
Peru 3:e februari 1996

Kära protesLdeltagare !

Det är med stor glädje vi mottagit er anmälan ti-11 värt.
proLestläger vid Nazcaplatän. Tillsammans kommer vi at.t stå enade
mot. det kapiLalisLiska bygqnadsbolaget Peru Infra Developments
hänsynslösa vå1dtäkt av en ovärderlig kulturskatt.. Vissa korrupta
krafter inom den peruanska kongressen stöder motorvägsbyqget, men
vår enade front skall tvinga dem att ge vika.

Generösa donaLioner möj1iggör for oss at.t erbjuda alla
delt.agare fri logi i våra tält och fria mältider serveras i de
bäda maLsalstäIten i }ägret. Det g:år naturtigtvis bra att sätta
in ytterligare donationer på våra kontonummer e1ler att lämnna
dem kont.ant i 1ägret.

Arkeologerna vid experimentstationen som ligger bredvid 1ägreL
har lovat hälla föreläsningar för oss om nazcaindianerna och
deras gätfulla bilder. Uppstigningar kommer ocksä att goras med
deras ballong och vandringar kommer att företas till- de uråldriga
graplatserna i närheten.

Vi ses snart i Nazca.

För en enad kamp !

Juliano Gonzales

CUMULUIVIMBUS
Vcilkorumen till en resa genom myt och verklighet

Detta scenario berättff sasan om fem personer som alla f?irdats till nazcaplatån i Peru för att delta
vid ett protestläger mot ett stundande motorvägsbygge. De fem rollpersonerna bifogas detta
utskick och det dr bra om ni bestämmer er för vem som vill spela vilken karaktiir innan konventet.
Det iA ju också fdrdelaktigt om ni noga läst igenom beskrivningen av den rollperson ni skall
spela.

Tjugo minuter innan de spelpass då Cumulunimbus spelas på GothCon kommer vi att hålla en
siirskild inledning infcir scenariot. Om möjligt bör ni ndrvara deir då dessa kommer att ge
ytterligare information om både rollpersoner och scenario.

Dessutom kan det kanske vara på sin plats med några ord om bedömningen av ert spelande.
Tadien iir helt enkelt att er spelledare och annat löst folk kommer att bedöma ert rollspelande.
Dessutom kommer ni an få svara på några enklare frågor för att visa att ni åtminstone föistod en
del av känslan i scenariot. Och sedan kommer vi sjiilvsvåldigt atf utse en vinnare. Och antagligen
lite andra pristagare dessurom.

Och glöm nu inte trort att komma på inledningen -.

zdtr_uÅ^l



Helvet'e, tänkte Joh;inira, Mac.Irines näp.,err a.r.ae uåaa beväpnade vakternavid turrstationen pIötsrigt vän{e. sig om o.n ailrrände tili n.r,r,"" sritnagamla volkswagen-buss.' Han tecknade åt henne aLt veva-;;;t';;;'§
förarsidan.

"En sista fråga innan ni ger er av, seflorita. Kulhålen, var kom dom

"DeL är ingen som har påståte.att det skurlp vara ofarligt att bilagenom centratramerika", svarade Johanna och 1og ett ratiat -reende 
mottuIltjänstemanner. Hans kollega börjadä hissa upp bommen som spärradeväsen. Johanna prockade, upp. soidrasöf,onen ur-ricr.ån oj ;;; -iit.ä.r.ä""västen- Hon satte dem tirtr iätt,a och lade sedan in ettans växet. När honpasserade gränse'n tilr peru kostade hon på sig att snabbt 
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och vinka åt de båda rutlarna. oe vin.r"å.- giåaa rilrbaka.

ett par dar
b.il på vägr mot

och tog igen
Nazcaplat,ån

hon. b1i gammal och trött.

