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Erik/pojke - Anna/...
Anna/människa - Fel. Anna/flicka - Rätt.
Ni är väsensskilda arter. Vet om det. Försök inte göra något för att ändra på det. Så
sitter jag där med pjäsen/utskicket i hand, bara
klassiska könsroller; igen. Kan vi inte vända på
dem, försöka åstadkomma en förändring? Jo,
det är jättekul med queer, men nu kör vi som
vanligt.
Jag har kört otaliga bimboroller. Det är
lätt, jag vet att jag klarar av dem, och jag har
oftast roligt, men snälla. Det vore kul att våga
ta en utmaning någon gång. Att faktiskt bli
uppspelad och inte behöva vara rädd att bli
ifrågasatt, för det är värre än att välja att köra
bimbo från början.
Men jag antar latheten tar strypgrepp på
världen och viljan att förändra är liten. Det
står feminister och skriker i ett hörn. Fan vad
jobbiga de är.
Å nu har Fëa gjort tema:genus. Fan vad
jobbiga vi är. Suck. Kan vi inte bara göra som vi
alltid gjort? Låt folk vara som de är! Folk vill ju
faktiskt bli insorterade i fack och få begränsningar. Trygghet, inte frihet.
Läs, förfäras, tyck, tänk, bli arg, arra ett
lajv, skriv ett svar. Gör något; ifrågasätt.
Åhh!
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TURISTLAJV
”Välkommen in, lajvet börjar till vänster.”

D

et går ett spöke genom lajvsverige, ett turismens spöke. Överallt ska ovetande slussas in
för en nätt summa pengar. Du får en roll i
dörren, varsågod och upplev! Halvtaskiga historier med lättvägd dramatik blir helt plötsligt hett
nyhetsstoff, nyskapande och magiskt. För lajvarna
mitt i uteblir totalupplevelsen. Ett tungt lass måste
dras. Vi har helt plötsligt blivit inhyrda dagisfröknar. Mot undermålig ersättning låter vi ”upplevelserna” strömma ut över turisterna, drar runt det
obefintliga dramat.
Inte för utan känner man sig som en reseledare
på Mallorca, men placerad i landet Lajvien. Hurtfriskt och lojalt berättar vi för charterturisterna om
den nya underbara formen av kultur. Med betoning
på deltagarkultur. För det är det ni ska göra nu,
deltaga i vår stora interaktiva grisfest. Välkommen
till temaparken Lajv. Alla måste uppleva. Du får
din roll vid dörren, det är bara att gå in.

Varför så skraj
Alltid så skraj
För att vara normal
För att vara det
på det där sättet
som hon med det långa blonda håret var
i årskurs 9
när du alltid skapade en virvel av tomrum
runt dig
inte för att du inte hade kunnat komma in
ifall du verkligen ville
Nej
Nej
Inte alls
Bara för att
För att
ingen annan skulle
bestämma åt dig
Hur du skulle
vad du
vad du skulle
vara skraj för

Fëa huggorm frågar sig bara:
Hur blaskigt måste man göra lajvmediet innan det
går att föra ut det på det löpande bandet? Vem blir
lajvsveriges Bert Karlsson?

Egentligen

Varför gör vi det?
V

i gör det för att få glädjas åt något vi skapar
med vår egen kraft, som inte är frampiskat
av köpmännens girighet, politikernas nedlåtande välvilja och mediaclownernas falska inställsamhet.
Vi gör det för att glömma oss själva, för att en
kort stund slippa tänka på tiden vi lever i, samhället som styr oss, barndomens bittra gråt och framtidens ödslighet.
Vi gör det för att möta varandra i en värld som
bara styrs av våra egna lagar, fria från konvenansens stela regler, fostrans ängsliga anpasslighet,
omvärldens krav på ordning, arbetsamhet, plikt
och dygd, oavsett om där finns mening eller innehåll.
Vi gör det för att lära oss något om verkligheten
bortom skolans meningslösa formaliteter, bortom
religionernas komiska trams och psykologins snäva
teorier, och bortom alla präktiga människors gemensamma hallucination om att detta är den enda
verkligheten.

Vi gör det för att leva ett äkta liv. När världen inte bjuder oss annat än hyckleriet i normalitetens tomma narrspel,
byter vi roller för att kunna tala sanning om oss själva.
Vi gör det för att få vara lyckliga tillsammans och inte
glömma att lyckan bara finns om vi själva skapar den. Omvärlden försöker få oss att tro att lyckan är något man hittar, köper, byter till sig eller vinner på lotto. Men lycka är
inte att göra som de säger, utan att gå sin egen väg.
Därför gör vi det.
TEXt: E. LARSSON
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Detfriavalet?
Erika Lundell har skrivit en magisteruppsats i etnologi på Stockholms universitet om genus och lajv. Den heter ”Den befriande
ramen? Om roller, val och genus i levande rollspel”. Fea träffade
henne för ett samtal utifrån hennes uppsats. Vill man ha mer detaljer får man läsa den.

M

in grundtanke var att lajv som form
ger möjlighet att fritt skapa andra
världar som fungerar annorlunda,
men trots denna frihet berättas samma historier om och om igen - samma genusmönster upprepar sig. Jag har valt att undersöka
två fantasylajv, eftersom fantasygenren är
störst i Sverige. Det är en genre med möjlighet till större variation än vad som faktiskt
finns.
Jag funderade på varför fantasylajv-världar ofta är könsuppdelade med
kvinnor i kjol och män i hosor, varför de
oftast är mer eller mindre patriarkala och
i princip alltid har en heterosexuell norm?

Vi skulle kunna experimentera hur mycket
som helst, men det är alltid riddaren och
jungfrun. Jag funderade också på varför de
kvinnor och män som deltar på lajven ofta
väljer roller traditionellt efter sitt genus,
när de i jämställda fiktiva världar ges möjlighet att välja annorlunda.
De två lajv jag har undersökt är Under
röda vingar och Lyktsken. Lyktsken spelades sommaren 1999 och hade en värld
med väldigt patriarkal struktur. Under
röda vingar spelades sommaren 2001 och
hade en mer jämställd värld. Jag har sett
närmare på dem eftersom deras sätt att
hantera jämställdhet var så olika.

Världarna

Sagovärldarnas sätt att beskriva kvinnor
och män följer de traditionella västerländska sagornas genusmönster. Exempelvis är
både Under röda vingars och Lyktskens
världar heterosexuella och deras utskick
återspeglar en patriarkal maktobalans.
Inför Lyktsken säger man att homosexualitet är så otänkbart att folk inte ens vet
om att det finns och det stämmer väldigt
väl med deras könsuppdelade värld. Under
röda vingar nämner aldrig orden hetero
eller homo, men alla par som omnämns
består av en kvinna och en man. Jag tror
att det här handlar om deltagarnas behov
av trygghet. Fantasylajver ingår i en litterär
tradition som folk är insocialiserade i från
att de är väldigt små. Folk vet hur det funkar och hur de ska agera. Om man plötsligt
skulle bryta mot normen markant, och ens
handlande inte finns definierat i utskicken,
då är risken att spelarna inte vet hur de ska
agera.
När det förekommer något på en lajv
som inte är specificerat i utskicken hur
det skall bemötas så får deltagaren själv
avgöra hur den ska reagera. Deltagaren
kommer då troligen att välja med hjälp av
några olika faktorer. För fantasylajver kan
nämnas sådant som hur det är i verkligheten, kunskaper om olika sagomyter, bilden
av ett ”förr i tiden”, en etablerad norm om
”hur det är” på fantasylajver och tidigare
konkreta upplevelser av andra liknande
lajver. I den sista faktorn ligger möjligheten
till förändring men också risken för förstärkning av gamla genusbeteenden.
Och det finns trots allt större genusvariationer vad det gäller lajvsagovärldar
jämfört med andra fantasy och sago-genrer. Det beror nog på att riktiga människor
kommer in i sagovärlden från verkligheten
och har med sig sina ideal om demokrati
och jämställdhet. Då går det inte att låta
vissa människor spela bara en viss typ av
roller för att de råkar tillhöra ett visst kön.

Normer i samhället

Samhällets normer påbjuder ett jämställt
samhälle. Sverige är formellt sett jämställt;
i lagen står det att kvinnor och män ska behandlas lika. En del idéer om sagovärldarnas ”förr i tiden” krockar lätt med lajvares
tankar att alla ska få spela alla roller och
ha lika kul på lajvet. Därför blir de flesta
arrangörer tvungna att förhålla sig till normer om jämställdhet.
De två lajver jag har tittat på har haft
två helt olika sätt att hantera jämställdhetsnormerna. Under röda vingar säger
att deras sagovärld är jämställd, att alla
får vara med och att ingen deltagare nekas en roll på grund av kön. De skriver
också att de inte orkar göra mer än att
säga att världen är jämställd. Men de har

ändå gjort vissa saker. De väljer att alltid
skriva greve/grevinna, baron/baronessa,
utom i en text, där de istället skriver i ett
förord om att alla omnämnda manliga
titlar lika gärna kan läsas som kvinnliga.
Att lägga allting på deltagaren genom att
ge den formella möjligheten till alla roller
är ett sätt att lösa det. Denna jämställdhet
motsägs av den ojämna könsfördelningen i
utskicken, där antalet omnämnda män är
i genomsnitt 70%. Genom att de manliga
titlarna följs av den kvinnliga motsvarigheten och genom förordet visas mannen som
norm. Det här sättet att hantera jämställdhet innebär att man inkorporerar kvinnan i
den manliga normen. Kvinnor i Under röda
vingars sagovärld gör allt som män gör och
har formell rätt till det - men i lite mindre
utsträckning. De blir liksom en sorts nästan-män.
Under röda vingars fokus är egentligen
religion, medan Lyktsken gör en grej av
att det ofta är så ojämnställt på fantasylajv. De gör en väldigt tydlig uppdelning
där männen har makten i det offentliga
och kvinnorna har det i det privata. Men
kvinnorna har makt ändå, menar arrangörerna, de får utöva sin makt bakvägen
genom att påverka männen. Det stämmer överens med en väldigt vanlig bild
som har funnits i historieböcker och även
inom etnologin tidigare - ”förr i tiden”, i
det gamla bondesamhället, var män och
kvinnor komplementärt jämställda genom
att kontrollera olika områden. En husfru
med nyckelknippa ses som en bild för att
kvinnan har kontroll över hemmet. Men
det var fortfarande mannen som gav henne
nycklarna, och han som kunde ta dem ifrån
henne. Det är inte särskilt jämställt. Lyktskens sätt att hantera att alla deltagare ska
få lika kul på lajvet, är alltså att alla ska
få det inom olika sfärer. Männen här och
kvinnorna där, och så möts de ibland.

Värderingar från verkligheten

Lajvare tar med sig sina egna värderingar
in i lajvet; demokratiska värderingar och
jämställdhetstankar. Lyktsken och Under
röda vingar hade två olika sätt att hantera
jämställdhetsnormerna i samhället, och
därför kom verkligheten in från olika håll.
Lyktskensarrangörerna tog in patriarkatet
i sagovärlden, men det blev inte riktigt som
de tänkt sig. Under lajvet tog deltagarna in
demokrati och jämställdhetsvärderingar
och plötsligt fanns en kvinnlig byrådsmedlem, vald av deltagarna.
Under röda vingar sa att sagovärlden
skulle vara jämställd. Sen kom det patriarkala mönstret in från verkligheten och
gjorde att det att det inte blev helt jämställt
ändå, för utskicken förmedlade ingen jämställd värld och deltagarna valde inte alltid
roller jämställt.

Valet av roll

Jag också funderat över vad det är som gör
att deltagare ändå väljer roller så stereotypt. Varför så få manliga pigor och så få
kvinnliga roller med makt? Orsakerna till
rollval är individuella men man kan också
hitta svar i de komplexa strukturer som
har med genus att göra. Dessa strukturer
tar jag upp utförligare i uppsatsen.

Utskickens betydelse

Om man ser till utskickets innehåll, dels
de två jag har tittat på, och andra som jag
har intryck ifrån, så är det mest män som
förekommer och det är mest män i ledande
roller. Det är 60 - 70% män och 30-40%
kvinnor. Jag kan tänka mig att när man
ska välja roll och läser utskicket så får
man ett intryck av vad som förväntas av
en som spelare. Jag undrar om man som
kvinna verkligen ser att alla de här 70%
manliga rollerna egentligen kan spelas
av kvinnor. Man är ändå ganska van att
identifiera sig med kvinnor och associerar
omedvetet: ”okej, då är det de här pigrollerna som jag ska inspireras av”. Männen
får ett helt annat spektrum av roller att
inspireras av. Man måste anstränga sig för
att inse att man faktiskt har rätt att spela
den kvinnliga motsvarigheten till hertigen.
Samma sak gäller män. Hur lätt är det att
välja att spela mjäkig, fnittrig, velig och
ha gulliga kläder när många utskick är
fulla av machomän? Jag tror att utskickens
utformning bidrar till att deltagare på lajv
ofta väljer könsstereotypt.
Det finns tillfällen i utskick då kvinnor
och män får bryta mot sina förväntade
genus, i Under röda vingar och Lyktskens
utskick är de relativt få. Det händer oftare
med kvinnor, de beskrivs till exempel som
soldater och inkvisitorer. Kvinnor kliver
in i männens värld, men män hittar man
väldigt sällan i den så kallade kvinnovärl-

den. Däremot finns det i lajvsammanhang
utrymme inom det manliga genuset att
göra ”kvinnosaker”, som att vara fåfäng,
sy puffärmar och sy kläder överhuvudtaget
- sådant man kanske inte annars får möjlighet att göra utan att folk tänker: ”Oj, trots
att han är kille”.

Homosocialitet

Förutom att utskicken underlättar associationen män-maktroller finns det en
företeelse som kallas homosocialitet som
har betydelse för rollfördelningen på lajv.
Homosocialitet betyder att man har ett
nätverk inom sitt eget kön. Om man ser till
samhället i stort så är ett klassiskt exempel
på ett homosocialt nätverk män som sitter
i bolagsstyrelser, som känner varandra och
har manliga arenor där de lär känna varandra, till exempel bastun. När de sedan ska
välja in någon ny i styrelsen så tar de någon
de känner - en man. Det är fortfarande så i
Sverige att de flesta lajvarrangörer är män
och man kan mycket väl tänka sig att de
också har homosociala nätverk. Arrangören vill att lajvet ska funka bra, att ramen
ska upprätthållas, och att folk ska klara av
sina roller. Högstatusroller har ofta ansvar
för hur lajvet fortlöper. Högstatusrollerna
blir viktiga för dramaturgin så arrangörerna vill ha personer som de vet klarar av
det. Då blir det lätt att tänka: ”Vi väljer
någon som vi känner, en av våra polare.”
Där finns det något man kan fundera på
som arrangör; varför väljer jag den här
personen?
TEXt: A. WEStERLING
E. LUNDELL
KOLLaGE: J.HEDBERG & A. WEStERLING
FOtO: O. SahLIN
MED MEDVERKaN aV

Ettstatistisktexperiment

Hamlet

Hamlet spelades i 2 uppsättningar à 3 dagar under maj 2002.
Hamletpjäsens tre sista akter dramatiserades i ett 1930-tal där
makten fortfarande låg hos adeln. Socialistiska idéer hade tagit
fäste hos folket och medan uppror rasade på gator och torg så
gömde sig ädlingarna under Helsingörs slott där sedan Hamletsagan utspelade sig.
1. Vi ärvde ganska mycket från Hamlet Inifrån, [lajvarrangemang för två år sedan. Fëas anm.] skrev nytt och blandade. Meningen var att alla fasta roller skulle kunna spelas av båda könen.
Tyvärr fick många av rollerna ett socialt kön, vilket gjorde att de
lästes och spelades med till exempel klassiska manliga attribut,
även om de spelades av en kvinna. Vi ville ha ett androgynt mode,
men det utnyttjades mer av tjejer, trots att män lika gärna kunde
ha haft klänning som kvinnor kunde ha kostym. Vad det beror på
vet jag inte, kanske känner sig män obekväma i kvinnokläder och
har svårare att känna sig attraktiva eller säkra i maktpositioner
om de har klänning. Tyvärr leder ju teman om makt/korruption
ofta lätt till en maskulinisering, vilket avspeglade sig på Hamlet
också. Folk vågade inte vara så könlösa som vi ville.
Hamletvärlden ville vi göra ett samhälle som var queer. Sex
och könsroller skulle vara töjbara, alla roller skulle fungera som
homo- och bisesexuella. Kön var inte så viktigt.
2. Tyvärr blev det lite mycket pojke-flicka, vi hade som sagt
velat ha det mer queer. Det visade sig vara svårt att få folk att
experimentera med sina könsroller. Däremot så spelade många av
de tjejer som på första spelet spelade klassiska kvinnofigurer mer
makt och maskuliniserade roller på andra. Kanske handlar det
om att tjejer (grovt generaliserat) inte vågar ta på sig maktroller i
samma utsträckning som killar.
Detta är vad hemsidan säger om könsolikheterna i fiktionen:
”I de danska adelskretsarna var skillnaden mellan könen långt
mer utsuddad än man kan tro. Kvinnor tjänstgjorde i stor utsträckning som befäl och deltog på lika villkor i de populära fäktningstävlingarna. Det sedan femton år dominerande androgyna festmodet, med sminkning även för män och ett kostymskick som hade
starka inslag av crossdressing osynliggjorde de högre klassernas
könsskillnader.
Under claudiusepoken betraktades blodsrätten i allmänhet
som viktigare än könstillhörigheten. Man hade en för tiden förvanansvärt progressiv syn på sexualitet där homosexuella förbindelser inte var ovanliga.”
När rollerna presenteras så har de flesta både ett mansnamn
och ett kvinnonamn, så som exempelvis Edmund/Edmunda, eller
ett namn som gör det omöjligt att bestämma kön. Dock är vissa,
såsom till exempel Hamlet, könsbestämda. I de korta presentationerna finns det några få ”han” eller ”hon”.
I den första uppsättningen fanns 59 deltagare varav 40 var män
och 19 kvinnor. Anmärkas kan att av de 15 grupper som fanns på
lajvet så bestod nästan alla av flera män och en kvinna. Endast
två grupper var dominerade av
kvinnor; ”det vackra folket”, en
grupp mer eller mindre prostituerade skådespelare och Ofelias
familj.
Uppsättning 2 hade 37 deltagare varav 21 var män och var 16
kvinnor. Av de 10 grupper som
fanns representerade var könsfördelningen jämn i de flesta.
Det fanns bara en grupp med ett
dominerande antal deltagare av
något kön och det var kungafamiljen med 5 män och 1 kvinna.
Annars så hade maktgrupper så
som säkerhetsdirektoratet och
rådet knapp kvinnlig majoritet.
www.kramgo.se/hamlet

Vad tänker arrangörer om könsfördelning, makt och genusstereotyper? Och hur väl stämmer egentligen det arrangörernas säger med vad som står i utskick och på hemsidor? Fëa ringde runt och
försökte hitta problempunkter.
Vi ställde två frågor till lajvarrangörer som avslutat sina projekt:
1.Hur såg könsrollstänkandet ut i förarbetet till lajvet?
2.Hur blev det på lajvet? Är ni nöjda/missnöjda?

