Tankar från karantänen
Egentligen hade jag tänkt att denna
ledare skulle handla om Corona-viruset det är ju ett perfekt ämne att avhandla i ett
fanzine om en fiktion som tar sitt avstamp i
just en dödlig pandemi - men allt har redan
skrivits och ältats till döds vid det här laget;
om våra icke-existerande nödlager, om det
moderna samhällets sårbarhet, om brister i
smittskydd och vad vi kunde ha gjort si eller
så istället. Smartare, mer pålästa människor
har redan avhandlat det. Istället vill jag
skriva om den absolut viktigaste resursen
efter katastrofen.
Senaste tiden har jag spelat en hel del
dataspel, och två av dem (finska Surviving
the Aftermath och polska Frostpunk rekommenderas!) inkorporerar spelmekanik
som verkligen fick mig att fundera över en
komponent i Solnedgångs fiktion som
jag tycker är oerhört viktig, nämligen
arbetskraft.
I vår fiktion har vi turen att större delen av
Sverige står kvar - åkrarna är fullt brukbara,
vattnet rent, fisken och viltet frodas, skogarna
är fulla av svamp och bär, och mycket av de
material en behöver för att bygga en bo är
bara att montera ner någonstans ifrån och
frakta iväg. Men du kommer ingenstans
utan arbetskraft - folk att bära, såga, hugga
ved, lägga tak, slå vall åt boskapen, plöja
och så åkrar och så vidare. Det är först
när de moderna hjälpmedlen försvinner
eller görs obrukbara (något så enkelt som
dieselslukande jordbruksmaskiner t.ex) som
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en inser hur otroligt mycket manuellt arbete
det är att ställa ett mål mat på bordet.
Det spelar ingen roll om du har containervis
med konserver, balla fordon, ammunition
och vapen - om du inte har händer nog
att utföra arbete kommer du inte komma
någonstans.
Var vill jag komma med den här funderingen?
Jag tror det får landa någonstans i att höja
blicken bortom den allt för vanliga tanken
på att hoarda överlevnadssaker och att
vara rädd för utomstående och istället se
andra människor som den absolut mest
dyrbara resursen. De bosättningar som med
öppna armar välkomnar ditresta och sätter
dem i arbete kommer att få tillbaka den
investeringen tusenfalt över tid.
Hur vi väljer att fördela arbetet och det som
produceras av det arbetet är en annan fråga...
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Man önskar ju att man skulle kunna
hävda att det första steget i att skapa
det första Solnedgångs-lajvet var att vi
satte oss ned och skrev någon form av
djup programförklaring, någon form av
ideologiskt manifest om deltagarkultur eller
någon långdragen filosofisk svada om vikten
av sammanhållning, medmänsklighet och
motstånd. Men som med så mycket annat,
så växte allt detta fram med utgångspunkt
i en mycket vag idé, och denna idé sprang
ur “Vad häftigt det vore om The Postman
utspelat sig i Sverige”. Och när denna tanke
väl planterats, var den första frågan inte helt
osökt: vem låter oss göra detta, och var?
Vi visste inte helt vad vi sökte, mer än en vag
känsla och idé om vad vi drömde om.Vi visste
att vi var trötta på att lajva i skogen, vi visste
att vi var trötta på att behöva “låtsas” att
saker runt omkring oss var något annat än
det var, trötta på att inte kunna drömma oss
bort och leva oss in och bli övertygade om
den andra verklighetens verklighet. Vi var
bara barn och inte särskilt inne i någon form
av faktiskt finkulturell lajvsväng, så begrepp
som 360, immersion, suspension of disbelief
och allt vad detta innebar var främmande
för oss. Och kanske hade vi inte särskilt bra
fantasi. Hur det nu än var, så började vi leta
efter något som skulle se ut som en färdigdesignad filmkuliss för vår saga. Såhär i
efterhand går det att se att detta kanske var
lite långsökt, och inte helt realistiskt, men
kanske var det också den naiviteten som fick
ut oss på jakten. Vi började googla.
Om man googlade efter ruiner, övergivna
platser och tomma byggnader på 2000-talet
så hamnade man nästan utan fel på en
specifik hemsida, med just det namnet:
Övergivna Platser. Efter veckor av sökande
var detta som att trilla igenom en portal till
en godisbutik, med det ena otroliga objektet
och ofattbara kulissen efter den andra, i en
aldrig sinande kavalkad. Sidan ägdes av Jan
Jörnmark, som utöver att bara fotografera
svenska ruiner också är en av våra främsta

industri- och välfärdshistoriker, och vad som
började som ett sökande efter häftiga gamla
hus blev fort en djupdykning i de fantastiska
och otroliga berättelserna om den svenska
arbetarkulturen under 50- 60- och 70-tal,
och här började Solnedgångsfiktionen och
tematiken verkligen växa fram på allvar.
Byggnaderna vi fann bar på en djup och rik
historia, på en ödesmättad tomhet och en
aura av det som en gång var, på ett sätt som
redan innan vi ens börjat skriva andades
postapokalyps, förfall och vemod. Efter
några dagar av läsande, drömmande och
stirrande på Jans otroliga hemsida, föll våra
ögon på Stråssa Gruva. Kanske var det de
ofattbara betongkolosserna, kanske var det
de gamla mögliga kontoren, murgrönan över
disponentens skrivbord eller de vattenfyllda
omklädningsrummen, kanske var det den
djupa skogen och den tysta grusöknen,
kanske var det rosten och avstånden och
horisonten. Hur det nu var, så var det efter
att ha sett Stråssa omöjligt att ens föreställa
sig att vi skulle kunna någonsin iscensätta
vår idé någon annanstans. Vi mailade Jan.
Till vår stora förvåning fick vi svar, ett både
snabbt och intresserat svar om vem som varit
Jans kontakt på Stråssa, hur man hittade dit
och den viktigaste informationen av alla:
Stråssa var helt övergivet och hade så varit
i årtionden. Utan att dubbelkolla någon av
denna information, utan att egentligen tveka
en sekund om vad som var lämpligt eller
rimligt eller okej, lånade vi en förälders bil
och kastade oss iväg mot Stråssas övergivna
gruvby och vårt öde, och inte anade vi att vi
skulle möta den kanske viktigaste personen
i hela sagan om Solnedgång på just denna
resa.
Men berättelsen om Christer, den
sparar vi till
nästa gång.

En slags omstart
Sebastian Utbult

Don’t get me wrong - jag älskar
Solnedgångsfiktionen, men ju längre
tiden går desto mer börjar jag irritera mig
på några saker som stör mitt sinne för
detaljer. Eftersom inget är heligt följer
härmed min personliga buggfix-lista för
backstoryn. Se det bara som ett förslag på
alternativ historieskrivning.

kollapsar. Stora delar av befolkningen tar sin
tillflykt till kommuner där räddningstjänst,
lokala myndigheter och försvarsmakt
upprättat flyktingläger. De sista resterna
av vårt samhälle kollapsar slutligen med
pandemin Rosen år 2016, i vilket majoriteten
av de överlevande dör.

I den etablerade fiktionen kommer Kriget
till Sverige midsommarafton 2013, och
inleds med kärnvapenbombningar av
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå,
och följs upp med landsättning av rysk
trupp. Inför Ingenmansland (2008) försökte
vi i arrangörsgruppen poängtera att kriget
som utlösts troligtvis var ett misstag, och
kärnvapnen och efterföljande invasion gått
“på automatik” efter att Ryssland också
bombats och attackerats. Det var oklart exakt
vad som hänt och vem “boven” var och hur
det exakta skedet såg ut, men detta följdes
av “automatiska” svar från NATO-länder,
och de delar av svensk försvarsmakt som
lyckats mobilisera (betänk att stora delar av
myndighetssveriges och försvarsmaktens
ledning försvunnit i och med att Stockholm
förintades).

Kriget fortsätter genom hela sommaren
och hösten, och slutar i det som i fiktionen
kallas Bombvintern - en sista förödande
bombkampanj från luften där vägar, broar,
vattenreningsverk och annat bombas
sönder. Det här känns idag, för mig,
tämligen orealistiskt givet tidigare faktorer.
Någonstans finns det outtalade antagandet
att resten av världen också dragits in i ett
kärnvapenkrig, och för mig känns det då
märkligt att det flera månader senare finns
resurser och ens stridsmoral nog att få upp
våg efter våg av bombflyg i luften för att
bomba mål i ett krig som är helt poänglöst.

Problem #1: Bombvintern

Lösning

Den omedelbara katastrofen (det som i
fiktionen kallas Smällen) följs således av
Kriget - ett smutsigt, förvirrat krig mellan
desillusionerad och avskuren rysk militär på
ena sidan och (sporadiskt) NATO-understödd
panikmobiliserad svensk försvarsmakt på
andra sidan, och mellan dem en chockad
svensk befolkning som desperat låser in sig
i sina hus eller försöker fly undan striderna,
strömavbrotten och trasig infrastruktur.

Bombvintern inträffar aldrig. Kriget är i
princip över dagen efter invasionen - de
ryska trupperna har tappat kontakt med
hemlandet och får inga förstärkningar
eller förnödenheter, och måste inse att
deras hemland också bombats. De är nu
fast i Sverige, med ett djupt chockat men
hämndlystet folk som fiende. De strider
som därefter sker är, från rysk sida, rena
överlevnadstaktiker - man försöker länka
upp med andra ryska enheter, man försöker
komma över förnödenheter, bränsle och
transport, samtidigt som man utsätts för
ständiga attacker från flyg och markförband.

Smället och Kriget följs därefter av en period
på runt tre år, Svältåren, under vilket resterna
av samhället som fortfarande finns kvar

Civilbefolkningen går inte att kontrollera,
och en hel del av dem utövar både civilt
motstånd såväl som attentat. De attacker

på infrastruktur som sker är en blandning
av att rysk trupp försöker förhindra svensk
trupp att nå dem (t.ex sprängda broar),
svenska preventiva attacker för att förneka
fienden resurser (t.ex nerbrända stadsdelar,
vägspärrar, mineringar av vägar mm) och
sidoeffekter av kaoset (sluss-system som inte
sköts av personal eftersom de stuckit, gas- och
elbränder i städerna utan brandkår, missriktat
eller överentusiastiskt sabotage från svensk
civilbefolkning). Skadan är dock inte fullt
så stor på svensk infrastruktur som tidigare
etablerats - men utan tekniker, elförsörjning
och underhåll kommer saker ändå snabbt att
gå sönder eller bli obrukbart.