om

3.
Jonny parkerade sin buss i utkanten av ilemonstranternas 1äge'r. De flestabodde i stora militärr:ä1t.-.i-' lägrets centrum, -il; ;;; ;;Åää;-*;r;;;;
med' snörkängorna föredrog ".. 
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lk.;;;;;. ;ili;hon kanske ta en promenad och kolla in roiqlämningarna som de sJ-ogs för.Just nu kändes det däremot vikt,igafe att tgrsid,något att dricka o"t-xoppiuav. rids nog skurre der ä;då uli,adgs arr'ge "ig,;i o.i-"-*ä"-*äo de öVrigai lägret. Ti1ls dess var det lika,bia'.tt-samL-g krafterna. ,Johanna ryfteupp basebalrrräet som 1åg I plssaqbiäfsätet. .oet kändes tryggi. rti. år.,hon kanske inte hade hert krart,?or sig vem det var man demo";;;.;;mot visste Johanna att' det {er :errär senäre "r."ir.- r;",.;--.;konfront.ationens och strrtdgr.rs,;ö,gg4b1ic5.: oct,.då skadade det ardrig atrhaett'väIba1anSeratsIa§trätiliI;'.rrano"..,,,.
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Redaktionen $ El C o sa de p er u iLima^
Illlr har Alvarez-Owens sitt konlor.
Det är ett schabbigt litet kyffe. Golvet
är t&kt av halvrökta cigareEer, tom:.
glas, tnöliga ölburkaroch tomma pizza-
kartonger. Med fötterna på det
överbelamrade skrivboidet sitter
Alvarea-Owens och halvslumrar. IIan
har skrivit ett par smä notiser till tid-
ningen under morgonen. En om en
bortsprungen katE en annan om eu
välgörenhetsjippo för gatubamen. Nu
hoppas han fll sova fram titl lunch.

Plötsligt rusar hans iedakrör in ge-
nom dörren Han har en bister uppsyn.
Man kan se på honom att han tänker ta
tag i problernet med den sl(h neportern.

-Rör på arslet, Owens, vråla han.
Det är dernmrstrationer på gång borta
vid Nazca. Vid'de där _djävla
fomminnena Jagrill ha dig $ plats!
honm!

AlvaezOcens masar sig långsamt
upp ur soleo. Han drar på sig den.
skitigarocken Medan chefen tirrbort
lllahan en halvfrrll fla§owhiskyClda

, "; 
Maria Alv arez-O{ens

if,ålPrl. *e"r.xu
\ tiäfffi;;'engerska

R.porter till Nazca
a JosC Espronceda

Jesus Maria Alvarez-Owens är en man på väg ned. Den en gäng så
lovande unga journalisten har ersatts av en bi"tter grrn-"if,ft"ä.J
som aldrig har sårskitt tångt till flaskan. vi fö[ier fionorn når han:
ger sig ut på ännu ett av de många uppdrag som har blivit något av
en pina för honom att genomföra.

lång väg. Annars skulle han inte vara
tvungen att sranna på plats tills det hela
äröverspelar Om han körde rakt fram
inästakurvaskulleingen saknahonom.
Inte ens hans jobb. Inte förrän om minst
en vecka

Nauuligwis vågade han inte. Inte den
här gången heller. Troligen vet han inte' riktigt vad det är som häller honom
uppe. Troligen vill han inte tänka på art
det kan vara ren feghef .Det er i vilket
fall inte jobb som det här. Alvarez-
Owens är nu i demonstranternas litger
och Atting han har sen en sä lange
äcklar honom. Nästan ingen av de per-

, soner han träffat än kommer ffin orten.
De flesta är utlänningar. Och nästan

. alla dessa är ffin USA.,' Alvarez-Owens har.aldrig kunnat
med folk från staterna. De tnor alltid att
de kan lösa allt Sedan åker de hem
inrian de sett vad de ståIlt till med- Som
han far, Oliver Owens. Han lämnade
Almrez-Owens mor närhon bara var i
uredje månaden. Nej. Alvarez0wens
harinte mycket till övers förUSA. Han
foralharhelalandetoch alltvaddetstår
för.' Men fadems namn har han kvar...



Studium av Nazcaindianernas kultur
samt tankär:om livet efteråt

Sammanfattning
MlialneBlechignac;PhD, hartilltiringatdet&aasteåretiNaicaPem. Hennesexperlmentella
och arkeologiskastudierärnutiu anoa oron övervadton tt*rit"r-i! fu,ää;]ffi;;;;
menjust nu tar det hotande motorvägsbygget en soraer av hennes uppmärksamhet.

