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Bara månader efter terrordåden i Oslo och på Utöya var terroristens nätverk knäckt, ett arbete som pågått sub rosa
ända sedan dagen terroristen gripits. Två celler hade sprängts i Oslo och en tredje cell i Stockholm var nära att ge ifrån
sig sina hemligheter. Helgen den 11/9 händer det som i sena upplagor av Aftonbladet kallas “Sveriges närkamp med
döden”. Den svenska extremhögerns terrordåd var riktade mot riksdag och regering.
@ctiv8 var där. @ctiv8 kan stoppa katastrofen.

Caveat lector!
Hantlangarna är ett äventyr i 20.000-teckenprojektet. det betyder att det är
kort, att det inte är komplett, korrekturläst eller testspelat.
Det jag vill påpeka i samband med just det här äventyret ät att det bygger
på, men saknar egentligt samröre med, terrordåden på Utöya. Min avsikt är
inte på något vis verka kallsinning eller respektlös, snarare är det här ett sätt för
mig att bearbeta händelsen ur ett “what if ” perspektiv. Om någon på något vis
tar illa vid sig, så maila mig på info@discordia.se, så tar jag ner äventyret. Jag
använder inte Utöya-terroristens namn i det här äventyret, jag anser inte att
hans namn är värt att nämnas.

Stämningen i äventyret
Det är ett par månader efter terrordådet på Utöya och årsdagen för 11:e september närmar sig. Terroristen sitter bakom lås och bom men hans lärljungar
och medarbetare är fortfarande på fri fot och planerar ett dåd i Stockholm som
saknar motstycke i svensk historia. @ctiv8 är dem på spåren och det blir en
kamp mot klockan för att hinna spåra och oskadliggöra terroristerna.

Synopsis
Terroristen som attackerade Norges riksdagsbyggnad och ungdomarna på
Utöya hade mer än en lärljunge. En cell i Stockholm finns fortfarande kvar,
oupptäckt av SÄPO, men spårad av nätverket @ctiv8.
Det är en person inom terroristcellen som självmant skickat tipset till @ctiv8.
Han är inte bekväm med mottot “ändamålen helgar medlen”, särskilt inte
när medlen hotar inte bara otaliga människoliv utan även Stockholms hjärta,
Gamla Stan.
@ctiv8 får tipset på tisdagmorgonen. Enligt de uppgifterna är attentatet
redan förberett. Sprängladdningar har placerats i riksdagshuset och runtom i
Rosenbad. Om bomberna sprängs kommer de att ta inte bara hela riksdagen
med sig utan även delar av slottet och Gamla Stan.
Därmed inleds kampen att dels verifiera sanningen i dådets existens, men
även att varna rättsväsende och polis. Dådet kan kansk undvikas, men cellen
måste sprängas, annars är risken hög att ett annat mål blir föremål för deras
uppmärksamhet. Under de undersökningar som görs leder ett par trådar även
till Röda Sten i Göteborg där SÄPO kopplas in omedelbart.
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Terrordåden är tänkta att ske den 11:e september för att få så stort symboliskt
värde som möjligt.
Det gäller alltså att dels se till så att hotet mot riksdagen avvärjs, men även
att de personer som ligger bakom attentatet grips. Det finns även ett element
av förtroende inbakat i det här - @ctiv8s medlemmar kan inte bara ta ett kliv
fram och säga till SÄPO att de har ett tips till dem utan att SÄPO vill veta mer.
En fin balansgång med andra ord. Det hela slutar förhoppningsvis med att
både Röda Sten och riksdagshuset räddas, men det är inte säkert, det är upp
till rollpersonerna.

Introduktionen till äventyret
På @ctiv8s forum dyker det på tisdagen den 6/9 upp ett meddelande som
skickats till en av @ctiv8s medlemmar.
“Sveriges riksdag sprängs den 11/9 i år. Sprängladdningarna är redan på
plats. Nu krävs bara att någon trycker på knappen. En diskussion bryter så klart
ut om hur hotet skall hanteras, men till slut tar ett par medlemmar upp facklan
och springer med den. Det är - så klart - rollpersonerna.
Det finns ett par olika - uppenbara - steg att ta, men jag är övertygad om att
spelgruppen kan komma på fler.
•
•
•

Spåra e-postmeddelandet
Verifiera hotet
Tipsa SÄPO

Spåra e-postmeddelandet
För att kunna spåra e-postmeddelandet måste rollpersonerna ha någon form
av nätverks- eller hackerfärdighet. E-posten är dold bakom en anonym server,
men med rätt färdighet och rätt kontakter kan till och med den försiktighetsåtgärden kringgås. Om inte rollpersonerna kan lösa gåtan så kan med största
sannolikhet någon på @ctiv8 göra det.

