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Miljö 

 
Kapitlet miljö beskriver dels hela 
den kontinent som är hem åt bland 
annat Lakaí, men också den 
omgivning i vilket lajvet Inipi tar 
plats. Av uppenbara skäl liknar 
förhållandena långt de som råder i 
Finland. 
 
 
Geografi 
 
Eldslandet kallas den kontinent 
belägen sydöst1 om den stora 
världsdel dominerad av Det 
Omantiska Kejsardömet. De kraftiga 
havsströmmar som sveper kring 
kontinenten och de långa avstånden 
till kringliggande landmassor har 
gjort Eldslandet mycket isolerat och 
det besöks därför ytterst sällan av 
utomstående folk. 

 Till storleken är Eldslandet 
ungefär som tre av Omantiens 
provinser och utformningen av 
landmassan är kompakt. Landskapet 
domineras på många ställen av vassa 
berg och djupa dalar formade av de 
glaciärer som för länge sedan täckte 
kontinenten. Till följd av detta är 
kusten på många platser rik på 
fjordar. Å andra sidan finner man 
även vida slätter och djupa skogar i 
vissa delar av Eldslandet. 

 Det så kallade Lerlandet är beläget 
vid östkusten av Eldslandet. Det är 
inklämt mellan en bergskedja i norr 
och en annan i söder. Från dessa 
berg rinner större och mindre floder 
som för med sig stora mängder löst 

                                                        
1 Det faktum att kontinenten ligger söder om Omantien 
antyder samtidigt att den ligger på det södra halvklotet. 
Detta medför att solens färd på himlavalvet inte är den 
samma som i Finland. I Eldslandet står solen högst i 
norr och därför bör detta faktum ignoreras under lajvet. 

sandmaterial. Detta material har 
bildat de stora massor lera som 
dominerar Lerlandets jordmån och 
således gett öknamn åt landet och 
dess folk. 

 
 
Klimat 
 
Klimatet är typiskt tempererat med 
passliga temperaturer och en lämplig 
mängd nederbörd under hela året. I 
de södra delarna och på de högsta 
bergstopparna faller under vintern 
snö medan sommardagarna kan bli 
mycket heta. Kontinentens vari-
erande landskap ger därtill utrymme 
för stora variationer i allmän-
klimatet. Specifikt för Lerlandet kan 
sägas att det täcks av snö ungefär två 
månvarv per vinter. 
 
 
Flora 
 
På hela kontinenten återfinns 
barrträd såsom gran, tall och en, 
samt en och annan mer sällsynt art, 
bland annat lärkträd och cembratall. 
Även om de är aningen vanligare i 
Eldslandets norra delar så 
förekommer även lövträd såsom 
björk, al, asp och rönn över hela 
kontinenten. I princip kunde man 
påstå att växtligheten i Eldslandet 
långt motsvarar den som finns i 
Dandára. En del mindre växter 
återfinns dock här som inte finns i 
Dandára och vice versa. Specifikt för 
Lerlandet är de stora mängder alar 
som dominerar skogarna och de 
hårda gräsarter som förmår borra 
sina rötter ner i de hårda jordarna. 
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Fauna 
 
Även när det gäller Eldslandets 
djurliv kan man långt likna det vid 
Dandára. Skillnaderna ligger främst i 
att mängden djur är betydligt större 
och att de lever mycket närmare 
människan. Observera dock att 
varken hästar, åsnor, kor, får eller 
grisar finns på Eldslandet. Däremot 
förekommer olika former av 
bergsgetter och liknande klövdjur. 
    Olika typer av hjortdjur är 
Eldslandets främsta villebråd. Det 
vill säga älg, hjort, dovhjort, 
kronhjort, vitsvanshjort och rådjur. 
Renar förkommer inte i Eldslandet.      
Vad gäller fiskförekomsten är även 
det långt likt Dandára med den 
skillnaden att laxfiskar såsom forell 
förekommer i de stora floderna. Till 
de stora rovdjuren hör björn, varg 
och lo. Även vildsvin är en vanlig syn. 
    
  

Samhälle 
 
Kapitlet samhälle tar upp Lakaís 
struktur, relationer till andra folk 
och interna hierarkier. Därtill ges 
inledningsvis en kort beskrivning av 
folkmentalitetens kärna. 
 
