Ett 
annat problem är hur man ska hålla 
skillnad på olika former av sex och 
olika samlagsställningar.

Övrigt: Massageregeln verkar 
vara den mest använda och accept-
erade regeln i Norden. De flesta tycks 
känna till den och den nämns ibland 
i lajvutskick.

Om ens roll ska ha sex, hur gör man då? Vad finns det för regler och 
idéer om hur man gestaltar sex? Eller gör man det på riktigt? Och är 

det olika i olika länder?
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sex, drama  
E N  F Ö R Ö V A R E S

B E K Ä N N E L S E R

Fiktionen och verkligheten
InDrama innehåller ofta en hög grad av rea-
lism. Detta gäller speciellt i Norge och Sverige. 
I sådana uppsättningar har rollernas vardagsliv 
fått stor betydelse. Rollernas sexualitet spelas 
också ut med en viss grad av realism.

Det är dags att utvärdera hur vi kan spela 
ut ångande erotiska scener mellan rollerna. Jag 
ska här gå in på fem stadier av fysisk sexuell 
stimulans mellan spelare i roll. Självklart har 
jag provat allt själv. Jag har hållit på med lajv 
i 13 år. Det bör inte chockera någon att man 
då har upplevt sexuella händelser som en del 
av spelet. Hyckleriet om att sådant inte sker i 
de bästa ”familjer” (=lajvgrupper) är inte bara 
naivt, utan farligt.

Självklart rekommenderar jag inte detta för 
alla. Jag har inte alltid haft bra erfarenheter, men 
jag är nöjd och tillfreds med min egen kropp 
och sexualitet. En del kan jag tacka de kvinnor 
och män jag har träffat i intima sammanhang i 
lajvmiljön för. Men jag kan också ha haft tur.

Jag är väldigt skeptisk inför muntliga 
berättarformer som vägleds av arrangörer på 
det sätt som tycks ske i Finland. Det här kan 
därför betraktas som ett inlägg i debatten runt 
InDrama och sex, som drogs igång av Kaisa 
Kangas och Dare Talvitie i Panclou nr 4. Först 
och främst tycks det mig som om man kring-
går de egentliga problemen. Jag kan inte bortse 
från det faktum att vårt verkliga samhälle står i 
konflikt med saker som öppenhet, sex och kär-
lek. En undersökning visade att hälften av alla 
gifta kvinnor i Sverige utsätts för våld från sina 
män. Vi får inte tro att vi blir kvitt alla de dåliga 
sidorna hos oss själva och samhället bara för att 

alltid välrepresenterad på lajv. Om vi hade gjort 
en liknande undersökning på Knutpunkt hade vi 
fått ett liknande resultat. Folk blir trakasserade 
på lajv, på knutpunkt, på efterlajvfester. Speciellt 
flickor, men också pojkar. Det kan vi inte finna 
oss i. Det utgör den största spärren mot en fri 
utforskning av erotik, sex och nakenhet på lajv. 
Det är dessa kedjor som bryts vid djupare för-
beredelser av ett lajv.

Min grundinställning är enkel: innan vi kan 
vara nakna tillsammans måste vi först ta ansvar 
för att skapa en trygg miljö för människorna 
bakom rollerna.

Självbild, rollbild, sexualitet
Mina kåta damer och herrar. Jag talar inte om 
att arrangörer ska ta ansvaret. Jag vill heller inte 
att de äldsta eller mest ansvarsfulla aktörerna 
ska ta ansvaret. Det måste väl för guds skull 
vara vars och ens eget ansvar att ta vara på sina 
medmänniskor, både inlajv och offlajv? För att 
vara i stånd att ta vara på andra människor 
måste man ha gjort upp med sin egen självbild, 
och även sin egen sexualitet. Har du inte gjort 
det kommer inlajvsex, i stor eller liten skala, vara 
riskabelt, speciellt för människorna du involverar 
i din instabila intimitet.

Egna erfarenheter säger mig att det är precis 
i utvecklingsfasen av din egen sexualitet som 
längtan efter utforskning är som störst. Då borde 
en endaste regel gälla. Jag kan inte säga det till-
räckligt många gånger: Var ärlig. Var ärlig mot 
dig själv, din partner och var ärlig mot andra 
invol-verade som arrangörer, vänner och even-
tuellt föräldrar. Kommunicera med dem som 
kan hjälpa dig om du får problem. Men fungerar 
det på lajv? Poängen är ju att avskärma sig från 
resten av världen. Poängen är ju att spela en 
annan roll. Hur ska man både kunna vara ärlig 
och låtsas som om man är någon annan? 

Här ligger skillnaden mellan norska lajv 
och resten av Norden. I Norge har vi en process 
både före och efter lajvet. Det är innan du åker 
till laj-vet och direkt efter som du behöver ha 
intima samtal med en god vän eller en släkting 
som står dig nära. Det är innan vi stiger in i 
rollen och efter att vi har kommit ut ur rollen 
som vi måste kräva full lojalitet av varandra. 
Med lojalitet menar jag i det här sammanhanget 
ärlighet i förhållande till dina sexuella förhållan-
den, sjukdom, prevention, ångest, spärrar och 
problem. Det är kanske inte allt som är lika 

enkelt att säga innan man vet att det är nöd-
vändigt, men tiden efteråt ger också tillfälle för 
eftertankar. Förtigande skapar förvirring eller 
förnedring.

Jag är starkt övertygad om att det inte är 
först och främst på de lajv som fokuserar på 
sexualitet och intim tematik som grupptrycket 
eller de sexuella trakasserierna är en fara. På 
lajv med hög riskfaktor är förhandsregler och 
debriefing oftast förekommande. Det är på de 
lajv där allt ”bara” är oskyldig lek eller äventyr 
som kampen om att vara vackrast, tuffast eller 
sexuellt starkast är som störst. Det är kampen 
om att vara bäst som skapar förtryckare. Det 
är kampen om att vara bäst som producerar 
sexuella trakasserier. Därför måste vi lära oss 
av de strider som redan utspelats i den verkliga 
världen.

Äventyret, orgasmen
och närheten

När vi ser hur ödelagt vårt eget samhälle är av 
sexualiserat våld och psykologisk press, borde 
väl slutsatsen vara att vi ska undvika detta på 
lajv, eftersom det är för farligt. Sanningen är 
att det inte är möjligt att undvika sexualiserade 
situationer på lajv. Hyckleriet och förnekelserna 
i vår egen miljö utanför uppsättningarna har levt 
länge nog. Vi kan bli offensiva och bekämpa 
förtrycket med våra egna vapen: äventyren, 
drömmarna och friheten. Här följer fem ex-
empel på varierande intimitet, nakenhet och 
sexualitet som kan användas till att stimulera 
eller simulera sexualitet på uppsättningar av 
InDrama, Sestia eller lajv.

Full penetration och oralsex: Ja, jag har 
genomfört samlag på lajv, utan kondom och 
i roll. Plötsligt i skogen. Stekande solsken. Di-
rekt och spontant. Det var med min dåvarande 
flickvän. Alla förvirrande frågor om trygghet, 
sjukdom, p-piller var besvarade.

Frågan är om detta bidrog till att stärka 
roll-upplevelsen? Var sex en essentiell del av 
berättel-sen? Egentligen inte, men det var bra 
i alla fall. Av och till bör man unna sig något 
gott. Även under lajv. Tematiken för hela upp-
sättningen var spänningen mellan erotik och 
känslor, mellan extas och intellektualitet. Det 
var precis detta vi upplevde. Kanske var det 
mer vi än rollerna som upplevde InDramats inre 
dramatik, men ju bättre desto mer lärorikt. Av 
och till blir frestelsen för stor, också på lajv – 
också för rol-lerna. Tänk på hygienen, speciellt 
utomhus. Mo-raliserande tar oss ingenstans. Vi 
kan inte undgå sex bara för att någon kan bli 
sur på oss bara för att vi har det. Vi kan inte 
neka alla sex bara för att någon har haft dåliga 
erfarenheter vid något tidigare tillfälle.