Mannen bakom meddelandet
Personen som skickat e-postmeddelandet heter Andreas Vikström. Vikström
är medlem i fler än en högerextremistisk rörelse och tillhör Utöya-terrorostens
vänkrets på Facebook, men en närmare undersökning avslöjar även att
Vikström bloggat under pseudonymen Doktor Arier. Doktor Arier är en av
Utöya-terroristens namngivna inspirationskällor. Att ta kontakt med Vikström
är lättare sagt än gjort. Vikström har tillsammans med sin terroristcell mer
eller mindre gått under jorden. Vikström och hans kompanjoner gömmer sig
strax utanför Södertäljepå en gård som tillhör Vikströms föräldrar. Det är lite
krångligt att hitta gruppen, men påminn spelarna om att det går att undersöka
släktingarnas tillhåll också.
Får rollpersonerna kontakt med Vikström via SMS eller e-post kan Vikström
bekräfta - om än motvilligt och gärna i omskrivningar - att det är han som har
skickat det ursprungliga meddelandet. Han kan också berätta att hotet är på
riktigt och att gruppen innehåller en av polisens bombexperter, vilket är en
av anledningarna till att gruppen oupptäckt har kunnat placera ut sprängla-
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ddningarna. Gruppen planerar att spränga regeringen och Rosenbad på eftermiddagen den 11:e september som en manifestation mot ett mångkulturellt
samhälle.
Vikström har fått kalla fötter, men kan inte avstyra dådet på egen hand och
har därför e-postat en rad av sina kontakter anonymt för att göra dem medvetna om hotet.

Att verifiera hotet
Får rollpersonena inte tag på Vikström kan de verifiera hotet genom att ta
sig in i regeringsbyggnaderna och leta reda på de välplacerade och väl dolda
bomberna.
Rosenbad och framförallt riksdagshuset är öppet för allmänheten under särskilda visningstider. Gruppen lär med andra ord inte ha svårt att ta sig in i byggnaden. Men terroristcellen har enligt uppgift även fokuserat på byggnaderna
runt riksdagen. Där kan det bli knepigare att ta sig in.
Sprängladdningarna går att hitta, men om rollpersonerna har tänkt desarmera dem är det oerhört viktigt att hitta alla laddningar. Med tanke på hur
solitt riksdagshuset är har sprängladdningarna koncentrerats till baksidan av
huset och till kulverten som löper under hela byggnaden.
En snabb analys visar att sprängningen effektivt kommer att tippa huset i
strömmen.
En duktig byggnadsingenjör eller arkitekt kan ganska snabbt konstatera (om
de får tillgång till en av sprängladdningens specifikationer) att det måste finnas
mellan 5 och 10 sprängladdningar placerade på bärande strukturer för att
huset skall falla.
Utöver riksdagshuset finns sprängladdningar placerade runt i stort sett hela
rosenbad. Det innebär en stor mängd sprängladdningar som måste ha kommits
åt på olaglig väg. Det finns ett par olika vägar vidare:
•
•
•

Att hitta sprängladdningarna
Att spåra sprängdegen som använts i bomberna
Att desarmera sprängladdningarna

Att tipsa SÄPO
SÄPO - Svenska säkerhetspolisen - kan kontaktas för att ta om hand om
sprängladdningarna i riksdagshuset och runtom Rosenbad.
Beroende på var rollpersonerna själva vill lägga krutet i äventyret kan det
vara ett alternativ till att rollpersonerna springer runt och letar sprängämnen.
Om spelledaren vill vara lite lagom nasty, kan ett tips till SÄPO riskera @
ctiv8s nätverk i Sverige. De kommer att vilja ha svar på varifrån tipset kommer,
de också.
Om SÄPO agerar på tipset stängs hela Stockholm City av fullständigt i ett
par dagar. Tidningarna spekulerar runt bombhot, men ingen vet säkert för
SÄPO vägrar att uttala sig.
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Källor inom @ctiv8 berättar att åtskilliga av husen runt riksdagen genomsökts med bombhundar och att bombtekniker kallats in från hela landet. Det
läcker också ut att militären varit delaktig, eftersom sprängämnena som använts består av pentyl och mineralolja, vilket är militärens sprängdeg.

