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Caveat Lector!
Texterna i det här äventyret skall absolut inte tas som sanning. 
Det handlar snarare om en broderad verklighet, ett teaterstycke 
om så önskas. Så innan du, kära läsare, uppbragt ringer ner Fenix 
redaktion med uppmaningar om sans och vett, så vet att förfat-
tarna tagit sig friheter med både historia och religion. 

 Vi har medvetet valt att benämna homosexualitet som “so-
domi” eller “sodomitisk” för män, och “sappfisk” (lesbisk) för kvin-
nor, detta enligt 1700-talets språkbruk. Termen “homosexualitet” 
myntades först i mitten av 1800-talet.

Det förekommer sexuella relationer mellan samkönade i 
äventyret. Om du som spelledare eller dina spelare känner er 
obekväma med ämnesvalet är äventyret förmodligen inget för er. 
Respektera dina spelare och ta dig inte vatten över huvudet.

Stämningen i äventyret
Män som ägnade sig åt det mycket omoraliska och onaturliga 
bruket att inleda sexuella relationer med varandra är bortom 
all räddning. 

Den tragedi som rullas upp är stöpt i desperation. I jakten på 
evig kärlek är människor beredda att göra nästan vad som helst. 
Längtan blir inte mindre för att det handlar om två män, två kvin-
nor eller en man och en kvinna som älskar varandra. 

Fördomar bland de som inte delar den sodomitiska eller sapp-
fiska läggningen är vanliga – spela gärna på det när du som spelle-
dare presenterar spelledarpersonerna. Förakt – trots det utbredda 
adliga beskyddet – är normen. Alla sodomitiska spelledarpersoner 
är därför extremt tystlåtna med sin läggning, och litar inte på 
rollpersonerna om de inte bevisat att de är pålitliga. 

På besök i det 
Swedenborgska rummet 

Ett systemlöst äventyr med fantastiska inslag som utspelar sig i det sena 
1700-talets Stockholm i kretsarna runt kronprins Gustavs hov. 
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Brott och straff 
“Straffet för sodomi kan inte vara hårt nog för att plikta för ett 
brott som får naturen att rodna” sade en fransk jurist 1715. En 
dansk jurist påstod att sexuella relationer mellan två män “gör 
den skyldige oduglig till både kropp och själ, inpräntar en avsky 
för statens fundament, äktenskapet, och antingen ger upphov till 
ofruktsamhet eller en avkomma som inte kan kallas annat än usel 
[...]. Detta medför olyckliga konsekvenser för samhället.”

I Sverige kriminaliseras sodomi mellan män 1608, men Svea 
Rikes lag från 1734 omnämner inte alls brottet. Istället straffas 
sodomitiska relationer i 1700-talets Sverige på samma grunder 
som tidelag (det vill säga att ha sex med djur). 

Eftersom det handlar om ett brott man helst inte vill dra 
uppmärksamhet till “löser man problemet” i enskildhet, och 
det är heller inte ovanligt att män som är öppna sodomiter blir 
misshandlade till döds på grund av sin läggning. Kvinnor kan 
man dock inte döma lika lätt, och man har svårt att se hur två 
kvinnor kan ha sexuella relationer med varandra. 

Sodomi och sappfisk kärlek är på 1700-talet en fördärvlig synd 
och något helt förkastligt, något som skall utrotas, eftersom 
det får samhällsstrukturen att ruttna inifrån. Håll det i åtanke 
när rollpersonerna rusar åstad för att lösa gåtan med Fredrik 
Lewenhaupt.

Spelledarpersonernas roller i äventyret
Eftersom det handlar om ett persondrivet äventyr presenteras 
här en kort lista på de dramatis personae som förekommer och 
hur de relaterar till varandra. I slutet på äventyret hittar du en 
kort beskrivning på varje spelledarperson.

Johan Wilhelm Reuterswärd
En adlig läkarstudent som tillika är av den sodomitiska lägg-
ningen. Han och Carl Hedenius är de två unga män som bygger 
den galvaniska apparaturen för att rädda sig undan döden. När 
Hedenius plötsligt dör måste Reuterswärd skynda på färdigstäl-
landet av maskinen för att kunna återbringa honom till livet. Reu-
terswärd stjäl med den avsikten den unge Fredrik Lewenhaupts 
kropp för att installera Hedenius själ i den. Reuterswärd är vid 
äventyrets inledning död, mördad av Hedenius i Lewenhaupts 
kropp.

