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Ta chansen att bestämma Europas öde i 

en värld som vacklar på gränsen till 

brinnande krig! 

 

I Gävle sker en konfrontation mellan olika faktioner som alla är 

intresserade av att erövra en ny uppfinning för att främja sin sak. I 

vilken hör du hemma?  

   Är du vetenskapsman eller spiritist, politiker eller suffragett, 

militär eller pacifist? Eller har du en annan, dold, agenda? Anslut 

dig till de skaror som sökt sig till avtäckandet idag! 

 
 

Kommer Evighetsmaskinen att rädda 

mänskligheten eller blir den ett vapen 

som förintar civilisationen?  Du kan 

avgöra saken! 

 

”Perpetuum mobile” eller ”Evighetsmaskinen” är ett lajv som 

spelades under Steampunkfestivalen Swecon på Sveriges 

Järnvägsmuseum 27 – 29 juni 2014.  
 
 
 
https://www.fandom.se/kongresser/steampunkfestivalen2014/program/lajv/index.html 
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Bakgrund 

Lajvet utspelar sig 1914 - innan första världskrigets början - och 

kretsar kring presentationen av en evighetsmaskin som kommer att 

etablera Sverige som ny stormakt. Dessa händelser färgas och 

kompliceras av att det finns andra intressenter som av olika skäl vill 

lägga beslag på uppfinningen och på ritningarna. 

 

Prototypen ska avtäckas i närvaro av det svenska kungahuset och 

med gäster från ryska hovet. Osmanska diplomater och strama 

Preussare försöker påverka händelseförloppet, allt medan 

händelserna kompliceras av att lömska spiritister, upprörda 

suffragetter, revolutionshungriga ryska bolsjeviker och anarkister alla 

sökt sig till Gävle för att främja sina intressen. 

 

Sverige och Norge har inte ännu ej haft unionsdelning, Osmanska 

riket förlorade Kaukasus till Ryssland under Krimkriget 1856 men 

vann Rysk-Turkiska kriget 1878 och har kvar sina provinser på 

Balkan, i Ungern, Grekland och Rumänien. I denna krutdurk är ett 

världskrig under uppsegling och om något går fel i Gävle kan det ge 

startskottet till en konflikt av aldrig tidigare skådad omfattning! 

 
Typ av lajv: 
Socialt orienterat spion-/sociétélajv med en dos hemliga sällskap och 

intriger. 

 

Upplägg 

Lajvet är indelat i tre akter och äger rum under lördagen, 

förmiddag, eftermiddag och kväll. Avgränsade miljöer på 

museiområdet och eventuellt en lajvtågvagn kommer att utgöra 

scener för akterna, men frispel mellan dem är också möjligt för 

de som vill. Deltagare kan i övrigt delta fullt ut i resten av 

festivalens aktiviteter mellan akterna. Upplösningen kommer att 

vara öppen och bero på hur lajvet utvecklar sig. Världskriget är i 

mycket den kulturella och tekniska starten på 1900-talet, vilket 

gör inslag av dieselpunk möjlig för de som gillar sådana influenser. 

 

Roller 
Vår avsikt är att deltagarna skall kunna spela verkliga historiska 

personer om de vill (August Strindberg, Harriet Bosse, Osman 

Hamdi Bey och Moina Mathers i är exempel på roller som bara 

väntar på att fyllas!). Flera olika faktioner med förslag på 

karaktärer kommer att finnas tillgängliga, men obundna roller är 

också önskvärda och deltagare med egna idéer till sådana är 

välkomna att föreslå dem. Mer förslag finns på hemsidan. Lajvet 

är öppet för nyfikna förstagångslajvare såväl som erfarna 

dräktmakare och lajvrävar och vi har inga krav på avancerad dräkt 

eller lajverfarenhet.  
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Förord 
Under åren strax efter 2010 planerade diverse fans och ideella krafter en steampunkfestival på 

Järnvägsmuseet i Gävle tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseum. Under arbetet så slogs detta 

arrangemang ihop med science-fictionkongressen Swecon 2014. Perpetuum Mobile var ett lajv 

ämnat som en aktivitet mellan andra aktiviteter under festivalen, uppdelat på tre akter. Lajvet var 

inte tänkt att skrivas ner och presenteras på detta sätt, utan bestod av ett antal tydliga 

presentationer för att ge en introduktion till bakgrund och karaktärer. Resten bestod av en uppsjö 

av dokument och mejlkonversationer mellan oss arrangörer och anmälda lajvdeltagare. 

Eftersom detta planerades som ett snabbt engångslajv med korta scener behövde rollerna ligga i 

startgroparna för att kunna agera direkt vid lajvets början. Alla karaktärerna förbereddes med 

relationer, skvaller och personliga mål, för att få verktyg att snabbt agera från. De olika 

lajvgrupperingarna samlades i facebookgrupper för att där i förväg kunna presentera sig, känna 

rollerna på pulsen och planera vissa aktiviteter (som seansen i akt 3). Varje akt iscensattes med 

en specifik stämning och startknuff i åtanke och karaktärerna fick sedan improvisera fritt. Mellan 

akterna uppdaterade vi vid behov karaktärer inför nästa scen. 

Lokalerna var utspridda på museiområdet och vi arrangörer bistod med central rekvisita 

(evighetsmaskinen, Irem-amuletterna, ritningar och liknande) medan deltagarna själva bidrog 

med en del rekvisita som hörde till deras karaktärer (apparater, tarot-kort, strålpistoler och annat) 

Om ni har frågor, feedback, vill använda materialet eller sätta upp lajvet är det bara att mejla 

steampunkfestival.lajv.2014@gmail.com 

 

Med radiumstrålande önskningar om en bättre dåtid! 

Mattias och Inger 

Några av deltagarna på Steampunkfestivalen SWECON 2014, med steampunk-loket Járnsaxa 

mailto:steampunkfestival.lajv.2014@gmail.com
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Stämningstext I: Tjänstekvinnans son 

August Strindberg tog ett drag på 

cigarren medan han såg landskapet 

passera utanför kupéfönstret. Vädret var 

soligt, men ett märkligt dis gjorde 

himlen smärtsamt vitaktig. Han 

justerade flödet i sin kirlianmonokel, 

men såg inga tecken på att etern dolde 

något osunt.  

Efter hans svåra sjukdom för två år 

sedan kände han sig ständigt betraktad – 

det var som om Döden kände sig lurad 

och bara väntade i kulisserna. Han fnös 

och tänkte: ”Fast det är så klart den där 

kossan Harriets fel… som pratade 

bredvid mun med teaterfolk, och vips 

gick säkert skvallret ända till häxan 

Mathers i Paris.” 

För att imponera på fröken Bosse hade 

han skrutit om hur han under 

infernoåren hittat uråldriga dokument 

som intresserat folk inom både Kungliga 

Vetenskapsakademin och ett par 

frimurarbekanta. Att han i förälskad dårskap dessutom avslöjat för henne att dokumenten stulits 

från makarna Mathers tempel i Paris var en närmast katastrofal blunder.  

Han rös till. Golden Dawn och deras idéer om frimureri, gamla Egypten och Atlantis. Eller 

R’Lyeh eller vad det nu var de kallade det… Nog hade han skäl att känna sig förföljd alltid, nu när 

Mathers var honom på spåren. Men snart skulle det bli annat av! Hans lyrik och prosa skördade 

de triumfer han var värd och hans bidrag till Sveriges storhet – skisserna på den revolutionerande 

nya eter-radiumpannan som, det måste medges, var kopierad från de dokument han stulit – hade 

inte passerat förbi utan berättigad uppmärksamhet. Bara ryktet om uppfinningen inte nådde The 

Golden Dawn så borde han kunna känna sig trygg. Förresten, vem vet var de i sin tur fått papperna 

ifrån? Nu satt han – visionär, vivör och poet i kamp mot världen – i ett tåg på väg till Gävle för att 

delta i avtäckandet av själva prototypen. Med invigning av självaste Prins Wilhelm, den uppblåsta 

idioten. Vad skulle kunna gå fel? 
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Stämningstext II: Vestigia Nulla Retrorsum – Inga bakåtsteg 

Moina Mathers satte nästan sin café-au-laît i halsen när 

hon såg Le Mondes förstasida trumpeta ut den 

sensationella nyheten – svensken August Strindberg hade 

uppfunnit en eter-radiumpanna som skulle revolutionera 

både tåg- och skeppstrafiken och lyfta fram Sverige som 

en ny stormakt i Europa. Febrilt bläddrade Moina fram 

till artikeln som rubriken anspelade på. Där stod att han 

tagit fram en prototyp som skulle avtäckas i en stad vid 

namn Gävle med kungligheter närvarande. Hon kippade 

efter andan… Hur kunde han? Den svinpälsen! Den 

falska knölen! Då var det alltså sant det som hennes 

teaterbekanta påstått, Strindberg hade bestulit dem! 