 
Folket 
 
För att kort presentera Lakaí [la-ka-
ii], lerfolket, krävs inte många 
meningar. Det räcker med att 
konstatera att de är Eldslandets mest 
primitiva folk och att deras forte är 
tillverkande av lergods. Vad som är 
ytterst viktigt att poängtera är att 
Lakaí ingalunda är idioter som 
saknar intelligens. Lerfolket är precis 
lika intelligenta som andra 

människor, men den avgörande 
orsaken till deras hämmade 
teknologiska utveckling ligger i 
följande: Lerfolket vill inte utvecklas. 
Om något fungerar och har fungerat 
tidigare så finns det ingen orsak att 
ändra på det. Varför störa det lugn 
som råder? 
 Detta är förstås något som andra 
stammar inte inser. Istället hånar de 
i smyg lerfolket för att vara en simpel 
samling dårar och barn som lever i 
leran. Benämningen lerfolket är 
något som andra stammar använder 
som öknamn för Lakaí. Däremot, 
skulle den omantiska tänkaren 
Alahred Faltaz’Irádos ha kommit i 
kontakt med lerfolket skulle han 
troligtvis ha sagt: 
 
”Under alla mina år av 
antropologiska studier har jag 
aldrig mött ett folk som stått så nära 
Renheten. Vore det inte för 
avsaknaden av Elahass skulle jag se 
dessa som de mest upplysta 
människor i den kända världen.” 
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Stammen 
 
Beroende på hur man räknar så finns 
det ungefär 16 stammar i Eldslandet, 
d.v.s. 16 olika folk som har olika 
kulturella särdrag. Olika stammar 
råder över olika geografiska 
territorier, men på grund av krig, och 
annat liknande varierar såväl 
territoriernas utbredning som antalet 
stammar från tid till tid. Inom 
stammarna känner man stor 
samhörighet och det förekommer 
vanligtvis inga strider med dödlig 
utgång. 
 Lakaí är en stam likt alla andra, 
med undantag av att samman-
hållningen är mer av en instinkt än 
ett politiskt nätverk. Medan andra 
stammar kan ha intrikata politiska 
nätverk som håller stammens olika 
byar samman så kör lerfolket mer på 
principen: 
 
”Vi är Lakaí. Är Ni Lakaí? Ni är 
Lakaí! Lakaí är vänner med Lakaí!” 
 
 
Byn 
 
Stammen är uppdelad i grupper av 
människor som vanligtvis kallas för 
byar. Byarna är sammanslutningar 
av individer och familjer som bor och 
lever tillsammans i en form av 
kollektiv. När en människa behöver 
hjälp så ställer hela byn upp för 

denne, men nackdelen är att det 
därför finns få privata angelägen-
heter i en by. 
 Lakaís byar är vanligtvis så enkla 
sammanslutningar att något avan-
cerat styre inte är nödvändigt. 
Männen respektive kvinnorna håller 
rådslag där angelägenheter disku-
teras, men den högsta auktoriteten 
är andarna och därigenom den så 
kallade Andemannen. 
 
 
Hierarki 
 
Barnet 
Barnens ställning i samhället är 
tudelad. Å ena sidan är barnen det 
viktigaste en by har. De är framtiden 
och förunnas därför all den omsorg 
de behöver. I tider av nöd är det 
barnen som får äta sig mätta. Å 
andra sidan har barn inget att säga 
till om. De skall blint lyda alla vuxna 
kvinnor och män i byn och ta lärdom 
av dem. Barn börjar tidigt undervisas 
av byborna i de hantverken och 
sysslor som hör könet till. 
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Kvinnor 
Inledningsvis bör påpekas att män 
och kvinnor är jämlika vad gäller 
status. Däremot är de mycket olika 
vad gäller uppgifter i byn. Till 
kvinnornas uppgifter hör att samla, 
laga mat, sy kläder, hantverka och 
sköta om små barn. Kvinnor får 
aldrig delta i jakt eller tillverka 
pilbågar.  
 
Män 
Männen må vara de enda som får 
jaga och tillverka pilbågar, men å 
andra sidan är de förbjudna från att 
beblanda sig i matlagning, syende 
eller formning av lergods. Männen är 
de som skall utföra de tunga 
sysslorna i byn och de som försvarar 
kvinnorna och barnen mot hot 
utifrån.  
 
