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Det tog lite längre att få ut detta nummer 
än jag först hade tänkt mig. Livet (och en 
segdragen dust med corona-viruset) kom 
emellan, som det gör ibland. Men som tack 
för enträgen väntan så är detta nummer 
späckat och så maximalt att printern som 
auomatiskt binder ihop tidningen faktiskt 
inte klarar en enda sida till!

En sak som blivit uppenbar under den 
pandemi vi nu lever under är kulturens 
betydelse. Möjligheten att få resa i fantasin 
när vi knappt vågar gå utanför dörren, att 
umgås med fiktiva karaktärer när vi inte får 
träffa våra vänner, och att leva sig in i andras 
liv när våra egna är på paus, att få andra 
perspektiv på tillvaron. Kulturen är, och har 
alltid varit, en livlina i mörka tider och en 
motor för utveckling i ljusa, något att värna 
och stötta även om den inte "underhåller" 
oss, även om vi inte förstår den eller ens 
tycker den är snygg. Till och med när den 
är fräck, högtravande, burdus, obekväm 
eller oförståelig. Och speciellt när den lever 
på gränsen till svält, som den i mångt och 
mycket gjort under denna pandemi. Ett 
samhälle utan kultur är inget samhälle värt 
att leva i.
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Så är det förstås också i det Sverige 
Solnedgång utspelar sig i, ett Sverige där 
ovärderliga konstskatter och verk gått 
förlorade och där kampen för överlevnad 
varit överordnat allt annat under många 
år. Vad händer med kulturen efter det? 
Vad skrivs det för berättelser och hur 
sprids de? Kan man ägna sig åt konst (eller 
"underhållning") på heltid? I Ingenmanslands 
fiktion hade Östbackenborna förstått vikten 
av konsten för ett samhälle, och avlönade 
inte bara konstnärer på heltid utan också 
Lekmästare vars uppgift det var att engagera 
bosättningen i lekar, sammankomster och 
spel. Och Grävarna tar historieberättandet 
och sången på så stort allvar att många lag 
har en dedikerad Ljugare, med uppgift att 
underhålla på de långa, kalla kvällarna ute 
på vägarna. För att bidra lite till fiktionens 
konstskatt finns i detta nummer en grävar-
omskriven sea shanty. Med hopp om mer och 
fler visor i Solnedgångsfiktionen framöver!



Ledare
"Jo, det ska jag säga er, småyngel, att det 
var en gast jag såg där ute i slasken. Den 
satt uppkrupen på en sten, gnagandes på 
ett ben, i vita månens sken, när timmen 
blivit sen... Ni vet väl hur man känner igen 
en gast? Utmärglad, insjunkna kinder, 
grå hud som spänner över benknotorna, 
långa krökta klor på fingrar och tår. Och 
så ögonen, de stirrande, lysande ögonen! 
Ibland gröna, ibland gula. Den här hade 
gröna ögon, stora som tennisbollar! Ja. 
Tennis. Tennis!! Ni vet väl vad... Okej, 
såhär stora var de!

Gasten satt där på stenen, klädd i trasorna 
av det som en gång var paltorna den bar 
som människa. Och taggar hade den, 
sylvassa taggar som stack fram genom det 
ruttnande tyget på ryggen. Ja, det kan ju 
vara lite olika med det där, inte alla gastar 
har taggar på ryggen. En del har det på 
armarna och bena. En del kan ha taggar på 
huvet, nästan som horn, som sticker fram 
ur det stripiga, tunna håret. Det är för alla 
ben de tuggar i sig, allt det där kalciumet, 
det måste ju ta vägen nånstans. Så då blir 
det som taggar och horn som växer ut lite 
varstans, förstår ni.

Hursomhelst! Jag höll mig blick stilla, 
andades inte ens, för att den inte skulle 
höra mig. För de ser inte så bra, gastarna, 
men de hör desto bättre, ska ni veta. Och 
även om de lever av as och ett och annat 
boskapskreatur som ni Sölare håller er 
med, så är det ändå människokött gastarna 
suktar efter allra mest. Så jag stod där, så 
stilla jag bara kunde, och bad till alla rådare 
att den skulle ge sig av. Men, plötsligt, så 
vände gasten sitt bleka plyte emot mig, och 
stirrade rätt på mig med de där lysande 
gröna ögonen. Och så blottade den sina 
långa gula tänder, och väste kort innan den 
hukade sig, redo att ta ett språng mot mig...

Vad jag gjorde? Ni vet väl vad man ska göra 
när man träffar på en gast? Inte det? Nå, 
bäst att ni lyssnar riktigt noga nu då. Det 
jag gjorde var att jag tog fram den här! Min 
gastvissla! Den har jag alltid hängande om 
halsen. Gastarna tål inte höga, visslande 
ljud, eftersom de hör så rackarns bra. Och 
jag blåste, så här! ...och gasten slog sina 
beniga händer för öronen, kastade sig ner 
från stenen och försvann med ett hest tjut 
bort i mörkret!

Så nu vet ni det, att ska ni ge er ut utanför 
er trygga sölarsala, då gäller det att ni har 
med er en gastvissla. Annars kanske ni blir 
tagna, och uppätna, av gastarna!

Som av en slump råkar jag faktiskt ha 
några pråliga gastvisslor till övers, här ska 
ni få se... Om ni har nåt bra att tjingsa med, 
förstås!"

-Fliken, ljugare 
och tjingsare 
i grävarlaget 
Björnligan, på besök 
i bosättningen Nya 
Östbacken.
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Förbränningsmotorer driver 
inte bara grävares plåtboxar utan 
även bosättningars elgeneratorer, 
vattenpumpar, jordbruksmaskiner och 
mycket annat, men hur får en bränsle till 
dem efter katastrofen? 

Petroleumbränslen som diesel och bensin 
är flyktiga (dvs ångar bort lätt) och känsliga 
för vattenkondens, vilket gör dem svåra att 
lagra någon längre tid. Drivmedel som 
förvarats i t.ex fordonstankar, tunnor, 
bensinpumpar eller cisterner kommer 
med stor sannolikhet vara odugligt 
som bränsle efter några år - och det 
förutsätter att det ens står att finna efter 
Kriget och Rosen. Det bränsle som fanns 
lättillgängligt lär troligtvis ha använts upp 
av militär och civila krismyndigheter, för 
transport och nöd-el. Är det kört för våra 
drivmedelsslukande fordon? Låt oss ta en 
titt på olika alternativ i ett Sverige efter 
katastrofen.

Elektriska motorer
2013, när Kriget kom till Sverige, har Tesla 
funnits på marknaden i fem år, men elbilar 
är inte en särskilt stor marknad. Bara 
strax över tusen elbilar finns registrerade 
i Sverige vid tillfället, och sannolikheten 
att hitta en elbil med fungerande motor 
och framför allt batterier som fortfarande 
håller några år in i katastrofen är nog att 
bedöma som låg. Det är ganska komplexa 
maskiner och batterierna en “färskvara”. 
Men kan en bygga egna lösningar? Ja 
och nej blir väl svaret. Det är såklart fullt 
möjligt att konstruera eller modifiera 
existerande elektriska motorer, koppla ihop 
en batteribank av bilbatterier och köra på 
det, men “bränsleekvationen” kommer 
se ganska så dålig ut. Batterierna tappar 
i effektivitet över tid, och att underhålla 

dem är både tidsödande och materiellt och 
tekniskt komplicerat. Dessutom behöver 
ditt fordon släpa runt på vikten av ett 
antal större batterier hela tiden. Till det 
kommer en ganska dålig energieffektivitet, 
vilket kommer göra hastigheterna låga och 
räckvidden kort. 

Till det skall också läggas att Sverige 
inte längre har ett elnät, vilket gör att 
det är ganska få platser du kan stanna till 
och ladda dina batterier på (och solceller 
eller vindsnurror att ha med sig i bilen 
för att ladda batterierna blir en ännu 
sämre energiekvation med väldigt långa 
laddtider). Som ett alternativ för lättare 
transporter inom t.ex en bosättning kan det 
absolut vara ett alternativ. Men för grävare? 
Tvärnolla.

Metanol & Etanol
Detta bränsle har fördelen att både råvaror 
och tillverkningsprocess är tämligen enkel. 
I metanolets fall handlar det om att koka 
träflis och destillera produkten, och i 
etanolets fall om att jäsa upp en mäsk att 
därefter destillera, och destillatorerna 
är enkla att bygga. Metanol-motorer i 
större skala är ovanliga (men fullt möjliga 
att bygga förstås), men både etanol och 
metanol har ganska lågt energi-innehåll 
jämfört med t.ex bensin, vilket innebär 
fler liter bränsle för samma räckvidd som 
t.ex bensin. Metanolet har dock ett annat 
användningsområde, som vi skall se senare 
i denna text.

Rena etanolmotorer är också ovanliga 
(och fungerar dåligt utan motorvärmare, 
speciellt på vintern), men väldigt många 
bensinbilmotorer går att köra på en 
blandning av etanol och bensin (t.ex 
E85, som består av 15% bensin och 85% 
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etanol). Flera bosättningar tillverkar redan 
sprit (t.ex Östbackens Bränneri), men 
utmaningen blir att producera i sådana 
mängder att det räcker till bränslehungriga 
motorer. Således en rimlig energikälla för 
fordon även i katastrofens Sverige, om en 
bara kan komma över lite bensin att dryga 
ut etanolen med. Och med det sagt...

Bensin & Diesel
Biodiesel
I nödfall kan en hel del dieselmotorer köras 
på ren vegetabilisk eller animalisk olja 
(som du framställer genom att koka och 
filtrera djurfett), men det är inte optimalt 
och du kommer över tid få rätt mycket 
skit i motorn. Men det går någorlunda 
enkelt att tillverka “biodiesel”, dvs ej 
petroleumbaserad diesel som fungerar 
lika bra som vanlig diesel. För att tillverka 
biodiesel behövs tre ingredienser (och i 
detta exempel kommer vi utgå ifrån att vi 
har 100 liter rapsolja att jobba med, för att 
få rätt proportioner):
• Metanol eller etanol. Metanol ger en 

större mängd användbart biodiesel än 
etanol.

• Fett (ren rapsolja kommer fungera 
bäst, men animaliska fetter eller 
uttjänt frityrolja fungerar också). Det 
viktiga här är att få ett så rent fett som 
möjligt, och att minimera eventuellt 
vatten i fettlösningen (då vatten 
kommer reagera med ingredienserna 
och skapa tvålmolekyler i vårt bränsle, 
vilket vi inte vill). Filtrera noggrannt 
fettet och koka det (fetterna har en 
högre kokpunkt än vatten) tills dessa 
att inget vatten finns kvar.

• Lut, antingen natronlut 
(natriumhydroxid) eller kalilut 
(kaliumhydroxid).

Kaliumhydroxid kan vi tillverka genom 
att framställa aska från hårdträ (inte tall/
gran!) och blanda det med vatten (låt stå 
över natten), och därefter destillera (koka) 
resultatet tills dess vi har en trögflytande 
eller grötaktig smet, som vi därefter 
sprider ut på en plåt och låter resterande 

vatten avdunsta. Natriumhydroxid är lite 
krångligare. Vi behöver blanda vatten 
med salt i ration 1 gram salt till 20ml 
vatten. Därefter skall vi genom elektrolys 
omvandla blandningen (H2O + NaCl) till 
natriumhydroxid (NaOH). Detta gör vi 
genom att låta en positiv och en negativ 
ledare kopplade till en strömkälla sänkas 
ner i lösningen, vilket kommer starta 
en reaktion i vilket syre, klor och väte 
kommer att frigöras som gas ur lösningen. 
När det inte längre formas några bubblor 
runt ledarna är det dags att koka lösningen. 
Natriumhydroxid kokar vid nästan 1400 
grader och vatten vid 100 grader, så när 
lösningen inte längre kokar är allt vatten 
borta och du bör nu ha ett kristallaktigt 
vitt pulver som är ren natriumhydroxid!

När vi har vårt lut skall vi genomföra en 
metoxid-reaktion. Detta gör vi genom att 
blanda vårt metanol med vårt lut (i ration 
18 kilo metanol till 1 kilo lut). Denna 
lösning är exotermisk, dvs den kommer 
att utveckla värme och avge gaser, och när 
den svalnat har vi nu ett ämne som heter 
metoxid. 

Nästa steg är att värma vår olja till mellan 
40-60 grader, och därefter tillsätta 
metoxidet till den. Rör om i några minuter 
tills blandningen är väl fördelad, och låt stå 
still i 4-8 timmar. Blandningen kommer nu 
ha separerat, 
och vår 



Mordor
Utifrån såg Statens Reservoljelager nummer 6 inte mycket ut för världen; en 
nedgången betongkaj strax söder om Strömstad, omgärdat av rostigt stängsel och med 
två tjocka ståldörrar in i berget, och ett antal rör och pumpar på kajen. Boende i trakten 
visste mycket väl att anläggningen varit en militär hemlighet, men att bergrummet 
sedan länge var tomt och övergivet - och det stämde också ända fram till 2010, då staten 
som ett led i en satsning på krisberedskap återaktiverade bergrummet. Här skulle man 
återigen förvara nödlager av råolja och drivmedel i händelse av krig eller energikris.

När Kriget väl kom tre år senare hade man förvisso fyllt på depåerna någorlunda, 
men varken pumpanläggningar eller raffinaderiutrustning fanns på plats, och i det 
efterföljande kaoset gavs heller ingen chans att utnyttja oljelagret, som således glömdes 
bort allt eftersom myndigheterna kollapsade.

Det skulle dröja sju år efter Kriget innan dörrarna öppnades (eller snarare forcerades) 
igen, av ett grävarlag vid namn Kaparna, som inte kunde tro sin lycka. Tiotusentals 
liter råolja i insprängda bassänger, bara att skopa upp. Kaparna satt på en guldgruva, 
men det svarta guldet skulle visa sig vara en förbannelse. Arbetet med att frakta 
upp seg flytande olja till ytan och koka den i rudimentära destillatorer var ett slitigt, 
skitigt och hälsovådligt arbete, och de svarta rökpelarna från deras raffinaderi drog 
uppmärksamheten till sig. Det dröjde inte länge innan skramlare dök upp och g jorde 
processen kort med Kaparna och tog över.

