Trollskogen

Ett fantasylajv om nordisk mytologi.
Trollskogen hotas av att människorna tänker hugga ner den. Vad ska vi göra? Häxorna
har alla fått samma idé: de ska förtrolla skogshuggaren så att den gör som de säger.
Varje häxa vill vara först så att just hen får bestämma, så det gäller att hitta de gömda
ingredienserna snabbast. Alla trollungar, tomtar och vättar skickas ut på skattjakt. Nu är
det bråttom!
Stena såg hur skogshuggaren märkte
ut ännu ett träd. Unna hade rätt, det
här kunde inte fortsätta. Tur att
Unna hade en plan som var så bra.
Men det var kanske inte så konstigt,
Unna var ändå den smartaste av
häxorna. Men för att lyckas med
planen behövde de få tag på
Bäckahästens pärlor. De skulle ﬁnnas
någonstans vid vattnet. Stena sökte i
vattenbrynet. Plötsligt såg hon något
som glimmade till! Hon sträckte ut
handen för att nå det. Samtidigt som
hennes hand slöts om pärlorna hörde
hon Unnas röst i huvudet “Glöm nu
inte att ni inte bara kan ta pärlorna,
de är förtrollade, ni måste…”.
Plötsligt blir allt svart och det enda
som hörs är bäckens porlande.
“Jag var det busigaste trollet av alla!!” - Deltagare 11 år

Paketets tema och innehåll
Trollskogen är ett lajv med fokus på samarbete som innehåller mycket rörelse och
spänning. Lajvet är inspirerat av Lennart Hellsings bok Trollringen som handlar om
nordisk folktro och dess väsen.
I lajvet spelar deltagarna tomtar, troll och vättar som tillsammans med sin häxa försöker
stoppa människornas skövling av skogen. För att skogens alla varelser skall lyckas gäller
det att de är listiga och kluriga och framförallt att de samarbetar.
Det här lajvet fungerar för en klass med upp till 30 deltagare eller, så kan det göras med
ﬂera klasser ihop, upp till max 60 elever. Det fungerar bra både för nya grupper och för
klasser som känt varandra länge.
Vi har alltid med dräkter och den rekvisita som behövs för alla deltagare och även
vidarearbetesmaterial, för att kunna arbeta vidare med lajvet i ordinarie undervisning
efteråt.

Ämnen

SO, Svenska

Tidsåtgång
En heldag.

Målgrupp
Årskurs 3-5

Toalett-möjlighet i någon form i
närheten.

Antal deltagare

Vuxna medverkande

Kan köras för antingen max 30 deltagare
eller för max 60 deltagare per
speltillfälle.

Lokalbehov

Utomhus i en skog där vi kan vara
relativt ostörda. Skogen bör ej vara så
tät att den är svår att röra sig i.

Minst en lärare per klass som är med
hela dagen. Två lärare är ett plus. Det är
viktigt att det är samma lärare hela
dagen. Lärarna får också en roll och
delta i lajvet. Även specialpedagoger
skall vara med och lajva.

Kontakt

För frågor eller prisförfrågningar kontakta oss på info@lajvbyran.se.
Det ﬁnns även mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.lajvbyran.se.