Att hitta sprängladdningarna
Det finns förutom riksdagshuset en rad regeringskanslin och kammare runt
Sveriges riksdag. Terroristerna har fokuserat på riksdag och husen runt Gustaf
Adolfs torg.
Riksdagshuset är den plats som fått mest uppmärksamhet, och det är i kulverten under riksdagen som de flesta laddningarna kan hittas. Det finns också
sex strategiskt placerade bomber under kammaren vilket mer eller mindre
försäkrar att den delen av riksdagen kommer att välta i strömmen om någon
trycker på knappen.
En manuell genomsökning tar minst två dagar, beroende på hur många som
letar.

Kameraövervakning
Det finns kameraövervakning i riksdagshuset, något rollpersonerna bör vara
medvetna om.
Det går alltså, genom att hacka kamerorna, att ta sig in i riksdagshusets
säkerhetssystem. Det är inte helt lätt, men om det lyckas har rollpersonerna
tillgång till flera veckors kamerafeed. Att leta igenom allt material tar tid och
kräver uppmärksamhet. Här kan @ctiv8 komma till nytta igen.
En framgång på informationssökningsområdet leder till att rollpersonerna
ser en person klädd som polis göra något som kan uppfattas som suspekt. Personen har dessutom ansiktet konstant riktat ifrån kameran. Det blir tydligt efter
ett tag att det polisen gör är att placera ut sprängladdningar.
Rollpersonerna kan alltså på så sätt lokalisera sprängladdningarna. Att göra
det på det här viset kräver minst två dagar.
En annan effekt av kameraövervakningen är att rollpersonena kan komma
att arresteras eller förhöras om de uppträder konstigt.

Att spåra sprängdegen
Sprängdegen kommer ursprungligen från ett militärlager som håller på att
tas ur bruk, men enligt deras lagersedlar skall sprängdegen fortfarande finnas
på plats. Det gör den inte.
Sättet stölden gått tillväga på tyder på att det är ett insiderjobb. Pappersarbetet är genomfuskat och en närmare titt på lagerstatusen ute i lagret pekar på
att även tändhattar och detonatorer saknas, liksom en rad vapen.
Det är inte terroristcellen som ligger bakom alla stölder, men de har uppenbarligen använt sig av och känt till läckan.
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Det är ett av befälen på lagret som sålt av materialet under en längre tid. En
del har varit markerat för destruering, men för det mesta handlar det om fusk
med inventarier.
Befälet kan peka rollpersonerna vidare mot Mikael Brand, polisen som även
finns med på kamerafeeden i riksdagshuset.

Att desarmera sprängladdningarna
Det är inte komplicerat att desarmera bomberna. De är inte tänkta att vara
särskilt svårdesarmerade, utan snarare svåra att upptäcka.
En bomb är tillräcklig för att orsaka rejäl skada på människor och egendom,
särskilt med tanke på placeringen i Stockholms Centrum.

Kopplingen till Röda Sten
Röda Sten är en konsthall i Göteborg. Helgen den 10 - 11:e september är
det tänkt att Lars Vilks skall närvara vid invigningen av en konstbiennal som
skall pågå under november. Fyra personer ger sig av till Göteborg för att mörda
konstnären, allt för att ge intrycket av att det är islamister som planerat och
genomfört dådet.
Lars Vilks dyker inte upp på premiären till konstbiennalen, och de fyra personer som ligger bakom planeringen inför dådet grips av SÄPO. Ingripandet
av svensk säkerhetspolis kommer att göra Vikström än mer nervös. Det går med
andra ord att använda attentatet mot Röda Sten som en motivation till varför
Vikström innan inte velat agera snabbare, men nu helt plötsligt är beredd att
vittna och komma in till Stockholm för att avstyra terrordådet.
I Hantlangarna är det ännu en terroristcell som uppstått i svallvågorna efter
Utöya-terroristen som ligger bakom mordplanerna på Vilks, oavsett hur verkligheten ser ut. Vikström kan tipsa även om det dådet, även om han inte vet
riktigt lika mycket om det som han vet om terrordådet mot Sveriges riksdag.

Kartor
Nedan följer två kartor som är tänkta att ge dig som spelleder en översikt,
dels över området och dels över riksdagsbyggnaden specifikt. Det står dig fritt
att ändra placering av sprängladdningar för ökad effekt.
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Områdeskarta
Den första kartan är en områdeskarta över regerings- och riksdagsområdet. Markerat på kartan finns de byggnader som terroristcellen försett med
sprängladdningar, som enligt deras planer skall detonera på eftermiddagen den
11:e september. Fokus ligger på riksdagen, men även kringliggande departement har blivit måltavlor.