FOTO: K. BJÖRk

Skuggan av ringen (22-28 juli 2002)

Lajvet utspelade sig i Tolkiens värld. Orcher belägrade ett fort
som några få människor försökte försvara för att orcherna inte
skulle komma in över gränsen, till Gondor. Såhär svarade arrangörerna på våra frågor:
1.Självklart var vårt mål att alla skulle kunna spela alla roller.
Vi modifierade Tolkiens värld så att den inte skulle vara så mansdominerad. Orchrollerna ville vi göra könslösa, som ett experiment. Annars hade vi inget vidare aktivt arbete på den punkten.
2. Det fungerade bra i människornas värld. Tyvärr var det för
få tjejer i orchgruppen. Men vi är nöjda, även om det inte hände
något revolutionerande på könsrollsfronten.
När vi tittade på hemsidan hittade vi i princip samma saker
som arrangörerna säger i telefonen:
”Dessutom hoppas vi att så många tjejer som möjligt tar chansen och spelar orcher eftersom de på tidigare arrangemang varit
klart underrepresenterade i denna rollgrupp.
Motivationen till att frångå Tolkien är uppenbar och praktisk;
vi vill att tjejer skall ha samma förutsättningar som killar. Vi är
inte intresserade av ett vidare teoretiserande kring det jämställda
samhället, då berättelsen har helt andra teman och motiv.”
Texterna har inga hänvisningar till kön, såsom ”han” eller
”manskapet”. På hemsidan finns 23 bilder på människor i dräkter, varav 4 är ritade teckningar. Alla de 19 fotografierna är tagna
på män. De tecknade bilderna på hemsidan och i första utskicket
är generellt sätt mycket könsneutralla och svåra att bestämma en
könsidentitet på, även om de oftast ser ut mer som män än kvinnor. Antalet deltagare på lajvet var 78, varav 14 var kvinnor och
64 män.
www.skugganavringen.com

Futuredrome (22-25 augusti 2002)
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Kungens krona (4-7 juli 2002)

Scenariot gå ut på att en kung är inkompetent och hans kusin,
”den vite prinsen”, gör uppror. Arrangörerna svarade på våra
frågor:
1. Många tjejer spelade högstatusroller. Vår värld var som
medeltidens Europa fast med dagens jämställdhet.
2. Allting funkade bra.
På hemsidan fanns i sagans värld 16 mansnamn varav var 11
maktroller (kungar, adel och påvar) och 5 vanliga (bymän, präster
och en världshusvärd). Kvinnonamnen var 6 varav 4 maktroller
(ett provinsöverhuvud, en prinsessa, en alvdrottning och Nattens
gudinna) och 2 vanliga (en bykvinna och en värdshusvärdinna)
Anmärkas kan att det är de manliga maktrollerna rollerna
som tar plats, medan de manliga vanliga rollerna endast nämns i
förbifaren. Förhållandet är det omvända på kvinnosidan. De båda
”vanliga” har ett helt stycke var tillägnat sig, medan provninsöverhuvudet, alvdrottningen och prinsessan bara nämns i en mening
som tex denna:
”Arim tog prissessan Levina av Gregoriens kungahus till sin
hustru för att säkra att Kastaria inte skulle anfallas.”
Nattens drottning får däremot som enda kvinnliga maktroll
ett eget stycke.
Det sägs ingenstans att alla kan spela alla roller, eller att man
eftersträvar en jämställd värld. Antalet deltagare var 147, varav 67
kvinnor och 80 män.
www.folkbildning.net/~tony.zetterberg/kungen/main.html

Futuredrome handlade om en framtidsstad som styrdes av en
drottning som påbjöd ständig fest. Den som inte festade blev
straffad. Dock fanns det de som börjar tänka annorlunda.
Thomas Davidsson, projektkoordinator, svarar på våra frågor:
1. Vi försökte åstadkomma en genusbefriad miljö och sudda
ut alla vedertagna könsroller. Det gjorde vi exempelvis genom
att låta världen ha en helt annan struktur än den som finns i vår
tid; det fanns tillexempel inga familjer och inga arbeten. Dels försökte vi skriva alla roller så att de kunde spelas av vem som helst
oavsett kön. Men det är svårt att rasera ett helt begreppssystem.
Man måste ersätta det med någonting, och hur gör man det? Vi
försökte göra en värld där det var ointressant att skilja på man och
kvinna. Ändå fanns det en drottning...Men hon hade lika gärna
kunnat vara en kung.”
2. ”Det är klart att det inte blev perfekt, det går ju inte. Ett
problem var att några skribenter inte släppte de könsbundna rollerna. Det kan ju vara ett tacksamt sätt att berätta en historia. Ett
annat problem var att folk ofta föll tillbaka på gamla klichéer så
fort de fick alkohol i blodet. Men jag tycker nog att vi kom ganska
långt ändå.”
På hemsidan domineras bilderna av kvinnor eller personer vars
könstillhörighet är svår att bestämma. Det finns nästan inga definitiva män. Personerna på bilderna är oftast ifärd med att göra
någonting i stil med att dansa, hoppa eller skratta. De är antingen
så inpackade i konstiga tyger att man inte ser deras kroppar alls
eller halvnakna. De få könsangivelserna i stämningstexterna tenderar att vända på förväntningar och normer:
”Vi rörde oss till långsamt musiken, jag förde. Han följde.”
”Då blev jag lite sur men då kom en Harlekin och gav mig en
röd näsa. Sedan kittlade hon oss så vi nästan började kissa. Det
var roligt.”
”Bolgo slet till sig sina tjocka händer och kom på benen med
ett stön. Klänningen med påsydda kretskort hängde som ett tält
runt honom.
-Låt det torka ordentligt, för den glödheta öknens skull, annars är mitt arbete förgäves, gnällde dvärgen och rafsade ihop
penslar och lackhorn i sin skinnpåse. Bolgo blåste irriterat på
sina vackert målade naglar och såg upp mot vindstrappan bakom
epoxydisken.
-Ona, är du klar? Det är dags. Ta med dig min hatt, den blå
med fjädrar.”
Futuredrome inte svarat på hur många deltagare de hade.
www.futuredrome.nu
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En vintersaga (nyåret 2002/2003)

Kommande lajv

Vi frågade också arrangörer för lajv som ännu inte genomförts
hur de tänker ni kring genus sitt förarbete. Vi tittade på hemsidorna i oktober, och mycket kan ha förändrats sedan dess.

Spegelns väktare (15-18 maj 2003)

Spegelns väktare är ett high fantasy/medeltids arrangemang
som handlar om konflikter. Såhär sammanfattas intrigen på syskonskapets kalendarium:
”Lyckligtvis är skolan fylld av modiga och ärofyllda män som
gärna tar på sig hjälteuppdraget att hindra honom. Två härar
samlas och båda drar ut i strid för att ändra historiens gång.”
Arrangören vi pratade med svarade såhär på vår fråga:
Jag är feminist. Det är en självklarhet för mig att könstillhörighet inte ska hindra någon från att ta en roll. Vi håller på att
utarbeta världen fortfarande, men det är en jämställd värld, så
mycket är säkert.
Hemsidan är när vi tittar på den ännu under uppbyggnad och
på fiktionssidan finns hittills bara information om skapelsen och
”den Utstötte”. I skapelseberättelsen föds två bröder fram, och
sedan ett obestämt antal väktare. Väktarna könsbestäms: ”Tillsammans formade sedan varje väktare sin virvel till den värld
han var ämnad att vaka över och styra. ” Det talas även om en
spegelns väktare; en väktare och en mäktig kung. I berättelsen
om ”den Utstötte” är det två män som inte namnges som driver
historien, och det hänvisas till två förfäder, dessa också män. I
dessa korta texter har redan nämnt 8 mäktiga män, och ingen
kvinna. Den enda gången det talas om kvinnor är i meningen:
”Vid varje balkong fanns ett högsäte och på varje högsäte satt en
man eller kvinna i vacker klädsel.”
http://hem.passagen.se/black_eye

”Lyckligtvis är skolan fylld av modiga och ärofyllda män som gärna
tar på sig hjälteuppdraget...”

En vintersaga utspelar sig i en fantasyvärld där kungen precis
har dött. Hans två arvingar är en prins och en prinssessa. Tvist
uppstår och i förvirringen så stormar en man landet och tar över
kronan. Nu träffas prinsen och prinsessan för att diskutera saken.
På vår fråga svarade arrangörerna:
Vi har definitivt eftersträvat en jämställd värld. Bland annat
har vi sett till att arvet går till det äldsta barnet och att det finns
både drottningar och kvinnliga ättöverhuvuden. Vi har också
velat ha kvinnliga hjältar. Vi har en roll med samma intrig som
Columbus, dvs. den ska försöka få pengar till en expidition till
främmande länder, som jag från början täntke på som man.
Men sen ifrågasatte jag mina egna tankar. Vi gjorde om rollen
till kvinna och ansträngde oss för att få en tjej att spela. Vi har
också kämpat för att få kvinnor att ta klassiskt manliga roller,
som t.ex. soldater.
Däremot har vi inte velat gå till överdrift. Vi har t.ex. inte lagt
oss i språket. Vi skiver fortfarande ”talesman” i utskicket. Båda
könen kan ju naturligvis vara talesmän, men vi har inte velat döpa
om det till taleskvinna. Då blir det lätt patetiskt. I vår vanliga
värld är män och kvinnor lika bra, men män är ju faktiskt fysiskt
starkare av naturen. På vissa lajv blir det onaturligt extremt när
de försöker förneka detta och säga att båda könen måste vara
lika. Det ger en off-känsla när man vet att det inte är så. Alla ska
kunna vara allt, men utifrån sina naturliga förutsättningar.
Fea kunde då inte avhålla sig från att fråga huruvida arrangörsgruppen som enda helt kvinnodominerade grupp tyckte att de
blivit bemötta - om de trodde att de hade fått ett annat bemötande som killar. Arrangören svarade:
Vi har blivit bemötta väldigt bra. Jag tror inte det har varit
någon skillnad. Generellt sätt så blir man ju som tjej bemött med
mer respekt och hänsyn eftersom de ridderliga idealen lever kvar.
Eller jag vet inte, lajvare är ju schyssta i allmänhet.
Antalet kvinno- och mansnamn i hemsidans presentation av
fiktionen var tämligen jämt fördelade. I inledningen var 3 män
och 2 kvinnor, det samma i texten om religionen. I historieavsnittet är 10 män och 7 kvinnor. Alla dessa 17 är högstatusroller;
regenter, barn till regenter, ättöverhuvuden eller krigshjältar.
Stämningstexterna har 3 kvinnliga huvudroller och en manlig
huvudroll.
Det sägs ingenstans att det ska vara en jämställd värld. Landets regent och kyrkans överhuvud kan vara man eller kvinna
och det framgår tydligt. I lagar om arv och giftermål görs ingen
skillnad för kön.
www.gahnstrom.se/vallrike

Lajvarrangörsstatistisk
För att få en idé om hur många tjejer och
killar som arrangerar lajv så satte sig halva
redaktionen och räknade ihop alla de lajv
som vi sammanlagt har deltagit på. Vi räknade konvents-, små, stora och utländska
lajv.
Av de 59 arrangemang som vi kartlade
var:
35 arrangerade av enbart killar
9 arrangerade av övervägande killar
8 arrangerade av lika många killar som
tjejer
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3 arrangerade av övervägande tjejer
och 4 arrangerade av enbart tjejer
Det betyder att ungefär 74% arrangerades av enbart eller övervägande killar.
12% av lajven arrangerades av enbart eller
övervägande tjejer. Bara 14% av arrangörsgrupperna hade en jämn fördelning mellan
könen.
Av de 4 lajven som arrangerades av
enbart tjejer var 3 max en dag långa och
med max 30 deltagare. De fjärde hade 60
deltagare och höll på i fyra dagar och ar-

rangerades i Norge.
De olika kategorierna är räknade i
vilka som kallar sig arrangörer; alltså,
rollskribenter eller funktionärer räknas
inte. Observera att det statistiska urvalet är
litet samt att det sträcker sig över en tidsperiod på närmare 10 år. Fëaredaktionen kan
även minnas fel.

Bunker:128

Bunker 128 kommer att spelas i 4 uppsättningar à 3 dagar vardera
i juli 2003. Året är 2008 och Sverige ligger i ett blodigt skyttegravskrig med Ryssland som har tagits över av muslimska fundamentalister. 14 soldater sitter i en bunker vid gränsen.
Arrangörna svarade på vår fråga:
Vi har försökt göra rollerna könsneutrala; alla ska kunna spela
alla roller. Sedan har vi en person som korrekturläser allt material
vi producerar för att se till att det blir jämställt. Tyvärr verkar det
som om fler killar än tjejer dras till vårt lajv, men vi ska försöka
göra så att de tjejer som anmäler sig blir utspridda över de fyra olika spelomgångarna så att inget spel blir helt dominerat av det ena
könet. Hur spel på sexualitet ska skötas och hur relationer mellan
roller ska se ut tänker vi bestämma tillsammans med deltagarna.
Vi tittade på hemsidan:
Sidan innehåller inga namn, men däremot innehåller texten
som kort beskriver historien:
”Unga pojkar och gamla gubbar trängs i skyttegravarna, som
snabbt blir obrukbara när de sakta men säkert fylls med lik från
svenska soldater.”
Om man tittar på bildmaterialet så finns det en bård högst
upp innehållande bl a 3 konturer av män som soldater. Resterande
bilder är på saker; kartor och uniformsdelar mm. Vid rollerna står
denna text:
”När rollerna beskrivs så kommer de att benämnas maskulint
med han och vid yrket t.ex. kock. Detta innebär inte att det är
avsett att vara en roll spelad av en man utan detta är endast till för
att underlätta skrivandet.” Vi hittar ingen övrig text som säger att
alla kan spela alla roller.
Det manliga används mycket riktigt som norm, alla talas omtalas som han och vid 10 tillfällen nämns ordet män, exempelvis;
”kaptenen är den man”, ”placerad i Manskapet”, ”stridande
mannarna”, ”bland mannarna”, ”stridspitten”.
Det fanns två undantag: ”Playern; Det här är grabben med
stort G. Eller Kvinnan med stort K.” ”var man och kvinna borde
ställa upp för sitt fosterland med allt vad det förmår.”
www.rackarna.com

Blodsband

Blodsband är en vampyrlajvskampanj i Jönköping som är tänkt
att ersätta det urgamla Jönköping by night. Arrangörerna svarade såhär på vår fråga:
Vi har regler mot sexism, folk som har uppfört sig sexistiskt
har blivit portade från våra lajv.Vi har försökt få in fler tjejer i
hobbyn, men vi vill inte särbehandla någon bara för att den är
tjej. Vi har ett könsrollstänkande, och vill gärna ha tjejer på
viktiga roller. Deltagarna skriver sina roller själva. Tyvärr är det
många fler killar än tjejer som deltar. I Sweden by Night finns det
626 registrerade spelare, av dem är 533 pojkar och 93 flickor.
Den nya hemsidan är ännu inte uppe än, men kommer att
finnas på:
http://jbn.sverok.se

”Tyvärr verkar det som
om fler killar än tjejer
dras till vårt lajv...”
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Till slut…
Efter denna ovetenskapliga undersökning frågade vi oss ett antal saker. För
det första noterade vi att det verkar finnas något slags inofficiellt likhetstecken
mellan jämställt arrangemang och jämställd lajvvärld. Det är inte samma sak.
Att du konstruerat en jämställd
värld innebär inte nödvändigtvis att du
bemöter kvinnor och män på samma
sätt. Fömodligen inte, eftersom du
är en del av en patriarkal struktur.
Om du konstruerar ett förtryckssamhälle innebär det inte automatiskt att du

sympatiserar med förtryckarna, eller de
förtryckta för den delen. Märkligt nog har
ingen vi fått tag på medvetet konstruerat en
ojämlik värld. Kan man inte utforska könsrollers konstruktion även i ett strikt patriarkaliskt eller matriarkaliskt system? Kan
inte även ett jämställt system ha förtryckande könsroller? Visserligen är det trevligt
att alla har så utopiska intentioner. Vi får
våra könsroller nerkörda i halsen varenda
dag, så det kan ju vara skönt att slippa.
Men trots storslagna idéer faller många till
föga när det gäller själva förverkligandet.

Vad ska vi då göra för att bli medvetna
om de dolda budskapen? Fëa gör ett modigt försök på nästa sida.
	TEXT: A. WESTERlINg, A-K LINDER,
T. GERgE

Vill du vara medveten om vad ett visst lajv innehåller i könsrollsväg? Är du arrangör eller deltagare
och har snöat in på genustänkande? Bocka av frågorna på vår checklista, eller skriv en egen och
skicka din politiska agenda till oss.