Problem #2: Glappet

Det som händer efter Bombvintern är
en humanitär katastrof. Vatten- och
kärnkraftverken har nödstoppats (något
av kärnkraftverken drabbas till och med
av härdsmälta i originalfiktionen) och
personalen finns inte längre på plats - så
strömförsörjningen är extremt begränsad,
hela Sverige befinner sig i kaos, vägarna fylls
av flyende människor.
Lokala
organisationer,
försvarsmakt
och kommuner försöker desperat samla
befolkningen i uppsamlingsläger för att
kunna erbjuda mat, sjukvård och tak över
huvudet. So far, so good. Men därefter går det
ungefär två år innan nästa stora katastrof sker
- pandemin Rosen (som har sin egen punkt
här längre ner). Det är för mig en alldeles
för lång period om vi också i fiktionen vill
ha med en viktig sak - nämligen att plundra
(“gräva”) gamla mobiliseringsförråd, hus och
affärer. Det är helt enkelt orimligt att det
skulle finnas något kvar av överlevnadsvärde
i bostadshus eller mobiliseringsförråd efter så
lång tid för Grävare att hitta.

Lösning

För att en av fiktionens grundvalar skall
fungera - att det fortfarande går att hitta
t.ex mobiliseringsförråd, beredskapslager,
affärer, varulager eller bostadshus med saker
i - behöver vi faktorer som hindrar både
civila, militärer och myndigheter från att

organiserat och över tid länsa dessa resurser.
En viktig faktor här hade varit ett kortare
glapp mellan Kriget och Rosen (se nästa
punkt). Kombinerar vi detta med stridigheter
runt/kring stadsområden som tvingar
befolkningen på flykt och radioaktivt
nedfall (betänk att nedfallet rimligtvis inte
bara kommer från de fyra kärnvapen som
släppts över Sverige, utan även från andra
kärnvapenexplosioner på andra ställen något som lämnas suddigt i fiktionen men
bör ha hänt) över stora ytor får vi en rimligare
situation där befolkningen flyr husen, helt
intakta, på kort tid och därmed lämnar
mycket kvar.
Kriget, pandemin, nedfallet och det
allmänna kaos som uppstår gör att stora
delar av dessa lokaler står orörda i många år
efter Smällen. Många beredskapslager och
mobiliseringsförråd hinns aldrig fram till i
kaoset och glöms bort när de som visste var
de fanns försvinner i kaoset.
Det radioaktiva nedfallet är såklart av den
mer realistiska typen snarare än någon
slags Fallout-version: väder, vind och regn
kommer att skölja bort majoriteten av det
över loppet av tio-femton år - som t.ex i
Pripyat - och koncentrera det till dammar,
diken, källare och så vidare, och göra hela
områden tillräckligt ohälsosamma under
fiktionens första tio år för att de skall ha fått
stått orörda. Det gör också utforskandet av
övergivna bostäder mer spännande - områden
som legat orörda i ett antal är kan plötsligt bli
“säkra” att besöka - men du kan få en rejält
otrevlig överraskning om du trampar ner i fel
dike eller tar ett djupt andetag i fel källare.
Rädsla för Rosen lär också ha varit en starkt
bidragande faktor till varför man inte tidigare
bröt sig in i hus och lägenheter där deras ägare
kan ha legat döda.

Problem #3: Rosens dödlighet

Hela poängen med sjukdomsepidemin Rosen
som fiktionselement var att skapa ett Sverige
där människor är en bristvara - ett i stort sett
öde land. I fiktionen har pandemin Rosen,

tre år efter Smällen, ihjäl 90-95% av Sveriges
befolkning, vilket då skulle motsvara minst
sju miljoner dödsoffer (2013 hade Sverige
runt 9,5 miljoner invånare. Om vi räknar
hyffsat realistiskt bör cirka en halv miljon
människor dött som en omedelbar effekt av
kärnvapenbombningarna, med ytterligare
någonstans mellan en halv miljon till
trekvarts miljon dödsoffer som en indirekt
effekt av kärnvapenbombningarna). Det är
en vansinnigt hög dödlighet, speciellt med
tanke på att det, tre år efter Smällen, är en
mycket låg rörlighet bland befolkningen (de
flesta håller sig isolerade ute på gårdar eller i
hus, eller sitter “fast” i uppsamlingsläger, och
ingen reseindustri är igång).
Som jämförelse dog någonstans mellan trettio
till sextio procent av Europas befolkning
av den hittils värsta epidemin som drabbat
oss - pesten på 1300-talet, och den totala
dödligheten i den värsta pandemin i modern
historia - spanska sjukan - dödade någonstans
mellan 2,7-5,5% av världens befolkning. En
dödlighet på 90-95%, speciellt under de
förhållande som råder i fiktionen vid denna
tidpunkt, är starkt orealistiskt.

Lösning

Till att börja med bör Rosen redan ha
spridits innan Kriget (potentiellt är den
isåfall en faktor i varför
Kriget bryter ut). För
att kunna nå och
smitta en majoritet
av
Sveriges
befolkning måste
sjukdomen
inte
bara

vara extremt smittsam, utan också ha en eller
flera andra faktorer; lång inkubationstid (dvs
det tar lång tid från det att du smittas till dess
att du börjar uppvisa symtom, minst flera
veckor), hög mutationsgrad (ökar chansen att
exponera även de som har viss immunitet från
tidigare mutationer av viruset och försvårar
identifikation och botemedel), långt
sjukdomsförlopp (ett snabbt och allvarligt
sjukdomsförlopp minskar chansen för viruset
att spridas till friska människor, och minskar
också den smittades “möjligheter” att t.ex
resa runt och smitta andra) och troligtvis
flera smittovektorer (t.ex en kombination
av droppsmitta och överförd smitta till t.ex
loppor, löss och så vidare som kan bäras av
råttor och andra djur).
Så som Rosens förlopp beskrivts i fiktionen
tidigare är det också ett för snabbt förlopp
- hela epidemin är över på mindre än ett
år. Det vore mer realistiskt med flera år av
“säsongsutbrott”, kanske av nya mutationer
av viruset, där varje våg är mer dödlig än den
förra. Min “lösning” är således:
1. Rosenutbrottet sker redan några
veckor innan Kriget bryter ut, men
börjar i liten skala. Betydligt fler än de
som uppvisar symtom
är redan
smittade, och smittan
sprider sig fort när
folk trängs ihop efter
Kriget.

2. Rosen är inte fullt så dödlig. En
dödlighet jämförbar med 1300-talets
pestepidemi, på runt 60% över tid, är
mer rimligt. Det motsvarar X miljoner
av Sveriges överlevande befolkning.
3. Rosen-epidemin fortsätter i flera
år, i nya “vågor”. Detta har effekten
att väldigt många “isolerar” sig på
landsbygden och inte vågar sig ut/vågar
träffa andra människor. Det löser också
problemet med varför så mycket av
Sverige står “orört” flera år efter Kriget.
4. För att “få ner” befolkningen till
samma siffror som i originalfiktionen
(endast 5-10% av post-krigssveriges
befolkning överlever) får vi ta till
alternativa förklaringsmodeller: de
som inte dör av Rosen dör av svält,
umbäranden och andra sjukdomar.
Om vi lägger till ovan
nämnda självisolering,
en eller flera hårda
vintrar eller somrar
med
torka,
ingen
tillgång till drivmedel
till jordbruksindustrin,
ingen
arbetskraft
till
jordbruket,

inga transporter eller infrastruktur för
matleveranser och så vidare kanske vi kan
landa på ungefär samma siffror över loppet av
några år ändå.
Vi kan lägga till ytterligare dödsoffer från
faktorer såsom brist på medicin, brist på
sjukvård, våldsamheter (när t.ex folk slåss om
resurser, eller dör i stridigheter under Kriget).
Vi kan också addera ett inte obetydligt
antal dödsfall över tid från exponering
av radioaktivt nedfall - antingen damm
från explosionerna i sig, eller radioaktiva
element som vandrat ner i jorden och sedan
upp i näringskedjan för att till slut hamna i
magsäckar och lungsäckar. Vill vi sträcka
fantasin ytterligare ett snäpp kan vi addera
koleraepidemier - kolerautbrott är mycket
ovanliga i Sverige men ofta förekommande i
delar av Ryssland, och via invasionen kan vi
potentiellt ha fått hit kolera också.

Orsak

Döda

Svårt sårade

% av befolkning

Kärnvapen, Stockholm (550kt)
Kärnvapen, Göteborg (550kt)
Kärnvapen, Malmö (550kt)
Kärnvapen, Umeå (200kt)
Strider under Kriget
Rosenepidemin
Svält & umbäranden
Radioaktivt nedfall
Följdsjukdomar & sjukvårdsbrist
Totalt

195 000
158 000
147 000
30 000
25 000
5 800 000
980 000
20 000
475 000
7 830 000

325 000
180 000
90 000
25 000
190 000
80 000
890 000

5.44%
3.54%
2.48%
0.58%
2.25%
60.69%
10.26%
1.05%
4.97%
91.25%

Tekarlärlingens Dagbok
Daniel Wiklund Langs

Gården låg avsides.
Man var tvungen att vika av från leden
och traska en bra bit inåt skogen innan man
skymtade husen. Men jag visste att besöket
skulle vara värt mödan.
Knåpar-Viggo gjorde så vackra smycken
nämligen, såna som gick hem i både Östbacken
och Bytarstan. Dessutom så var Viggo inte
vidare bra på att förhandla när man kom. Nä,
han va så tacksam när en tekare tog omvägen
förbi hans boplats. Speciellt sen hans dotter
Vela fick barn. Nåjo, hälsan hade dom nog
senast jag såg dom. Men med smått i huset så är
det alltid nån sjukdom eller krämpa som man
är gärna förebygger eller dämpar effekten av.
‘Vemärä?!’ hörde jag plötsligt en röst skrika.
Jag ropade till svar och presenterade mig som
apotekare, här ute har de ändå ingen aning om
vem som är lärling eller inte.
‘Du måste vara Viggos yngsta, Ville?’
Visst var det så. Ynglingen stack snopet upp
huvudet ur snåret, ursäktade sig och erbjöd
sig bära min packning den sista vägen fram
till gården. Något som jag tacksamt tog emot.