Händerna mellan benen: Massage av 
baken och insidan av låren upp mot könet med 
händerna. Begränsad hudkontakt, ofta påklädd 
och i lajvkläder. Detta är en långt mer diskre-
tare variant än nakenhet, ifall det finns andra 
spelare som tar vid sig av sexuell aktivitet. Stora 
möjligheter för orgasm, om man tar det helt 
ut. Detta är en mer fysisk variant som är mer 
använd eftersom man kan ha lajvkläderna på 
sig och sträcka sina händer längre och längre 
in. Leker man i det här området är det viktigt 
med ordentliga ”bryt”-regler – förövrigt bör 
man använda sig av det klassiska tricket att 
flytta handen till motparten när det går för 

vi bestämmer oss för att vi ska uppföra oss som 
om vi befann oss i en annan värld.

Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier förekommer i lajvmiljön 
liksom i resten av världen. Det som för den ena 
kan se ut som en oskyldig flirt kan av den andre 
uppfattas som en kränkning. Jag har gjort en 
del tabbar själv, utan att jag för den skull vill 
försvara eller bagatellisera frågan.

På de flesta lajv har jag sett tendenser till att 
klappa det motsatta könet på rumpan. Omo-
tiverat blottande av könsorgan har förekommit. 
Jag har själv kysst och kommit med intima 
närmanden till personer som varit bundna och 
fasthållna. Det är en vanvettigt stark känsla. 
Som regel försiggår detta under trygga former, 
man känner varandra, och det finns en underlig-
gande flirtig ton parallellt både in- och offlajv.

Interaktionen stannar upp när den ena 
parten inte vill gå längre och den andra parten 
inte förstått detta. Som i alla andra situationer 
handlar det om kommunikation: lyssna, lys-
sna, lyssna.

I verkligheten uppstår heller inte några 
svårig-heter mellan två personer som båda är 
dragna till varandra. Alla människor vill ha 
sexuell uppmärksamhet, men inte från vem som 
helst, var som helst, när som helst eller hur som 
helst. Sexuella trakasserier är att överskrida den 
andres gränser. Återigen får jag problem med det 
finska etylimäinen – inlevelsen. Kommer man att 
kunna fånga upp varningssignalerna om man är 
alltför uppslukad av rollen som för-övare?

Om arrangörerna är allsmäktiga och deras 
beslut i förväg och under lajvet inte kan ifrå-
gasättas – vart ska då den förnedrade personen 
vända sig? Om det inte finns några arrangörer 
eller vänner i närheten att gå offlajv med när 
något gått på tok, så uppstår en psykisk skada 
som inte be-handlas.

Någon kanske säger att inlevelsen är 
viktigare än upplevelsen. Jag menar tvärtom. 
Upplevelsen är minst lika viktig. Vi tar bort en 
bit av inlevelsen och för in vårt hjärta och vår 
medkänsla som säkerhet.

Det är illa att stämpla små engångshän-
delser som trakasserier. Det mesta kommer att 
framstå som flirt. Farliga trakasserier uppstår 
när en person upprepar samma trakasserande 
handling mot ett utvalt offer – eller när flera 
personer utför samma nedvärderande handling 
mot samma person.

Går man omkring ett helt lajv och blir 
klämd och klappad på, så får man snabbt käns-
lan av att ens kropp inte tillhör en själv, utan 
alla andra. Den som får höra att han är svagsint, 

eller den som får blickar som säger att han är 
kor-kad – får problem med självkänslan.

Det är många roller som kan ge spännande 
sexuella utmaningar. Men med vår egen helvetis-
ka verklighet i åtanke bör man ändå känna efter 
ordentligt i hjärtat om självkänslan innan man 
tar rollen som hora, haremsdam, tempelslav, 
eunuck, vampyr eller trollkarlens lärling. Jag 
känner till exempel från samtliga nordiska 
länder. Enskilda personer har fått nedsättande 
tillnamn för att de har gjort märkliga saker på 
lajv. Sexualiteten är något mystiskt. Om vi vill 

att folk ska göra extrema och underliga saker 
tillsammans med oss måste vi öppna oss mer. 
Då kan all mobbning och skitsnack fördömas i 
varje förekommande form.

Obehagliga värderingar måste vi bekämpa 
hos varandra. Ingen är ofelbar. Vi kan önska 
att vi är rena men det är vi inte. Det sträcker 
sig kåta, svettiga händer långt in i hjärtat av 
redaktionen till både Fëa Livia, Panclou, det 
norska laiv.org och det danska lajvforumet – för 
att inte nämna hur de kan betraktas i aktion 
under Solmukohta/Knutpunkt.

I undersökningar om den verkliga världen 
kan vi se bevis för att problemen existerar i vårt 
frigjorda samhälle. Sexuella trakasserier och 
negativ sexuell uppmärksamhet är det första 
och största hindret man stöter på i fall man 
vill erotisera och sexualisera ett lajv. Få flickor 
vill klä av sig, ännu färre vill utföra sexuella 
närmanden med klåfingriga, chauvinistiska, 
slibbiga män. Inte ens om de har på sig sin 
rustning och uppför sig i enighet med en roll 
skriven av dem själva.

Åldersgruppen 14-20 är svårt utsatt och 

Jag har genom InDrama haft 
ett antal fantastiska, sexuella 

upplevelser. 
Sex som var i roll, inom fiktio-
nen, i samklang med normer-

na i scenariot. Jag kan försvara 
det med 

att rollen sökte 
sexuell spänning, 

men även extasen.

Erlend Eidsem Hansen, 2001

Ett exempel att fundera över: Den 
svenska ”Örebroundersökningen” om 
flickor i åldern 14 –20 år:
	69% har blivit kallade hora, luder 

eller bitch.
	61% har tagjts på baken utan samty-

cke
	41% har tagits på brösten utan sam-

tycke
	21% procent har blivit tafsade mellan 

benen utan samtycke
	8% har blivit fasthållna av en grupp 

med pojkar som tafsade
	45% har fått ovälkomna förslag el-

ler krav på sexuella tjänster eller ett 
sexuellt förhållande

	71% har sett andra flickor bli utsatta 
för sexuella trakasserier

långt. Man kan självklart även flytta handen 
längre in om man inte tycker att den andre går 
tillräckligt långt.

Nakenhet: Trenne byar – Det är soluppgång, 
vi har badat nakna, vi har förenat alver och 
människor – ”Beasts and Man is One”. En 
alvkvinna, jag själv och en kamrat. Där sitter 
hon: naken, men inte off-lajv. Det enda hon har 
av lajvdräkten är alvöronen som faktiskt har så 
bra lim att de sitter fast på den nakna kroppen. 
Vi hade druckit vin, badat nakna, stulit från 
värdshuset och rymt nakna med maten. Alla 
hämningar var brutna. Vi tog på varandra. Vi 
tänkte inte på om vi var i roll eller inte. Vi såg 
varandras kroppar och fick lust. Ibland kan det 
bara vara så enkelt. Och vackert.

Torrknull: Detta är den vanligaste norska vari-
anten för sex på InDramauppsättningar. Det är 
fullt möjligt att få orgasm även med en massa 
kläder, men konceptet är att simulera samlag 
med maximal hudkontakt, kyssar, omfamnande, 
rytmiska juckanden och upphetsade stön. Man 
stimulerar varandras kön genom att gnida sig 
mot varandra med minst ett lager av lajvkläder 
eller tyg emellan. För maximal känsla föreslår 
jag ett stycke tunn och mjuk päls som höftsky-
nke eller underbyxa. Folk som ska spela gifta, 
älskare eller rituella sexslavar kan lika gärna 
vara bra förberedda. Jag garan-terar intressanta 
ansiktsuttryck när du för din partners hand ner 
i dina brokor och personen ifråga känner något 
mjukt och hårigt.
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vad får man

annat än lek när det inte är det. För hur 
mycket vi än försöker bortse ifrån det så 
påverkar fiktionen våra tankar. Om vi ser den 
fjolliga, onda high school-tjejen tillräckligt 
många gånger så tror vi att hon finns. Samma 
sak gäller den självständiga horan som inte 
misshandlar sin kropp, hon som utnyttjar 
kunderna istället för att bli utnyttjad. Och 
om du nu säger ”men hon finns ju” är du ett 
levande bevis för att min tes är sann, för det 
har funnits korrekt information att tillgå om 
prostituerades situation sedan länge, både 
i den verkliga världen och på medeltiden. 
”Horan väljer torsken” och ”horan väljer sitt 
yrke” är inte korrekt information. Ändå ser vi 
den porträtteras titt som tätt av lajvare som 
egentligen bara vill ha en hyfsad gruppkänsla 
och spela roliga kvinnoroller.