Moina ropade på sin husa att kalla på en droska medan 

hon hastigt klädde sig. Hon lovade kusken en dusör om 

han förde henne snabbast möjligt till Ahathoortemplet. 

Väl där rusade hon nerför trapporna och genom salarna 

till rummet längst in där mycket av William Woodmans 

manuskript, översättningar och skisser till märkliga 

maskiner stått bortglömda sedan han dog. Det var samma 

rum som paret Mathers välvilligt upplåtit åt Strindberg att använda för hans alkemiska experiment 

för några år sedan. Hon slog upp locket på Woodmans kista och fann den tom, inte en pappersbit 

fanns kvar. Strindberg hade länsat den! 

Hur kunde han? De som visat honom sitt största förtroende. Hur många hade han inte bedragit! 

När Moina hört skvallret för någon månad sedan hade hon avvisat det med förakt. Att deras 

själsfrände Strindberg skulle ha gjort något sådant var inte att föreställa sig. Men nu visade det sig 

att han hade manipulerat Samuel och Moina att tro att han ville ansluta sig till The Golden Dawn 

och verka för dess världsdominans, i själva verket måste han ha varit ute efter deras hemligheter. 

Ändå hade Strindberg kommit med de bästa rekommendationer från spiritister i hennes 

bekantskapskrets, ja, det var till och med hennes egen bror – filosofen och Nobelpristagaren 

Henri Bergson – som introducerade honom för henne. Med skammens rodnad brinnande på 

sina kinder mindes hon sin egen entusiasm. Hur hon för denne konstnärsbroder bara efter ett 

par veckors bekantskap visat sina teckningar av andevärldens uppenbarelser; hur hade han inte 

beundrat dem och sagt sig i dem finna stor vishet? Han strövade runt och utforskade templets 

alla hörn i timtal och uttryckte sin stora beundran för Moinas inredningar och för hennes sinnrika 

dekor. 

Snart deltog Strindberg med stor entusiasm i deras esoteriska riter där hennes make som medium 

förmedlade deras avlidne broder William Woodmans visdom i kryptiska meddelanden som bara 

hon Moina i sin egenskap av sierska kunde tyda. Men en vacker dag dök Strindberg inte upp som 

han brukat till deras ritual och efter någon tid fick hon veta att han rest hem. Det kom ett brev 

kort därefter där han beklagade att han pga. mental ohälsa tvingats avbryta sin vistelse i Paris och 

där han bedyrade sin beundran för makarna och för Golden Dawns ädla syften. Moina stampade 

sin nätta fot i marken och bedyrade för gudarna att hon skulle hämnas. Vad Strindberg inte visste 

var att hon från Ordens andliga sponsorer förmedlats esoteriska och mörka kunskaper att ta 

människor av daga utan att lämna spår efter sig… 
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Regler och uppförande på lajvet 
Perpetuum mobile är ett intriglajv som utspelar sig på ett konvent, vilket gör att strid och viftande 

med sablar inte är lämpligt, varken för stämning eller säkerhet. Däremot inte sagt att det inte kan 

vara dödligt, eller att rollkaraktärerna är säkra och bortom fara. Tanken är också att vi tillsammans 

skapar en historia – lajvet kan ju inte vinnas, bra och roliga lajvscener är själva belöningen, så att 

säga. 

Det gör att man måste släppa fram det roliga och få rollerna att ta plats – bjud på er själva, våga 

chansa. Följ med i en bra scen även om din karaktär kanske gör bort sig (så mycket bättre – 

massor av anledning att få karaktären att göra saker) 

Att hantera en konflikt: 

1: Inte blankvapen. Sablar, krokiga dolkar och förgiftade hattnålar är ju annars standard när det 

gäller att skicka fienden till de sälla jaktmarkerna. Sabel och sådant tillhör också en hel del 

uniformer vid den här tiden. För att ingen skall skadas har vi bestämt att vapen inte får dras ur 

baljan – är du baronessa med sabel får du se till att ha ett skjutvapen också, vilket blir det som du 

kan använda om du skulle behöva hota någon till livet. Skjutvapen får inte innehålla riktiga lösa 

skott och sådant, eftersom det kan skada hörseln. Säg PANG, eller använd knallpulver. (Om du 

använder Nobels patenterade eter-Curie-karbin (tillverkad på licens av Försvarets Materielverk i 

Husquarna) är givetvis ett lågmält bzzzow mer lämpligt som ljudeffekt) 

2: Om konflikt uppstår kan man krama mycket drama ur scenen – hota folk och avslöja alla dina 

planer, ta gisslan och backa ut genom bakdörren under det att du lovar att komma igen, ducka 

bakom bord och ta chansen att prata med din fiende innan ni fortsätter skjuta eller vad man kan 

hitta på. 

3: Om du inte blir regelrätt mördad (förgiftad, får halsen avskuren av en – mjuk – kniv, skjuten i 

bakhuvudet och så vidare) väljer du själv hur illa du blir skadad. 

4: Om du litar på din motspelare kan ni ju snabbt planera konflikten på toaletten och spela upp 

det mer samspelt när det är dags. 

5: Om din karaktär skulle dö kan du komma in i lajvet som en ny person, bara det lätt syns att 

du är någon annan, t.ex. genom att ta av dig hatten eller liknande. Arrangörerna tilldelar dig en 

ny roll i samråd med dig. 

6: Om det blir gnäll så vinner den som sköt först. Om det inte är uppenbart vinner den med 

störst vapen. 
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Lajvbakgrund: 
August Strindberg (eller annan lämplig karaktär) har stulit mystiska ritningar från en sekt spiritister 

i Paris. Dessa har undersökts av rikets främsta vetenskapare, vilka lyckats skapa en märklig maskin 

ur de främmande koncepten beskrivna i ritningarna och dokumenten. Maskinen tycks alstra 

energi utan att något tillförs utifrån! Den skall nu under pompa och ståt avtäckas i Gävle, och en 

mängd grupper är på plats med olika syften. 

Maskinen är dock ingen evighetsmaskin, utan ett hål i rumtiden direkt till kvasietern – ett parallellt 

universum a.k.a. hyperspace. Genom hålet flödar energi, vilket får maskinen att arbeta utan synlig 

yttre energikälla. De väldiga krafterna skulle kunna öppna en reva i rumstiden. Genom att 

inkorporera ett sigill (”elder sign” http://en.wikipedia.org/wiki/Elder_Sign) stabiliseras 

energiflödet så att maskinen fungerar mer som en kran än ett öppet sår. Om detta sigill avlägsnas 

är maskinen designad så att revan kollapsar utan att portalen öppnas.  

Ritningarna, som legat i Spiritisternas ägo rätt länge, är från början skapade av en art utomjordiska 

svampkrabbor (a.k.a. Mi-Go https://en.wikipedia.org/wiki/Mi-Go) och skapar en portal till deras 

hemplanet Pluto En kunnig individ (som en Mi-Go) skulle kunna förstöra sigillet utan att portalen 

stängs, vilket skulle öppna Gävle, Sverige och hela världen för en utomjordisk invasion. Nu när 

maskinen aktiverats har Mi-Go upptäckt vad som pågår. 

Lajvet baseras på tre akter med planerad handling som följer: 

1: Avtäckning, föredrag och mingel i societeten. ”Hurra för maskinen!” ”Champagne!!”. Festen 

kraschas av spiritisterna som anländer oinbjudna. Stämning, uppsluppen, nyfiken. 

2: Mord på postkontoret, brev tyder på att internationell politik gjort det dödligt att vara i 

sällskapet, intriger kommer till ytan. 

3: Sällskapet tar sig från Gävle via abonnerat tåg mot Stockholm. Tågresa + seans, med showdown 

och sådant i tåghallarna. Rök, besatthet, hemsk musik och vansinne. Tåget försvinner i 

världsrymden, jorden invaderas av utomjordingar eller man lyckas avvärja eländet. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Elder_Sign
https://en.wikipedia.org/wiki/Mi-Go
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Gruppernas motiv 
Kungl.  Vill imponera och skryta. Försvara sin hemlighet. Den enda som kanske vet något 

Vet.akad. om ritningarnas utomjordiska ursprung skulle kunna vara Strindberg, ev. någon hök 

i militärledningen som struntar i det. Ryttmästare Sparre? 