Han bar på en gammal rostig pekare också,
såg jag nu. Antagligen gårdens enda, och nog
aldrig använd.
Ja jag kallar det “gård” men egentligen är
det väl mera ett par gamla småstugor som står
vid skogsbrynet till en åker stor nog att föda en
handfull människor.
Men Gårdsfolk som Knåpar-Viggo skulle
nog kalla riktiga gårdar som Finnfall för byar
och byar för städer. Måtte stackarn aldrig se
Värnhem eller för den delen Bytarstan! För
mot den dåndängan gamle Viggo skulle få då
hjälper nog ingen tinktur jag kan trolla fram!
Inte för att Gårdsfolk skulle få för sig
att resa mot ‘stan’ inte. Nä där är ju fullt av
Lurare, Grävarfolk och annat pack som inte
brukar jorden som folk. Jävlar i havet vad
ni ska veta att Grävare verkligen inte är väl
ansedda här ute bland gårdarna. Vi handlare
och köpmän vet ju bättre. Men Gårdsfolket har
ibland svårt att skilja på Rövare och Grävare,
jajamän. Vapengäng som vapengäng menar
dom.
Även om jag inte håller med så förstår
jag att, från deras perspektiv, beter sig
Grävargrupperna väldigt besynnerligt, även
om man räknar bort vapenskramlet och
plåtboxarna alltså.
Jo för att Grävare betraktar reliker och
fynd från tiden innan Smällen och Rosen som
sagolika skatter inte bara förbryllar folk här

ute, utan till och med skrämmer dem! De anser
i överlag att förrfynd och kvarrester för otur
med sig.
Även om det såklart var länge sen alla
Grävare levde endast allena på att gräva
såklart, men försök å övertala gårdsfolk om
såna nymodigheter. Men med tanke på allt
skrot och småplock som de som plogar och
vänder jord på samma ställe hittar så är det
kanske inte så konstigt att allt fler Grävare
väljer att gräva där de står, så att säga. Vad vet
jag.
För en handlare är det dock tacksamt att
ta emot förrfynd som betalning, speciellt om
man vet att man senare kommer stöta ihop med
ett Grävarlag. Vinst på vinst! Gårdsfolket är
det närmaste tacksamma för att bli av med det.
Men ofta är det bara skräp såklart.
Nåja, jag förväntade mig i alla fall inte
något sådant som betalning denna gång. Det
var relativt nyligen som Viggos familj plöjde
upp ny mark för att göra åkern större och då
hittade de då ingenting så vitt jag kan minnas.
Unga Ville ledde mig i alla fall in till gårn.
Inne i Storstugan, som inte är vidare stor, såg
det ut som förra gången jag var här. Med byk
hängande kors och tvärs och djurhudar och
allehanda verktyg på alla möjliga ytor som
fanns att tillgå. Man skulle kanske förvänta

sig att en som Knåpar-Viggo skulle ha det
stökigt, men även om det var trångt i stugan
så fanns där ordning. Allt småpill och plock
som han har till sina smycken var till exempel
förpassade till en liten hörna nära elden där
ljuset är som bäst.
Knåparns familj blev nog glada när man
klev in i värmen. Det bjöds både på surr och
tunnbrö, men det där småpratet som de gillar
att ha till sittningar i de storsättningarna blev
det inget av. Gårdsfolk vet bättre än att slösa
sånt när man stoppar i sig.
Det var bra med Viggo, nyblivna modern
Vela med. Den minsta hade inte fått något
namn ännu men mådde som smått ska. Med
handeln gick det fint, en handfull smycken i
utbyte mot en småflask med lir mot huvudvärk.
En bra kur att ha som det småknyttet skrek när
det dröjde nån minut med maten!
Jag stannade inte för övernattning, utan
skyllde på att jag måste vidare. Nästa stopp
blir först om några dagar. Hagfors-Harry har
den bästa honungen på den här sidan av Klaran
och jäkligt bra hemsoppa.

Hör du mig?
Sebastian Utbult

Inget samhälle med någon form
av
komplexitet
överlever
utan
kommunikation, och det gäller även
de samhällen som sprungit upp i
Sverige efter katastrofen. Att snabbt
kunna kommunicera, inte bara mellan
bosättningar utan även inom dem,
sparar tid, resurser och arbetskraft som
synnerligen behövs till annat än att
springa med meddelanden. Här följer
några av de kommunikationstekniker
och nätverk som existerar efter Smällen.

1,5V-batterier (utbytbara - och går enkelt
att modifiera för drift med valfri strömkälla
av någon med lite kunskap) och kan
utöver att användas för tal också användas
för morsetelegrafering med telefonens
summerknapp. Maximal kabelräckvidd
mellan två telefoner eller en växel och telefon
är hela nitton kilometer (med DL-kabel
av god kvalitet), längre än så tappar man
hörbarheten i röstkommunikation men kan
fortfarande använda morsesignalering med
summer.

Lokala telenät

Kablaget är en tunn nylontäckt tråd som
innehåller fyra kopparledare och tre ståltrådar.
Saknar man den militära DL-kabeln går det
att bygga egen eller, med lite tur, använda
gammaldags telefonkopplingstråd som finns
i äldre hus - dock med potentiell kvalitetseller räckviddsförsämring.

Försvarsmaktens
äldre
fälttelefoner,
Fälttelefon m/37 (kärleksfullt kallat “fältapa”)
samt de något mer moderna Fälttelefon
390MT, är extremt hållbara och enkla
maskiner för rudimentära telefonnätverk,
och de tillverkades i ofantliga mängder. De
får anses som enkla att få tag på, då 390MT
fanns i mängd ute på förråd och förband, och
m/37 var vanlig ute på överskottslager eller
hos diverse föreningar och museer. Växlar
och trådrullar är något mer sällsynta, men
inte oöverkomliga. Telefonutrustningen är,
även efter Kriget, enkel att underhålla och
reparera, kräver ingen extern strömförsörjning
och håller för evigt. Dessa är mycket vanliga
för enklare telefonnätverk ute i bosättningar.
Fälttelefonerna kräver som sagt ingen extern
strömförsörjning, utan drivs av två interna

Telefonerna går antingen att koppla ihop
en och en med kabel mellan, eller till en
manuell telefonväxel (de vanliga modellerna
inom försvarsmakten heter Växel 10DL och
Växel 40DL, där siffran avslöjar hur många
telefoner som går att koppla till dem). Flera
växlar går också att kedjekoppla. Växlarna i
sig drivs på fyra stycken 1,5V-batterier, och
har strömingång för 12V, vilket i princip
vilken bosättning som helst med en solpanel
eller vindsnurra klarar av att producera.
För att sträcka räckvidden bortom nitton
kilometer behöver man sätta en
växel mellan. Växlarna kräver
en operatör, som manuellt
kopplar samtalen, samt då
strömtillförsel.
Möjligheten att överföra
data över dessa telefonnät
är nästintill obefintlig. De få
teleskrivare och telexmaskiner
specifikt byggda för detta var

långt innan Kriget utrangerade och det finns
troligtvis ingen kvar i livet som vet hur de
fungerade. Elektronikentusiaster i Värnhem
har laborerat med dataöverföring men hittills
inte lyckats prestera något värt att satsa på.
Både Östbacken och Värnhem har väl
utbyggda lokala telefonnät av den här typen,
med flera växlar och många telefonapparater
både i själva bosättningen och i dess diverse
yttre posteringar. Några år efter Östbackens
bildande drogs den första DL-kabeln mellan
Östbacken och Värnhem, ett avstånd på cirka
42 kilometer med två små växelstationer på
vägen - den första i Forshammar närmast
Östbacken och den andra i Kärrbo närmast
Värnhem. Dessa två växelstationer bemannas
dygnet runt av några få operatörer från båda
bosättningar, och telekabeln möjliggör
alltså ett enda telefonsamtal åt gången detta används primärt för nyhetsutbyte,
koordingering av säkerhetsarbete, frågor av
diplomatisk art och så vidare.

Några specifika klockslag varje dag är
vikta åt överföring av kortare personliga
meddelanden. En fråga som varit uppe på
tapeten många gånger i båda bosättningar
är att utöka med ytterligare en telefonkabel
(för utökade privata telefonsamtal) - något
som hittills inte kommit till stånd på grund
av att det anses ta för mycket resurser och tid
i anspråk.

Det
civila
markbaserade
telefonnätverket

Det gamla beprövade telefonkabelnätet i
Sverige - känt som “kopparnätet” - finns
fortfarande kvar och är i mångt och mycket
fortfarande helt. Problemet är att det på
många sträckor förlitar sig på moderna
telefonväxlar - växlar som både kräver
ström och mycket tekniskt underhåll för att
fungera. Fördelen med nätet är att det finns
överallt - det finns knappt ett hus byggt
innan 2010-talet som inte är inkopplat i
kopparnätet.

Trots växelproblematiken finns det sträckor
av nätet som går att få igång - om du kan
mata ström till rätt växelstationer och
kopplingsplintar längs vägen och lyckas
hitta sträckor med äldre växlings- och
kopplingsutrustning. Ett exempel där man
lyckats med detta är Rifallet, där man genom
en lång serie omkopplingar har fungerande
telefonlinje mellan Östbacken, Rifallet och
Värnhem. Rifallets roll är sköta om och
förse den lokala kopplingsstationen med
ström, vilket man gör med en blandning av
solcellspaneler, vindsnurror, en improviserad
bank av bilbatterier samt en gengasdriven
generator i nödfall - samt att agera
nätverkshub mellan de två telefonlinorna.
De två telefonlinjer man fått igång från
kopplingsstationen utanför Rifallet (RifalletÖstbacken och Rifallet-Värnhem) används
uteslutande för dataöverföring - med hjälp
av gamla telefonmodem. Det är en långsam
process - teoretiskt maximalt 7 kilobytes per
sekund, men i realiteten ofta närmare 2-4
kilobyte i sekunden beroende på en mängd
faktorer så som väder, tillgänglig el osv.
Datakommunikationen här är nästan
uteslutande i enkelt textformat - saker som
högupplösta bilder eller video kan ta timmar
eller dagar att överföra. I nödfall (t.ex
om DL-nätverket mellan bosättningarna
bryts pga nerblåst kabel) kan modemen
stängas av och telefonlinan användas för
röstkommunikation.
På grund av detta blygsamma datanätverk
har den lilla bosättningen Rifallet gått från
en obetydlig gård till en nyckelspelare i
samarbetet mellan Östbacken och Värnhem,
och det har lönat sig bra, då båda bosättningar
har ett stort intresse av att kommunikationen
fungerar bra och säkert.