De nya ägarna lade i högväxeln, och snart stod en svart bolmande rökpelare 
från betongkajen dygnet runt. Arbetskraft från området lockades dit med stora 
bränsleransoner. Snart sprutade raffet ur sig bränsle och handeln sträckte sig långt 
utanför Bohuslän. Men allt var inte guld och gröna skogar; raffinaderiet spydde också 
ur sig föroreningar, sot och bränsleläckor som färgade kajen och berget svart, och vattnet 
utanför glimmade av oljespill. Arbetskraften från trakten slets ut av de långa skiften i 
giftiga ångor och kletig olja. Längs Bohusläns kuster började ilskan pyra allt eftersom 
ynglingar återvände hem med förstörda lungor och oljesjok spolades upp på stränder eller 
fastnade i fiskarnas garn och fiskens gälar. "Stömstadssoppan", som grävarbesättningar 
ofta reste långväga ifrån för att proviantera av eller handla med, blev ett gift, och upp 
och ner längs kusten började ilskan pyra. Platsen fick många öknamn, men det som 
fastnade hos allmänheten var Mordor. Ett dussin bosättare från Kosterskär försökte 
vintern 2023 få stopp på eländet med till buds stående medel. Deras kroppar skändades 
och hängdes upp i lyktstolpar runt raffinaderiet som en varning.

Sedan dess har ingen vågat ge sig på raffinaderiet direkt, men transporter till och från 
raffinaderiet råkar titt som tätt ut för sabotage, och Grävare som reser för att tjingsa 
soppa med raffet gör bäst i att hålla ögonen öppna för arga kustbor på lurpass längs 
vägen.



biodisel flyter på toppen och i botten 
finns en bottensats som består av glycerol, 
tvålämnen och andra rester. Sug försiktigt 
upp bara biodieseln och se till att inte få 
med något av bottensatsen. Voila, nu har 
du fullt körbar diesel! Under perfekta 
förhållanden (rena ingredienser och rätt 
handhavande) bör dina hundra liter rapsolja 
nu ha gett dig runt 85 liter biodiesel.

Pyrolysraffinering
Detta är metoden med vilken 
oljeraffinaderier förvandlar råolja till 
bensin, diesel, nafta, fotogen och andra 
petroleiumprodukter, och konceptet är 
relativt simpelt i sin grund. Råolja går att 
lagra mycket länge, och det bör finnas ett 
och annat råoljelager i Sverige som aldrig 
hunnit tömmas under Kriget att använda 
för råmaterial. Den som letar idogt lär också 
kunna hitta eldningsolja i en och annan 
cistern eller oljepanna i villaområden.

När vi har vår råolja eller eldningsolja 
fyller vi ett metallkärl (t.ex en oljetunna) 
med den och placerar den i en murad ugn 
eller på ett galler med en eld under, och 
får upp värmen i tunnan till någonstans 
mellan 300-400 grader. Från tunnan går 
ett metallrör, och när oljan hettas upp 
kommer ångor och gaser att färdas upp i 
röret. Röret leder in i nästa kärl, som står i 
ett vattenbad. När ångorna expanderar in i 
detta kärl kyls de av, och de tyngsta av dem 
(i detta fall diesel) blir till vätska och faller 
till botten av kärlet. 

Den lättare ånga som inte kylts av fortsätter 
ut ur kärlet via nästa rör, till ytterligare att 
kärl i ett vattenbad, där ångan kyls och blir 
till vätska (bensin) och så vidare. Denna 
“delning” av ångan i olika komponenter 
kallas fraktionering, och kräver en hel del 
finlir och mätning för att få helt rätt, men 
när alla delarna är på plats och intrimmade 
kan en med ganska enkla medel få ut 
nästan hela spektrat av petroleumprodukter 
från asfaltstjära upp till nafta (men vi är 
mest intresserade av diesel och bensin). 
Är en riktigt driftig kan en fånga upp 

slutprodukterna (t.ex nafta och gas) i slutet 
av destilleringsprocessen och leda dem 
tillbaka till elden som värmer råoljan, för 
lite bränslesnålare eldning.

Den bensin vi just tillverkat kan vi dryga 
ut betänkligt genom att blanda den med 
etanol och således få E85 som tidigare 
nämnt. Det tål också att nämnas att en 
pyrolysreaktionen går att göra tämligen 
“miljövänlig” om en anstränger sig, men 
troligtvis är de få småraffinaderierna som 
existerar i Solnedgångssverige riktigt 
skitiga, hälsovidriga ställen som läcker 
ut olja och gifter runtomkring. Det är 
troligtvis en mycket lukrativ verksamhet, 
men också en som orsakar väldigt mycket 
hälsoproblem. En kan ju lätt föreställa sig 
att det inte är samma person som tjänar 
storkovan på smutsiga oljeraff som också 
står och kokar råoljan på plats… Prima 
misärstoff att utforska i framtiden?

Termisk depolymerisering
Ett spännande alternativ till att destillera 
råolja är något som kallas termisk 
depolymerisering, vilket i princip är 
samma sak som pyrolys men där råvaran 
är diverse plaster. Bäst fungerar PET-plast 
från flaskor och medicinska plaster, t.ex 
pillerburkar och kirurgisk plast (runt 70% 
av vikten blir till petroleumprodukter), men 
det går till och med att använda uttjänta 
bildäck (40%), slaktavfall (30-35%) eller till 



och med avloppsrester (20-25%). 

Termisk depolymerisering kräver lite mer 
finlir i utrustningen (bl.a tillsättningen av 
vatten till råvaran, och ger optimal effekt 
om en lyckas hålla systemet syrefritt genom 
tillsättning av t.ex kolmonoxid). Genom 
TDP-metoden kan en rimligtvis producera 
både nafta, fotogen, bensin och diesel, och 
under optimala förhållanden (rätt råvaror 
och perfekt trimmat system) till och med 
lättare smörjmedel, men tyngre produkter 
såsom eldningsolja och asfalt går inte att 
utvinna.

En realistisk TDP-anläggning i katastrofens 
Sverige är helt inom rimlighetens gränser, 
och är ett bra alternativ för bosättningar 
utan tillgång till råoljereserver, eftersom en 
med lätthet kan hitta gott om plastskräp att 
mata reaktorn med.

Gengas
Återigen en variant av pyrolys, men 
med trä, torv eller kol som energikälla. 
Beprövad metod under andra världskriget, 
och en hel del äldre bensinmotorer behöver 
inga direkta modifikationer i sig för att 
kunna köras direkt på gengas. Nackdelarna 
med gengas är dock lågt energi-innehåll 
(ett ton ved motsvarar - vid optimala 
förhållanden - runt 385 liter bensin) och 
att gasaggregaten är stora och otympliga. 
Gengasaggregat tar dessutom en stund på 
sig att “få upp värmen” innan en kan börja 
köra. Men fördelarna är förstås att bränslet 
finns överallt, helt gratis, bara en har en yxa 
och lite tid över. 

Troligtvis en vanlig energikälla där 
hastighet och mobilitet inte är primära 
faktorer, t.ex för jordbruks- och 
anläggningsmaskiner eller lastfordon inom 
bosättningar.

Slutligen: varför ens bry sig om vilket 
bränsle fordonen i Solnedgångssverige 
använder? Det har det, åtminståne för 
mig, alltid varit en sak som kännts lite 
“orealistisk” - att det decennier efter 

kollapsen fortfarande kör runt bilar, men 
när en sätter sig in lite i alternativ till 
modern oljeimport inser en att det är fullt 
möjligt att producera diverse bränslen även 
under de rudimentära förhållanden som 
gäller i vårt framtida Sverige, och således 
är en “orealistisk” detalj uppklarad och 
utredd. 

Men mer än så, produktionen (och 
konsumtionen) av drivmedel i 
Solnedgångssverige ger i sig inspiration till 
saker att utforska. Vad tänker bosättningen 
nerströms om de vidriga, nersolkade små 
hobbyraffinaderierna som läcker miljögifter 
ut i ån? Vad är det för gnidna plundrare som 
driver dem, och vilka arbetar för dem (och 
hur ser deras arbetsvillkor ut)? Kan bensin 
och diesel vara "guldfoten" för kredithandel 
mellan bosättningar?

Hur dyrt är det egentligen att hålla sig med 
bränsle, och hur mycket arbete ligger det 
bakom? Och hur många bosättare livnär 
sig på att hugga ved till gengasaggregat 
eller åker från soptipp till soptipp i jakt på 
prima plast att mata sina reaktorer med? 



Att grävare älskar sina sånger är 
välkänt, och det skrivs ständigt nya 
sånger som sprids över Sverige allt 
eftersom grävarlagen reser runt och 
möts. Naturligtvis går det också trender 
i sångskrivandet, och den senaste flugan 
som tagit ljugarna med storm är så kallade 
shanties, enkla, repetativa sjömanssånger 
som alla kan sjunga med i.

När jag först skrev den här artikeln i vintras 
hade ännu inte "Wellerman"-fenomenet 
dragit över internet, så jag tänkte att jag 
behövde presentera vad en shanty är. Det 
kanske inte behövs längre, men jag gör det 
ändå. Shanties är i grunden arbetssånger 
med rötter i brittiska handelsflottan 
under tidigt 1800-tal och med djupare 
rötter i afro-amerikanska och karibiska 
arbetssånger och de sjöngs för att hålla 
takten ombord på segelfartyg när man 
t.ex hissar ankare eller segel, och följer 
allt som oftast mönstret att en sångare 
(en "shantyman") sjunger en rad varpå 
besättningen svarar med en rad som alltid 
är samma, och därefter följer någon form 
av refräng, som i nedanstående exempel 
där svarsraderna från besättningen är i 
versaler och refrängen (som sjungs av alla) 
är i kursivt:

Now we are ready to 
head for the Horn,

Way, hay, roll an' go!
Our boots an' our clothes boys 

are all in the pawn,
To be rollickin' randy dandy O!

Heave a pawl, oh, heave away,
Way, hay, roll an' go!

The anchor's on board an' the cable's all 
stored,

To be rollickin' randy dandy O!

Shanties kommer i tre huvudsakliga former 
(men mer specifika subformer fanns, som 
"tack and sheet" och så vidare), och används 
för olika sysslor: "short-haul" som var 
ganska så korta och informella visor för 
små-arbeten som att trimma ett segel, 
"halyard shanties" som är längre shanties 
där rytmen pendlar mellan att dra och 
att ta nya grepp (t.ex när man hissar ett 
segel) samt så kallade "capstan shanties" 
som användes när sjömännen skulle dra 
runt kapstanen (eller vindspelet, ett stort 
hjul med ekrar att putta på, och som bl.a 
användes för att hissa ankar eller lyfta 
last)  och där fotarbetets rytm var viktig. 
 
Shantyn som ursprunglig form sjöngs inte 
primärt som underhållning utan för att 
synkronisera besättningen, och därför var 
ofta texten inte så noga och följer sällan 
en röd tråd eller väver en “berättelse” som 
i t.ex en ballad, och eftersom längden 
på arbetsuppgifterna kunde variera 
stort behövde sångledaren vara duktig 
på att improvisera eller använda sig av 
standardfraser som t.ex “Up aloft this 
yard must go / Up aloft from down below”. 
Duktiga shantymen såg såklart till att 
raderna de sjunger rimmar, men det är 
verkligen inte ett krav för shanties.

Det är lätt att se varför shanties blivit så 
populära bland grävare; kommer en bara 
på en bra refräng och svarsrader är det 
enkelt att hålla igång en väldigt lång och 
engagerande sång, och det är lätt att kasta 

kläm i, busar
Sebastian Utbult



Texterna är inte sällan hjärtligt råa eller 
snuskiga, och handlar ofta om det hårda 
livet på vägen, längtan till en varm säng, 
supande, brallisar man benat med (eller vill 
bena med), dråpliga erfarenheter, råa men 
hjärtliga omdömen om sina kamrater, och 
oturliga händelser och sorg. Och eftersom 
texterna är så komprimerade tar man sig 
sällan tid att (i sången) förklara vad man 
sjunger om, det får istället räknas ut av 
kontexten, och en duktig ljugare gör gärna 
texten lite tvetydig eller dubbelbottnad. 
Ett exempel, shantyn “Roll, boys, roll”:

She's lovely on the foreyard
She's lovely down below boys
Roll, boys! Roll boys roll!

She's lovely cause she loves me
That's all I want to know boys
Way high, Miss Sally Brown!

Vid en första anblick tänker vi såklart 
att Sally Brown är sångarens brallis, och 
att hon är underbar “on the foreyard” men 
Sally Brown kan lika gärna vara fartyget 
sångaren seglar med.

Inför framtida lajv skulle jag verkligen 
vilja se deltagare experimentera med 
shantyformen och ta fram egna att sjunga 
framför lägereldarna. Och på det temat 
presenterar jag härmed Solnedgångs första 
grävarshanty, till melodin “Haul away, Joe” 
(versala rader sjungs av alla). 

Notera det typiska irländska knepet 
att kasta in ett utfyllnadsord i slutet på 
verserna - inte bara minskar det mängden 
stavelser en behöver peta in, det gör också 
att raden "rimmar" med nästa oavsett om 
man kommer på ett rim på ordet innan. 
I många versioner av "Haul away, Joe" 
används här namnet "Timmy", men vi 
använder det svensa "ja'men" istället. 

Dessutom har shantyn två stick, där det 
sista sticket upprepar de två sista raderna 
långt och utdraget. Sjunger man med 
oerfaren flugmat som inte hört låten innan 
kan man enkelt bara strunta i sticken. 

Harva ocH gno
Mel: Haul away, Joe

Noter till Harva och Gno finner du på 
https://beratta.org/sanningen
Notsättning av Teresa Axner.



En gång när jag var sölarkryp,
som käka' jord och 'täter, ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på!

Då fick jag smaka grävarsup,
som bubblade och fräter, ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på!

Stick:
Harva och gno

Skölj ner ditt damm i strupen, 
ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på

När jag var liten flugmatskit,
så fick jag läsa lagen, ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på!

Då fick jag lära av kapten
Att hugga i från magen, ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på!

Kaptenen tar en redig sup
Hon spottar ej i glasen, ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på!

Sen fäller hon en redig tår
när hon har blitt’ i gasen, ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på!

Jag fick en mun, en droppe varmt
Nu ligger jag i ‘renen, ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på!

Jag gick i däck, kan inte stå
Men kaptenen är på benen, 

ja’men!
Harva ocH gno

vi busar Harvar på!

Stick:
Harva och gno

Skölj ner ditt damm i strupen, 
ja’men!

Harva ocH gno
vi busar Harvar på

Harva ocH gno
vi busar Harvar på

Harva ocH gno
Mel: Haul away, Joe



“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.” Så skriver Sebastian Utbult 
i ledarkrönikan i Sanningen #2, och nog 
är det sant alltid. Men de där händerna 
kommer inte frikopplade från erfarenheter 
(eller brist på dem), åsikter och munnar 
att mätta, så när blir händerna en resurs 
egentligen?