Introduktion
Nazcakulturen blomstrade i peru ffin
omkring300 f.Kr. till540e{r. Det var
en höguwecklad indiankultu dllr man
bedrev joröruk med hjäp av avance-
rade bevatfrin gssystem. Numera flrnns
få spår kvar av Nazcaindianerna och
deras kultur. F&ggxant dekorerade
krukskärvor, textilfragment och sä
linjerna föntås. Tusental§ linjer som
breder ut sig över landskape! rat<a tin-
jer med längder S upp till åua kilo-
meter, krokiga linjer som bildar jur
och figrner. Linjei sorir tecknar ett
budskap som ingen förstår i det warta
vulkaniska gruset-

Marianne Brechignac föddes den
11:e febnuri 1964 i Calgary; Canada.
Hon växte upp i en lugn förort, hade wå
yngre syskon och en hund sorir trette
Rex. Närhon var 17 årgammal fl yrade
hon till Vancouver. Hon studerade
halvtid på universitetet och livnärde
sig på blandade sröjobb. När hon se-
dermera hmde finansiera stud"iema med
stipendier, tack vare de exceptionellt
goda resultaten, bödadehon studera på
allvar. Efter många ärs studier tog
Marianne§uttigen en doktorsexamen i
arkeologi i maj 1994. Sedan dess har
hon tillbringatsin tid i Nazca,peru, och
studerat de gåtfulla linjerna.

Problemstållning
Få arkeologiska fynd har väckt så
mpketrryprnårksamhetsom de gårfulla
linjerna på Nazcåplatån i peru Flera
olika teorier hr lagts framr"

1945 flyttade matemätikem och
amatörarteologen Maria Reiche till
Nazca Resten av sitr liv tillbringde
hon dltr, sökande efter svarctpå linjer-
nas gåta Reiche ftinökte finna dege+,

metriska principer. nazcaindianema
använt dll det uformade bildema och
försökte,finna samband möllan frgu-
rerna och olika astronomiska fenomeri.r
Så stnänirigom haehon iam tetirin att
figurernai själva verket vardelarav en
matematisk kod, som om den kunde
dech iffrcras skulle rivslöja o1kä asro-
nomiska hemligheer.

Defr före detta hotellchefen Erich
von DlnikCn hävdadeaalinjerna i sBva.
verket Var'landningsban; för rymd:
skep,p samt ar. figrnema var budskap
till rymdskeppens piloter, Detta baså
rade hah på det faktum attlinjerna inte.
syns riktigt bra annat än från ovan. '

Även om von Dänikensrbok blev in
intemationell bässäljare var det inga
"seriösa' forskare sorn tog honom pä
allnar.
T^'äl ritt* ,, S3uttiotut.t visade: .

fl ygbolags{tircI«örcn John Woodman
a6, det inte behpvdes nägra rymdskepp
för,att se linjemas figuref från oran..
IIan konstruerådti en vdrmlbftsbalong
efterplita bilder harr hitat pä garhfi
textiler och lnukor. Ballcingän 

-bygg-

des med material som funnits tittgffi-
ligt för naicaindianema och mä Oän
flög Woodman och en brittisk
ballongkapten över nazcalinjema.

Finansierad med en sipendium ftlln
Canadian Society for History and
Culture reste Marianne Brechignac till
Nazca efter sin.doktmsexamJn. TiU-
saiiimans med två åsitsbiiter,och ep,
tiotal picklårar med utus$iridanHnd;
hon mitt i.sorirmaten, 1994, Efe.söm
inget höll henne,livar i,Cänäda och
Marianne desuom kandqau detlvar
dags att ta en andningspaus,ffin det
akademiska etablissemanget hade hon
glar, tioppar S den häi;möjligheten.

Mälet med projektet var att upprepa
Woodmans ballongexperiment och
dessutom genomföra ett par
utgrävningar av några indiangravar som
nyligen upptäckts. Pengarna börjar nu
ta slutoch utgrävningama äröver. Inga
nya revolutionerande rcsultal Men
ballongen flyger i alla fall.

Sammanfattning
lvlarianne Brechignac har sökt en pm-
fessur i experimentell arkmlogi vid
Univenity gf Ngw York Om hon fär
den skulle hon äntligen kunna få ord-
ning på sic liv. Äntligen skulle det
finnas en verkligt fast punkt i hennes
tillvaro. Det ser lovande ut, men hon
vägar ändå inte hoppas.

. Gerald Daresbury är intendent pä
historiska mus6et i New yqk. Mari-
anne träffade honom första gången pä
en vetenskapligkonferens 1989 och de
har blivit mycket goda vänner sedan
dess. Frägan är vad som skulle hända
om de båda bodde i samma land, ja till
och med i samma stad. Men Marianne
vägar inte hoppas.