Vi är vuxna nu. Det är dags att vi börjar 
ta ansvar för vilken sorts lek vi skapar och 
tar del i. Lek är allvar. Omedvetenhet är ett 
politiskt ställningstagande.

Text: Tova Gerge 
Foto: Olle Sahlin

Det verkar inte vara okej att göra lajv  
som innehåller våldtäkt, incest eller  
självmord. I alla fall så görs det inte. 

Varför inte? Är det för att det inte är kon-
struktivt, för att det bara leder till att folk mår 
dåligt? Är det för att vi inte törs peta i sådant 
som är tabu i vårt eget samhälle ens när vi 
har en fiktion att gömma oss bakom? Eller är 
det för att vi helt enkelt inte tillräckligt ofta 
har en tillräckligt allvarlig fond för att kunna 
snacka om Besvärliga Saker?

Jag tror på alltihop, men kanske mest på 
det senare. Det är det här med fantasylajv, 
va. Visst är det fantastiskt avslappnande 
med gott mot ont i tre ronder. Visst älskar 
vi hjälte-och-prinsessklichéerna som jag ty-
dligen inte kan sluta tjata om. Men den här 
stiliserade speglingen av vårt eget samhälles 
värderingar kommer ovillkorligen få en del 
mindre smakfulla ingredienser. 

En av dem är den våldtagna kvinnan 
som får skylla sig själv – det smakade för 
bittert eftersom vi strök det ur det vanliga 
fantasyutbudet någon gång på mitten av 
90-talet. Tabun som incest och självmord är 
tydligen allt för jobbiga för att ens ha några 
åsikter om, än mindre att spela (även om jag 
är övertygad om att självmord skulle vara 
ett uppskattat tema i vampyrlajvskretsar om 
vampyrer bara var dödliga). Men skönt, då 
har vi ju rensat fantasy-genren på politiskt 
inkorrekta inslag. Eller?

Alltså, jag menar inte att såga Nattviolen 
specifikt, det är bara gestaltning av prostitu-
tion överhuvudtaget jag har någonting emot. 
I alla fall när den är så totalt frikopplad från 
all typ av verklighet. Som den faktiskt, jag 
är ledsen att säga det här, är dömd att bli i 
en fantasymiljö. Om det är något annat än 
lyckliga horor så är det inte fantasy. Fantasy 
och realism går inte ihop.

Och ja, saker får vara orealistiska. De 
får vara ogenomtänkta, dåliga och direkt 
kor-kade. Det råder yttrandefrihet. Men jag 
vore glad om folk kunde göra sig själva och 
andra tjänsten att tänka innan de gör lek av 
allvarliga ämnen. Och jag vill gärna dessutom 
hävda att det är meningslöst, kanske till och 
med oetiskt, att låtsas att det är någonting 

Josefin: Vi är rätt många i Nattviolen. En 
bor-dellmamma, skökor, vakter. Tre manliga 
skö-kor, faktiskt. Nattviolen har inte med 
sex eller romantik att göra. Sedan; ja, det är 
väldigt roligt att spela eftersom man får tala 
med nästan alla på lajvet. Som baronessa är 
det svårt att ha samma koll.

Första lajvet vi besökte var Där andar 
vi-lar för tre år sedan. Sedan har vi varit på 
Kula av kristall, Maktens amuletter och något 
lajv till. Kanske åker vi på Kampen i ringen 
senare i år.

Fëa: Hur har ni behandlat ämnet prostitu-
tion?

Josefin: Vi har gått in väldigt mycket i 
ämnet. Vi ska inte porträttera ”den lyckliga 
horan” utan det här är misär. Vi har pratat 
igenom våra roller väldigt mycket, spelat 
mot varandra, kollat att det finns tillräcklig 
grund i rollerna för det här. Alla roller har 
blivit sexuellt utnyttjade som barn och så 
vidare. Vi pratar väldigt mycket om hur det 
skulle vara.

Man måste skilja på en roll och ett yrke. 
En sköka jobbar som sköka, hon är inte 
sköka.

Det har ibland känts som om många vi 
har träffat på förutom oss, som spelat prosti-
tuerade, inte har tagit det på allvar.

Heléne: Skökan spelar ju en roll när 
hon jobbar, horan kan 
ju tyckas lycklig för att 
ragga kunder, men det 
är ju naturligtvis inte så. 
Men det kan ju miss-
uppfattas.

Fëa: Men varför äm-
net prostitution?

Josefin: Jag var en rätt 
så nybliven lajvare. Jag 
träffade en grupp rövare. 
Jag såg vilken gruppsam-
manhållning de hade – de 
åkte på lajv efter lajv till-
sammans. Jag ville göra 
samma sak fast med en 
grupp tjejer. Vad kan tje-
jer göra i medeltida fan-
tasy? Vi ville ha någonting 
som man kunde hålla på 
med länge. Jag kom på 
bordel-len. Det var ett 
svårt ämne, prostitution, 
folk har var-nat mig. Det 
är viktigt för oss att bli 
tagna seriöst, att folk 

inte tror att vi gör det här för att träffa kil-
lar eller nåt.

Fëa: Är lajv ett bra medium för att ta upp 
svåra frågor?

Josefin: Ja och nej.  Med människor som 
vet vad de håller på med – ja. Men sedan 
finns det väldigt många som säger ”ja, vi åker 
ut och pucklar på varandra ut i skogen, vad 
roligt”. Då är det dåligt. Boffertomtar vet inte 
hur man ska spela. Vi kan inte heller spela 
våra roller mot dåliga motspelare.

Fëa: Vad anser ni om prostitution i den  
verkliga världen?

Josefin: Det är hemskt, men något som 
existerar. Genom att förbjuda det kommer det 
gå under jorden. Frågan är vad man ska göra 
åt det. Det är svårare att komma åt det om 
man förbjuder det. Det finns nog inte någon 
frisk människa som tycker att det är ett kul 
jobb. Det är hemskt.

Fëa: Väljer skökorna kunder själva?
Josefin: Vi tar alla kunder. Dels har vi 

skökor som går runt för att ragga kunder, 
men sen kan man också komma till bordel-
len för att få en sköka. Men allt sker så att 
säga på bordellen. Vi har regeln ”du rör inte 
skökan, skökan rör dig”.

Fëa: Prostituerade hamnar ju ofta i situa-
tioner där de blir utsatta, exempelvis av 
sadistiska kunder.

Josefin: Grejen är att det här är en lyx-
bordell, med vakter. Det är fruktansvärt 
dyrt, vi tar inte vilka drägg som helst som 
kunder. Det är inga gathoror. Det kostar en 
veckas lön. Skulle någonting hända kom-
mer vak-terna och det vet de kunder som 
kommer in.

Svante: Dock har ju alla rollerna råkat 
ut för tråkigheter innan de kommit till Nat-
tviolen.

Fëa: Finns det en risk för att dåliga ar-
rangemang tar udden av ämnet?

Josefin: Risken finns ju alltid. Det enda 
sättet är ju att vara väldigt noga med vilka 
lajv vi väljer. Ta reda på allt vi bara kan.

Heléne: Arrangörerna går ofta ut med 
jättevisioner. Sen kommer man ut på lajvet 
och så brakar allt bara ihop. Det har jag 
varit med om många gånger. Arrangörerna 
har höga krav och så är det ingen annan som 
uppfyller kraven, oavsett om det handlar om 
ålders-gränser eller att förstå visionen med 
lajvet eller intrigerna. Det är bättre med en 
mindre vision som arrangörerna kan leva 
upp till.