Carl Hedenius 
Carl Hedenius är den person som med sitt frånfälle sätter hela 
äventyret i rullning. Hans död  sätter igång Reuterswärds uppfin-
ningsrikedom som tillåter honom att återinstallera en persons 
själ i en annans kropp. Hedenius har vid  äventyrets början varit 
död i närmare en månad och återuppstånden i runt en vecka. 
Hedenius i Fredrik Lewenhaupts kropp refereras äventyret ige-
nom till som “Lewenhaupt”, medan den ursprunglige Fredrik 
Lewenhaupt kallas “Fredrik”. 

Fredrik Lewenhaupt 
Fredrik Lewenhaupt är den unge man vars kropp  Reuterswärd 
stal och bytte hans själ mot Hedenius. Fredrik Lewenhaupt i or-
ginaltappning refereras till som “Fredrik”, medan Lewenhaupts 
kropp i Hedenius regi kallas “Lewenhaupt”.

Adolf Lewenhaupt 
Fredrik Lewenhaupts far, som anställer rollpersonerna för att 
återfinna sin försvunne son.

Louise Lewenhaupt 
Fredrik Lewenhaupts mor. 

Maria Lewenhaupt 
Fredrik Lewenhaupts syster, och drottning Lovisa Ulrikas hovdam. 
Hon har tillträde till de flesta hovtillställningar och även till en 
viss bakgrundsinformation som rollpersonerna kan behöva.

Frederika Lewenhaupt 
Fredriks yngsta syster, åtta år gammal. Hon har på en promenad 
sett Fredrik vid Scheerers coffeehus. 

Märtha Hult 
Märtha Hult är Fredrika Lewenhaupts barnsköterska. 

Josefina Grip 
Den sköterska som tagit hand om Fredrik när Tidblad inte varit 
närvarande. Hon vet vem som besökt Fredrik och när det skett.

Kronprins Gustav 
Kronprins Gustav (sedemera Gustav III) och hans hov är det nav 
runt vilket hela äventyret snurrar. Kronprinsen är kär i Fredrik, 
och när han tycks ha vaknat från sin dvala blir Gustav överförtjust. 
Förtjusningen övergår  dock i fasa när Lewenhaupt dödar den 
unge Peter Galitzin. Nu försöker kronprinsen tysta ner något som 
kan bli en internationell skandal och i värsta fall leda till krig. 

Georg Olivercrona 
Georg Olivercrona är en av de män som fallit som en fura för den 
unge Fredrik. Han var också den som initierade jakten på Fredrik 
som resulterade i olyckan. Lewenhaupt bor just nu hos Oliver-
crona. Det är ett utslag av Olivercronas kärlek blandad med den 
skuld Olivercrona känner över sin inblandning i olyckan. 

Charlotte Olivercrona 
Georgs syster och Fredriks trolovade innan olyckan. Från att ha 
varit Fredriks förtrogna vill Lewenhaupt nu inte veta av henne.

Anders Schiöld 
Schiöld var tills mycket nyligen Georg Olivercronas älskare. Han 
blev dock utslängd av Olivercrona när Lewenhaupt beslöt sig för 
att flytta in hos Olivercrona.  

Peter Galitzin 
En ung rysk ambassadörsson som på en tillställning vid hovet 
blir dräpt av Lewenhaupt. Hans mord skylls sedan på “naturliga 
orsaker”. Galitzin sägs ha fallit ner för en av slottets trappor, men 
den ryska delegationen är misstänksam.

Katarina von Rosen 
En dam i 40-årsåldern, änka och med en läggning för den sapp-
fiska kärleken. Hennes salong är tillhåll både för sappfiska damer 
och sodomitiska herrar. Samtliga intrigörer har någon gång varit 
på salongen och där finns mycket information att hämta. 