 

Spiritisterna Ta tillbaka planerna och stjäla maskinen för att de skall vara ensamma om 

hemligheten. Hämnas på Strindberg. Har möjlighet att uppväcka folk från de döda 

med hjälp av amuletter. [tankar inför originaluppförandet: Får de amuletterna 

under lajvet? Kan bli något de kan prata om, blir kanske mer dynamik av det? Får 

en uppenbarelse av en andlig guide ”titta i biblioteket, där finns…” Vi skulle kunna 

ha de där amuletterna i förvar hos en annan person, alt att de får leta dem under 

festivalen – kompani bastard kanske har sådana, eller smyckesmakaren på 

marknaden. De är antagligen kultister som dyrkar Mi-Go i så fall.] [arr: vi beslöt till 

slut att Moina Mathers hade amuletterna från början.] 

 

”Staten” (militär, kungligheter, polis etc.) Använda de militära implikationerna för att känna 

övriga nationer på pulsen. Vill imponera men hindra andra att snoka för mycket. 

Ryssland Vad vill Ryssland? Förutom att få sig en titt på maskinen? Kanske de försöker få 

svenska prinsgemålen Maria Pavlovna att agera spion och komma över ritningar 

etc.? Kan bli spännande om syskonen Pavlovna har olika idéer om det. 

Preussen Vad vill Tyskland? Preussen är en stormakt i Centraleuropa. Kejsare Wilhelm II 

och den i järnlunga suspenderade Kansler för Otto von Bismarck är huvudspelarna 

i det Stortyska Kejsardömet. Sverige står kulturellt mycket nära Tyskland och 

många i överklassen och militären ser Tyskland som en närmare allierad än t.ex. 

England, Frankrike eller Ryssland. De kanske vill köpa över forskare och resultat. 

Turkiet Vad vill Turkiet? Osman Hamdi Bey kan ha kommit över liknande manuskript 

och misstänker vad som är i görningen, kanske vill avstyra katastrofen, eller utbyta 

vetenskaplig/ockult information? 

Revoltörer  Norska separatister, ryska anarkister och andra omstörtare: Knyta kontakter med 

andra asociala. Attentat! Sabotage! Propaganda! Republik! Kvinnlig Rösträtt! Eller 

annan för samhället katastrofal nyordning. 

Suffragetterna: Utnyttja tillfället för att diskutera kvinnlig rösträtt och kvinnor i forskningen med 

t ex kungligheter och andra viktiga individer, men egentligen annan agenda, 

nämligen som agenter för Kungliga Polisbyrån. 

Mi-Go Mi-Go, de mardrömslika intelligenta svampkrabborna från Pluto som H. P. 

Lovecraft skrev om i novellen ”the whisperer in darkness”, är medvetna om att 

portalen är aktiv, men vet inte varför de inte kan utnyttja den. De önskar ta reda på 

varför och vill dupera spiritisterna att öppna portalen. Om spiritisterna uppväcker 

någon död (m h a ”Irem Amuletterna” i deras ägo) blir den egentligen en zombie 

fjärrstyrd av en Mi-Go – alltså en ny rollperson (med samma utseende). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mi-go om du inte läst Lovecraft eller spelat rollspelen. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mi-go
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Hålltider: 

Fredag:  De som är med på fredagen och har lust kan träffa arr. för lite lajvsnack efter 

invigningsceremonin kl. 19:30. 

Lördag: 10:00-11:00 Första scenen: vi inleder med att samlas vid "grillplatsen" vid de små 

tågen strax innan. Vi pekar ut platser för de övriga scenerna då. 

 12:00-13:00 Andra scenen: Samling vid Vänthallen Hennan 

 

15:00-16:00 Tredje scenen: samling vid järnvägsstallarna bortom grillplatsen 
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Akt I: En makalös manick: 
Stämning: Nyfikenhet, framåtanda, mingel. ”Hurra för maskinen!” ”Champagne!!”. 

Tema: Allianser, presentationer. Trevligt och uppsluppet trots internationella intriger och 

skvaller. 

Musik: “Let Me Live and Stay in Dixieland” på avstånd? Eller kanske något societetsaktigt? 

Vad skall framgå: Världsläget. Lite om bakgrunden till Maskinen. Vem som är vem och vad vem 

tycker om vem. Forskarna jagar mecenater och ära, utländska intressen planerar att stjäla och 

sabotera, spiritisterna vill misskreditera, kollar möjligheter att utpressa och planerar för sabotage 

och stöld, Kungliga Polisbyrån bevakar och utreder hot och problem. 

Funderingar: Man skulle kanske kunna se scenen som något som händer efter ett seminarium 

om maskinen, där spiritisterna lyckas tränga sig in i någon liten societetssalong med kanapéer och 

champagne. Spiritisterna kunde träffas för sig och ha lite försnack, de andra träffas i ett annat rum 

och hinner prata lite. Kanske har Strindberg känt sig nödgad att skriva upp Harriet på gästlistan 

och hon plockar med sig sina ”vänner”. Måste både förbereda spelarna och ge spelarna saker att 

prata om under varje scen. Tekniken bakom maskinen? Hur den kommer att revolutionera den 

svenska armén och flottan? Snacka annan politik? Skvallra om prinsparets olyckliga äktenskap?  

Forskarna i vetenskapsakademin får i uppdrag 

att presentera sin apparat, de kan ha svart tavla 

och planscher där de kan visa upp obegripliga 

skisser och uträkningar. Apparaten tronar på ett 

podium, där den ryker och är orimligt kall. 

I början av scenen slinker de morgonsupna 

studenterna [Glunten och Magistern, se roller] 

in med lite ny info om dokumenten till sin 

professor. 

Scenens bomb blir när hela spiritistfalangen 

kraschar festen. Här behövs pondus och kanske 

några hållhakar på viktiga personer så att de inte 

blir utslängda. Deras syfte är att kolla vad som 

pågår och om det verkligen är deras dokument 

etc. som ligger till grund för denna uppfinning. 

Kan bli akademiskt, politiskt och personligt 

pinsamt. 

Rekvisita: Skiss på maskinen. Själva maskinen – 

en polerad mässingskanna med lite grejer 

pålödda, fylld med kolsyreis, så att den är 

oerhört kall, svart tavla och sådant.  

Storfurstinnan Maria Pavlovna och Storfurst  

Dmitrij Pavlovitj från originaluppsättningen 
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Akt II: Ett försvunnet telegram 
En kurir med ett komprometterande 

telegram blir mördad på järnvägsposten 

tillsammans med postmästaren. Detta brev 

har plockats av Kapten Aksu eller piloten 

Cego, som också fimpade de stackars 

offren. Alla möts upp på stationen och man 

släpper lite världshändelser etc. för att driva 

på stämningen. Kanske fler är där för att 

hämta post, så att man har en anledning till 

att alla samlas i vänthallen. Eventuellt 

arrangerar vi arrangörer en stöld av 

maskinen eller papyrusarna etc., den skall 

skickas med kurirpost, men paketet är inte 

postat än, hittas i postkontoret. Tjuven 

mördad eller släppa en nyhet som gör att 

folk behöver ta sig hem, eller iväg på annat 

sätt - för att motivera tågscenen.  

Denna scen kan i praktiken vara hur som 

helst. Det viktiga är att presentera drama 

och oro så att andra typer av intriger och 

konflikter kan komma till ytan än i första 

scenen. Gärna att någon eller ett par viktiga karaktärer dör så att de kan bli upplivade av Irem-

Amuletterna. Utländsk agent kan försökt genskjuta brev, ta apparaten, etc., vilket är orsak till 

detta. 

Rekvisita: Dagstidningar med nyheter om upptakten till världskriget, post och telegram. 
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Akt III: Resande mot oändligheten 
Tågscenen. Sällskapet befinner sig på samma södergående tåg p.g.a. de dramatiska händelserna 

i akt 2. Ev. anhållna individer (om sådant hänt i förra akten) kanske kan vara under bevakning i 

kupé till en början. Viktigt är att alla måste hem till Uppsala, Stockholm eller vidare 

internationellt. 