Försvarets Telenät (FTN)

Ett väl utbyggt och stryktåligt telenät tänkt
som ett driftsäkert kommunikationsnätverk
för Försvarsmakten och berörda myndigheter
i händelse av krig. Detta nät, som bestod
av både kopparkabel, optokabel för

dataöverföring och diverse radio- och
mikrovågslänkar, användes faktiskt flitigt
under tiden mellan Kriget och Rosens utbrott.
Nätet finns fortfarande kvar, men har av
naturliga anledningar inte underhållits och
är därför fullt av hål och brutna förbindelser.
Flera bosättningar (och till med några
nyfikna grävar-mekar) har laborerat med
att få igång delar av nätet men problem
med dokumentation, strömförsörjning och
svårutbytbar teknik (t.ex mikrovågslänkarna)
har hittills inte gett några vettiga resultat.

Radiokommunikation

Radio är enkelt och resurssnålt då det inte
kräver kilometervis av kabel (som kan gå
sönder) och växelpersonal, och används
därför flitigt i Solnedgångssverige. Helt
civila radiokom-apparater (t.ex jaktradio
eller “walkie talkies”) fanns det gott om
både i civila hem och i affärer och andra
institutioner, och de kräver inget mer än
att man laddar batterierna. Nackdelen med
de civila radioapparaterna är förstås en
relativt låg räckvidd, det är lätt att hamna
i radioskugga (i en dalgång eller på andra
sidan en kulle) med mera. Var och varannan
bosättning har komradioapparater, så även
grävarbesättningar.
Alla radiosystems räckvidder påverkas
störst av tre faktorer: sändarens styrka (uteffekt, mäts i watt), hinder mellan sändaren
och mottagaren (till exempel kullar, skog,
byggnader) samt frekvens (lägre frekvenser
har längre räckvidd vid samma uteffekt
Typ

Frekvens

Effekt

Räckvidd
(fri sikt)

PMR
Jaktradio
Jaktradio
Ra145/146

446 MHz
27-155 MHz
27-155 MHz
30-76 MHz

0,5 W
5W
25 W
4W

Ra145/146

30-76 MHz

4W

Ra145/146

30-76 MHz

4W

Ra180

30-88 MHz

5W

Ra180

30-88 MHz

5W

Ra480

30-88 MHz

50 W

Ra480

30-88 MHz

50 W

2 km
8 km
20 km
7 km
(marschantenn)
12 km
(normalantenn)
25 km
(högantenn)
4 km
(marschantenn)
8 km
(normalantenn)
20 km
(fordonsantenn)
30 km
(högantenn)

än högre frekvenser). Fler faktorer, så som
höjden på antennen, antenntyp, modulation
mm inverkar också på räckvidden. För många
radiotyper - men inte alla, det beror på vilken
frekvens - är helt enkelt jordens krökning
gränsen, vilket motsvarar runt 11 km.

är det fullt möjligt - om det finns någon
som lyssnar - att prata med hela Europa och
längre bort (om sändareffekten är stark nog).
Överlag verkar det, några år efter Kriget och
Rosen, ganska tyst på kortvågsbanden.

De absolut vanligaste civila radiotyperna
att finna ute i efterkrigstidens Sverige är
simpla konsumentkomradios (PMR) och
diverse jaktradios (som ofta kommer i
konfigurationen 5 eller 25 watt uteffekt), även
om det finns en uppsjö andra typer och i olika
effektutföranden.

De militära radiosystem som går att stöta på
i Solnedgångssverige har fördelen att de ofta
är betydligt mer robust byggda (och därmed
större chans att de fortfarande fungerar
och tål väder och vind). Efter Kriget fanns
mycket militär radioutrustning “ute på vift”
- både svensk, rysk och från diverse NATOländer - och är således relativt enkel att få
tag på för drivna Grävare. De kan dock
vara mycket mer komplicerade att använda
- speciellt de modernare radiosystemen
med dataöverföringsmöjligheter, krypterad
kommunikation och så vidare. Att kunna
sända krypterat är förstås intressant för
många - både grävare och bosättare, så även
möjligheten till trådlös data/textöverföring.

För att förlänga räckvidden på komradio kan
man använda sig av så kallade repetrar - som
fångar upp en radiosignal och skickar den
vidare. Många moderna komradioapparater
av lite högre kvalitet har funktioner där du
kan använda två ihopkopplade radioapparater
för detta syfte (du har nu effektivt fördubblat
räckvidden), men det finns också dedikerade
repeterstationer. Dessa är betydligt mer
komplicerade och kräver sin tekniskt kunnige
dels för att ens hitta någonstans i det avfolkade
Sverige och sedan också att konfigurera och
drifta - men får du det att fungera kan vissa
av dem öka räckvidden mångfaldigt.
Det är värt att nämna, när vi pratar
om komradios, att bara för att du i din
radioapparat kan höra någon prata innebär
det inte automatiskt att de kan höra dig svara.
Sändaren kan ha högre uteffekt (och därför
nå din radio) medan din radioenhet kanske
har en lägre uteffekt (och därmed inte når
sändaren).

Amatörradio

Amatörradio, eller HAM-radio, var aldrig en
stor folksport i Sverige, men rimligtvis bör
åtminstone några gamla radioamatörer och
deras utrustning överlevt Kriget och Rosen.
Här används kortvågsradio, som har lång
räckvidd (radiovågorna studsar på jonosfären
och kan således färdas långt bortom
horisonten) men där hörbarheten kan variera
mycket beroende på väder, solens inverkan på
jonosfären och så vidare. Med kortvågsradio

Militär radio

De militära radiosystemen har också ett
stort urval av högantenner (för längre
räckvidd) och repeterstationer, även om
dessa är något svårare att få tag på. De
militära radiosystemen, speciellt de lite
större för montering i fordon och så vidare,
har dessutom normalt sett högre ut-effekt än
civila system, vilket betyder längre räckvidd.
De vanligaste militära radiosystemen att
finna i Sverige efter kriget är Radio 145/146,
Radio 180 samt fordonsvarianten av Radio
180 som heter Radio 480.

Radiostationer

Att driva en radiostation, dvs envägsrundradio (på AM eller FM-bandet), i ett
samhälle likt Sverige efter Kriget, är ingen lätt
sak. Många av de radiosändarsystem som var i
drift innan Kriget är moderna, komplicerade
system med många delikata komponenter
som degraderar över tid. Men lite äldre,
enklare och robustare sändutrustning finns
såklart kvar här och där i landet (främst hos
gamla student- och närradiostationer) och går
såklart att använda om man har lite tekniskt

know-how. Det stora problemet är, som med
mycket annat, strömförsörjningen. FM-radio
med vettig räckvidd slukar rätt mycket ström.
I postkrigs-Sverige finns egentligen bara en
större fungerande radiostation - Radio Boda,
öster om Mora. Med sina två sändarmaster kan
de, vid full effekt, nå så långt som till Gävle i
öst och Värnhem i söder, och allt som behövs
för att lyssna är en helt vanlig radio som finns
överallt. Radio Boda förbrukar mycket el för
att driva sina sändare, och därför sänder man
bara kortare inslag på fasta tider, men för alla
inom räckvidden är dessa radiosändningar
mycket uppskattade, då de innehåller både
nyheter, meddelanden, skvaller, kortare
musikstycken, väderrapporter och den
mycket viktiga tidssignalen som alla i
området använder för att synkronisera sina
klockor (“Boda-tid”).
FM-radiostationer med kortare räckvidd
är dock inte helt ovanliga kring större
bosättningar, men deras räckvidd är inte
större än några mil på grund av utrustningen
och energikraven.

På linan
• Hjälten Anna Sortti har tagit fram en
pedagogisk gloslista av Grävartugget, tänkt
att användas som studiematerial för de som
vill spela Grävare framöver. Materialet hittar
ni på https://bit.ly/2DBH2xv. Nu söker hon
salta busar att läsa in materialet så att det blir
tillgängligt över för de som har svårt att ta till
sig stora sjok text. Har du vägdamm i halsen
och lust att hjälpa till så ta kontakt med henne
bums över valfritt kommunikationsmedium!
• Lajvområdet (och vilken jävla toppfemma
till lajvområde sen) där Mutant: The Last
Ark-lajven körs är tillgängligt att hyra eller
ordna diverse samarbeten med efter oktober.
För den som inte vet är det en ö i Stockholms
skärgård helt överfull med skrot, cisterner,
båtvrak och annat som får det att pirra i
kroppen. Ta kontakt via mutantzone.com!
• Som så mycket annat detta är är lajvet
Grävarmarknaden inställt - eller rättare sagt
flyttat till okänt datum 2021. Mer info lär
dyka upp efter hand.
• En för Solnedgång-fans tematiskt passande
pod vid namn Vår beredskap är god är värd
att kika på! Bakom mikrofonen åtefinns bland
annat Johannes Axner (Skymningsland,
Midsommar 2013). I skrivande stund finns
två avsnitt ute, och fler kommer. Du hittar
podden på https://godberedskap.captivate.
fm
• Ett Netflixtips för dig som gillar The Road:
Casey Afflecks Light of my life kombinerar
konceptet "förälder och barn i smutsiga
täckjackor" med infertilitetspandemi. Värt
en titt.
• Alla (för redaktören kända) sånger skrivna
specifikt för Solnedgångsvärlden finns
nu samlade (med både ljud och text) på
Lajvmusikwikin! https://bit.ly/333Urav

Så in i plåtboxen, busar
Än har vi fläckar kvar
Och nog finns det gåtor och frågor, så klart
Men vägen den har alla svar
En gång var jag ett yngel och jag jobba’ mig fram
På en åker där jag levde på potatis och skam
Ja, tills dagen när busarna kom
De rulla’ med plåtboxen laddad med bling
Å med kånkarna fyllda av syra med sting
De tog mig på mitt livs svängom
Det som förr varit tradigt och jävligt och stelt
Hade ersatts av spänning och livet blev helt
Ja, jag kände mig hel och komplett
Visst fick jag slita och jobba som fan
Men allt kändes bättre ju mer jag blev van
Även hårdaste harvet blev lätt
Livet var billigt fast soppan var dyr
Varje dag i mitt liv var ett nytt äventyr
Ja, vår färd tycktes va’ utan slut
Över asfalt och lera och grus likaså
Över tomma hylsor av sju-sextiotvå
Emot knaster och slumptugg och krut
Vi rygga’ med busar av suraste slag
Och gräven gav ära och byk åt vårt lag
Ja, vi byggde vårt rykte och namn
Vi riktade pekarn' mot trubbel och strul
Och asfalten sjöng under plåtboxens hjul
Varje natt sov vi tryggt i dess famn
Fast en efter en blev de avställda fler
Och resten blev skrot eller pluggades ner
Ja, till sist fanns det knappt någon kvar
Vi som vart’ flugmat och yngel en gång
Fick bära väghundens karta och ljugarens sång
Genom mörkret mot ljusare dar
Det ljuset det söker vi ännu i dag
För det är röda tider i mer än ett lag
Ja, en dag kommer byket va’ slut
Vem vet vad som händer med grävarna sen?
Om inte annat blir vi sagor för sölarna, min vän
In i boxen så rullar vi ut
In i plåtboxen, busar
Än har vi livet kvar
Och nog finns det gåtor och frågor, så klart
Men Döden den har alla svar

barkas av och alla “hårdheter” (såsom knotor)
skall avlägsnas, varefter trät skall torkas
grundligt. Förr i tiden lät man virket torka i
flera år, men om vi har möjlighet att lagra trät
någorlunda torrt över en varm sommar duger
det gott för våra syften.

