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Vampyristisk skräck mitt i Stockholm.

tryckeri
fjerritslev tryk, fjerritslev, danmark

För utanför oss men också innanför vårt
psykes murar stryker groteska skuggor
omkring, fasansfulla rovdjur som söker
stjäla en livskraft de själva inte är i stånd
att skapa. Historien kallar dem vampyrer,
men detta är bara ett begrepsligt
närmande.
Det är och har alltid varit hemskare än

I denna generöst tilltagna
skräcknovellsamling leder svenskkanadensaren Philip Arcan oss in i en
verklighet bortom all tänkbar ohygglighet
– en verklighet närmare än vår egen

Köp boken direkt från förlaget till specialpris. Titta in på förlagets hemsida
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Alternativ tillvadå?
Vad gäller subkulturellt klimat:
Till en debatt som ser mer till person än till åsikt.

Till den totala oförmågan att ta även okonstruktiv kritik på ett
konstruktivt sätt.
Vad gäller konstnärliga förutsättningar:

Till upprättandet av absoluta sanningar, auktoriteter och regler som gäller längre
än vid ett specifikt tillfälle
Till rädslan för det avvikande
Till den dåliga vanan att förutsätta att alla som inte gör som en själv gör fel och
vill en illa
Till den reaktionära hållningen gentemot förändringar

Vad gäller övriga världen:
Till 50 minuters grå bussväg, 30 minuters familjeprogram, 20
minuters nyheter om Israelkonflikten,
opinionen inför valet och den ekonomiska
situationen i Japan. Eller kanske till
5 minuters välbehövd sömn. Du
bestämmer.
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Astrid är död. Det är svårt att tänka sig att en
person som alltid funnits hos en i form av en bok i
hyllan eller som en sångrad på sommaren, faktiskt
är borta. Jag börjar förstås tänka lite, fundera,
minnas... och så säger min sambo: “Om Astrid
varit i vår ålder hade hon säkert spelat rollspel”.
Jag börjar tänka efter...
Tänk att få sitta vid ett köksbord upplyst av
stearinljus med ett litet antal vänner och spela
Lejonhjärta eller Mio min Mio. Emil i Lönneberga
håller förstås också, men fungerar kanske bättre
som lajv. Att spela Anton eller Alfred en helg,
spelleda i Mattiskogen; det vore något.
Jag undrar hur mycket vi rollspelare och
lajvare egentligen har fått av fru Lindgren. Hon
har dramatiken, fantasin, lekgjädjen och historieberättandet som vi söker och vill uppleva. Vi
är ju uppväxta med Lejonhjärta, Mio och Ronja.
Fantasy. Bra fantasy, fast den är opretentiös och
jordnära. Ingen ska rädda världen, även ondskan
har grå nyanser och magin är så stor att ingen kan
greppa den. Och fans får ursäkta, men Robert
Jordan har en del att lära av henne om när man
ska avsluta en historia.
Min poäng? Jag vill minnas Astrid Lindgren
i mitt rollspelande. Jag vill minnas att vara barn.
Vila i frid, Astrid.
Text: Ulf Hässelbäck
Bildcollage: Johanna Hedberg

:

ALTERNATIV

ASTRID LINDGREN
2

3

Bedårande barn av vår tid
Nedslag i interaktivitetens historia

1963 talade Grotowski om något han kallade
neoteater. Han påstod att för att teatern
skulle ha en chans att överleva måste den
radera gränserna mellan publik och aktör;
bjuda in alla att delta i konstverken. Denna
utveckling förutspådde han 1963, men även
långt innan dess fanns interaktiva teaterformer. Att säga att lajv skulle ha uppstått genom
att folk reste sig upp från sina bordsrollspel
och stack ut i skogen för att boffra är således
helt fel. Intressant är dock att se hur en hel
grupp med människor ungefär samtidigt
med till synes ingen kontakt gjorde ungefär
samma sak - tog rollspelet ut i skogen.
Denna artikel försöker på intet sätt skapa
en helhetsbild av neoteaterns historia, utan
vill snarare belysa interaktivitet i olika
former och sammanhang.
Det här kommer handla om hur ritualer,
experiment och politik världen över resulterat i interaktiva teateruttryck.

och överhet förbjudit dem; Henrik den VIII
lät efter Englands utträde ur katolska kyrkan
införa “baklängesdagar” där män och kvinnor bytte kläder, en lite korgosse spelade påve
och alla psalmer lästes baklänges. Bland annat
i 1500-talets Spani e n
gjorde man en
sorts kyrkliga lusts p e l
med
upp
t i l l
300
rolle r .
Spel e n

Fantasifulla festivaler

Man brukar påstå att teatern uppstod ur
religiösa ritualer som Dionysoskultuen i
Antikens Grekland, men någonting annat
än rena gissningar om hur dessa ritualer
såg ut finns inte - tiden har sopat igen alla
spår. Understimulerade akademiker pratar
sensationslystet om jättelika fester där
människor lämnade de
vanliga sociala reglerna,
drack sig rusiga, kopulerade hejvilt och
lät sig besättas av
gudens ande - något
sorts kollektivt rolltagande som med
lite god vilja kan
kallas för neoteater.
Andra mer
historiskt dokumenterade
teaterhändelser
har satt sociala
strukturer på
spel till den
grad att kyrka

kunde hålla på nästan
40 dagar! Det fanns visserligen manus, men
man kan fråga sig om folk inte började identifiera sig med sina karaktärer efter de första
tre veckorna.

1700-talsorgier

På Gustav III:s tid så ägnade sig adeln åt en
“enkel” neoteater. Även Gustav III själv deltog i små spel där en adelsman kunde spela
bonde eller liknande. Ofta var skådeplatsen
en picknick utomhus, nära en skog. I skogen
kunde alla möjliga mytologiska väsen bo (i
spelet). Det är en häpnadsväckande tanke
att de första svartblodslajvarna spelade troll
redan på 1700- talet. Men dessa spel var
väldigt simpla och brukade i regel sluta med
stora orgier. Vad ska egentligen klassas som
teater? Gränsen är hårfin.

Att dra naturalismen
till sin spets

Den ryska teatermogulen Stanislavskij arbetade mycket med olika sätt för skådespelare att
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närma sig sina roller och framhävde sannerligen vikten av rolltolkning. Ett av hans experiment bestod i ett hus där skådespelarna spelade sin roller de repeterade under ibland flera
dagar i sträck. Han menade att man i ett hus,
utan publik, i en improvisationsform kunde
bygga en fast grund för skådespelaren att stå
på. Genom att veta vad karaktären gjorde
om kvällarna, hur den åt och uppträdde
till vardags skulle rolltolkningen bli mer
naturlig, även
om inget av allt
det man kommit fram till
om rollen behandlades i
pjäsen. Här
är kanske
syftet och
målet annorlunda
än det som
folk i regel
har på lajv,
m e n f o rmen är så
gott som
identisk.

Självförverkligande experiment

Den Polske Jerzy Grotowskij skapade på
60- och 70-talet vad han kallade Teatr Labratori. Jag (Simon) har personligen träffat
en del folk som jobbade med honom och de
har berättat historier som får mig att tänka
på lajv. De arbetade med en fysisk form och
improviserade i regel fram sina karaktärer.
Till en början skapades utmanande teaterföreställningar, men någongång i slutet av
1970-talet slutade Grotowskij sätta upp
pjäser. Arbetet fortsatte, ofta ute i skogarna.
Man sökte karaktärer och gestaltade dem på
många olika sätt, ofta i kombination med
meditation och ibland med transtillstånd.
Under dessa experiment kunde man möta
mer konventionella karaktärer, men någon

kunde också spela flera roller eller ett djur.
Folk kom till Polen från hela världen och
experimenterade med Grotowski. Någon

människors beteende i förtryckssituationer.
Hans forumteater liknar psykodrama; publiken byter roll med skådespelarna för att ge
ett förslag på ett alternativt handlingssätt i
en given situation.
På grund av sitt arbete blev Boal snart
stämplad som politisk aktivist. För att klara
sig undan det ständiga hotet från staten
utvecklade han den osynliga teatern, en form
som kan liknas med “att lajva på stan”. En
händelse iscensätts av skådespelartruppen
i ett offentligt utrymme, till exempel en
tunnelbanevagn. Några vanliga människor
som börjar lägga sig i händelsen genom att

helhetsbild av dessa experiment är svårt att
skapa sig, men det var ofta man jobbade i
flera dygn i sträck i 72-timmars pass. Ibland
jobbade man med folk som var omedvetna
om att de mötte karaktärer.
Teatr Nucleo i Italien jobbar lite åt det
här hållet idag. De har sin replokal i samma
byggnad som ett mentalsjukhus. I deras
stora replokal har de fönster in till ett av
uppehållsrummen för de mentalsjuka. Draperier kan dras för, men ibland interagerar
de mentalsjuka med Teatr Nucleos längre
improvisationer.

Teater som vapen

Augusto Boal är en teaterpraktiker som bodde
i Brasilien under 60-talets militärregim. Han
använde teatern som ett verktyg för att ändra

Moderna ritualer

Den teater som idag spelas på instutitionsscener är i mångt och mycket helt frikopplad
från både åskådarna och folket. För att ens
förstå spelet måste betraktaren känna till
diverse beteendekoder, intertextualiteter och
historiska referenser i semoitiska tecken.
Den stora massan går inte på den sortens
teater så värst ofta, kanske just för att den
inte erbjuder någon interaktion. Istället
finns sporthändelser där publiken får skrika
instruktioner till skådespelarna, religiösa
traditioner som tillexempel bröllop där man
klär ut sig och håller tal för varandra eller
för den delen lajv. På många ställen i världen
hålls än idag festivaler där hela samhällen för
en vecka förvandlas till en färgglad kavalkad
av festande masker.Varje socialt sammanhang
och varje kultur skapar sina förutsättningar
för deltagande.
Listan på neoteatrala företeelser kan
göras avsevärt mycket längre, och former
som liknar det vi kallar lajv har förmodligen
existerat långt innan någon kom på ett ord
som betydde “interaktiv”. Skillnaden mellan
olika tider och platser är inte främst tillvägagångssättet utan snarare syftet. Vad är ditt
syfte med att göra vad du gör? Låt dig inspireras av historien; gå in på ett bibliotek, leta
rätt på en gammal teori, damma av, förkasta
och eller anamma!
Är du intresserad av
Sveriges lajvhistoria?
Ta en titt på Strapats
hemsida:
terra.geomatics.kth.
se/~jonasn/strapats/
projekth.html

Revolution!

1957- 1971 fanns en vitt utbredd rörelse i
Europa som kallade sig själv situationister.
De såg hela verkligheten som ett skådespel,
en iscensättning som kompenserade livets
bortglömda värden. Deras ideologi gick ut
på att vägra delta i skådespelet genom att
skapa situationer; kort sagt ställa till skandal. Under studentrevolten i Frankrike 1968
förstörde de affärer och ockuperade fabriker
för att störta den rådande ordningen. Deras
kulturpolitiska mål var att utplåna konsten
som isolerad enhet och låta den bli en del av
vardagen - konst av och för alla.

militärjuntans fall 1986 arbetar han åter i
Brasilien.

ta ställning och drar på så sätt med sig den
intet ont anade omgivningen i en diskussion
av politisk eller etisk karaktär. “Publiken” interagerar med skådespelarna på lika villkor.
Augusto Boal blev fängslad, torterad
och tvingades gå i exil efter att han gett ut
boken De förtrycktas teater. Därmed kom
hans metoder att spridas till Europa. Efter
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Sanningsfabriken
Vetenskap, text, bild, rörelse,
gestaltning och musik går som en
röd tråd genom all mänsklig kultur. Det gör också våld, förtryck
och övergrepp. Av någon anledning har konsten och vetenskapen
ofta blivit beskyllda för att vara
orsak till allt moraliskt fördärv.
Lajv– och rollspelsrörelsen är
inget undantag.
Från att i Sverige ha varit ett i stort sett
okänt fenomen utanför den egna subkulturen
blev rörelsen efter utgivandet av boken De
övergivnas armé föremål för debatt och upprörda känslor ända upp till riksdagsnivå.
Många utomstående personer skapade sig

en åsikt och yttrade sig i frågan medan mycket få verkliga hobbyutövare fick komma
till tals. I vissa fall har granskningen av
lajv- och rollspelsrörelsen legat så långt från
sanningen att den med rätta kunnat kallas
för ren skräckpropaganda. Noam Chomsky
och Edward Herman menar i sin bok Manufacturing Consent – The political economy
of the mass media att det i demokratier finns
en självdrivande censur- och propagandamaskin bestående av ”filter” som rensar bort
allt som skulle kunna tänkas hota rådande
samhällsordning. På vilket sätt skulle då en
ickepolitisk ungdomsrörelse kunna hota den
rådande samhällsordningen? Såhär skriver
Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt i De övergivnas armé (1997, Nordstedts förlag), den
första svenska boken om rollspel och lajv som
fick någon större spridning:
Denna text sammanfattar ganska väl texter
som publicerats tidigare i Sverige om ämnet
(de första tidningsskriverierna i Sverige började runt 1985 – det första Dungeons and
Dragons-spelet kom ut 1974 i USA). De ofta
ganska dystra fantasivärldarna och svår-

”M an får hop pas att de
cir ka
tvåhundratusen hobbyutöv
arna i
Sverige endast uppfattar bud
skapen som ett spännande tids
fördriv,
och att de i tider av arbetsl
öshet
och svikna illusioner inte för
vandlas till förhärdade aktörer i
akt och
mening att skaffa sig den
makt
och de möjligheter som sam
hället
förvägrat dem. Rollspelsh
obbyn
tillhandahåller både metod
er och
argument tillräckligt klart
formulerade i olika koncept för att
kunna
utveckla såväl allmänna upp
lopp
som regelrätta terroraktioner
eller
”banala” väpnade rån.”

12

tillgängligheten för den som inte spelar fick
förståeligt nog misstänksamheten att spira.
Det blev alltså angeläget för journalisteliten
att svartmåla hobbyn både på grund av personlig övertygelse och på grund av att det är
mer lönsamt att berätta för folk vad de redan
tror sig veta än att gå motströms. Det här är
en genomgång av rollspelsgranskningen utifrån Noam Chomskys och Edward Hermans
teorier om medias drivkrafter.