Fiktion:

R

äkna namn och figurer i den bild och text som ska presentera
scenariot – hur många kvinnor respektive män finns med i
presentationen? Om det finns en överrepresentation av det
ena könet, varför är det så? Är den sneda könsfördelningen en
väsentlig del av projektet eller har det bara blivit så?
Undersök maktfördelning i texterna– finns det en övervikt av det
ena könet i en viss grupp? Är kvinnor värdshuspigor och män
kungar eller tvärtom?
Hur porträtteras män respektive kvinnor i bild och text? Är alla
kvinnor väna och goda eller onda och lömska? Vad håller kvinnor
och män på med i ditt material? Varför? Är det tillexempel så att
alla kvinnor tar hand om barn medan männen krigar? Testa att
byta plats på ”hon” och ”han” och se om den text som då skapas
blir omöjlig, löjlig eller konstig i förhållande till lajvvärlden.
Hur mycket kläder och vilken sorts kläder har män respektive
kvinnor på sig? Om det finns olikheter – hur kommer det sig?
Hur ser de sociala normerna ut? När anses en kvinna eller man
som onormal? Varför?
Fundera över den centrala tematiken i scenariot. Till vem är din
berättelse adresserad? Vilka är huvudpersonerna? Vad händer
med dem? Vem dör? Varför? Om en person i berättelsen måste
dö för att rädda världen, se efter om det kan vara så att hon/han
har begått ett brott mot sin könsroll. Om det är så har berättelsen
nämligen skrivit in sig i den sortens sedelärande dramaturgi som
återställer och bygger på maktskillnaderna mellan könen.

Verklighet:

V

ad är beteendenormen i den fiktiva världen? Måste den
kvinna som vill gå in i spelet på lika villkor alltid anta en
mans attribut och jargong? Är detta jämställdhet eller ett
sätt att ta sig runt jämställdhetsfrågan? Är det lika svårt för alla
spelare att gå in i de tänkta rollerna eller är rollerna tydligt anpassade till en viss grupp människor?
Hur bemöter arrangörer olika människors anspråk på att ta
högstatusroller? Om du är arrangör själv, vilken könsfördelning
strävar du efter att uppnå?
Vad förväntas du som deltagare göra för att uppfattas som seriös spelare? Vad förväntar du dig som arrangör av en seriös
spelare?
På deltagarmöten och i övrig deltagarkontakt, finns det skillnader i uppmärksamhetsfördelning mellan könen? Som arrangör
kan du testa vansinniga saker som att räkna antal tecken ivägsända som svar på killars respektiva tjejers frågor och räkna ut
ett medelvärde för de två grupperna. Om det blir stor skillnad,
beror det på dig eller på att de två grupperna ställer olika sorters
frågor? Hur ska du få dem att byta frågor med varandra? Gör
en försåtlig plan, börja skicka fel svar till fel personer och skapa
lite socialt kaos när du ändå håller på att bränna ut dig för ett
projekt som du inte får betalt för.
Föregå med gott exempel och strunta i de regler du förväntas
följa som konsekvens av ditt biologiska kön. Gör vad du vill, men
gör ingen illa. Lev ett lyckligt liv. Var modig.

BÖCKER OM GENUS
”Kontrakt i kris” av Yvonne Hirdman
”Byxbegär” och ”Queerfeministisk agenda” av
Tiina Rosenberg
”Under det rosa täcket” av Nina Björk

”APM” (antipatriarkalt manifest) av Maria-Pia
Boëthius och Maria Lindhgren

”Egalias döttrar” av Gerd Brantenberg
”Kvinnokusten” av Pamela Sargent

”Fittstim” red. Linda Norrman Skugge/ Belinda
Olsson

”Diagnos: Duktig - handbok för duktiga flickor”
av Tinni Ernsjöö Rappe och Jennie Sjögren

Dukat för manligheten
Lajv ger oss chansen att se saker ur ett nytt perspektiv, att uppleva
saker som vi annars inte skulle kommit i närheten av. Vi byter
kläder och lämnar våra vardagliga liv hemma. Men en sak bryr vi
oss inte om att ta av; könsrollerna.

N

yss hemkommen från Irrläror i
Huckleby II har jag fått ytterligare
bekräftelse på att lajvandet i Sverige
fortfarande i första hand sker på killars
villkor.
Irrläror i Huckleby II var ett rätt klassiskt medeltidslajv. I världen spelade religionen stor roll och var upphov till de flesta
konflikter. Sammanlagt deltog ungefär 280
personer, varav 82 var tjejer.
Irrläror i Huckleby II utgav sig inte för
att vara ett jämställt lajv, men inte heller
finns det i något av det material jag sett beskrivet hur könsrollerna fungerar i världen.
Istället verkar alla ha fallit tillbaka på ett
hopkok av våra dagars könsroller och fördomar om dessa på medeltiden.
I princip alla aktiva roller spelades av
killar. Händelseutvecklingen styrdes av
killar. Vid bysamlingar eller allsång på
värdhuset, i religösa diskussioner eller strider hördes och syntes nästan enbart killar.
Det fanns ett fåtal, men ack så klassiska,
undantag; en bestämd värdshusvärdinna
och två amazoner. En eller ett par kvinnliga högstatusroller fanns också, men ingen
som tog aktiv del i byns styre och utveckling. De sorgligt få undantagen snarast
framhävde detta.

Lilla gumman

Det här bemötandet av lajvande kvinnor är
tydlig inom medeltids- och fantasylajv, men
är tyvärr lika vanlig på andra typer av lajv.
Vi lever i ett patriarkat och givetvis speglas
detta även i lajvandet. Men till skillnad från
i världen i stort skulle vi i våra begränsade
lajvuniversum relativt enkelt kunna göra
något åt detta, och borde också göra det.
Låt mig ta ett exempel. Om man som
tjej valt att spela en högstatusroll men inte
blir tagen på allvar i rollen, exempelvis avfärdad med ett ”lilla gumman”, skrattad åt
eller klappad i baken är det svårt att inte
känna sig misslyckad som spelare eftersom
man inte respekteras. Man tänker att ”det
här med högstatus är inget för mig för det
klarar jag inte av att spela” och väljer nästa
gång den mer traditionella rollen som tyst/
fnittrig/ofarlig. Det här exemplet är givetvis grovt generaliserande, men mekanismerna bakom och resultatet är detsamma i
väldigt många sammanhang. När man inte
spelar på den egna rollens relation till en
annan roll blockerar man. Att blockera någon är det säkraste sättet att förstöra såväl
spelet som den personens upplevelse.
Det här handlar om att tjejer måste
börja välja roller med hög status och killar
med låg, och framförallt om att vi måste
ge båda utrymme och spela på detta. Det
är inte lätt att lämna sina värderingar och

beteendemönster hemma när man åker på
lajv, men för mig är det en del av syftet och
den stora utmaningen.
Det behövs en diskussion kring det här
problemet, inte bara i ylletunikornas och
latexvapnens värld, utan också kring varje
spelbord i Sverige, i varje arrangörsgrupp
och spelförening.

Attityder

För min del åkte jag från Irrläror i Huckleby II med en taskig spelupplevelse. Större
delen av lajvet var jag förbannad och dessutom förvirrad; jag är van att få respekt
och när jag dessutom spelar en karaktär
som kräver detta blir det svårhanterligt
när jag konsekvent förlöjligas och pratas
förbi innan jag ens fått chansen att öppna
munnen. Den här attityden låg inte hos karaktärerna utan hos spelarna och är därför
svår för mig att komma åt utan att behöva
gå off-lajv.
Det här problemet är som sagt inte
något unikt för Irrläror i Huckleby II, jag
är inte ensam om att uppleva det och det
händer på de flesta lajv jag deltar på.
Vi har alla möjligheten att forma nya
världar. Vill vi verkligen vara så enkelspåriga att vi gång på gång väljer att ta med
oss könsförtrycket in i dessa världar utan
att ens försöka låta bli?
TEXt: E. LUNDStRÖM

Vår dagliga könsroll giv oss...
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BIlD: J. HEDbERG

Queer fantasy – finns det?
Debatthistorik och fantasygenren som experimentverkstad

I

denna artikel tänker jag granska fenomenet ”levande rollspel” ur ett könsperspektiv. Jag betraktar utövarna av
lajv som en subkultur och ger en bild av
den diskussion kopplad till könsfrågor som
finns inom denna subkultur. Jag diskuterar
också kring lajvarnas upptäckt av hur genomgripande könsrollerna är vid skapandet av fiktiva världar.

Diskussionen

Det har allt sedan börjat på 90-talet pågått
intensiva debatter mellan lajvare om allt
som hör hobbyn till. Till att börja med fördes den i fanzine, framförallt StrapatS, som
gavs ut en gång i månaden i 50 nr, men som
lades ner 1998, och Fëa Livia, som ges ut
fyra gånger om året, och som fortfarande
är aktiv. Sedan omkring 1998 har dock
mycket av diskussionerna flyttats över till
olika debattfora på nätet. Nästan varje
lajvarrangemang har ett eget debattforum,
men det finns också ett par mer allmänna.
De mest framträdande av dem är G-punkt
(www.larp.com/galadrim/debatt),
och
Syskonskapet (lrp.zon.se/Index.shtml). De
flesta av de diskussioner jag kommer hänvisa till har förts på G-punkt, och i vissa
fall har de även kommenterats i Fëa Livia
och/eller StrapatS.

Jämställd lajvvärld?

Med sitt ursprung i bordsrollspelen, och
inspirerat bland annat av Stockholms Tolkiensällskap, är det kanske inte så konstigt
att lajv ursprungligen och även numera har
en stark tonvikt på genren fantasy. Från
början var lajv mycket intimt sammankopplat med fantasy, nästan obligatoriskt,
och även om man
numera börjat
utforska en

mängd andra genrer och scenarior så är
fantasy- och medeltidsinspirerade uppsättningar fortfarande det allra vanligaste.
Till att börja med var lajv dessutom precis som bordsrollspelen starkt mansdominerad hobby. Numera uppskattar SVEROK
att ca 30% av lajvarna är kvinnor, vilket är
en klar ökning på tio år. Med ökad andel
kvinnliga lajvare och kvinnliga arrangörer ökade behovet av starka och drivande
kvinnliga roller på lajven. Detta gick i vissa
lägen emot de traditionella scenariorna,
starkt fantasy- och sagobetonade, med
fiktiva samhällen som byggde på en feodal
struktur och ett starkt patriarkat. Många
arketyper av typen ”kungen”, ”soldaten”,
”riddaren” eller ”hjälten” användes i
spelen, och dessa var alla manliga. De
kvinnliga spelarna hänvisades till passiva,
undanskymda eller ”onda” arketyper av
typen ”husmor”, ”hora” eller ”häxa”. Runt
detta uppstod en debatt, och arrangörer till
lajv var tvungna att välja hur de ställde sig
till könsaspekten.

Utvecklingen

Få arrangörer var beredda att säga att de
ville diskriminera eller utestänga kvinnliga spelare – lika få var till att börja med
beredda att faktiskt aktivt göra något
åt problemet. Ett första steg var att arrangörer la in brasklappar någonstans i
sina pappersutskick om att ”självklart kan
även kvinnor spela alla typer av roller”. Utskicken beskrev sedan ofta i övrigt ytterst
traditionella fantasyvärldar, med mycket få
kvinnor överhuvudtaget, och de som faktiskt var beskrivna i mycket traditionella
situationer.
Det första stora lajv som försökte göra
en jämställd lajvvärld var uppsättningen
Nyteg 1997, arrangerade av gruppen ”Järneken”, Henrik Summanen och Thomas
Walch. Tanken var att om man nu gjorde
en jämställd värld i ett feodalt, agralt, samhälle, så skulle kvinnliga och manliga spelare få samma möjligheter, och man skulle
då ha en jämn fördelning av kvinnliga och
manliga spelare på alla roller.
Diskussionen har pågått sen dess, och
manifesterats i ett antal lajv, varav ett varje
år kan ses som tongivande. 1999 valde
arrangörerna till lajvet Lyktsken att inte
göra en jämställd lajvvärld, och fick en rad
protester. Vid det laget hade det i diskussionen blivit kutym att rollerna skulle vara
jämställda, och arrangörerna fick försvara
sitt beslut.
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Nästa tongivande lajv, De tusen rosornas väg, hade ett långt avsnitt om jämställdhet i världen i sitt utskick, och arbetade mycket medvetet med den aspekten.
Där ungefär började de verkliga svårigheterna visa sig. När arrangörer och spelare försökte skapa en helt och hållet jämställd värld, visade det sig vara betydligt
svårare än de hade tänkt sig från början.
Alla samhälleliga institutioner måste ses
över; religion, familj, giftermål, arbetsliv,
styrelseskick. Allt är genomsyrat av könskodningen, vilket lajvarna tvingades inse.
Till slut var man också tvungen att se över
språket, och resignera inför tanken att det
är omöjligt att göra en jämställd värld när
man måste använda svenska språket för att
beskriva den.
Därefter, och numera, har den diskussionen stannat av. Den landade i en kutym
om vad som kan räknas som en ”jämställd
fantasyvärld”, som i mångt och mycket är
likvärdig med dagens Sverige. Försöken att
gå längre än så har i stort sett avstannat.

Maskeraden

Deltagare på ett lajv spelar roller i en fiktiv
värld. Det handlar om att bli en annan
människa, i ett annat sammanhang, att
skapa en karaktär och ge liv åt den. Självklart väcker det frågor om identitet och om
hur individen blir påverkad av samhällets
normer. En hel del diskussioner om kön och
identitet förs bland lajvare. En del av det
är förlagt till diskussionen om jämställda
lajvvärldar, men även andra aspekter diskuteras.
I de vanligt förekommande fantasyscenarierna är rollerna ofta mycket starkt
könskodade, inte minst på grund av den
historiska kontexten. Kläderna och och
andra attribut som bidrar till det visuella
intrycket ger en mycket tydlig uppdelning
mellan könen. Attribut av typen långa
kjolar och urringningar på kvinnorna,
och svärd och rustningar på männen är i
princip omöjliga att bortse från. Det förekommer dock ofta att kvinnliga spelare tar
över typiskt manliga arketyper, exempelvis
”hjälten” eller ”riddaren”, ofta genom att
helt ta över alla attributen, utan att lägga
till någon kvinnlig aspekt. Det förekommer också att kvinnor spelar manliga
karaktärer, där rollen helt enkelt är man
i fiktionen.

Det förekommer så vitt jag vet inte att
män spelar kvinnliga roller. En uppenbar
förklaring till det är att den yttre illusionen
är viktig. Det finns ett ideal att spelarna
ska kunna gestalta sina roller på ett visuellt trovärdigt sätt. En ytterligare aspekt,
och antagligen viktigare, är att det är de
manliga rollerna och de manliga egenskaperna som är mest eftersträvansvärda i de
flesta fiktioner; som är aktiva och roliga att
spela. Det finns sällan incitament för män
att ta de kvinnliga rollerna, medan det däremot finns incitament för kvinnor att ta de
manliga.
Å andra sidan finns det gott om exempel på både kvinnliga och manliga spelare som experimenterar med könsidentitet och sexuell läggning på andra sätt.
För lajvare är det viktigt att noga skilja
på karaktär och spelare, och mycket
vikt läggs vid att påminna om att det en
person gör i spel inte är detsamma som
det den gör i verkligheten. Man behöver
i det avseendet inte ”ta ansvar” för sina
handlingar, om handlingarna bryter mot
konventionen. Det lämnar utrymme för
att leka och experimentera med svaga roller, starka roller, våldsamma roller, undergivna roller, homosexuella roller, åt män
att agera svaga och åt kvinnor att agera
starka, åt att utforska strikta hierarkier och
anarki, och på det stora hela titta på saker
som inte är inom normen i vanliga fall.
Detta spel präglar på olika sätt naturligtvis lajvarna som grupp, och den diskussion som förs. Med lajv som kontext kan
utmanande koncept diskuteras, utan att det
hotar de reguljära konventionerna; det är
ju bara i en fantasivärld…
En intressant aspekt är att lajvare å ena
sidan för diskussioner om brytandet av
konventioner och könsidentiteter, och ifrågasätter grundläggande frågeställningar.
Å andra sidan rör sig spelet och scenariorna ofta i en fiktiv historisk verklighet,
med begrepp och estetik som är ytterst
traditionell, inte minst i könshänseende.
I denna starkt könade miljö försöker man
sedan ifrågasätta könsrollerna. Kanske är
det så att just fantasy, just fiktiv medeltid
och sagornas arketyper, tydliggör konventionerna och mekanismerna så att de blir
möjliga att ifrågasätta?
Text: C. de M ander
Bild: J. H edberg

Är det MANLIGT att
arrangera lajv?

Varför är tjejer sämre på att ta initiativ? Varför är vi så förbannat rädda att ta
plats och att misslyckas, och varför dömer
världen oss hårdare när vi gör det (för det
gör den, se bara på Mona Sahlin-affären)?
Varför är vi bättre på att identifiera oss
själva med våra skapelser, så till den milda
grad att vi har svårare att rycka på axlarna
åt kritik? Varför tar vi allt så jäkla personligt hela tiden? Det skulle ta hyllmeter att
försöka analysera detta, men jag vill ändå
lämna er läsare med dessa funderingar och
låta er föra dem vidare. Är det sant som
jag skriver, vad beror det på och vad kan
vi göra åt det inom lajv och i samhället i
stort?

Konsekvenser

L

ajv brukar ofta framhållas som den
jämnast könsfördelade spelhobbyn.
Jag har inga exakta siffror, men jag
skulle tro att en tredjedel av alla Sveriges
lajvare är tjejer och att fördelningen blir
jämnare ju högre upp i åldrarna man kommer. Man kan dela in lajvare i två huvudgrupper - arrangörer och deltagare – och
bland deltagarna är könsföredelningen
ungefär som i lajvsverige i stort, men bland
arrangörerna är det mycket mer enkönat.
Kort sagt är det mest killar som arrangerar
lajv. Den här artiklen handlar om vad det
beror på och vad det får för konsekvenser.