Riksdagskartan
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1.

Västra riksdagshuset - Här finns kammaren, Bankhallen, och
åhörarläktaren. Det är här ledamöterna debatterar och beslut fattas.
Terroristerna har specifikt riktat in sig på området runt kammaren. Om
kammaren faller - resonerar de - så faller Sveriges nuvarande regering,
och det blir uppenbart att nytt blod behövs bland beslutsfattarna. Riksgatan 3 har två lättåtkomliga entréer. Säkerhetskontroller genomförs vid
alla entréer, men eftersom terroristerna har tillgång både till en tjänsteman och en polis har det varit lätt för dem att komma runt den detaljen. Det kan dock hända att rollpersonerna får det lite svårare att
dodgea metalldetektorer och liknande.

2.

Östra riksdagshuset - Förstakammaren och andrakammaren finns
här. Sprängladdningen är placerad under Sambindningsbanan för att
skapa så mycket skada som mycket. Det finns en sekundär sprängladdning under Finansutskottets sal.

3.

Ledamotshuset - här finns alla ledamöternas arbetsrum. En sprängladdning är placerad i kulverten under huset.
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4.

Neptunus - Här finns också arbetsrum för ledamöterna. Sprängladdningen är placerad nära husets centrala delar för att maximera skadeeffekten.

5.

Cephalus - Här finns också arbetsrum för ledamöterna. Sprängladdningen är placerad mot Mercuriushuset, som i sin tur har sin sprängladdning riktad mot Cephalus. Vikström har gjort beräkningar på hur han
genom så få sprängladdningar som möjligt skall kunna orsaka så mycket
skada som möjligt.

6.

Mercurius - Här finns riksdagsbiblioteket, och sprängladdningen är
placerad på ett sådant sätt att biblioteket ryker om bomben skulle smälla.

Under hela Riksdagen löper en kulvert som gör det lättare för ledamöterna
att ta sig till olika platser i riksdagen. Det här har terroristerna utnyttjat till fullo,
och har placerat sprängladdningarna i nära anslutning till kulvertarna.
Om terrordådet skulle genomföras är det alltså inte bara Rosenbad och
Riksdag som ryker, utan även omkringliggande byggnader som hör till riksdagen. Kartan är hämtad från riksdagen.se och modifierad.
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Terroristcellen
Terroristcellen som verkar i stockholmsområdet har tagit djupt intryck av
Utöya-terroristens manifest, särskilt den delen som har med uppmaningen till
krig att göra. Samtliga deltagare har en militär eller polisiär bakgrund och två
av dem vet hur man hanterar sprängmedel, vilket är tydligt både med tanke
på var bomberna är placerade och den riktade sprängeffekt de kommer att ha
om de smäller.

Andreas Vikström (alt. Doktor Arier)
Andreas Vikström är byggnadsingenjör, och arbetade i många år inom försvaret i ingenjörstrupperna. När svenska trupperna skars ner gjorde Vikström
utlandstjänst och som ett led i den tjänstgöringen blev han misshandlad av
soldater i Kosovo. Generellt sett blev det dåliga bemötandet av svenska soldater
en vändpunkt i Vikströms liv. Efter återkomsten till Sverige blev han djupt engagerad i diverse högerrörelser, bland annat Sverigedemokraterna.
Vikström hamnade i en situation där hans egna åsikter eldades på av omgivningen, och helt plötsligt fann han sig vara en supporter av högerextremister
som Utöya-terroristen.
Han var en av de personer som fick manifestet skickat till sig, och en av dem
som förberetts för att föra kriget vidare.
Till en början är Vikström med på noterna, men ju närmare dådet gruppen
kommer, desto tveksammare blir Vikström. Det har inte riktigt gått in i huvudet
på honom vad ett sådant här bombdåd innebär.
Vikström kontaktar en av sina vänner som i sin tur postar hans meddelande
på @ctiv8s lista.
Strength		
Dexterity
Intelligence
Charm		
Resolve		
5
3
3
2
3

2
2
3
2
2

4
3
4
3
4

Resilience
Speed
Perception
Control
Resistance

Architect/ Engineer/ Construction
Athletics/ Obstacle course/ Military
Demolitions/ Bomb making/ Construction
Firearms
Science/ Physics/ Construction