Eldjungfru 
Eldjungfrun är den kvinna i byn som 
besitter den största kunskapen om 
eld: Hur man tänder den, håller den 
vid liv och släcker den. Det är hennes 
ansvar att tända eldar såväl till 
matlagning som till brännande av 
ler-gods och det är även hennes 
uppgift att föda elden med ved. 
Eldjungfrun kännetecknas av att hon 
under dagen har håret uppsatt. En 
del eldjungfrur har olyckligtvis inget 
hår alls. 
 
Andemannen 
I fredstid krävs sällan en högre 
auktoritet för att styra livet i byn. Det 
främsta som krävs är en person som 
upprätthåller kontakt med dröm-
världen för att söka råd, skåda i 
framtiden och åkalla andarna till 
hjälp. Denna person är andemannen 
och kan vara såväl man som kvinna 
även om manliga sådana är betydligt 
vanligare. 

    Andemannen är den som alla 
andra kommer till och kan därför 
anses var byns högste vad gäller 
rang. Samtidigt är andemannen 
befriad från alla sysslor som han 
annars skulle vara bunden att göra. 
Hans enda uppgift är att hålla 
kontakten med andarna och utföra 
ceremonier och ritualer som hör 
lerfolkets tro till. En andeman väljs 
vanligtvis genom att den tidigare 
andemannen rådfrågar andarna om 
saken. Om en andeman dör utan att 
ha utsett en efterträdare måste en 
andeman från en annan by rådfråga 
andarna. 
 
 
Handel 
 
Den främsta handeln med utom-
stående stammar sker mellan Kangá 
[kang-Gaa], tygfolket, och lerfolkets 
västra byar. Tygfolket, som är ett 
ambitiöst folk, har för länge sedan 
tagit initiativ till denna handel och en 
sorts symbios har utvecklats mellan 
stammarna. Kangá säljer enkla 
textilier åt lerfolket och får i gengäld 
ta del av lerfolkets ”högklassiga” 
lergods. Det var även tack vare 
tygfolket som handeln med Fèrook 
[fe-rOOk], järnfolket, uppstod. Även 
järnfolket får ta del av lerfolkets 
lergods och i gengälld får lerfolket 
bruksföremål av järn. Handeln med 
Fèrook är inte lika livlig som den 
med Kangá och det är ofta som 
tygfolket agerar mellanhand. 
    Handelsn inom ler-folket går till 
stora delar ut på att vidarebefordra 
tyger och järnföremål österut och 
forsla lergods västerut. Därtill byter 
olika byar ibland djurhudar, kött, fisk 
och andra produkter med varandra. 
Innan handeln uppstod var lerfolket 
ett folk som gick klätt i djurhudar 
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och använde vassa stenar som 
redskap. Handeln har påtvingat 
Lakaí en del utveckling, vilket de 
annars effektivt undviker. I 
lerlandets östra delar, där handeln 
avtar, finns ännu de mest primitiva 
lerfolksbyarna. 
 
 
Krig 
 
Även om Eldslandet till stora delar är 
härjat av krig mellan olika stammar 
så lever lerfolket nästan uteslutande i 
fred. Orsaken är att lerfolket inte 
besitter något som är eftertraktat av 
andra stammar. Ej heller är de leriga 
jordar som Lakaí bor på efter-
traktade för jordbruk. Det enda som 
möjligtvis skulle vara en orsak till att 
anfalla lerfolket är de stora mängder 
villebråd som härjar i lerlandets 
skogar. Å andra sidan är det få 
områden på Eldslandet där det råder 
brist på bytesdjur. 
     På Eldslandet finns det nog en del 
stammar som går ut i krig bara för 
krigandets skull, men ingen av dessa 
angränsar till Lakaí. Kangá i väster är 
ett fredligt jordbrukarfolk och 
Fèrook i sydväst strider hellre med 
sin granne i väster, Kupraí [kopra-ii]. 
Vad lerfolket beträffar så har de inga 
som helst ambitioner att gå ut i krig. 
Skulle de ha velat utvecklas, erövra 
och växa skulle de ha gjort det för 
länge sedan. 
 

 
 

Vardag 
 
Kapitlet vardag berättar om 
vardagliga göromål, hur mat 
införskaffas och vad man gör 
förutom att äta och sova. 
 