Den gamla diskussionen om huruvida 
ensam är stark eller ej börjar kännas 
uttjatad. Människan är en social varelse, 
och även de mest introverta av oss 
behöver någon form av kontakt med 
andra emellanåt för att bibehålla känslan 
av sammanhang (och kanske också av 
existens). Coronapandemins isoleringskrav 
slår tydligt hårdare mot de som är vana vid 
mycket socialt umgänge och fysisk närhet, 
och det finns förstås inga skäl att tro att 
det skulle vara annorlunda i en värld efter 
katastrofen. 

Samtidigt blir kriterierna för vem som 
får plats i en grupp snabbt förskjutna 
när resurserna är knappa och den egna 
överlevnaden viktigast. Det kanske inte 
längre räcker med att du är trevlig och 
socialt kapabel, om du inte kan tänka dig 
att arbeta lika mycket som förväntas av 
dig. Det kanske blir viktigare med dina 
kompetenser än med dina tjusiga kläder 
och prylar. Och det kanske inte längre är 
du som bestämmer över din vardag, utan 
någon annan. Skulle du klara det?

När jag och min partner, Mats, flyttade ut 
på landet hade vi initialt en tanke om att 
bo “vid vägens slut”. Både för utrymmet 

till självförsörjning och för lugnet i att få 
vara ifred. Nu fanns det inte någon sådan 
gård ínom det område vi sökte just då, och 
vi hamnade på en plats med en närmsta 
granne (en tyst, stor, förtidspensionerad 
finlandssvensk karl) precis inpå vår tomt 
och nästa granne någon kilometer bort. 
Vi hade en tanke om att självförsörjning 
betydde att klara sig helt själv, och vi ville 
också känna att vi var kapabla till det. 

Mycket lär vi oss efterhand och mycket 
klarar vi definitivt, men vilken skillnad 
det är när grannen hjälper till med 
fårstängslet, när bonden levererar hö 
ända in på gårdsplanen eller när vi kan 
använda djungeltrumman för att ta reda 
på förrymda djur. Infrastrukturen för 
informationsflöden är också beroende 
av mänsklig kontakt härute där internet 
knappt finns, och man ska inte underskatta 
skvallerbehovet hos ensamma lantgubbar 
på sina torp!

Ur en efter katastrofen-synpunkt vill vi 
förstås bo mer skyddat. Vårt hus från 1863 
är inte speciellt inbrottssäkert, även om 
vi har andra fördelar såsom egen brunn 
och tillgång till utedass. För att klara 
oss långsiktigt om samhället inte längre 
finns som vi känner det idag, skulle vi 
dock behöva mer mark och mer odlingar. 
Liksom kraft att underhålla dem. 

Vi skulle troligen klara det på oss två, 
om vi inte hade lönearbete och annat på 
fritiden som tog tid. Men sårbarheten i om 
någon av oss blir sjuk eller skadad är hög, 
och det halkar väldigt snabbt efter på alla 
fronter om man inte hänger med i det som 
behöver göras på gården. Så visst skulle vi 
vara säkrare med gemenskapen på bygden 
intakt, trots allt.  Men att ta in nytt folk hit, 

ensam eller 
tillsammans

Emma Ström



till oss, och låta dem bo här för att bistå i 
arbetet? Det är svårare. Vi har valt varandra 
och vårt hem, vi har provat och ändrat och 
fastnat för de rutiner vi har idag, vi känner 
våra djur och deras behov och vi uppskattar 
att kunna portionera ut socialt umgänge 
efter den energimängd vi har. 

Skulle det vara familj och vänner som 
vi aktivt har bett komma hit, skulle det 
förstås vara rimligt. Ett tag i alla fall. Men 
att bo tätt inpå sin biologiska familj är ju 
långt ifrån smärtfritt alltid, och det är ofta 
svårare att få nära personer att se en själv 
i en ny roll skild från den man växt upp 
med. Om min bror vägrar göra uppgifterna 
som alla andra gör, vad gör vi då? Vad för 
konsekvenser kan jag ens tillåta gentemot 
honom, för den delen? Kan man säga att 
en biologisk familjemedlem måste lämna 
gården?

Vi har också varit med om att flera bekanta 
glatt berättat för oss att de har vår gård som 
mål om skiten träffar fläkten:

“Då tar jag med min familj och kommer till 
er!”
“Jag är redo att ta mig hem till er när 
samhället kraschar.”
“Ni bor ju så bra, jag kommer dit när 
katastrofen slår till!”

Vi må vara preppers, men vi har inte 
resurser till och kan inte planera för tjugo 
personer boendes här snarare än två. Vi vill 
också gärna vara med och bestämma om 
vårt hem ska vara bug out location (den plats 
man har som första mål om man inte kan 
stanna i sitt hem) för andra. Men frågan 
ger viss stress; hur många som inte berättat 
det för oss tänker pallra sig hit och förvänta 
sig skydd, mat och sammanhang? Återigen 
blir det knepigt i verkligheten när det inte 
kommer att fungera så smidigt som de här 
glada entusiasterna ser framför sig. Hur 
motar du en vän i dörren? Gör du ens det? 
Vem väljer någons plats för överlevnad?

Å andra sidan, är det främmande 
människor som flytt från städerna i 

närheten, som desperat söker tak 
över huvudet och potatis i magen, 

följer förstås ett helt batteri 
a v andra frågeställningar 



med. Hur gör vi om deras värderingar (t ex 
människosyn) helt krockar med våra? Hur 
gör vi om de blir farliga och vill ta över 
gården, och driva oss härifrån? Kan vi veta 
det från början? Hur gör vi om någon är 
lat eller självisk och gömmer sig från arbete 
eller stjäl mat? Hur fattar vi beslut om 
prioriteringar på gården? 

Det är ju vår gård, men när slutar den vara 
det gentemot övriga som bor här? Personer 
vi kanske inte ens har valt att dela våra liv 
med? Vi som har byggt upp allt över tio års 
tid vet ju vad som funkat och inte, och var 
vi behöver lägga kraften, men om någon 
mer högröstad får med sig de nytillkomna 
på någon helt annan plan, vad gör vi då?

I Solnedgångsfiktionen har många av 
lajven redan haft en färdig struktur för 
bosättningarna när historien utspelar sig. 
Inte felfri förstås, men ändå etablerad 
och något att luta sig mot som är större 
än individerna själva. Kollektivtänket 
i Östbacken på Ingenmansland, den 
starkes (och resursrikas) rätt till boplats 
på Skymningsland, eller till och med de 
mobila grävargrupperingarna på Landsväg. 

Det lajv som främst handlade om kaoset 
i att kastas samman som främlingar och 
tvingas lösa överlevnaden på stående fot, 
vill jag påstå var Hinterland. Även om det 
fanns vissa bekantskaper sedan tidigare, 
skiljde sig värderingar, prioriteringar och 
kompetenser markant åt bland rollerna. 
Skulle alla få ta del av maten som någon 
enskild hittat? Vad skulle vi göra om någon 
inte bidrog? Hur skulle vi hantera allvarliga 
brott mot gruppens normer? Hur enade var 
vi om en yttre fiende hotade? 

Att sätta ett lajv i den omedelbara 
uppstarten av en samhällsstruktur kan ge 
stor inblick i gruppdynamik och makt(o)
balans. Beroende på vilket relationsnät som 
finns initialt kan spänningar, motsättningar 
och medlöperi snabbt bli drivande krafter 
för resten av lajvet. 

Det som framgick tydligt på Hinterland 
var dock just det faktum att ensam inte är 
stark, och har du inget att komma med gör 
du bäst i att snabbt knyta dig till någon 
som har det. Ändå var pandemin större än 
alla, och när Rosen tog någon i besittning 
var utstötningen omedelbar och obeveklig. 

De som var sjuka fick inte ha fysisk kontakt 
med någon och säkerhetsavståndet ökade 
gradvis, i alla fall under den uppsättning 
jag deltog på. Känslan av att vara osynlig, 
att nästan ifrågasätta om rollen redan 
var död, var enorm. Det blev plågsamt 
påtagligt hur ensamma vi trots allt är när vi 
inte har en tillhörighet, ett sammanhang, 
någon som ser oss. Och om vi inte har det, 
har vi då ens funnits?

Slutklämmen för detta torde bli att den 
som är ensam inte kommer klara sig länge, 
populärkulturella referenser till trots. 
Samtidigt är det väl värt att fundera över 
vilken struktur man själv tror på och skulle 
vilja leva med efter katastrofen, utifrån att 
andra människor ska vara en del av ditt 
omedelbara liv i det som kommer vara ditt 
hem. 

Och för den som arrangerar lajv finns 
det många, många fler problem och 
frågeställningar än de ovan nämnda, fria 
att välja och vraka bland för att skapa den 
där exklusiva misären 
vi gärna frossar i 
på låtsas.



I brist på faktiska lajv att besöka under 
den pågående pandemin kan man ju roa 
sig med att utforska livet under/efter 
katastrofen i dataspelsformat istället. 
Temat “efter katastrofen” finns det 
oräkneliga dataspelstitlar i, men här har 
jag valt ut några som jag tycker gör något 
med premisserna som ligger mer i linje med 
Solnedgångsfiktionen på ett eller annat vis.

Sheltered
Windows, OSX, Linux, Android, iOS, 
Playstation Portable, Xbox 360, Wii

Atomkriget har kommit och din familj 
har med nöd och näppe klarat sig ner i 
det underjordiska skyddsrummet i tid. 
Här är ni säkra från kaoset på ytan, och 
här finns ett nödlager av mat, mediciner 

och annat för några dagar. Men ni inser 
väldigt fort att situationen på ytan kommer 
vara betydligt längre än några dagar, och 
under tiden slits luft- och vattenfiltren, 
elgeneratorn dricker upp den lilla soppan 
ni har, och smutsen sprider sig. Och det 
finns inte ens toalett i skyddsrummet. 
Någon måste ge sig upp på ytan och skaffa 
mat, byggmaterial, verktyg och reservdelar 
om ni ska kunna överleva här nere. Och på 
ytan blåser det radioaktiva dammet runt, 
och de främlingar du möter kan lika gärna 
vilja råna dig som byta grejer. 

Sheltered är ett “postapokalyptiskt 
katastrofhanterings-strategispel” som 
kombinerar resurshantering, lättare 
rollspelselement och crafting/basbyggande 
med etiska (eller oetiska) val, och liknar 
i mångt och mycket det (med all rätta) 
uppmärksammade This war of mine, om än 
något mer förenklat och inte lika fokuserat 
på tung story. Du kommer behöva 
försöka balansera familjens fysiska och 
psykologiska behov (t.ex om katten skall 
få mat när det råder matbrist, om du skall 
skicka ut barnen att leta mat när du själv är 
för sjuk att ta dig upp på ytan eller om ni har 
resurser nog att ge alla i familjen en mjuk 
sovplats) med skyddsrummets underhåll 
(vatten- och luftfilter behöver rengöras, 
rummen behöver hållas rena, maskiner 
behöver repareras) samt formulera en plan 
för längre överlevnad - vilka resurser från 
ytan behöver hittas och samlas in och vad 
behöver byggas i skyddsrummet? Ovanpå 
allt detta kommer förstås lite byteshandel, 
att skydda skyddsrummet från inkräktare 
och klassisk, turbaserad strid med diverse 
elakingar på ytan.

skärmtid
Sebastian Utbult



This war of mine
Windows, OSX, Linux, Android, iOS, 
Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch

I This war of mine styr du en liten grupp 
helt vanliga civila medborgare, som 
försöker överleva ett brutalt inbördeskrig i 
en fiktiv stad (som är starkt inspirerad av 
belägringen av Sarajevo). Dagtid måste ni 
stanna inomhus då krypskyttar hotar alla 
som rör sig på gatorna, och nattetid kan 
ni smyga ut för att leta efter mat, ved och 
andra nödvändigheter i övergivna (och 
inte så övergivna) hus i närheten. Det 
finns grannar kvar i vissa av husen, för 
gamla och svaga för att ha flytt, och ett 
av spelens många etiska dilemmor är om 
du offrar av dina egna magra resurser och 
utsätter dig för risk för att hjälpa dem eller 

inte. I andra hus häckar skräckslagna och 
beväpnade personer i samma sits som du, 
och i ytterligare andra hus har soldater och 
kriminella flyttat in. 

Under dagarna (som alltid är alldeles 
för korta) försöker du lappa och laga det 
dragiga huset, spika för fönster och dörrar 
där tjuvar kan ta sig in, bygga vattenrenare 
och laga mat, samtidigt som du också 
försöker snappa upp nyheter om kriget på 
radion, sova och inte minst hålla humöret 
och hälsan uppe. Det senare är lättare sagt 
än gjort.

Nätterna innebär mycket smygande och 
andan i halsen när något plötsligt gör ett 
ljud i det becksvarta huset du trodde var 
övergivet, rotande i skåp och lådor och 
prioriteringar kring de saker du hittar, 
eftersom du inte kan bära med dig så 
mycket.

Alla karaktärer i spelet beter sig lite olika, 
har olika behov och nackdelar/fördelar, 
och beroende på dina val genom spelet 
så har de också olika slut. Att någon av 
personerna i din lilla grupp skadar sig och 



dör en utdragen feberdöd eller svälter ihjäl 
tillhör inte ovanligheterna. Om du har tur 
överlever du tillräckligt många dagar för 
att kriget skall ta slut, men frågan är vad du 
tvingats göra för olustiga val fram till dess.

This war of mine är greppande och de etiska 
dilemman man ställs inför känns i magen. 
Dessutom är spelet riktigt snyggt och har 
en egen stil. Ett antal expansioner till spelet 
har också släppts, samt en brädspelsversion. 
Rekommenderas varmt.

Surviving the aftermath
Windows, Playstation 4, Xbox One, Nintedo 
Switch

Finska Iceflake Studios ligger bakom detta 
postapokalyptiska stadsbyggarspel, där 
du leder en liten grupp människor som 
överlevt ett kärnvapenkrig och som nu 
skall bygga ett nytt samhälle. På ytan 
inget direkt nytt i grundkonceptet utöver 
tematiken - stadsbyggarspel har det gjorts 
mängder av - men spelet har också ett 
annat läge utöver det klassiska rutnäts-
byggarläget och det är omvärldskartan. 
Din lilla bys befolkning kommer nämligen 
i två sorter; bybor och specialister. Byborna 
kan du tilldela arbetsuppgifter i själva byn, 
t.ex att bära byggmateriel, samla plast, 
trä, metallskrot eller odla grödor, medan 
specialisterna har två andra uppgifter; att 
försvara byn mot inkräktare, och att ge sig 
ut i vida världen och leta förnödenheter. 
Grävare helt enkelt.

