
Press Release 
Mutant: År Noll 
Postapokalyptiska live-event på en ö utanför Stockholm 
 

 
 
CENTRUM FÖR DELTAGARKULTUR PÅ SKÄRGÅRDSÖ INVIGS MED TRILOGI AV 
OFFICIELLA MUTANT-LAJV MED STÖD AV KULTURNÄMNDEN. 
 
Upplev något omöjligt i sommar. Kliv in i framtiden på Den Sista Arken, en serie lättillgängliga 
men fysiskt påtagliga lajv-events om nybyggare i en muterad postapokalyptisk version av 
Stockholm efter undergången.  

Har du kanske nyligen dagdrömt om att allt var ruiner? Funderat på hur du skulle klara dig efter 
den stora kraschen svept bort samhället? Nu kan du få reda på det. Testa i en proffsig 
dramatisk vuxenlek på skrotön Stora Höggarn utanför Lidingö.  

Den Sista Arken baseras på den senaste versionen av Svenska kult rollspelet Mutant och låter 
dig leva några intensiva dagar som en muterad skurk eller hjälte. När du köper en biljett får du 
en genomtänkt roll att spela eller skriver en egen, och efter att ha satt ihop din 
postapokalyptiska överlevnadsutrustning transporteras du från Slussen till ön för en dag av 
drama-workshops och inrollning innan vi lämnar verkligheten tillsammans. 
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”Rollspel på riktigt är ett slags interaktiv fysisk teater. Det fungerar lite som tjuv och polis för 
vuxna. Eller som att vara inuti ett dataspel eller dramaserie. Du smyger, bråkar och fridyker efter 
konserver på ”riktigt”, med kroppen, istället för att titta på en skärm eller trycka på knappar. Det 
är ett mäktigt och kul sätt att bryta med det ”normala” och bygga en ny värld tillsammans med 
sina medskapare,” säger spelförfattaren och deltagardramatikern Martin Ericsson.  
 
Konstnären och klubbskaparen Gandalf Adelbrant känner sig peppad på att arbeta på sin 
långtids vision om ett centrum för konst man kan bli en del av. ”Deltagarkultur och 
samskapande är nycklar till ett nytt sätt att jobba med installationskonst och performance. 
Medan vi och våra muterade samskapare drabbar samman och konstruerar en fiktiv skrotstad 
tar vi in utvalda konstnärer och arkitekter vars verk blir en del av fiktionen och hjälper oss 
utforska nya sätt att vara i en värld som startat om från noll.”  
 
Den här Westworld-liknande upplevelsen är den första på Stora Höggarns centrum för 
deltagarkultur och möjliggörs genom en kombination av ett generöst bidrag från ”Kulturbryggan” 
som delas ut av Konstnärsnämnden, stöd från fans av Mutant och biljettintäkter.  
 
Det här är första gången en av de klassiska Svenska bordsrollspelen från 80- och 90- talet (som 
Drakar och Demoner, Mutant Chronicles och KULT) blir till lajv-events. De ursprungliga 
författarna, Gunilla Jonsson och Michael Petersén hade det här att säga om hur projektet 
använder deras värld för att experimentera med nya sätt att leva:  
 
”1983, när vi satte ihop första versionen av Mutant, tycktes det som världen var en hårsmån från 
kärnvapenkrig. Skräcken för förödelse och radioaktivitet födde drömmar om mutanter och 
intelligenta djur, och om robotar som lämnats kvar när den gamla världen dog. Idag har vi en 
annan rädsla - vi står inför en ekologisk katastrof. Men våra muterade hjältar från 1983 verkar i 
lika bra form att möta det här nya hotet. Kanske behöver vi verkligen göra om oss själva och 
mutera, både som samhälle och som individer, för att ha en chans i den dystra framtid som 
väntar oss och våra medvarelser på jorden.” 
 
Fredrik Malmberg, CEO för Cabinet Entertainment, som stod i bräschen för den Svenska 
spelindustrin på 80 och 90- talet med företaget ”Äventyrsspel”, ser fram mot att se Mutant bli ett 
deltagardrama i Sverige.  
 
”Mutant: År Noll håller fanan högt mer än 35 år efter att det ursprungliga spelet släpptes. Det har 
blivit dataspel, två böcker på Storytel, kortfilmer och nu spännande immersiva sommaräventyr 
utanför Stockholm! Det ursprungliga rollspelet har inspirerat unga kreatörer som växt upp och 
blivit formidabla skapare i sin egen rätt. Vi ser fram mot vad Martin och hans team kommer att 
lägga till den här ständigt växande världen som är Mutant.” 
 
Kärnteamet bakom Den sista arken; Gandalf Adelbrant, Martin Ericsson och Freja Gyldenstrøm, 
är inte främmande för deltagarkulturellt skapande. Under det senaste årtiondet har de utforskat 
gränslandet mellan konst, performance, spel och fester med mängder av verk som exempelvis 
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”Inside Hamlet”, som ursprungligen gjordes på uppdrag av Riksteatern och som nu körs på det 
faktiska Helsingörs Slott, den senaste utgåvan av det inflytelserika ”Gothic-Punk” rollspelet 
”Vampire: The Masquerade”; legendariska Stockholmsklubben ”Kruthuset”; och magiskolan 
”College of Wizardry” i Polen. Vänta er något alldeles extra säger rollförfattaren och designern 
Freja Gyldenstrøm; 
 
“Första eventet, Crash, börjar i en klaustrofobisk tryckkokare, inuti ett riktigt skepp mitt i en 
radioaktiv storm. När Arken går på grund trasas de gamla makt hierarkierna i besättningen 
sönder och man måste börja om på nytt i ruinerna på ön. Tillsammans med de skumma 
zoninvånarna de träffar i den andra delen av trilogin formar mutanternas konkurrerande grupper 
hur bosättningen styrs, känns och ser ut. Men det kommer hända en hel del oväntat. Vi kan 
bara säga att själva ön är så tuff att den blivit en karaktär som står på egna ben.” 
 
Köp din biljett nu på www.mutantzone.com 
Early Bird biljetter för 1500-2000 SEK / €140-190 
Kraftigt nedsatta biljetter för dig som vill vara med i bygglaget släpps snart 
Datum: CRASH: Juni 25-28  I  ADAPTION: Augusti 19-23  I  CELEBRATION: September 
17-20. 
Plats: Stora Höggarn. En liten isolerad ö utanför Stockholm, där naturen erövrar ruinerna av 
oljecisterner, tunnlar, och dussintals båtvrak rostar på stranden. 
https://www.dn.se/nyheter/sverige/oligarken-som-ager-en-o-i-stockholm/ 
 
Läs mer om den nordiska traditionen av immersiva rollspel, eller “larp” här: 
https://nordiclarp.org/ 
 
För ytterligare frågor, bilder och för att boka in ett besök på ön, kontakta; 
organizers@mutantzone.com 
 
 
 SKÄRGÅRDSZONEN AB   
 

Cabinet Entertainment         
 

 
 

3/3 

https://www.insidehamlet.com/
https://www.geeknative.com/66802/vampire-the-masquerade-becomes-only-the-second-rpg-to-win-the-origins-award-twice/
https://www.residentadvisor.net/club.aspx?id=10787
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-32263150/harry-potter-style-wizardry-school-comes-to-life-in-poland
http://www.mutantzone.com/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/oligarken-som-ager-en-o-i-stockholm/
https://nordiclarp.org/
mailto:organizers@mutantzone.com