Det klassiska receptet på svartkrut är (efter
vikt) 75% salpeter (kaliumnitrat), 15% kol och
10% svavel. Givetvis finns chansen att hitta
ingredienserna man behöver genom att rota
igenom apotek, mataffärer, kemifabriker och
så vidare, men för resonemangets skull utgår
vi från att vi inte kunnat hitta något från
innan Kriget och därför måste tillverka alla
våra ingredienser själva.

När trät är torrt skall det göras kol av, och
det görs genom att mila det - man packar helt
enkelt in trät tätt i en behållare med några
få små öppningar, t.ex en metalltunna, och
stoppar den i elden. Poängen är att utsätta
trät för hög värme men med låg syretillförsel
under lång tid, så att man får ett rikt kol som
slutprodukt.

Sebastian Utbult

Det Svarta Guldet

Att tillverka gammaldags krut låter
förhållandevis rättframt: allt som behövs
är salpeter, kol och svavel. Men när det
inte längre bara är att gå till affären och
handla det man behöver, hur skulle man
gå till väga för att tillverka nytt krut?

Kol

Vi börjar med det enklaste:
träkol. Det fungerar såklart
med vilket träkol som helst,
men allra bäst resultat
får man av att använda
väldigt torrt, fiberrikt
ungträ (eftersom det inte
innehåller så myckets harts)
skördat på våren, då trät
innehåller mycket vätska
och få salter.
1600-talets
krutmakare
rekommenderar brakved,
hassel eller al. Virket skall

Tunnor fungerar bra för detta, men ger
ganska små mängder. Den klassiska metoden
är att anlägga en större jordmila och bränna
mycket trä på en gång över loppet av en vecka
eller två. Det är tungt arbete (och dessutom
lite farligt), men när man lärt sig processen är
det ganska enkelt.
När du väl har ditt träkol skall det malas
till ett pulver (ett smutsigt jobb som inte
är särskilt nyttigt för lungorna och kan
ge så kallad kolarbetarlunga), och därefter
siktas - dvs filtreras för att få bort orenheter,
klumpar och framför allt eventuella gruskorn
- de sistnämnda kan orsaka små gnistor i
kruttillverkningen med påföljande explosion).

Svavel

Den andra ingrediensen som behövs är
svavel. I modern tid framställs majoriteten av
allt svavel som en biprodukt ur oljeraffinering,
men det är ju inte direkt ett alternativ i
Solnedgångs Sverige, och vi har heller inga
vulkaniska svavelhaltiga källor. Vad vi
däremot har är mineralen svavelkis (även känt
som pyrit, järndisulfid eller kattguld) - en
svavelhaltig mineral som ofta finns insprängd
i ådror i berg. Området runt Dylta i Närke är
rikt på svavelkis, det kan vara ett litet tips.
Först måste vi hitta en svavelkis-åder, och
därefter bryta den. Det kan vi t.ex göra med
hackor och spett, eller genom att använda
vårt egentillverkade krut för att spränga loss
bitar.

Lakning av salpeterjord. Illustration: Johan Käll

Dessa bitar skall sedan malas till ett pulver,
som man därefter lägger i ett kärl (t.ex en
lerkruka) och utsätter för runt 800 graders
värme över ett dygn. Från vår lerkruka fylld
med svavelkispulver leder vi ett rör till ett
annat lerkäl. Eftersom svavlet är mycket
lättare än järnet (och har en mycket lägre
kokpunkt) kommer svavlet att frigöra sig
från järnet och forma svavelgas, vilket färdas
uppåt i röret och in i det andra kärlet, i vilket
svavelgasen kommer att svalna och lägga sig
som ett fint, gulaktigt pulver. Den här delen
av processen är också lite farlig, då gaserna
från kärlen är mycket giftiga och brandfarliga.

Salpeter

Den sista ingrediensen vi behöver är salpeter,
och det enklaste sättet att utvinna det finns

i ladugården. Urin innehåller kalium, och
boskapsavföring (från t.ex häst, får och ko)
innehåller nitrat, som när det samlas i jorden
i ladugården över tid binder med syre och
bildar ämnet kaliumnitrat - eller salpeter. För
att utvinna ämnet gräver vi helt enkelt upp
den översta halvmetern jord i valfri ladugård.
Vi kan med fördel tillsätta vår egen urin till
denna jord, samt övrig spillning (ej mänsklig,
då risken för smittsjukdomar är lite för hög)
vi kan få tag på.
Denna gegga blandar vi därefter med halm
och aska, och staplar i pyramidformade högar
under tak, där de får stå och “jäsa”. Råsalpeter,
ett brunaktigt kristallformigt ämne, kommer
tränga ut ur högen och lägga sig som en
skorpa, som vi titt som tätt kan gå och skrapa
av. När “svettningen” avstannat är det dags
att hälla högen i ett stort kar vatten för att
laka ur resterande salpeter, varefter vi silar
bort jord, halm och annat. Salpetervattnet
skall nu kokas i kärl, i upp till en vecka. När
salpetern börjar framträda kan vi skumma av
den eller plocka upp den från botten.
Den råsalpeter vi nu fått från att plocka
skorpor från högarna och genom våra
kok innehåller en mängd föroreningar
(någonstans mellan 20-40% i vikt), bland
annat koksalt som binder fukt, och det är inte
en egenskap vi vill ha i krut, då därför måste
vi också “luttra” (dvs rena) salpetern.
Vi tar helt enkelt vår råsalpeter, stjälper den
i ett kar ihop med vatten, och låter det koka.
Till detta tillsätter vi aska eller lut, och låter
blandningen sjuda på runt 85 grader tills
dess att saltet separerat från salpetern. När
blandningen svalnat kan vi för hand peta
bort saltet från salpetern. Denna process kan
behöva upprepas för att få en så ren salpeter
som möjligt.

Sen då?

När vi väl har våra tre ingredienser är det
dags att göra krut! Det här är också en ganska
hälsovådlig process, dels dammar det mycket
av giftiga ämnen, dels är explosionsrisken
ganska så hög. Detta kan vi dock råda bot på

Salpetersjudning. Illustration: Johan Käll

genom att tillsätta stark sprit (över 60%, helst
80% eller högre) till ingredenserna innan vi
börjar blanda dem - på så vis dammar de inte
och risken för antändning av t.ex gnistor eller
statisk elektricitet minskar.

svavelsyra, som är en viktig komponent för
att hålla liv i gamla blybatterier (men det är
i sig ett ämne för en egen artikel). Överblivet
kol är såklart enkelt att elda med, eller rena
vatten med.

Fukta ingredienserna med sprit och mal dem
till en finkorning pasta (ju finare desto bättre),
och blanda därefter ihop dem enligt tidigare
nämnd ratio. Rör om ordentligt, och sprid
ut blandningen på t.ex träfat och låt spriten
avdunsta. När pulvret är helt torrt är det
bara att (med träverktyg, inte metall) skrapa
ihop pulvret och lägga i behållare. Grattis,
du har nu tillverkat krut! Som du ser är det
en väldigt arbetsintensiv och tidskrävande
process, men en som är fullt möjlig även
med mycket låg teknologisk nivå. De många
olika råvarustegen gör också att det troligtvis
öppnar för handel och samarbeten, där t.ex
bondgårdar kan handla med sin “salpeterjord”
(eller själva framställa råsalpetern och sälja
den vidare), säsongsarbetare kan mila kol
eller hugga svavelkis och så vidare.

Vad ska vi använda krutet till?

Skulle man genom tillverkningsprocessen
dessutom få salpeter över är den ett utmärkt
konstgödsel, och svavlet kan man t.ex
använda för att tillverka tändstickor, diverse
svamp- och insektsbekämpningsmedel,
färger och om man verkligen anstränger sig

Det första man tänker på är kanske diverse
skjutvapen, och det kommer det ju bevisligen
att fungera för. Moderna vapen använder
sig av betydligt kraftfullare (och rökfriare)
kruttyper än det svartkrut vi nyss framställt,
men vårt krut duger mycket väl att skjuta
med. Men framför allt kan vi använda det
för sprängarbeten och demoleringsarbeten;
stubbar och nedfallna trän som måste bort,
bergsknallar som måste spräckas, kassaskåp
eller dörrar som måste forceras med mera.
Den late kan ju också använda det till att fiska
med, och det går enkelt att bygga fyrverkerier
med - antingen för faktiska signalsyften
eller bara för att fira något. Oavsett vilket
användningsområde vi än har, så borde den
här lilla genomgången ge en uppfattning
om hur mycket arbete som ligger bakom
krutet, och vad det därför borde vara värt på
Solnedgångssveriges marknadsplatser och
byteshandlar.