På omvärldskartan behöver du skicka 
iväg dina specialister för att utforska 
olika områden, slåss mot diverse banditer 
och hitta förnödenheter som mediciner, 
elektronik, bränsle och andra saker. Det 
är också på omvärldskartan du kan hitta 
glömd kunskap i gamla observatorier, 

skolor och laboratorier, vilket omvandlas 
till “vetenskapspoäng” som du använder 
för att låsa upp saker i teknikträdet (t.ex 
nya byggnader eller förbättringar av 
existerande).

Spelet släpptes som en work in progress 
och har under året fått elva större 
tematiska uppdateringar, med minst två 
till planerade, och börjar bli ett väldigt 
komplett spel. En ytterligare fördel är att 
det är modifierbart, så förhoppningsvis 
uppstår en scen runt det som fortsätter 
utveckla spelet framöver. Enda nackdelen 
med spelet får väl sägas vara att det tyvärr 
känns väldigt amerikanskt (trots finska 
utvecklare). Men väl värt att prova.

Frostpunk
Windows, Playstation 4, Xbox One

I Frostpunk från polska studion 11 Bit 
Studios (som också utvecklat ovan nämnda 
This war of mine) tar du kommandot över 
en liten koloni mitt under eskalerande 
vulkanisk vinter i ett alternativt 1800-tal. 
Hela jorden har drabbats av en förödande 
klimatkatastrof, och det är upp till dig att 
se till att dina få medborgare (bestående 
av arbetare, ingenjörer och barn) inte 



fryser eller svälter ihjäl. I mitten av din 
koloni står Generatorn, en enorm koleldad 
kamin som strålar ut värme, och i “ringar” 
runt den bygger du sakta men säkert upp 
din lilla koloni. Vädret fluktuerar mellan 
trettio och sjuttio minusgrader, och minsta 
lilla avbrott i generatorn kan ha förödande 
konsekvenser för ditt folk. Dessutom avtar 
värmen från Generatorn ju längre från den 
du kommer.

Marginalerna i Frostpunk är små och 
knivskarpa; du måste se till att gräva fram 
tillräckligt med kol för att mata dina 
hungriga kaminer för att ha en chans att 
överleva nätterna, och du har nästan aldrig 
tillräckligt med resurser eller arbetskraft 
för att få allt att fungera ordentligt och 
tvingas hela tiden göra svåra val. Utöver 
resurshanterandet och stadsbyggandet 
så har spelet några andra mekaniker 
som, tillsammans med en välskriven och 
stressande story, lyfter spelet bortom ännu 
en stadsbyggare. 

Du har en omvärldskarta där du kan 
skicka iväg utforskare (vilket inte bara ger 
dig resurser i form av materiel eller fler 
arbetsföra händer) utan också snyggt och 
engagerande driver storyn vidare. Det 
finns också, självklart, ett teknikträd där 
du kan forska och låsa upp nya byggnader 

och förbättringar, men spelet har också en 
“politisk” trädstruktur där du kan (eller 
tvingas) göra svåra val. 

Skall du ödsla dina knapphändiga resurser 
på att anlägga riktiga gravar åt de bybor 
som dör eller rationellt bara täcka dem 
med snö (vilket drastiskt kommer öka ditt 
folks känsla av vanmakt och desperation)? 
Skall barn få stanna inne i varma tält 
eller skall du införa barnarbete? Dryga 
ut matförråden genom att bara servera 
vattniga soppor till dina arbetare? Skall 
dina sjukvårdstält mest ge palliativ vård, 
eller skall du införa amputationer när folk 
fått förfrysningsskador? Kommer du ha 
teknisk kompetens och resurser nog att 
tillverka proteser åt de som blivit av med 
händer och fötter? Alla sådana val har för- 
och nackdelar, och påverkar inte bara dina 
resurser utan ditt folks arbetsmoral och 
hopp, och det senare är en mycket viktig 
komponent.

Frostpunk är, i mitt tycke, en närmast 
perfekt blandning av story, strategi, 
resurshantering och svåra val och 
hinner aldrig bli segdraget eller platt 
då spelet ständigt ökar stressen och 
komplikationerna (men också ger dig 
verktyg att överkomma dem). Dessutom 
har spelet flera olika scenarion och ett 



antal expansioner (varav vissa förändrar 
grundläggande mekaniker). Defintivit värt 
din tid och pengar.

NEO Scavenger
Windows, OSX, Linux, Android, iOS

Om du tycker att de flesta postapokalyptiska 
spel är lite för glättiga och inte tar genren 
på allvar så är NEO Scavenger för dig. 
Ett otroligt kärleksarbete från en enda 
utvecklare som började sitt liv som ett 
litet browserspel och som slutade som 
ett fullfjädrat och väldigt komplext 
överlevnadsspel i den riktigt råa skolan. 

Spelet börjar med att du vaknar, förvirrad 
och naken, i en nedgången och mörk 
kryosömnsanläggning, men du är inte 
ensam - något därinne rör sig och 
morrar hotfullt. Utanför har världen 
gått fullständigt åt helvete medan du låg 
nedsövd. Om du överlever tillräckligt länge 
för att ta dig ut så börjar spelet direkt visa 
att det spelar i en liten annan liga när det 
kommer till misär. Du har ju inga kläder 
på dig, och det är kallt ute, så inom kort 
kommer du att drabbas av hypotermi om 
du inte kan hitta något att bylsa på dig 
med. Och så fortsätter det. 

Du blir törstig och tänker kanske att du ska 
dricka lite vatten, men har ingen möjlighet 
att göra upp eld för att koka det. Grattis, 
nu har du diarré också. Och när du irrar 
runt i världen letandes efter livets nödtorft 
så lämnar du spår, spår som både djur och 
människor kan följa. Och den där gamla 
plastpåsen du bär runt alla dina grejer i 
kommer spricka och spilla ut allt på marken 
när du som minst behöver det.

NEO Scavenger är inget 
enkelt spel, och du 
kommer behöva spelets 
utförliga wiki för att 
överleva. Men det är 
oerhört engagerande 
och när du väl kommit 
in i spelets många små 
finesser belönar spelet 
dig. Spelet har också en 
rätt intressant (om än 
något fantasifull) story 
att utforska. Dessutom 
har spelet en väldigt 
intressant mekanik 
för färdigheter och 
stridsrundor som jag 
verkligen gillar. En 
känsla väldigt nära 
The Road infinner 
sig. Rekommenderas 
verkligen för den 
seriöse överlevaren.



Har du någon gång funderat över vad som 
händer på landsbygden efter katastrofen? 
Annat än att flyktingströmmen från 
städerna sveper ut över glesbygden, eller 
att du barrikaderar din gård och planterar 
potatis för glatta livet? Förutom det faktiska 
jordbruket, är djurhållningen något som 
direkt påverkas av en samhällskollaps av den 
typ som beskrivs i Solnedgångsfiktionen. 

I dagens Sverige är stora produktionsgårdar 
med hundra- eller tusentals djur mer regel 
än undantag, och de små, ekologiska 
aktörerna kämpar för att hålla sig flytande. 
En sådan liten gård skulle å andra sidan 
klara sig mycket bättre efter katastrofen, 
eftersom kraven som följer med den 
ekologiska stämpeln bl a innefattar att 
till stor del producera djurfoder själv, 
ha ordentliga betesmarker och undvika 
kemikalietillskott både i foderodling och 
till djuren. 

I de stora produktionsbesättningarna 
tillgodoses få av djurens behov redan idag, då 
de ses istället just som produktionsenheter. 
Efter en samhällskollaps dör troligen 
djuren på ganska kort tid, dock efter 
mycket lidande. Många utfodringssystem 
är automatiserade och går på timer och 
automatiska vattenkoppar är standard, 
men dessa kräver el för att fungera. Stora 
produktionsplatser har förstås back up-
generatorer, och kanske kan gårdar som 
satsat i solkraft till sin bruksdrift ha system 
som går något längre. Men när maten är 
slut i fodertankarna spelar det ingen roll. 

På något längre sikt kommer djuren 
oavsett vatten- och mattillgång drabbas 
av sjukdomar och stress. Den ökade 

djuren på Gården
Emma Ström & Malin Burbeck

mängden gödsel skapar både parasit- och 
sjukdomsunderlag, utöver att gödslet i sig 
verkar frätande på en djurkropp som aldrig 
blir ren. Stressen över att inte komma 
ut, begränsad ventilation (som också går 
på el) och ammoniak i luften bidrar till 
försämrat allmäntillstånd (med högre risk 
för dödlighet även från lätta åkommor) 
såväl som till skador både från inredning 
och andra djur när de försöker ta sig ut eller 
bara ta sig undan från obehag. 

Å andra sidan, om djuren faktiskt går 
ute när kollapsen sker eller om de blir 
utsläppta innan människorna som skötte 
dem försvinner, kommer en svensk vinter 
i många fall vara för mycket för de flesta 
produktionsdjur utan stödfodring och 
skydd undan väder och vind. 

Renhållning är undantaget som bekräftar 
regeln, där de stora, fritt vandrande 
hjordarna är vana vid hårt klimat och att 
klara sig på lite näring. Längst norrut i 
Sverige skulle djurhållningen troligen inte 
drabbas lika kraftigt som i söder vid en 
samhällskollaps, även om t ex radioaktivt 
nedfall har visat sig direkt påverka renarna 
genom födan.

Låt oss istället säga att du har en mindre 
gård med plats för boskap, och har insett 
värdet av djuren ur någon av alla aspekter 
(kött, mjölk, ägg, ull, gödsel till odlingar, 
arbetskraft, skadedjursbekämpning, 
bibehållna öppna landskap, lindring för 
mental ohälsa, etc). Kanske har du inte 
har haft närkontakt med alla sorters 
lantbruksdjur förut, eller har koll på vilka 
behov de har. Här följer därför en liten 
guide till våra vanligaste lantbruksdjur och 



vad som kan vara värt att känna till. Denna 
artikel är inte tänkt att vara heltäckande; 
då hade vi behövt skriva en bok per djur 
och rekommendera minst ett års praktik i 
verkligheten, men kan kanske ge uppslag 
till hur det skulle kunna vara att hålla djur 
i ett efter katastrofen-Sverige.

Ko
Kor kan se fridfulla och nästan lite 
korkade ut, men de har avancerade sociala 
strukturer i gruppen och hjälps åt att t ex 
varna för fara. En ko väger ca 600-700 kg 
och en tjur runt 1 ton, beroende på ras. Att 
få en spark eller bli stångad av en ko kan 
vara livsfarligt, och djuren ska hanteras på 
ett säkert sätt. Generellt driver man kor 
snarare än leder dem i lina, om de inte är 
mycket vana vid sådan hantering. 

En ko börjar ge mjölk när hon kalvat, och 
ger ca 30 liter mjölk om dagen (beroende 
på ras). Att inte mjölka en ko innebär stort 
lidande för djuret, och det styrs av djurets 
behov när på dygnet detta behöver ske. 
Oftast betyder det tidig morgon och någon 
gång på kvällen. Kor behöver 50-100 liter 
vatten om dagen, och god tillgång på bete. 

Visste du att...
Kor kan leva av urin och gammalt 
datapapper. När en idisslare äter, är det 
bakterierna den har i magen som gör 
det egentliga jobbet med att bryta ned 
fodret till lättillgänglig energi. Det gör 
att idisslarna kan tillgodogöra sig sådant 
som andra växt- och allätare inte kan. 
Studier har gjorts där kor fick äta gamla 
strimlade dokument blandat med urin, och 
där bakterierna ur detta kunde tillverka 
tillräckligt med energi för att korna 
skulle må bra. En egenskap som kan göra 
korna mer rustade för att möta tiden efter 
apokalypsen, kanhända!

Ren
(Källa: samer.se samt sapmi.se)
Renen är ett hjortdjur som främst 
förekommer i norra Sverige. Djuren är 
väl anpassade för att hålla värmen i kyligt 
klimat genom t ex behåring på hela kroppen 
(inklusive mulen), ihåliga hårstrån och ett 
särskilt kapillärsystem för blodkärlen i 
benen som värmer upp blodet på väg upp 
från de kalla klövarna. Renen äter upp sig 
under sommarhalvåret och lever 
på det den kan skrapa fram 
under vinterhalvåret, 
samt sina 



fettreserver. Både honor och hanar har 
horn som de fäller årligen; honorna i maj 
efter att de fött sina kalvar och hanarna 
i november. Renen äter helst späda och 
nya skott eller delar på växterna, eftersom 
mindre cellulosahalt gör det lättare att 
tillgodogöra sig näringen. Fuktigt, varmt 
foder, särskilt med tendens till mögelväxt, 
kan göra renen allvarligt sjuk och kan till 
och med leda till döden.

Visste du att...
När renen går hörs ett knäppande ljud från 
bakbenen. Det är inget fel eller trasigt, 
utan kommer från ett senfäste som glider 
över ett ben när renen tar ett steg. Den 
evolutionära orsaken till detta är inte helt 
känd, men gissningsvis underlättar det för 
djuren att hålla ihop flocken även i mörker 
eller dimma, då de hör varandras steg. Om 
knäppfrekvensen ökar är det dags att öka 
takten själv, för då kanske någon annan i 
flocken har upptäckt fara.

Häst
Hästar som de är byggda i modern tid är 
ganska sköra och krävande djur överlag, 
oftare avlade för elitidrott än jordbruk. 
De är dock ovärderliga för ett jord- eller 
skogsbruk om maskiner inte finns att 
tillgå, liksom för att färdas längre sträckor 
än till fots och dessutom få med sig tung 
packning. 

Hästar behöver äta många gånger per dag 
om de inte går på konstant gräs, men får inte 
överfodras i och med risken för t ex kolik 
eller fång. Generellt behövs inte kraftfoder 
som havre, utan det är grovfodret (hö) som 
är den viktiga basen. Hästens hovar växer 
kontinuerligt och behöver verkas (“klippa 
naglarna”) ungefär var åttonde vecka. Om 
hästen har skor slits dessa och behöver 
också bytas, om inte annat för att de blir 
för trånga för hoven. För tyngre dragarbete 
är kallblodiga hästraser att föredra framför 
varmblodiga, t ex nordsvensk, gotlandsruss 
eller fjordhäst för att nämna några 
inhemska nordiska raser.

Visste du att...
Om man varvar hästar och idisslare såsom 
får på samma bete, hålls parasittrycket nere 
för båda djurarterna. Det beror på att de 
äter gräs av olika längd, och därmed följer 
väntande parasiter för det ena djuret med 
ned i magen på det andra.