Text: Martin Brodén
Foto: Anna Westerling

Nattviolen är en lajvbordell, en la-
jvgrupp som åker på lajv efter lajv 
med samma roller för att spela en 
bordell. Fëa sitter på det klassiska 
lajvfiket Gråmunken i Stockholm 
och pratar med medlemmar ur 
gruppen. Där är Josefin, Nat-
tviolens grundare, Heléne som 
varit med från början, Svante som 
spelar manlig sköka, samt ett helt 
gäng till.

en lajvbordell
Nattviolen

Reflektioner över idylliserande 
rollklichéer kontra den hårda verkligheten. 
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Massage, prat och kyssar: En mer 
oskyl-dig men minst lika farlig variant av 
InDrama-sex är kyssar, erotiska viskningar 
och njut-ningsfulla stönanden som svar på 
kroppskontakt i form av massage eller sme-
kningar.

Varför är den här varianten lika farlig 
som penetrering? För att den kan vara 
myck-et falskare, den kan lova så mycket 
mer av känslor och intensitet. För att det är 
en spän-ning som aldrig utlöses. Om man 
bygger upp en spänning mellan två slumpvis 
utvalda människor inom en uppsättning kan 
det vara lika bra att låta dem knulla varandra 
och sedan vara färdiga med det. Tillfälliga 
part-ners som går och suktar efter varandra 
veckovis efter uppsättningen kan vara lika 
förödande för etablerade kärleksförhållan-
den som för inre känsloliv.

De farliga avstånden
Avslutningsvis vill jag påstå att det är klart 
att folk som spelar erotiska förhållanden på 
lajv kommer närmare varandra. Vi bör öppna 
upp för en större närhet antingen det är på 
lajv eller i verkligheten. Folk ska inte spela 
roller som är förödande för deras existe-rande 
kärleksförhållanden. Om någon går på ett 
lajv för att liva upp sitt eget sexliv så är det 
något fel på den personens förhållande och 
inte på lajvet som tillåter det.

Det är inte närheten mellan folk på lajv 
som är farlig. Det är avstånden som existe-rar 
utanför lajvet, off-lajv, i det verkliga sam-
hället, som är farliga.

Varje aktör med respekt för sig själv, 
oavsett om vi kallar det lajv, InDrama, Sestia, 
simuleringar eller rollspel, bör läsa böckerna 
Fittstim och Under det rosa täcket. Detta är 
böcker som beskriver de fysiska avstånden 
mellan människor, fysiska uttryck för sex-
uella trakasserier och faran för förtryck i vårt 
verkliga samhälle. Jag är ingen klassisk femi-
nist, men kritiken som reses i de här böckerna 
av vårt eget samhälle bör sätta känslor och 
tankar i gungning hos de flesta. Om inte är 
det fara å färde. Jag skulle gärna ha skrivit 
mer om myten om det fria valet, mod och 
konkurrerande mekaniker på interaktiva 
uppsättningar, men det får bli fokus för en 
annan artikel om mediets frigörelse.

Ska vi lyckas skapa en annorlunda värld 
på våra uppsättningar så måste vi veta vilka 
krafter som vi ska utplåna från den etablerade 
världen för att börja från ”scratch”. Kanske 
kommer vi aldrig att få tillbaka barndomens 
obesudlade äventyr, men ingen ska i efterhand 
kunna säga att vi inte har försökt.

Ta vara på varandra – Goddamnit!

Stor kram
Erlend Eidsem Hansen

DEBATT I  FËA

egentligen göra?
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Antagligen ligger en av lajvandets  
starkaste dragningskrafter i att man  
där tillåts vara någon annan än den 

man vanligen är. Ramarna för verkligheten 
blir andra än vardagens. En väluppfostrad, 
pacifistisk läkarkandidat blir ett grymtande 
troll utan andra mål i livet än mat och slags-
mål. En kängpunkare byter för några dagar 
sitt lagerjobb mot en hertiginnetillvaro i guld-
brokad och sammetssnörliv. En övertygad 
humanist tar glatt på sig rollen som perfid och 
tyrannisk prins som förtrycker fattiga bönder, 
chikanerar sitt tjänstefolk och inleder krig 
mot grannprovinsen för nöjes skull.

Annorlunda uttryckt, lajvande handlar 
om att undersöka vem du hade kunnat vara 
om omständigheterna velat annorlunda. Om 
du levde i en annan familj, i en annan tid, i 
en annan kultur, skulle du fortfarande vara 
du? Hur mycket av den människa du är nu 
skulle finnas kvar? Det handlar om att leva 
sig in i hur det vore att ha vad man inte har 
och vara vad man inte är. Bland alla alternativ 
lajvandet erbjuder, finns möjligheten att spela 
en person med andra sexuella prefe-renser 
än en själv.

Givetvis – kärlek är kärlek och samma 
slags känsla oavsett könet på dess föremål, 
men är det inte svårt att göra en trovärdig tol-
kning av en roll med en sexualitet som inte är 
ens egen? Tja, det är enklare än mycket annat. 
Lajvvärldar brukar krylla av mer eller min-
dre bisarra och krävande roller: förföriska 
skogsrån, barbarbärsärkar och telekinetiska 
mutanter. Ändå hör man sällan någon lajvare 
beklaga sig över svårigheten att gestalta dem. 
Vad gäller kärlek i lajvvärlden, så ställs man 
ofta inför utmaningar där också; antingen 
ska man spela förälskad i en människa som 
normalt är en av ens bättre vänner, eller så får 
man en intrig som styr ens rolls kärlek åt ett 
bestämt håll, och man får spela förälskad i en 
främling som endast i vissa fall har något som 
helst gemensamt med den sorts människor 
man själv dras till.

Inlevelse är som vanligt faktorn som 
avgör hur äkta man förmår spela sin karak-
tär. Visserligen behöver inlevelse enligt min 
erfarenhet inte nödvändigtvis vara synonymt 
med “bra lajvande” – går man för långt in 
i sin roll kan man glömma sammanhanget 
man ingår i, bli egocentrisk och på så sätt ta 
utrymme från andra – men spel utan inlevelse 
är ännu värre, eftersom det gör att den ovan 
nämnda Meningen Med Lajv går förlorad. 
Både medspelarna och man själv får det 
tråkigt. Nåväl, tillbaka till ämnet.

Har väl en människas mentala delar fått 
för sig något, brukar det fysiska följa med efter 
ett tag. Under mitt första lajv, ett fantasimedel-
tidsmyslajv, spelade jag den beskäftiga och 
gnälliga tjänsteflickan Minelde. För att hon 
skulle få annat än sin sjuka matmor och sin 
hemlängtan att tänka på, så kom jag på tanken 
att låta henne bli olyckligt kär i det största 
svinet i byn. Efter ett par dagar av ständigt 
spanande och hängande bakom husknutar i 
hopp om att få en skymt av Honom, betedde 
sig kroppen ungefär som vid off-förälskelser: 
hjärtat slog tre gånger så snabbt som vanligt 
så snart han kom inom synhåll, kinderna 
började blossa när någon nämnde hans namn 
och hördes det ett ont ord om honom, (och 
det gjorde det, titt som tätt), började blodet 
omedelbart flamma av indignation.

Naturligtvis var det ingenting som höll i 

Spelad 

Att testa sina gränser. 
Att ifrågasätta sin egen identitet. 

I verkligheten och på låtsas.
 Hur mycket av verkligheten låtsas 

vi? Hur mycket av det som är på 
låtsas är egentligen på riktigt?

sig. När lajvet tagit slut fanns inte ett spår kvar 
av de fysiska reaktionerna. De försvann lika 
snabbt som det tillgjorda trippandet och de an-
dra manéren som rollen haft, och förmodligen 
hade jag inte ens känt igen hennes livs kärlek 
om jag mött honom på gatan en vecka senare. 
Jag var precis lika lesbisk som förut, men jag 
hade fått bevis på vad man kan intala sig själv 
om man bara anstränger sig. 