Mat som spelmekanik
Reflektioner från Hinterland
Emma Ström
Hinterland
spelades
i
två
uppsättningar i maj 2015, med svenska
och internationella deltagare. Storyn var satt
till Sverige 2016, tre år efter den förödande
attacken från Ryssland som slog hela landet
i spillror en ödesdiger midsommarkväll.
Våra roller klarade sig genom det inledande
kriget och den första vintern, och hamnade
förr eller senare i uppsamlingsläger för de
som inte längre hade någonstans att bo.
Allteftersom tiden gick blev maten och
resurserna sämre och färre, och livet i lägren
blev hårdare och hårdare. När den obotliga,
snabba infektionssjukdomen Rosen dök upp,
dog majoriteten i lägren under kort tid. De
auktoriteter som skulle leda organisationen
och upprätthålla ordning blev mer vakter än
beskydd. Ingen fick lämna lägret, karantänen
var obeveklig. Tills en morgon, när alla vakter
plötsligt var borta och endast deras hundar
satt kvar utanför de nu olåsta grindarna.
Lajvet började två dagar efter flykten från
lägret.

sudda ut dygnets timmar på Desperatia. På
Hinterland var mat, eller snarare bristen på
mat, ett av lajvets främsta fokus. Maten som
ingick i lajvet var initialt gömd eller nedgrävd
på området och spelarna behövde hitta den
på riktigt för att kunna äta. Dessutom var
det mycket små mängder relativt antalet
personer, vilket gav en omedelbar maktfråga
i hur upphittad mat skulle fördelas. Keeper’s
finders, eller altruistiskt delande? Det blev
en statushöjare att ha mat, men så fort den
förlorades så föll också statusen igen. Mat var
nämligen inte fredad från stöld, utan var en
pryl som vilken som helst att stjäla på lajvet.

Solnedgångslajven har använt mat som
spelmekanik förut, exempelvis för att sätta
hierarki på Skymningsland eller för att

Något som blev tydligt på Hinterland med
en blandad spelargrupp, var att vi i Sverige
ofta har både baskunskap och tillgång till

I slutänden delade alla oftast på maten,
frivilligt eller ej. Det fanns också extra offmat
hos arrangörerna för den som behövde mer
för att kunna spela. Samtidigt är förstås
sådana här inslag av player fatigue inte för alla
(dvs att spelarens offtillstånd, som t ex hunger
eller trötthet, används för att förstärka
rollkänslan och immersionen).

Hon kan ingenting om att överleva härute. Men att visa svaghet är att tigga om problem, så
hon försöker agera självsäkert när hon plockar blad och skott hon aldrig tidigare övervägt att
äta, innan någon annan gör det. Tallbarren är okej till en början, men blir för bittra efter en
handfull. Något hon trodde var vitsippa är egentligen något annat med en förvånansvärt god,
syrlig smak. Ett ogräs som heter kirskål är tydligen bra att koka soppa på eller göra sallad av,
men smaken är alldeles för skarp när hon smakar på bladen som de är. Men hon äter ändå.
Stoppar löv under jackan, river av famnar av det från marken och skyndar sig undan när
andra anländer. Var och en för sig själv, det är så man överlever. Det finns inte ett spår av skuld
inom henne när hon snor åt sig några nävar kirskål från en barnvagn, medan dess ägare tar
hand om Calvin som ligger i vägrenen och inte kan sluta hosta.

naturen på sätt som en del andra länder/
kulturer inte delar. På vår uppsättning
samlades nässlor och kirskål i drivor, och
kokades som substitut för all mat vi inte
hade. Andra spelare, i vårt fall en amerikan,
berättade efteråt hur han förfärat hade sett
svenskarna gå och plocka “gräs” för att äta.
Hans första tanke hade varit att vi redan var
desperata nog att övergå till att äta gräs, inte
att det var vilda växter som faktiskt används
i matlagning och att de flesta kunde peka ut
vilka sorter som var rätt. Det ger också en
intressant aspekt på tillgänglighet av kunskap
även i Sverige; det fanns roller på lajvet som
enbart levt i storstan och hade yrken som höll

vapen och våld, var där och då det hemskaste
någon kunde göra. När de väl åkte därifrån,
visade det sig att en påse ris hade gått sönder
och det låg spillda riskorn bland spåren av
minibussen. Vi var flera som låg på knä och
plockade ris bland gruset tills marken var
helt rensad. De kokta nävarna ris blandat
med smuts och krasande smågrus åts med
vördnad, senare.
Just den bilden, av att ligga på knä och plocka
upp okokt ris från marken, blev något som
följde med efteråt. Det var en så tydlig bild av
att inte slösa någon mat samtidigt som det var
så utsatt och förtvivlat. Jag försökte berätta

R ånarna cirklar runt dem, till och med deras hundar cirklar runt, och hela
hennes fokus är att hålla sig så långt från dem som möjligt. En skiva frigolit
som kastats ut från fönstret ovanför landar framför henne , och hon håller
den framför sig som en sköld. Patetiskt. Hon ser föraktet i hundförarens
ögon, och rädslan vibrerar inuti henne och hon gråter, sänker huvudet ännu
mer .
Det

är först när han hittar deras öppnade burk tonfisk som hon rör sig,

instinktivt och idiotiskt.

Med ett rått skratt tömmer han burken på marken
Hon är inte den enda som skriker
rycker framåt för att stoppa dem med sina kroppar .

och två hundar kastar sig över innehållet.
då, inte den enda som

Tårar

faller medan hon stirrar på det meningslösa slöseriet med mat som

kunde hållit dem vid liv ett tag till .

dem långt från naturen, vilket också gav dem
extra svårigheter i att försörja sig själva under
spelets gång. Då blev kunskap en ytterligare
resurs att byta med.
Hinterland var ett lågtempolajv om överlevnad,
vilket gjorde även enstaka oväntade händelser
väldigt starka. När en “grannbonde” kom till
gården med erbjudande om en säck potatis
blev det feststämning i timmar bland de slitna
rollerna. När en minibuss med “rånarligan”
körde upp på gårdsplanen och stal med
sig i princip allt användbart på hela lajvet,
krossades rollernas värld. Det värsta var dock
inte det de stal, utan den nonchalans med
vilken de hanterade maten. Att hälla ut den
största konservburken med tonfisk på marken
och låta hundarna glufsa i sig den, framför
ögonen på flyktingarna som hölls nere med

om lajvet för icke-lajvande kollegor med detta
som en central scen, för att försöka förklara
desperationen hos rollerna och parallellen till
att inte slösa mat. Men de förstod ändå inte,
det blev istället föremål för skämt under flera
år att jag hade ätit ris från marken den där
gången.
Att kliva ut i Sverige 2015 efter det här lajvet
gav bisarra krockar med fiktionen på ett nytt
sätt. I Facebook-gruppen var det någon som
beskrev en känsla av äckel när de kom in
på snabbmatsrestaurangen på väg hem från
lajvet. Samma upplevelse mötte oss i vår bil,
när vi stannade på en mack för att fylla på med
vatten och salt/socker för resan hem. Flera av
oss blev nästan paralyserade av det enorma
utbudet av märken och sorter och mängder
av mat som erbjöds, i något som inte ens var

en mataffär. Samtidigt var ingenting “riktig”
mat, bara snacks eller snabba låtsasvarianter.
Vi delade känslan av äckel när vi möttes av
hur hysteriskt och tanklöst det presenteras

med mat från hela världen där det finns mer
valmöjligheter än du kan klara av på en livstid.

Alla borde sätta sig in mer i hur andra har det.
Alla borde kliva ut ur sig själva då
Hon lämnar alla sina saker efter sig. och då och prova ett liv som är långt
Det är märkligt nog en lättnad att göra från det egna. Vi kan naturligtvis
det, att bara släppa de få, futtiga saker aldrig förstå en svältandes vardag
hon hade . K anske kommer de till nytta utan att faktiskt ha levt så själva,
för någon annan, men hon tvivlar på det. men Hinterland gav ett fönster in
Ingen vill röra tillhörigheterna från en till hur det skulle kunna vara att
leva utan det vi tar för givet idag.
smittad.
Gradvis förändras synen på mat
och trycks upp i våra ansikten, när man i som slit och släng-vara även i Sverige, i och
andra situationer eller ställen i världen kan bli med klimatfrågornas pressande tyngd. Idag
mördad för en handfull bröd.
finns utbredda system och funktioner för att
ta tillvara på överbliven mat som saknades
Även i vardagen blev de nya perspektiven bara för fem år sedan. Kanske kommer
tydliga när det gällde mat. Portionsstorlekar, framtida överlevnadslajv visa på andra sorters
till exempel, vilken skillnad det kan vara när kulturkrockar kring maten, när vi lämnar
man lever med överflöd! Vad som räckte till fiktionen för att återta verkligheten med våra
fem vuxna under lajvet kunde någon annan nyanskaffade perspektiv?
i nutiden slänga bort utan en andra tanke,
eftersom det var “för lite för en portion till”.
Att ha mängder av ingredienser och kryddor i Det är ingen begravning, inte
sin mat, istället för enbart de nödvändigaste, egentligen. Men hon blir insvept i
är en lyxaspekt jag tror vi oftast inte tänker en sovsäck och någon säger några ord
på. För att inte tala om privilegiet i att kunna om en vänskap som kunde ha varit,
öppna ett skåp och plocka fram saker att äta och någon har till och med lagt en
när som helst på dygnet. Och om det saknas maskrosblomma på hennes axel .
något där, istället kunna gå till en affär fylld

Att fånga solnedgången
Tobias
Johansson
är
Umeå-bo,
bibliotekarie,
rockmusiker
och
illustratör, och kom först i kontakt
med Solnedgång efter att ha illustrerat ett
skivomslag åt Hampus Bankler som var en av
arrangörerna för Ingenmansland. Och, som
det så ofta blir inom lajvsvängen, rekryterades
han att göra "några illustrationer" åt lajvets
webplats.
Det blev över tid rätt många illustrationer, i
ett rasande tempo. Över trettio av "yrkena" på
Ingenmansland fick sin egen beskrivande bild,
och därtill kom stämningsbilder, detaljbilder
och dessutom ett helt brädspel som
arrangörerna demospelade med potentiella
lajvdeltagare på några rollspelskonvent.
Tobias har, i mitt tycke, varit instrumentell
i att fånga (och forma) den vision av
Solnedgång som vi ville förmedla inför
både Ingenmansland och Skymningsland och
det har varit en ynnest och en lyx att ha en
så duktig och lyhörd illustratör tillgänglig
som med glädje kastat sig in i en ständigt
ökande ström av beställningar från oss
arrangörer. Här följer ett litet urval av Tobias
illustrationer, några av dem aldrig tidigare
publicerade!

Tobias självporträtt som "rövfejs".

Två överlevare.

Bosättare.

Grävare.

Grävarbesättning.

Rondvakt i Östbacken.