Att tjäna pengar

Eftersom journalisterna och tidningsredaktörerna är en del av den elit som tjänar på
marknaden är de också ointresserade av att
publicera sådant som skulle kunna rubba systemet. Det går kanske inte helt att applicera
på utskällningen av rollspelsutövarna, men
det är ett faktum att tidningarna tjänar mer
pengar på att skapa moralpanik genom att
slå upp rubriker som ”Mördande rollspel”
istället för att göra små granskande reportage av föga lösnummersvärde om den nya
konstformen i Sverige. Expressen 14/12 1996
i samband med de så kallade vampyrmorden
i Florida – en ung flicka dödar tillsammans
med sitt kompisgäng sina föräldrar. Flickan
sysslar med allt möjligt bisarrt och har bland
annat spelat Vampire – the Masquerade. I
polisutredningen konstateras det att spelet
inte har någon koppling till mordet, men
rubrikerna lever sitt eget liv.
Att spela på föräldrars oro över något
som de inte har full insikt i är ett tacksamt
sätt att locka köpare. Även om en och annan
kanske insåg det absurda i en journalistik
som enbart låter en sida komma till tals var
och är det mer lönsamt att sälja nyheter som
upprör känslomässigt snarare än intellektuellt. Vore det inte så skulle all reklam vara
fullkomligt meningslös.

Snabba, samarbetsvilliga källor

Nyheter måste framställas till ett så lågt
pris som möjligt. Därför är nyhetsjournalistiken beroende av samarbetsvilliga källor
som snabbt kan förse dem med nyheter
propagandamodell. I debatten om rollspel

och lajv finns det en mycket samarbetsvillig
källa; kritikerparet Didi Örnstedt och Björn
Sjöstedt, vars påverkan på bland annat
polisrapporter – som ju brukar tillskrivas
hög trovärdighet och därför knappast inger
journalister känslan av att inte ha täckt upp
frågan ordentligt – enligt Björn Hellqvists
kritiska genomgång av rollspelskritiska texter
märks tydligt. En informationssymbios har
alltså uppstått. Det medium som väljer att
publicera en mer liberalt inställd artikel kan
räkna med (eller tror sig kunna räkna med)
upprörda läsare som frågar om tidningen
stöder nynazism, ockultism och satanism;
rörelser som lajv- och rollspelshobbyn flitigt
kopplas ihop med i De Övergivnas Armé och
andra kritiska publikationer.

Sila mygg och svälja kameler

Har man väl en gång bestämt sig för att det
är på ett sätt så kan det vara svårt att inse att
det kanske inte är så. Det som understöder
den rådande uppfattningen, hur perifert det
än är, ges stor betydelse medan centrala drag
förbises helt för att de inte överensstämmer
med den praktiska fördomen. 1997 höll P3
debatt mellan riksdagsmannen Bengt Silverstrand (s) - som upprepade gånger motionerat
för att bidragen till Sverok ska dras in - och
Sveroks dåvarande ordförande Emma Wieslander (citaten är tagna ur en utskrift av
debatten gjord av Krister Sundelin):

”(Bengt Silverstrand svarar på frågan om varför bidragen ska dras in): För att de i många
fall direkt uppmanar till våld. Det finns rasistiska inslag, och flera rollspel präglas också
av kvinnoförakt och det har ju visat sig att
det finns rättsfall som, eh, där mycket klara
samband föreligger mellan ett intensivt och
långvarigt rollspelande och exempelvis då,
kamratmordet i Bjuv, mordet i Hammarbyhamnen, och så vidare. Igår kunde vi läsa i
Expressen, Polisen, enligt polisen rollspel kan
ha utlöst mordet på tåget.

föräldrar långt innan de kom i kontakt med
rollspel, och att de har levt ut en del utav de
sakerna som har gått snett för dem, i rollspel,
genom att titta på videofilmer och så vidare.
[...] Vad gäller Hammarbyhamnen så vet man
ingenting om det.

(Emma Wieslander får efter en stund komma
till tals): Till att börja med så manar inte
rollspel till våld, det finns inte kvinnoförnedrande inslag i rollspel, och det finns inga
klara samband med kriminella tendenser
och rollspel.

(Bengt Silverstrand avbryter): Det finns alltså
sådana iakttagelser, och det här, tycker jag,
är ett sätt att verkligen inte ta sitt ansvar.
Jag kan ju bara citera här ur regelboken för
rollspelet Kult, så kan ju var och en själv få
döma vad han eller hon anser. [Han citerar
en massa.] Och sen när det gäller då Bjuv har
alltså professorn i rättspsykiatri Lars Liedberg klart framhållit att de här som spelar
rollspel de lever sig ofta in i tankarna, lever
sig in i sin roll där man våldtar, torterar och
mördar. Det är då att skapa en beredskap
för att göra så också i verkligheten. Det är
alltså, det är inte...

(Programledaren): Så det här har Bengt Silverstrand fantiserat ihop, då?
(Emma Wieslander): Nej, det har han inte.
Däremot så bygger han på en människa som
utger sig för att vara forskare, som inte är forskare, så han har inte hittat på det helt själv.
Om man tittar och granskar de här rättspsykiatriska protokollen från Bjuvmordet så står
det att de här killarna är vid marginell psykisk
hälsa, det står också att de har påverkats av
att de har haft väldigt dålig kontakt med sina
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(Programledaren): Det här med Hammarbyhamnen, Bengt Silverstrand, det är väl helt
riktigt. Man vet faktiskt inte vem som utförde
det dådet, det var en sextonåring som hittades död...

(Emma Wieslander): Det är då ingenting som
står i något psykiatriskt protokoll, kan ju då
påpekas dessutom.”

Debatten fortsätter i samma stil. När Emma
Wieslander påpekar sakfelen i Bengt Silverstrands resonemang svarar han undvikande
eller missförstår. Att innehållet i Kults regelbok är ganska dystert överskuggar att ungdomsförbundet Sverok knappast kan hållas
ansvarigt för kamratmordet i Bjuv. Den här
blindheten återkommer i många sammanhang där lajvare och rollspelare faktiskt får
komma till tals – motståndarna har låtit dem
vara med mest för att bevisa sin egen tes och
om de inte agerar i linje med vad som hade
passat i argumentationen så låtsas man helt
enkelt att de agerade på ett annat sätt.

Andfådd politik

Medier tenderar att förenkla verkligheten för
att den ska fungera som nyhet. Varken politiker eller rollspelare får särkilt mycket tid i
radio eller plats i tidningen för att förklara
sig och utveckla resonemang. Den svartvita
värld som måste målas upp för att den ska få
plats på pappret gör debattklimatet mycket
skarpare än vad som annars skulle ha varit
nödvändigt. Det blir därför svårt att hålla en
nyanserad och saklig debatt i media – många
är inblandade och ska yttra sig och snabbt
ska det gå, annars mister läsarna intresset
för frågan. Debattörerna hinner inte lyssna, reflektera eller ta in den andra sidans
ståndpunkt.

Ytliga förändringar

Att rapporteringen om lajv- och rollspel
fram till ganska nyligen varit mycket ensidigt
negativ kan till stor del förklaras med hjälp
av Chomskys och Hermans teorier om vad
som styr mediernas agerande. Media lider av
en viss tröghet, och det har har tagit tid att
tvinga fram en mindre demoniserande rapportering, men i och med projekt som Hamlet
inifrån har intresset väckts för rollspel och
lajv som konstformer sedda. Stämpeln med
”suspekt subkultur” håller på att tvättas
bort från lajvhobbyn. Men dagens rapportering tenderar istället att övergripande gälla
”historieintresserade ungdomar som leker
medeltid” – systemet som skapar rubrikernas konformism förändras inte bara för att
rubrikerna gör det.
Text och illustration:
Tova Gerge

En fika om könsroller
Jag träffade Anna Ericsson, rollskribent för lajvprojektet Hamlet, för att diskutera kvinnor i lajvvärlden, kvinnor i starka roller och varför tjejer står bredvid och hjälper till med grabbarnas grejer.

Westerling: Hur är kvinnosynen i Hamlet? I
pjäsen är den ju inget vidare.
Ericsson: Det här är vår Hamlet. Manligt och
kvinnligt är tämligen utsuddat i den värld vi
vill skapa. Alla roller är skrivna för att kunna
spelas av både män och kvinnor förutom
några få av dem som är hämtade från pjäsen.
Historisk korrekthet är helt ointressant.
W: Hur ser du på Shakespeares kvinnor?
E: De är så förbisedda. Man får aldrig veta
vad Gertruds motivation och tankar är. Hon
går mest runt och blir förfärad. Och Ofelia
har knappt någon egen vilja. Ofelia kommer
att bli galen och Gertrud kommer att gifta
sig med Claudius även i vår Hamlet, men de
andra rollerna utgör en motvikt. Jag skulle
kunna tänka mig en kvinnlig Hamlet men
ingen har sökt.
W:Varför inte?
E: Jag vägrar tro att det handlar om dåligt
självförtroende - på till exempel den norska
lajvscenen finns det många kvinnor som tar
plats.
W: När jag började lajva tjatade jag mig till
att följa med killgänget. De flesta tjejer jag
känner började lajva på det viset och man
måste nog ha ha ganska mycket skinn på
näsan för att klara av det. Så det är konstigt
att vi inte fortsätter att ta plats.
E: Jag har diskuterar det här så länge…men
det är väl bara att fortsätta traggla tills det
fungerar. Jag känner många tjejer som inte
skulle tveka en sekund att ta en ledarroll.
W: Nej, när folk väl är beredda att ta ansvar
så brukar de oftast få det.
E: Så är det väl alltid. Man blir frågad om råd
och sedan blir man indragen. Det är ju kul,
men ibland blir jag trött på det – man blir
alltid en del av någon annans vision. Vi måste
sluta med att hela tiden ställa oss bredvid och
säga ”jag kan hjälpa till med din grej”.
W: Tjejer tar upp grejer som redan finns men

startar inte eget. Det finns gott om tjejer som
aldrig arrangerar själva utan står bredvid och
hjälper till utan att får särskilt mycket cred.
Tex arrangörsflickvännen - du är ju tillsammans med Martin Ericsson som arrar Hamlet
nu och hjälper till med det. Det finns även
mycket tjejer i Sverok och Fëa.
E: Det kommer att komma. Vi får stötta
varandra. Under de senaste fem åren har
det hänt mycket. Vi vågar ta för oss! Frågan
är bara varför vi ibland ändå låter bli. Det
kanske är enklare om man är flera tjejer…
med ett gäng inkörda grabbar kan det kännas
som om ingen hör vad man säger. De har sina
sociala roller satta redan. Det är nog mer det
som är problemet än könsfrågan.
W: Varför arrangerar inte tjejer?
E: De allra flesta lajv är fantasylajv med
ganska givna könsroller. Då smittar väl av
sig på verkligheten. Börjar man som 16-årig
tjej i den svängen är det inte konstigt att det
går snett.
W: För att vi bara får spela pigor och adelsdamer?
E: Det är säkert en sak som bidrar. Men det
finns ju alltid möjlighet att söka sig till andra
sammanhang.
W: Fungerar jämställdhetslajv då?
E: Allt hänger på spelarna. Könsneutralitet
faller direkt om någon går in i typisk manligt eller typiskt kvinnligt. Man får försöka
föreställa sig: hur funkar en värld där inga
könsroller finns? Arrangörer kan bara säga
hur de vill ha det, inte ta ansvar för hur människor spelar. Det gäller för en del tjejer att
tona upp och en del killar att tona ner.
W: Av de lajv jag har varit på som hävdat
att de ska vara könsneutrala tycker jag att
militärlajv är de lajv som lyckats komma
närmast det.
E: I den könsneutralitet du talar om nu ingår
det neutrala, konformistiska kläder. Men

det går att ha pondus oavsett vad man har
på sig.
W: Vadför är det så lätt att spela könsroller?
E: Allt som sägs vara jämställt är inte nödvändigtvis det. Ingen vill skriva ”Vi ska göra
ett strikt patriarkaliskt lajv där kvinnor blir
förnedrade”. Jag skulle säkert kunna få ut
någonting av ett sånt lajv också, men om man
ska göra något sånt så ska man åtminstone
veta vad man håller på med.
W: De flesta lajv som arras handlar om konflikter - det finns inga lajv som fokuserar på
kvinnliga problem. Jag vet, man kan spy på
det begreppet, för vad är ett kvinnligt problem, men du förstår vad jag menar. Klassiskt
kvinnliga saker. Kärlek och så vidare...
E: Man gräver sin egen grav när man talar
om kärlek som någonting klassiskt kvinnligt.
Men de som skapar handlingen i ett spel
består ofta av manliga spelare, oavsett om
det är arrangörernas intention eller inte.
Jag skulle vilja se en kärngrupp av drivande
kvinnor. Jag har en känsla av att man skulle
kunna åstadkomma en tänkvärd effekt med
det; att sätta de manliga rollerna i relation
till de kvinnliga istället för tvärtom. Jag
spelade rollspel en gång med bara tjejer. Det
var en helt annan upplevelse. Det fick mig att
fundera – varför var det så annorlunda? Jag
känner mig trygg när jag spelar med killar
också, men det var en annan grej.
W: Kan man inte göra matriarkaliska lajv?
E: Har inte det försökt göras? Sången om
Mykene?
W: Nej! Det var jättepatriarkaliskt. Fast det
fanns många starka kvinnliga roller; de gamla
grekiska gudinnorna och oraklet var mycket
läskigare än gudarna och kungarna.
E: Jaha. I vilket fall, det är lika illa att göra
matriarkat som patriarkat. Men jag vet inte...
kanske är det så man måste börja. Men det
Text: Anna Westerling
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Namn:
Mathias
Gullbrandson
Jobbar med:
Film,
marknadsföring och
internkommunikation.
Projekt:
Gör film till
Futuredrome.
Projektbeskrivning:
Futuredrome vänder sig till kultursfären;
musiker och konstnärer. Höga kostymkrav,
tre dagar och 2000 roller. Futuredrome
är ett monumentalt och elitistiskt projekt
eftersom man kräver så mycket pengar.
Hela lajvsvängen är ju elitistisk, det krävs
så mycket för att man ska få vara med. Men
det är en massa ideella krafter som läggs ner
i Futuredrome.
Arrangerar för att:
Det är kul och utvecklande!
Namn:
Andreas Nordwall
Jobbar med:
Sestia, bokformgivning, studier.
Projekt:
Force majeure. Tretton
människor blir instängda i ett skyddsrum.
Projektbeskrivning:
Force majeure är mycket Norén, gasmasker,
slem och gammal hederlig science fiction.
Generellt sett så försöker jag levandegöra
olika medier genom att kombinera dem med
levande rollspelstekniker.
Arrangerar för att:
Oftast när jag stöter på något intressant
känner jag att jag vill göra själv. Det som är
så intressant med just levande rollspel och
annat interaktivtimproviserattjafs är att det
finns ett sorts kaotiskt element som samtidigt
är en del av en större berättelse.