 
Samlande 
 
Samlandet är en av de två metoder 
med vilka Lakaí skaffar sin föda. 
Samlandet innebär helt okomplicerat 
att man vandrar i skogen samt på fält 
och strandkanter och plockar sådant 
som är ätbart. Observera att man 
även samlar mycket annat såsom 
t.ex. medicinalväxter, växt-fibrer, och 
material för hantverken. 
 Vad som bör poängteras är att det 
endast är kvinnorna som samlar. 
Detta bör inte ses som att kvinnorna 
är av sämre rang. Lika mycket som 
det är kvinnornas uppgift att samla 
så är det förbjudet för män att göra 
detta. Om en man skulle samla mat 
tror man att andarna skulle bestraffa 
byn genom att göra maten oren. 
Enda från barnsben följer småflickor 
med de äldre kvinnorna för att lära 
sig vad som är ätbart och vad som är 
giftigt. 
 Det som samlas i matväg är bland 
annat följande: Bär, svampar, lavar, 
rötter, rotfrukter, vildlök, frukter, 
gräsfrön, grönväxter, granskott, 
nötter, frön, fågelägg, sniglar, 
insekter och björksav. 
 
 
Jakt och fiske 
 
Jakt och fiske är männens göra. När 
pojkarna är små följer de med de 
äldre karlarna och lär sig att känna 
igen djurens spår och att smyga tyst. 
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När en pojke kommer upp i 
puberteten får han i uppgift att 
tillverka sin egen pilbåge. En pojke 
anses bli en vuxen man då han dräpt 
ett högvilt med sin egengjorda 
pilbåge. 
 Jakten är förutom ett stort prov på 
skicklighet och erfarenhet även ett 
komplicerat system av ritualer och 
vidskepelse. Utan att gå in i detalj på 
alla riter kring jakten kan sägas dels 
att en jägare alltid tackar andarna för 
sitt byte och därtill att en jägare 
aldrig skjuter eller äter av sin egen 
Vägvisare. 
 Om fisket kan sägas att det 
uteslutande sköts med juster. 
 
Hantverken 
 
Vid sidan av lerfolkets forte – lergods 
– så finns det också en del andra 
hantverken som lerfolket i allmänhet 
är mycket skickliga i. Det främsta av 
dessa är byggandet av pilbågar och 
pilar. Detta hantverk har uppstått 
som en nödvändighet hos alla 
eldsländska stammar eftersom de 
används inom såväl jakt som strid. I 
kvalitet skiljer sig lerfolkets pilbågar 

inte nämnvärt från andra stammars 
och är således inte en särskilt bra 
handelsvara. Att förglömma är inte 
traditionen att en man inte anses 
vara en fullvärdig jägare innan han 
fällt en älg med en egenhändigt gjord 
pilbåge. 
    Det är ingen hemlighet att lerfolket 
är primitivt och därför gör man det 
lätt för sig genom att nämna vilka 
hantverken som lerfolket inte 
praktiserar. Lerfolket har ingen 
kunskap alls när det kommer till att 
väva textilier. Alla tyger som de gör 
sina kläder av byter man till sig från 
närliggande stammar. Å andra sidan 
så besitter lerfolket nog kunskapen 
att sy egna kläder, även om 
kreationerna är allt annat än vackra. 
    Sedan bör påpekas att lerfolket ej 
heller behärskar metallens mysterier. 
De vet vad järn är och brukar det 
flitigt men även detta byter man till 
sig från andra stammar. Man har fått 
höra från andra stammar att de heta 
ugnar som används för att bränna 
lergods kunde lämpa sig för 
järnsmältning, men å andra sidan är 
tillgången på järnmalm mycket 
begränsad i lerlandet. 
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Lermakeri 
Lermakeriet är det enda som 
lerfolket kan utmärka sig med. Trots 
detta kan man inte tala om 
högklassiga och vackra föremål, utan 
mera om kvalitet i form av 
hållbarhet. Detta hantverk har 
uppstått dels på grund av den rikliga 
tillgång på råmaterial som lerlandets 
jordar erbjuder och dels på grund av 
efterfrågan som uppstått genom 
handeln. 
     Emedan männen sköter det tunga 
arbetet att gräva upp lera och 
transportera den in till byn så är det 
kvinnorna som sköter själva 
lermakeriet. 
     Lerlandet erbjuder en mängd 
olika lersorter av olika färg, kvalitet 
och egenskaper. Av dessa formas 
sedvanliga skålar, krus, kannor, 
urnor och behållare, men också 
smycken, musikinstrument, figurer, 
leksaker och mycket annat. Olika 
byar tenderar att specialisera sig på 
tillverkning av särskilda föremål. Att 
förglömma är inte att lerfolket också 
utvecklat relativt bra metoder för 
bränning av lerföremålen. Den 
kvinna som besitter titeln Eld-
jungfru är den som bär ansvaret och 
kunskapen att tända och hålla den 
perfekta elden vid liv. 
 