Drivkrafter

Först måste man analysera vilka drivkrafter det finns för att arrangera lajv. För de
flesta handlar det om att man vill skapa
något för andra, uttrycka sig konstnärligt,
men också att bli någon inom lajvsverige.
Att få status helt enkelt. Att arrangera lajv
är dessutom en ganska riskfylld verksamhet eftersom det är svårt att få allting att
gå ihop, både praktiskt och dramaturgiskt.
Under resans gång kommer man också att
utsättas för en hård granskning och en
ganska omaskerad kritik både i offentliga
och privata sammanhang. Många deltagare har oerhört starka åsikter som det
gäller att jämka samman. Det gäller med
andra ord om att våga satsa friskt, ha en
hård yta, vara kompromisslös och våga stå
för vad man gör. En annan viktig aspekt är
den personkult som råder inom lajvsverige.
Har man ett känt namn är det lätt att få
folks förtroende och därmed locka till
sig deltagare. Är man en nobody eller har
misslyckats tidigare är det mycket svårare.
Det här förhållandet gör det generellt svårt
för nya arrangörer att komma fram oavsett
könstillhörighet.

En patriarkal struktur?

Med patriarkala strukturer brukar jag
mena sådana som gynnar personer som ser
ut som män eller beter sig enligt ett klassiskt manligt könsrollsmönster. Ett exem-

pel på detta kan vara chefer inom näringslivet. De är ofta långa personer, rör sig på
ett högstatussätt och har en myndig, lugn
röst. Både män och kvinnor kan anamma
dessa egenskaper, men män har bättre fysiska förutsättningar för det och därför är
urvalskriterierna en del av den patriarkala
strukturen.
När det gäller lajvarrangerande måste
man vara riskbenägen och förtroendeingivande, säker på sin sak, våga ta för sig och
kunna stå emot kritik. Det är inte riktigt
lika uppenbart kopplat till könsskillnad,
för detta är svårt att uppfylla för många
killar också, men statistiken talar sitt
tydliga språk. Av alla Sveriges lajvare är
en mycket liten del arrangörer, låt säga
kanske 5%. Av dessa 5% är nästan alla
killar, medan det bland deltagare finns åtminstone 33% tjejer. Jag tror att det beror
på att det är lättare för killar att leva upp
till de krav vi ställer på arrangörer och att
de få som därför överhuvudtaget vågar ta
steget att arrangera oftast är killar.
Det handlar också om drivkrafter.
Killar får ofta status genom saker de gör,
medan tjejer får status för hur de är. För
att få en hög social status inom lajvvärlden
är det alltså viktigare för killar att arrangera lajv, medan tjejer ofta kan nöja sig med
att röra sig i rätt kretsar och kanske vara
skribenter eller medarbetare. Det här är
givetvis oerhört trist både för killarna som
måste ta det största ansvaret för att det arrangeras lajv i Sverige, något som vi alla är
beroende av för att kunna utöva vår hobby,
och för tjejerna som inte har modet att
ensamma förverkliga sina idéer utan jämt
måste smyga in dem bakvägen.
En annan anledning till den manliga
dominansen inom arrangörssvängen kan
vara att många lajv arrangeras av kompisgäng. Detta tror jag är en stor bov i dramat
som ger oss enkönade arrangörsgrupper.
Dels umgås killar oftare i gäng och har
därför de nödvändiga polarna som behövs
för att komma igång och dels är dessa gäng
ofta just killgäng. Bara killar. Därför finns

inga tjejer med i startskedet,och om det
överhuvudtaget kommer in några i ett senare skede så är det förmodligen flickvänner eller tjejkompisar tillhörande ett annat
socialt sammanhang än ”gänget” som man
har vågat fråga och ibland lyckats övertala.
Om de inte har tjatat sig in förstås. Även
om det behövs skribenter eller medhjälpare
är det inte säkert att en dominerande manlig grupp är beredd att släppa in kvinnor i
arbetet.
Varför är det så här? Varför är killar
och tjejer olika? Först och främst måste jag
trycka på att alla skillnader mellan könsgrupperna är mycket generella och att de
inte gäller för någon enstaka individ, men
om man ska prata om maktfördelningen
mellan grupper kan det vara givande att
titta på generella mönster. Min tro är att
skillnaderna som finns mellan killar och
tjejer har sin grund i att vi uppfostras olika
beroende på vilket kön vi tillhör, snarare
än att det sitter i generna. Så lär sig pojkar
att vara mer tävlingsinriktade och tjejer att
mer bry sig om sitt utseende för att ta två
simpla exempel.

Initiativ

Ser man på samhället i stort upptäcker
man samma tendens överallt. Män är
mycket mer benägna att starta projekt
och företag, medan kvinnor ofta dras in
i ett senare skede och upprätthåller redan
existerande institutioner. I lajvvärlden ser
vi detta tillexempel i att det var mestadels män som startade Sverok, men idag
är en oproportionerligt stor andel av de
förtroendevalda kvinnor i förhållande till
medlemsskaran. Ett gäng killar startade
Fëa 1993, men sedan dess har så gott som
alla chefredaktörer varit tjejer. I övrigt är
det män som kommer med nya teorier och
manifest i lajvnorden. Kvinnor hakar på
diskussionerna, men skapar sällan något
eget i de stora rummen. Givetvis finns det
undantag, men det intressanta är är den
generella strömningen.

Vad får det egentligen för konsekvenser att
Sveriges lajvarrangörer är en så pass enkönad grupp? Den viktigaste aspekten tror
jag är att så gott som alla grundläggande
scenarioidéer kläcks inom denna grupp,
medan de i ett senare skede utvecklas av
deltagarna och eventuella skribentgrupper,
som ofta är mycket bättre blandade. Jag
tror att denna ensidighet avspeglar sig väldigt tydligt i de övergripande historier som
berättas på lajv. Dessa är nämligen ofta berättade ur ett traditionellt manligt perspektiv. Ett bra exempel på vad jag menar med
det är följande: Om man vill arrangera en
andravärldskrigetlajv väljer man kanske ett
frontavsnitt med ett gäng soldater (män) i
någon jobbig situation. Ett annat sätt att
skildra kriget skulle kunna vara att låta
lajvet utspela sig i en liten by där alla män
i vapenför ålder är borta och kvinnorna
tillsammans med de kvarvarande männen
försöker sköta ruljansen och motståndsrörelsen efter bästa förmåga. Väldigt många
lajv har idag militäriska scenarier eller historier som använder de största penseldragen. Men egentligen är kanske historierna
som handlar om den enskilda människan
mer intressant? Måste det alltid vara krig
och revolutioner där män historiskt sett
spelat tydligare roller?
Jag vet inte om fler kvinnliga arrangörer skulle ge fler ickemilitäriska scenarier eller fler ”privata” historier. Men tittar
man på vårt grannland Norge, så har de
både fler kvinnliga arrangörer, samt en väl
förankrad tradition av lajv med andra inriktningar än krig och revolution. Givetvis
kan även män skriva mer relationsbaserade
uppsättningar, men kanske en alltför homogen grupp arrangörer begränsar och
likriktar mängden idéer i cirkulation. Jag
tror att det som krävs för att vi ska få ett
mer varierat spektra av berättelser är en
större medvetenhet om vilka mindre uppenbara budskap varje arrangemang faktiskt bär med sig. Kanske kan en debatt om
genusperspektiv vara ett led i projektet att
medvetandegöra såväl kvinnor som män.

Vad ska vi göra?

Det jag vill är att fler tjejer ska våga arrangera lajv, men hur lyckas man med det? Jag
har själv bara arrangerat en gång och då
var jag inte initiativtagare till projektet,
utan hakade på en stark mans idé. Kanske
handlar det om att lajvsverige behöver ett
allmänt mer dynamiskt och tillåtande klimat så att fler vågar arrangera. Kanske kan
man skapa fora där blivande arrangörer
kan mötas så att man först kan bilda en
jämnt könsfördelad grupp och sedan börja
fundera på vad man vill göra. Vi skulle nog
också kunna bli allmänt bättre på att stötta vänner och bekanta som vill arrangera,
särskilt om de är tjejer. Man måste kanske
inte börja i så stor skala heller? Idag ställer
vi mycket högre krav på vad en arrangör
ska leverera än vad man gjorde runt 1990
då jag började med lajv. Då spelade det inte
så stor roll om lajven hade 30 eller 100 deltagare eftersom de flesta fick fixa sitt eget
i alla fall, men idag när många lajv håller
en högre kvalitet är det mycket mer jobb
om deltagarantalet ökar. Kanske är det ett
problem att vi ställer så höga krav på lajv
idag? Man kanske inte alltid behöver den
mest unika idén i världshistorien eller de
mest världsomvälvande dramaturgiska
knepen?
Tjejer bör kanske börja fundera över
varför de själva inte vill eller vågar arrangera lajv. Kanske kan man gå ihop och
peppa varandra att våga göra verklighet av
sina idéer? Det skulle säkert gå att söka
mycket pengar från olika bidragsgivare
för att driva ett projekt att stötta fler tjejer
till att arrangera lajv. Det är precis sådant
som till exempel Allmänna arvsfonden kan
ge pengar till och Sverok kan säkert också
vara en god partner i detta. Sverok är dock
inget mer än sina deltagare och för att ett
sådant projekt ska komma igång krävs det
en initiativtagare som kan vara du eller
jag eller vem som helst. Vem känner sig
manad?
Till sist kan man som lajvare rannsaka
sig själv om vilka krav man egentligen ställer på arrangörer. Vilka faktorer är det
som styr om man tycker att en arrangör
är förtroendeingivande eller inte? Vilka
är ”sanna” och vilka kommer med mest av
slentrian? Ställer vi olika krav på manliga
och kvinnliga arrangörer? Jag kan själv
ge ett personligt exempel på när jag har
upplevt en kvinnlig arrangör som velig och
obeslutsam, fast jag vet att hon egentligen
inte var det utan att det bara var hennes
sätt att uttrycka sig på. Diskvalificerar vi
arrangörer för hur de är istället för vad de
gör tappar vi nog många goda förmågor
och i slutändan är det vi som blir lidande
av det.
TEXt: S. GRÄsLUND
BILD: M. BRODÉN

Avskaffa manligheten
Metoder för att synliggöra och upplösa könet

P

atriarkatet har tvingat in oss i olika
roller, roller som vi varit tvugna att
anpassa oss till från födseln. De
påverkar inte bara våra utseenden. De påverkar allting. Kroppspråk, sätt att prata,
matvanor, sexualitet, drömmar. Hela våra
liv styrs av regler för hur flickor och pojkar
ska vara och till sist blir det omöjligt att
säga vad i din personlighet som konstruerats av dessa regler och vad som är du ”på
riktigt”. När alla ens tankar är en del av
någon annans idéer om kvinnlighet är det
svårt att veta vad man är för att man vill
vara så, och vad man är för att man tror att
man måste. Och omvärldens förväntningar
på ditt beteende gör inte saken bättre. Patriarkatet sabbar dig, får dig att vilja ändra
på dig, får dig att vilja vara någon annan,
helt utan anledning. Därför behövs det att
man rör till lite i folks hjärnor; säger att
”såhär kan det också vara”.
Här finns lite olika tips på hur man
bråkar med normer. En del bygger på
sketcher och situationsteaterstycken som
teatergruppen skrämselhi*cka genomfört i
Stockholm under 1999-2002. Scenerna är
grunden till improvisation, inte repliker att
öva in. Så länge det inte står något annat
är alla karaktärer medspelare, som är införstådda med att det är teater, till skillnad
från omgivningen.

Misshandel och pärontårta

En tjej och hennes mor (det gäller att hitta
en tant som vill vara med och spela, kan
vara svårt, men effektfullt) sitter och pratar. (på tunnelbanan, på ett fik, i parken
eller någon annanstans) Det låter som om
de är på gott humör, och dom pratar om
vad dom ska göra i helgen, hur det går i
skolan osv. Mitt i samtalet lägger tjejen
in repliker om att hennes kille misshandlat
henne. Hon låter inte allvarlig, utan säger
det mest i förbifarten. Den andra uppmärksammar inte vad hon säger. Det blir
mer och mer absurt. Till exempel:
”Men kommer du inte ihåg i midsomras? När vi var på landet?”
”Jo just det, det var ju då han klippte
till mig så jag började blöda. Och när vi
åt den där goda tårtan med jordgubbar
och päron.”
”Ja precis, det var då. Ni var så söta.
Gnabbades som små barn.”

”Det var samma kväll som han försökte strypa mig.” (generat skratt)
”Ja precis, han blir så larvig när han är
full. Men man måste ju låta pojkar vara
pojkar…”

Om folk svarar och man kan skapa en
diskussion utan att gå ur rollerna kan det
uppstå massor av roliga (och mindre roliga)
situationer.

Omvända världen

Två personer sitter och pratar i en vagn:
”Jag har någonting som jag måste berätta. Det är... (harkel) det är ganska svårt
att förklara, eller inte så, men... du har
väl alltid varit öppensinnad och så…jag
tänkte bara jag skulle berätta att jag... jag
är heterosexuell.”
”Va? vadå är du straight?”
”Ja”
”Oj. det trodde jag inte. Eller jag menar, jag har inget emot det men...jag trodde
inte att nån av mina vänner skulle bli det.
Det är ju liksom en annan grej när det
kommer så nära inpå.”
”Är du äcklad eller?”
”Nej absolut inte, det är lungt. Jag
har inga fördomar. Men vad säger dom
i skolan då? har du berättat? och dina
föräldrar?”
”Ja, dom tog det helt ok faktiskt.”

En ensam kille sitter i ett tåg en fredag/
lördagkväll. Tre skrålande tjejer går på och
sätter sig bredvid, och beter sig som ett störigt grabbgäng. De kallar honom för lilla
vän, försöker få med honom på fest, ragga
upp honom, kommenterar hans kläder och
hans utseende. Detta är även ett bra tillfälle att leka med språket. Typiskt kvinnliga
skällsord, typ hora och fitta, byts ut mot
manliga. De säger åt honom att passa sig
för snusktanter på väg hem. När han går
av följer de efter.

Tunnelseende

Två flickor sitter i en vagn. De ser förälskade ut och kysser varandra då och då. Vid
nästa station går ett heteropar på samma
vagn och visar med blickar och kroppsspråk att de blir äcklade av flatorna. De
vänder sig till en connexvärd (införstådd)
och ber henne/honom att kasta ut flickorna. Connexvärden säger åt flatorna att
gå av eller:
”åtminstone byta vagn, man blir ju faktiskt ganska illa berörd av sånt där!”
Disskusion uppstår och här tar det planerade slut. Beroende på hur folk i vagnen
reagerar spelar man vidare, tills folk blir
tvugna att ta ställning. Ska flickor få tycka
om flickor? Varför är deras kärlek äcklig
men inte heteroparets?

Kommersiell identitet

Två tjejer med shoppingväskor går på
ett tåg. De sätter sig mitt emot några
människor som inte är införstådda i
att det är teater. De börjar glatt redogöra vad de har handlat och varför:
”Här är en läppstift med inbyggd
läppglans. Det ska jag måla läpparna med
så att dom ser större och rödare ut. Det är
bra om läpparna ser stora och röda ut. Det
är bra för att... för att... äh skitsamma.
Här har jag en rakhyvel. Med den ska jag
raka bort all kroppsbehåring, så att jag blir
slät och fin. Det är bra att inte ha hår på
kroppen. Det är ofräsht med hår för... nej
jag vet inte riktigt varför...”

Ut ur garderoben

”Men om du är straight, tänder du på
alla killar då? Eller är det vissa särskilda
du gillar? Blir du kär i dom också? Eller är
det bara sex liksom?”

In i garderoben

Man behöver inte alltid jobba utåtriktat,
och tvinga folk på stan att lyssna. Följande
expriment är istället inåtriktade. Man
kan använda dom för att se efter själv hur
patriarkatet fungerar, vad som är socialt
accepterat och vad som behandlas som
onormalt. Det kan vara bra att tänka på
vilka samanhang man spelar i, så att man
inte hamnar i problem. Att tillexempel
bryta könsroller är ofta mer provocerande
än man väntar sig.
Växla könsroll. Eftersom både den
manliga och den kvinnliga könsrollen är
socialt konstruerade går det efter ett tag
ganska lätt att hoppa mellan dom. Växla
kroppspråk, inställning, röstläge och fnitterfrekvens, utan att byta personlighet.
Vilken könsroll kände du dig mest hemma
i? Vilken kände du dig mest bekräftad i?
Hur skiljde sig folks bemötande? Det kan
var bra att vara flera som utför exprimentet
på olika håll och som sedan utvärderar
tillsammans.
Studera era roller. Skriv karaktärer
av dig själv och dina vänner, som om du
byggde roller - kroppspråk, inställning till
olika saker, och så vidare. Byt kön på rollerna. Be gärna folk som inte känner personerna att spela dom, och se hur ni fungerar.
Man är oftast mycket mer sexistisk än vad
man tror.

Spela världen ny

Detta var några exempel på vad man kan
göra. Kom helst på tiotusen fantastiska
andra saker att göra också. Tänk på att
vara försiktiga med vilka ni spelar mot,
i vilka sammanhang, och med lagen (eller åtminstone dess väktare). Sparka inte
nedåt, (genom att tillexempel förlöjliga
brudiga tjejer) för det är lätt hänt. Och ha
det skitkul.
Text: M. Ruta
Bild: T. Gerge

Mellanhimmelochhav

-tänkerlängre

Som ett led i undersökningen Fëa gjort om lajvarrangörer och
deras könsrollstänkande träffar jag Emma Wieslander för att ta
reda på mer om projektet Mellan himmel och hav. Hon berättar
för mig om lajvet och de tankar som genomsyrar arrangemanget.