Kommersialism
och framtiden
Fëa diskuterar med Andreas Nordwall och Mathias Gullbrandson som
som båda har ambitionen att nå andra målgrupper än lajvare med sina
projekt.

Fëa: Vad är kommersialism?
Mathias: Om någon är beredd att betala
för någonting så är det kommersiellt.
Andreas: Jag tänker på någon som tar
ut en oskälig mängd pengar. För mig är det
inte speciellt kommersiellt att välja att inte
gå minus. I längden fungerar det inte om jag
som producent hela tiden måste betala för
att ge bort något.
Fëa: Har ni några funderingar kring etiska
aspekter på kommersialism?
Mathias: Om man gör dåliga saker och
bara vill tjäna pengar så är det inte etiskt.
Andreas: Då lurar man folk att köpa
någonting som de inte får. Oavsett vad man
köper så riskerar man att råka ut för det.
Fëa: Kan man tjäna pengar på lajvare?
Andreas: Det finns en stark tradition att
idéproduktionen ska vara gratis. Men det
finns ju folk som tillverkar latexsvärd utan
att någon bryr sig.
Mathias: Det går inte att tjäna pengar på
en ideell rörelse.
Andreas: Men det är tur att det finns
något ideellt. Titta på resten av samhället!
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Fëa: Hur stort är intresset från ”resten av
samhället”?
Andreas: Enormt. Jag har aldrig haft
några problem att hitta deltagare till alternativa arrangemang. Det innebär att det
inte föreligger någon konkurrens mellan den
etablerade fantasygenren och de ofta kallade
”elitistiska” arrangemangen. De vänder sig
inte till samma målgrupp.
Mathias: Människor dras till spel som
begrepp, inom marknadskommunikation,
underhållning eller företagsstrategier.
Fëa: Marknadskommunikation och spel?
Förklara!
Mathias: Jag tar ett exempel. Vi lanserade
Interaktiva Institutets gamestudio i Visby och
använde ett enkelt rollspel styrt av manus
som handlade om fem forskarkaraktärer.
Besökarna fick varsin mask och spelade mot
varandra. Syftet där var att bygga relationer
mellan studion och intressenter.
Fëa: Hur ser framtiden för lajv ut?
Andreas: Jag kan tänka mig att det delas
upp i två klickar, en med lyxiga Hollywood-

produktioner och företagssponsring och en
som är som nu.
Mathias: Jag har en dröm. I samband med
Crouching Tiger - Hidden Dragon gjorde
killen som hade komponerat musiken en
egen konsert. Till konserten gjorde Angie Lee,
regissören, ett helt fristående videokonstverk.
Tänk att få göra ett fristående lajv också!
Andreas: Varför fristående? De olika
medierna kan kommunicera med varandra.
Varför säga ”det här är filmen”? Människor
har ett större och större behov av att delta,
oavsett form.

Singalong och kroglajv

Fëa: Sound of Music har ju kommit i
”singalong”-version nu.
Andreas: Idén om att interagera finns ju
där också. Det är ett misstag av lajvare att
tro att de är ensamma om interaktion som
idé. Det är en del av dagens samhälle. Jämför
med för 10 år sedan!
Fëa/Mathias: Men Grotowkij och teaterfolket på sjuttiotalet då?
Andreas: Okej. Det har i alla fall inte
minskat sedan dess. Det var underground
då. Nu finns dataspel.
Det blir tyst.

bryta passiviteten och interagera med sin tv.
Varför köper folk annars ett kanalpaket på
122 kanaler?
Mathias: Man skulle kunna tänka sig att
TV-apparaterna blir avatarvärldar i framtiden, som en blandning mellan chatrum och
dataspel.
Andreas: Men det fina med lajv är att
det inte sker inom ett medium utan i verkligheten.

Arrangörssnack

Fëa: Hur ska man bära sig åt om man vill nå
en publik utanför subkulturen?
Andreas: Man får inte stänga in sig själv.
Den som aldrig varit i rollspelsvärlden förut
möts av obskyra kompiskluster som man
måste vara med i för att få tillträde. Det finns
ingen given introduktion och det finns bara en
film att se på biografen – fantasyfilmen. Att
man ens talar om ett ”utanför subkulturen”
tyder på att något är galet.
Mathias: När jag skulle ta mig in i film-

Fëa: Ett worst-case scenario: Krogmiljölajvet.
Man får en lapp med ”du ska stöta på de
blonda tjejerna ikväll”.
Andreas: Finns redan; titta på Baren.
Mathias: Datingresor!
Andreas: Krogmiljö är worst-case i vilket
fall som helst. Men man kan ju fråga sig vad
som händer när man blandar in en massa
pengar i det hela. Hyperkommersiella hippa
projekt där alla måste vara med. Dataspel
med logotyper?
Mathias: Ett avancerat Gröna Lund där
man får vara en av spökena i spökslottet.
Men worst-case är väl att folk inte interagerar, att de ställer sig på ett rullband och
bara ska uppleva.
Andreas: Jag håller med! Jag klarar
inte ens av att titta på TV. Varför zappar
folk så mycket? Det är deras enda sätt att
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branschen var jag rätt frustrerad, så jag åkte
hem till Jan Troell och sa ”hej, jag vill jobba
med dig.” Ett år senare fick jag några jobb
med honom. Den som har värsta idén: gör
den! Ta kontakt med dem du vill ha inspiration av!
Andreas: Jag kan säga vad man inte ska
göra. Säg inte ”jag ska göra ett lajv”. Säg vad
du ska göra istället, det fattar folk.
Fëa: Vad är det svåra med att arrangera?
Mathias: Att få folk att släppa garden och
börja agera. Det är mer krävande att själv ta
ansvar för en historia än att sätta sig på en
biograf. Däremot kanske man får mer.
Andreas: Det ena utesluter inte det andra.
Även om de som gillar att ta ansvar vill inte
ta ansvar jämnt. Klart det kan vara skönt att
sätta sig och kolla på en film och inte behöva
bry sig om någonting. Men det vore kul om
möjligheten att ta ansvar fanns i fler medier.
Men, om vi pratar problem så är det svårt
rent ekonomiskt. Det finns inga investering-

spengar. Det kostar pengar att göra bra saker
och varje gång man gör någonting så riskerar
man sin personliga ekonomi.

Internt:externt

Mathias: Varför tycker Fëa att det här
ämnet är intressant?
Fëa: Det här numret handlar om alternativ till det rådande kulturklimatet inom
subkulturen lajv. Vi vill lyfta fram människor
och organisationer som på något sätt jobbar
för en förändring istället för den här eviga
”lajv ärdåligtnejdetärdetinte”-debatten.
Andreas: Jag tycker att de flesta av de
produktioner som görs är väldigt dåliga, men
det handlar inte om genre utan om produktionsförhållanden. Jag har inget intresse av att
ändra på det som är – det klarar sig ju alldeles
utmärkt. Jag ser det snarare som min uppgift
att försöka hitta en ny form av kultur för alla.
Jag vill ta över hela världen, liksom.

Mathias: Om framtiden. En utveckling är
ju faktiskt det här med Futuredrome där man
väljer att korsa musik, teater och lajv.
Fëa: Och festival! Alkohol och roll i
kombination är ju en dubbel sanktion för att
utföra förbjudna handlingar.
Andreas: Fast folk har ju ett stort behov
av att utföra förbjudna handlingar. Jag tycker
själv att festivaler är rätt sunkiga; tonårspyor
och lera, liksom. Men om man genom att
lägga till lite framtidsestetik och rollspel kan
göra festivalen till ett futuristiskt mono
mentalt megavansinne så är det en klar
förbättring. Men det är fortfarande en
festival.
Mathias: Ja, men alla måste ha
en viss kvalité på kostym, alla
ska ta en roll. Det har inte
Hultsfred.
Mathias: Du förresten Andreas, jag har

fått uppgiften att hålla ett seminarium om
hur man kan utveckla lajv som berättarform
under Knutpunkt och jag vill gärna att du
ska vara med!

Framtid, nutid och bidrag

Fëa: Det är intressant med den växande
teoretiseringen av lajv.
Andreas: Det beror på vad man teoretiserar kring. Man kan teoretisera kring
vad som karaktäristiskt för levande
rollspel, hur det kommer att
påverka framtidens kulturliv,
hur det påverkar människor
psykologiskt...det finns hur mycket som helst.
Fëa: Kan du inte prata lite om sestia?
Mathias: Vad fan är sestia?
Andreas: Det är en modell för hur man arbetar med olika medier, inte levande rollspel
specifikt, utan media i stort. Men det är ett
sidospår, vi pratade om teoretisering. Om det
sker en enhetlig akademisk teoretisering som
även är kopplad till annan kultur så kanske
det leder till dels en större sammanflätning av
olika kulturformer – det ser man redan nu –
och till en större medvetenhet om hur man
arbetar dramaturgiskt och estetiskt. I längden
bör det leda till bättre produktioner.
Mathias: Superspännande.
Andreas: Nu kan jag prata om sestia.
Tanken är att vi ska ha återkommande
seminarier där vi pratar teorier, modeller
och begrepp. Kanske lite projekt också. Det
är öppet för alla att vara med. Alltså inte
bara lajvare.

annan rörelse än bidragsvärlden har gett sitt
godkännande till projektet.
Andreas: De där godkännanden är ofta
så godtyckliga. De är bara byråkrater, de vet
ingenting. Det enda godkännande som jag
eftersträvar är folk som har varit med på
mina grejer säger att”det här var fantastiskt”
efteråt.
Mathias: Men det är kul när folk nappar
på ens idéer, som killen från Riksteatern som
högg tag i oss när vi gjorde Hamlet inifrån.
Det är så satans tråkigt att söka bidrag.

Sverok och Norge

Fëa: Fungerar Sverok som hjälpinstans?
Andreas: Den enda skillnaden mellan de
svenska folkrörelserna och Sverok är bara att
Sverok inte skapats underifrån. Man häller
in pengar ovanifrån och kräver som motpre
-station att det ska finnas en organisation.
Ett tecken på det är den låga demokratiska
aktiviteten i Sverok.
Mathias: Jag har inte så mycket upplevelser av Sverok. Är det de som ordnar
GothCon?
Fëa: Nä, de ger bidrag till olika saker.
Andreas: Sverok har väldigt lite pengar
att röra sig med. De kan finansiera mindre
grejer som produceras ideellt och det spelar

inte så stor roll för kvalitén. När ett projekt
produceras idéellt så leder det ju ofta till
sämre kvalité.
Mathias: Men det är väl jättebra att de
kan dela ut lite pengar. 40000 kronor här och
40000 kronor där.
Andreas: Det är inga dåliga saker de
gör, men de kan inte mäta sig med de stora
kulturfonderna. Sverok har en väldigt delad
verksamhet, det är också ett problem. Levande rollspel är bara ett av deras många
intresseområden. Det gör att ingenting blir
fokuserat eller prioriterat. Sverok skyddar
många projekt men säger samtidigt att ”det
här är en del av spelvärlden, inte av kulturen”. På det sättet hindrar Sverok genom
att finnas integrationen mellan levande rollspel och andra kulturformer. I Norge är lajv
en kulturform istället för en subkultur, för
där finns ingenting som Sverok.
Fëa: Apropå Norge, jag hörde talas om några
norrmän som hade arrat Harry Potter-lajv i
ett köpcentrum. Det är ett annat worst-casescenario.
Mathias: Men vad fan, är inte det grymt,
tänk att köra ett Sagan om ringen-lajv nu!
Man skulle kunna skaffa en massa schysst

Fëa: Får du betalt?
Andreas: Nej, inte i det här läget.
Mathias: Men det handlar inte
om att få betalt, det handlar om
att få göra coola grejer! Kommersialismen är en väg. Jag är så satans
trött på att söka bidrag och vara tvungen
att smöra för några få personer för att få in
massa pengar.
Fëa: Men smöra måste man väl oavsett
var man skaffar pengar?
Andreas: Framför allt måste man ägna
en massa tid åt administration och inte åt
kreativt arbete. Jag är ingen jävla redovisnings byrå. Jag är konstnär, jag vill inte hålla
på med sådan där skit.
Mathias: Det kostar ju pengar att göra
balla produktioner!
Fëa: Jag tycker att pengar är intressant för
att det fungerar som en bekräftelse på att en
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scenografi. Jag hade gärna åkt på ett sånt.
Andreas: Där halva anmälningsavgiften
går till Tolkien-Enterprises, eller vad då?
Mathias: Har jag råd att åka på det och
får en upplevelse i snygga slott och hobhus
och dessutom får dricka lite vin i en skön
kostym...jag hade betalt 2-3000 för det.
Andreas: Det skulle säkert funka om de
hade gjort det. Men det där med Harry Potter
i alla fall; när man tänker på vad man skulle
kunna ha gjort istället så är det tragiskt, men
i jämförelse med annan konsumtion som hör
Harry Potter till så känns lajv rätt okej. Folk
får vara med och agera! Men det låter som en
sjaskig produktion i syfte att få in pengar.
Mathias: Gör man det för att sälja mer
tennfigurer så är det ju trist.
Fëa: Men det kanske var några Harry
Potter-fantaster som tog chansen att göra
det på ett köpcentrum när det ändå var så
hypat.
Andreas: Det kommer ju dyka upp
krassa affärsmän som vill sälja godis förr
eller senare.
Mathias: Folk får vara med och bestämma ändå, det är väl skitbra.
Fëa: Jaha, då säger vi väl så.
Text: Tova Gerge

Sveroks riksmöte
De demokratiska
haveristerna
in mig. Det är inte av oartighet, de har bara
fullt upp med att identifiera och skilja hot
från möjlig allierad. Utan kända allianser
eller egen status är jag inte värd att ödsla
värdefull tid på. Jag undrar varför det är
så få ombud som återvänder …

Att tala eller inte tala

Ett förstagångsombuds
iakttagelser
Sååå …. Vem är du?
Jag står på damtoaletten och får den
försynta frågan. Visst låter det trevligt. Någon
är intresserad av mig. Lilla jag, som är här för
första gången. Hurra! Jag är sedd, eller?
- Jaa .. alltså, vad har du gjort? Har du
suttit med i nån styrelse? Har du arrangerat
eller vilken förening är du med i?
Det handlar om givetvis om status och
jag har just blivit kollad. En snabb koll om
det är idé att prata vidare med mig eller om
jag är bortkastad tid och det är effektivare
att ignorera mig.
Välkommen hit! Lajvarna lajvar riksmöte
och resten tycks spela Diplomacy riksmötesversionen.