Jacob Tidblad 
Läkare som på uppdrag av kronprins Gustav skött om Fredrik 
ända sedan Fredrik blev sjuk. Han har även agerat som lärare 
både för Mikael Strandberg, Carl Hedenius och Johan Wilhelm 
Reuterswärd, och känner till deras koppling till Swedenborg.

Mikael Strandberg 
En av läkaren Tidblads lärlingar som nu öppnat egen praktik. Han 
har varit med Hedenius och Reuterswärd under deras seanser, 
och han känner till deras läggning. 

Erik Roswall 
Erik Roswall är den hyresvärd som hyr ut en våning till paret 
Reuterswärd/ Hedenius. Han har misstankar om deras läggning 
och har sett Lewenhaupt i lägenheten.
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Emanuel Swedenborg 
Swedenborg är en vetenskapsman som rört sig från naturveten-
skapen till religionen. Han bor i Stockholm och förkunnar sin lära 
till de som vill höra. Reuterswärd, Hedenius och Strandberg har 
varit flitiga besökare hos den gamle mannen. 

Berthold Scheerer 
Ägare av inrättningen Scheerers Coffeehus som är tillhåll för de 
flesta av Stockholms sodomiter.

Hedda Scheerer 
Bertholds dotter och servitris på Scheerers Coffeehus.

Oskar Strid och Emil Vred 
De två arbetare Reuterswärd hyr för att föra bort Fredrik Lewen-
haupts kropp

Daniel Levander, Karl Friis, Hans Emmerland, 
Yngwe Kallberg och Lars Höög 
De unga män som faller offer för Lewenhaupts fortsatta framfart, 
såvida inte rollpersonerna lyckas hindra honom. 

Synopsis 
En ung man, Fredrik Lewenhaupt, har försvunnit från sin sjuk-
säng. Fredriks försvinnande är ett mysterium, eftersom han vid 
försvinnandet var svårt invalidiserad av en skallskada. Faktum är 
att Fredrik har legat i ett näst intill vegetativt tillstånd sedan han 
förolyckades i februari för tre år sedan. Han halkade illa på den 
isiga slottsbacken och föll så hårt att han tappade både sans och 
vett. Men nu är han alltså försvunnen, och det blir rollpersonernas 
uppgift att ta reda på vad som hänt med honom. 

Under hans sjukdomstid har han regelbundet besökts av kron-
prins Gustav och hans hov. För rollpersonerna erbjuder hovet 
en utmärkt startpunkt att börja leta efter Fredrik. Han har också 
besökts av Jacob Tidblad, som vid olika tillfällen tagit med sig 
sina studenter för att de skall få iaktta fallet.

Spåren leder rollpersonerna från doktor Tidblad till hovet vi-
dare till Scheerers Coffeehus, ett välkänt tillhåll för sodomitiska 
män, tillbaka till hovet och en av kronprins Gustavs hovmän 
som också råkar vara läkarstudent, Johan Wilhelm Reuterswärd. 
Reuterswärd hittas död i sin lägenhet, men bland hans papper 
och anteckningar kan rollpersonerna hitta upplysningar om den 
försvunne Lewenhaupt. Reuterswärd själv var den som förde bort 
Fredriks kropp, och av anteckningarna kan man också utläsa att 
Lewenhaupt återfått sansen. Spåren leder vidare till Katarina 
von Rosens salong och förvånande nog till en frisk och hälsosam 
Fredrik Lewenhaupt. 

Rollpersonernas uppgift blir att ge sig in ibland adeln, och deras 
intriger på hovet, för att återfinna en Lewenhaupt som är högst 
motsträvig, och som slutligen befinns skyldig till mord.  

Vad har hänt?
Carl Hedenius och Johan Wilhelm Reuterswärd fann varandra när 
de först sågs hemma hos läkaren Tidblad. Båda var intresserade 
av elektricitet, och de hade också ett starkt intresse för Swe-
denborgs religiösa teorier. De byggde tillsammans en galvanisk 
apparatur som var avsedd att hålla kvar en själ i det Sweden-
borgska rummet en längre tid. Men apparaturen gjorde mer än 
så. Den transplanterade även själar från en kropp till en annan, 
åtminstone i deras febriga vetenskapsfantasier. Det här var ett 
försök från de unga männens sida att lura döden. Dödsångest 
var en skräck de hade gemensamt.