 

Religion  
 
Sektionen om religion innehåller 
texter som beskriver lerfolkets 
världsbild, människosyn och 
trosföreställningar. Därtill be-
handlar den i detalj svettritualen, 
den företeelse som lajvet Inipi 
kretsar kring. 
 
 

 
Världsbild 
 
En text om Lakaís världsbild 
kommer att skrivas inom kort. Så 
mycket kan dock sägas redan nu att 
lerfolkets syn på världen är naiv och 
enkel. En utomstående upplever 
troligtvis att lerfolket ägnat väldigt 
lite tankar åt sådana funderingar. 
 
 
Andeväsen  
 
Andeväsen finns i allt och alla, och är 
det mest centrala elementet i Lakaís 
religion. Tankar, medvetanden, 
fenomen och blotta existensen av alla 
ting och varelser är en konsekvens av 
att andeväsena finns till. Utan 
andeväsena skulle människan varken 
finnas, leva eller tänka. Ej heller 
skulle djur och växter frodas. Stenar 
skulle inte vara stenar och inget regn 
skulle falla från himlen. Det är svårt 
att förklara vad andeväsen enligt 
Lakaí är, men åtminstone kan 
konstateras att de absolut inte är 
jämförbara med t.ex. dandárernas 
föreställning om väsen. Ett ande-
väsen kan ingalunda föreställas som 
en varelse i sig, andeväsen är mer 
diffusa än så. 
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 Vad man bör observera när man 
talar om Lakaís syn på andar är att 
varje sak, varelse eller fenomen ofta 
är en blandning av flera andeväsen. 
Det kanske mest konkreta exemplet 
på detta är människans två andar. 
För det första har människan sin 
livsande; denna ger människan liv. 
En människa dör när livsanden 
lämnar kroppen. Den andra är fri-
anden, även kallad vandraranden. 
Denna ger tankar, känslor och 
medvetande åt människan samt 
förmåga att röra kroppen. Dessa två 
andar existerar i symbios och kan 
inte existera utan varandra. 
 
 
Drömlandet  
 
Den värld vi lever i är det huvud-
sakliga existensplanet. Det är här 
som det är tänkt att vi skall leva, jaga 
och föda barn. Ändå finns det 
bortom denna värld ett rike utan 
substans, där allt består av tankar 
och medvetanden, och där existensen 
bleknar bort till något obeskrivbart. 
Detta enigmatiska landskap kallas 
Drömlandet; det land som besöks 
genom drömmarna.  
 Drömlandet var inledningsvis 
tomt på allting. Det enda som fanns 
där i begynnelsen var en oändlighet 
av transcendent potential. Det som 
ger Drömlandet dess form, utseende 
och innehåll är allt det som alla 
besökare fört, och för, med sig. 
Drömlandet besöks av såväl 
människor, djur, växter som föremål 
genom deras friandar. Här är de 
förmögna att interagera på sätt 
omöjliga i Vakenlandet. 
 Allting som besöker Drömlandet 
frigör sig från sin annars be-
gränsande existens. Här uppnår alla 
ett högre medvetande och förenas 