Anonymitetens
osynlighetsmantel

Okänd och utan status, i denna alldeles
egna subkultur bland subkulturer, är jag en
icke-person och jag rör mig inte bara fritt, jag
är osynlig. Man pratar inte med mig eller ser
på mig, om jag inte är påstridig och insisterar.
Ingen utesluter mig, men ingen bjuder heller

I plenum går diskussionen hög. Argumenten är väl inövade, eller åtminstone
ofta upprepade om jag förstår de viskade
kommentarerna från ombuden runt om
mig rätt:
…Men det där diskuterade vi ju på
slaget, det vet han ju att han har fel i …
Slaget, platsen där diskussionerna har
förts, där distriktsstyrelserna möts för att
stöta och blöta det som är Sverok och Sveroks
angelägenheter. Undrar vad som har sagts?
Undrar om de redan diskuterat och avfört
mina idéer? Kanske skulle jag vara mer
benägen att ställa mig upp och prata om jag
hade fått delta tidigare? För säger jag något?
Tror inte det va.

I Fëa 27 beskriver jag i tämligen positiva
ordalag Sveroks riksmöte. Den här gången
hade jag inte tänkt att vara lika snäll.
Demokratin har ett inbyggt problem;
ett system som inte kan få fram exempelvis
Adolf Hitler till stadsmakten kan inte heller
kallas demokratiskt. Ett demokratiskt system
har en inbyggt instabilitet som kräver de individuella medlemmarnas/medborgarnas ansvar. Passivitet blir ett hot mot demokratin.
Så måste det vara. Därför måste vi lyssna
på infantila argument och genomföra fåniga
mötesritualer.
På gott och ont.
Text: Martin Brodén,
ombud för Stockholms län

Meta-lärande

Hur saker görs avslöjar mer än man kan
tro och Sveroks riksmöte avslöjar en hel del
om Sverok och dess kultur. Här måste jag
spela Sverokspelet och ägna tid och kraft åt
att etablera mig som en person med status
om jag vill vara med och påverka. Jag ska
helst ge mig till tåls ett par år och successivt
bygga kontaktnät och givetvis vara försiktig
med vilken falang jag allierar mig med, annars kan det gå illa. Kanske ska jag satsa på
en nominering till någon distrikstyrelse. Jo,
det vore nog ett bra första steg.
Jag som ville spela spel och engagera mig
för att värna min hobby. Tja, jag återvänder
hem lite visare, lite mer erfaren och överlåter
åt nån annan att uppleva lajvet Riksmötet
nästa år. Kanske borde jag informera arrangörerna om att kampanjen suger, men
jag har ju ingen status, så det är säkert ingen
idé.
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Illustrationer: Johanna Hedberg
ombud för Stockholms län

Vi

Unga

-

Lena Levin är förbundssekretare i ungdomsförbundet Vi Unga. Förbundet
har valt att inrikta sig på lajv. Jag träffade Lena Levin för att ta reda på varför
och höra vad de kunde bidra med till lajvhobbyn.

Fëa: Vad är Vi Unga?
Lena Levin: Vi Unga är en gammal ungdomsorganisation, politiskt och religiöst obunden, som har funnits i mer än 50 år och vårt
huvudsyfte är att arrangera demokratiska,
kreativa och utvecklande aktiviteter för
ungdomar där poängen är att det är unga
som gör det här för unga, inte att vuxna
bestämmer vad unga vill göra. Ungdomar
själva ska ta initiativen, driva och leda. Det
kan vara alltifrån dataspelsgrupper till dans
och teatergrupper. Sport är också vanligt, det
finns t.ex. många innebandylag, men vi satsar
framförallt på kreativa aktiviteter.
F: Varför har Vi Unga valt att syssla med
lajv?
L: För några år sen kom förbundet på att vi
ville ha en aktivitet som ligger i tiden, och
valde lajv. Kanske framförallt för att debatten
runt lajv för ett par år ut sedan mycket gick
ut på att det var odemokratiskt, dåligt för
ungdomar, orgier osv. Då ville vi poängtera
att lajv tvärtom är något bra, att det är
demokratiskt och utvecklande, och att man
växer både kreativt och intellektuellt av att
hålla på med sån här verksamhet.
F: Vad är skillnaden mellan Vi Unga och
Sverok?
L: Vi Unga har inget som helst konkurrensförhållande till Sverok. Sverok kan ge
ganska stora ekonomiska bidrag till störra
lajvarrangemang osv, medan Vi Unga har
nischat in sig från andra hållet, vi börjar liksom på gräsrotsnivå, med de fyra trettonåriga
killarna från Ödeshög som aldrig varit på
något lajv och inte har några kontakter inom
lajvvärlden, men som tycker att det här låter

himla spännande. De kan vi hjälpa genom
att uppmuntra dem och våga få dem att
faktiskt göra de förberedelser som krävs för
att komma iväg.
F: Men mer konkret, vad gör ni?
L: Är man några stycken som känner att
man skulle vilja testa på lajv så kan man ta
kontakt med Vi Unga. En sak vi erbjuder är
att lajva i studiecirkel, då vi har framtagit
material för vad man bör tänka på inför sitt
första lajv, hur man kan gå till väga steg för
steg. Sedan kan man få en ledare från Vi Unga
som kan komma och hjälpa en att genomföra
cirklarna. Vi kan komma med hjälp i form av
teaterledare, sykunniga och då kan vi hålla
kurser. Det är mera utbildningsverksamhet.
F: Vad är det för människor som håller i
detta?
L: Framförallt använder vi oss av erfarna
studiecirkelledare från studieförbundet vuxenskolan. De får betalt, men verksamheten i
övrigt är ideell.
F: Hur ser Vi Ungas organisation ut?
L: Det finns en förbundsstyrelse på nationell
nivå. Vi har även ett kansli i Stockholm där
jag jobbar som förbundssekretare. Sen har
vi disktrikt över hela Sverige med olika Vi
Unga klubbar under sig, där klubbarna kan
hålla på med allt från lajv till dataspel. Totalt
har förbundet 8000 medlemmar, men alla de
håller ju inte på med lajv.
F: Arrangerar förbundet något lajv?
L: Vi har ett lajv varje sommar som heter
”Ramnens Rike”. Det är tänkt för nybörjare,
men är ändå ett bra arrangemang, det är inte
meningen att nybörjare ska hamna på sämre
saker bara för att de är nybörjare. De som ar-
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rangerar har också varit på andra lajv, så det
är ju samma typ av regler och resonemang.
Det finns en kommunikation med resten av
lajvvärlden.
F: Är det bara medeltidslajv?
L: Vi har sagt att det är lajv generellt, så vill
man lära sig att fila vampyrtänder så är det
okej. Men det här är fortfarande i sin startfas,
så vi har börjat med det medeltida eftersom
det är störst. Vill du göra något annat så kan
vi ju ordna det också.
F: Att vara en klubb är ungefär som att vara
en Sverokförening?
L: Ja, man skulle kunna vara både en klubb
och en Sverokförening samtidigt. Men
poängen är inte pengarna, utan kunskap och
engagemang.
F: Vad tror du det här kommer att skänka
hobbyn på sikt?
L: Jag tror att de här kan tillföra hobbyn
en hel del. Vi Unga är en gammal organisation som kanske t.o.m. har en stämpel på
sig att vara lite präktiga, och detta kan ge
lajvrörelsen legitimitet. Just detta är ju något
som lajvrörelsen ibland saknar, på gott och
ont, för jag vet att det finns många som tycker
att det är ganska häftig att vara en liten grupp
som är missförstådd av samhället. Jag hoppas också att vi kan hjälpa till att sprida ut
lajvhobbyn till gemene man, så att vem som
helst ska kunna börja lajva, att det inte bara
är den där lite underliga gruppen av freaks
på skolan. Som det är nu är det ganska svårt
för någon som inte har kontakter inom lajvvärlden att faktiskt börja lajva. Vi kan nog nå
grupper som annars inte skulle bli nådda av
lajvbudskapet så att säga. Vi Unga har också
rätt starkt fäste på landsbygden, vilket gör att
vi även där kan nå nya grupper.
Text:Anna Westerling

Fëa: Vem är du?
Johan: Jag heter Johan Strömquist och
jag är 25 år. Jag har varit engegerad i Sverok
sen -91.
Fëa: Anser du att Sverok är ett bra förbund för lajvare att engagera sig i?
Johan: Ja, definitivt. En organisation i
sig har sällan något att tillföra, det är de
individer som väljer att engagera sig som är
det som ger förbundet något. Att den största
koncentrationen av levande rollspelare befinner sig i Sverok gör det till ett bra förbund
för just dem. Jag tror att just utbytet mellan
aktiva lajvare är den främsta resurs Sverok
har för lajvrörelsen.
Fëa: Skulle du säga att lajv misskrediteras
gentemot de spelformer som från början var
dominanta vid startandet av förbundet?
Johan: Det är inte rättvist att säga så.
Levande rollspel är väldigt speciellt, grundförutsättningarna annorlunda ställda jämsides Sveroks övriga verksamheter. Det gör ju
naturligtvis att det krävs annorlunda erfarenheter och kunskaper för att på ett så bra sätt
som möjligt kunna företräda rörelsen.
Jag tror dock inte att engagemanget hos
de som sitter i styrande ställning är lägre
för lajvarna än för några andra. Alla som
engagerar sig har någon specialitet och det
är många lajvare som är engagerade inom
Sverok.
Fëa:Varför behöver en person som sysslar
med kreativ verksamhet, som lajv, engagera
sig i ett förbund?
Johan: Det behöver man naturligtvis inte
göra, det säger sig självt. Engagemang i ett
förbund är till största delen ett engagemang
för andra och med andra. Hur man vill
utvecklas skiljer sig naturligtvis från person
till person.
Om man främst konkret och handgripligen vill utveckla sin verksamhet eller kultur
är sannolikt ett förbundsengagemang inte
lika intressant som om ens utgångspunkt är
att det viktiga är att skapa förutsättningar

för andra att utvecklas. Delar man inte sitt
förbunds värderingar eller anser att de arbetsmetoder som används är dumma finns det
inget självändamål att engagera sig där om
det finns andra platser att göra bra saker som
känns mer relevanta för en själv.

Sverok och riksmötet

Fëa: Det har just varit ett riksmöte. Du var en
av de största opponenterna till den sittande
förbundstyrelsen. Har du någon kritik till hur
förbundet styrs idag?
Johan: Jag ser inte mig själv som en
opponent gentemot förbundsstyrelsen även
om jag kanske inte alltid delar deras uppfattningar. Ur mitt perspektiv är Sverok en
plats för människor att träffas och utvecklas
tillsammans, och jag vill se ett förbund vars
form, verksamhet och organisation speglar
det fullt ut. Jag tror inte att den tillträdande
förbundsstyrelsen ser särskilt mycket annorlunda på det, men när man försöker nå
det målet landar man ibland i lite olika
tillvägagångssätt.
På riksmötet vi just var på handlade
diskussionen i hög grad om hur man ser på
engagemang kontra tydlighet. Min åsikt är
att Sverok ska ha en organisation som genom
sin grundläggande form står för engagemang
och som gör att vi som medlemmar kritiskt
kan granska våra organisationsenheter.
Diskussionen kom att handla om relationerna mellan distrikt och förbund,
men mina tankar omfattar hela förbundet.
Såväl föreningar som distrikt och förbund
skall vara organisationer där deras egna
medlemmar är de som fattar besluten. Det
är väl egentligen den främsta kritik jag haft
överhuvudtaget.
Fëa: Går det att komplettera de befintliga organisationsformerna med ytterligare
tankar, på ett annat sätt?
Johan: Kan du haja! Den tid jag lagt ner
inom Sverok har handlat väldigt mycket
om engagemang, och då engagemang för
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ungdomar. Det är ju också det jag tycker
är spännande, både med Sveroks organisation men framför allt med den interaktiva
kulturen.
Interaktivitet har vissa ingående egenskaper eller element som jag är väldigt fascinerad
av. Det som brukar lyftas fram handlar om
att förmedla en berättelse. Vad jag är mest
fascinerad av är dock den känsla av betydelse
och engagemang man får genom att delta i en
interaktiv uppsättning. Det vet väl alla som
har spelat rollspel eller deltagit i en levande
rollspels-uppsättning att det bara blir så bra
som de ingående aktörerna gör det. Det betyder att alla blir betydelsefulla i berättelsen.
Det gör också att man måste ge varandra
utrymme för att göra en så bra berättelse som
möjligt. I slutänden innebär det att vi genom
våra uppsättningar och arrangemang ger varandra en mening, en egen betydelse. På nåt
sätt kan jag påverka världen i arrangemanget
jag deltar i.
Kan jag påverka den uppsättning jag deltar
i så måste ju det på nåt sätt betyda att jag är
värdefull, att jag betyder nånting. Måhända
förenklat men ändå upplever jag att det är så.
Fëa: Men den där interaktiviteten finns
väl redan i andra förbund?
Johan: Visst finns den. Vad jag saknar
mest inom Sverok och folkrörelsen överhuvudtaget idag är ett fokus på engagemanget
snarare än verksamheten. Folkrörelsens
grundförutsättning har varit människor som
gör vad som är viktigt för dem.
Jag känner att Sverok och i stort sett hela
den traditionella folkrörelsen har tappat det.
Alla de befintliga organisationerna cementeras succesivt. De fastnar i gamla mönster och
de gamla tankebanorna är väldigt fokuserade
kring just själva verksamheten, i Sveroks fall
sällskapsspelen. Man snöar in på den egna
verksamheten, helt enkelt.
Istället för att verksamheten blir ett spännande sätt att sporra individer och deras
engagemang, blir engagemanget ett sätt att

utveckla verksamheten. I mina ögon är det
uppochnervända världen.
Om det bara handlat om det grundläggande fokuset för vilka värderingar man
lyfter fram hade jag dock inte haft så mycket
att gnälla på. I förbund som exempelvis Vi
Unga ligger värdefokus och syfte helt i linje
med detta.
Problemet där rör sig snarare om arbetsformer, organisatorisk struktur och
metoder för att uppnå syftet. Där Sverok
har sin styrka, än så länge, där går Vi Unga
bet, och tvärt om. Istället för att uppmuntra
ungdomars engagemang på ungdomars sätt,
så går en stor del av resurserna åt till att upprätthålla förbundet och till att lära, snarare
än att låta folk lära sig. Detta trots att man
slår sig på bröstet för raka motsatsen!
Det tror jag är olyckligt och det i sig ger
för mig en ganska god anledning att komma
med nya alternativ.