När Hedenius insjuknade i smittkoppor var hans sista önskan 
att Reuterswärd skulle hålla kvar hans själ tills dess att en ny 
kropp kunde hittas åt honom. Den nya kroppen var självskriven. 
Fredrik Lewenhaupt, som bägge hade beundrat när han befann 
sig på hovet, var perfekt för deras syften. Tyvärr var inte appa-
raturen helt klar när Hedenius gick bort. Att hålla en själ kvar i 
rummet var inte så svårt, men att överföra den till en ny kropp 
var däremot över dess kapacitet. 

Efter många seanser och kommunikationer med den avlidne 
Hedenius själ så fann Reuterswärd slutligen lösningen på sitt 
dilemma. Då hade Hedenius spenderat närmare en månad i det 
Swedenborgska rummet. 

Så fort Reuterswärds plikter så tillät förberedde Reuterswärd 
stölden av Fredrik. Han betalade två kringstrykande arbetare 
för att ta sig in i palatset och få med sig Fredrik, oskadd, ut igen. 
Stölden gick utmärkt och redan samma kväll som Fredrik rövats 
från sina föräldrar ersattes Fredriks själ med Carl Hedenius. 
Fredrik for vidare och är oåterkalleligen död.

En obehaglig bieffekt av Hedenius vistelse i det Swedenborg-
ska rummet var den känsla av förfall han upplevde. Det var inte 
bara ett kroppsligt förfall, utan även ett mentalt uppluckrande 
av hans själsliga förmögenheter. Som ett resultat av detta led 
Hedenius vid sin återuppståndelse i Lewenhaupts kropp av en 
känsla av smuts, degradering och nedgångenhet. Efter att ha 
sett världen genom ett filter av solk slog han nu upp ögonen till 
verkligheten.  

Eftersom Hedenius kropp varit nödd att ligga på den galvaniska 
apparaten under hela tidsperioden var den illa förruttnad, och 
den prydliga våning som älskarna delat var förvandlad till en 
smutsig och stökig lya. Reuterswärd själv var efter de senaste 
dagarnas hektiska aktiviteter och nervositet, hålögd av sömnbrist 
och oro. Ansiktet var grått och djupa oroslinjer hade etsat sig 
fast i Reuterswärds ansikte. Hedenius drabbades av motvilja mot 
Reuterswärd och började redan nu smida planer på att överföra 
Reuterswärds själ till en yngre kropp. Fredrik Lewenhaupts kropp 
som nu tillhörde Carl Hedenius var även den främmande. Rester 
av Fredriks tankemönster fanns fortfarande kvar, och i dem en 
djup avsmak för sodomiter. Carl hade också svårt att bedöma sin 
egen styrka och blev därför klumpig i sina rörelser.

Trots att Reuterswärd gradvis återfick sin ungdomliga elegans 
var Hedenius inte nöjd. Stanken i lägenheten gick inte att skrubba 
bort helt. Hedenius störde sig mer och mer på den, och han störde 
sig också på att Reuterswärd inte lät honom gå ut ur lägenheten. 
När Reuterswärd berättade att hans närvaro var önskad på slottet 
fick så Hedenius till sist ett jättelikt raseriutbrott. De båda bråkade 
och det slutade med att Hedenius ströp sin älskare. Hedenius 
kunde dock inte tänka sig att vara utan Reuterswärd, så han 
placerade Reuterswärds kropp i den galvaniska apparaturen och 
fångade Reuterswärds själ i det Swedenborgska rummet. 

Väl befriad från sin husarrest gick Lewenhaupt (Hedenius) 
genast till Scheerers Coffeehus, där han mottogs med stor glädje 
av dem som känt honom sedan tidigare. En liten mottagning 
förbereddes genast på hovet, där kronprins Gustav och hovmän-
nen och -damerna tog emot den “återuppståndne” Lewenhaupt. 
På festen tog Lewenhaupt kontakt med den unge ryske ambas-
sadörssonen Peter Galitzin, eftersom han utstrålade en renhet 
ingen annan kunde mäta sig med. Tyvärr var inte den unge 
ambassadörssonen villig att hänge sig åt den magre och febrige 
Lewenhaupts passioner, så Lewenhaupt slog honom helt sonika 
i huvudet med en behändig ljusstake. 