med de andra medvetanden som 
besöker Drömlandet. Drömlandet 
saknar tid och allt som funnits eller 
kommer att finnas finns redan på ett 
eller annat sätt i Drömlandet. I 
Drömlandet finns inga hemligheter 
utan alla sanningar finns där för dem 
som söker tillräckligt djupt. 
 Att besöka Drömlandet är ett 
farligt företag. Vandrar man för 
djupt i drömmens vida riken finns 
risken att man förlorar sig däri och 
aldrig vaknar upp igen. Sömnens 
drömmar är dock ofarliga och var 
och en kan under natten vandra i 
Drömlandet utan risk att gå förlorad. 
Å andra sidan kan man aldrig vandra 
djupt i drömmens riken om man 
sover. Det enda man då ser är det 
som ligger på ytan. 
 Den andra metoden att besöka 
drömlandet är genom trans. Trans 
framkallas genom intensiv sång, 
dans, spelande på trummor, badande 
i svetthydda och genom ätande av 
vissa växter; ofta fler av dessa 
tillsammans. Vad som händer i 
transen är att livsanden och frianden 
spjälks från varandra. Frianden bli 
alltså fri att vandra ensam i 
Drömlandet. Genom trans kan man 
vandra djupt i drömmens riken och 
se de sanningar som finns däri. Här 
finns dock risken att Drömlandet 
slukar en och man aldrig vaknar 
igen. Livsanden kan inte överleva 
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utan frianden. Av den orsaken utförs 
transvandringar av lekmän endast i 
yttersta nödfall. Byns andeman är 
den som dagligen vandrar djupt i 
Drömlandet och genom sin visdom 
och erfarenhet har förmågan att åter 
vakna upp. När andra än ande-
mannen vandrar i Drömlandet är 
resan ofta ledsagad av andemannen. 
 
 
Vägvisare 
 
En text om de såkallade vägvisarna 
kommer att skrivas inom kort. 
Redan nu kan sägas ett de är 
djurandar som leder en människa 
under vandringar i drömlandet. 
 
 
Döden  
 
Oavsett hur döden inträffar så är 
slutdestinationen den samma. Om en 
kropp blir sjuk eller skadad kan 
livsanden inte längre bo kvar. Den 
lossar alla band till Vakenvärlden 
och vandrar, ledsagad av frianden, 
till Drömlandet. Om frianden 
förloras i Drömlandet under en 
transvandring kommer livsanden bli 
orolig av saknad och slita sig loss i 
sökandet efter sin äkta hälft. 
Kroppen kan inte leva utan livsanden 
utan dör sakteliga bort.  
 Lakaí räds inte döden. Man vet att 
döden bara innebär en resa till en 
annan plats. Visserligen väcker 
döden viss sorg hos de levande, men 
man vet att man förr eller senare 
kommer att återförenas i 
Drömlandet.  
 Lakaís begravningsritual är 
intressant eftersom den går ut på att 
svepa kroppen i lera och växtfibrer. 
Därefter bränns kroppen och 
resultatet är en form av förstenad 

människofigur. Denna lämnas sedan 
i skogen för att bli övervuxen av gräs 
och mossa.  
 
 
Medicin  
 
Det centrala inom lerfolkets medicin 
är rening och utdrivning av det onda. 
Reningen kan ske på många olika 
sätt, men oftast är det andemannen 
som rådfrågar andarna om vad som 
bör göras. Vanligt är förstås att vissa 
mediciner ges i form av örtavkok, 
salvor och dylikt. Därtill används 
svettning, meditation och olika dieter 
för att göra kroppen frisk. 
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Ritualer  
 
Ritualer av allehanda slag finns i 
Lakaís kultur. Allt från begravningar 
till matlagning har på ett eller annat 
sätt moment med spirituell 
anknytning. De största och viktigaste 
ritualerna är de som förknippas med 
en människas övergång mellan olika 
skeden i livet, t.ex. flickan blir 
kvinna. En säregen ritual med en 
central roll i Lakaís kultur är 
Svettvandringen. 
 
 
Svettvandringen 
Det finns många skeden i livet då 
man behöver fråga andarna om råd. I 
vardagliga göromål går man 
vanligtvis till andemannen och det är 
han som vandrar in i Drömlandet för 
att söka svaren. Det finns däremot de 
sanningar som bara man själv kan 
finna. Detta betyder oundvikligen att 
man själv måste vandra in i 
Drömlandet. Denna resa görs säkrast 
genom Svettvandringen; en transresa 
där värme, svett och doftande ämnen 
lyfter anden till Drömlandet. 
 Det är andemannen som avgör när 
en individ är tvungen att göra en 
Svettvandring. I sällsynta fall går 
endast andemannen och personen i 
fråga iväg för att göra denna resa, 
men vanligast är att man väntar tills 
en större grupp av individer har 
bildats som alla har behov att göra 
Svettvandringen. När en grupp har 
samlats gör man de nödvändiga 
förberedelserna för att sedan vandra 
iväg ut i skogen. Vandringen ledsagas 
av andemannen som genom en av 
sina färder i Drömlandet utrönt var 
svetthyddan skall resas. Ibland 
vandrar man en halv dag ibland 
vandrar man flera. 