Att spela en läggning man inte har är un-
derhållande, givande och tankeväckande. Ett 
annat alternativ som tar det hela till metanivå 
är att spela en roll som spelar sin läggning. 
En av de roligaste roller jag någonsin haft 
var tonåriga Filippa, som försökte dölja sitt 
intresse för klasskamraten Rosanna genom att 
bli tillsammans med aktienörden Carl-Magnus 
som i sin tur egentligen älskade synth-Erik. 
Förvecklingar och förväxlingar är upplivande 
– det vet varenda dramatiker sedan de gamla 
grekerna. Trist nog är världen fortfarande 
så heteronormativ att simulerandet nästan 
enbart fungerar i den ena riktningen. Det är 
fullt förståeligt att Filippa dolde sin kärlek 
till Rosanna genom att demonstrativt klänga 
på Carl-Magnus, men det finns inte många 
orsaker för en heteroroll att spela homo. Och 
det gäller enligt vad jag erfarit inte bara roller, 
utan i lika hög grad människor. Lajvande 
flator, bin och bögar spelar i de flesta fall 
karaktärer som är heterosexuella, medan 
motsatsen sällan förekommer.

Någon kanske invänder att homoroller 
kan höra hemma på nutidslajv, men inte har 
en given plats i fantasimedeltiden. Dock är 
bi- och homoemotionalitet ett fenomen som 
funnits i de flesta epoker, mer eller mindre 
dolt, och fantasimedeltiden borde inte vara 
ett undantag. Jag menar inte att alla ska spela 
roller som spegelvänder deras egen emotion-
alitet, men att fler borde prova - mest för 
sin egen skull, men gärna även för att förse 
klassiska lajvuniversum med en extra dimen-
sion. För nog hade det varit intressantare 
om Minelde fallit för en värdshuspiga än för 
byns Don Juan?

Text: Martina Lowden
Foto: Olle Sahlin

Att våga hoppa

När jag går på ett lajv vill jag totalt  
dyka in i en annan roll. Jag vill  
hänge mig åt spelet och släppa alla 

hämningar. Jag vill bli min roll. Jag vill kunna 
vara himlastormade kär, genomblöt i mi-sär, 
förnedra eller bli förnedrad.

För att kunna ge sig hän måste man vara 
trygg. Det finns vissa grundpelare som krävs 
för att detta ska kunna uppnås.

Alla ska kunna lita på att allt i scenariot 
är en del av scenariot. Detta gäller såväl roll-
gestaltande som föremål. Deltagarna ska veta 
att allt de gör och att allt de ser tolkas som 
en del av lajvet. 

Det ska inte finnas någon tvekan om att 
jag handlar i roll, precis som jag ska veta att 
alla andra också gör det. Så fort det finns en 
osäkerhet hämmas spelet.

Lajv dit deltagarna åker för att träffa 
kompisar faller på detta. Folk riskerar att 
inte våga spela ut sina roller av rädsla för 
att nå-gon ska tro att det är de själva som är 
så. Därför blir det ofta klichéroller eftersom 
ingen då kan blanda ihop person och roll. 
De små subtila delarna av en roll faller bort 
om ingen på lajvet vet om de tillhör personen 
eller rollen.  Därför är tilliten så otroligt viktig 
för att man ska våga hoppa, ta steget ut och 
spela rollen.

För att osäkerheten av vad som är spel 
och inte ska försvinna bör alla simuleringar, 
symboler och regler undvikas. Allt ska vara 
vad det ser ut att vara.

Ramen för arrangemanget ska vara så 
klar och tydlig att du kan röra dig fritt innan-
för den och veta var du kan ta ut svängarna. 
Ramen är arrangörernas historia och vision 
som berättar för oss vilket sammanhang vi 
är i och vilka förhållanden vi har till dem 
omkring oss.

Allt praktiskt ska fungera så att de off-
problem som uppkommer under arrange-
mangets gång ska kunna lösas inom spelet. 
Detta är ofta det som lajv i skogen faller på, 
då de praktiska frågorna ofta inte är lösta 
ordentligt innan och spelarna blir tvungna att 
gå ur roll för att se till att de får t ex mat och 
sömn. Ska man vara hungrig eller trött på ett 
lajv, ska det vara en medveten del av berät-
telsen och inte ha uppstått genom slarv.

Högstatusroller har ett ansvar utöver sin 
egen roll. Eftersom de ofta har makt att styra 
andra rollers handling måste de också ta det 
ansvaret. De ska se till att de lågstatusroller 
som finns även blir en del av berättelsen. 

Jag vill kunna tro på berättelsen på laj-
vet, och jag vill att alla andra ska göra det 
också. 

Jag vill inte att någon ska såga arrangö-
rernas berättelse med orden: ”Äh, den här 
historien kommer ändå aldrig att fungera.” 
Jag vill att alla ska försöka skapa någonting 
tillsammans, och då krävs det att alla tror på 
det. Problemet här uppkommer när folk åker 
på lajv som de redan från början tycker är 
dåliga. De litar inte på arrangörerna, varken 
deras historia eller förmåga att skaffa delta-
gare. Följaktligen kommer de heller inte att 
lita på de andra deltagarna, vilket kommer 
att hämma spelet.

Jag vill vara min roll på ett lajv. För att 
kunna bli det, så vill jag att allt ska vara en 
del av scenariot, att historien ska vara tydlig, 
att det praktiska ska fungera, att ledande 
roller ska bära, att berättelsen på lajvet ska 
vara trovärdig och att alla ska tro på den och 
res-pektera den.

Jag vill hoppa.
Text: Anna Westerling 

Bild: Johanna Hedberg

läggning
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Den här artikeln handlar om verbal in- 
teraktion; dels om mitt och Tobias  
Wrigstads arbete med Floden sover 

(version 2001), och dels Kalliopes arbete med 
arrangemanget Second stage – Part One.

Floden sover (version 2001)
En sen natt någon gång i vintras satt jag och To-
bias i hans kök. Klockan var alldeles för mycket 
och vi diskuterade surrealism och manifest.  Vi 
satt och skärskådade det surrealistiska manifest 
som skrevs i Paris på 30-talet. Vi pra-tade också 
om att det var alldeles för länge sedan vi gjorde 
något tillsammans.

Vi satte oss ned och under våren kastade vi 
ur oss texter, sågade varandras utkast och kom 
till slut fram till en sextio sidor lång löptext, 
indelad i fyra kapitel med varsitt tema. Floden 
sover handlar om de där fantastiska somrarna 
nere vid floden, om Bergström, Sofia och Jag, om 
deras liv, om döden och eternitplattor och jag 
är säker på att Tobias har en annan tolkning av 
texten än jag har. Låt oss därför inte diskutera 
handlingen utan hur uppsättningen blev.

Floden sover kördes vid två separata tillfäl-
len under LinCon med nio personer per uppsät-

tning (planen var tolv per session, men så blev 
det alltså inte). De nio deltagarna delades in i 
grupper om tre, och vardera av grupperna fick 
varsitt kapitel av texten att läsa. Sedan delades 
de tre rollerna Jag, Sofia och Bergström ut till 
deltagarna, på så sätt att varje grupp fick en 
uppsättning roller. Sedan satte vi Floden sover 
i rullning.

En Jag, en Sofia och en Bergström intar 
spel-utrymmet, där en enkel handling utspelar 
sig. De två spelare som inte är rollen på spelu-

trymmet håller monolog, och skickar därmed 
impulser till spelaren på scen. En form av under-
medvetande till rollen, kan man säga. Allt är 
tillåtet; både konkreta impulser av typen ”nu 
skulle jag vilja göra så...”, minnen ”när jag 
var liten brukade min mor köra ned mig till 
floden” och mer abstrakta och bisarra stream 
of consciousness-monologer.

Hur det gick? Låt oss säga att formen har 
lite barndomssjukdomar, men att andra gången 
gick betydligt bättre än den första och gav ett 
oförglömligt starkt slut. De långa texter vi skrev 
som skulle inspirera deltagarna till monologerna 
visade sig i mångt och mycket vara överflödiga. 
När det väl kom till kritan improviserade delta-
garna på det som hände vid spelutrymmet, inte 
på mina och Tobias texter.

Second stage - Part One
Veckan efter LinCon satte arrangörsgruppen 
Kalliope upp sitt arrangemang Second stage 
– Part One.