Vi får se till att någon är död och upplivad, som kan sabba maskinens sigill. Tågresa, seans, alla 

nervösa. Tågdunk på CD-spelare. Sigillet bryts - eller inte - det kanske räcker med att maskinen 

är igång? Fysikerna får utslag på sina apparater. Rök och sådant. Nya ljud i stället för tågdunk. 

Tåget förflyttar sig i dimensionerna, man kan låta saker bli konstigare och konstigare, byta ut 

tidtabellerna mot sådana med hieroglyfer, utomjordiska destinationer eller sådant, konduktör i 

kåpa som tycker "Nästa hållplats Yuggoth" etc. 

Under resan kommer spiritisterna att utföra en seans i en tågvagn. De kan ha en egen kupé i så 

fall, även om fler skall kunna delta. Scenen utmynnar i ett budskap från andesidan, men kan 

egentligen fungera hur som helst - det är bra om spiritisterna själva bestämmer hur det skall funka, 

och vem som gör vad. Tarot, automatisk skrift, ouijabräde etc. - allt går. 

Under seansen kommer andar att ta två roller i besittning. Den ena är en mänsklig ande, någons 

döda farmor. Den andre är en Mi-Go. Mi-Gon ligger lågt för att kunna hitta tillfälle att sabotera 

maskinen och öppna portalen till deras hemplanet. Den döda släktingen kommer att försöka 

varna för det som håller på att hända och avslutar med att peka ut den som är besatt av Mi-Gon, 

vilken då ger sig tillkänna. Detta gör att spelarna kan få möjlighet att få reda på mer av bakgrunden 

Tåget fortsätter glida mellan 

dimensionerna, om sigillet i maskinen 

förstörs kommer portalen att öppnas på 

jorden. Om sigillet är helt kommer tåget att 

försvinna ut i rymden med alla ombord, 

med destination Pluto! Om maskinen 

stängs av på rätt sätt av någon kunnig (och 

inte repareras igen av en Mi-Go) kan man 

klara sig. Men det blir bara tråkigt och anti-

klimax, så försök undvika det. 

[I originaluppsättningen av lajvet kastades 

maskinen av tåget när det började bli riktigt 

illa, och tåget med sällskap materialiserades 

någonstans ute mellan mars och Jupiter 

med fatala resultat, men med jorden 

räddad.] 

Rekvisita: Tågvagn, musik, rymdljud, 

seansmaterial, evighetsmaskin, konstiga 

tidtabeller, ljus och annat skumt, 

rökmaskin och kolsyreis.  

Etermätaren slår i taket för Niels Bohr i originaluppsättningen 
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Roller 
Om rollerna: 
 

Vår avsikt är att deltagarna väldigt gärna spelar verkliga historiska personer. Flera olika faktioner 

med förslag på karaktärer kommer att finnas tillgängliga, men obundna roller är också 

önskvärda och deltagare med egna idéer till sådana är välkomna att föreslå dem. De roller vi 

erbjuder kommer med en bakgrundshistoria som har relevans för lajvets handling och kommer 

att avslöjas bara för den som tar den.  Lajvet är öppet för nyfikna förstagångslajvare såväl som 

erfarna dräktmakare och lajvrävar och vi har inga krav på avancerad dräkt. 

 

Könsroller: Detta är en fantasivärld, och alla roller är öppna för båda könen. Om du vill spela 

ingenjören Alfred Nobel som Alfreda Nobel – gör det. Det tyska flygaresset Alberta von 

Richthofen - ”Röda Baronessan” - har en given plats, liksom en manlig, sammetsögd Mata Hari 

skulle kunna charma officerare och politiker för att komma över information. 

 

Lajvet behöver inte innehålla alla grupper vi har som förslag. Det är tänkt att bestå av folk från 

Kungliga Vetenskapsakademin, Spiritister, August Strindberg och Harriet Bosse, samt någon 

främmande makt (eller fler), gärna prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna. 

Arrangörerna kan säkert skapa bra dynamik med de grupper som de finner för lämpligt att ta 

upp som roller. Vi ger exempel på flera grupper för att skapa engagemang och kreativitet. 

 

Vi har flera rollförslag med vissa detaljer, andra exempel som skulle kunna utgöra en bra fond att 

skapa en egen karaktär av. Du kan också använda en historisk idé för att skapa din egen karaktär 

i samråd med arrangörsgruppen! 

 

Vi har av tidsbrist ej utvecklat alla karaktärsförslag till fulla koncept – alla roller som deltar 

kommer att få skvaller, kontakter och intriger att utgå ifrån innan lajvet börjar, så att de har saker 

att agera på och prata om. 

Man kan givetvis tänka sig mängder av andra roller. Bejaka din fantasi och gör något roligt! 

 

[Not: I originaluppsättningen förekom endast Preussen, Ryssland och ett par oberoende 

karaktärer, förutom kärngrupperna] 

Karaktärer från originaluppsättningen, under Akt II 
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Rollbeskrivningar för deltagarna 

Kungliga vetenskapsakademin: 

 

 De lärda kvinnor och män som bär upp denna 

illustra institution står bakom hemligheten med 

evighetsmaskinen. Hur har de lyckats med något 

som vetenskapen hittills ansett omöjligt? Är det 

sant att prototypritningarna är stulna Preussiska 

statshemligheter? Eller rent av att de upphittats i 

en uråldrig papyrusrulle från Konungarnas dal i 

Egypten? Hemligheterna är många och 

ambitionen har slagit klorna djupt i de 

ordensprydda frackbrösten och strama 

korsetterna hos rikets främsta vetenskapare. I 

faktionen ryms kungliga mecenater, uppfinnare, 

vetenskapsmän och forskare. 

 

Rollförslag: 

 Alfred/Alfreda Nobel, en berömdhet som gjort sig känd för sina pyrotekniska experiment 

och för sina orädda expeditioner i Sibirien för att söka efter gruvfyndigheter. Det viskas 

om att hen har hemliga kontakter med Ryssland. 

 

 Sven/Svea Hedin, den berömde upptäcktsresanden som alltsedan sin senaste 

Kinaexpedition turnerat runt i världen med sin utställning av dinosaurieben för att söka 

finansiera fortsatt utforskande i öst. Det saknas ännu medel till detta och Hedin börjar 

känna sig frustrerad. Hen är på jakt efter andra finansieringsmöjligheter och har setts slå 

sina lovar kring podiet med uppfinningen. 

 

 Guglielmo Marconi, uppfinnare av distanskommunikation medelst gnistsändare och 

enligt egen uppfattning den som upptäckte etervågorna. Den nya uppfinningen hotar dock 

att överskugga hens egna insatser för vetenskapen samtidigt som hens främsta konkurrent 

Tesla ser ut att vinna terräng. Frågan är om ett närmande till Strindberg skulle vara till 

fördel eller nackdel? 

 

 Nikola Tesla, en genialisk men också mycket excentrisk forskare som oroat 

Vetenskapsakademien genom näst intill otroliga - rentav bisarra - påståenden om 

allehanda märkliga vetenskapliga och tekniska genombrott som skulle vara nära för 

handen. I hemlighet är hen medlem av den ockulta sekten Nuwaubianisterna som hävdar 

att Tesla i själva verket är en änglavarelse från Venus som ska rädda mänskligheten. 

Frågan är om de har rätt? 

 

 Marie Curie, dubbel Nobelpristagare är inbjuden hedersgäst och har fått uppdraget att 

hålla hyllningstalet till August Strindberg i samband med att täckelset faller. Rykten 

förmäler dock att hon setts i sällskap med Moina Mathers på ett kafé i Gävle, frågan är 

bara vad det betyder? 
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 Prins Wilhelm/Prinsessan Wilhelmina, en kunglighet 

som funnit en mission i livet genom att stödja 

vetenskapen. Hen har lagt in sin förmögenhet för att 

stödja framtagandet av Strindbergs prototyp. Kommer det 

att leda till ruin eller blir man rik på kuppen? Eller hinner 

anarkistiska lönnmördare före?  

 

 The Svedberg (g.m. Andrea Andreen, se nedan), en ung 

lovande kemist som kan tillhandahålla substanser av olika 

slag, sådana som piggar upp och sådana som mer eller 

mindre permanent kan orsaka motsatsen. 