M

ellan himmel och hav var det enda
lajv vi hittade som har könsroller och jämställdhet som huvudtema. Dessutom har det en kvinnlig
huvudarrangör/initativtagare. Mellan himmel och hav arrangeras inom Ars Amandi,
ett nätverk för arrangörer som vill arbeta
mer med kärleksfokuserade lajv.
Mellan himmel och hav är på många
sätt ett experiment. Målen är bland
andra att skapa en jämställd värld, att
bryta heteronormativiteten, samt att
skapa ett hållbart trossystem som inte
bara kopierar Abrahams-religionerna.
Allt detta råder det brist på i lajvutbudet,
tycker Emma. Få vågar experimentera
med det, eller erkänna att det är viktigt
att tänka på när man arrangerar lajv.

Mellan himmel...

Hur ska man då jobba med jämställdhet
inför och på lajvet? Enligt Emma handlar
det först om att synliggöra de markörer för
kön som finns i vårt samhälle och sedan
försöka jobba sig bort från dem - att jobba
med att ta av sig sina ”kulturella glasögon”. Det vill säga att inse att mycket som
är självklart i vår värld både är kulturellt
betingat och går att frigöra sig ifrån.
Kraven på deltagarna blir därför höga.
De måste reflektera över hur vårt eget
könsrollstänkande är uppbyggt och vilka
uttryck könsrollerna tar sig i vårt samhälle
där allt är könsuppdelat, från leksakerna
på McDonald’s till tidningar och TVprogram. Också rollarbetet kommer att
bli omfattande för deltagarna, eftersom
de inte bara måste tvätta bort sitt eget invanda genusmönster utan också ikläda sig
ett nytt sätt att tänka.
Mellan himmel och hav vill frångå
könsuppdelningen genom att skapa ett
alternativt begrepp, som kallas ”soltid”.
Människor delas inte främst upp i kvinnor/
män, utan i morgon- och kvällsmänniskor.
De två soltiden blandar klassiskt manliga
respektive kvinnliga attribut, till exempel
är kvällsmänniskorna mjukare än morgonmänniskorna, men det är de som tar det
sexuella initiativet. Morgonmänniskorna

har ansvaret för hushållet men har mer
makt över beslutsfattandet. Kön är inte
viktigt. Det kan snarare jämföras med betydelsen av ögonfärg.
Innan lajvet kommer mycket tid läggas ner på att få deltagarna att jobba bort
sina invanda mönster och föreställningar.
Bland annat kommer man jobba med det
tankesätt som gör män till subjekt och
kvinnor till objekt; lite hårddraget att män
agerar för att de själva har lust och kvinnor
för att tillfredsställa någon annans behov.
Emma tror att det även på lajv handlar
mycket om initiativ, något som killar ofta
tar omedvetet, medan tjejerna är vana vid
att spela bipersoner. Dramaövningarna
kommer att lägga stor vikt vid språk och
rörelsemönster. Det gäller att inse att vår
kultur är djupt präglad av dessa. Det finns
rörelsesätt som har blivit typiskt kvinnliga,
och sådana som blivit typiskt manliga. Allt
detta måste synliggöras och jobbas med för
att man ska nå målen.
Heteronormativitet och tvåsamhetsnormen är begrepp som alla kanske inte är bekanta med. Det handlar om att samhället
utgår ifrån att alla människor är heterosexuella och lever i par bestående av en man
och en kvinna. Mellan himmel och hav
leker även med detta. I och med att könen
är utbytta mot soltid är heterosexualitet
inte längre en självklarhet. Möjligheten att
älska vem som helst blir en naturlig följd.
Människorna på lajvet lever i polygami
(månggifte) utifrån ett väl uttänkt system.
Två kvinnor och två män är gifta med varandra i en normaliserad bisexualitet.
- Jag är inte ute efter att missionera om
bisexualitet, jag är ute efter att gestalta
mänsklig sensualitet, säger Emma. Meningen är inte att göra ett porrlajv. Samhället är inte normlöst, snarare tvärt om. Vi
kommer ha klara do’s and dont’s. Det finns
ett system för hur sexuella kontakter sköts.
I lajvvärldens kultur har man en ”parningsperiod” en gång om året. Resten av
året ägnas åt sensualitet På så sätt kan man
spela sensualism utan att gå över gränsen
där spelarnas sexualitet tar överhand Det
vi är ute efter är ”pirret i maggropen”, inte
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dekadens och förnedring. Fina känslor kräver normer i spelvärlden.
Mellan himmel och hav vill röra sig
bort från våld som tema. Länge har vi i
lajvvärlden utforskat något som Emma
kallar ”den negativa skalan”. Vi har spelat
historier om våld och konflikter under hela
lajvandets historia, men väldigt få har gått
åt andra hållet och testat sensualism och
ickevåld. Kanske är det för att det är enklare att spela hat än kärlek - folk är rädda
för att kärleken ska slå över, gå för långt.
Därför vill Emma skapa en plattform där
det är självklart att agera kärlek, och hon
tror att hon har hittat något som kan fungera - ett system som låter deltagarna känna
känslan av att älska någon, regler som tillåter en att uppleva mer, men som samtidigt
inte är ”på riktigt”.
Det sista huvudtemat för Mellan himmel och hav är tron. Där har man försökt
röra sig bort från den så ofta kopierade
kristendomen. Tron bygger bland annat på
olika förfadersreligioner, men med mycket
egen symbolik. Religionen laborerar med
begreppen liv och död, bland annat finns
det tre olika faser liv och tre olika faser
död.
Jag frågar Emma om hon tror att folk
kommer klara att ta hela konceptet till
sig. Svaret jag får är att hon är optimist,
men att hon inte inbillar sig att alla kommer fokusera på alla delar. Medvetenheten
om att alla kanske inte lockas av det udda
konceptet finns och Emma tror att folk kan
backa för allt arbete som de måste lägga
ner. Men, resonerar hon, då får man ju
istället hängivna deltagare.
Konceptet är ju inte så svårt egentligen.
Det svåra är nog de första stegen, kunskapsbygget kring genus, att inse att kön
är en social konstruktion. Jag tycker att
Mellan himmel och hav är ett bra nybörjarlajv, säger hon. Det viktiga är livserfarenhet inte erfarenhet av hur det brukar vara
på lajv. Dramaövningarna innan kommer
hjälpa folk att våga. Att vara äkta kräver så
otroligt mycket mod, men när tillräckligt
många vågar vara med, så vågar fler.

På ett sätt kan man kalla det här lajvet
som sådant normbrytande, men Emma
tycker inte att det är det ur alla perspektiv. Mellan himmel och havs samhälle är
traditionsfyllt och traditionellt. Det är en
värld som har de speltekniska ramarna
för att spela trovärdiga relationer, men det
är inte nödvändigtvis ett mer kärleksfyllt
samhälle.

...och hav

Till sist frågar jag varför hon tror att ingen
gjort något sådant här tidigare. Hon säger
att hon tror att det handlar om att det har
funnits så mycket ”negativt” att utforska,
sådant som ger kickar: våld och spänning.
Sedan tillägger hon med ett snett leende
att det kanske har att göra med att många
arrangörer varit hormonstinna killar som
hellre velat vara Arnold eller Aragorn än
att fundera över samhällsförändrande
berättelser.
TEXt: A-K LINDER
KOllaGE: J. HEDBERG
EFtER FÖRlaGa aV TERRY MOORE

Mer om lajvet hittar du på
http://www.ars-amandi.nu/solti/

Klippdockor
Det är morgon. Ögonen är svåra att
öppna, hopklibbade av nattårar som
torkat och lämnat sitt grova, gula
salt i ögonfransarna. Väckarklockans
skräll ljuder i öronen med smärtsam
tydlighet. Fötterna sömnkänsliga mot
svala golvplankor. Några få steg in i
badrummet. Först toaletten. Sedan
handfatet och spegeln. När händernas kupa först har fyllts av ljummet
vatten och sedan har mött ansiktets
symmetri så många
gånger att ögonen
går att öppna
problemfrit t
framträder
överk rop pen tydligt
i spegeln.
Kort hår.
Ty d l i g a
ögonbryn.
Kindben.
H a l s .
Bröstkorg.

Pincetten
formar
listigt
sin
klo
kring varje hårstrå för mycket.
Sedan kommer
färgerna.
Ett
lager egen hud.
De egna ögonen,
tydligt avgränsade
från allting annat.
Kindbenen
smalnar, höjs. Läpparna
mörknar.
Några
rörelser
tillkommer.
Andra
faller
bort.
Tröjan glider varsamt
över huvudet, varsamt
för att inte skada den
lilla locken som lagt sig
mjukt och smakfullt
kurvad över pannan.
När stubben på
benen raspar mot
manchesterbyxornas insida
och magen dras in för att tillåta gylfens knappar att vila i sina hål finns
det ingen återvändo. Handen mot
dörrhandtaget. Det här är jag.

Kanske var det en av de där dagarna då du
kände för att klä dig helt i rosa. Då dina
strumpbyxor var mycket hela och mycket
glansiga, då du var mager och dina knän
syntes tydligt beniga genom nylonen. Kanske målade du en tunn, brun linje där dina
ögonbryn skulle ha suttit om du inte plockat bort dem. Kanske låg den skära läppglansen flottigt len mot din mun, med en
syntetisk smak av vanilj. Kanske drog
du med njutning upp dragkedjan
på dina höga, röda pumps
vars stilettklackar ofelbart åt sig ned i jorden
du stod på. Kanske
var din kjol mycket
kort. Kanske mötte
dig en främling,
någon som gick
fram till dig
och sa: Det
är modigt,
verkligen. Att
våga vara öppet
transexuell. Vad
svarade du?

De är omslingrade. Rulltrappan är hög och
brant. Hon står på det
översta trappsteget och
de är lika långa i just denna
transportsträcka. Hans ena
hand vilar kupad mot hennes
nacke och bakhuvud. Hans andra fattar kring hennes midja.
Hon håller sina armar löst mot
hans jeansbeklädda höfter, hon
inte så mycket rör vid honom som
nuddar honom. Det finns ett drag av
hjälplöshet i hennes hängivna kyss.
Nacken är böjd. Kanske är hon lite
kortare ändå, även här. Den
perfekta förförelsen. Hon
faller handlöst för honom,
nu och nu. Snart slutar trappan. Hon blir kortare, det
tar varandras händer, börjar
för egen kraft gå mot spärrarna.
När mannen kastar en blick på tunnelbanekioskens
spegelglasfönster
möter han sina egna ögon. Hans ansikte är en flickas ansikte. Hon håller
sin älskare i handen.

Tankarommedier
Vad är det vi försöker uppnå när vi skapar nya medier?
Hur ser utvecklingen ut och vad har hänt såhär långt
egentligen?

Jag tittar på det nakna ansiktet. Täcket ligger väckat strax under hakan.
Ögonlockens skuggor faller mjuka
över den känsliga huden. Läpparna är mjuka när jag
drar min tumme över
dem. Mjukt mot strävt.
Sömnen blossar rödblek under huden. Jag
har inte somnat ännu.
Jag betraktar, vidrör stilla, för att inte störa
detta ögonblick. Jag
är ögon och händer.
Strax intill mig,
färg och form.
Näsborrarna skälver sakta medan
en klar linje
luft
sakta
glider ned
i lungo r n a
på den
som andas.
Skinnet spänner sig med tunna
hårhårstrån över ben
och kött. Mina fingertoppar glider längs käken. Ögonlocken fladdrar. Han vaknar till, ser
på mig i någon sekund.
Jag är åter betraktad.

Att vara för stor för sina byxor.
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Mediernas uppkomst

i har sett flera nya medier dyka upp de senaste tvåhundra åren.
Vid varje lansering har förespråkare hävdat att de nya teknikerna porträtterat verkligheten mer precist en någonsin. Ofta har
de fått rätt. Fotot kunde avbilda verkligheten mer exakt än måleri.
Film bättre än foto – det blev rörligt och med ljud. tv var smidigare
än film - man kunde sända direkt. Internet är bättre än tv – interaktivitetsmöjligheterna ökar. I den här tidningen förespråkas
levande rollspel – alla sinnen används i simulationen, interaktiviteten är större. Tyngre än webben, eller hur?

Mediernas död

Mediernas utveckling rör sig mot sitt eget försvinnande.
Lyckas vi skapa det felfria mediet – det som totalt simulerar en del av verkligheten – då kommer vi inte heller
märka vad skillnaden mellan medie och verklighet är.
Under nittiotalet trodde man att Virtual Reality var
lösningen – datasimulerade världar skulle skapas
framför våra fötter. Problemet var att det dyra mediet inte kändes ett dugg verkligt utan mest som att
befinna sig i ett dataspel. Levande rollspel lyckas
ofta mycket bättre än så.

Medierna och konsten

Med varje nytt medie har också en debatt följt:
Kan det här vara konst? Kan foto vara konst?
Kan film vara det? Webben? Svaret har alltid
– förr eller senare – slutat i ett ”ja”. Debatten kring levande rollspel som konst har
varit het – om inte annat för ett par år
sedan. Numera är de flesta rätt överens:
Ja det kan vara konst, men det behöver
inte vara det.

Mediernas framtid

Så vart är kulturen på väg? Vilken
plats har levande rollspel i denna
rörelse mot mediernas undergång?
Hur kommer nästa steg av medieutveckling ske? Vad händer när
medierna flyter ut i det vi kallar
verklighet? Hur har vår syn på det
sanna förändrats? Jag saknar svar
– men känner en tilltagande närvaro av det sublima. Vi får rocka på
helt enkelt och se vart vi hamnar.
TEXt OCH ILLUStRAtION:
G. WIDINg

TEXt & BILD: T. GERgE

Skriv till Fëa!

Vad tyckte du om detta numret? Var det
någon artikel du störde dig på? Skriv ett
svar! Har du någonting annat att berätta?
En åsikt, en teori, ett speltips eller en lajvvision? Vad tyckte du om lajvet du var på
senast? Vi tar tacksamt emot:
• artiklar (3500 - 14000 tecken)
• insändare (1000 - 3000 tecken)
• illustrationer och foton - per post eller högupplöst elektroniskt (minst 300
dpi). Skickar du stora bilder elektroniskt,
skicka helst en bränd CD-skiva med
bilden/bilderna (helst inte JPEG-format,
utan TIFF-format) annars fungerar det att
skicka till vår mail.
Glöm inte att skicka med namn och adress
så att vi kan ge dig en tidning med din artikel, om du inte vill vara anonym förstås.
Fëa Livia förbehåller sig rätten att redigera
eller refusera inskickat material.

Annonsera i Fëa!

Vill du nå en massa lajv, teater, utrustnings
och historie intresserade ungdomar i ålder
15-30? Vill du att ditt lajv ska få flera deltagare? Annonsera i Fëa!
Priser.
Baksida; fyrfärg: 2000 kr
Insidan av pärmen, helsida: 1500 kr
Helsida: 1000 kr
Halvsida: 650 kr
Fjärdedelssida: 350 kr
Liten ruta: 150 kr
Annonsen kan antingen skickas som en
elektronisk bild (se instruktioner under illustrationer) eller som ett foto med instruktioner till oss vilken text du vill ha och hur
du vill att det ska se ut. Kan du inte göra en
annons själv så kan vi göra en enligt dina
instruktioner.

Kontakta Fëa:

Fëa livia
c/o Johanna Hedberg
Emågatan 42
128 46 Bagarmossen
e-post: fea@sverok.net
Tel: 070-734 76 83 (till Anna Westerling,
annonsansvarig)

Fëa vill tacka...

Cilla de Mander, attackhoben som efter
att ha upplevt ett redaktionskifte, ha spritt
glädje och ha ägnat tre års hårt arbete åt
Fëa nu lämnar redaktionen. Vi kommer
sakna dig.
In i Fëaredax skuttar Anna-Karin Linder
och Nicklas Sedin med ystra korrpennor
och vidsträckta webkunskaper. Vi är säkra på att de kommer att utföra stordåd!

”Once and for all, enough of this closed, egoistic, and personal art.”
- Antonin Artaud

När lajvet blev finkultur
L

Färdigserverat

Konceptet Futuredrome var visserligen
som skapat för en mediaboom. Visuellt,
stort, spektakulärt och med någonting för
alla kulturkritiker att känna sig hemma
i. Men det är inte hela sanningen bakom
medieuppslutningen. Jakob Bjur var pressansvarig för Futuredrome under den sista
hektiska månaden innan lajvet. När han
pratar om hur de arbetade med pressen
pratar han om mediaservice, tillgänglighet
och enkel information.
-Lajv är ändå en subkultur med många
fasta regler, som utesluter många människor. Men journalister är väldigt intresserade av lajv och på Futuredrome fanns det
en direkt inbjudan till media. Något som
jag tror har saknats för andra lajv.

var annat som låg bakom Futuredromes
mediekavalkad.
- Det fick en konst- och kultursmak,
och det handlade mycket om blandningen
av olika uttryckssätt. Man fick känslan av
att det verkligen var något som höll på att
hända.
I deras fall kom idén till reportaget
faktiskt via en arbetskamrats dotter som
prenumererade på Fëa Livia, men varför
andra medier fick upp ögonen kan han
förstå. Att det över huvud taget finns ett
telefonnummer som någon svarar på kan
göra hela skillnaden. Marknadsföring är
väsentligt.
- Och dom hade ju förmodligen rätt
skickliga människor som jobbade med det
här och en schysst hemsida som var lätt
att förstå.

Kreation eller person?