Följande upplägg; tre personer på varje roll. 
En person spelar rollens jag, en person spelar 
rollens undermedvetna och en person spelar 
rollens minnen. Tre roller, allt som allt nio del-

tagare ute i en skärgårdsliknande miljö.
De tre rollgrupperna skickades ut i olika 

delar av skärgårdsterrängen för att insupa 
platsen och ”hitta” rollen som platsen förm-
edlade. Efteråt fick grupperna träffas igen och 
redovisa rollerna för varandra. Härpå följde 
ett framspånande av en handling i nio scener, 
en för vardera av de nio deltagarna. Detta in-
nebar att varje roll var huvudperson i vardera 
tre av de nio scenerna, och att tre scener var 
från ett undermedvetandeperspektiv, tre var 

från ett jagperspektiv, och tre var ur ett min-
nesperspektiv.

Handlingen som spånades fram kretsade 
kring skärgårdsångest och en sekt i sommar-
miljö, men som sagt, handlingen i sig är ju inte 
det viktiga här, utan det är formen vi tittar på.

Handlingen sattes i rullning. Vi satt i ett 
mörkt rum i grupper om tre i en halvcirkel. Den 
ansvarige för scenen drog igång en monolog. De 
två andra i rollen hakade på.

De första scenerna stapplade, eftersom vi 
alla var osäkra på hur det skulle fungera, vad 
det var vi skulle göra. Den grupp som lyckades 
bäst var också den grupp där två av tre i rollen 
varit med i eller arrangerat Floden sover. I slutet 
hade dock alla förstått och de två sista scenerna 
satt tämligen klockrent.

Syntesen
En och en halv vecka efter Second Stage var vi 
några som möttes igen. Det var Kalliope som 
tagit initiativet. Vi ville prova lite idéer som låg 
i luften efter de båda arrangemangen, men ännu 
inte prövats. Återigen blev vi nio. Nio deltagare 
verkar på något konstigt sätt snabbt ha blivit 
standard i det här mediet.

Vi diskuterade fram en variant av det som ti-
digare gjorts. De tre grupperingarna undermed-
vetenheten, jaget och berättandet (en utveckling 
av konceptet minnet) kom i fokus. Vi prövade på 
en interaktiv version, där alla nio hade möjlighet 
att tala samtidigt, till förmån för scentänkandet. 
Mellan de tre undermedvetna fanns en mytisk 
handling som de bollade mellan varandra. 
Mellan de tre berättarna spelades en konkret 
nutidshandling. Mellan de tre jagen utspelades 
dialogerna. En matris av interna relationer byg-
gdes upp mellan de nio deltagarna.

Det blev en kakafoni där det var lite svårt att 
få plats men det blev bra. Mycket bra.

Ett nytt medium föds
Är det här ett medium som har en framtid? Är 
det bara flum? Vem vet. Vad ska vi göra av det 
här? Jag vet inte. Någonstans finns en tanke att 
det är en teknik som man faktiskt skulle kunna 
använda i lajv eller fri form. Det är främst i ver-
bal interaktion som det undermedvetna fungerat 
bäst. Kanske i kombination med Knappnåls-
huvudets änglaspel – tänk dig ett lajv där andra 
deltagare kontrollerar din rolls undermedvetna, 
där det undermedvetna löper amok.

Text: Martin Brodén
Foto: Tova Gerge

Verbal improvisationLajv och fri form
Vad skiljer lajv och fri form från var- 

andra? Låt oss först reda ut begrep- 
pen för vad lajv och fri form in-

nebär.
Det finns diskussioner om var gränserna 

för lajv går, men låt oss för enkelhetens skull 
säga att alla är med på vad lajv innebär. Fri 
form är någonting som, liksom lajv, utveck-
lats ur de traditionella rollspelen.

Rollspel slog igenom på 70-talet i form 
av kommersiella produkter. Man köpte en 
uppsättning spelregler och en världsbeskriv-
ning. Utifrån det här materialet spelade man. 
Lajv kom i slutet av 80-talet och fri from i 
början av 90-talet.

Fri form är rollspelande som använder 
sig varken av regler eller av slumpen för 
att lösa händelseförloppet. Till skillnad 
från bords-rollspel bygger fri form främst 
på deltagarnas tillit och förmågan att läsa 
av spelet. Det är också troligt att lajv och 
improvisations-teater snarare än rollspel 
var inspirationskällor när fri form dök upp. 
I övrigt är fri form främst en sorts rollspel, 
med spelledare, äventyr och allt som tillhör 
det traditionella rollspelet.

Idén är att lita på varandra och på spel-
ledaren så mycket att man inte behöver 
system för att göra spelet ”spännande” eller 
”rättvist”. Fokus i fri form ligger helt och 
hållet på berättelsen. I längden innebär detta 
också att man släpper de spelvärldar som är 
knutna till de kommersiella rollspelen. Varför 
skulle texter producerade för rollspel ge en 
bättre grund att basera sitt spelande på än 
exempelvis Gardell eller Dostojevskij?

Ett litet stickspår; som en av skaparna 
av Söndagsmanifestet (se Fëa nr 33) måste 
jag här förklara vad jag menar med begrep-
pet berättelse. En berättelse består av någon 
form av händelseförlopp med ett högre syfte, 
någonting som ger händelseförloppet en men-
ing. Lajv handlar primärt om berättelsen, 
under förutsättningen att man låter berät-
telsen vara interaktiv och inte nödvändigtvis 
förutbestämd. Roller måste kunna ha ett 
genuint möte utan några premisser.

Den primära skillnaden mellan lajv 
och fri form ligger i den gestaltade rollens 
verklighetsintryck. I lajv jobbar man för att 
uppnå ett helhetsintryck för alla roller; den 
värld aktören upplever är också i mångt och 
myck-et den värld som rollen upplever. Man 
lägger ned mycket tid och möda på att ingent-
ing synligt ska vara ”off”, i betydelsen att off 
innebär att tingesten i fråga inte passar in i 

den verklighet berättelsen utspelar sig i.
I fri form sker handlingen på en abstrakt 

nivå. Man gör inga som helst försök att nå 
ett helhetsintryck. Man använder sig av 
ima-ginära föremål och platser, helt plötsligt 
kan spelledaren förklara att det franska café 
som spelrummet representerade nu är Paris 
flygplats, och att tid har gått.

Det här är alltså två olika men besläktade 
berättarformer. Vilka styrkor och svag-heter 
har de jämfört med varandra? Lajvs stora sty-
rka är naturligtvis närheten mellan aktörens 
och rollens upplevelser. Det blir lätt att nå 
inlevelse. Man behöver inte använda mycket 
fantasi för att föreställa sig hur det är att vara 
i rollens skor. Man är i rollens skor. 

Fri form har sina styrkor där lajv har 
svagheter. Lajv är låst i realtid och i ett 
stationärt rum. Är ett lajv två dagar långt 
kommer också handlingen vara i två dagar, 
verkligheten man rör sig i är inte större än 
lajv-området. Dessutom kan man i fri form 
göra allt det där som kostar så mycket på 
ett lajv; specialeffekter är så att säga gratis. 
Lajv kontra fri form blir således en fråga 
om berättelse kontra inlevelse. Det finns 
naturligtvis produktionstekniska skillnader 
också, ett lajv är oftast mer omständigt än 
ett fri form-arrangemang.

Hur är det med hybridformer? Ta lajvet 
Carolus Rex, exempelvis. Dels gjordes ett 
tids-hopp i början av arrangemanget. Dels 
använde man sig av rena rollspelstekniker 
när bärgarmatroserna gav sig ut ur skeppet. 
Dels kan man hävda att psykomatrisen hade 
en klar funktion som inlajvspelledare, då det 
var arrangörernas direkta kommunikation 
med besättningen.

Man kan också hävda att skjebne-spelet 
är en lajvversion av tekniker som sedan länge 
använts i fri form, och då går även lajvet 
Knappnålshuvudet in i kategorin lajv som 
lånat fri form-tekniker.