 

 Andrea Andreen (g.m. The Svedberg, se ovan), se 

Suffragetterna 

 

 Gustaf/Gustava Dalén, uppfinnare och framgångsrik 

företagsledare blev blind efter en tragisk 

olyckshändelse(?). Det sägs att hen då experimenterade 

med en evighetsmaskin, men tvingades upphöra med det. 

Strax efter tilldelades hen Nobelpriset, som delades med 

sina anställda och för det är han varmt älskad. Dalén är 

mycket intresserad av uppfinningen och vill som VD för 

AGA teckna avtal med Strindberg. 

 

 August Strindberg, demonriden egocentriker, författare 

och konstnär. Den som bidrog med de första ledtrådarna 

om evighetsmaskinen till kungliga vetenskapsakademin. 

(se stämningstext 1)  

Tidigare gift med Harriet Bosse. 

Prins Wilhelm från  

originaluppsättningen 
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Spiritisterna 

 

 Den beryktade Hermetic Order of the 

Golden Dawn i Paris har haft bråda dagar 

och utnyttjat sina extensiva kontaktnät för att 

samla en brokig skara individer till en 

”kongress för mänsklighetens upphöjelse” i 

Gävle. Men varför håller de sig inte på det 

hyrda stadshotellet? Polisen samlar 

rapporter om nattliga möten i dunkla 

källare, viskade telefonsamtal på okända 

tungomål och förseglad post med konstiga 

sigill. Och vilka är dessa ”andliga sponsorer” 

man hört referenser till? 

 

I gruppen kan vi finna allt från ockultister och medier, galna arkeologer, antroposofiska 

utforskare, sektledare, libertiner och utpressade personer ur societeten. 

 

Rollförslag: 

 Moina Mathers, spiritist, en av grundarna av Golden Dawn i Paris 

 Kata Dahlström, teosof och agitator. 

 Katherine Tingley, teosof, invandrad från USA till Visingsö, grundade där Tempelskolan 

 Helena Blavatsky, medium 

 Hilma af Klint, konstnär och medium 

 Henning Åkerman, teosof och träsnidare 

 Ivan Agueli, konstnär och mystiker 

 Adolph von Knigge, Illuminati 

 Rudolf Steiner, antroposof 

 Aleister Crowley, libertin och magiker, rival med makarna Mathers 

 Harriet Bosse, Sångerska och skådespelare med kontakter i Paris (se stämningstext 1 och 

2). Tidigare gift med August Strindberg. 

Suffragetterna 

 

Styrelsen för en organisation som arbetar för kvinnlig rösträtt har av en händelse förlagt sitt 

årsmöte till Gävle. En mindre kommitté är på plats för att förbereda det och den demonstration 

som planerats. 

Rollförslag: 

 Andrea Andreen (g.m. The Svedberg, se Kungliga Vetenskapsakademien), Sveriges första 

kvinnliga läkare och rösträttsivrare är även känd som fredsaktivist. Hon lär dock ha goda 

relationer med de ryska bolsjevikerna vad det nu kan innebära. Även hon har substanser 

av vilka flera kan neutralisera makens mindre behagliga substanser. Andreen är dock inte 

med som vetenskapskvinna utan är inbjuden att tala på Stadshotellet om kvinnlig 

frigörelse och att leda en demonstration som av en tillfällighet planerats att äga rum 

samtidigt med avtäckelsen. 

 Selma Lagerlöf, Nobelpristagare och författarinna, har en nära relation med två kvinnor 

(Sophie Elkan och Valborg Olander). Mer info under Kungliga Polisbyrån 

 Sophie Elkan, författarinna och upptäcktsresande. Mer info under Kungliga Polisbyrån 

 Valborg Olander, lärare och rösträttsaktivist. Mer info under Kungliga Polisbyrån 
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Kungliga Polisbyrån och Militären 

 

Karl XIV Johan lät för hundra år sedan grunda en hemlig poliskår, som få känner till. Av de som 

är bekant med den tror de flesta att den lades ner vid hans död, men så är inte fallet. Diskret har 

dess representanter vakat över rikets säkerhet och ofta understött militären i känsliga situationer 

genom att dela med sig av sin hemliga kunskap – agenter är placerade överallt i samhället och de 

verkar i det fördolda. Representanter för båda dessa statliga organ har skickats till Gävle för att 

skydda uppfinningen och garantera rikets säkerhet. Dessa roller kan vara hemliga agenter 

placerade i andra organisationer, militärer intresserade av hur uppfinningen kan användas för 

försvarsmakten, eller offentliga säkerhetspoliser i Polisbyrån. 

 

Ett par exempel på agenter i organisationen som är lämpliga för roller är: 

 

 Selma Lagerlöf, Sophie Elkan och Valborg Olander (se Suffragetterna) brukar på skämt 

kallas Karls Änglar av de andra agenterna. Det går rykten om att deras relation är något 

mer än kollegial och vänskaplig. Under täckmantel av att vilja ansluta sig till Andreens 

suffragettmöte har de skickats till Gävle för att spionera på de som vill Sverige illa – men 

vilka som är motståndarna har de inte fått reda på före avresan.  

 

 Erik Ofvandahl, konditor i Uppsala är känd för sin pekoraldiktning och för att vara 

inbiten nakenbadare. Driver en långvarig strid med polischefen i Uppsala om sin rätt att 

utöva nakenbad i Fyrisån, som täckmantel. Han är i själva verket Polisbyråns hemliga chef 

och pekoralen är kodade meddelanden från honom till hans stab som inte heller känner 

till hans identitet. Ofvandahl känner på sig att något stort är på gång i Gävle och har därför 

sett till att få leverera de bakverk som ska serveras i anslutning till avtäckningsceremonin.   

 

Andra roller att fylla med egna idéer kan vara: 

 Säkerhetsofficer 

 Planterad agent i en annan organisation (som Selma med 

väninnor) 

 Livvakt 

 Spion i hans majestäts hemliga tjänst. 

 Militär ute efter att få in den nya tekniken i armén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryttmästare Sparre från  

originaluppsättningen 
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Den ryska närvaron 

 

Ryssland och Sverige har ett ansträngt förhållande 

sedan länge, och Finland och Åland är ett ryskt 

storfurstendöme, sedan 1809. Samtidigt finns 

många kontakter över Östersjön – Lenin talade för 

Ryska Socialdemokraterna i Stockholm 1906, 

Gustav V:s andre son Prins Wilhelm gifte sig 1908 

med den egensinnige Storfurstinnan Maria 

Pavlovna och Åland tjänar som en sjöfartsknut 

mellan de båda rikena. Ryssland plågas av inre 

konflikter – söker de Sverige som en allierad eller 

önskar de stjäla maskinen för sitt eget rikes 

räkning? 

Som förslag på ryska roller kan vi utöver Storfurstinnan finna ryska militärer, blödarsjuka prinsar 

och prinsessor, adelsmän och kvinnor druckna på maktfullkomlighet, livläkare, hovcharlataner 

som Rasputin, förklädda revolutionärer och liknande. 

Rollförslag: 

 Storfurstinnan Maria Pavlovna, svensk prinsgemål, än så länge gift med Prins Wilhelm 

 Storfurst Dmitrij Pavlovitj, bror till Maria och en av de medsammansvurna i det framtida 

mordet på Rasputin. 

 Gogol, General 

 Lev Tolstoj, författare och agent 

 Vladimir Lenin, agitator 

 Storfurstinnan Tatiana Romanov, tsarfamiljens representant 

 Rasputin – andlig vägledare och excentrisk profet 

Den preussiska närvaron 

 

Preussiska diplomater och militärer har från 

kulisserna under lång tid strävat efter att spä på 

missämjan mellan Ryssland och Sverige. Nu hoppas 

de kunna utnyttja den nya uppfinningen för att nå sitt 

mål. Planer har lagts att stjäla ritningarna och göra det 

på ett sådant vis att deras försvinnande kastar en 

skugga på ärkefienden Ryssland. Att detta skulle 

kunna leda till krig är inte något som berör 

Preussarna. Det kunde för all del vara något gott och 

öppna upp för expansion in på omgivande territorier, 

som en förberedelse att skapa en pan-germansk stat. 

En av preussarnas hemliga vapen är agenten och 

spionen Mata Hari. 