Gris
Grisar är högintelligenta djur som är 
lättlärda och sociala. De ska hållas i grupp, 
men här är det viktigt med individhantering 
samtidigt. Grupperna ska inte vara för 
stora (färre än 10 djur per grupp) och bör 
hållas i samma konstellationer så långt 
det är möjligt, även genom dräktighet och 
digivning. Trots att grisar inte har päls, är 
de tåliga och behöver utevistelse året runt 
för att må bra. 

En gris kan inte heller svettas, utan kyler 
ned sig genom att bada i vatten eller lera. De 
kan bli överhettade redan vid 21 grader, så 
det är viktigt att tänka igenom deras boyta. 
Ett av grisarnas naturliga beteenden är att 
böka omkring med trynet, vilket kommer 
ur instinkten att leta mat. Att ha grisar på 
mark som ska bli åker är en bra lösning då 
jorden vänds utan ett enda spadtag. Grisar 
äter liksom andra gårdsdjur grovfoder 
såsom hö, men är allätare i grund.

Visste du att...
En nyfödd kulting väger ca 1,5 kg. Som 
fullvuxen väger de mellan 200 och 300 
kg, dvs motsvarande en mellanstor ponny. 
Det är viktigt att ta i beaktande från 
början när det gäller planering av boytor, 
fodertillgång, etc. 

Får och get
Får hålls oftast för sin ull och/eller för 
köttet, medan getterna hålls för sin mjölk. 
Båda arterna går dock att ta vara på ur alla 
tre aspekter, och särskilt Angora-getter är 
eftertraktade för sin mjuka päls. Det finns 
getraser utan horn och det finns fårraser 
med horn, men vanligast är att getter har 
det och får inte har det (med vissa undantag 
för baggen). 



För djur med skruvade horn, dvs horn som 
går ned förbi kinderna, kan horntrånghet 
bli ett problem. Om hornen går för nära 
kinderna kan djuret inte tugga eller 
idissla, och svälter då till slut ihjäl. Getter 
klipps generellt inte, medan får behöver 
klippas 1-2 gånger om året. Även klövarna 
behöver klippas, verkas, regelbundet om 
djuren inte går tillräckligt mycket på hårt 
underlag och slipar ned dem själva. Getter 
är mer urskiljningslösa och äter det mesta 
de kommer över, inklusive sådant de inte 
borde äta. 

Får är kräsnare och kan till och med svälta i 
en grön hage, om längden på eller typen av 
gräs är fel. Båda djuren är rymningsexperter 
och lär av varandra i flocken. Ordentliga 
stängsel brukar räcka, men tänk på att en 
del getter kan hoppa ca två meter 
från stillastående.

Visste du att...
Idisslare har ytterligare en 

fosterhinna runt 
sin avkomma i 

magen. Den 
e x t r a 

hinnan gör att fostret inte får i sig 
moderns organismer och bakterier som 
utgör immunförsvaret, och när lammet 
(i det här fallet) föds är den mycket 
sårbar för infektioner. Sin uppsättning av 
immunförsvaret får lammet istället genom 
den första mjölken, så kallad råmjölk. Får 
lammet inte i sig råmjölk inom en kort tid 
från födseln, kommer den inte överleva 
länge till. Har man möjlighet att ta råmjölk 
och spara, är det en värdefull livförsäkring 
nästa gång ett nyfött lamm har problem att 
dia. Detta gäller alltså för alla idisslare, så 
som kor, getter, renar, osv.

Höns
Höns är allätare med högt kalkbehov, 
något de lätt får i sig av t ex snäckskal eller 
ägg(skal). Hönsens magsäck heter kräva 
och saknar grovspjälkningsfunktionen som 

andra djur har. Därför äter de också grus, 
som hjälper till att finfördela maten 
i magen. Höns är tryggast när de får 
sitta högt upp på natten, och sittpinnar 
hjälper dessutom till för balansen, 
gripförmågan och muskulaturen. 

De värper ägg i reden, antingen 
förberedda av människan eller 

ute i naturen. 

Värpningen beror på 
mängden dagsljus, 



så man kan öka äggmängden om vintern 
genom att ha en lampa i hönshuset. Om 
äggen är befruktade och hönan får ruva 
i tre veckor, kläcks det kycklingar. Att 
ge kycklingarna kokt ägg första veckan 
stimulerar tillväxt och ger dem en bra start, 
då det är samma näringsämnen som de ätit 
inuti ägget. 

Generellt brukar man räkna en tupp per 
10-12 höns som lagom för att det inte ska 
bli slagsmål bland tupparna, och för att 
alla höns ska ha tillräcklig flockkänsla. Det 
är tuppen som varnar för rovdjur, håller 
ihop gruppen och går emellan om det blir 
bråk. Saknas tupp kan en erfaren höna 
ta över sådana uppgifter och också vissa 
tuppattribut. 

Visste du att...
En vanlig åkomma bland höns är så kallade 
kalkben. Det visas som hårda beläggningar 
på hönsens fötter, och är i själva verket 
avföring från kvalster. Man ska absolut 
inte bryta loss dessa, då det riskerar att 
skada djuret genom att hud och kött följer 
med! Det effektivaste sättet att få bukt med 
kalkben är att kväva kvalstrena. Doppa 
eller skrubba hönans ben i varmvatten, följt 
av att smörja in benen med t ex hudlotion 
eller olja. Upprepas med någon veckas 
mellanrum tills beläggningarna är borta.

Anka
Den stora skillnaden mellan höns och 
ankor, är att ankor är simfåglar som 
behöver vatten till sina bestyr för att må 
bra. Deras näbb är gjord för att sila maten i 
vatten, så helst bör foder ges uppblött eller 
i vattenkärl. De tvättar sig med vatten och 
behöver kunna doppa huvudet varje dag, 
även på vintern. Om de har möjlighet att 
simma så parar de sig helst i vatten, där 
de har lite bättre styrsel. Ankor är således 
väldigt slabbiga djur och det blir blött där 
de håller till. På vintern när det fryser på är 
det bra att ha ordentligt med strö (halm) på 
golvet, eller ha två olika ytor för mat och 
tvätt respektive sovplatser. 

Ankor ger också ägg, men på senare år har 
fler skaffat dem främst för deras förkärlek 
för mördarsniglar. Myskankor ska vara 
bäst på mördarsnigeljakt, men även andra 
ankor slukar skadedjuren med glädje. 
Ankor, liksom höns, känner inte kyla i 
fötterna. Har man djur som tycker om att 
vara ute och inte bryr sig om hur många 
minusgrader det är, kan man behöva hålla 
koll så de inte förfryser sig. Detta visar sig 
som svarta fläckar på huden. Se till att ta in 
djuren i tid och lär dem att kvällsmat och 
nattning sker inomhus.

Visste du att...
Ankor utser en eller flera vakter i gruppen 
när det är dags att sova. Vakterna sover i 
utkanten av gruppen, med ena ögat öppet. 
Det gör att hjärnhalvan som hör ihop med 
det öppna ögat fortsätter vara aktiv, så att 
de snabbt kan varna och fly vid fara. 

Emma Ström bor på landet och har i dagsläget 
hästar, får, höns, katter och en hund. Malin 

Burbeck är veterinär och arbetar både 
med lantbruksdjur och smådjur.

           



Ursprungligen publicerad i Östbackens Sanningen, 29 oktober 2032.

“Dom e kväkare nere i Nejdingen, vettu” viskade Limpan till mig där vi satt ihopträngda 
på flaket, och gjorde sin bästa imitation av en hänförd tillbedjare, med händerna i bön. 
 “Vad innebär det då” frågade jag oskyldigt. Limpan lät blicken flacka mellan 
trädstammarna som gled förbi och funderade. 
 “Fan vet” fick han till slut ur sig. 
 “Religiösa. Super int’ å slåss int’ å sådär. Du vet…” En axelryckning. Limpan brydde 
sig inte så värst om att komplicera omvärlden, enklast möjliga kategorisering räckte gott 
för honom och sen gick man vidare med sitt eget. 
 Min resa började egentligen långt tidigare, en januarieftermiddag på redaktionsmötet 
på Sanningen, där vi diskuterade en kommande notis om höjda saltransoner i Östbacken. 
“Vore det inte intressant att göra ett knäck om var saltet faktiskt kommer från?” frågade 
kollegorna och sneglade menande på mig, som gjort mig ökänd för att villigt ta mig an de 
smutsiga, kalla och tunga gräven. Några frågor nere i grävarlägret och lite köpslående, och 
fem månader senare hoppade jag upp på flaket på grävarlaget Neros Apachers pickup med 
destination Nejdingen, Sveriges främsta saltproducenter och upphov till en av Östbackens 
viktigaste importer. 
 Apacherna var fem till antalet och leddes av en väderbiten kvinna i femtioårsåldern 
som kallades Nero, men vars riktiga namn var Hanna. Jämngammal med mig, och således 
upplevt tiden före Smällen. Hon tryckte kraftfullt min hand och introducerade mig för 
resten av laget. Limpan, som egentligen hette Magnus, en blek, finnig och gänglig tonåring 
med skeva tänder, något av en lärling i laget. Därefter Sudden (egentligen Andrzej), en 
sextiårig man med två tändsticksben och en imponerande kulmage, prydd av en präktig 
men grånande borstig mustasch. Han var från Polen och hade kört lastbil till och från 
Sverige hela sitt vuxna liv innan kriget och fastnat här när Kriget bröt ut. Med sitt gedigna 
kunnande om Sveriges vägnät och framkomlighet var han lagets “väghund”, kartläsare 
och navigatör. 
 “Sudden kan göra sig hyfsat förstådd på sju språk” hävdade Nero.
De två sista apacherna kallades Mårran och Runken. Mårran, vars riktiga namn var 
Shirin, var en tystlåten och tillbakadragen kvinna, också runt femtio, som snodde än hit 
än dit för att surra packning och bocka av ur en liten anteckningsbok. 
 “Mårran pratar inte så mycket, om du inte kan pashto förstås”. Hon visade sig vara 
lagets kock. Mannen med det föga smickrande smeknamnet Runken visade sig heta 
Daniel, och var lagets “brytare”, expert på att dyrka, såga och knäcka lås och generellt ta 
sig in på låsta ställen. Jag ville gärna fråga om smeknamnet men vågade ärligt talat inte.
Nu krypkörde vi bland nedfallna träd, sjunkhål och bilvrak i en båge norr om Karlstad, 
med målet att ta oss över Klarälven och vidare sydväst mot Bohuslän - vi i pickupen och 
Runken efter oss på en motorcykel med ett litet släp efter och Mårran i sidovagn. 

nejdinGens salt
Sebastian Utbult



 “Stora bron är boggad, men det finns en mindre bro uppe vid Skåre som är okej”, 
förkunnade Sudden från framsätet. 
 “Om den är grön vill säga och inga skramlare har bestämt sig för att sätta upp tull 
förstås.”
 “Har det hänt?” frågade jag. Sölare visste jag mycket väl vad det är, det är grävarnas 
namn på oss bofasta, vi som valt att slå oss ner och försöka bygga upp ett samhälle igen, 
men skramlare hade jag inte hört förr. 
 “Mjo, men det var i höstas” förklarade Limpan. 
 “Nåra stissiga skramlare som hade rullat ut traktordäck över bron du vet, å tänkte väl 
skaka ner nån som ville över. Dom gitta såfort vi tog fram rakarna och sen dess har bron 
vart ren. Va ja vet i alla fall. Vi får väl se” sa Limpan, klappade älgstudsaren som vilade 
över benen och flinade.
 En sak jag lärt mig om grävare är att det är svårt att veta när de menar allvar och när de 
överdriver för att hålla mystiken kring sig själva uppe. De lever ju i mångt och mycket på 
sitt rykte, och därför fick jag ständigt höra än det ena än det andra under vår färd. En del 
sades med sammanbitna tänder och blicken i fjärran (det var nog sant) och annat med lite 
för mycket inlevelse eller broderi (kanske inte osant men åtminståne överdrivet). 
 “All reklam är bra reklam” var Runkens korta svar när jag senare försynt frågade om 
detta. 
 Bron dök upp, och var mycket riktigt tom, och vi rullade över och vidare. Efter 
ytterligare någon timmes ryckig körning kom vårt första stopp på resan, en stor gård norr 
om Grums omgiven av  hagar där det gick kor och åkrar där det växte vete och potatis. På 
gårdsplan låg två halvnakna karlar i den gassande sommarhettan och svor under en traktor 
med en verktygslåda utspilld på marken, och såfort vårt ekipage stannat blev vi omringade 
av hojtande och skrattande barn i alla åldrar. 
 “Sörtorp heter stället” meddelade Limpan. 
 “De blir tunna här inatt å sen iväg mä soluppgången. 
 Hoppas du inte har nåt mot att gneta lite mot varmt 
 tugg och mjuk säng?”