Det nya förbundet

Fëa: Om man gör ett lajvarrangemang, varför
ska man välja lajvarnas förbund istället för
att ta ett generellt, där man kanske får mer
kapital eller resurser?
Johan: Alltså, skulle det vara så att vilket
förbund som helst skulle kunna tillgodose
lajvarnas specifika behov så finns det ju
ingen anledning att överhuvudtaget välja.
Själv tror ju jag att vi kommer återkomma
till Sverok, jag tror att Sverok är ett utmärkt
förbund för lajvare på grund av att Sverok
engagerar lajvare och de valda i Sverok har
en tämligen gedigen personlig erfarenhet av
verksamheten. Jag tror att man därigenom i
stor utsträckning kan bidra till de specifika
frågor som rör lajv. Det tror jag kan bli svårt
för andra organisationer.
Däremot måste lajv som företeelse vara
ett sällskapsspel för att passa under Sveroks
eget syfte och för att passa in i den framtid
som Sverok skrivit under på. Det tycker jag
är lite snävt och tråkigt. Det är en kritik som
jag kan tänka mig även i framtiden kommer
att riktas mot Sverok som förbund om Sverok
ska företräda lajvare.
En annan brist är att Sverok som nationell
organisation valt ett generellt bidragssystem
som inte i sig är särskilt tillvänt den verksamhet som lajvare bedriver. Den bristen tror jag
dock att Sveroks distrikt successivt alldeles

själva kommer att väga upp för. Stödet till
levande rollspel måste ske i hög grad genom
personlig kontakt och projektstöd.
Fëa: Framtiden? Vad kommer vi få se nu,
organisationsmässigt?
Johan: Jag tror att Sverok som förbund
kommer fokusera mer på spel, ännu mer på
spel än de gjort tidigare Vi kommer i högre
grad se Sverok samarbeta med kommersiella
aktörer. Jag tror också vi kommer få se nya
människor som ifrågasätter det, samtidigt
som det är väldigt många som tycker att det
är det väldigt positivt.
Sverok framställs egentligen på två olika
sätt, både som en företrädarorganisation för
spelare och som en engagemangsgenerator, och
jag tror att synen på företrädarorganisationen
för spelare kommer dominera. Jag tror att det
kommer finnas många som kommer vilja se
andra tillvägagångssätt, andra metoder.
Själv kommer jag att arbeta med framförallt frågor som rör projekt och engagemang.
Min basidé handlar om att ungdomsrörelsen
på ett enkelt sätt skall kunna kanalisera engagemang och idéer. Samhällets uppgift är att
ställa resurser till förfogande för att katalysera
en spontan och positiv utveckling.
Att engagera sig är onödigt svårt idag,
speciellt för unga. Det har redan inrättats
strukturer, det finns diskussioner som tar
hand om det formaliserade initiativet och
kommunicerar engagemanget. Staten, samhället och de allra flesta är nöjda med det, och
säger att ”om du vill engagera dig får du väl
göra det på det sätt man gör, som alla andra”.
Jag tror att det är väldigt svårt för unga att
slå sig in i de befintliga strukturerna.
För mig handlar det väldigt mycket om
att försöka starta en motrörelse. Att som en
positiv förebild försöka vitalisera ungdomsrörelsen, ja hela folkrörelsen, och försöka
lägga fokus på engagemanget. Min målsättning är att ge Sveroks och de andra
ungdomsförbundens medlemmar
ett komplement till den verksamhetsdrivna enhet som deras
moderorganisation utgör.
Jag vill helt enkelt se ett nytt
riksförbund för engagemang,
för ungdomar, där det viktigaste
inte ska vara verksamheten, där
Sverok varit väldigt duktiga, utan
just det enskilda engagemanget.
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Det här förbundets struktur ska spegla
målsättningen att låta alla individer få stort
utrymme för ett eget engagemang. Både genom
de grundläggande värderingarna och organisationens egen struktur. Vad man sedan vill lägga
sitt engagemang på är upp till var och en. Jag
tänker inte engagera någon, det tror jag man
gör bäst själv. Däremot tror jag på inspiration
och ett sjuhelvetes go!

I praktiken

Fëa: Rent praktiskt? Är det något du kan säga
nu om vad som kommer ske? Är det något
som arbetas på?
Johan: Jag har lite idéer kring hur man
kan gå tillväga och en del av upplägget
arbetar jag själv intensivt på, för att helt
enkelt ha något för alla intresserade att ta
avstamp i. Det ska bli ett förbund för unga,
för engagemang, och för att hjälpa unga att
förstå att de faktiskt kan påverka, att de kan
göra vad fan de vill. Det hoppas jag ska dra
tillräckligt många engagerade för att starta
processen.
Vad som kommer hända härnäst är att
jag tillsammans med de andra som står bakom detta, vi är ett par stycken och intresset
sprider sig som en skogsbrand, ska ta fram
ett system som gör
att man utan någon
administration
kan hålla koll på
de föreningar
som vi hoppas
kommer sluta

upp bakom det här.
Vår målsättning är inte att konkurrera med något befintligt förbund, det
är inte vår mening att säga som Sverok
”bilda en Sverok-förening” eller som Vi
Unga ”bilda en Vi Unga-klubb”. Det är
inte intressant.
I Sveroks fall tror jag att spelorganisationen på bästa sätt kan tillgodose
spelarnas behov. Jag tror däremot att
Sverok som spelorganisation inte kan
tillgodose ungdomarnas behov eller att
Sverok som organisation fokuserar på
engagemanget.
Det nya förbundet kommer att förutsätta att de flesta föreningar runt om i
landet har en moderorganisation där
verksamheten utvecklas annan än vårt
förbund. Det innebär att det nya förbundet kan vara helt idédrivet.
Vår uppgift blir att få ungdomar att
inse vilken betydelse de har och kanske
att få dem att ta steget och engagera sig
i ett förbund, ett projekt eller en idé. Det
är målsättningen med det här förbundsembryot.
Som en del i det finns de grundläggande tankar som jag berättat lite om
här. Den grundläggande värderingen är
ju dock att alla kan påverka och med
det sagt vore det både förmätet och
kontra-produktivt om inte det utrymmet
fanns från början även vid bildandet av
förbundet.
Alla som är intresserade måste
naturligtvis kunna påverka såväl formen
som inriktningen på förbundet. Med konsensus som ledord kommer dessutom de
inledande diskussionerna att bli mycket
djupgående. Den som är intresserad ska
naturligtvis genast knalla in på vår hemsida, eller varför inte slå mig en signal?
Jag räknar kallt med att vi till sommaren kommer ha fler än 3000 medlemmar i
åldern 7-25 år, så att vi blir bidragsberättigade från Ungdomsstyrelsen. När detta
väl inträffat, kommer det innebära stora
möjligheter för stora grupper intresserade medlemmar. Med fokus på aktivt
Intervjuare: Martin Brodén
Text: Cilla de Mander
hemsida: http://in.upprop.nu

Lajvverktygslådan #1:
Den här artikeln handlar om att använda fri
form som verktygslåda i lajv. Vi, artikelförfattarna, hävdar att fri form och lajv i grunden är
samma sak. Det lilla som skiljer företeelserna
åt är endast av praktisk natur. Alltså handlar
den här artikeln om användandet av tek-iker
som mest används i arrangemang som normalt betecknas som ”fri form” i arrangemang
som normalt betecknas som ”lajv”.

Två synsätt på lajv

Det finns i alla fall åtminstone två sätt att
värdera den subjektiva upplevelsen, vad vi
kan kalla ”traditionella lajv” och ”söndagslajv”.
Den traditionella lajvsynen har inlevelse
och illusion som nyckelord, den totala berättelsen är summan av alla de individuella
lajvupplevelserna. De flesta lajv av idag är
traditionella, från smalare uppsättningar som
Europa till större evenemang som Under röda
vingar. Rollerna är hyfsat autonoma enheter
som är oberoende av externa faktorer. Lajvets
övergripande berättelse är summan av de
individuella rollernas subjektiva upplevelser,
det vill säga rollerna skapar berättelsen.
Mot denna traditionella lajvsyn ställer vi
”söndagslajvsperspektivet” där berättelsen är
i fokus. Detta synsätt är dominant inom fri
form, men kan också hittas i ett fåtal nyare
arrangemang som Innan hösten och Hamlet. Rollerna är skapade och skräddarsydda

enkom för det föreliggande arrangemanget.
Ofta saknar rollen kontext eller historikdata
– rollens situation före eller efter arrangemangets verklighet är ointressant, berättelsen
skapar rollerna och rollerna tolkas med utgångspunkt från den tilltänkta övergripande
berättelsen. Det är varje deltagares plikt
att se till att övriga deltagares berättelser
fortfarande har potential, ett ansvar för den
ännu inte färdigberättade berättelsen. När
konsekvenserna av en rolls agerande hotar
arrangemanget måste den rollens agerande
stoppas. Berättelsen får aldrig offras för en
enskild deltagares upplevelse.

Illusionen
om den totala illusionen

Den totala illusionen vill att allting i spelrummet tillhör sagan. På ett lajv som utspelar
sig på 90-talet skall mobiltelefonerna inte
ha färgskärmar på samma sätt som att gummistövlar inte får förekomma på ett lajv
i fantasygenren. För traditionella lajv är
det här viktigt. Den enskilda individen ska
känna att han eller hon faktiskt är någon
annanstans.
Tanken på den totala illusionen, om den
över huvudtaget är genomförbar, sätter inte
berättelsen i fokus, det vi menar är det centrala inom lajv. Kraven på spelområdet, i de
fall berättelsen inte sätts i verkligheten eller en
värld som är väldigt enkel att konstruera, tar

Fri form
arrangörernas och deltagarnas tid och energi
från det väsentliga. Men detta är inte vår
huvudkritik. Istället vill vi peka på de fördelar som finns när man skiljer på deltagarens
individuella upplevelse och deltagarens rolls
upplevelse. När den totala illusionen inte är
ett mål finns det möjlighet att använda ”fri
form-tekniker” inom ramarna för lajv.
Det är synd att inte alla lajvarrangörer
prövat på fri form, en nyttig erfarenhet för
att få insikt i en interaktiv berättelses uppbyggnad. Vi kan inte låta bli att skriva folk
på näsan utan skriver ned några intressanta
tekniker man skulle kunna använda, om det
är så att man faktiskt ännu inte gått i de här
tankarna – främst sätt att föra in ny information och styra känslor och handlingar.

uppstår under spelets gång och att styra spelet
i linje med den övergripande berättelsen. En
doktor behöver inte nödvändigtvis ha alla
dessa uppgifter och man behöver naturligvis
inte begränsa sig till bara en doktor.
Ett exempel på spelledning i lajv är den
doktor som faktiskt fanns på lajvet OB 7 där
doktorns roll var att gå in till internerna i cellerna och föra deras spel till ett känslomässigt
plan. Doktorn fyllde en klassisk spelledarroll;
han existerade inte i spelets verklighet och det
faktum att han bar kläder av 100 år gammalt
snitt har ingenting med saken att göra. Med
annorlunda funtade spelare hade doktorn
lika gärna kunnat se ut som Gene Simmons
eller Ove Engström.

Spelledare/Doktor

Vad betyder då att föra in nya känslor eller tankar till rollerna? Det handlar om att
berika rollerna med ett aktivt medvetande.
Ungefär som att det är vanligt att filmroller
tänker högt. Det kan handla om känslor
inför någonting som just nu sker, en känsla
inför någon. Det kan vara så enkelt som en
skjebne som överlämnas muntligen vid rätt
tillfälle (något som låter sig göras oftare i
takt med att antalet deltagare på ett lajv går
mot hanterliga mängder). Roller i fri form
är ofta större och mer utmejslade än roller
på lajv. Det är inte ovanligt med extensiva
rollmaterial på flera medier och på flera

Spelledare är ett väldigt speciellt ord. Många
rollspelare har vuxit upp med ordet som
för dem har en annan konnotation än vad
det förmodligen ger till någon som ser det
med jungfrueliga ögon. Vad vi menar här
har ingenting att göra vare sig med spel eller
med ledare. Därför, och för att inte orsaka
begreppsförvirring skall vi i sammanhandet
lajv använda ett annat ord för spelledare,
nämligen Doktor. Det är inte relevant. En
doktors primära funktion är att förmedla
känslor, ge ett sammanhang till rollerna i spelet, fylla ut spelvärlden med roller vars behov

Spelledarens uppgifter

:
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plan. Dock är det, till skillnad från de flesta
lajv, ovanligt med långa förberedelser – man
sväljer mycket information på kort tid (inte
sällan mindre än en timme). Spelledarens
roll som ”filmregissör” har därför utforskats
ganska grundligt, och vad som ursprungligen
handlade om att hjälpa en spelare att tolka sin
roll i enlighet med en övergripande berättelse
har på något sätt kommit att öppna dörren
för mer komplicerade dramer.
Spelledaren kan med fördel användas i
situationer då ett eftersträvat sammanhang är
svårt att realisera. Exempel på detta är exempelvis rymdpromenaderna och skeppsdatorn
psykomatrisen på rymdlajvet Carolus Rex.
Det kan handla om att ge kulisser till spelet
genom verbala utvikningar eller att signallera
att kulisserna faktiskt inte är intressanta.
Många har en vrångbild av hur det går
till att ge kulisser. Det handlar inte om att
detaljbeskriva tapeter, berätta hur stort eller litet någonting är eller var soffan står
placerad i rummet. Hur ofta påverkar det
fysiska rummet verkligen kärnan i spelet
i någon större utsträckning? Man gör det
man är fysiskt kapabel till, oavsett om en
imaginär soffa finns någonstans. Bättre är
att låta några stolar symbolisera soffgruppen – dess viktigaste uppgift är inte att vara
rödklädd utan att möjliggöra ett spel med
sittande roller.