Rollförslag:  

 Mata Hari, exotisk danserska och spion 

 Manfred Albrecht/Alberta von Richthofen Röde baronen/baronessan 

 Wilhelm och Marie Bismarck, högadliga politiker och militärer  



20 
 

Den ottomanska närvaron 

 

 Osmanska riket är fortfarande en viktig maktfaktor i 

världen och har sedan Krimkriget ett ännu mer ansträngt 

förhållande till Ryssland än Sverige. Relationerna med 

Sverige har dock sedan Karl XII:s dagar varit mycket 

goda. Sultanen sänder egna agenter, men varför? Arbetar 

de tillsammans med sina allierade i Preussen? Ska de 

skydda uppfinningen från ryssarna eller är deras uppgift 

att stjäla den? Och av vilken anledning har den avsatte 

sultanen Abdul Hamid II kommit till Gävle? 

 

 

 

 

Rollförslag: 

 Osman Hamdi Bey, arkeolog och konstnär, ambassadör extraordinarie för Mehmet II 

(härskande sultan) 

 Abdul Hamid II, avsatt sultan 

 Sheker, den avsatte sultanens dotter 

 Mustafa Kemal Pasha, medlem i Abdul Hamid II:s entourage 

 Emin och Enver Pasha  
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Hemlig information till spiritisterna 
Evighetsmaskinens teorier grundar sig på hemligheter som anförtrotts er av era andliga sponsorer 

och guider. De talar och kontaktar era utvalda från andeplanet, och ni vet att de stulna 

dokumenten (från biblioteket i Alexandria) ger information om hur man äntligen får andevärlden 

och den fysiska världen att mötas och bli ett. Detta är nyckeln till att föra positiv reinkarnation 

och andlig upphöjelse till mänskligheten, under ert ansvar och er kontroll. Alternativt skall de 

kunna användas för att möta de astrala guiderna personligen. Strindberg stal dokumenten från 

Golden Dawn i Paris, han är ovärdig och mänskligheten är inte mogen att ha den fördolda 

kunskapen än. Den har anförtrotts er och ingen annan. Ni måste få tillbaka dokumenten och 

maskinen måste förstöras utan att ni kan få skulden. 

Spiritisternas information om seansen i scen tre: 

Tanken är att ni spiritister kommer att genomföra en seans under lajvet, troligen i sista scenen, 

vilket kommer att utspela sig i en tågvagn. Ni kommer att ha en egen kupé i så fall, även om fler 

kan delta. Om ni har idéer hur ni kan fixa scenen, diskutera dem hemskt gärna här. Scenen 

kommer att utmynna i ett budskap från andesidan, men kan egentligen fungera hur som helst - 

det är bra om ni själva bestämmer hur det skall funka, och vem som gör vad. Tarot, automatisk 

skrift, ouijabräde etc. - allt går.  

Det lämpliga kanske är att inleda med en "hålla händer, rena rummet från störande andar - själva 

ritualen - meddelande, avslutning"  

Ni som spår kan få lite "omen" att strö omkring er om ni vill. Blanda gärna upp det med lite mörka 

främlingar och en ljusnande framtid om ni spår folk. Ni väljer ju också själva om ni verkligen har 

en förmåga, bara är intresserade eller är rena bluffarna! 

 

Hemlig information till olika karaktärer rörande SEANSEN i scen tre 

1) Till spiritist med Tarot-lek.  

 

Med utgångspunkt från en tarot-lek föreslår vi dig följande omen, som bara är för dina 

ögon. Du kan välja själv när och hur du knyter an till denna krok: 

För två veckor sedan: ”Du tittade bestört på resultatet av sitt försök att spå med Tarot-

kort på hotellrummet medan du vilade efter dagens konferens. Det här var tredje gången 

du lagt korten med samma resultat. Framför dig låg korten som föreställde Magikern, 

Domen, Månen, Svärdet, Den hängde mannen, Döden och Stjärnan. Du vet inte riktigt 

hur du skall tolka detta annat än att det är högst obehagligt och olycksbådande. Kanske 

är det bäst att vända dig till någon av de andra spiritisterna som är mer van vid Tarot och 

fråga hur de kunde tänka sig att tolka upplägget?" 

Även om du inte har med dig din egen lek kan du spela mot någon som har det och du 

kan visa hur korten ligger, så kan alla hänga över dem och diskutera. Det finns bra 

instruktioner på internet på den här sajten: 

http://www.twice.se/tarotkort_kortens_betydelse.html#.U6nC0i-zhJ8  

http://www.twice.se/tarotkort_kortens_betydelse.html#.U6nC0i-zhJ8
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2) Om seansen: ges till lämplig spiritistisk karaktär innan lajvet, som förberedelse för 

seansscenen. 

Detta är bara för dina ögon. Under en spiritistisk seans kommer en ande att ta dig i 

besittning. Den kommer först inte att ge sig till känna, men en annan karaktär kommer 

att bli besatt av en mänsklig ande som kallar fram den i dig. Den ande som tar sitt säte i 

dig kommer –inte- att vara mänsklig utan förvånande nog både för dig själv och andra en 

utomjording som via dig vill ta kontroll över Evighetsmaskinen, vilken kommer visa sig 

ha oväntade egenskaper. Det är en Mi-Go som tagit dig i besittning 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Mi-go ). I själva verket är det de som planterat ritningarna på 

jorden och har otåligt väntat på att någon ska använda dem för avsett syfte - nämligen att 

bygga en maskin som öppnar upp för en invasion. Sannolikt kommer det att visa sig att 

det finns ytterligare någon Mi-Go närvarande som kan hjälpa dig att uppnå målet att 

plocka bort säkringen på evighetsmaskinen som då skapar en reva i rumstiden som er 

invasion skall träda igenom. Jag föreställer mig att den talar med en väsande, obehaglig, 

låg röst 

3) Om seansen: ges till lämplig karaktär mellan scen två och tre: 

 

Detta är bara för dina ögon. Under seansen föreställer vi oss att du som en av åskådarna 

helt oväntat blir besatt av din farmor som via dig försöker varna de närvarande för 

kommande hemskheter, för en invasion, för otäckstyg, men på ett fragmentariskt och 

otydligt sätt. Tänk dig Oraklet i Delfi. Någon annan blir också besatt under seansen, men 

av ett väsen som är långt ifrån välvilligt. Din farmor som tagit över din kropp kan försöka 

peka ut och locka fram detta väsen som hon känner svävande omkring i etern för att 

kunna exponera det. Men för säkerhets skull försöker hon valhänt varna för dess närvaro. 

Du kan diskutera med (Namn på den andra besatta rollen) som är den andra besatta 

personen hur ni spelar upp detta och tajmar, men nämn inget om detta för någon annan.  

Irem-amuletterna från originaluppsättningen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mi-go
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Hemlig information till Vetenskapsakademin 

Vi har verkligen lyckats med det omöjliga, även om vi inte berättat hela sanningen. En 

”Evighetsmaskin” som går utan tillförsel av synlig energi. Med hjälp av uråldriga papyrusfragment 

dechiffrerade av assyriologer och egyptologer har vi lyckats återskapa en helt glömd form av 

geometri som vi - Europas skarpaste hjärnor lyckats tämja. ”Energin flödar osynligt från etern, ta 

mig tusan om den inte fungerar, mitt herrskap!” Men inte har det varit gratis inte – både militären 

och Bernadotterna har intresse i att stärka Sverige med hjälp av denna nya energikälla, även om 

de inte verkar förstå så mycket av teorierna bakom. Föga förvånande. De förstår inte att jakten på 

kunskap är så mycket större än ynkliga begrepp som nationer, gränser, moral och människoliv… 

Tillsammans har ni studerat etern och dess natur som bärare av vågor i vacuum, t.ex. ljusvågor 

från solen, radiovågor etc. Även andra fenomen, som att vissa signaler verkar kunna överföras 

omedelbart mellan två punkter genom vissa eterfenomen har varit mycket intressanta. Dessa 

signaler verkar passera utan fördröjning genom ett bakomliggande lager av eter. Detta kallar ni 

tills vidare kvasieter. 

Den skandalomsusade författaren och konstnären August Strindberg överlämnade i slutet av 90-

talet några mycket ovanliga dokument till kungl. vetenskapsakademin. De var inga vetenskapliga 

verk, men skisser, textrader och märkliga geometriska samband visade sig stämma med de 

knoppande idéer ni hade om kvasieterns natur. Vad mer var - ni fick nya ledtrådar och kunde 

med hjälp av dessa nya geometrier skapa ett hål eller reva genom etern in till den energirika 

kvasietern. Maskinen är alltså ingen riktig evighetsmaskin, utan drivs av ett flöde av energi från 

denna parallella dimension. För att inte revan skall expandera är den låst genom en geometrisk 

kortslutning, vilket gör att revan knyter sig och kan fungera mer som en kran än ett energiläckande 

hål. Om det geometriska sigillet skadas löser knuten upp sig och revan sluts, vilket gör apparaten 

säker att använda. 