Själv siktar jag på att göra en total hybrid 
på SydCon med mitt arrangemang Innan 
hösten. Upplägget är som följer. Arrange-
manget består av att antal scener. Innehållet i 
varje scen styrs av resultatet av de föregå-ende 
scenerna. Mellan varje scen har tid förflutit, 
och platserna är olika. Dock kretsar spelet 
inte kring imaginära föremål, och rummet 
är statiskt i de olika scenerna. Spelet byg-ger 
dock inte på helhetsupplevelse, utan prin-
cipen är ”spela på det som finns, inte på det 
som inte finns”.

Att lajv och fri form möts tror jag är bra. 
Jag tror på att de interaktiva berättarformer-
na lånat av varandra och mår bra av att låna 
av varandra. Jag tror på korsbefruktningar. 
Ett lajv kryddat med fri form-tekniker kom-
mer att ha större fokus på berättelsen än ett 
vanligt lajv. Naturligtvis gäller det att välja 
de rätta teknikerna, de som minimerar stör-
ningsmomenten i lajvs styrka; inlevelsen. 
Det är inte alls säkert att de traditionella 
lajven har rätt balans mellan berättelsen och 
inle-velsen.

Text: Martin Brodén
Bild: Olle Sahlin

Lajv och fri form

Fri form - 

tärningslöst 

rollspelande, 

abstrakt 

lajv eller 

någonting 

däremellan?
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När

på LinCon

gjorde

Det finns en konventstidning som ges  
ut på de flesta av de svenska spel-  
konventen. Vem som gör tidningen 

skiftar från konvent till konvent, liksom 
även kvaliteten på innehållet och tillgången 
på datorer och tryckmöjligheter. Det enda 
som är konstant är namnet – Löken – och 
de vanligtvis usla och pubertalt grabbiga 
försöken till humor, där skämt om lökar är 
det främsta kännetecknet.

När årets LinCongeneral Nina Åhlmans 
gav Fëaredaktionen uppdraget att göra årets 
Lincon-Löken var frågan om det skulle bli 
en lika grabbig Löken som tidigare ganska 
lätt att besvara.

Lökenredaktionen hamnade på parad-
plats mitt i konventets hjärta, tre steg från 
receptionen, femton steg från cafeterian 
och tyvärr alldeles intill Håkan Ackegårds 
bord.

Under tre dygn producerade vi samman-
lagt 64 A5-sidor konventsfansin med hjälp 
av ett gäng utlånade datorer och en aningen 
lynnig tryckmaskin. Den senare blev skickligt 
dompterad av Daniel Gilstring, som samtidigt 
var vår inhyrda ansvariga utgivare.

Vi hade ett par olika mål med konvents-
tidningen. Ett var att faktiskt inte ha med 
några lökskämt, vilket ju annars kunnat 
ligga nära till hands, i synnerhet som Anna 
var Lökens chefred.

Nåja. Vårt mål i övrigt var att försöka 
göra en konventstidning som folk faktiskt 
skulle läsa. Det faktum att vi fick göra till-
tryck av nummer 2, samt att folk entusias-
tiskt ryckte tidningarna ur händerna på oss 
medan vi häftade nummer 3, antyder ju på 
sitt sätt att vi lyckades, men jag är alldeles 
för blygsam för att dra några större växlar 
av detta.

Parallellt med det ordinarie konvents-
tidningsinnehållet kom Löken dessutom att 
fyllas med allt mer material som på något 
sätt berörde Relationstabellen. Det allmänna 

Viktig statistik och annan nödvändig 
information:
Fëaredaktionen konsumerade 
sammanlagt 36 rullar Menthos, 24 
hamburgare och okänd mängd Cola 
under konventet.
Receptionen spelade Gummiboll 
med M. A. Numminen sammanlagt 
46 gånger för oss.
Delar av Fëaredaktionen dansade 
till receptionens musikval halva nat-
ten till fredagen – andra delar av re-
daktionen höll sig nogsamt undan.

Ett gäng AirSoftfanatiker var på plats och visade vad de sysslar med i vardagsslag. 
Fëaredaktionen fick följa med och leka poliser och terrorister en sen kväll.

om-dömet i redaktionem kan nog sägas att 
det kanske var mindre lämpligt att använda 
kon-ventstidningen på det sättet, eftersom 
man räknar med att innehållet ska vara 
trovärdigt, om än inte nödvändigtvis bra. 
Dessutom bör åtminstone den ansvariga 
utgivaren kunna ve-ta vad det är han eller 
hon förväntas stå för.

Text och foto: Olle Sahlin
Bilder: Johanna Hedberg, Åke Rosenius

Martin Brodén var regerande Uno-mästare 
sedan förra LinCon, men tappade tyvärr titeln i 
år för att han, som han förklarade det ”brände 
allt krutet under uppvärmningsheaten”.

”Jag läser ingenting som inte har bröstvårtor.” 
– Medlem i Sverok Stockholms styrelse

Åke Rosenius’ 
badande alv  var 
omslag på Löken nr 2.

Åke Rosenius delgav oss ett antal alldeles sanna berättelser ur LinCons långa historia.
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Re
la

tio
ns

ta
be

lle
n Årets LinCon gästades av ett arrangemang med  

namnet Relationstabellen. Vi var åtta goa gubbar  
och en jänta som hade bestämt sig för att dra ut i 

härnadståg med en kavalkad av scener, minilajv och alle-
handa upptåg. I bagaget hade vi inspiration, erfarenhet och 
förvänt-ningar. Vi ville göra något utöver det vanliga och vi 
lyckades. Vad gjorde vi egentligen, vad ville vi uppnå och 
vad blev resultatet? Åsikterna om Relationstabellen har gått 
isär – vad handlade Relationstabellen om, egentligen?

Relationstabellen var en samling småarrangemang som 
hade det gemensamt att de sattes upp av samma skara män-
niskor: Anders Ackfeldt, Joachim Bengtsson, Wilhelm Björk-
man, Oskar Christensson, Olle Jonsson, Jenny Jungevall, 
Jan Salomonsson, Anders Sebring och Tobias Wrigstad. Av 
olika anledningar florerar en fantastisk mängd rykten om 
de olika delarna av Relationstabellen. Vi tror att nästan alla 
är falska, men vi vet inte; det finns ingen ensam person som 
har full kontroll över samtliga delarrangemang som spelades 
under de 72 konsekutiva timmar som arrangemanget faktiskt 
var igång. På sikt kanske det finns tid att sammanställa al-
las upplevelser. Här presenteras delar av arrangörsskarans 
erfa-renheter.

Frågor om Relationstabellen kan ställas direkt till arran-
görerna på adressen: rellatio@registerednurses.com 

Vad handlade Relationstabellen om? 
Relationstabellen var en gigantisk spelledarskärm, på bak-
sidan försedd med ett femtiotal ziplockpåsar innehållande 
material till lika många scener. Vi ”attackerade” folk med 
tabellen, slumpade fram en scen, gav dem roller och rekvisita 
och fick dem sedan att sätta upp scenen. Syftet var kort och 
gott att ha roligt. 

Ett par scener med inslag av drift med deltagarna före-
kom, men nästan samtliga delarrangemang var ingenting 
an-nat än på förhand givna scener med färdigskrivna roller 
och rekvisita. Ett exempel är Pjäsen om våren som var ett 
”mini-lajv” där eleverna i en skolklass i låg/mellanstadiet 
själva fick regissera och sätta upp en pjäs om våren. Vi bis-
tod med lärare, piprensare och kräppapper; helt enkelt ett 
arrange-mang som vi antog att de flesta kunde relatera till. 
I denna artikel skall vi inte uppehålla oss kring de vanliga 
delarrange-mangen, bara dementera ryktet att Relationstabel-
len hand-lade om att lura konventsdeltagare. 

Anledningen till uppståndelsen kring Relationstabellen 
är knappast småarrangemangen och minilajverna utan de 
delar som mer eller mindre var en drift med rollspel som 
företeelse och därigenom med deltagarna och oss själva. Av 
någon anledning kallades dessa småarrangemang internt för 
”skarpar”. Det är väl främst Genusseminariet och Toon som 
är de mest omtalade skarparna.