Doktorn som fågel i örat

Fysisk Teater
Vanligtvis kan doktorn, spelledaren, existera
på många plan, som person i spelet, som en
berättarröst, som någons tanke eller samvete. Ibland existerar bara delar av doktorn
i spelverkligheten, exempelxis som röst vid
seansen eller när doktorn välter vasen och
bara resultatet av handlingen är menat att
vara med i själva spelet. I fri form pågår hela
tiden ett uttolkande av spelledarens handlingar för att avgöra spelledarens aktuella roll i
dramat. Det är någonting man lär sig, analogt
med att man på lajv hela tiden projicerar
lajv-verkligheten ovanpå det man verkligen
ser. Beroende på sammanhang, person och
så vidare kan en spelledare/doktor röra sig
mellan dessa plan oupphörligen eller aldrig.
I fallet doktorn var det uttalat exakt var doktorn befann sig i spelet (i det här fallet endast
i huvudet på den som han samtalade med).
Att viss ovana vid denna typ av konstruktion
föreligger stod klart på OB7 då många frågor
av typen ”vad känner vi om vi råkar stöta
till doktorn?” ställdes. I fri form är spelarna
vana vid att spelledningen kan anta många
former och lär sig att lyssna och förstå exakt
hur den fungerar just nu. Inte ens om doktorn
masserar spelarens axlar behöver spelaren
läsa in någonting i rollen. Allt handlar om
en kombination av kroppsspråk, tonfall,
handling och från spelarens fall avläsning.
Som fågel i örat kan doktorn berätta för
en spelare vad hennes roll tänker/känner
inför någonting. Detta kan göras högt så att
alla hör eller tyst så att bara spelaren hör. En
doktors ord är inte lag utan en ström av intryck och känslor som spelarna hör och som
kanske hittar in i deras rollers upplevelse om
det passar. En väldigt intensiv ordström kan
exempelvis frammana känslan av stress eller
panik. Det är upp till spelarna att plocka upp

de informationsbitar som de anser berikar
spelet. doktorn kan också ta en roll som inte
är med i spelet. En roll som inte fysiskt är med
i spelet, men som har en klar åsikt, kanske
till och med ett klart mål.
Var existerar doktorn? Var är spelledarens roll? Finns det ett större sammanhang
som omsluter hela händelsen och är det isåfall
viktigt för spelaren? Fri form-kutym är (återigen enligt artikelförfattarna) att metaspelet
mellan spelledaren (i alla dennes roller) och
spelarna (som sina roller, som sina rollers
undermedvetna, som sig själva, etc.) inte behöver vara klokt, förståndigt, förnuftigt eller
vettigt. Sammanhanget för ett spel kan vara
att spelarna är fångna i en bok, att spelledaren
är författare eller berrättarröst och utgår från
bokens handling eller som författare talar till
boken, talar till sina romankaraktärer eller
liknande. Detta har ingenting med poängen
att göra. Spelet blir inte “mindre värt” för
att det var satt i en bok, spelet behöver inte
ens vara medvetet om att det är satt i en bok.
Vad det styr är spelledarens interaktion med
spelarna. Hur talar han? I vilken roll? I vilket
syfte? Det kan lika gärna vara enkelriktat
som dubbelriktat.
Den kanske mest uppenbara spelledarrollen är den att fylla behovet av roller som
uppstår under spelet. Historien skulle bli
rikare om den gamle inspektören som hade
hand om fallet för 10 år sedan faktiskt fanns
och gick att interagera med. Naturligtvis
uppstår detta behov oftare i en form där
friheten att uppfinna världen runtikring är
större. Spel-ledarens uppgift blir då att axla
rollen av den gamle inspektören så att spelarna kan interagera med honom. På samma
sätt som en spelledare inte nödvändigtvis

behöver vara ensam om sin uppgift eller ens
fylla flera olika uppgifter kan man tänka sig
ett stall av spelare (kanske med en väl tilltagen garderob) som axlar roller vars behov
uppkommer under spel. Allt handlar om att
inte låta den fysiska världen begränsa utvecklingen av ett spel som ändå sker till störst del
i tankevärlden (exempelvis lajv). På samma
sätt finns tekniker för att kompensera bristen
på rekvisita även om just detta faller utanför
denna artikels ramar. Vi får återkomma till
det. I lajvverktygslådan#2, eller någon annanstans.
Precis som när man dissekerar ett vanligt
lajv låter allt detta ganska blasé. Precis som
det kräver övning och erfarenhet för att konstruera en scen/händelseförlopp och se dess
kvalitéter utan att spela det krävs övning och
erfarenhet för att teoretisera kring tekniker.
Med detta inte sagt att vi är bättre eller sämre
än någon annan vad gäller lajv/rollspelsteori.
Vad vi försöker säga är: pröva!

Vad var det här?

Ett försök till att föra fri form in i de fina
salongerna. Eller helt enkelt bara in i lajvvärlden. Fri form har kommit en bit, experimenterat med arrangemang som vars
berättelser utspelat sig till lejonparten i
rollernas (och spelarnas) huvuden. Det är
möjligt att vanliga fri form-tekniker skulle
kunna användas i stor skala och att den
gängse lajvarrangören, söndagslajvarrangör
eller ej, skulle dra nytta av att pröva fri form.
SydCon eller Knutpunkt är lämpliga tillfällen
att pröva såväl traditionell som experimentell
fri form.
Text: Martin Brodén och Tobias Wrigstad

Att kortfattat beskriva fysisk teater innebär
med största sannolikhet att man utelämnar
något viktigt. Jag försöker här koncentrera
mig på det i den fysiska teatern som kan
komma till användning i arbete med lajv. Det
är mycket teater man kan kalla fysisk teater.
Jag kommer gå in på en teaterform som till
stor del utvecklats av Jerzy Grotowski.
Grotowski var en polsk kulturarbetare
som arbetade hårt med att utveckla en fysisk teater. Han hämtade inspiration från
främst rituell indisk teater, men egentligen

från alla världsdelar. Också teaterteoretikern
Antonin Artauds visioner spelade en stor
roll. Groto-wski är idag tyvärr död, men
hans arbete lever i högsta grad kvar. Under
sin levnad skapade han scenkonst i form av
föreställningar, men arbetade främst med sitt
teaterlaboratorium där han och många andra
experimenterade med olika typer av uttryck
och tillvägagångssätt. I slutet av 70-talet lämnade Grotowski allt mer scenrummet. Han
tog ut teatern i naturen och någon publik i
vanlig mening existerade inte.
Med fysisk teater menas en teater där de
fysiska uttrycken är lika viktiga som texten
och där skådespelaren skulle kunna uttrycka
en känsla lika väl med en del av kroppen som
med ord. Skådespelaren ska vara så att säga
organisk, fri. Som ett gudabarn! Det låter väl
fantastiskt va?

Hur gör man?

Det krävs en ofantligt stränghet och mycket arbete för att mentalt och fysiskt nå det
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Grotowski ville. En hängivenhet krävs för
att kunna använda sin kropp som ett instrument och ett uttrycksmedel. Det handlar om
”energier”, att väcka energier och att rikta
all sin energi. Att som en trollgumma eller
trollgubbe jobba med energier direkt och
utan något mellanregister. För detta krävs
att man värmer upp sin kropp och sitt sinne
innan man arbetar. Man kan exempelvis
”stycka upp” sin kropp och gå igenom den
del för del ungefär som en dansare gör, men
med mycket mindre vikt vid vighet. Men man
kan inte bemästra en roll med en massa tricks.
Man bör skala bort sånt som små knep och
istället reagera på sin omgivning, vara lyhörd
och följa sin instinkt. När man agerar som en
roll ska man inte låta rollen bygga upp hinder
och begränsa sig genom tabun.
Istället för att koncentrera sig på det ens
karaktär inte gör så bör man få tid att utforska vad ens karaktär gillar och faktiskt gör.
Ett sätt (som verkar vara det etablerade när
det kommer till lajv) är att teoretisk plugga
in en roll och sen agera efter det. Ett annat är
den fysiska vägen där man lägger undan det
teoretiska och försöker ”hitta” karaktären
genom fysiskt arbete och först sen sätter sig
in i det teoretiska till fullo.

Fysisk teater och lajv

Fysisk teater har under åren också inneburit
en form i sig och den är sällan helt realistisk
även om den är ickesimualtionistisk, men det
är fullt möjligt att arbeta med fysisk teater
under ett lajv som bygger på ett naturalistiskt eller realistiskt spel. Jag tror att vi kan
använda oss av den fysiska teaterformen för
att skapa ofantligt intressanta uppsättningar,
men också av den fysiska teaterns arbete för
att bli mer fokuserade, flexibla, dynamiska,
organiska och hängivna verket! Grotowskis
skådespelare bugade inte när publiken var
snälla nog att applådera. I Grotowskis teater
och i mången annan fysisk teater så är känslorna inte artificiella, tårar fejkas inte.
Impulsarbete är också något väldigt
viktigt inom den fysiska teatern - att söka
efter och finna sina egna impulser, men till
slut även att finna sin karaktärs impulser.
Det rör sig om att handla direkt; på impuls.
Jag vill påpeka att man som lajvare inte ska
isolera begreppet ”att handla på impuls”
exempelvis då det kan innebära brott mot
den gemensamma överenskommelsen som
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vad är det?

bygger arrangemanget. Man måste kombinera fysisk medvetenhet i sin roll och sig själv
med ett flexibelt spel (att man är villig att
ändra sin bild av det som sker på lajvet och på
”världen” lajvet utspelar sig i samt sin bild av
sin karaktär. Kommer det exempelvis in en bil
på området mitt under ett lajv där bilar inte
existerar så ska det inte göra någon skillnad).
När man reagerar instinktivt ska man inte
skämmas för det utan agera ut det och se vart
det landar, samtidigt som man är hängiven
spelet. Sammantaget kan man då kalla det
för att vara ”organisk” och ”fri”.
För att skapa fysisk teater (lajv om man
så vill) måste vi gå bortom litteraturen;
föreställningen börjar när ordet upphör.
Teaterspråket eller lajvspråket kan inte vara
av ord utan måste bestå av sitt eget språk,
konstruerat utifrån från sin egen kärna.
Språket består av impulser och reaktioner i en
fysisk process som avslöjas genom en individs
kroppsrörelser och röst. Det är teaterns och
lajvets essens.
En annan viktig del är att sträva efter
något annat än att imitera sin roll; att snarare
än att passa in i sin roll låta rollen passa in
i sig själv. Det är även viktigt att man inte
blandar ihop fysisk teater med pantomim.
Förmågan att slappna av anses ofta ha lite att
göra med själva framförandet av en karaktär
och det hamnar därför i regel i skymundan,
men det är ofantligt fundamentalt. När kroppen är för spänd, för nervös eller stressad
tenderar man bli mindre koncentrerad och
således mindre hängiven verket.
Text: Simon Kölle
Bild: Tova Gerge

Finsk fri⇢form:
KP-UP⇢PVÄRMN⇢ING I OSLO
Er spion i teorisvängen besöker ett seminarium och dissar en kappa
På Knutpunkt är det lätt hänt att nykläckta lajv-teoretiker får för sig att man är öppen
förslag. Nu var det nån Martin Knutsen som
i höstas skickade mig obegripliga mail om
indrama och reclaim the konstmuseum. Jag
ignorerade dem. Då ringde han mig.
Efter en stunds tragglande på svorska
övergick vi till Knute-English och jag insåg
han var Den Vi Kallade För Bollhuvud, just
en sådan där orimligt entusiastisk magiker/
aktivist/neolajvare som vildögd stiger upp
under debatter för att berätta att Lajv Är En
Konstform Med Oändlig Potential!!!
Have you read my emails?
Yes, ljög jag. Let me get back to you
later.

Jag låg på telefonen en timme och alla
var eniga. Turkuskolan. Projekt Bandhagen.
Eirik Fatland. “We like him now, you should
come to this event.” Stammens äldste har
talat.Ugh.
Jag samlade upp Mike Pohjola i Siljaterminalen och tog bussen västerut. Efter halva
resan kom vi på att vi inte hade någonstans
att övernatta där framme. Vi ringde alla
norska telefonnummer som jet-larper-livet
nånsin utrustat oss med. Sex-Danne-i-Bergens
kompis gav oss ett nummer till någon som satt
på lajvkrogen i Oslo. Vem det nu var skickade
speedhobbiten Erlend, Rune Scenograf och
hans flickvän Den Långsmala Gothtjejen till
bussen för att möta oss. Hon kastade långa
blickar på Mikes vinterkappa, som är snubblande nära fotsid, svart med lila sidenfoder
och tungt inspirerad av
Mr. Glass.
Den kappan är
kronan på Mike Pohjolas karriär. Vi har
läst Mikes teorier på
Larpa, i Larppaaja, i
Fëa, på laiv.org och i
laiv.org - norskt lajvforum med välorganiserade debattforum
panclou. Vi har sett
Roihuvuori-skolans

Mika Loponen bränna hans manifest i en
askkopp utanför Solmukohta. Men man kan
inte uppleva pretention innan man har sett
den kappan.
I innerfickan på den låg ett exemplar av
Aristoteles poetik, som Mike hade läst många
kapitel av och flitigt kommenterat i marginalerna. Hans tankar har sedan KP i Oslo cirklat
kring huruvida man kan ha hjälp av greken
då man skriver lajv. Emedan han inte haft
tid att läsa ut (den i sanningens namn väldigt
tunna) boken är teorierna något halvfärdiga.
Föredraget på Stunt Club följande kväll var

ändå intressant. Mycket av vad som sades
under kvällen kommer senare att kunna
användas i en aristotelisk sammanställning
av vad lajv rör sig om.
Men innan dess besökte vi So What.
Där går det tolv snygga, vuxna lajvare på
dussinet och ett stop på en öl. Buffy-fansen
associerar osökt till The Bronze, och sådana
är norska lajvare idag. De tror på att vad de
gör är jävligt coolt. De stickar fortfarande
vadmalskalsonger och odlar skägg inför sommarsäsongen. Men de har också tatuerade
vältränade armar i tajta svarta t-shirts och ett
umgänge med kroppskonstnärer och antiglobalistiska och antiauktoritära rörelser.
Bollhuve hade blivit anställd som fixare
på Stunt Club-projektet på Kunsternes Hus.
Snabbt som blixten prackade han på dem ett
lajvseminarium, och ett lajv, Inside:Outside
av Emir Zweik.
Om man beaktar att eventet över huvud
taget inte marknadsförts var det kul att se
femton pers i publiken. Lars Wingård presenterade en enkel uppställning på inlevelsens
hjälpmedel, från rollnamn till rutiner, som var
så grundläggande och genial att det grämer
mig att den inte funnits tillgänglig förut. Utan
tvekan dyker den inom kort upp på sidorna

i Fëa. Detta definitionsarbete spöade lätt
Mikes Aristoteles-tolkningar, även om dessa
skapade en intressant publikdiskussion om
möjligheterna att framställa icke-lineär tid
på lajv.
Själv hade jag valt att polemisera mot
detta galna fokus på konsten. Lajv är konst,
sade jag, men finkulturen har idag misslyckats
med sin uppgift att engagera folket. Vi kan
välja som strategi att liera oss med försök
att demokratisera finkulturen - vilket är vad
Stunt Club handlade om - eller i stället söka
vår hemvist i den intelligenta mainstreamkulturen. Det episka berättandet förskjöts
på 1900-talet ut från finrummen och ägs
idag av TV-serier, serietidningar, bestsellerlitteratur och rollspel. Det är en god utveckling,
eftersom epiken skall forma folkets självbild.
Dessutom har kvinnor fått möjligheten att
arbeta med epiken just för att dess status varit
så låg. Vi borde sluta vitalisera finkulturen
och lägga energi på att upprätta äran av en
kultur som redan är demokratisk i stället.
Eirik ansåg att jag bara provocerade
och hade fel på så många punkter att han
inte ens tänkte försöka besvara dem. Strunt
-jag framförde avsiktligt min poäng genom
mainstream-formuleringar som “I’ll kick
your ass.” I stället spelade Eirik upp en
bandinspelning av en subjektiv spelarupplevelse från Europa-prologen på Elvetun. Det
påverkade icke-lajvarna i publiken så starkt
att hela Eiriks diskussion kom att behandla
gränser på lajv, även om han helst hade talat
om lajvens gränslöshet och Hakim Bey.
Avslutningsvis presenterade Gabbe Widing och Erlend årets buzzword, det som kallas
för Third Dimension Larping. Gabbe har skapat ett stilrent TDL-spel som är en blandning
av socialt virus, politisk ungdomsrörelse och
Pay it forward. Om projektet går bra kommer

vi alla att bli indragna - håll sinnet öppet, helt
enkelt! Gabriel själv är dock nöjdast med
den antihierarkiska organisationen, som gör
att han som “spelledare” (ett charmigt old
school-ord, eller hur) inte kommer att behövas alls efter att spelet pågått nån månad.
De följande två dagarna spelades
inside:outside upprepade gånger på museet,
isolerat men med övervaknings-kamerorna
kopplade till en TV i Stunt Club för allmänhetens väl. Spelet är bra men som vanligt var
det bara skit i monitorerna - att lajva är inte
skådespeleri, punkt slut.
Vi skulle stanna tre dagar, jag åkte hem
efter nio. Oslo är stället just nu - om inte
Stockholm roffar åt sig titeln då de vandrande
stammarna möts på årets stora pow-pow.
Kärlek! /joc