Apparaten avger så pass mycket energi att den kan installeras i lokomotivet Járnsaxa och driva 

ångpannan. (apparaten används alltså på ett primitivt sätt, genom att koka vatten, inte genom att 

skapa t.ex. elektricitet). Ni som organisation vill inte avslöja att det faktiskt tillförs energi utifrån, 

utan önskar sola er i glansen av att ha skapat något som är de facto omöjligt. Vissa forskare har 

dubier, men ni som grupp har det inte. Om uppvisningen blir ett fiasko blir det oerhört prekärt. 

 

1) Din roll är den som lyckats konstruera själva etersigillet - det som fungerar som en säkring 

på revan in i kvasietern och gör att inte revan öppnar sig vidare. Du vill antagligen övertyga 

och försäkra dig om att detta är helt säkert, och om sigillet bryts har du en antenn kopplad 

i burken som leder av etervågorna ner i jord, vilket gör att energin blöder av och revan 

sluter sig. Du skulle givetvis kunna desarmera detta och helt enkelt låta revan arbeta ostört, 

men det är mer (Karaktär 2) som har koll på den biten, det är ju han som konstruerat det 

mesta på Hypatiageometriveckaren, vilken skapar en sjufaldig hopveckning av etern som 

då spänner emot och där öppnar själva revan.  

 

Det kommer också att finnas en del potentiella mecenater på plats om du vill få loss medel 

till ny forskning. Detta projekt är dock beställt av svenska Vetenskapsakademin och den 

Svenska Militären - du kan inte utan vidare skicka vidare just denna kunskap. Eller kan 

du det? Fundera gärna också över din attityd till spiritism eftersom det kommer att finnas 

spiritister på plats. Ett par suffragetter är ev. på ingående, de vill diskutera kvinnor inom 

utbildningsväsendet och vetenskaperna, kan ju vara en tanke att ha funderat på det också.                      
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2) Din roll är den forskare som lyckats tillverka själva apparatens huvudfunktion, via din så 

kallade Hypatiageometriveckare (döpt efter matematikern som sägs vara upphovskvinna 

till de matematiska koncept som fanns på Strindbergs papper - de som forskare 3 

översatte). Den skapar en sjudimensionell veckning av olika utsträckningsplan, vilket fäller 

upp en reva in till kvasietern. Det verkar vara matematiska skrifter som antyder en, 

åtminstone för dig, okänd variant av icke-plan geometri. Men matematik är matematik, 

det spelar ingen roll om koncepten är gamla bara de är riktiga. Du hade till en början 

farhågor om att revan skulle kunna växa okontrollerat, men ni har tillsammans med 

forskare 1 lyckats skapa en säkring som gör denna utveckling mycket otrolig. Bombsäker, 

i praktiken. Du vill verkligen visa upp er uppfinning här, trots att vissa av er har dubier 

och överdriver risker med sån där radioaktiv strålning och liknande. 

 

Det kommer också att finnas en del potentiella mecenater på plats om du vill få loss medel 

till ny forskning. Detta projekt är dock beställt av svenska Vetenskapsakademin och den 

Svenska Militären - du kan inte utan vidare skicka vidare just denna kunskap. Eller kan 

du det? Fundera gärna också över din attityd till spiritism eftersom det kommer att finnas 

sådana på plats. Spiritister alltså. Ett par suffragetter är ev. på ingående, de vill diskutera 

kvinnor inom utbildningsväsendet och vetenskaperna, kan ju vara en tanke att ha funderat 

på det också. 

 

 

3) Din roll är en av de som arbetat för Kungl. Vetenskapsakademin med någon slags projekt 

kring etervågor, radio, matematik och sådant. Ni har fått väldigt intressanta papyrusar från 

den bråkige författaren August Strindberg. Han har antytt att dokumenten inte tidigare 

översatts, och att de cirkulerat i kriminella kretsar ett tag - det finns hur som helst ingen 

som kan komma med lagliga anspråk på dem. Du har lyckats översätta dokumenten som 

huvudsakligen är på Hieratisk egyptisk skrift, delvis på hieroglyfer. Det är väldigt 

intressanta dokument, matematiska till sin natur, och fysikerna och de andra har engagerat 

sig väldigt, tjatat om förtydliganden och mer information fast dokumenten varit 

fragmentariska och så. Det är f.ö. mycket intressant med referenserna till Jog-Sutekh, som 

inte tidigare finns nämnd på mer än ett par ställen, bl.a. i två skrifter från Irem, och en 

från Umm el-Qua'ab. De är på sen (romersk) demotisk egyptiska - ej hieroglyfer - och 

baseras på Rhind-papyrusen. Du har översatt och försökt tolka skriften, som är 

fragmentarisk. Det verkar vara matematiska skrifter som antyder en, åtminstone för dig, 

okänd variant av icke-plan geometri. Du är ingen matematiker, men men... Språkligt kan 

de dateras till 300-talet och det finns tecken i texten på att originalskriften skrivits av en 

viss Hypatia av Alexandria (som 415 flåddes med tegelskärvor, styckades och brändes i 

Cecaereum av en mobb upprörda kristna munkar, man kan verkligen undra varför?). Du 

kallar beskrivningen i rullarna för Hypatiageometri. Mycket av texten verkar vara på något 

annat språk än egyptiska, men är fortfarande skrivet med demotiska tecken. 

 

Till slut har du visst kunnat hjälpa dem, för nu har de byggt en maskin som grundar sig 

på din matematik. De kallar den Hypatiageometriveckare, inte illa! 

 

Det kommer också att finnas en del potentiella mecenater på plats om du vill få loss medel 

till ny forskning. Detta projekt är dock beställt av svenska Vetenskapsakademin och den 

Svenska Militären - du kan inte utan vidare skicka vidare just denna kunskap. Eller kan 

du det? Fundera gärna också över din attityd till spiritism eftersom det kommer att finnas 

sådana på plats. Spiritister alltså. Ett par suffragetter är ev. på ingående, de vill diskutera 



25 
 

kvinnor inom utbildningsväsendet och vetenskaperna, kan ju vara en tanke att ha funderat 

på det också. Är det mer kött på benen?  Du kommer att få handouts i form av 

papyrusarken - din student har fått kopior på dessa också. (Studenten skall egentligen vara 

kvar i Uppsala men kommer att dyka upp objuden). 

 

4) (Student till 3) med kamrater. 

Kan vara uppsalastudenten ”Glunten” och ”Magistern” från duetterna Gluntarne 

Din professor (Forskare 3) har deltagit i översättningarna av vissa dokument som på något 

sätt kompletterat någon slags matematiska modeller som fysiker från Sverige, Danmark, 

Ryssland och Italien arbetat med, under Vetenskapsakademiens ledning. Vissa delar av 

dessa har inte kunnat översättas, ända tills bara kvällen innan invigningen i Gävle, då du 

med några kamrater drack Östgöta Sädes och slog i dammiga Carolinaluntor på 

studentrummet. Fortfarande rätt yra i hatten högg ni direkt på denna osökta förevändning 

att ta morgontåget till invigningen i Gävle med översättningen i högsta hugg - detta skulle 

nog både imponera på egyptolog (forskare 3) och ge er möjligheten att frottera sig med 

Niels Bohr och Giulia Marconi som kommer att vara på plats. Antagligen bjuds det på 

både mat och bubbel också! 

Du har fått fotograferade kopior på dokumenten som ni studenter fått titta på. Papyrus 

1–4 är mycket matematik, ovanligt är en matematisk bön till en variant av Set som kallas 

Jog-Sutekh i fragment 2. Fragment 4 innehåller några rader som inte verkar skrivna på 

riktig hieratiska. Schäfer hade mycket riktigt en referens till denna strof som visat sig vara 

transkriberad HITTITISKA! Bingo! Den lyder "när kartuschen bryts öppnas bron och 

gudarna vandrar från västra stranden till den östra [Nilen]. Iä! Nug/Yeb - Iä Yuggoth" 

 

5) Din roll har arbetat med själva modellerna kring eterns och kvasieterns natur. Du har en 

teori om att apparaten och etersigillet kan utsöndra aldrig tidigare skådade mängder 

strålning. Du har upptäckt att den avger någon form av emissioner som läcker ut från 

kvasietern, men vad det är vet du inte. 