Bakom Futuredrome stod bland annat
Riksteatern och Henrik Wallgren, två
välkända namn inom svenskt kulturliv.
Tillsammans med en rad kända band, lite
turnerande och några mer eller mindre
kända konstnärer borde någon lyfta på
ögonbrynen. När dn:s skribent Nina Solomin tillfrågas om varför de valde att satsa

Leka följa John

Och pressen antog inbjudan. Samtliga
Skaraborgstidningar, dn och gp satte det
på förstasidan och arrangörerna fick prata
vitt och brett om Drome City i kultur- och
lokalnyheter. Radio som TV.
- När väl någon börjat, så har ju medierna en tendens att jaga i flock, säger
Jakob Bjur.
Richard Carlsson, som stod bakom P1:
s ”Godmorgon världens” reportage om
den lekande människan där bland andra
Elge Larsson meverkade, håller med. Han
medger att de också följde med lite i strömmen. Termen snöbollseffekt dyker upp
gång på gång när han pratar om mediebevakningen. Men han hävdar också att det

om tidsbegrepp och otydliga visioner på Futuredrome

V

Futuredrome är det största som hänt inom levande rollspel. Åtminstone om man ska tro pressens bild av händelsen. Det kan
kallas bra marknadsföring.
evande rollspel gick i somras från
subkulturell avart till finkultur. Futuredrome raserade murarna och blev
”kulturbomb” och ”allkonstverk” i media.
När gp 1999 satte Knappnålshuvudet på
förstasidan var det en engångsföreteelse,
ett uppmärksammande av en intressant
händelse i Göteborg. Det var visserligen
något nytt, ”inte ett rollspel i traditionell
mening”, det vill säga, ”inte om medeltid
och deltagarna befinner sig inte mitt ute i
skogen” (gp 16/10-99). Men fortfarande
mest en kul grej på lokalsidorna. Tre år senare var Futuredrome en kulturbomb, gavs
över 20 artiklar (cirka 45 000 tecken) i gp
och animalerna fick visa tänderna i storslagen fyrfärg. Vad hände?

påtvingad amnesi

på Futuredrome, nämner hon först av allt
pressmaterialet från arrangörerna. Vem
som stod bakom var inte lika viktigt.
- Jag hade nog tänt på den här idén hur
som helst, oavsett vem som gjort det. Ofta
kan det till och med vara mer intressant
med något som ligger utanför dom stora
institutionerna.
Självklart tilltalades pressen av det
storslagna i Futuredrome, speciellt under
sommaren när kultursidorna kan vara
lite solblekta. Men tillgängligheten var
väsentlig.
- Det fanns kontaktpersoner, en hemsida och ett kontor man kunde ringa till.
Såna saker gör det ju givetvis enklare för
pressen, säger Nina Solomin.
Sedan fick hela Stockholm se ”En
Framtidens Man” på frukostbordet.

Att slå på stortrumman

Innan Futuredrome satte igång, fanns
många storslagna rykten. The Orb och Ola
Salo var bokade, 10 000 beräknades vara
utanför och titta på stora TV-skärmar.
Helena Bonham Carter skulle spela drottningen. En kulturrevolution var på väg.
Pressen skvallrade om allt Henrik Wallgren
tog sig för. Efter det att bomben briserat
var rapporteringen fortfarande koncentrerad till allkonstverkets storslagenhet. Det
handlade om besökarantal och hur lyckat
allting hade varit. Bara Expressen/gt hade
en direkt negativ åsikt om bilden av Futuredrome, när artikeln ”Vadå kulturbomb?
Det här är party!” publicerades på söndagen. Men Futuredrome var och förblir
en stor kulturhändelse, det är alla andra
ense om.

isionen om Futuredrome var storslagen och välvillig. Inte bara en
annorlunda lajvvärld, utan även en
samlingspunkt för konstnärer och artister
skulle skapas vid Kinnekulles kalkstensbrott. I en sammanslagning av festival och
levande rollspel ville man skapa någonting
helt nytt. Arrangörerna talade varmt om
staden Drome City. Ungefär hundra år
efter katastrofen hade människorna skapat
ett heirarkiskt myrsamhälle i en sluten stad
med drottningen högst upp på maktstegen.
Religionen och kulturen bestod av ett evigt
upprätthållande av festen som pågick till
drottningens ära. Med färgstarka grupper
och detta festliga tema kunde man sammanfoga festival med lajv.
Men hur skulle denna blandning av
uttrycksformer gå till? På hemsidan, den
enda informationskällan, försökte jag hitta
en beskrivning av den värld min karaktär
skulle komma att leva i.
Visionerna från tidigare verkade inte ha
utvecklats till annat än ögonblicksskildringar av Drome City, beskrivningar som
visserligen var rika på atmosfär, men
som inte sa mycket om spelstruktur. Jag
lyckades inte förstå hur världen fungerade, hur den hade uppstått och vad
människorna som levde där egentligen
gjorde. Denna lösa struktur tillsammans med information om camping
utanför området fick mig att se uppsättningen som ett spännande arrangemang, men inte i alla bemärkelser
som ett lajv.

”Tiden är stulen.
Frihet är att inte veta”

En aspekt av futuredromevärlden var
att tidsuppfattningen inte fungerade som
i vår värld, om den överhuvudtaget existerade. För det första hade alla i staden
mycket dåligt minne, för det andra fanns
inget intresse av dåtiden. I skenet av denna
tidlöshet kan man förstå spelets lösa ramar. Kanske min karaktär inte kunde
minnas hur samhället var strukturerat på
morgonen då han vaknade. Men jag som
spelare skulle ju minnas. Jag saknade ett
orsakssamband. Hur passade min karaktär
in i samhället, vilka förutsättningar och
begränsningar kunde jag spela efter?
Väl i spel löstes delar av dessa problem.
Hur mycket man mindes berodde på hur
mycket man festade – stadens adminis-

TEXt: L. ANDERSSON
BIlD: O. SaHlIN

Massmedial medvind

Arrangörerna för Futuredrome lyckades
med något som ingen annan lajvarrangör
gjort - att göra lajv till finkultur. Huruvida
lajv platsar på kultursidorna eller om lajvoch rollspelshobbyn verkligen vill ha den
uppmärksamheten, kan låtas vara osagt än
så länge. Men pressansvarige Jakob Bjurs
påpekar en av fördelarna.
- När man har media med sig, så är
man lite mer. Och det kan i sin tur ge nya
möjligheter för lajvandet
TEXt: G. EDMaN
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tratörer kom ihåg mycket mer. Fortfarande
malde dock frågorna i mitt huvud, kanske för att jag spelade just en av de roller
som skulle minnas. Tidlösheten och dess
konsekvenser gick stick i stäv med mina
arbetsuppgifter, men ändå vill jag inte säga
att detta förstörde spelet. Tvärtom gav de
spelet en underlig och knepig, men rolig
aspekt.
Svaret på varför alla mindes så lite framkom i slutet av spelet, då allting förklarades
i ett förlösande möte. Innevånarna i Drome
City delade sin medvetandekapacitet med
en artificiell intelligens. Det fanns helt
enkelt inte fanns plats för längre minnen.
Dessutom hade den för spelet essentiella
Klaaren (en dryck som alla medborgare
dagligen dricker och vördar under rituella
former) en fördummande effekt. Med den
kunskapen fick världen den förklaring jag
saknade. Det var då jag för första gången
visste att spelets lösa kanter inte berodde
på en kompromiss mellan festival och
lajv. Fastän spelet klingade av efter den
förlösande scenen hade jag min starkaste
spelupplevelsen efter just denna förklaring.
I det ögonblick världen rasade samman föll
samtidigt bitarna på plats i mitt huvud.
Kanske hade det varit bra att ge klarare
ramar innan spelet. Jag tänker mig att min
upplevelse skulle ha blivit bättre. Men frihet är väl att inte veta?
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Att testa lajv för första gången
D

et är nog nästan omöjligt att prata
om Futuredrome och vara riktigt
rättvis. Det var ett maskineri som
utan förare dundrade fram i sitt eget
glädjerus, olikt för alla. Inte bara förbryllande för Expressens journalist som skrev
artikeln ”Vadå konstrevolution, det här ju
fest!”, utan också för alla andra som var
där. För många var det deras första riktiga
lajvupplevelse. Den lite slutna lajvrörelsen
fick en massa nya ansikten. Mitt var ett
av dem och jag bär min version av evenemanget.
Med allt det krångel jag ställde till när
det gällde pengar, resa och framförallt
kläderna, tycker jag fortfarande det är
lite märkligt att jag tillslut lyckades ta mig
till Kinnakulle stenbruk. Men efter att ha
skrämt barn på Åhléns och blivit erbjuden
jobb som underhållare till en svensexa bar
jag ändå kostymen en aning stolt. Äntligen
skulle det bli av! Så länge jag hade låtit bli
att prova lajv för att ingen av kompisarna
ville följa med. Futuredrome hade dock
inget krav på gruppanmälan, och inte jag
heller längre, som tur var.

Mina föreställningar var minst sagt
poetiska och storslagna. Så jag blev både
besviken och häpen när vi kom fram. Från
toppen av den höga sluttningen till bruket
kunde man se den lilla skrotstaden, höra
dunket från högtalarna och se en tunn
folkström som vandrade runt där nere.
Futuredrome var olikt för alla som
deltog. Än mer rätt var att en del saker var
olikt för olika grupper. En del spelade ut
som bara tusan och man kunde tro att en
del även sov i sina roller, en del andra var
för det mesta mer eller mindre sig själva.
Ville man dyka djupare in i rollen behövde
man bara stiga upp till Aristokraterna
erbjuda de tjänster man gjorde bäst, som
Poet blev det för mig en och en annan
högläsning av halvvulgära dikter. Om de
sen blev lite väl krävande i sina önskemål,
kunde det också vara skönt att smita undan
och ta det lugnt med Vännerna som man
också kunde vara lite off med. Jag hoppas
andra nybörjare som jag nappade på att
man just kunde göra såhär. Inte behöva
stiga ur lajvet helt för att samla tankarna
eller vila en stund, utan bara byta tempo.

Det var nattetid som staden levde.
Glädjeruset som då dök upp i festen blandat med det av alkohol gjorde att mina
trevande rollförsök tidigare på dagen
försvann för ett tag. Där fann jag min roll
men det var nog enda gången på riktigt.
På dagarna sov helst folk eller passade på
att åka inte till stan och handla, äta osv.
När blev så, var det inte riktigt lika lätt
att interagera. Istället det kändes det naket
och utelämnande. Hela evenemangets stora
problem var egentligen just folks frånvaro
dagtid och att det också var många anmälda som aldrig dök upp. Vad jag fått höra
på senare tid ska det sistnämnda berott på
att folk inte behövde betala för att få roll,
vilket gjorde att det fanns en massa roller
som folk struntade att dyka upp till. Jag
tror inte folk stannade hemma pågrund att
de aldrig skulle orkat ta sig i kast med de
halvt krävande kostymerna, eller pågrund
av att evenemanget var placerat mitt ute i
ingenstans. Istället var det nog den organisationsmässiga cirkusen bakom alltihop.
Exempelvis var att det var först en vecka
innan som jag fick kontouppgifterna till
hemsidan där all viktig informationen låg.
En annan sak jag reagerade på med
många andra var slutet. Hela grejen slutade
flera timmar innan det egentligen borde,
tidigt på kvällen istället för vid midnatt.
Många hade nog velat att se en stor inlajvavslutningsfest där vi firade det vi vunnit
på lajvet istället. Att lajvet först skulle vara
över när man vaknade upp nästa morgon
eller när man tillslut vandrade utanför muren till staden. Dock gav den extra kvällen
plats för en del eftersnack och utforskade
det som varit bakom kulisserna för de flesta, så som hovet och dimman.
Även om Futuredrome inte blev någon kulturrevolution hoppas jag att det
gav många andra med mig intresse för
att fortsätta. Det visade att det verkligen
går att göra lajv av allt, oavsett om det är
fantasy, framtid, teater, festival eller något
annat. Även om det inte alltid kan bli helt
perfekt.

Att bli meddragen
Det var häftigt, stort, överväldigande, smutsigt, kul och
jobbigt. Men framför allt var det
oväntat. På ytan var Futuredrome ungefär vad jag hade föreställt mig. En efter katastrofenstad, uppbyggd med vad som
råkade finnas kvar. Befolkad
av människor i annorlunda
kläder, som befann sig i olika
stadier av fanatiskt festande.
Vad som fanns under ytan är
svårt att beskriva.

I

nnan Futuredrome hade jag aldrig varit
i närheten av ett lajv eller rollspel. Jag
hade med andra ord ingen aning om
vad som väntade när jag, en dag för sent,
anlände till Kinnekulles grustag.
Min roll i lajvet var Sveda, en cynisk
sexjournalist, som hörde till gruppen
skvallrarna. Sveda skulle pendla mellan att
vara så pass elak att de andra var rädda för
henne och mellan att vara full och ganska
rolig. Tro mig, det var en roll jag såg fram
emot att spela. Det gick tyvärr inte. Jag har
alltid trott att det skulle vara mycket lättare att spela någon som är totalt olik sig
själv. Det var fel. Jag hade inte hjärta att
vara elak mot alla gulliga människor jag
träffade. Jag var med andra ord tvungen
att göra om min roll totalt. Tidvis glömde
jag bort att spela. Jag hade även lätt att
glömma bort att andra faktiskt spelade
sina olika roller. Hela situationen kändes
ganska förvirrande.
Ganska snart kom jag fram till att jag
var en ganska kass lajvare. Jag bestämde

TEXt: A. BJÖRK

BIlD:

O.

SaHlIN
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mig för att bortse från det och börja
uppleva så mycket som möjligt. Jag gick
omkring och pratade med folk, studerade
kläder, köpte uppdrag och dyrkade drottningen. Jag njöt av fajterna på arenan och
lyckades övertyga fantastiska El Musico att
jag skulle få köpa en av deras skivor. Redan
efter något dygn hände det otroliga. Festen
blev vardag. Det kändes plötsligt helt naturligt att alla alltid skulle festa och vara
glada. När sedan revolutionen mot festen
och måsterna kom så anslöt jag mig till
den. Jag kämpade, blev upprörd och kände
saker på riktigt. Sista dan var jag färdig att
smälla till alla som skrek ”Vi älskar dig”
till drottningen.
Det var en otrolig upplevelse. Det var så
lätt att ryckas med. Jag kom på mig själv
att dansa vilt till musik som jag egentligen
hatar. Staden pulserade, och antingen man
var en bra lajvare eller ej så drogs man in
i det.
TEXt: M. HEllbERg
FOtO: S. ANDERSSON, O. SaHlIN
KOllagE: J. HEDbERg

GOD SAVE THE QUEEN

It’s all ’bout
the money:

Irma Schultz Keller spelade Drottningen på Futuredrome. Hon arbetar egentligen som skådespelerska och har aldrig lajvat tidigare, så Fëa träffade henne
för att se vad hon hade för intryck av lajv.
Fëa: Hur blev du indragen i Futuredrome?
Irma: Jo, Henrik Wallgren gjorde en musikal för Riksteatern för några år sen; Pearl
Harbor, som jag var med i. Det var kul för
redan då hade han den här idéen, att han
ville göra den här konstiga grejen i framtiden. Så var jag var inne på hemsidan under
våren och tänkte: fasiken vad kul. Jag
funderade på om jag skulle anmäla mig. Så
ringde Henrik och frågade om jag ville vara
drottning och då bara - woaw! Det går ju
inte att tacka nej till.
Vad har du gjort innan?
Jag började med musik, gjorde några skivor
och kom in på scenskolan när jag var 29.
Sen har det varit mycket musikdramatik,
men igår hade jag premiär på riksteatern
med en talpjäs; ”Någon kommer att komma”. Sen håller jag på att göra en skiva som
kommer i februari – mars. Det blir första
skivan sen 95, så det var ett tag sen sist.
Vad hade du för förväntningar på Futuredrome, hade du någon aning om vad du
gav dig in på?
Inte så mycket, men jag tänkte att vad det
än blir så kommer det att bli en unik grej
som jag inte kommer att kunna vara med
om någon mer gång. Sen träffade jag de
som spelade mina drönare [drönarna var