 När man slutligen når den plats 
som andemannen förutspått börjar 
arbetet med att resa en svetthydda. I 
praktiken är detta en mycket enkel 
hydda, med väggar och tak av grenar 
och tyg. Alla som är med på 
Svettvandringen hjälper till att resa 
svetthyddan. Däremot är det givetvis 
så att männen bygger trä-
konstruktionen medan kvinnorna 
sköter om textilerna och värmandet 
av stenar. 
 Inte alltid, men en övertygande 
majoritet av gångerna, tillreds ett 
gott mål mat efter att hyddan rests. 
Detta av den enkla orsaken att 
vandringar till Drömlandet tär på 
kroppen och att man därför behöver 
något stärkande. 
 
Det som händer under själva 
svettritualen kommer att behandlas 
i detalj i en separat text samt under 
workshopen inför lajvet. 
  
 

Kultur 
 
Kapitlet kultur behandlar alla de 
aspekter i lerfolkets kultur som inte 
är direkt knutet till deras religion. 
Detta innefattar alla konstformer 
och en del av deras hantverken. 
 
 
Sång 
 
Lerfolkets sång är till för att 
upprätthålla en koppling med 
andarna. Tonerna, melodin och de 
olika orden antas vara inspirerade av 
andarna och genom att låta sången 
ljuda stärks kopplingen till 
Drömlandet. 
 Sången är allt som oftast ordlös. I 
de undantagsfall som ord före-
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kommer så är det frågan om enstaka 
ord, t.ex. vind, björn eller sten, som 
upprepas åtskilliga gånger genom 
sången. Utöver det så består sången 
av utdragna ljud och mässanden, 
antingen framförda av en individ 
eller många tillsammans. Lerfolket 
använder sig därtill av särskilda 
sångtekniker för att förstärka 
särskilda övertoner och skapa 
säregna ljud. 
 
 
Dans 
 
Lakaís dans är fri, spontan och 
improviserad. Till trummors 
rytmiska slag och till lerfolkets 
surrande sång låter man fötterna 
stampa i marken och armarna vifta i 
luften. Dansen används ofta som 
verktyg för att falla i trans, det 
tillstånd där frianden bryter sig loss 
från livsanden, och därigenom kunna 
vandra i Drömlandet. Dans kan 
också ske spontant i vardagen fall 
situationen inbjuder. Då är danserna 
betydligt lugnare. 
 
 
Konst 
 
Lerfolkets konst begränsar sig till 
konst gjord av lera. Detta innefattar 
dekorativa bruksföremål och pärlor. 
Enkla avbildningar av djur, växter 
och människor är de dekorationer 
som är vanligast hos lerfolket. 
Användande av olika färger 
förekommer i den mån som lera och 
jordarter påträffas i olika färger. 
 
 
Kläder 
 
Lerfolket har egentligen ingen egen 
produktion av textilier och således 

har också deras klädkultur utvecklats 
dåligt. Tygerna som används fås 
genom byteshandel med Kangá och 
är mestadels grova och enfärgade. 
Dessa tyger används sedan efter 
bästa förmåga till att göra olika 
plagg. 
    Lerfolket skär ogärna sina tyger 
utan använder rektangulära tygbitar 
som på olika sätt sammanfogas. 
Sömmar förekommer men det är 
också vanligt att tunnare rep 
används för att bokstavligt talat 
binda ihop plaggen.  
    Under årets kallare och snötäckta 
månvarv använder lerfolket sig av de 
kläder som bars av deras förfäder, 
d.v.s. djurhudar. Dessa värmer gott, 
men är otympliga att bära. 
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Kost 
 