Larpa - amerikansk högklassig webbtidskrift
om lajv
Larppaaja - förbundstidning för finska
Suoli
Loponen, Mika - i Finland sysslar alla de
hårdaste teoretikerna utom Mike faktist
med WoD
P
panclou - Nordens viktigaste lajvfansin enligt
Fëa enligt Joc
Pay it forward - goda gärningar som skickas
vidare av Haley Joel Osment
Pohjola, Mike - skapade Turkuskolan, kan
alltså lajva ensam
Projekt Bandhagen - samarbetsorgan för
invandrade lajvgrupper i Stockholms södra
förorter
R
Reclaim the konstmuseum - idé om att

demokratisera pretentionernas högborgar
Roihuvuori-skolan - tycker att fula mänskor
inte får spela snygga mänskor
Rune Scenograf - skallig och snygg, men
framförallt är det coolt att i:o hade en
sådan
S
Sex-Danne-i-Bergen - Daniel “Svenskefaen”
Arnrup, som nästan arrade lajv i Rumänien
Solmukohta - KP i Finland
So What - rockklubb nere, lajvhak uppe.
Storebror - ser dig
Stunt Club - en 33 dagar lång politisk manifestation då ett gäng oborstade performancekillar och andra nykonstpjattar i februari
och mars 02 tog över ett galleri i Kunsternes
Hus
Sydcon - tog emot världspremiären på i:o
som Lincon dissat

T
Third Dimension Larping - Ett utvecklingsstadium där lajv bland annat användes för
politiska ändamål. Dessutom går TDL ofta
utanför lajvformen, som redan i den andra dimensionen fått influenser av andra konstarter
(t.ex. genom icke-diegetiskt ljud på lajv).
Turkuskolan - inlevelse före upplevelse och
utlevelse.
W
We like him now - tecken på elitism eller lättja: alla har samma åsikt
Widing, Gabriel - definitivt en stjärna, men
det visste ni redan
Wingård, Lars - den andre mannen ba

Sydcon - tog emot
världspremiären på i:o som Lincon dissat

Ordlista
A
Aristoteles poetik - hur teater skall vara enligt
Mannen från 400-t f.Kr
B
Bey, Hakim - teoretiker kring anarki och
internet som inte vet att han egentligen
pratar om lajv
Bronze, The - trygg klubb med farlig atmosfär i Buffy
Buffy the Vampire Slayer - USA:s femtebästa
men subkulturvänligaste TV-serie idag
D
Den Långsmala Gothtjejen - nödvändig i
varje grupp lajvare
Dogma 99 - känt kyskhetslöfte för lajvarrangörer
E
Erlend - Eidsem Hansen, norsk lajvprovokatör

Europa-prologen på Elvetun - världens
häftigaste konstlajv med bilar, vapen, tortyr
och urin
F
Fatland, Eirik - mannen bakom Dogme har
gått vidare, det bådar stort alltså
Fëa - Sveriges viktigaste lajvtidskrift
G
Glass, Mr. - Ont geni i filmen Unbreakable.
icke-diegetiskt ljud - hörs av spelarna men
inte rollerna
I
“I’ll kick your ass.” - säger karaktärer på
konstlajv aldrig
Indrama - en verkligen kass förkortning på
“interactive drama” för folk som tycker att
det är pinsamt att syssla med lajv
Inside:Outside - ett på Sydcon belönat lajv
om Storebror. Har turnerat i Norge, kommer
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till Knutpunkt
J
jet-larper-livet - i stället för att bli rik använder man alla pengar på att lajva i olika
länder och blir fattig
K
Knute-English - Abba-engelska med svensk
syntax och finskt uttal
Knutpunkt - årligen återkommande konferens
för nordiska lajvare (ä.k.s. Knullepunkt)
Knutsen, Martin - kan vara en stigande
stjärna
Kunsternes Hus - posht konstmuseum till
vänster om Slottet i Oslo
L
laiv.org - norskt lajvforum med välorganiserade debattforum
Lajv Är En Konstform Med Oändlig Potential!!! - utbrister de nyfrälsta i regel
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Text: Johanna Koljonen, Bild: Olle Sahlin

Jämna begränsningarna
presentation av Sestiamemed marken! En
toden

Att spela ett par
Att spela ett par kan vara svårt, speciellt om man hamnar i intima och
utlämnande situationer som man inte är förberedd på.

Jag går här igenom olika problem som man
kan stöta på och hur man kan komma runt
dem. Jag tänker utgå från mina egna upplevelser på lajvet ”Parningsdans” där jag spelade
en trasig, alkoholiserad kvinna som med sin
man deltog i äktenskapsrådgivning och terapi
för att lappa ihop sitt än mer trasiga förhållande. Mannen jag spelade gift med var en
god vän till mig som jag känner mycket väl
sedan tidigare. Vi hade redan förut spelat par
på lajv men då inom fantasygenren och inte
under lika utlämnande förhållanden.

Problem

Att sätta sig in i en annan rolls världsuppfattning, åsikter, vanor och känsloliv är
knepigt i sig. Det blir inte mindre knepigt när
man i roll skall bemöta även en annan persons svagheter, åsikter och lustar. Därför är
samtalet och förberedelserna mycket värda.
För att kunna göra ett så trovärdigt och
underhållande spel som möjligt måste man
bena ut sina karaktärers samspel innan det
sätts på prov inlajv. Vid förberedelserna kan
man ta upp rollernas gemensamma intressen,
liv, drömmar, konflikter och beteenden, men
även hur man skall bemöta dessa i spel. Hur
skall man gå tillväga om man skall ha sex
med varandra? Hur skall man beröra varandra? Vart går den egna gränsen? Sexet löste
vi med en knarrig säng, obscena läten och
massage. Det andra var lite svårare.
En sak jag lärde mig var att något som tidigare kändes helt naturligt med min kompis,
som att ge honom en kram, plötsligt började
kännas obekvämt och lite olustigt inlajv.
Varför? Länge skyllde jag på min roll; att hon
inte kände sig bekväm med värmen från sin

man då deras förhållande var på upphällningen. Vid lite eftertanke berodde denna känsla
dock på mig som privatperson. Gränserna
mellan vänskap och erotik började suddas ut.
Något som var helt ofarligt och vänskapligt
blev i roll något helt annat då det skulle finnas en sexuell laddning mellan mig och min
partner. Jag fortsatte att spela på vad min roll
tyckte och agerade och struntade i mina ”privata” varningssignaler. Så småningom släppte
känslan och jag kunde helt gå upp i rollen igen.
Vår vänskap
var till
oerhört stor
nytta då
vi lajvade terapipassen. Eftersom
vi kände
varandra utan
och innan så kunde
vi göra
sken av att
våra karaktärer också
gjorde det. Vi grälade inlajv, vi grät inlajv och
försonades inlajv. Detta gav stor krydda åt
spelet och efter första terapipasset så kände
vi våra roller mycket bättre.
Om man skall dra lärdom av detta så är
det viktigt att i efterhand analysera vad som
kändes fel och vad som var bra. Jag stod min
vänoch motspelare lite för nära för att släppa
taget om verkligheten och helt gå in i roll. Vi
hade tidigare inte förberett oss tillräckligt
på de ovan nämnda praktiska frågorna och
därför blev vi tvungna att lösa mycket på
plats. Det hade varit bättre om vi hunnit gå
igenom det innan.

Hur gör man då?

Man kan välja att prata om tidigare situationer, men även “provlajva” för att tydligare kunna se var gränsen går. Var lyhörda
mot varandra och försök att avläsa varandras
signaler! Om man provlajvar ensamma så ger
den egna gränsen snart sig till känna eftersom
man blir mer utsatt och med privat i ensamhet. Man har heller inga medlajvare som stör
uppmärksamheten. Det är här oerhört viktigt
att vara ärlig och rak mot både sig själv och
sin motspelare. Känner man sig inte trygg
och kan föra ett rakt-på-sak samtal kanske
man börjar tänja på sina gränser för att vara
schysst. Detta kan, om man har otur, sluta i
en katastrof och det förtroende man har byggt
upp kan slås i spillror. Man bör dock inte
måla fan på väggen innan så att man åker iväg
till lajvet utan entusiasm. Under själva spelet
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är det viktigt att ta vara på de förberedelser
man har bemödat sig med och utnyttja dem
för att lajvet ska bli så kul som möjligt.
Det kan vara klokt att undvika att åka
med den egna partnern och i stället välja en
vän som man känner sig säker tillsammans
med. Jag tror nämligen att det är oundvikligt att privata referensramar dyker upp,
vilket kan leda till att det egna förhållandet
överskuggar rollkaraktärernas. Det är nog
svårt att helt bortse de egna känslorna och
förhållandet kan komma att belysas och
granskas inlajv.

Mer kommunikation!

När lajvet tar slut och man något omtumlad är hemma igen så måste man prata med
sin motspelare i lugn och ro. Vad har man
fått för intryck under lajvet? Hur har man
upplevt det? Har man hamnat i en situation
som har känts obekväm? Vad hände med
karaktärerna efteråt? När man har levat och
sovit i roll en helg så kan det ta det lite tid
innan den egna personen är helt på sin plats
igen. Därför är det oerhört viktigt att reflektera över sin karaktär utifrån och stämma
av så att allt känns bra. Först då sker den
definitiva avrollningen. När jag satte mig
ner med min motspelare så märkte jag att
det fanns mycket att prata om, mycket mer
än vad jag själv hade tänkt på.
När man har levat och sovit i roll en helg
så kan det ta det lite tid innan den egna personen är helt på sin plats igen. Därför är oerhört
viktigt för att reflektera över sin karaktär utifrån och stämma av så att allt känns bra. Vid
detta eftersnack är det viktigt att vara så ärlig
som möjligt. Har lajvet utlöst några negativa
känslor bör man vara noga med att ta upp
dem, men samtidigt även belysa de positiva.

Dessa ska också tas till vara och inte glömmas
bort. Ofta är genom det efterföljande snacket
som man ser hur givande och underhållande
lajvet har varit.
Som privatperson arbetar jag som dramapedagog. Där är reflektionen och eftersnacket
i fokus. Tyvärr är detta något som glöms
bort på många lajv. Alla har bråttom hem
på söndagseftermiddagen. (Här refererar
jag inte till “Parningsdans” utan till lajv
som generell företeelse.) Beroende av lajvets
karaktär så är eftersnacket mer eller mindre
viktigt, men jag skulle gärna vilja se fler
reflektioner och tankar kring avslutade spel.
Varför inte använda sig av gamla beprövade
knep som rundabordssamtal och “bikupor”;
samtal i mindre grupper vid avrollningen?
För deltagarna är det viktigt eftersom de
tvingas lyssna och släppa sin karaktär, men
inte minst arrangörerna skulle har stor nytta
av direkt feedback på saker som har varit bra
och mindre bra.
Det kan vara knepigt och omtumlande
att spela par, men bemödar man sig med att
förbereda och avsluta ordentligt kan man
räkna med en givande upplevelse.

Text:Kristin Nilsdotter

“Allkonstverket där toner, ord och
rörelse smälter ihop till en mystisk
enhet, som i sin tur skall forma
den totala människan genom att
appellera till både intellekt, känsla
och kropp.”
- Om Wagners visioner i Litteraturens historia del 5, Norstedts
förlag.

toden skulle därför kunna appliceras på en
kurs, ett konvent eller till och med en fest.
Kärnfrågan: Vad är det du vill berätta?
Vilka teman, stämningar, frågeställningar
eller rent av budskap vill du ta upp? Utan
något att förmedla faller Sestia därför att det
är från den utgångspunkten som produktionen måste påbörjas. Varje berättelse är unik
och därför behöver formen förändras varje
gång något nytt ska berättas. Istället för att
dramatisera inom ett givet medium bör man
använda medierna själva som byggstenar i
dramaturgin.

Berättelserymden

Begreppet Sestia

Sestia är tvådelat: Second Stage, Interacting
Arts. För att förstå vad det betyder krävs
en förklaring av Den första scenen och Den
andra scenen. Den första rymmer all passiv
kultur – de konstnärliga uttryck som är uppdelade i kreatör och åskådare, producent och
konsument. På den andra scenen finns bara
publiken – alla deltagare är medskapare. Interaktionen står i centrum.Levande rollspel är
en typisk sådan företeelse men det finns flera.
Gränsen mellan scenerna är givetvis flytande.
Anledningen till att Sestia använder sig av den
andra scenen är att deltagande oftast skapar
större intryck än konsumtion.
Interacting Arts, interagerande konstformer, handlar om att använda sig av de
uttrycksformer som passar berättelsen bäst
samt att kombinera dessa. Ur ett lajvperspektiv kan man ställa sig frågor som: Är det
vettigt att folk spelar roller under hela uppsättningen? Hur får vi spelarna att följa den
tematik vi vill ta upp? På vilket sätt inleder
och avslutar man bäst spelet?