* * * 



Sörtorp var hem åt ett antal barnfamiljer, några gamlingar och ytterligare några lösdrivare 
som kommit för att arbeta på åkrarna och blivit kvar. Här blev det byteshandel från 
det överbelamrade flaket vi trängdes på; glödlampor och några flaskor av Östbackens 
starksprit, leksaker till barnen, spik, skruv, en flaska smörjolja, tio liter bensin, två tändare, 
några böcker, blyertspennor, några papperskuvert med fröer och ett par gummistövlar, 
mot två lådor lagrad ost, torkat kött, tomater från växthuset, honung och bivax, torkade 
örter och diverse primörer från trädgårdslanden, allt under Neros högljudda prutande.
 “Ni har varit här förut antar jag?” frågade jag Nero. 
 “Jo för fan, Sörtorp stannar vi alltid vid på väg ner från Östbacken om vi tar den här 
vägen. Bra tjings här, och indianerna är fredliga. Alltså, folket som bor här. Vi brukar 
hugga i och gneta lite med veden eller sånt jobb, och så blir det schysst krubb och varma 
filtar på höloftet på natten. Du har inget emot att hugga in va? Skönt att slippa sova ute 
om det går.”
 Efter att ha hjälpt till att lasta av handelsvaror och stuva in lagets nyförvärv backade vi 
in bilen i en lada och gick till gårdens boningshus för att höra oss för om hur vi kunde göra 
oss nyttiga. Här mötte oss Astrid och Lars, både runt sjuttio år gamla men fortfarande vid 
god vigör. 
 “Hej! Du var ny, är du med Apacherna?” frågade Lars medan han sträckte fram en 
smutsig, grov hand och klämde min, hårt. Jag förklarade att jag var från Östbacken och 
var på väg ner till västkusten för att göra ett reportage om Nejdingen. 
 “Ah. Ja vi byter ju till oss en hel del salt därifrån på höstkanten. Östbacken, det är den 



där gruvan va?” frågade Lars och vinkade in mig i husets kök där två av gårdens äldre barn 
fejade med att ställa fram saft, brödbullar, smör och annat. 
 “Brukade vara”, förklarade jag, “men nästan hela stället flyttade för ett tag sen. Det 
var aldrig särskilt vettigt att bo på ett gammalt gruvområde, och kåkarna var dragiga 
och mögliga. Dessutom blev det rätt trångbott mot slutet.” Lars skrockade och svepte 
menande med armarna. 
 “Jag vet. Här var det bara jag och Astrid och våra söners familjer efter kriget, men 
som du ser har vi blivit några till. Vi har sju barnbarn nu, och ett åttonde på gång. Och så 
grannarna och några stryk-katter som fick flytta in här också. Kaffe?”
 “Riktigt kaffe?” flämtade jag. 
 “Nej för fan, surrogat. Vi gör det själva här. Kastanjer och cikora och lite annat. Lite 
surt men det duger. Ta för dig vet jag. Sen kanske du kan hjälpa Johanna borta vid hagen, 
de håller på att laga stängslet. Vatten och tvål har du där borta vid baljan. Jag behöver gå 
och hjälpa grabbarna med traktorn.”
 Mellan tuggorna frågade jag ut Astrid om gården och livet här. 
 “Vi klarade oss rätt bra genom kriget och… tiden efter, ändå. Johanna, vår dotter, hade 
en karl som dog i Rosen men vi andra klarade oss. Några av grannarna strök med, och 
några följde med när kommunen satte upp ett läger nere i Grums, men vi stannade kvar 
här. Strömmen var ju borta och det fanns inget bränsle, men vi klarade oss ändå. Den 
här gamla kåken går att elda riktigt varm på kaminerna och vi har aldrig varit särskilt 
moderna här ändå. Mormor levde ju genom både första och andra världskriget och lärde 
sig ett och annat om självhushållning, och det har ju jag växt upp med…”
 “Men när det verkligen blev kaotiskt där mot slutet av Rosen så tog ju sig folk upp hit 
från Grums, stora skaror av dem, utmärglade och frusna och vettskrämda. Det var riktigt 



läskigt. Kunde ha slutat hur som helst.” 
 Astrid knöt händerna i knät och stirrade ut genom fönstret. 
 “Hur klarade ni det då?” frågade jag försiktigt. Tiden runt Rosen är det få som vill 
prata öppet och ärligt om, det är ofta för många mörka minnen. Astrid tittade ner i golvet, 
med en sorgsen blick. 
 “Några fick ju mat och så, det lilla vi hade. Men de var ju sjuka, och vi ville ju inte ha in 
dem här i huset så de kunde smitta oss också. Flera av dem blev ju så sjuka att de dog där i 
ladan, och vi fick gräva ner dem själva för deras kamrater var så svaga att de inte orkade… 
Men några som kom var ju våldsamma också. Försökte bryta sig in eller stjäla. Vi fick sitta 
vakt på verandan i flera veckor för att skydda oss…” Astrid suckade. 
 “Du är väl gammal nog för att minnas själv hur det var? Man har ju rätt att försvara sig 
om nån försöker skada en. Det är ju inte mer än rätt.”
 “Ja, jo, visst är det så. Det var ju kaos då” sa jag, för att inte göra Astrid upprörd. 
 “Både jag och Lars är ju jägare... “ sa Astrid menande. 
 “Vi klarade oss. De som inte dog rörde sig vidare, och sen slutade folk komma. I flera 
veckor var det ju som att det bara var vi kvar. Tyst på radion, inga ljus nånstans, bara tyst. 
Jag tror det tog sju veckor innan vi såg en annan människa alls, och det var Mahmoud och 
hans fru Gamila. De kom bara uppkörandes här på gårdsplan en dag ur tomma intet, i en 
helt trasig gammal Mazda full med bohag och verktyg och så. De var friska, och verkade 
pålitliga och vänliga, så de fick hugga in här på gården, och köra och länsa hus och så. Nu 
bor dom där borta, förbi hagen. Två barn har de fått sen dess. Ja och sen har det ju kommit 
och gått folk här med åren, några har stannat en sommar eller så och jobbat och rört sig 
vidare.”
 Jag tackade för “kaffet” och sa att jag skulle gå iväg och hjälpa till i hagen. Astrid 
stannade mig med en hand på axeln. 
 “Du… Ska du skriva om det här? I den där tidningen? Om du nu ska det så vill jag inte 
att folk ska tro att vi har varit oschyssta här. Vi har inte stulit nåt och inte velat bråka med 
nån annat än att försvara oss. Husena nere i Grums och runtomkring här var ju övergivna 
när alla försvann och det vore ju bara dumt att låta sakerna i dem gå till spillo… Vi är inga 



tjuvar alltså.” sa Astrid dämpat. 
 “Nä, det förstår jag” svarade jag. “Så var det ju överallt. De som är döda har ju ingen 
nytta av sina saker ändå. Alla fattar det, du behöver inte oroa dig för det.”

* * * 

Nere i kohagen stod Johanna ihop med Mahmoud och Gamila och bankade i pålar i 
marken. 
 “Är du med grävarna eller?” frågade Johanna surt när jag dök upp. 
 “Ja… Eller, nä, jag åker bara med. Jag ska till ner till kusten” förklarade jag. 
 “Okej… Bra. Då slipper jag höra en massa skrävel. Kan du hjälpa till här? Ta över för 
mig och hjälp till” fnös hon, och stegade iväg. 
 “Hon gillar inte grävare. Inget personligt alltså. Jag heter Gamila, och det här är 
Mahmoud” sa Gamila med ett leende när Johanna gått för att hämta nästa lass pålar.  
 “Vart kommer du ifrån?”
 Mahmoud och Gamila visade sig vara otörstliga på nyheter från omvärlden, och var det 
något jag hade att bjuda på så var det ju just nyheter. Snart skrattade vi och svettades ihop 
medan myggen svärmade runt ansiktet. När de fått sitt lystmäte av skvaller och nyheter 
var det min tur. 
 “Varför gillar hon inte grävare då?” frågade jag. Gamila stannade upp och lutade sig 
mot släggan. 
 “Du får nog fråga henne. Om hon vill berätta alltså… Men-” Mahmoud avbröt. 
 “Fråga inte henne om det. Det räcker med att hon ville något helt annat med sitt liv, 
men Rosen tog allt ifrån henne. Hon fick begrava sin man, och sen sina drömmar, och 
jobba här på gården istället” sa Mahmoud, och sneglade upp mot vägen för att se att 
Johanna inte hörde. 
 “Jag tror hon hellre hade gjort samma som dem. Grävarna alltså. Ute på vägarna, 
äventyr, bestämma själv. Lämna allt bakom sig. Därför blir hon ledsen när hon ser de där, 
och nu är hon för gammal för att göra något åt det.”
 “Men Nero är nog tio år äldre än Johanna” svarade jag. “Det är nog inte för sent om-” 
Gamila avbröt mig. 
 “Säg inte så. Inte så Johanna hör. Det gör bara ont”. Med höjd röst: 
 “Nä, nu är vi nog klara för idag tror jag. Vad säger du Johanna?” Johanna blängde 
kritiskt på vårt arbete och ryckte på axlarna. 
 “Jaja. Nu går vi och äter.”

* * * 

 Den natten fick vi kvartera in oss på höloftet i ladan, som höll värmen bra trots den 
fuktiga natten ute. Mårran och Sudden kröp snabbt till kojs, och snarkade högljutt ikapp 
med varandra medan vi andra spelade kort i skenet från ett vaxljus nere på ladugolvet. 
Runken fiskade fram en flaska ur ryggsäcken och fyra små plastkoppar. 
 “Nattfösare?” och viftade med flaskan. 
 “Det är sista slatten av varmvattnet från Värnhem som går”. Jag tog tacksamt emot och 
Runken hällde noggrannt upp i de fyra kopparna, rättvist på millimetern. 
 “Skål då, busar!” och svepte den. Jag smuttade. 
 Plötligt slogs jag av känslan att här sitter jag och dricker sprit och spelar kort med några 
livs levande grävare. De där burdusa typerna Östbackeborna har så många berättelser 
om. Vilda cowboys. Dumdristiga äventyrare. Våldsamma plundrare som åker runt och 
plockar på sig godsakerna ur Sveriges övergivna städer medan vanligt hederligt folk sliter 



på åkrarna för att ha mat under vintern. Suputer och skrävlare. Bråkstakar så till den 
milda grad att Värnhem i omgångar fått mota ut dem ur bosättningen för att deras egon 
inte tål minsta tillsägelse. Men samtidigt det där romantiska skimret av orädda spjuvrar 
med hjärtat på rätta stället, deras järnhårda kamratskap och ogenomträngliga lilla bubbla, 
brödraskapet besättningarna emellan. Att leva för kicken och vad som kan finnas bortom 
nästa krön, att vara sin egen lyckas smed. Och inte minst de där som dyker upp på 
handelsmarknaderna med saker från förr, saker som inte längre tillverkas och som håller 
många av bosättningarna över den medeltida gränsen.
 “Vad sitter du och dagdrömmer om? Lägg eller passa, sölarjävel” fräste Nero med ett 
snett leende. Rått men hjärtligt. På tonen var det tydligt att hon menade det på skämt. Jag 
hade tydligen bevisat något under färden, jag var plötsligt mer än bara en nervös sölare 
som de skulle barnvakta på färden. 
 “Triss.” sa jag, och la prydligt ut mina kort. 
 “Grävarjävel”. Flinade tillbaka. Spriten hjälpte nog till med den gemytliga stämningen. 
 “Åhå, se på fan, sölarn har blivit kaxig” skrattade Runken. 
 “Ta din triss” sa han, och bredde ut sin hand över brädan vi spelade på, “och kör upp 
den. Kåk!” 
 Nero suckade. 
 “Det går fan inte att klå dig, Runken. Jag går och sågar. Sisten i kojs nattar ljuset så vi 
inte bränner ner loftet inatt, okej?” gäspade Nero och klättrade upp för stegen till loftet.  
 Runken fnissade. Limpan gäspade och sträckte på sig. 
 “Jag går och slår en sjua och sen ska jag också såga.” Runken tittade på mig. 
 “Ska vi dela på resten och köra en hand till?” och sträckte sig efter flaskan, som nu 
nästan var tom.
 “Hur tog ni era smeknamn egentligen?” frågade jag medan Runken hällde upp det 
sista. Han smuttade på spriten och började blanda kortleken. 
 “Tog och tog. Det är väl liksom… Nåt man förtjänar. Flugmat har inga smeknamn, till 
exempel, det är nåt man får när man varit med ett tag och visat sig sur liksom. Du får dela”. 
 Jag tog korten och började ge. 
 “Sur? Vadå flugmat?” 
 Runken lutade sig tillbaka och sneglade på korten. 
 “Sur. Alltså att du har rätta virket. Att du går att lita på när det blir randigt, alltså när 
det blir tufft. Flugmat är nybörjare, såna som inte bevisat sig än. Kids. Limpan var flugmat 
hos oss fram tills bara ett år sen vet du? Plockade upp och tog med honom när han var 
knappt torr bakom öronen. Kort.” sa Runken och drog ett nytt.
 “Såhär”, fortsatte han. “Du vet hur man hade lärlingar förr? Man fick jobba sig upp? Så 
är det med oss. Spelar ingen roll om du är femton eller femti, om du inte hållit på med det 
vi håller på med så är du flugmat. Du har inte bevisat att du fattar grejen, att du kommer 
palla att sitta hundvakt i skitväder eller att du inte kommer pissa på dig när nån jävel 
trillar ut från en sölarkrog och ska visa sig på styva linan efter några supar. Eller att du 
inte kommer sitta och fisa i plåtboxen eller snarka sönder tunnan på nätterna. Vissa pallar 
inte trycket, och de får snällt hoppa av i nån sölarsala och hej adjöss. Andra har potential 
och de får rulla med oss ett tag tills vi är nöjda. Tills de är en av oss.”
 Runken, som hittills på resan knappt sagt fem ord till mig, var plötsligt pratglad. Han 
gillade att prata om grävarlivet uppenbarligen, och jag tog tacksamt emot. 
 “Mårrans namn är enkelt. Har du läst Mumin nån gång? Mårran är ensam, habib. 
Ensam, pratar inte, men längtar efter värme och närhet. Kärlek. Och folk är rädda för 
henne. Det är vår Shirin. Hon har varit med om grejer, jävligt tunga grejer. Grejer som 
hade knäckt vilken buse som helst, men hon står fortfarande. Hård som diamant, och 
bergsäker, men med ett jävligt gott hjärta inuti. Och kan trolla med spritköket. Det är 



Mårran det” sa Runken med ett djupt allvar, och en anings undertryckt vrede. Vilka 
oförrätter Shirin nu än varit med om så gjorde minnet honom uppenbart fortfarande arg. 
 “Nero är enkelt. Du vet kejsar Nero som brände ner Rom? Hanna råkade en gång välta 
en oljelampa när vi låg i press ute i slasken, brände ner hela skiten. Det är därför hon är lite 
stingslig med öppna lågor såhär inne på loftet” skrattade Runken. 
 “Limpan”, fortsatte han, “är helt enkelt för att Magnus hittade en limpsadel som han 
skruvade på sin jonk, den som ligger i släpet. Inget särskilt speciellt, men så är det. Och 
Sudden fick sitt namn när han var betydligt smalare än han är nu och tog hem hela klabbet 
i en tävling när vi delade tunna med några andra lag. Sudden Death, du vet”. Runken 
log och tystnade, och spände ögonen i mig. Jag stålsatte mig och frågade den uppenbara 
frågan. 
 “Och du? Varför Runken?”
 “Vill du gissa?” sa Runken och skrattade. 
 “Nä, gör inte det. Har du sett filmen Strul?”
 Jag funderade lite. 
 “Den med Björn Skifs? Med nån tjackis som kör en bulldozer in i en lekplats?” Runken 
skrattade högljutt, men snörpte av för att inte väcka de andra. 
 “Exakt! Grejen är att jag är från Jönåker, och jag hade gjort en volta på kåken innan 
Kriget. Så, Jönåker, finkan, så då blev namnet Runken. Roligare än så är det inte.” Jag 
skrattade till och förställde rösten. 
 “Blirä nån-” och Runken stämde in, “andra värs älle?” Lite modigare nu när isen var 
rejält bruten och nattfösaren värmde i magen klämde jag till med en fråga till. 
 “Vad hade du gjort för att hamna på kåken då?” Runken tittade på korten och la dem 
ovanpå kortleken med en suck, och tömde det sista från koppen. 
 “Lång historia. Och vi ska upp med tuppen. Bokstavligt. Vi går och sågar, okej?”