DROTTNINGEN MEd EN AV SINA dRÖNARE
BIlD: S. ANDERSSON

drottningens konkubiner i fiktionen. Fëas
anm.] och de kunde berätta lite mer om vad
det innebär att lajva.
Fick du instruktioner innan om hur du
skulle vara, och vad du skulle göra?
Jag fick ju veta en del om min rollkaraktär,
men inte så mycket om själva historien. Jag
fick några ”det här kan hända”.
Hade du fått instruktioner om vad din
uppgift vad för handlingen?
Nja, jag fick reda på den på plats. Jag bestämde med några ur filmteamet att varje
morgon ha ett möte där vi drog igenom vad
som hade hänt och vad som kunde hända
idag. Då fick jag lite direktiv. Men det var
svårt för i spel dök det alltid upp folk med
problem och önskningar som jag inte visste hur viktiga de var för historien. Det var
hög koncentrationsnivå hela tiden. Efteråt
var jag helt slut. Det blev en kluven känsla
av att försöka tillfredställa en massa olika
viljor. Dels filmen; att göra något bra för
den, samtidigt som man måste ta tag i det
som händer.
Det blev lite anti-klimax när vi, skådespelare och ledandande roller, efteråt förstod
att filmteamet tyckte att övertagandet av
staden på slutet hade gått för lätt och varit
odramatiskt. I efterhand tycker jag att det
hade varit bättre om vi hade fått veta precis
hur det skulle sluta. Då hade det varit lättare att styra lajvet. Som det var nu så jobbade vi på den ”goda” sidan helt enkelt för
bra för att få över folk på vår sida. Jag hade
ett långt snack med en av nyckelrollerna på
”den onda sidan” för att få över honom på
vår sida, och jag hade ju inte lagt ner den
mödan om jag hade vetat att det var viktigt
att han hölls kvar på motståndarsidan. Jag
ville bara att allt skulle gå så smidigt som
möjligt, att folket skulle få friheten, så tyvärr blev det aldrig någon stor dramatik.
Men det var ett experiment även från filmarnas håll. De visste ju inte hur mycket vi
skulle få veta, och vi visste inte hur mycket
vi ville veta.
Vad tycker du om lajv som form, jämfört
med teater?
På de flesta lajv finns inga kameror eller
annan dokumentation, och det tycker jag
är fascinerande. Det är ett konstverk som
man gör tillsammans, och inte för att få
bekräftelse utifrån. Det är en interngrej
för den gruppen människor, väldigt lyxigt
egentligen. Jag tror att det kan vara väldigt
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utvecklande, om man tar det på allvar och
om man väljer en roll som går lite utanför
ens egen personlighet.
Skillnaden jämfört med teater är väl det att
skådespelet i lajv pågår under en längre tid,
och att man inte kan hålla sig på topp hela
tiden. Så måste det väl vara, att det är upp
och ner på hur mycket närvarande man är i
rollen även om man är där dygnet runt?
Ja, det är det nog.
Men är det många lajvare som håller på
med teater på annat håll? Till exempel animalierna [animalierna spelade olika sorters
djur och bodde i en stor bur. Fëas anm.] var
jäkligt kul, är de en teatergrupp? De var
verkligen i sina roller hela tiden, jag var jätteimponerad. I slutet såg jag dem mer som
djur än som människor.
Tja, det är väl rätt många lajvare som
sysslar med teater. Jag tror att animalierna
mest var ett kompisgäng från Umeå, men
jag vet inte. En ny fråga till dig – det här
med att ”vara i roll”, hände det dig?
I: Första dagen fick jag mest undersöka vem
jag var, för min roll var beroende av folket.
Men dag två kom jag in mer och blev engagerad i den världen och dess människor
på riktigt. Efter att ha träffat folk fick jag
relationer till dem, vilket gjorde att det blev
lättare att vara i roll en längre tid. Jag var
dock inte in-lajv jämnt utan fuskade lite
och smet ut på nätterna och sov i ett torp.
Jag hade inte pallat att bo lajvområdet, men
däremot hade jag kunnat hålla på någon
dag till. Fast jag tror att den sista kvällen
off ändå behövdes, även om det inte var
meningen, för då kunde man prata med
folk och smälta upplevelsen tillsammans.
Det hade varit väldigt jobbigt att åka hem
direkt på morgonen om det tagit slut mitt
i natten.
Skulle du kunna tänka dig att lajva igen,
som vanlig deltagare?
Det vet jag inte. Jag tror det är något man
gör om ens vänner håller på med det. Men
jag känner ingen som håller på med lajv.
Om jag hade varit yngre och haft den bekantskapskretsen…men som mitt liv ser ut
idag så skulle det ta mer energi än vad det
skulle ge.
Var Futuredrome som ett jobb för dig, fick
du betalt?
Nej, alla vi skådespelare gjorde det helt
ideellt, med någon sorts muntligt löfte om

Hej Staffan,

att ifall filmen skulle bli världens succé och
börja dra in pengar så skulle vi kanske få en
bonus i efterhand. Men det är ju ingenting
man räknar med direkt. Jag har lite svårt
att tänka mig att det blir en fullgod spelfilm. Vissa scener blev inte alls bra, även
om det förstås fanns ljusglimtar.

Du var ju projektledare för Futuredrome, och jag har hört att ni fick en massa
bidrag från olika fonder. Jag undrar från
vilka fonder ni fick dem, och hur mycket ni
fick? Jag frågar för om jag ska göra något
liknade så kan det vara bra att veta vilka
fonder som är positiva till sådant. Kan du
sätta ihop en lista till mig? Kram ANNA

Nästa Fëa har tema könsroller, och drottningen var ju ganska klassisk på så vis, en
vacker kvinna utan makt. Typisk madonnaroll. Vad tyckte du om det?
Jag hade jättemycket funderingar kring
det. Hur skulle jag vända det här till något
som inte är så traditionellt? Innan uppgörelsen så kom en av domarna och hade
en vision; att drönartävlingen [En tävling
för att få bli en av drottningens konkubiner. Fëas anm.] egentligen skulle vara en
kungatävling och att jag skulle välja mig
en kung och vi skulle sedan föda det första
barnet som fötts på riktigt i Dromecity. Vi
skulle sedan styra tillsammans över staden.
Jag satt och funderade på det under drönartävlingen, men kom på att i så fall vill jag
hellre välja mig en drottning, för att bryta
könsrollsmönstret. Det var därför jag valde
Stella som drottningens val i drönartävlingen och tänkte att det där med barn kan
man fixa ändå. Men sen abdikerade jag för
folkets frihet istället, så då föll Stellagrejen.
Det var mycket så: ”shit, vad ska jag göra
av historien?”. Men att skutta iväg med en
kung i solnedgången hade ju varit så himla
tråkigt.

---------- Forwarded message ---------Date: 18-Oct-2002 10:29:23 +0200
From: Staffan Sörenson
To: Anna Westerling
Subject: Re:Fonder?
Ang fonder: Det är inte så svårt. Det är
bara några få. Detta gäller:
Götene Kommun är ingen fond, men
kommunstyrelsen beviljade 100 000 kr.
I första hand tack vare lobbyverksamhet med kulturchef Ove Ringsby. kommunens växel finner man i telefonkatalogen.
(sökt 200 000)
Västra Götalandsregionen. Effekter
av lång tids kulturproduktion. Jag tror
inte förstagångssökare får många kronor,
oavsett hur projektet ser ut! Regionerna
har ganska olika förutsättningar. http:
//www.vgregion.se/ 250 000 kr (sökt 300
000)
Stiftelsen Framtidens Kultur. Endast
ett ansökningstillfälle/år. Dynamiskt och
statsoberoende, unikt i vårt sosse-system.
Beviljade 100 000 kr i ”utvecklingsbidrag” under prod tiden, samt 400 000
till filmproduktionen, varav viss del kom
scenografin tillgodo. (sökt: 2,2 mkr) http:
//www.framtidenskultur.se/

Du sa att ni förberedde med drönarna,
gjorde ni något särskillt?
Bland annat så funderade vi över hur vi
skulle kunna simulera sex, för drottningens drönare skulle vara en förlustelsegrej.
Emma Wieslander, en dem som spelade
drönare, kom på att den erogena zonen
kunde vara händerna, armarna och nacken
så då smekte vi dem som substitut. Det var
jäkligt bra för att det kunde bli himla laddat ändå, utan att det gick över några integritetsgränser. Det är häftigt att man till
ett lajv kan bestämma förutsättningarna
innan, och sen är det det som gäller.

Nordisk kulturfond. Sökt 200 000
DKK, fick 170 000 DKK (= 212 000 SEK).
Problem med alltför rigorösa dokumentationsregler. Kan emellanåt kännas mer
påfrestande än det är värt. http://www.
nordiskkulturfond.dk/
Sedan är det en lång rad fonder som
vi fått avslag från vid flera tillfällen, ex vis
allmänna arvsfonden, ungdomsstyrelsen,
kulturrådet.
Generellt är lokal förankring oumbärligt. Det visar att personer med kunskaper
om lokalt kulturliv tycker att projektet är
värdefullt. Det var också Götene kommun
som beviljade den första kronan, därefter
regionen och sist SFK och NKF.

Irma ska hämta sin lilla son på barnkalas,
och verkligheten bortom Kinnekulle stenbrott gör sig åter påmind. Vi går ut från
café Lotus till den regniga hösten och skiljs
åt.
TEXt: A. WEStERlINg

BIlD: K. BJÖRK

29

Lycka till!
Staffan

I fortens
skugga
Att
knyta
i
h
op
säcken
‐ En fika om Belägringslajv
Den äktsvenska blandskogen måste vara en scenbyggares värsta
mardröm. Under det dryga decennium som lajvarrangörer fåfängt
sökt förvandla vildmarksbitar till sagovärldar har det egentligen
bara funnits två scenknep som varierats i oändlighet när det vill
till att bygga fantasylajv.

J

ag talar om modulhus och tält. Enstaka utspridda modulhus blir söta
gårdar, utspridda tältläger blir delegationsläger, mindre ansamlingar modulhus blir byar och ett jättetältläger blir ett
armycamp. Med dessa knep får man två
scenariodelar att pussla med: bondeliv och
lägerliv. Då kan man till exempel klura
fram:
1.Bylajv
2.Förhandlingslajv
Det är givetvis inte lajvarrangörernas fel, utan skogens. Skogen inbjuder inte till kreativa lösningar. Nej.
Den slår sin kådiga näve i stenen och
rosslar: Jag hatar dramatiska miljöer. Kom ni bara, och jag skall äta
upp alla era sladdar och spotlights,
jag skall regna på era blåbyxor och
gömma mina platta ängar. Ni förstår, skogen är fin, men den är vår
fiende och den hatar lajv.
Men ingen har väl missat att en
ny sorts siluetter segerrikt tornat
upp sig bland grantopparna de senaste åren. De har kallats underverk,
skrytbyggen och penisförlängare. jag
talar förstås om Forten.
Det var nog det ambitiösa romarlarvet Gränsen (1998) som satte
trälådorna på lajvkartan och visade

vägen för en hel liten (ti-)rad arrangemang
framöver. Forten blev det tredje byggknepet och Belägringen blev således den tredje
scenariodelen. Vi har nu modulhus, tält
och fort i verktygslådan, och vips kan vi
skapa både bylajv, förhandlingslajv och
belägringslajv!

Fikan

Men det var inte det jag och min kompis
Gustav pratade om över en kopp kaffe häromdan. Inte alls. Som alla lajvarrangörer
pratade vi förstås om våra egna lajv. Jag
var med och gjorde De tusen rosornas
väg (2000) och Gustav är en fjärdedel av
den Homp som satte ihop I skuggan av
ringen i somras. Att vi bara pratar om våra
egna lajv gör ingenting. De är nämligen
likadana. Och ganska lika Gränsen. Och
Sanningen vid Vargmyren också, för den
delen.
Grundscenariot, fabeln, på både De tusen rosornas väg och I skuggan av ringen
kan sammanfattas så här:
En belägrad fortifikation i utkanten av
en avgörande linje är fylld med en garnison
ganska oerfarna soldater, men med en stark
ledare som inger stolthet och hopp. Upp
till fortet marscherar en brokig samling
fiender som belägrar det. Fiendetruppen
består av skilda grupperingar och bråkar
imbördes om makten. En grupp sargade
soldater slinker in i fortet. De kommer från
fallna posteringar och berättar att allt är
åt helsike. Belägrarna gör små skenanfall
och märker att utposten är stark, och de inlåstas ledare blir sjuk och slutar inge hopp.
Belägrarna får order att falla på sin post
och de belägrande att ta utposten till varje
pris. Slutet på lajven är det enda som skiljer
sig. På De tusen rosornas väg slutade det
med att både sidor fick avgörande segerbud (den ena ljög)
och på I skuggan av ringen
med att utposten
jämnades
med
marken. Bokstavligt talat.

Lyckliga fäder

Eftersom Gustav och jag således fött tvillingar bestämde vi oss för att se om vi stött
på samma problem.
Vi drog tre slutsater. I begynnelsen var
forten. Fort är besvärliga. Dels tar de oerhört mycket tid att bygga och dels står och
faller hela storyn med dem. En halvbyggd
gård kan man lajva bonde med (renoveras?), men man kan inte lajva belägring
med ett jättehål i muren. Både Sisyfos (arrangörerna till De tusen rosornas väg) och
Hompen hade svårt att få tag i ett bygglag
som kunde tänka sig att bygga fort i god
tid innan lajvet. Deltagare tenderar att
ha fullt upp med sin egen utrustning då,
oavsett vad de säger ett år innan. På De
tusen rosornas väg ledde det försenade
fortbyggandet till att marschen sköts upp
till en regnig natt och spelet blev lidande
på grund kyla och väta långt in i spelet. På
I skuggan av ringen blev inte heller fortet
riktigt klart i tid och även detta ledde (i
maskopi med väder och transportlogistik)
till en försenad marsch och till kalla och
regnblöta deltagare som stått och väntat
hela natten på att få starta.
Den andra slutsatsen var att belägringar kräver väldigt mycket regi och att regin
även den är den bistra skogens fiende. Både
på De tusen rosornas väg och I skuggan
av ringen föll samma delar av regin. Det
som fungerade dåligt var möten och stora
koreograferade strider. Att mötas på en
viss plats i ödemarken vid en viss tid funkar sällan, eftersom det förutsätter en bra
tidsplan eller vackert väder. Om tidsplanen
spricker kan man vänta. Så länge det inte
regnar.
På De tusen rosornas väg missade
Darierna både Carlänningarna och ”den
vikande lansen” som resultat av regn och
trötthet. På I skuggan av ringen missade
spårhundarna sin regisserade fångst av
två jägare och orcherna missade såväl ”de
förlorade” som spejarexpeditionen. De
var i offlägret och torkade. I båda fallen
krossades starka scener som drömts fram
månader i förväg. På I skuggan av ringen
dessutom en trebuchet.
Koreograferade massanfall har en tydlig tendens att tappa takten när befälsrollerna dör. På De tusen rosornas väg var
angriparnas kapten den första som pilades
ned och ett ökänt skenanfall blev en alltför
lyckat stormning som medförde att lajvet fick startas om, eftersom alla i fortet
strök med. På I skuggan av ringen blev
slutstormningen visserligen helt i linje med
storyn, men inte på grund av någon aktiv
regi. Stabsspelarnas flerstegsplan dog med
deras roller när de plötsligt blev huggna i
ryggen. Däremot hade Hompen funnit en
bra backup genom att tydligt informera
alla deltagare om varthän det hela skulle
barka (Gondorianerna skulle förlora, och
orcherna vinna).

Den tredje och sista slutsatsen blev att det är bra att vara
inomhus, och då inte bara för
att komma bort från skogen,
även om detta är viktigt. Det
är mycket lättare att bygga ett
tätt och traumatiskt spel bland
de belägrade än bland de belägrande. Det klaustrofobiska
slutna rummet är en dramaturgisk skänk från ovan. Det för
spelarna samman rent fysiskt
och det inger automatiskt den
känsla av maktlöshet som man oftast vill
åt på bägge sidor. Sist men inte minst är
det som sagt mycket bekvämare att bo under tak och bland sittytor än i ett tält i en
lervälling. Och bekvämlighet ger generellt
mer energi åt spelet, oavsett vad hardcoremasochisterna anser. På De tusen rosornas väg kände sig vissa av de belägrande
dessutom som statister eftersom det var de
som utförde alla regisserade skenanfall och
krumbukter. På I skuggan av ringen lades
dock det generellt sett ned tillräckligt med
krut på gruppen utanför och ingen veklagan har ännu nått Hompen.

Respekt

Att vi radar upp problemen med belägringslajv en masse betyder ju inte ta att vi
på något sätt tycker illa om scenarioformen
i sig och eftersom vi själva förmodligen satt
våra sista fort hoppas vi förståss att andra
tar vid och belägrar vidare. Och om det är
så att belägringslajven är här för att stanna
kanske vårt fika kan frälsa någon framtida
arrangör från ett par käftsmällar.
Men kom ihåg: Respektera skogen, för
den hyser i sin knotiga arsenal ett vapen
så skräckinjagande att man inte ens kan
föreställa sig dess verkningar om man inte
upplevt dem själv. Stalinorglar i all ära,
men regn, mina vänner. Regn. Det är lajvens död.
Respektera skogen. För
den hatar er.
TEXt: E. BOSS
& G. LARSSON
FOtO: HOMPEN,
K. ANDStEN & O. SAhlIN.
KOllAgE: J. HEDbERg

Hurkanmanstyraden

något helt annat, samt somliga Gondorianer som fick väsentligt mycket mindre tid
på sig att agera ut sina historier i det belägrade tornet.

DRAMATURGISKA

Futuredrome

utvecklingenpålajv?
I SUGGAN AV RiNGEN

Det är en fråga som blivit högst aktuell under den gångna lajvsommaren och jag har funderat rätt mycket på detta mot bakgrund
av de arrangemang jag själv har varit på – Hamlet, I Skuggan av
Ringen och Futuredrome. Detta är tre lajver byggda och styrda
på fundamentalt olika sätt vilket fick till följd att de fungerade helt
olika.
Hamlet

Hamlet var en hybrid mellan teater och lajv
som följde ett givet schema. Textrollerna
hade fått mycket detaljerade instruktioner
om vad som skulle spelas ut och i vilken
ordning och hade till och med repeterat
in en del scener från originalpjäsen med i
stort sett intakta repliker. Dessutom visste
alla deltagarna på lajvet hur dramat skulle
fortskrida eftersom Hamlet är en känd
historia och som alla uppmanats att läsa
på i förväg. Olika teman för de tre akterna
kommunicerades tydligt till alla och utöver
detta hade alla fått noggranna instruktioner om att Hamlet-berättelsen inte fick
störas. Man fick gärna interagera med
textrollerna och ta del i Hamlet-berättelsen, men inte hindra den från att utvecklas
i den i förväg kända riktningen.
Arrangörerna hade också goda möjligheter att styra spelet genom en ljudanläggning och en filmduk i det tillslutna bergrum

som användes som spelplats. Aktbrotten
gav goda tillfällen för regi och instruktioner från arrangörerna, plus att deltagarna
själva kunde prata ihop sig. För många
upplevdes säkert Hamlet som ett väldigt
styrt lajv där man var rätt marginaliserad
om man inte tillhörde textrollsensemblen.
Men jag tror ändå att tydligheten uppskattades. Tack vare den kunde alla sträva mot
ett gemensamt mål och lämna ordentligt
med plats åt varandra att agera ut sina historier. Vi visste att i stort sett alla skulle dö
på slutet och att det fanns gott om tid för
alla att planera och genomföra sina slutscener såvida inte någon annan hann före och
mördade ens tilltänkta offer. Jag tror att
de flesta var ganska nöjda efteråt med sina
personliga historier och det ger alltid en
viss tillfredsställelse att ha hunnit komma
till någon sorts avslut, även om rollen i vanliga fall oftast lever vidare efteråt.