Spel på Skänken.

Östbackens spritbränneri.

Jordbrukare.

Kommittémöte i Östbacken

Tidigt förslag på logotyp till Ingenmansland

Solnedgång: En kronologi
Olle Nyman & Anna Sortti

Tretton lajv har det totalt blivit i skrivande stund (med ett fjortonde på gång, om
Coronapandemin bara kan ta och tagga ner lite), med otaliga strapatser, livslånga vänskaper
slutna och förhoppningsvis ett antal nyfrälsta lajvare på vägen. Här följer en kortfattad
kronologi över de lajv i Solnedgångs fiktion som hittills arrangerats. Men nog finns det plats
för fler och mer att utforska?

Solnedgång: Efter
Slutet
2007

Arrangerat av Joakim Andersson och
Helena Sandahl. Stråssa gruva.
Året är 2019. I bosättningen Östbacken börjar
resurserna sina. Man beslutar sig för att
reformera det lilla samhället och kollektivisera
tillgångarna och arbetskraften. Men problemet
kvarstår, utan förnödenheter kommer
Östbacken gå under. Kanske kan grävarna vara
villiga att samarbeta för att finna en lösning på
problemet?

DESPERATIA
2009

Arrangerat av Lena P, Marie F, Andreas
Sjöberg, mfl. Göteborg.
Året är 2023. I Båstad bryter plötsligt fullskaligt
krig ut. De som har tur hinner ta skydd i det
underjordiska skyddsrum som utgör Marcellos
källare. Här styr Marcello och hans syskon med
järnhand över källarens personal, residenta
och gäster. Här flödar musik och alkohol dygnet
runt. Här trängs nu grävare, NKU-politiker
och Östbackenflyktingar med Båstadmaffian,
slavhandlare och mördare. Ingen vet hur länge
de kommer bli fast där nere i underjorden.

Ingenmansland
2008

Arrangerat av Sebastian Utbult, Hampus
Bankler, Cecilia Dolk, Olle Nyman och
Joakim Andersson mfl. Stråssa gruva.
Året är 2022. I Östbacken går livet sin gilla
gång: kockarna kokar, bagarna bakar, lapparna
lappar och grävarna nere i grävarlägret gör
allt det som grävare gör bäst. Snart stundar
treårsjubileumet av kollektiviseringen, och
festbestyren är i full gång. Men så anländer
en delegation från NKU, Nya kommunistiska
unionen, till Östbacken, och tillvaron vänds
upp och ned.
Kökspersonal, Ingenmansland. Foto:

Peter Brud

Lost in the Bequerel
Forest
2009

Arrangerat av Lena P. Ramhälls Gruva.
Det är sommar 2023. På Hotell Becquerel,
beläget i en gammal gruvbyggnad i Uppland,
tar den respektingivande ryskan Bosse och
hennes bröder emot nytillkomna gäster. Cirkus
Diabolique har just checkat in, Frikåren
förbereder för långkok och de östbackare
som hittat ända hit ska snart överraskas
av ett varmt återseende. Men i skogen
lurar spöken, smittspridande pestsäckar och
motorsågsbeväpnade plundrare. Och vad har
egentligen den där cirkusen i görningen?

Epsilon 433
2010

Arrangerat av Ems Vildebrandt. Ramhälls
Gruva.
Året är 2024. I det som tidigare var känt som
Hotell Becquerel huserar nu Omega, kända
för sitt respektlösa leverne, sitt festande och
sin förmåga att framställa mediciner och
andra preparat. Det är dags för marknad,
laboratoriets skörd ska bytas mot förnödenheter
som de tillresta för med sig. Hur mycket är du
villig att ge för fem doser penicillin?

Deltagare på Lost in the bequerel forest.
Foto: Jenny Björklund

Skymningsland

2010

Arrangerat av Sebastian Utbult, Olle
Nyman, Anna Sortti, Johannes Axner,
Jenny Fornell, Cecilia Dolk, Andreas
Sjöberg mfl. Hällekis.
Året är 2018. I ett stenbrott i norra
Sverige trängs husvagnar, skjul och tält i
en kåkstadsliknande bosättning som fått
namnet Brottet. Här gäller det att sköta sitt
och skita i andra, mopsar du upp dig mot den
kapitaldrivna ledningen riskerar du att få
hembesök av Reavers MC. Men missnöjet
har börjat spridas bland massorna. Brackan
har just höjt markhyran och snart kommer ett
dagsverke inte längre täcka de dagliga utläggen.
Någon måste göra något, och det snart!

MIDSOMMAR 2013
2010

Arrangerat av Johannes Axner. Prolog.
Blackboxscenario som sattes upp på
Prolog. Här fick man uppleva den ljumma
midsommarnatten 2013, med sill och nubbe,
rosiga kinder och romantik i tankarna – som
snabbt förbyts i förvirring och ångest när man
inser vad som skett i Sverige.

LANDSVÄG
2014

Arrangerat två helger av Anna Sortti,
Cornelia Karlslund och Andreas Sjöberg.
Norra Uppland.
Året är 2043. Det har gått nästan exakt 30
år sedan Smällen, och ett antal grävarlag går
samman för ett gräv i en av de sista outforskade
fläckarna på kartan; Helvetesbrännan. Med
hjälp av geigermätare rullar karavanen fram
genom den hemsökta skogen, där gastar, rövfejs
och vederjäringar tycks lura bakom varje
vägkrök. Finns det ens något att hämta i den
mörka skogen, och kommer byket i så fall visa sig
vara värt vad resan kostat?

HINTERLAND
2015

Arrangerat två helger av Olle Nyman, Erik
Stormark, Simon Svensson och Sebastian
Utbult. Kopparberg.
Året är 2016. En grupp överlevare har precis
flytt från Kolsjöns arbetsläger. Trötta, utsvultna
och traumatiserade stapplar de fram längs
okända vägar. Till sist kommer de fram till den
förfallna gården Rifallet, som erbjuder tak över
huvudet och något mått av trygghet. En liten
mängd undangömd mat hittas, och en gnista
av hopp tänds. Men fortfarande lurar hoten i
form av svält, interna slitningar, skoningslösa
banditer och den dödliga sjukdomen Rosen.

Hinterland. Foto: Sebastian Utbult.

En kväll på hotell
Bequerell
2016

Arrangerat av Anna Sortti och Cornelia
Karlslund. Ramhälls Gruva.
Året är 2045. Två år efter äventyret i
Helvetesbrännan samlas återigen några
grävare för att ta reda på hur läget ligger
vid det övergivna Hotell Becquerel. Har den
rostiga gamla brytaren, som ockuperat stället
och skrämt bort var och en som närmat sig,
till sist skrotat för gott? Finns där i så fall byk
att hämta? Och vad hände egentligen den där
vinternatten för länge sedan, då grävarlaget
Perestroika så brutalt mötte sitt slut?

Vinterland
2017

Arrangerat av Erik Stormark, Martin
Höppe, Moa J-Molitor, Jessica Rickardsson
och Kenny Svensson. Kopparberg
Året är 2046. Livet i den lilla byn Rifall rullar
på som det gjort under det senaste decenniet.
Gästgiveriet har dock ovanligt många gäster
just nu, då grävare och tekniskt kunniga utsända
av Östbacken och Värnhem anlänt för att laga
kommunikationslinan mellan bosättningarna.
I Grävarhärbärget har två långväga gäster,
som rest ända från Italien, bott in sig. Vad kan
de berätta om läget på kontinenten? Med så
många beväpnade grävare på plats lär ju inte
de där banditerna som härjat i trakten våga
närma sig i alla fall! Eller…?

som blossade upp mellan Grävarna och
Värnhem i vintras har inte fått någon lösning,
och meddelandena duggar tätt på Linan.
Byborna väntar med spänning; bara den där
radiomasten dyker upp snart, så kan även
Rifall ta del av Radio Bodas utsändningar!

TOPPFEMMAN
2019

Arrangerat av Mathilda Hagfoss och Olle
Nyman. Lajvkonventet Prolog.
Ett plåtboxlajv i blackboxsetting med
videoprojektion, någon gång under grävarnas
storhetstid.

SOMMARLAND
2017

Arrangerat av Anna Sortti och Frida
Karlsson. Kopparberg.
Sommaren 2046 har kommit till Rifall, och
på Gästgiveriets Café lockar man med surr,
äppelmust och småkakor! Den handelskonflikt

Vä r ld en ha r gåt t
sö nd er
Den b lir al dri g
h el ig en
Hi st or ien t og s lu
t

M en v i s t ack ars

s ata r är k va r hä r
än
I ng e n s t at

at t h j ä lp a oss
Va d ska vi t a oss
t il l?
J o, n u fi nns de
t
ing a ch ef er me r

Så vi g ör v ad f an
v i vi ll!
. Foto:
Bosättningen Brottet, Skymningsland
Anna Sortti

Mutant: The Last Ark

från pandemi till ett paradis klätt i rost

Magnus Serratusell Wallin
Det skulle krävas en pandemi med fler än en
halv miljon döda för jag nervöst skulle kasta
mig in i en värld där rost är det eviga svarta
och grönt är förknippat med döden. Mutant:
The Last Ark - Crash välkomnade mig med
öppna smutsiga armar som mitt första lajv på
20 år och en upplevelse jag aldrig kommer att
glömma, eller för den delen minnas helt tydligt.

Min lyxapokalyps

I hemmakontoret kom det krypande,
en känsla av att befinna mig i ett evigt
hamsterhjul av rutiner, där inte ens spel
online av Borderlands 3 varje torsdag med
vännerna Ali-1 och Ali-2 riktigt kunde stilla
ett behov av social kontakt och variation. Väl
medveten om att jag drabbats av en extremt
mild dos I-landsapocalyps, en där jag till
skillnad mot många andra har haft turen att
behålla mitt liv och mitt jobb samt dessutom
kunnat arbeta hemifrån, kunde jag ändå inte
bortse från att jag saknade något.
Det som redan innan var en repetition av mer
eller mindre stressfyllda vardagsmoment blev
nu ännu mer rutin, rutin och åter rutin. Det
fullbordades på sätt och vis av att jag varje
morgon hade avstämning med kollegorna
över Teams. Ett uppskattat inslag under
dagen, men till och med tavlorna bakom
deras huvuden var nästan alltid desamma.
Samma tid, samma ansikten, samma tavlor,
samma stigar på lunchpromenaden och
samma nyheter kring pandemin i all media.
Eller vänta lite. I mitt flöde på Facebook dök
det upp något. Ett löfte om att det finns liv

efter katastrofen, redan under katastrofen,
en plats där jag kunde få uppleva den galna,
fantasifulla och udda värld som Mutant
erbjuder och jag älskat sedan jag var liten. Det
tog rätt många dagar innan jag beslöt mig för
att anmäla mig. Jag spekulerade kring det,
drömde om det, nämnde det försiktigt för
min fru, pratade säkert om det i sömnen,
ställde massor av frågor och bokade till slut
om allt jag hade tänkt göra samma period och
anmälde mig. Efter många dagars patinering
och dåligt med sömn blev jag till slut ett med
mutanten Maersk.

