
Första utskicket! Denna gång fokuserar vi på att svara på de stora 

punkterna i utvärderingen från föregående lajv och hur vi tagit till oss och 

jobbat med era synpunkter. Dessutom kommer lite kort information om 

extra spelmöjligheter.  

Svar på utvärderingen 

Tidsplaneringen  

o Det var flera som reagerade på att det förra lajvet blev 

förskjutet p.g.a. att andra fanns i lokalerna och att detta 

krånglade till det lite med att upprätthålla pepp och klara sig på 

det man hade ätit innan lajvet började.  

 

Detta har vi tagit till oss och vi har ordnat det så att det finns 

kall middag att äta börjar och att denna middag står framdukad 

under hela eget-fix-tiden innan lajvstart. Vad gäller ändring av 

tider kan vi ju inte garantera att det inte sker något akut, men vi 

kommer att göra allt vi kan för att upprätthålla schemat och se 

till att pepp och blodsockernivåer hålls uppe. 
 

Workshops 

o Vi fick in åsikter om att det kändes svårt att välja mellan roll- 

och dansworkshopen och att nybörjarna kände sig lite 

utpekade eftersom det var workshops för icke erfarna 

dansare/lajvare. Det fanns dessutom funderingen på att 

dansworkshopen gick lite snabbt för inlärningen skulle gå 

smidigt. Flera ville också ha lite mer råd och stöd gällande 

relationsspelet. 

 

Denna gång kan man välja att komma på en frivillig separat 

dansworkshop i november där vi kommer att lära ut lindyhop 

och blues á ca 3 timmar vardera. För den som endast vill 

komma på lajvdagen kommer vi även där att hålla den kortare 

introvarianten med grundsteg och musikkänsla. En 

rollworkshop med rollarbete i grupper kommer att hållas på 

lajvdagen och workshopparna är schemalagda efter varandra. 



På hemsidan finns det nu dessutom flera tips angående hur 

man kan spela på relationer och intriger och hur dessa kan 

utvecklas under lajvets gång. Det är också fullkomligt tillåtet att 

be arr om tips och råd. Alla workshops på lajvdagen är 

obligatoriska, vi tänker att vi lär oss av varandra på detta sätt i 

stället för att direkt dela upp människor enligt erfarenhetsnivå.  

 

Erfarenhetsnivån 

o Det fanns de som uttalade åsikten att det inte var så roligt att 

dansa lindyhop på en enklare nivå och att erfarna dansare 

gärna fick ha ett eget kodord så att man kunde hitta dem som 

var på samma nivå som en själv om en ville köra lite svårare 

turer. Mer erfarna lajvare ville också ha in fler meta-tekniker 

för att berika spelet. 

 

Vi har varit tydliga med att VSNT-lajven ska kännas tillgängliga 

för dem som inte provat på swingdans och lajv tidigare. Vi 

anser att det inte är nivån på dansen som avgör hur roligt man 

har det och vi hoppas att ni håller med oss om detta. Vi kommer 

att ha en markering för icke erfarna dansare som de kan välja 

att använda om de känner sig väldigt osäkra med dansstegen. Vi 

hoppas dock innerligt att erfarna dansare inte sorterar på 

erfarenhet när de bjuder upp utan går på hur ens roll skulle 

göra. 

 

Vi har dessutom med flit valt bort de flesta meta-tekniker för 

att bygga på känslan att man som icke erfaren ska kunna ta till 

sig vad lajvet handlar om och hur man skapar och spelar en roll. 

Meta-tekniker kan vara väldigt användbara på vissa 

arrangemang, men bedömningen är att de inte behövs på VSNT 

för att spelet ska gå framåt på det sätt som vi önskar. Vi kör i 

stället enligt tanken *det blir vad du gör det till*. 
 

England och patriotismen 

o Det var flera som önskade en tydligare känsla av patriotism på 

lajvet, med sånger och skålar och kanske några flaggor här och 



där. Vi upptäckte också att det var svårt att lägga undan vissa 

associationer med 40-talet, exempelvis namn på länder och 

vilka Fienden var.  

 

Sagt och gjort, vi har kompromissat mellan vår idé och 

deltagarnas önskemål och vi befinner oss numera i England, ett 

könsneutralt England, som slåss mot nazismen och har 

Frankrike som allierad. Patriotism kommer det att finnas gott 

om… 

 

Mat och dryck 

o Smörgåsbuffén var populär, och likaså fikat. Det fanns några 

som uttalade ett problem med att låtsas vara full på äppeljuice 

och svagdricka. 

 

Smörgåsbuffén kommer tillbaka! Denna gång som en lunch du 

kan köpa till. Mackgrillarna får vi tyvärr ge upp, men det 

kompenserar vi med extra goda pålägg i stället. Fikat kommer 

också finnas som det såg ut sist, med mindre smörgåsar, kakor 

och varm dryck. Vi kommer inte att ha någon mat framme 

under själva lajvet denna gång, men väl en snacksbuffé med sött 

och salt. 

 

Angående drycken gäller följande: 

Äppeljuice kommer att gälla för öl. Vi kommer dock att ha en 

mindre mängd alkoholfri öl undangömd, som är oooh så dyr 

och som man måste gå ihop några stycken för att köpa. Om det 

är så att det rent speltekniskt känns som ett problem så finns 

det alltså alkoholsmak att tillgå. Det är ju fullt möjligt att klaga 

på den hemmabryggda ’blaskölen’ medan andra tycker att den 

räcker fullgott. Det är också möjligt att spela en roll som är 

nykter denna kväll. 

 



Svarta Börsen och rekvisita. 
Det kommer att finnas en möjlighet för era roller att få tag på sådant som är 

en bristvara. Choklad och utländsk öl (alkoholfri öl) är ett exempel på 

sådant man vill bjuda någon annan på. Falska id-papper och intyg är något 

du kanske vill behålla för dig själv. Det mesta kommer att ske uppe i caféet 

och man byter mot information eller väldigt bra skvaller. 

 

Vad sägs om en låneslöja och låneringar till den hastiga vigseln? Eller en 

julklapp som du helt glömde ordna själv? Liz kan ordna det mesta du ber 

om, mot rätt information och motivation. 

Aktiviteter 
Fem timmars lajvande kan kännas som väldigt lång tid, eller väldigt kort! Vi 

har planerat in vissa moment som vi portionerar ut under kvällen som på 

olika sätt kan bidra till spelet. Vissa av dem är hemliga, andra kommer ni att 

få reda på inom kort.  

 

 

Nästa utskick kommer i oktober! Må väl och ha en bra dag! 