Eldslandets olika stammar inför-
skaffar sin mat främst genom 
samlande, odlande, jakt och fiske. Av 
dessa är det endast odling som Lakaí 
inte praktiserar; detta dels för att de 
inte besitter kunskapen att odla och 
dels för att jordmånen på deras 
territorium inte lämpar sig för 
jordbruk. Samlandet är kanske det 
som lerfolket är bäst på, såväl när det 
gäller att veta vad som är ät- och 
användbart och hur man utnyttjar 
resurserna till max utan att skada 
naturen. 
     Trots detta är bröd inte något 
okänt för lerfolket. Av insamlade 
gräsfrön, bark och dylikt mals ett 
sorts grovt mjöl som gott duger att 
baka enkla ojästa bröd av. I 
kolhydratväg äts även olika former 
av rotknölar som även de hittas vilt 
växande i naturen. 
    Köttet som äts av Lakaí är främst 
älg, rådjur och andra lokala 
hjortdjur. Därtill äts vildsvin, hare 
och andra medelstora djur i 
varierande mängd, samt olika former 
av fåglar som t.ex. fasan, tjäder, orre, 
rapphöna och vaktel. Stora rovdjur 
såsom varg, lo och björn jagas inte 
aktivt, men det händer ibland att de 
blir byten. Att poängtera är att 
lerfolket inte äter av sin personliga 
Vägvisare och att detta är orsaken till 
att de stora starka rovdjuren sällan 
äts av jägarna själva. Denna regel 
gäller även mindre djur, fåglar och 
fiskar. 
    Fisket är av förståeliga skäl knutet 
till de byar som ligger nära kusten, 
nära de stora floderna och nära 
större sjöar. Förekomsten av fisk-
arter varierar stort från plats till 
plats, men i allmänhet äts all fisk 
som fångas. Forell och andra lax-

fiskar förekommer upp längs de stora 
floderna och anses vara en mycket 
god föda. 

Byggnader 
 
Utseendemässigt varierar lerfolkets 
byggnader aningen från by till by, 
men grundprincipen är ändå den 
samma. De flesta byggnader är 
kupolformade medan vissa byar 
bygger hyddor med ett enkelt valv. I 
hårda lerjordar grävs vanligtvis en 
grop som kan vara upp till två alnar 
djup. För att förhindra att denna 
grop blir vattenfylld vid regn 
används lerjorden för att bygga en 
vall kring gropen. Utanför denna 
cirkelformade vall reses en 
konstruktion av slanor och grenar 
som sammanfogas med rep. Denna 
konstruktion sveps sedan in i gamla 
tyger och sämre djurhudar. Under 
sommaren räcker detta till för att 
kalla hyddan beboelig. 
 När hösten kommer sker sedan 
vanligtvis en evolution av kon-
struktionen. Utanpå tyget byggs en 
sekundär träkonstruktion och stora 
mängder ris och mindre grenar binds 
fast. Antingen täcks nu kon-
struktionen i ytterligare ett lager tyg 
och djurhud eller så används lera och 
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gräs för att ge hyddan hårda väggar. 
En dylik hydda är betydligt bättre 
isolerad och i kombination med en 
eld inne i hyddan har lerfolket inga 
problem att hålla sig varma om 
vintern. 
 Det är sedan inte ovanligt att man 
när sommaren åter kommer bygger 
en ny hydda vid en av ingångarna till 
den gamla. Resultatet blir alltså ett 
större byggnadskomplex. I enskilda 
fall fortgår en hyddas utveckling i 
generationer, vilket kan ge upphov 
till imponerande bostadskomplex. 
 
Ljusa hyddor 
Till följd av att hyddor förekommer i 
olika stadier av utveckling så 
används de även till olika ändamål. 
En ljus hydda, det vill säga en hydda 
med enbart väggar av tyg, används 
under sommaren som plats för sömn 
och vid regn som plats för arbete. 
Under vintern monteras dessa i vissa 
fall ner om de inte täckts över med 
lera. De hyddor som lämnas orörda 
används till viss mån för förvaring av 
sådant som får eller bör vara fruset. 
 
Mörka hyddor 
Mörka hyddor är sådana som har 
åtminstone ett lager lera på sig. 
Dessa håller en betydligt jämnare 
temperatur och används därför som 
bostad under vintern och som svalt 
förråd under sommaren. 
 
Svetthyddan 
Svetthyddan är en säregen hydda 
som förekommer endast i samband 
med svettvandringen. Svetthyddan 
är i princip en ljus hydda, men är 
oftast mycket mindre och saknar den 
lergrop och lervall som permanenta 
hyddor har. Svetthyddan är inte en 
permanent byggnad och förekommer 
aldrig i en by. Om andemannen ser 

ett behov av en svettvandring så 
vandrar berörda parter en lång 
sträcka utanför byn där de reser en 
tillfällig svetthydda i vilken de utför 
sin ritual. 
 
Lerugnen 
Lerugnen är i sig inte en egentlig 
byggnad utan snarare ett permanent 
redskap i byn. Ugnen är gjord av lera 
och kan ha olika utformning. Den 
används av kvinnorna för att bränna 
lergods. 

 