Så här gör du berättelsen i fokus

Begreppet “berättelse” används inom sestia i
dess vidaste bemärkelse. Med ”berättelsen”
menas en rad händelser eller suggestion. Me-
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Inom vilka ramar seglar berättelsen? I vilken
mån bör en arrangör begränsa sina spelares
rörelsefrihet? Det är viktiga frågor som man
måste ta ställning till. Bara genom att markera ett lajvområde inskränker man rymden.
När man arbetar med sestiametoden behöver
man egentligen inte alls använda sig av improviserat skådespelande. Interaktionen kan
ske på andra plan. Till exempel kan deltagarna skriva ett manus tillsammans, som de
senare agerar. Då är berättelserymden till en
början väldigt stor, och krymper när scenerna
ska spelas upp.

Svårigheter

För att kunna genomföra ett sestiaprojekt
krävs ofta kompetens inom många olika
former av medier och uttryck. Det kan vara
problematiskt att hitta filmare, ljudtekniker,
ljussättare eller graffitimålare men det är
utmaningar jag tycker att man ska ställa
sig inför. I kontakten med andra konstnärer
utvecklas ofta nya idéer och infallsvinklar.
Text och montage: Gabriel Widing

I skuggan av Tolkien
I Skuggan av ringen är ett lajv i
sommar som utspelar sig i Tolkiens värld. Scenariot tar upp
ondska, krigstragik och förtryckt.
Det arrangeras av Gustav Larsson,
Martin Markeluis, Victor Jansson
och Staffan Persson. Jag åkte ut
till deras kansli för att träffa dem
och prata om deras visioner med
lajvet.

Fëa: Vad handlar ert scenario om?
Gustav: ”Sagan om ringen”. Det utspelar sig
i Södra Midgård precis när böckerna börjar.
Sauron håller på att inta Ithilien i Gondor för
att kunna skicka iväg sina ringvålnader efter
ringen som finns hos Frodo. Lajvet utspelar
sig runt en gondoriansk utpost som orcherna
belägrar.
Martin: Vi ville ha ett scenario som var en
del av böckerna. Det är meningslöst att göra
ett lajv i Tolkiens värld utan att blanda in
böckerna.
Victor: Lajvet utspelar sig i periferin av historien för att vi ska kunna berätta en historia
om de små människorna i kriget. Individen
är viktigare än de stora hjältarna. Det episka
är svårt att göra bra så det har vi prioriterat
bort. Det är inte heller lika viktigt.
Scenariot kunde lika gärna ha förlagts till
andra världskriget, en fiktiv framtid eller var
som helst. Men vi ville göra någonting som
var baserat på Tolkien och någonting som var
fantasy. Vi tycker inte riktigt om den utveckling som vi har sett inom både fantasylitteratur
och lajv, utan ville klippa av trådarna och gå
tillbaka till ursprunget; Tolkien.
G: Vi ville också göra ett belägringsdrama.
Och visa att det går att gestalta orcher på
ett vettigt sätt.
Staffan: Sedan ville vi också för en gångs
skulle ta Tolkien på allvar och gräva lite
djupare ner i litteraturen, och ta reda på vad
den faktiskt handlar om. Inte bara själva
handlingen utan det mera underliggande.
V: Det viktiga var att använda kärnan i
Tolkiens litteratur och låta det genomsyra
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hela lajvet.
S: Vi försöker ta delar av böckerna, tex
händelser och karaktärer och smälta in dem
i vårt lajv. Då menar jag inte att vi låter karaktärerna dyka upp på lajvet utan snarare
den känsla de förmedlar.
G: Känslan man får när man läser Tolkien
ska man känna igen på lajvet, vilket också
ska göra det lätt att rollspela.
F: Vad är det för känsla?
G: Tolkiens verk är tragiska, speciellt ” Silmarillion”. ”Sagan om ringen” slutar inte
med en jättefest efter de har vunnit slaget vid
Minas Tirith. Allt är misär hemma i Fylke
och Frodo åker därifrån. Alla böckerna är
väldigt vemodiga, och Tolkien sa själv att de
egentligen handlade om döden, och sorgen
i avskedet.
S: Även när det går bra så är det alltid på
bekostnad av någonting annat. Ondskan kan
inte utrotas, den kan bara hållas tillbaka en
stund, det är ett genomgående tema.

kulturella tyngdpunkten. Deras värderingar
och drivkrafter ser annorlunda ut. Kärlek är
underordnad girighet och egen vinning.
G: Det fundamentala felet hos dem är att de
litar för lite på varandra. Alla individer är lite
för egoistiska för att de ska fungera.
S: Men orcherna skulle aldrig kunna bli
”goda”. De är besudlade av sin skapares
ondska och kommer alltid att vara det.

Off?

F: Vad har ni för inspirationskällor?

F: Men är det inte besvärligt att spela orch?
Smink, språk, osv?
V: Tidigare har det varit krångligt att spela
orch. Masken i form av sminket och utrustningen har snarare förhindrat spelet än
bejakat det.
G: Vi vill göra det så lätt som möjligt. Att ha
orcher som talar svartiska upplever vi som
ett hinder. Där har vi har valt att göra som

S: Vi ser orchen som en människa men med
en annan tyngdpunkt.
V: Det är ganska lätt att hitta orch-rollen, om
man bara funderar på sina egna nattsidor.
Människan kan vara egoistiskt och girig, det
är bara att plocka fram de sidorna.
G: När man börjar titta efter orcher så ser
man dem överallt. Generellt kan man säga
att det klassiska skinheadgänget; det är riktiga orcher. Mellanstadiementalitet är också
typiskt orchen. Till exempel ”han med röd
jacka får inte vara med och spela”.
V: Som barn på ett kollo där en har med sig
godis och då får makten.
G: Eller om det finns en starkare ledartyp,
som tar godiset.
S: Men det hemska är ju att barnen egentligen
aldrig växer upp. De blir bara vuxna, men
samma mekanismer sitter kvar - de känslor som

i böckerna och låta dem prata svenska med
svartiska ord.
F: Hur ska ni tackla de offsituationer som
uppkommer med en annan ras?
V: Det spel vi vill uppnå i härlägret är ganska
långt ifrån människan. Det kommer vara
både psykiskt och fysiskt jobbigt. En vanlig
situation i orchsamhället är att den minste
aldrig får äta, vilket kan bli ganska påfrestande att spela i fyra dagar. Därför har vi
ett offlajv-läger där man kan få sömn och
mat för att hålla människan bakom rollen
igång. Det gör att man inlajv kommer slippa
ta hänsyn till personen bakom rollen, och på
så vis få ett tätare spel.
G: Fler positiva effekter med ett off-läger är
att det ger deltagarna en möjlighet att under
lajvets gång ge varandra feedback på spelet.
Det gör det också lättare för oss arrangörer

Inspiration

Orcher och ondska

F: Varför är den mörka sidan så intressant
att gestalta?
S: Det har väl alltid varit intressantare inom
all form av konst historiskt sett att gestalta
helvetet än himlen.
V: Orchen som roll blir intressant när man
sätter den i samband med människans nattsidor, det som vi beskriver som ondska. Det
finns hos alla människor, men vi förnekar det
och vill inte förstå sådant som ligger långt
bort från våra egna ideal.
F: Men varför göra en ras av ondskan?
S: Det är att dra saken till sin spets.
M: En teori om Tolkiens verk är ju att realism inte var nog för att beskriva 1900-talets
ondska; han behövde fantasin för att kunna
gå längre. I orch-rollen hämmas spelaren inte
heller av de moraliska betänkligheter som en
mänsklig karaktär skulle ha.
G: Om man jämför med De tusen rosornas
väg där man i roll skulle komma till insikt
över hemskheterna så har vi istället tänkt att
reflektionerna ska komma off-lajv samtidigt
som man fortsätter spela orch.
S: Ska man göra allting så realistiskt som
möjligt så får man inte ut lika mycket av
det.
F: Hur se ni på orchen som roll?
G: Det är karaktärer, inte monster.
M: I filmen är de ju verkligen bara monster,
och det är ingenting vi vill uppnå.
V: Även orcher på tidigare lajv har varit
väldigt mycket yta och väldigt mycket
monster
S: Det finns mycket möjligheter runt att spela
orcher, som att masken gör att en del vågar
spela mer.
G: Det är också spännande att få jobba med
orchen på det här sättet, eftersom det inte
gjort förut.
V: Orcherna är ju människor, precis som
alverna är människor egentligen, bara det
att man har förflyttat den traditionella och
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vi kanske försöker dölja och lär oss att tygla.

att kontrollera spelet och lägga in olika teman
för dagarna.
V: Problemet som uppkom var hur man ska
göra då man går mellan lägren. Vi tänkte lösa
det med någon sorts sluss.
G: Vår idé är att göra något som liknar inrollningen till ”Europa”. En stängd yta där man
går in och blir utsatt för en massa ljud och
bilder samtidigt som man rollar in eller av.
V: Det ska bli som en liten ritual för deltagaren för att komma tillbaka till där man var.
S: Det kommer även vara en hjälp för att
få fram teman, då bilder och ljud kan bytas
mellan dagarna.
F: Hur tänker ni göra med fysiska gränser?
S: Ett av våra huvudmål är att stundtals
få ett intensivt spel och för det vill vi ha
väldigt tydliga fysiska gränser så att det inte
behöver uppkomma någon tvekan om vart
gränsen går.
G: Vi vill att gränserna ska vara så tydliga att
man slipper tveka den där halva sekunden för
att kolla om det är okej med medspelaren.
S: Vi har dock inte bestämt hur än utan vill
prata med deltagarna, men tanken är att väl
på lajvet ska det finnas en tydlig gräns så vi
kan få ett impulsivare och tätare spel.

Rollskapande

F: Hur tänker ni skapa rollerna?
V: Vi vill skapa ett mer samspelt arrangemang. Traditionellt på fantasylajv anmäler sig
folk i grupper och jobbar sedan tillsammans i
den gruppen och först ute på området träffar

man de andra grupperna. Det ger arrangören
väldigt lite utrymme att regissera lajvet eftersom grupperna kommer utvecklas olika och
troligtvis ganska långt ifrån ens grundvision.
Det gör att för varje grupp hand -lar lajvet om
lite olika saker och lajvet kan bli splittrat. Vi
vill undvika det bland annat genom att folk
måste anmäla sig individuellt.
G: Vi har också gjort upp alla grupper från
början; hur många deltagare som finns i dem
och vilka teman spelet rör sig runt. Sedan
frågar vi deltagarna vad de vill spela utifrån
svaret placeras de i en grupp.
V: Varje grupp har en struktur över hur det är
tänkt att den ska fungera, och sen gör gruppledaren tillsammans med oss skelett över
de olika roller i gruppen och deras samband
mellan varandra.
G: Det sker ofta mer eller mindre innan vi
tillsätter rollerna. Deltagarnas svar på vad
de vill uppleva på lajvet avgör också vilken
roll de får.
V: På lajv spelar många samma roll som
de alltid gjort. Här får man hjälp av gruppledaren och arrangören att utveckla en helt
ny roll.
S: Framförallt får man väl en roll som redan
är knuten till berättelsen. Vi kommer också
använda oss av öden, skjebner, där vi ger
personer i uppgifter att göra vissa saker under
spelets gång.
V: Istället för den klassiska lajvintrigen då
arrangören på två sidor hintar att du borde
kanske göra så här väljer vi att säga att du
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ska göra så här, du ska känna så här. Det kan
verka lite tråkigt, men väl på plats ger det
uppslag till en massa nya spelmöjligheter. Det
ger deltagaren en chans att faktiskt bryta det
normala mönstret och få göra något nytt.
G: Det handlar inte om total illusion, total
realism.
S: Det viktigaste är upplevelsen, att det blir
bra spel. I värsta fall får man åsidosätta sin
roll så att spelet kan bli bättre.

Utrustning

F: Ni ställer väldigt höga utrusningskrav.
Varför det?
V: Vi ser utrustningen som en mask. Man ska
kunna vara sin roll med hjälp av masken och
då måste den se bra ut.
M: Sedan så tycker vi att det är kul med
hantverk och det är något vi tog med oss
till lajvet.
V: Men vi skulle inte kunna ställa så höga
krav om vi inte gav alla deltagarna möjlighet
att uppfylla dem. All kunskap som behövs för
att gå på ”I skuggan av ringen” finns redan i
arrangörsgruppen eller hos de medarbetare
vi knutit till oss. Vi har sedan regelbundna
träffar för att föra ut den till deltagarna.
F: På De tusen rosornas väg resulterade belägringssituationen i ett stort slag; vad gör ni
för att förhindra det?
G: De två sidorna skiljs rent fysiskt åt av
murarna runt utposten, och det finns inlajvmotivationer för att inte göra ett anfall. Alla

Kalendarium
3-5 maj
En studie i svart
Lajv i kampanjen “Margholerskogens
öde”.
www.thule.vas.nu
8-12 maj
Lincon
Stort spelkonvent i Linköping.
lincon.sverok.net
17-19 maj och 24-26 maj
Hamlet
72 timmar Shakespeare. Full version av
tidigare uppsättningar. Två uppsättningar
med 60 deltagare vardera.
www.kramgo.se/hamlet
31 maj
AIA:s vårseminarium
Tema: Mediet människan
The Association of Interacting Arts bjuder in

till föreläsning och diskusion i Stockholm.
interactingarts.org

Det mysiga konventet i Skåne.
www.sydcon.org

14-16 juni
Halmicon
Konvent i Halmstad.
www.halmicon.sverok.net

22-25 augusti
Futuredrome
Lajv/festival i framtidsstad för 2000 deltagare vid Kinnekulle.
www.futuredrome.nu

4-7 juli
Kungens krona
Lajv i Örebrotrakten.
clix.to./svartagalten
22-28 juli
I skuggan av ringen
Beläggringstrauma i Tolkiens värld, Örebrotrakten.
www.skugganavringen.com
Juli-Augusti
Sydcon XI

Redaktionen skuttar som ystra vårkalvar framför datorerna,
och den färska trycksvärtan från det nya numret doftar i
takt med vårblommorna. Men mitt i glädjen finns sorgen,
och vi sörjer att Olle Sahlin lämnar redaktionen. Fëa tackar
för lång och trogen tjänst.
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30 augusti - 1 september
NärCon
Det näraste konventet i Sverige, i Örebro
www.narcon.n3.net
Sensommaren 2002 • Grenoble, Frankrike
Star Wars
Science Fiction-lajv med hjältar, politik,
diplomatik, äventyr.
Kontakta Karuna Yogananthan: karuna.
yogananthan@libertysurf.fr
Hemsida: http://donquich.free.fr/
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