Tidigare experiment utförda av bland annat Marie Curie och Rutherford på andra 

radioaktiva ämnen har dock visat på att stålning kan orsaka atomsönderfall och jonisering. 

Inte så mycket att det kan påstås vara farligt för en människas hälsa - men de analyserade 

aldrig så här mycket strålning! Det kan ju vara rent livsfarligt. De andra forskarna tycker 

du överdriver, att det är långsökt. Han har dessutom inte kunnat testa eller bevisa sin teori 

pga. brist på teknik. Akademien ville heller inte skjuta upp evenemanget för att han skulle 

få tid att testa det hela. Dock efter en tids konsulterande med Rutherford och andra 

kontakter (Geiger?) lyckades ni precis bygga en prototyp på ett mätinstrument till 

uppvisningen i Gävle. De andra kommer dock knappast låta honom göra några mätningar 

frivilligt - det är ju verkligen inte ett bra tillfälle - och frågan är vad resultatet blir...  

 

Det kommer också att finnas en del potentiella mecenater på plats om du vill få loss medel 

till ny forskning. Detta projekt är dock beställt av svenska Vetenskapsakademin och den 

Svenska Militären - du kan inte utan vidare skicka vidare just denna kunskap. Eller kan 

du det? Fundera gärna också över din attityd till spiritism eftersom det kommer att finnas 

spiritister på plats. Ett par suffragetter är ev. på ingående, de vill diskutera kvinnor inom 

utbildningsväsendet och vetenskaperna, kan ju vara en tanke att ha funderat på det också. 
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Hemlig information till Ryssarna 
Den nya uppfinningen är onekligen fascinerande, men riskerar att förändra maktbalansen helt 

bland östersjöstaterna. Varför avtäcks den i Gävle och inte på Baltiska utställningen i Malmö? 

Hur har vetenskapsakademin lyckats värva både ryska och italienska forskare under sådan 

sekretess? Tsaritsan Alexandra av Hessen har visat oro och rent av fruktan, men vad vet hon om 

det militära läget? Eller är det den där galningen Rasputin som har gaggat sina vidskepligheter i 

hennes öra? 

Maria Pavlovnas svenske man Prins Wilhelm verkar i alla fall positiv, men han gillar ju allt som 

är modernt och nytt. Lika bra att passa på att bese spektaklet på väg till Utställningen i Malmö. 

Det kanske går att få reda på mer, eller värva de där vetenskaparna till moder Ryssland i stället 

för det där antirojalistiska lilla kungariket Sverige och uppkomlingarna Bernadotte. 

 

 

Hemlig information till Preussarna 

 Den nya uppfinningen är onekligen fascinerande, men riskerar 

att förändra maktbalansen helt bland östersjöstaterna. Varför 

avtäcks den i Gävle och inte på Baltiska utställningen i Malmö? 

Hur har vetenskapsakademin lyckats värva både ryska och 

italienska forskare under sådan sekretess? Sverige har alltid varit 

nära Tyskland och nu när svenskarna börjat brösta sig är det 

viktigt att hålla dem nära. Om det politiska läget blir instabilare 

kommer Preussen att behöva stå upp mot Ryssland, vilka kanske 

tvingas bekänna färg – att ha kontroll över Östersjön kommer att 

vara essentiellt. 

 

Bäst av allt vore förstås att ta kunskapen om maskinen till 

Preussen, och ännu hellre se till att Sverige inte lyckas fortsätta 

med sina försök… 

 

Rittmeister Friedrich Willhelm  

von Gotha i originaluppsättningen 
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Dokument: Irem Amuletterna. 1: Brev på papper. 2: Besvärjelse på 
pergamentbit (dessa två tillsammans med amuletterna) 

Helsingfors, långfredagen 31 mars 1893. 

Kära lärjunge. 

Jag är ledsen att jag lämnar dig i så stor hast. Den nya tidsåldern står för dörren och vi är många som är kallade att 

förbereda andevärlden inför upplysningens tid.  Jag har i min ägo förfogat över en mäktig och mycket gammal spiritistisk 

artefakt. Den kan ej följa mig dit jag är på väg, och jag har därför beslutat mig för att lämna över den i din vård. 

I asken finner du de tre Irem-amuletterna. De var ursprungligen fyra, men den fjärde har varit försvunnen sedan franska 

revolutionen 1789, nu återstår tyvärr endast tre. 

Själv har jag aldrig använt en amulett, och orsaken är enkel – de kan endast användas på en död kropp. Amuletten fångar 

kroppens flyende själ och binder den åter i sitt gamla kött – det som händer är helt enkelt att den döde återvänder till 

livet. Det är mycket få förunnat att förfoga över sådan makt, men jag är övertygad om att du har den moraliska resning 

som krävs för att inte missbruka den.  

Amuletternas förre ägare lät mig förstå att om man genomför en kort bön i samband med att man återuppväcker den döde 

binds denne till amuletternas ägare och måste agera i dennes intresse. 

Bönen är till vår ordens andlige mentor och lyder: 

Ogthrod ai´f geb´lee´h Yog-Sothoth ai Zhro! 

Vi kommer ej att mötas mer i detta livet, men jag är övertygad om att vi ses åter i nästa. 

Din tillgivne 

Salomon Liljebladh 

 

Duis aute irure dolor invenies in tribus Irem et inaures,. Et sunt quatuor, 
et a Irem - columnas civitatem. Super locum, in bullas quasi mortui. 
Fugientem animam et corpus eorum et qui bullas cepit eam senes eius in cibum. 
Quid est aliud, quod mortuus ad vitam redire. Si legere aut orationes magi 
susurrábant ad voluntatem defuncti tenetur servus. 

Oratio enim est ut, 

Ogthrod ai´f geb´lee´h Yog-Sothoth ai Zhro! 

Ritualis quantumcumque infligendam succedet. Evoke angelus, est in medio 
portæ, quæ patitur Yuggoth occursum ferocius Yog-Sotthoth terra firma. 
Ia, Ia, 
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3: Tre förseglade brev: Information till den som blir uppväckt från de döda. 

(tillsammans med Irem-amuletterna) 

Det är inte som spiritisterna tror.  Du är inte uppväckt från de döda! 

Du är nu i själva verket en zombie besatt av en Mi-Go från Yuggoth – en sorts utomjording. 

Yuggoth är ert namn på den ännu oupptäckta nionde planeten Pluto. 

Mi-Go är kusligt intelligenta, krabbliknande svampvarelser. De reser genom rymden på vingar, 

men inte i stor mängd – de behöver portaler för att kunna ta sig till andra planeter för invasion. 

Ni har inget som liknar mänsklig moral – dock samlar ni levande hjärnor i burkar och skickar 

hem. Där kopplar ni upp dem i maskiner för att prata med dem – på så sätt har ni lärt er om 

mänskliga språk och om mänskliga seder och teknik. Ni pratar till varandra med gnisslande 

omänskliga läten. 

Du själv sitter hemma på Yuggoth och planerar en invasion av jorden – matematiken i 

papyrusen är det som skall öppna porten mellan era världar. Konstigt nog verkar det som om 

något hindrar portalen från att öppnas som den skall. Ett sigill av något slag har stört ritualen. 

Att någon använt talismanen är en fantastisk tur – nu har du möjlighet att försöka rätta till 

problemet på plats. Du har tillgång till luddiga minnen från din nya kropp, men mycket dålig 

koll på vad som hänt. 

Du vet vad du själv och närstående heter, lite om vem du är, men inget konkret av vad som hänt 

innan under lajvet. Däremot känner du till de tre talismanerna – om du kan förmå andra att 

”uppväckas” blir ni fler. Det är onödigt att låta kroppen dödas igen – om du får huvudet förstört 

dör kroppen, men den påverkas inte speciellt av andra skador. 

Uppdrag: 

Skapa fler Mi-Go genom att se till att fler talismaner fästs på döda människor 

Försök få bort sigillet som stör portalen 

Om ni är två Mi-Go kan ni med hjälp av papyrusarna öppna portalen genom en ritual, utan 

maskinen. 
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Telegram, att hitta på stationens postkontor 
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Blank telegramtemplat 
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Tidtabell till tågresan 
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Tidtabell till Yuggoth (byt ut den vanliga i smyg i vagnen, under akt 3) 
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