* * * 

 Jag vaknade till slammer och prat när Apacherna stuvade in packning och omfördelade 
last. En titt på fickuret visade att klockan var nästan halv fem på morgonen. Det var 
Mårran som sparkat mig på foten för att få upp mig. 
 “Vakna! Bråttom. Upp!”, sa hon på bruten svenska och skyndade vidare. Jag masade 
mig upp och drog på mig skorna och kikade ut från loftet. Där nere satt Sudden och 
Nero böjda över några luggslitna vägkartor. Mårran pekade på mina utspridda kläder och 
sovsäck och sen på bilen. Packa ihop. 
 “Sjusovarn är uppe! Go’morron! Det finns gröt och surr borta i boningshuset om du 
snor  dig. Vi drar om två piss så jalla jalla”, sa Nero och återvände till kartan. Över axeln:  
 “Vi ska sträckköra idag och borde vara framme i Nejdingen innan det blir mörkt. Du 
sitter i hytten med mig och Sudden”.
 Efter en hastigt ikastad frukost och ett kort farväl och tack till Lars och Astrid kom 
jag ut på gårdsplan där Apacherna redan var uppsuttna. Runken varvade otåligt hojen och 
knyckte med huvudet. 
 “Sölat klart? Nu drar vi!” sa han och fällde ner visiret, gasade så gruset sprutade bakom 
moppen och så var han och Mårran iväg. Jag kastade mig in i baksätet och Magnus på 
flaket bankade i plåten, och med det så rullade även vi ut och lämnade Sörtorp bakom 
oss, följda en kort bit på vägen av några skällande jyckar. Nero satt bakom ratten, och 
Sudden hade vecklat ut sin stora vägkarta i knät, den som var full av små markeringar och 
anteckningar ditkladdade över åren.
 “Runken kommer köra före oss”, förklarade Nero för mig, “och kolla efter hål, väghinder 
och sånt. Vi ska ta E45an, och den är ganska så hel, ner till Vänersborg, sen småvägar bort 



till E6an. Upp en bit, och sen småvägar igen. Hoppas du pissat? Första stoppet är norr 
om Uddevalla nånstans där vi käkar lunch om typ fyra timmar. Sen kommer det bli lite 
långsammare och krokigare, tills vi är framme.”
 Jag lutade mig tillbaka i sätet och fiskade fram mitt block för att plita ner lite anteckningar 
från natten. Nero petade i en kassett i bilstereon och snart sprakade knastriga grävarlåtar 
ur de spräckta högtalarna. Bandet var nog en kopia av en kopia av en kopia, och en hel del 
av låtarna verkade vara inspelade under ganska så rudimentära former, men det kändes 
ändå gemytligt där i den varma hytten. Då och då kom något parti eller låt där Nero och 
Sudden klämde i och sjöng med. Några av sångerna kände jag igen från grävarbaren Titos 
hemma i Östbacken; “Baggböle by”, “Två plugg i trynet” och “Fläckar kvar”, men den som 
gav störst reaktion från mina medresenärer var en accapella, en känslig kvinnoröst som 
sjöng om hårda vintervindar och att behöva ransonera maten över vintern. Jag minns inte 
texten, mer än den återkommande strofen “...och snön föll, och vi med den, försök att sova 
lilla vän”. Nero och Sudden klämde i när låten kom in på sista versen och sedan tog bandet 
slut.
 Jag tog chansen och lutade mig framåt för att fråga lite mer om livet på vägarna. 
 “Hörni, vad gör ni när ni inte kör runt oss sölare?”. Nero vred sig och såg mitt 
anteckningsblock. 
 “Skulle inte du skriva om de där kväkarna?” och skrattade. 
 “Sudden, vad gör vi egentligen?”, sa hon och tryckte ut bandet, vände på det och 
stoppade in det igen. Sudden såg eftertänksam ut och sög på tänderna. 
 “Det här med grävandet vet du väl om? In i gamla kåkar och hitta guld och gröna 
skogar? Den tiden är förbi sen länge. Det var några år där man kunde rulla in på riktiga 
toppfemmor och byka tills man inte fick plats med grejer i boxen, men så är det inte längre. 
Och alla de här mobförråden och bergrummen är tomma sen länge, tvärnolla på det. Kolla 
där till exempel”, sa Sudden och pekade på några radhus längs vägen. 
 “Om nu folk där i kåken stack till nåt av katastroflägrena och aldrig kom tillbaka, och 
ingen annan varit inne i de kåkarna sen dess, vad tror du man kan hitta för grejer där då?”

 Det var tydligen ingen retorisk fråga, insåg jag efter några sekunder. 
 “Tja… Du menar vad lämnade folk kvar? Typ allt de inte kunde bära med sig?” svarade 
jag. Sudden ryckte på axlarna. 
 “Ja, som vadå till exempel? Mat? Kläder? Prylar?”. Han fiskade upp en tandpetare ur 
fickan och började distraherat peta i munnen. Med andra handen började han räkna av.
 “Såhär. För det första: husjävlarna har stått där i snart tjugo år nu. Minsta lilla glipa 
nånstans eller nåt fönster som blåst sönder så har det regnat och snöat in. Det är mögel 
överallt i de flesta kåkarna. De här flåsarna vi har”, sa han och nickade mot två skyddsmasker 
på instrumentbrädan, “är inte för pirrdammet, de är för svartmögel. Sätter sig på luftrören 
direkt, fastnar i kläderna och så.” Han tog ut tandpetaren, tittade eftertänksamt på den, 
och fortsatte.
 “För det andra: det har gått tjugo år. Om nån var dum nog att lämna kvar mat så har 
den ruttnat eller käkats upp av råttor och mask. Fåglar har flugit in och byggt bo och skitit 
överallt. Grejer har rostat sönder eller spruckit av köld och sådär. Soppa kan du glömma, 
den är skit nu. Och för det tredje”, sa han och harklade sig, “är det inte sällan det ligger 
döingar i de där kåkarna.”
 “Men visst brukade ni göra sånt förr?”, frågade jag förvånat, lite snuvad på konfekten 
efter allt jag hört om grävarna. Nero bröt in. 
 “Äh, Sudden överdriver. Men det där om mögel och så stämmer. Det är oftast ingen 
poäng att ge sig på kåkar i markplan, det är bättre med lägenhetskåkar och sådär. Och det 
finns visst byk kvar, men kanske inte sånt du hör om i grävarvisorna.”



 Nero satt tyst ett tag medan jag plitade anteckningar i blocket.
 “Förr… var det vilda västern. De där åren mellan Smällen och när Rosen tog alla. 
Allting var ju totalt kaos då, samhället helt paj och ingen ordning och reda nånstans. Folk 
satt och häckade i sina lägenheter och vågade inte gå utanför dörren, medan andra röjde 
runt och snodde allt de kom över. Brände bilar och kåkar för skojs skull, härjade och slogs 
och… Värre grejer. På vissa ställen var det som att så fort snuten försvann och chocken la 
sig så blev det djungelns lag direkt.”
 Neros ögon var fästa vid horisonten, käkarna spända. Det här var inte några bra minnen 
för henne, men hon fortsatte ändå.
 “Men folk fattade ju bara inte. De som härjade som värst där jag bodde var ju typ 
moppekids, jävla skitungar med storhetsvansinne och skitarga, äntligen fick de leva loppan 
och ta över, typ. Men de jävla idioterna var ju mest ute efter att förstöra grejer eller plundra 
dyra skor och iphones och busköra stulna bilar, liksom. Fatta så jävla dumt. Ingen vågade 
gå ut, det var ju för fan krig och nere på torget stod de här idioterna och eldade bildäck i 
splitter nya adidas medan frysarna stod och ruttnade inne på ICA.” Neros händer var vita 
där de kramade ratten, hårt.
 “Men några fattade grejen i alla fall. Gick ihop med sina rika villagrannar och parkerade 
arslet i matvarubutiken, med jaktbössorna framme. Sen satt de där och tryckte på allt käk. 
Du kan ju fatta vad som hände när grabbarna på torget till slut började bli hungriga och 
BMW-farsorna i matbutiken inte ville dela med sig.” Nero lyfte handen från ratten och 
drog fingret över halsen. Jag undrade vart den här historien var på väg, om jag hade råkat 
gå över någon slags gräns, men Nero fortsatte.
 “Det var så grävargrejen kom till. Eller ja, ingen kallade ju det så då, vi bara gjorde det 
vi behövde göra liksom. Grävargrejen kom sen. Först överlevnad. Men vi var inga jävla 
plundrare i alla fall, och inte fan satt vi och roffade åt oss grejer utan att dela med oss 
heller. Men jag satt också i min lägenhet och såg den där skiten från balkongen, hungrig 
som fan, och så kom jag att tänka på mitt gamla jobb.” Sudden flinade och kastade ut 
tandpetaren genom fönstret.
 “En sommar jobbade jag på en stor godscentral. Vet du vad vi mest fick in? Varuleveranser 
till matbutiker. Lastbil efter lastbil med käk och allt annat. Flera tusen kvadrat lager 
proppat med prima grejer, som troligtvis skulle hinna ruttna bort innan myndigheterna 
lyckades få tummen ur röven och säkra upp det där. Inte troligt att folk hade jobbat 
midsommar natt, så stället borde vara bommat och låst. Så jag smög ut ur lägenheten och 
bort till min lumparkompis som bodde några hus bort, och han i sin tur stack och hämtade 
en kompis. Och så vidare. Till slut var vi fem pers, med verktyg och bössor och en bil med 
soppa, som drog ut till det där megalagret ute i ingenstans och sågade oss in genom taket.”
 Nero nickade åt Sudden. 
 “Det var där vi träffade den här gamle gubben. Satt och frös i sin lastbilshytt ute på 
parkeringen, med släpet fullt av frukt. Men hur som helst, vi satt där inne på lagret och 
var rika som troll, mer mat än vi nånsin skulle hinna äta upp, och så tänkte vi liksom att 
vafan, vi behöver ju hjälpa till. Folk svälter ju där ute, och inte hade vi sett röken av nåra 
myndigheter heller som kunde komma och fixa skiten. Så vi packade en skåpbil full med 
grejer och gav oss av några stycken, först till äldreboendet och sen vårdcentralen och 
sådär. Tog säkert en timme efter vi börjat lasta av grejer innan första gänget hungriga 
moppegrabbar dök upp och skulle robba oss. Fuck that. Så var det redan från start - är du 
schysst så är vi schyssta, men vi tog exakt noll skit och hade järnen att backa upp det med.”
 Orden bara ramlade ur munnen på Nero nu, och jag fick anstränga mig för att hinna 
anteckna.
 “Men vi saknade ju en massa grejer också, som inte fanns på det där lagret. Så vi 
började tjingsa med folk. Rulla upp till en lägenhetskåk och knacka dörr, byta mat mot 



grejer. Korkade grejer i början, eller helt onödiga bara för att det kändes bättre för folk att 
byta nånting än att vi skulle komma och ge dem allmosor du vet. Men en dag så rullade 
det upp en snutbil när vi höll på med det där. Kändes helt bisarrt, vart fan hade de hållit 
hus senaste två veckorna liksom? Hur som helst, ut med megafoner och klistrade lappar i 
kvarteret - stan ska evakueras och alla ska till lägret si och så där kommunen eller försvaret 
eller vilka det nu var har fixat medicin och sängplatser och så vidare. Folk följde ju med, 
de var så jävla lyckliga över att se en snutbil att de rafsade ihop det nödvändigaste och gav 
sig av i stora skaror till de där lägren. Kidsen på torget också. Plötsligt var det liksom bara 
vi med vår bil, och en snutpatrull som åkte runt och lyste i fönstren för att se att alla hade 
kommit iväg. Och de var ju naturligtvis rätt så intresserade av vart fan vi fick tag på våra 
grejer, så de försökte ju köra ikapp oss...”
 Nero blev tyst en lång stund.
 “Hur som helst. Länge sen. Men vi blev rätt bra på att tänka ut var det kunde finnas 
vettiga grejer kvar, och vem som behövde vad. Folk som fortfarande satt kvar i sina hus, 
gamlingar som vägrade åka till lägrena, de bytte vi grejer med. Jagade bort pissråttor som 
gjorde livet surt för folk ute på bygden. Och här och där fick vi tips som tack för byket. 
Nån hade nycklarna till en container med verktyg, nån annan tipsade om företaget de 
jobbat på som hade ett lager med reservdelar och så vidare. Vilka hus folk hade lämnat, 
eller där folk hade kolat, så vi visste var vi kunde gräva med gott samvete. Vilka som 
behövde sättpotäter eller vilka bönder som lämnat boskap kvar på gården som behövde tas 
om hand. Vi gjorde de där grejerna som myndigheterna borde gjort, som de inte hade folk 
till. Och som tack blev vi lysta av både farbror Blå och Grön och var tvungna att bli både 
smarta och sura.”
 Nero tystnade igen och jag lät henne tänka medan jag försökte få ner stödord på 
sidorna.
 “Och sen när Rosen tog alla så var det ju fritt fram överallt. Ingen som skulle sakna 
sina grejer när de var döda liksom. Men nu är det inte riktigt samma grej, du vet. Visst, det 
finns fortfarande grejer kvar i folks hus som sölarna behöver, glödlampor och kabel och 
massa grejer, men några toppfemmor finns det inte kvar längre. Det är därför vi gör sånt 
här också. Rullar med tjings åt diverse sölarsalor, skjutsar folk och sådär. Girls gotta eat, 
priyom?” Sudden avbröt.
 “Höger här framme, sen ska det vara post. Sakta ner vetja.”
Och med det svängde vi in på en grusväg och nådde snart en krök där det stod en släpvagn 
tvärs över vägen, och ovanpå den stod en tant med kikare och tittade på oss. Sudden 
sträckte ut handen genom fönstret och vinkade och vi rullade sakta till ett stopp framför 
vagnen. Två karlar som suttit i diket reste sig och bytte några ord med Nero, och så 
puttades vagnen ur vägen och vi rullade förbi.
 “Vaktpost. Lokalt folk som tagit på sig att hålla vägen in till Nejdingen säker.” sa Nero.
Vi passerade snart en träskylt med texten NEJDINGEN i snirklig vit skrivstil, med 
blommor målat runt, och upp på en gårdsplan full av liv och rörelse, barn och hundar och 
en hop svettiga vuxna som snickrade på ett tak till en lada. Nero tutade några stötar och 
barnen skrek av glädje och kom rusandes till bilen. 
 “Framme. Välkommen till Nejdingen.” sa Nero, och vände sig i sätet och spände 
blicken i mig. “Det här är bra folk, så ställ inte till med nåt. Jag vill inte behöva skämmas 
när vi plockar upp dig i Augusti igen, priyom? Bra. Ut med dig!”
 Och med vände jag mig om och gick Nejdingarna till mötes, lämnandes mina nyfunna 
grävarvänner bakom mig.