I Skuggan av Ringen

HAMLET
FOtO: B. LILJEROs

På I Skuggan av Ringen ville arrangörerna
göra en fantasylajv vars dramatiska utveckling skulle vara styrd så att den blev så
bra och så Tolkiensk som möjligt. Tydliga
instruktioner gick i förväg ut till de som
skulle spela ledarroller på Gondor- respektive Mordorsidan och för Mordor
planerade man dessutom in off-bryt då löpande regi skulle kunna ske. För dem som
inte ville veta mer än de behövde om den
planerade utvecklingen fanns möjlighet att
helt undgå instruktioner om dramats utveckling. Samtidigt som det är en service
till de deltagare som vill lajva helt fritt gör
det också dramatiken sårbar eftersom det
kan räcka med en enda lajvare som spelar
åt fel håll för att omintetgöra en planerad
dramatik. Detta kan undvikas om de oinformerade deltagarna vet att de måste rätta
sig efter informerade personer om de verkar angelägna.
De tre dagarna på I Skuggan av Ringen
hade också teman, olika för Gondor och
Mordor, men dessa uttrycktes i ganska luddiga ordalag så jag tror inte att så många,
om ens några, uppfattade dem. Direktiven
som givits innan kom dessutom att ändras
ganska kraftigt under resans gång på grund
av att arrangörerna kontinuerligt ville
anpassa dem till händelseutvecklingen.
Mycket tid gick åt till diskussioner i offbreaken om vad man skulle göra, plus att
en hel del deltagare upplevde sig komma i
kläm när de nya direktiven lades till någon
annans fördel. Samtidigt blev lajven säkert
mycket bättre för de deltagare som fick
planerna ändrade så att de passade deras
story bättre. Mitt personliga intryck är
att även händelseutvecklingen off-lajv påverkade hur arrangörerna ville styra spelet
och en stor miss var att det endast fanns
arrangörer på heltid på Mordorsidan och
att man mot slutet lämnade över ledningen
av Mordor till personer som var mindre
förberedda och informerade än de som
var tänka från början. Lajven tog slut flera
timmar tidigare än vad som utannonserats,
vilket inte verkade göra särskilt många besvikna, mer än den ursprungliga ledningen
av Mordor som planerat i flera månader för

På Futuredrome fanns också en del direktiv
utdelade när det gällde scener som var planerade till filmen. En del av dessa direktiv
var tydligt kommunicerade, medan andra
var mycket luddigt inlindade i digetisk (inlajv-) text. Detta för att det skulle upplevas
som mer spännande och oförutsägbart,
men jag tyckte att det blev mest kryptiskt
och stressigt. Det stora flertalet hade dock
inga instruktioner alls utan lajvade på helt
efter eget tycke och smak. De hade också
fått veta att lajven skulle gå före filmen
om det blev krockar vilket skapade en del
konflikter när lajvare ovetandes om vad
filmteamet och andra deltagare planerat,
störde eller helt stoppade bestämda händelseutvecklingar. Många av krockarna,
kanske alla, var dessutom helt onödiga
eftersom jag tror att de flesta lajvare hade
kunnat lösa saker och ting annorlunda
om man bara lyssnat bättre på varandra
eller fått lite mer information. Ibland kan
bara direktivet att man ska lyssna vara
tillräckligt, men här förekom inte ens det
och att rätt många deltagare ägnade en
stor del av lajvet åt att festa gjorde det inte
saken bättre. Lyhördheten gentemot andra
brukar sällan bli bättre när man är alkoholpåverkad eller bakfull.
Utan direktiv blir en stor massa av
lajvare väldigt svår att styra mot ett önskat
mål. Om målet är att det inte ska finnas en
förutbestämd dramaturgiutveckling, då
spelar det ingen roll, men vill man nå ett
visst mål, då måste man ge folk hintar om
vilken riktning som ska väljas. Slutet på
Futuredrome blev inte alls som skribenterna tänkt sig. Många är nöjda ändå, men
resultatet av fullkomlig frihet är ofta att
några blir vrålnöjda och andra inte gillar
resultatet alls.

Reflektioner

Även om jag personligen tyckte att de tre
lajverna som jag beskrivit ovan var olika
bra är det helt klart så att det finns både
vinster och förluster att hämta i alla uppläggen. Jag skulle ändå vilja ge några reflektioner över effekter som jag observerat
på ett lite mer generellt plan. Det första är
att det är jobbigt att ha en massa instruktioner att hålla reda på off, särskilt om de
ändras eller inte fungerar eftersom man
då ställs inför en jobbig off-situation när
man måste välja en ny väg som går emot
direktiven.
Det andra är att det är jättesvårt att
försöka styra en större grupp människor
på lajv. Alla blir så tagna av sina historier och det de tycker är roligast att det är
näst intill omöjligt att få folk att välja en

annan riktning, även om det är vad som
skulle vara bäst för alla gemensamt. Det
är ett omänskligt ok att lägga på några få
ledande roller om inte alla andra också är
instruerade till viss del.
Lajvare vill gärna sträva mot ett gemensamt mål, men det kan de inte om de
inte blir informerade om vad det är och
olika sätt att nå dit. Man behöver inte
alls ge särskilt detaljerade direktiv utan
det kan räcka med att kommunicera en
tydlig vision, till exempel i form av teman
för olika skeden under lajvens gång. Lajv
handlar ju om kommunikation och ingen
sådan kan fungera om inte folk är beredda
på att lyssna på varandra. Dels handlar
det om kommunikation mellan arrangörer och deltagare, men också deltagare
emellan. Lajvare kunde generellt bli bätte
på att spela upp varandra och enligt min
personliga erfarenhet är det mycket mycket
lättare om man vet lite saker off om sina
medspelare som ens roll inte känner till. Ett
bra exempel på det är att jag på I Skuggan
av Ringen visste att en av mina medpelare
spelade en roll vars stora skräck var att inte
kunna gömma sig i kollektivet. Givetvis
såg jag till att driva på att denna person
blev befordrad till den högsta befälsposten
inom orcharmén för att sedan degraderas
till bottenskiktet lite senare.

Lika barn leka bäst

En annan tråkig sak som jag tyvärr också
har märkt är att lika lajvare faktiskt lajva
bäst. Likheten behöver inte alls innebära
att man är lika som människor privat, utan
det viktiga är att man har samma inställning till lajv, till varför man gör det och på
vilket sätt. Man råkar hela tiden ut för en
massa krockar och enstaka gånger berikar
de, men rätt ofta förstör de, som när man
på Futuredrome håller på och lajvar som
bäst och helt plötsligt snubblar in i ett
festgäng som är helt off och bara är där
för att kalasa. Eller som när ens
roll blir mördad på I Skuggan av
Ringen bara för att en spelare helt
plötsligt tycker att det är kul att
ta kål på andra som då måste
avsluta lajven i förtid. Det finns
väldigt många oskrivna regler
i alla lajvkulturer och det är
svårt att lajva med någon
som har helt andra uppfattningar om vad man gör och
inte gör, som har en helt
annan programmering
av sitt lajvsinne än
vad man själv har.
Jag har för länge
sedan slutat tro på
att de stora lajven
med massor av folk
blir särskilt bra, just
för att det är väldigt
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svårt att få en gemensam känsla för vad
man håller på med.
När det gäller de samhälleliga strukturer som vi bär med oss från vardagen, till
exempel problem med bristande jämställdhet, kan de motverkas på en mer styrd
lajv. På en fri lajv är det mycket lättare
för bufflarna att få sin vilja fram och den
starkares rätt till att bestämma hur händelseutvecklingen ska ske blir större. Ett
tydligt exempel på detta är till exempel en
bofferfajt. Om det på förhand är uppgjort
hur det ska gå kan en sämre boffrare vinna
en strid och spela på det, medan det i en
helt fri dramaturgi nästan alltid blir så att
den bättre boffraren vinner och som därmed har lättare att styra spelet i en önskad
riktning. Jag behöver väl knappast säga att
den bästa boffraren rätt sällan är en tjej.
Att berätta en kollektiv historia är inte
så lätt eftersom många viljor och handlingar ska jämkas samman till ett slutresultat.
Dock finns det många sätt att bygga upp
dramaturgin på och de tre som beskrivits
ovan kan givetvis kombineras med varandra på olika sätt till den bästa varianten
för det enskilda fallet.
TEXt: S GRÄsLUND

lajv
konvent
medeltidsvecka
knutpunkt
allt
som
lajvaren
vill
veta
happenings och nyheter med mera med mera

FËAS KALENDARIUM
17 - 19 Januari
Nationellt Klanmöte, Ventrue\Brujah
Klanmöte, första dagen i separata lokaler
för Klan Ventrue och Klan Brujah, men
det finns att göra för andra klaner. Dag 2:
lajv för alla klaner tillsammans. Alla sbnanslutna är välkomna!
Plats: Karlshamn
Kontakt: kbn_lajv@hotmail.com
13-16 feb: Knudepunkt
Nordisk lajvkonvent i Köpenhamn
Kontakt: www.nordiclarp.org/knudepunkt
28 feb - 2 mars: Svavelvinter
Ett efterkatastrofenlajv i wastelandmiljö.
Vi kommer att använda oss av softairguns
så det är 18 års åldersgräns på vapenbärande roller, 15 år på övriga.
Plats: Umeå
Kontakt: Helene Öhman, rymdmonstret
@hotmail.com, 070-5638364
14 - 16 Mars: Släkten är Värst
Såpalajv. Vad skulle egentligen kunna gå
fel på en släktträff?
Plats: Svartedalen, Göteborg
Kontakt: Sofie Lundgren, det.trevliga.salls
kapet@spray.se
Mars: Den Trasiga Marionetten
Ett tredagars nutidslajv med skådeplats i
Sågarbo herrgård.
Plats: Sågarbo Herrgård, Uppsala
Hemsida: www.lajva.nu/marionetten
Kontakt: Niklas Sevelin,
tombrat10@hotmail.com, 073-6514939
Mars: Fëa 10 år
Jubileums fest i Stockholm. Du är bjuden.
Mer info kommer.
29-31 Mars: Gothcon XXVII
Stort spelkonvent under påskheglen
Plats: Göteborg
Kontakt: http://www.gothcon.se/thexxvi/

H

är kunde Sverok ha haft en annons.
Sverok har dock beslutat sig för att
dra in sitt fansinbidrag. Fansinbidraget innebar att om ett fanzin hade en sverokannons i sin tidning fick det ett bidrag,
hur stort det var beroende av fanzinets
upplaga, dock max 1000 kr.
Detta berör inte en tidskrift som Fëa
Livia nämnvärt; lajvtidningsbranschen
är förvisso varken stor eller lukrativ, men
vårt samarbete med Sverok Svealand och
tidigare Sverok Stockholm samt en tro-

28 Maj - 1 Jun: LinCon
Det klassiska spelkonventet är tillbaka!
Plats: Linköping
Hemsida: http://lincon.sverok.net/
Sommar: År 1 - En ny era
4 dagars fantasy lajv på RSK Härskarringens lajvområde, Ludvika. Fokus på byn och
marknaden som pågår.
Arrangör: Stormens öga
Kontakt: http://stormensoga.sverok.net/
Juni: Klanmøte
En resa genom orchkultuen med mycket
stor vikt på ritualer och stämningshöjande
effekter.
Plats: Lerestvedt gruver, Norge
Antal deltagare: 40-70
Åldersgräns: 18 år
Kontakt: Rein Jónsson: rein@elysium.no
4 uppsättningr à 3 dagar i juli:
Bunker 128
Utspelar sig under tredje världskriget,
2008, i en bunker. Bunker 128:s dörrar
har varit stängda i 64 år men ska nu åter
stå till tjänst i det föga framgångsrika
skyttegravskriget mot Ryssland. Men bunkern döljer något i sitt kalla inre.
Plats: Stockholm.
Deltagarantal: 14 per uppsättning
Kontakt: www.rackarna.com
7 – 12 Augusti: Wa-forandringer
Lajv som utspelar sig i Japan; Geishalajv
Plats: Kongsberg, Norge
Arrangörsgrupp: Liv Gunnerud, Elin Bardal, Margrete Raaum, Hanne Grasmo
E-post: japan@flh.no
Hemsida: http://folk.uio.no/japan
Augusti v. 32: Medeltidsveckan
Tältläger på Snäck, Enhörningsläger,
lägenhetshyrande och Norderstrands camping... Missa inte Visby 2003! Nya händelser, nya deltagare! Intriger utlovas åt alla!

gen prenumerantskara gör att vi faktiskt,
med nöd och näppe, har råd med fakturan
från tryckeriet när den kommer efter varje
tryckning.
Men. För ett mindre fansin, med en betydligt lägre budget och och sämre kontakter än de vi har är fansinbidraget livsviktigt. Det kan ofta göra skillnaden mellan
om en tidskrift bara kommer ut inom den
lokala klubb- eller kompiskretsen, eller om
den faktiskt kommer komma hobbyn eller
subkulturen tillhanda. Även tidningar som
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Augusti: Vacker ny värld
Annorlunda low-tech postapokalyps/
framtidslajv i nedlagt strid-i-bebyggelseområde utanför Borås. Mer info kommer.
Arrangörer: Vacker ny värld.
Oktober: På Gränsen
Till en liten tullstation i riket Altariens utkanter anländer ett kompani soldater inför
den stundade invasionen av grannlandet
i söder. Standarduniform för soldater.
Boende i tält för soldater och tross, för
tullarbetare finns en stuga på området.
Plats: Stockholmsområdet
Kontakt: ithil_calen@hotmail.com; master_aroon@hotmail.com
Vecka 43: Mellan himmel och hav
Lajv med kärlek som drivkraft. Flera
minilajv innan.
Kontakt: http://www.ars-amandi.nu/solti/

2004
Juli: De nordiska krigen
Vi har nu, i samarbete med bland annat
Østfold fylkes kommun och Halden kommun samt svenska motparter startat planeringen av ett stort lajv på Fredrikstens
fästning. Handlingen är som följer:
Svenskarna har kommit för att erövra
Norge och Fredriksten är under beläggring. Tidsepok: tidigt 1700-tal.
Plats: Fredriksten, Norge
Kontakt: Siv Skram och Michael Stave:
siv.skram@halden.kommune.no
Det finns även ett ospecifierat rykte om att
två heta kvinnliga postgoter och legendariska lajvskribenter planerar ett arrprojekt
inom en snar framtid. Tema Barker/Gaiman
erotikskräckfantasy i nutid.

..när riks inte räcker till..

KNUTPUNKT
Fëa ber de danska arrangörerna till lajvkonventet Knutpunkt att redogöra för nästa års planer

Besök oss, stampa på oss, slicka oss,
bara ni gör något med oss!

Inför Kp03 har vi funderat mycket över frågorna – Vad är själva kärnan
i Knutpunkt? Hur kan vi lära oss så mycket som möjligt av varandra?
Därför lägger Knutpunkt den här gången fokus på att skapa personliga nätverk som sträcker sig över gränser. Det har Knutpunkt alltid
gjort, men vi vill ta det ännu längre. Här är några exempel på hur vi ska
förverkliga våra idéer:
På frivillig basis utvidgar vi festivalen till en hel vecka. De första två
dagarna bor deltagarna i privat – danska lajvare öppnar sina hem för er.
Under dessa dagar kommer en minilajvsfestival hållas så att alla får
en chans att uppleva det bästa på den nordiska lajvscenen.
Nordiclarp.org: Knutpunkt är alltid toppen, men så många idéer och
tankar går förlorade under tiden mellan festivalerna. Vi vill undvika
detta genom en hemsida fylld med nyheter och debatt om nordiska lajv.Ta
en titt på sidan www.nordiclarp.org.
Fria diskussioner: Fria diskussioner är en av våra programpunkter. I en sådan diskussion är ingen debatt planerad på förhand – vad
helst folk önskar diskutera kommer att diskuteras. Det finns inga
begränsningar vad gäller tid och ämnen. Ansvar och entusiasm är
nyckelord. Vidare tar varje diskussion plats på en stor, öppen yta
– det blir inga föreläsningar. Anteckningar tas vid varje diskussionstillfälle och görs tillgängliga för alla som vill se vad som sagts.
På tom mage: Visioner, nätverk och vänner – det är ju bra. Men
vi arbetar också på att få Knutpunkt att fungera praktiskt. Några
av de saker vi koncentrerat oss på:
Att söka bidrag för att göra det billigare att delta
Videoinspelningar av föreläsningarna
Madrasser till alla
Gillar du inte våra idéer? Vi har massor med andra, så ta en titt på
vår hemsida. Och dela med dig av dina egna idéer – de är förmodligen
bra. Du kan hitta vår hemsida på www.nordiclarp.org/knudepunkt

Fëa Livia och Strapats har en gång börjat
som små fansin.
Vi tycker inte att det är nödvändligt att
ge en tidskrift som Fëa Livia fansinbidrag,
men vi tycker inte heller att det är en rimlig
anledning att ta bort det helt och hållet.
Förvisso lever vi i en dataålder, men papprets makt är inte mindre för det. Fansinen
är en drivande kraft i varje subkultur och
hobby, och det ligger i Sveroks självklara
intresse att understödja sin fansinflora.
/FËA

..när endast det bästa är gott nog..

TEXt: MORtEN GADE, mORtEN@NORDICLARP.ORg

Fakta

En vecka i Danmark med privat boende i Köpenhamn de
två första dagarna varar från 10/2 2003 till 16/2 2003
Knutpunkt går av stapeln på Tårnby gymnasium utanför Köpenhamn från torsdag 13/2 till söndag 16/2.
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www.svealand.sverok.se
svealand@sverok.se
Rösta på ditt Svealand!
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LajvVerkstan
En butik med egen tillverkning av lajvprylar.
Allt du ser på bilden är tillverkat av oss.

www.lajverkstan.se
Besök:

eller ring: 073-646 30 08

Butiken i Bagarmossen upphör! Ny butik öppnar någonstans i
Stockholm till våren! Försäljningen fortsätter via hemsidan.

