Svärdsjö Rådslag

Foto från skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö 2015

Svärdsjö Rådslag är ett stämningslajv med historiska anknytningar
Året är 1520. Kristian Tyrann styr Sverige och Gustav Eriksson (Vasa) är på flykt.
Nyheter om detta har nått byborna i Svärdsjö och man har tvingats ta ställning. Knektar i kungens
tjänst har varit i byn och förkunnat att de söker Gustav Vasa och att den som stödjer honom skall
dömas till döden.
Men i Svärdsjö finns det lite kärlek till över för kung Kristian som dödat nästan alla adelsmän i
Stockholms blodbad. I byn har man kommit fram till att man ska stötta Gustav Vasa. Frågan är bara
hur och vad man ska göra nu.
Storbonden Sven Andersson har kallat till rådslag på sin gård och uppmanat alla i byn att delta.
(åtminstone alla med inflytande)
Kan man ena sig och vara del utav historien som formade Sverige, eller kommer rädslor, girighet och
gamla fejder att stå i vägen?

Tid: Lajvet kommer att utspela sig lördag den 5:e september 2015 kl 13-16. Samling för deltagare och
genomgång kl 12.
Plats: Gammelgården i Svärdsjö
www.google.se/maps/place/Gammelgården+Svärdsjö/@60.756476,15.921647,10z/data=!4m2!3m1!
1s0x4667134ca016f9c9:0x1e4b30f85bec206

Roller:
När man skapar sin roll tänk på att det är en person som ska kunna leva och bo i en landsbygdsby på
Dalarna i 1500-talet. Vi förväntar oss inte att alla ska vara bönder även om det är det mest realistiska.
Vill man vara smed, spelman, jägare, skomakare, etc så är det tillåtet. Vi kan ha överseende med
stadsyrken och liknande ifall folk vill spela det.
Ifall man vill ha en färdigsskriven roll så kan vi bistå med det.
Maxantal deltagare är 20 personer. Alla åldrar är välkomna.
Kostnad: 50 kr/deltagare, sätts in på bankgiro 141-1727 eller Swish 1232741486 Märk betalningen
med GV lajv och ditt namn.
Intriger:
Fokus ligger på rådslaget och vad ni ska komma fram till. Fundera på hur er karaktär ställer sig till
detta och vad han/hon skulle kunna vara villig att offra för att hjälpa Gustav Vasa, samt vilka hinder
som finns för att ni ska kunna hjälpa till.
Vapen och strid:
Lajvet är ett stämningslajv och vi ser helst att deltagare undviker handgemäng, om din karaktär blir
riktigt arg på en annan så kan det räcka med anklagelser och glåpord. Om man ska göra något fysiskt,
gå åt sidan och prata ihop er om hur det ska gå och spela sedan ut det, så att vi undviker skador och
ledsna deltagare. Vill den ena parten inte slåss så får den andra finna sig i det och ni får finna en
annan lösning.
Blankvapen kommer att tillåtas på lajvet om man kan motivera varför rollen ska ha det. Dessa ska
enbart finnas där som stämninghöjare och ska godkännas av spelledningen.

Klädsel: Det finns en del mans- och kvinnokläder till utlåning. Här är det först till kvarn som gäller.
Passformen på dessa är hyffsat anpasningsbar med hjälp utav skärp och liknande. Tänk på att på den
här tiden gick kläder i arv och kunde användas i lång tid, så det gör inte så mycket om de inte passar
helt perfekt.
Förmöten:
Vi planerar att hålla två förmöten så att folk får möjligheten att lära känna varandras karaktärer lite i
förväg.
Anmälan sker till:
Spelledare : Linus Lindgren lindgren.linus@hotmail.com 073- 996 37 73
Max 20 deltagare
Arrangör: Kråkan Kultur och teater krakan.kulturoteater@gmail.com
www.gustavvasaisvärdsjö.se
i samarbete med Svärdsjö hembygdsförening och Folkuniversitet i Dalarna

Foto från skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö 2015