Mikael Brand (alt. Brandmannen)
Mikael Brand har arbetat inom polisen i åtskilliga år och varje dag tycker han
sig ha sett tecken på hur det mångkulturella och allt mer feministiska samhället
har urholkat hans maskulinitet och status som vit, heterosexuell man. Hans
fru lämnade honom för en man från mellanöstern och har numera en egen
framgångsrik karriär som advokat. Mikael har barnen varannan vecka och han
har gått med i åtskilliga MRA-forum på nätet, där han spyr galla över kvinnor.
Mikael har ett förhållande med Gabriella Mikaelsson.
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Mikaels manlighet har fått sig en rejäl törn, vilket har gjort att han, när han
hörde talas om Utöya-terroristen och hans manifest tog allt till sig och såg det
som en räddning från hans annars impotenta tillstånd. Brand ser sig som Stålmannen, förgiftad av kryptonit, där kryptoniten representeras av mångkulturalism och feminism.
Brand är beredd att försvara sig och han kommer inte att ge upp utan strid.
Strength		
Dexterity
Intelligence
Charm		
Resolve		
5
4
4
3
3
3
2

4
2
3
2
3

3
3
3
3
3

Resilience
Speed
Perception
Control
Resistance

Firearms/ Pistols/ SIG Sauer P225
Demolitions/ Bomb making
Intimidation/ Authoritarian
Law
Security systems
Melee
Rope tying

Morgan Stridberg
De enda ställen där Morgan någonsin känt sig som en del av något större har
varit som en del av nynaziströrelsen. När Sverigedemokraterna letade medlemmar var han en av de första att anmäla sig till partiet. En kort period var
han ledamot, men hans nynazistiska förflutna skar i ögonen på partiet som
försökte få ordning i ledet och bli legitimt.
Morgan blev istället rekryterare och det med den äran. När SD vann tillträde
till riksdagen städade de dock upp sig och Morgan hamnade än mer på sidan
av.
När Stridberg såg Doktor Ariers blogg var det något som sade “klick”.
Morgan är den samlande kraften bakom terroristcellen, och hans kontakter
inom regeringen och polisen ledde till att gruppen ens samlades till att börja
med.
Strength		
Dexterity
Intelligence
Charm		
Resolve		
5
4
4
3
3
3

2
4
3
3
4

4
3
2
2
2

Resilience
Speed
Perception
Control
Resistance

Diplomacy/ Rethoric/ Recruitment
Computer Use/ Hacking
Security systems/ Cameras
Melee
Programming
Driving
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Gabriella Mikaelsson
Gabriella Mikaelsson är övertygad om att våld krävs för att ett nytt, svenskt
samhälle skall kunna skapas. Hon är trött på att alltid förbigås för nya uppgifter
och arbeten till förmån för nyanställda - som hon uttrycker sig privat - blattar.
Hon ogillar den nya mångfaldskultur som enligt henne orsakat att hon fastnat
på karriärsstegen.
Gabriella Mikaelsson är tjänsteman inom regeringen och numera även Mikael Brands flickvän, ett förhållande de valt att hålla hemligt.
Gabriella är bitter över den mångfaldspolitik den sittande borgerliga
regeringen tillämpar, med Nyamko Sabuni i spetsen, eftersom det i hennes
ögon handlar om att hålla folk som henne tillbaka.
Gabriella är den som har sett till att terroristcellen har haft tillgång till
samtliga byggnader. Som tjänsteman kan hon komma och gå lite som hon vill.
Strength		
Dexterity
Intelligence
Charm		
Resolve		
5
4
4
3
3
3
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2
2
3
2
2

4
3
4
3
4

Resilience
Speed
Perception
Control
Resistance

Administration/ Government/ Law
Administration/ Business
Computer Use/ Windows
Finance
Diplomacy
Firearms
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Bara månader efter terrordåden i Oslo och på Utöya var terroristens nätverk knäckt, ett arbete som pågått sub rosa
ända sedan dagen terroristen gripits. Två celler hade sprängts i Oslo och en tredje cell i Stockholm var nära att ge ifrån
sig sina hemligheter. Helgen den 11/9 händer det som i sena upplagor av Aftonbladet kallas “Sveriges närkamp med
döden”. Den svenska extremhögerns terrordåd var riktade mot riksdag och regering.
@ctiv8 var där. @ctiv8 kan stoppa katastrofen.

Det här äventyret ingår 20.000-teckenprojektet.
Läs mer på http://discordia.se