Evolution

Jag blir en vandrande DNA-cocktail. En
mix av människa och minst ett rovdjur.
Driven, nyfiken, och ständigt hungrande
efter mer frihet för både mig och andra samt
makt. Jag går en ständig balansgång mellan
mänskligt intellekt och mina mer djuriska
instinkter. Jag vill vara alfahane men inte
dö på vägen, behöver andra och söker stöd i
flocken, är ständigt vaksam, letar svagheter
innan jag anfaller och blir livsfarlig om jag
blir trängd eller är skadad. Ovanpå detta har
jag ständigt haft en närmast osannolik tur,
något som gjort mig mer eller mindre orädd i
fel situationer.

Kunskap är farligt

Mitt i allt detta har jag fått tag på en drös
papper med gamla ritningar och idéer från
ett mytomspunnet danskt konstnärskollektiv
som kallas för N55. Det mesta som står har
jag garanterat misstolkat men det är min
sanning. Min förklaring till att allt måste

ändras, att det finns något annat än Arken
som flyter på vatten och att jag en vacker
dag kan leda oss alla dit. Utmaningen är att
kunskapen som mycket annat anses farlig och
är straff bar att inneha.

Gröna tentakler överallt

De flesta av oss på Arken har aldrig varit i
land. Allt grönt betraktas som farligt och bör
undvikas till varje pris. Det blir svårt när vi

vi alla lite som barn i en verklighet full av
faror, feltolkningar, livsfarlig röta och ständig
kamp för vår överlevnad. I början är allt på
land skrämmande men sakta men säkert
tar nyfikenheten över och vi hittar sätt att
överleva och förhålla oss till vår nya miljö.

Rost går inte att lita på

Utöver den stora variationen grönt finns även
gigantiska strukturer som vi kan läsa oss till

Panik, panik och mer panik. Jag vaknar på land i ett hav av gröna tentakler som
sträcker sig efter mina fötter . A llt jag ser är ett potentiellt dödligt hot.
Hettan är dessutom brutal och jag kämpar för att andas någorlunda jämnt
i min skyddsmask och återfå kontroll över situationen. Någonstans längre
fram ser jag hur Elkland, en brutal mutant från Arken matar hårda slag
med sin gigantiska järnpinne mot en enorm grön bläckfiskliknande varelse .
H an är stark och kan vara en trygg punkt för min egen överlevnad. Jag håller
mig till att gå på gamla ruttna plankor och plåtbitar från Arken och tar mig
sakta fram emot honom och några andra som börjat samlas på stranden. De
är inte långt bort men jag är högst osäker på om jag kommer fram levande…
under en storm kraschar och jag vaknar upp
på land.
I Mutants galna postapokalyptiska värld är

kallas för ”Eesso” och långt upp ovanför våra
huvuden svävar rostiga övergivna landgångar
som ser precis lika livsfarliga ut som de är.
Utöver att vara ständigt vaksamma mot det
gröna så behöver vi vara försiktiga med de
uråldriga rostiga strukturerna för att inte
sluta våra liv som fågelmat.
Det gäller att alltid ha två händer redo för
att inte kastas ner i avgrunden när ett rostigt
räcke brister eller marken under oss helt
plötsligt viker sig. På samma gång har interna
konflikter blossat upp som närsomhelst
riskerar att övergå till våld. Mitt i allt detta
utforskar jag området tillsammans med min
potentiellt värsta fiende, eller är han kanske
en vän?

Elvine. Foto: Aron Mattson

Bara några steg bakom mig går R asper, beväpnad och på helspänn, jag kan känna
det på lukten. H an är den som egentligen skulle ha tagit över ledarskapet
efter att vår kommendör försvann i stormen. Nästan omgående blev han
istället utmanövrerad av mig själv och flera andra. Är det nu han röjer mig
ur vägen? Jag är rejält paranoid men ändå kan jag inte låta bli att fortsätta
utforska och så har jag ju förberett mig genom att ladda min ”boomstick ”. Vi
tar oss högst upp på de gigantiska esso -strukturerna. I nför varje steg känner
jag efter om underlaget håller . Jag brukar vara lyckosam men det vågar jag
inte lita på nu. T rots allt ska det rostiga taket inte bara bära mig, utan även
mina fyra väskor med livsviktiga prylar och en stor flaska livgivande vatten.
L åt det inte ta slut här, inte nu när jag kommit så nära mina mål. Om jag
kommer levande ner är det förresten kanske lika bra att jag gör slut på

R asper, det var ju en del av planen. Just nu är han däremot rätt bra att ha,
vad som helst kan ju vänta runt hörnet.
Metallmänniskor kräver offer

Rosten viskar till oss om nätterna. Vi ligger
vakna i våra provisoriska hem och lyssnar
till skrik från flygande bestar, varvat med
hackiga meddelanden om experiment. Allt
lever, allt är en möjlighet, allt är ett hot.
Miljön, varelserna och fynden vi gör på ön
påverkar oss alla mer eller mindre, men

några situationer lämnade ingen oberörd.
En vändpunkt var när vi efter en lång rad
mer eller mindre omskakande händelser
befann oss en kväll inuti en av de stora rostiga
cylindrarna.

Foto: Aron Mattson

Jag

omges av någon slags lungor och

ett pulserande ljus som gör det
svårt att fokusera.

Helt

säkert är

att utrymmet är något levande .

En

lysande skepnad uppenbarar sig och
börjar ställa frågor .

Den

är vacker

och levande men på samma gång död
som en bit av arkens plåt.

Är det här

tillfället jag väntat på? En möjlighet

att använda den uråldriga tekniken
till min egen fördel?
hinner jag inte tänka.

Några

L ängre än så
Det går fort.

börjar slåss om att visa sitt

ledarskap för skepnaden.
ett offer .

R asper

Den vill ha

faller sårad till

marken och min vän M ao beordrar mig
att offra min tidigare chef

Mellan

Velver.

mig och henne kastar sig

Elvine
Jag
vill varken ta order från M ao, slåss
med Elvine eller mata varelsen med
Velver. Det är hemskt förvirrande,
omgående den fruktansvärda

med ett vrål , beredd på strid.

jag drabbas av panik och kryper ihop på
marken.

Nu

är alla en fiende , ingen

går att lita på, inte ens mig själv och
min tur är som bortblåst.

Grönt slem vill styra oss alla

Tre offer, ett försvinnande och ett självmord
senare är vi mer splittrade än någonsin och på
god väg att börja slå ihjäl varandra kring vem
som ska bestämma vad. Då uppenbarar sig ett
nytt hot som ingen kan värja sig emot.
En slemmig, grön och på alla sätt skrämmande
mutant tvingar oss alla att släppa våra vapen
och följa honom långt upp i bergen för att
bli ett med ön vi lever på. Den har dessutom
redan övertygat många av oss som verkar
hjälpa den på vägen.

Foto: Aron Mattson

Luften

vibrerar av en kraftfull explosion när

M akron,

en mäktig mutant

med tydliga huggtänder, vrålande slår sig fram, för att en gång för alla få
stopp på den vidriga gröna varelse som nu visat sig ligga bakom vår kommendörs

försvinnande och förvandling. Jag har fått en skyddande gnistrande hjälm
på huvudet som låter mig tänka klart och inte följa många andra in i vad
jag bara kan tolka som en säker död och totalt slemmigt slaveri.

M akrons

Varken

anfall eller hjälmen får däremot stopp på den långa processionen

mutanter, som med tankekraft dras mot sin undergång.

Jag ger upp allt
Då står den talande maskinmänniskan plötsligt där, likt
en glödande fyr i mörkret och leder oss rätt. Bort från det gröna och in i
bergets hjärta, där vi får löften om en framtid, en sådan där jag kan ta min
plats och vi har vad som krävs för att överleva...en stund till .
hopp om räddning.

Det tar inte slut

Detaljerna om vad som egentligen hände på
ön kommer att bli diffusa och förvrängas av
tid och rum. Den extrema värmen på dagarna
i kombination med skyddsmask underlättade
inte heller förmågan att minnas detaljer.
Mutanten Seiko a.k.a Aron Mattsson fångade
som tur var en del ansikten och rostiga
miljöer på bild med en uråldrig teknik som
fanns långt innan katastrofen. Några av dessa
lyfter jag upp här.

de vackra miljöerna och känslan av att
verkligen vara en del av ett postapokalyptiskt
Sverige där allt är livsfarligt och på samma
gång helt fantastiskt. Jag rekommenderar
varmt vem som helst att utforska den världen
även framöver, när berättelsen om Mutant:
The Last Ark fortsätter att formas av de som
inte låter något hindra deras resa mot en
riktigt rostig, grön, slemmig och förvirrande
framtid.

Jag tar med mig det viktigaste och det är
vänskapen, värmen (alltså 35 grader i solen),

Foto: Aron Mattson

Har du gamla lajvutskick, fanzine, tidningsartiklar eller information om lajv
som arrangerats i Sverige?
Hjälp till att bevara historien på lajvhistoria.se!

Sanningen behöver
dig!
H ar du något minne från ett
Solnedgånglajv du vill dela
med dig av? Sitter du och grubblar
på elförsörjning, djurhållning,
barnafödande eller något annat
efter katastrofen? Har du läst en
fantastisk bok om livet efter slutet?
Skriv för Sanningen! Som tack får
du evig ära, och ett gratis exemplar
av papperstidningen!
Hör av dig på sanningen@beratta.org!

På Horisonten
The L ast A rk: Celebration
17-20 September, Stockholm
https://www.mutantzone.com/

R e:boot

19-21 November, Stavanger
https://www.rekkevidde.no/laiv/

Grävarmarknaden

2021, Nässjö
https://gravarmarknaden.wordpress.com/