Genusseminariet
Genusseminariet var ett fejkat seminarium om könsroller 
i rollspel. Det var en lek med ämnet och av naturliga skäl 
gjordes också det i form av ett rollspel. Vi sysslar med rollspel; 
vi var på ett rollspelskonvent. Arrangemanget misslyckades i 

bemär-kelsen att vi, under själva seminariet, inte fick fram att 
det hela var på skoj. En av anledningarna var att deltagarna 
i se-minariet var aktiva och drev allvarliga frågeställningar 
– orim-ligheterna i våra fejkade inslag drunknade i den 
allmänna debatten. Någon förstod eftersom vi var alltför 
bekanta med dem, andra inte, och det var väldigt svårt för 
oss att förstå huruvida vi var ”genomskådade” eller inte. 

Under hela Relationstabellen ”skarpade” vi varandra på 
olika sätt, det vill säga att vi ”lurade” varandra så fort vi kom 
åt – alla skulle delta på lika villkor (även om vi gick betydligt 
hårdare åt varandra eftersom vi visste var våra gränser gick). 
Detta gjorde oss väldigt paranoida. Samtidigt som det var 
ett fullt funktionellt delarrangemang visste man aldrig om 
någonting var en skarp mot en själv med därom ovetande 
deltagare. Därför visste vi inte om vi lyckats få folk att köpa 
Genusseminariet (=misslyckats med arrange-manget) eller om 
vi istället blev lurade av deltagarna, något som en av våra 
förtrogna bisittare på seminariet berättade för oss var fallet. 
Delar av redaktionen för konventstidningen Löken deltog, så 
när sedan Löken nr 2 mer eller mindre hade genustema kände 
vi oss lurade. Drev de med oss eller hade de faktiskt tagit oss 
på allvar? Det var inte förrän sista dagen på konventet som 
vi blev övertygade om att vi inte blivit konstant blåsta. 

För att utröna ”vem som lurade vem” skrev vi allt fler 
insändare till Löken, men när de blev publicerade kunde vi 
inte avgöra om det var en del i deras ”skarp mot oss” eller 
om det var ett bevis på motsatsen. Ett misstag vi gjorde var 
att skarpa varandra – vi förlorade våra omdömen eftersom 
var och en av oss förväntade sig att alla var i maskopi mot 
just honom eller henne.

Men Toon då? 
En skarp sattes upp inom ramarna för ett klassiskt Toon-
äventyr. Meningen med Toon-arrangemanget var att spela på 
den klassiska ”tänk-om-något-i-spelet-tänder-ett-gammalt-
obehagligt-minne-hos-någon-av-deltagarna-diskussionen”. 
Spelarna tror alla att de är med i en scen vars syfte är att testa 
gränser för vad som fungerar i rollspel. Alla tror att just han/
hon är den som är utvald att sätta spelet på prov. Det görs 
inom ramarna för rollspelet Toon eftersom det (citat från 
roll-texterna) ”… är enkelt och inte för seriöst, och eftersom 
spelets ramar är mycket toleranta vad gäller spelarinput”. 
Spelare#1 försöker tänja gränserna med kiss-och-bajshumor, 
spelare#2 spelar enormt ointresserad av spelet och ”neggar”, 
spelare#3 är blyg, tillbakadragen och tillmötesgående och 
slutligen den som reagerar och drar sig undan när något som 
en av de övriga rollerna gjort påminner om ett obehagligt 

barndomsminne. De spelar sina roller inom 
ramarna för ett exempeläventyr i Toon-regel-
boken tills spelare#3 drar sig tillbaka och 
”bryter spelet” – det vill säga, för den personen 
fortsätter ju skarpen medan de andra tror att 
de har gått över gränsen. 

Tanken var naturligtvis att efteråt avslöja 
allt och se till att det avslutades snyggt. Dock 
blev det hela en ”smitningsolycka” då en spe-
lare försvann omedelbart så fort spelare#3:s 
skjebne fyrades av. Det gick ett rykte om att 
han skulle ha försvunnit från platsen, men han 
siktades flera gånger senare under konventet. 
Vad författarna av denna artikel vet fick någon 
i Toon-gänget aldrig tag i honom för att prata 
med honom. Den andra spelaren medgav att 
han hela tiden anat att det egentligen var fejk 
– han hade alltså genomskådat oss.

Fler skarpar 
Någon ytterligare skarp genomfördes. Bland 
annat utsatte vi ASF:s rollspelsbar – en grupp 
som tillhandahöll friformsscenarion som vem 
som helst kunde komma och spela under kon-
ventet – för en grupp rollspelare som utan ASF:s 
vetskap spelade en ”dålig rollspelsgrupp”. 
Planen med detta var ytterst att roa alla inblan-
dade, men också att visa att vi inte gjorde 
någon skillnad mellan coola killar (som de 
välansedda ASF-grabbarna) och vanliga 
dödliga deltagare. En förlängning av samma 
princip som fick oss att skarpa varandra. Som 
det var utlyst i foldern: alla var med.

Några iakttagelser 
En av lärdomarna från arbetet med Relations-
tabellen är att man inte bör skarpa varandra. 
Arrangörsgruppen är nog sällan förtjänt av 
att hela tiden gå omkring och vara på hel-
spänn. Därigenom förlorade vi omdömet, 
och det är aldrig att rekommendera eftersom 
arrangö-rerna måste vara dem som har det 
slutgiltiga ansvaret och överblicken. Gör 
aldrig det, var-ken hemma eller borta. Delar 
av en lajvarran-görsgrupp bör inte delta i 
lajvet. I efterhand känns det ju litet fånigt att 
ens fundera över att någon trycker en tidning 
i 600 ex. bara för att lura oss. Vi förväntade 
oss att alla var ute efter oss. Beter man sig 
utifrån det så har man inget klart omdöme.

En annan lärdom från arbetet med Rela-
tionstabellen är att rollspelare är vansinnigt 
toleranta och vill väl. Deltagarnas entusi-
asm var en förutsättning för att många av 
Rela-tionstabellens delarrangemang skulle 
bli njut-bara. Säg till en grupp rollspelare 
att ljuden från en stereo är stimuli till deras 
rollers undermedvetande, sätt en CD med 
Jingle Cats på repeat och gå därifrån. Dessa 
spelare kom-mer att dö av hungersnöd om 
ingen kommer in och säger åt dem att sluta 
spela. Till varje pris drar man ut på allt; man 
försöker spela ett äventyr till slutet, bara för 
att sedan gå ut och prata om hur mycket allt-
ing sög egent-ligen, vilket är värre än någon 
skarp i Rela-tionstabellen.

Alla deltagare i alla arrangemang över-
allt, oavsett om det är lajv eller rollspel, ska 
kunna ställa sig upp och våga kritisera det 
som händer. Om man till exempel känner att 
det inte rockar och att man inte vill fortsätta 
spela måste man få resa sig upp och gå.

Hur skall vi kunna föra någonting framåt 
om vi inte vågar ge varandra kritik eller vågar 
säga vad vi verkligen tycker? Oavsett vem som 
arrangerar. Oavsett vem som sagt att det är fett. 
Oavsett om det är ett huvudarrangemang eller 
inte. Kan man inte vara ärlig så öppnas arenan 
för skitsnack och utfrysning. Relationstabellen 
var knappast kontroversiell. Det hade inte ens 
kommit för oss att skriva den här artikeln 
om vi inte hade blivit tillfrågade. Vad som 
förmod-ligen har ansetts vara kontroversiellt 
är att vi medgivit att vi försökt skarpa folk 
och inte bara pratat bakom ryggar.

Vad som är viktigare är syftet. Relations-
tabellen skulle vara rolig – både för deltagare 
och för arrangörer. Vi ville se till att det hände 
något hela tiden på konventet; vi ville tillhan-
dahålla underhållning för dem som inte hade 
andra arrangemang. Skulden till alla eventu-
ella skillnader mellan våra intentioner och 
det faktiska resultatet är naturligtvis vårt och 
ingen annans. 

Wilhelm Björkman
Olle Jonsson

Tobias Wrigstad
Anders Sebring

Skarplajv på LinCon – ett lajvexperi-
ment i skyddad miljö.

Bild: Johanna Hedberg
Foto: Olle Sahlin

”I efterhand känns det ju litet fånigt att ens 
fundera över att någon trycker en tidning i 600 
ex. bara för att lura oss.”
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