7 månader in i coronapandemin har jag 
muterat till en hemmakontorshybrid med 
mutantförmågor helt anpassade efter de 
nya förutsättningarna. Instinktivt kastar 
jag mig in i oförutsedda onlinemöten, 
även om de börjar för tidigt. Allt som 
krävs är en popup-påminnelse och en 
knapp så klickar jag, attack! Vid lunchtid 
har mina händer, som tidigare på sin höjd 
mikrat gröt på jobbet till lunch blivit 
kraftfulla verktyg som mitt på dagen kan 
skapa en fantasifull lunch med bortglömda 
ingredienser i skafferiet, för närvarande 
till ljudet av en dubbad postapocalyptisk 
rysk serie i bakgrunden.

Dataspelskväll på torsdagar är nu inte bara 
något inbokat utan mer av en uråldrig 
tradition som inte tål att ifrågasättas. Där 
vi tidigare lättsamt spelade Borderlands 
3 så har vi nu blivit fanatiska Destiny 
2-anhängare, eller i alla fall mina vänner 
vars speltimmar drar iväg långt utöver en 
kväll i veckan. Jag har inte riktigt hunnit 
bli lika dedikerad. Jag har istället förberett 
mig för något annat. Kvällar och helger 
har ägnats åt att i rasande fart förbereda 
varma kläder så att jag inte fryser ihjäl 
när jag ska åka ut till ön, igen. Till tredje 
delen av Mutant: The Last Ark. Den andra 
missade jag och nu känner jag att det får 
vara hur kallt det vill och om alla har 
corona så kommer både skyddskläder och 
gasmask väl till pass. Jag bara måste veta 
vad som händer.

Revolution, vattenkrig 
och dödlig gas
I slutet av första delen av Mutant The 
Last Ark hade vi på nolltid hunnit byta 
styrelseskikt, avskaffat slaveri, offrat våra 
vänner till lite av en AI-gud, muterat till 

slemmiga grönsaker (några stycken) och 
krigat mot livsfarliga elysiumsoldater. Den 
andra delen missade mitt mutantalterego 
Maersk då han var lång ute i zonen. Under 
Maersk frånvaro blev ön och vattnet runt 
omkring till ett slagfält mellan slavjägare, 
zonmutanter som dyrkade ett muterat träd 
och mutanter i arken som följde AI-guden. 
Allt slutade i en episk strid där trädet blev 
förgiftat och de mutanter som följde AI-
guden var de som byggde ett samhälle 
som bestod under en längre tid. I alla fall 
så långt som det tog för mig att komma 
tillbaka.

I tredje delen står vi inför ett ultimatum. 
Vår AI-gud har mer eller mindre hotat att 
gasa ihjäl alla om vi inte lyder in i minsta 
detalj. Vi vet dessutom att vi får besök från 
underjorden och att vi på något sätt måste 
välja sida. Allt pekar mot det mystiska 
Elysium. Den överlevande ledaren för 
zonmutanterna (och numera vår kock) 
Kali-Mama uppmanar till väpnad kamp 
mot både AI-guden och de som ska 
komma från underjorden.

Ritualer och viktiga 
beslut
Skillnaden mellan oundviklig plågsam död 
och fantastiskt tursam framgång är hårfin 
i zonen. Det är oftast svårt att bedöma vad 
som är rätt och fel innan det är på tok för 
sent. Ett exempel är när vi befinner oss i 
en oljecistern och har påbörjat en mörk 
ritual ledd av Kali-Mama. Fendre, en 
kraftfull och något konservativ mutant 
som fungerar lite som en lagman har 
precis försökt avbryta ritualen men blivit 
nedslagen och släpats blödande bort 
från platsen. Onaturligt ljus lyser upp 
väggarna som pryds av mardrömslika 
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bilder och stämningen är tryckt. Lika del 
förväntansfull som hotfull. Det är osäkert 
vilka som vill fullfölja och vilka som vill 
avbryta ritualen innan det är försent.

”Damm, krutrök och svett gör det svårt att 
se vilka som står närmast mig i mörkret. 
För en kort stund lyfter jag upp min hjälms 
visir och tycker mig kunna se den alltid lika 
skrämmande och oberäknelige mutanten Kola 
och hans mystiske ledsagare, Morigano. De 
verkar precis som jag grubbla över vad de ska 
göra härnäst. Intuitivt stoppar jag ner högra 
handen i fickan och greppar en av de stora 
kantiga sakerna med prickar på. En turkub 
som fungerar lite som ett magiskt beslutsstöd. 
Hastigt förklarar jag att vi utan att vara 
rädda kan bestämma oss för att 1-3 prickar 
betyder att vi med alla medel försöker stoppa 
ritualen medan 4-6 innebär att rätt väg är 
att genomföra den. Alla nickar instämmande 
och förbereder sig för mer kaos, det är ändå 
skönt att slippa fundera. Det blir en 4:a. 
Ritualen måste fortsätta.   

Den tillfälliga tystnaden övergår till 
explosionsartad konflikt när mutanten Benso 
avlossar flera skarpa skott mot deltagarna. 
Utan att tveka kastar jag mig vrålandes 
över honom svingandes min bankarpinne. 
Tidigare samma dag bytte jag bort min pling-
plong-ankmaskin mot en helande dryck från 
honom, nu står jag efter bara några sekunder 
lutad över hans blodiga sönderslagna kropp. 
Jag hinner inte reflektera över det som hänt, 
utan måste snabbt värja mig från prästinnan 
Elmeths hårda slag mot mina armskydd.

Dränkt av blod från min troligtvis döde vän 
ansluter jag mig både ångerfull och skrämd 
till ritualen som obönhörligt fortsätter. 
Vi sjunger kanske någon okänd varelses 
lov, målas med för mig märkliga symboler 
och följer Kali-Mamas minsta vink. I en 
mässande trans fullföljer vi ritualen trots 
upprepade försök utifrån att avbryta den. 
AI-guden verkar inte ha påverkats av vår 
ritual. Inget har i alla fall förändrats nu 
direkt. Jag har hört att Benso förblödde 
medan ritualen pågick till tonerna av min 
pling-plong-anka-maskin.”

Hazmat-tricket
Med återkommande påminnelser från AI-
guden om att tiden snart är slut söker vi 
dag och natt efter ledtrådar som kan hjälpa 
oss att stänga av dödsgasfunktionen. Vi 
har kommit så långt att vi vet ungefär var 
vi kan hitta en manick som ska göra det 
möjligt och nästan klurat ut en kod. Det 
finns däremot de som vill stoppa oss, såsom 
prästinnan Ethel och lagmannen Fendre. 
Tillsammans med några mutantvänner 
bestämmer vi oss för att klä ut oss till 
Elysiumagenter med Hazmat-dräkter och 
leda dem vilse, bort från sökandet efter 
manicken.

”Fokus, vakna upp och byt om, ditt liv hänger 
på det. Jag trevar efter något att äta i det 
mörka tältet. Hittar en matkaka som jag 
snabbt trycker i mig och en dryck av något 
slag som ska ge lite extra energi. Halvspringer 
förbi Kolas gryt, han skulle varit med men 
verkar sova, så jag tar mig ensam ner till 
smedens grotta där dräkterna ligger gömda. 
Strax därefter är jag på väg tillbaka till 
landarken för att fånga upp Fendre och Ethel 
innan de hinner störa vårt sökande.

Imiterar hur jag tror en Elysiumagent låter 
med hårda ord och tydliga instruktioner. 
Har min dubbelpipiga bompanggrej redo 
i händelse av att de genomskådar mig. Så 
är däremot inte fallet, utan de följer glatt 
med till cisternen där vi dagen innan haft 
ritualen. De får instruktioner om att hitta 
en hemlig kod på baksidan av de obehagliga 
bilderna. Jag hade tänkt stänga in dem och 
kanske döda dem om de försökte ta sig ut, 
men någonstans innerst inne tänker jag att 
de fortfarande kan vara bra att ha, i alla 
fall efter vi har stängt av dödsgasen. Ethel 
brukar ju vara så snäll mot mig. När hon 
inte slår mig med sin livsfarliga spikpinne, 
den gör ont. De försöker verkligen hitta ett 
samband och jobbar länge tillsammans, jag 
är imponerad. Såklart de ska få komma ut 
tänker jag, i alla fall när tiden är ute. Gasen 
eller besökarna som antagligen kommer från 
Elysium kommer då ändå tar oss alla.”



Elysium
De kom från underjorden och var precis 
som en polerad metallbit skinande rena 
jämfört med oss mutanter. Till och med 
deras vapen var lika vackra som dödliga. 
Maersk hade hunnit byta om i sista 
sekunden och när den första förvirringen 
lagt sig vandrade vi tillsammans ner till 
landarken för att prata om nästa steg. 
Dödsgasen var trots allt fortfarande inte 
avstängd och alla var redo för att när som 
helst kasta sig över varandra...något som 
också sker.

”Det låter som en skarp vissling, men är 
betydligt dödligare. Kali-Mama har precis 
försökt attackera människorna från Elysium 
men stoppas mitt i en rörelse av någon slags 
stråle från ett av deras vapen. Hon ger inte 
ifrån sig ett ljud när hon faller utan dör tyst 
och stilla, äntligen lugn på något sätt. Några 
andetag innan har även Demnok, en mutant 
som hjälpte till att planera Hazmat-tricket, 
försökt angripa nykomlingarna men blivit 
skjuten till döds.

Lagmannen Fendre börjar veva sitt 
sprängrör, han tror nog att vi är fler som ska 
försöka angripa människorna eller honom 
och har förstås rätt. Jag är lite osäker på vad 
som händer sen eller varför jag gör det, det 
sker helt impulsivt, men på kort tid så har jag 
avväpnat två Elysiumagenter och gör mitt 
bästa för att skjuta honom med deras vapen. 
Nu är det ju jag som har alla bra farliga saker, 
kanske kan alla lyssna på mig en stund? Det 
går sådär. Deras dödsprylar fungerar på 
något annat sätt helt enkelt och ingenting 
händer.

Kanske når jag ändå fram med någon slags 
budskap. De inser att de inte är gudar, att vi 
kan ta deras saker och vända dem emot dem 
om de inte lyssnar. I alla fall så försöker inga 
fler ha ihjäl varandra. Nu måste vi förhandla 
på lika villkor. Eller är det nu vi alla upplevs 
som hot och gasas till döds? Under en lång 
stund är jag osäker.”

Lika villkor
och en lycklig framtid 
tillsammans
Vår ledare, mutanten Mao har 
samtidigt som förhandlingar och 
sammandrabbningarna pågått skickat 
ut en grupp som hittat manicken som 
avväpnar dösgasen och tillslut lyckats hitta 
rätt kod. Även AI-guden stängs av, men av 
människorna från Elysium. Ett avtal skrivs. 
Människor från Elysium och mutanter ska 
kunna leva tillsammans. De ska få komma 
upp ur underjorden och bo tillsammans 
med mutanterna, på samma områden och 
i arken. Alla delar mark, teknologi och 
kunskap. Som en stor lycklig familj.

”Det här känns väl ändå bra? Jag kan lära 
mig hantera en sån där visslande dödsgrej och 
vår ledare och min vän Mao kan se till att jag 
får vara med och bestämma över….hmm...
något viktigt i alla fall. Människorna vet ju 
också att jag kan försvara mig och har säkert 
den respekt som krävs för att inte utmana mig 
i onödan. Det här känns bra. Det finns gott 
om plats här på ön, människorna vet sin plats 
och de kan väl inte vara hur många som helst 
som vill komma upp?”

The Last Ark 
fortsätter… kanske
Jag har många andra fina minnen med 
mig, såsom otaliga timmar sökande efter 
ledtrådar i mörkret på livsfarliga rostiga 
båtar med mutanten Anto Samson, 
klurande kring ledtrådar med vår ledare 
Mao, turnummermutanten som kallades 
12, roulettespelsdiskussioner, långa 
samtal med en fantastiskt välgjord och 
söt robot och inte minst en helt otroligt 
god festmiddag med hummer, kräftor och 
räkor. Lyx ett år som detta.

Värt att nämna är även att Anders Blixt, 
en legendar inom svenskt rollspel var 
med som ledare för Elysiumdelegationen 
och Tomas Härenstam som bland annat 
skapat Mutant Year Zero deltog också som 
människa från Elysium. 



Arrangörerna kämpade hårt för att kunna 
genomföra alla tre eventet med respekt för 
coronaregler, väder och ekonomi. Det har 
för mig varit två fantastiskt härliga lajv 
och jag hoppas de kommer att leverera fler 
framöver. Om inte annat så är jag lite av 
en nyfikenhetsmissbrukare och vill följa 
fortsättningen. Jag vill veta hur livet blir i 
den nya nationen. 

På mutantzone.com har arrangörerna satt 
upp en shop för den som vill stödja deras 
fortsatta arbete med event på den minst 
sagt fantastiska ön. Där kan du hyra hela 
ön eller en båtplats samt köpa lite prylar 
som stödjer deras arbete med Mutant The 
Last Ark. Missa inte det.

De svartvita fotografierna är tagna av 
Aron Mattsson som också var med och 
arrangerade tredje delen tillsammans med 
Martin Ericsson, Freja Gyldenström 
och många fler. Bilder i färg är tagna av 
Tina Johnsson och Magnus Serratusell 
Wallin.



på Horisonten

Dystopia
6 Juni, Viaplay
Något så märkligt som en tv-serie om att 
arrangera ett PA-lajv.

station ElEvEn
2021, HBO Max
Filmatisering av boken med samma namn. 
Livet efter en förödande pandemi.

svart Krabba
2022, Netflix
Filmatisering av boken med samma namn. 
Krig, vinter och ett märkligt uppdrag i ett 
land som kanske inte är Sverige.

Sanningen behöver 
dig!

Har du något minne från ett 
Solnedgånglajv du vill dela 
med dig av? Sitter du och grubblar 
på jordbruk, samhällsbyggande, 
vattenrening 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!

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