Peru Infra Development Elnker
bygga en motorvåg tvärs över
Nazcaplatån. Idiotema tllnker verKi-
gen upUlna delar av denna otroliga
bonad av uråldriga stenbilder för att
bilama mabbare skall kunna åka förbi.
I och för sig har det kommit många
demonstranter till platsen, Marianne
deltar själv i deras möten och hon häller
ballonguppstigningar för de demon-
strant€r som är infesserade. Kanske är
det inte omöjligr atr. stoppa vägbygget.
Men Marianne vågar inte hoppas.

c'hig$ac 
\r

\ NlariarseBre't"tffi*ä$irft 
arrska's,ar\d(a'



Marianne Brechignacs ballonguppstigning

I anknytning till protestlägret mot vägbygget över Nazcaplatån håller du ballonguppstigningar för lägrets deltagare.
DemonsEantema får flyga en kvart eller så in den luftballong ni byggt vid forskningsstationen och under den flyghren får
de en möjlighet att se nazcalinjerna från ovan. Iliir nedan följer en version av vad du brukar beätta under dessa flygningar.
Minst en sådan ballonguppstigning kommer att förekomma under scenariot och då kan det ju vara bra att veta vad du skall
säga. Om du sedan vill använda texten ordagrant eller beräta den på ditt eget vis är upp till dig.

Då vill jag börja med att hälsa er alla välkomna ombord på vår ballong som vi kallar Kolibri
2. Sjiilv heter jag Marianne Brechignac och ärfilosofie doktor i Arkeologi. Det iir jag som
leder det arkeologiska arbetet hiir vid Nazcaplatån just nu och vårt arbete hdr finansieras av
The Canadian Society for History and Culture sarnt Peru National Council for Native His-
tory.

Vårt arbete hiir består av två p§ekt. Det ena åir en traditionell arkeologisk utgrävning av ett
antal gamla indiangravar som nyligen påtriiffats här på platån. Det andra rör sig om
experimentell arkeologi och handlar som ni kanske redan har gissat om den hiir ballongen.

Som ni alla vet iir Nazcaplatån täckt av miirkliga linjemönster. Hiir finns både geometriska
mönster och olika figurer som ftirestiillerdjuroch annat- Dessa linjer ses naturligtvis bäst från
ovan, något som föranlett en hel del vilda spekulationer om att dessa linjer skapats av, eller
i alla fall för, besökare från yttre rymden. Kanske några av er till och med läst von Diinikens
bocker.

1975 visade dock John Woodman att man inte behövde några rymdskepp ftir att betrakta
linjerna ffin ovan. I en ballong kallad Condor I, byggd av material som funnits tillgiingligt
för nazcaindianerna, flög han över platån. Vår ballong iir byggd efter samma princip som
Woodmans, även om vår korg iir bastantare och rymmer flera personer.

Men nu skall jag sluta prata och låta er beskåda de vackra linjerna som ni nu kan se breda ut
sig under oss. Och har ni några frågor skalljag försöka besvara dem så gottjag kan.

En del svar på frågor kan du finna på dic rollformulåir och vissa kan det tiinkas att du blir tvungen att hitta på svaren till. Nedan
följer dock några ffigor och svar.

Vem gjorde Iinjerna ?

Nazcaind i anema, en hö guwecklad indiankultur som
blomstrade mellan 300 f.Kr. och 540 e.Kr.

Hur giordes linjerna ?

Det svarta vulkangrus som täcker marken skrapades
bort och det ljusa jordlagret under blotrades. Eftersom
klim atet hiir är extremt torrt och vindstilla har linj ema
bevarats genom århundradena.

Fanns det verkligen ballonger för 2000 år sedan ?
Ett flertal bilder på textilier ochlerkärl frånNazca kan
i alla fall tolkas som att de föreställer ballonger.
Dessutom förekommer det många legender om fly-
gande indianer. Men vi kan inte säga slikert att några
ballonger verkligen existeral

Vilka material har ni använt till er ballong ?

Tyget är faktiskt ett modemt bomullstyg, men det
påminner mycket om de tyger som anvlindes till
nazcaindianemas liksvepningar. Vär ballongkorg är
en vanlig ballongkorg. Woodman däremot anviinde
en gondol flätad av totorasäv från Titicacasjön.
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