Ambassadörssonen avled senare på aftonen, något hovet febrilt 
mörkade. Enligt alla närvarande på sammankomsten så snubb-
lade Galitzin i en trappa. Med tanke på de redan spända politiska 
relationerna mellan Ryssland och Sverige kunde man inte riskera 
ett dråp, särskilt inte ett dråp på en ambassadörsson.
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Efter Lewenhaupts angrepp på Galitzin begav han sig tillbaka 
till Reuterswärds våning där han hastigt rafsade ihop lite kläder 
och tillhörigheter varefter han begav sig till Georg Olivercrona, 
där han numera bor till Anders Schiölds stora förtret. Olivercrona 
välkomnade Lewenhaupt med öppna armar. 

Nu börjar Olivercrona ana att något är fel med Lewenhaupt, 
som under långa perioder stänger in sig i sitt rum och skriver 
frenetiskt. Dessutom försvinner Lewenhaupt under långa pe-
rioder. Olivercrona har inte en aning om vart. Oftast brukar 
Lewenhaupt då bege sig till Katarina von Rosens salong, där han 
dels idkar köttsligt umgänge med de unga män som befinner sig 
där och dels letar efter den perfekta kroppen som skall husera 
Reuterswärds själ. Lewenhaupt har förlorat både sans och vett 
under sin långvariga vistelse i det Swedenborgska rummet och 
ämnar nu att skapa ännu en varelse som sig själv, men med 
Reuterswärds själ. 

Beroende på hur lång tid det tar för rollpersonerna att återfinna 
Lewenhaupt, kan fler unga män råka ut för hans “omsorger”. Det 
är alltid unga män, de är alltid vackra enligt rådande ideal, och 
de är för det mesta, men inte alltid, sodomiter. 

Till slut kan det till och med hända att Olivercrona själv stiger 
fram och berättar för rollpersonerna vad han vet, eftersom han 
nu börjat bli rejält rädd för Lewenhaupts beteende.

Början på äventyret 
Rollpersonerna bör rekommenderas till adelsfamiljen Lewen-
haupt. I 1700-talets Sverige är kontakter av yttersta vikt, så hitta 
gärna någon i rollpersonernas närhet som kan omnämna dem för 
familjen. Det hjälper också om rollpersonerna tillhör samhällets 
övre skick, eftersom deras härkomst annars kan ligga dem i fatet. 
Gruppen bör heller inte bestå av enbart kvinnor, eftersom kvinnor 
har en kraftigt begränsad rörelsefrihet under tidsperioden. 

Det står spelledaren helt fritt att ändra äventyret utifrån sin 
spelgrupps premisser, men tänk också på att svårigheter i att 
röra sig fritt i samhället kan ställa upp intressanta konflikter för 
spelarna. Hur skall de bete sig för att navigera runt de problem 
som dyker upp? 

Intrigerna rullas upp
Rollpersonerna kallas in till en privat audiens med en av de mer 
framstående adelsfamiljerna i Sverige. Det är Adolf Lewenhaupt 
som efter lite artigt småprat berättar om sitt dilemma. Deras son 
Fredrik är försvunnen. Han befann sig i ett av de rum i palatset 
som inte ofta används av familjen. Hans närvaro har orsakat hans 
mor stor sorg och förtvivlan och hon vill undvika att påminnas 
om hans tillstånd. Fredrik är nämligen svårt invalidiserad, och 
har sedan i februari tre år tillbaka inte kunnat göra mer än att 
äta. Av den tidigare så levdnadsglade och vackre Fredrik återstår 
enbart ett skal.  

Kronprins Gustav har beordrat att Fredrik skall åtnjuta varje 
bekvämlighet. Han har också visat familjen stor vänlighet i det 
att han och hans hov med jämna mellanrum besöker Fredrik vid 
hans sjukläger. Det är efter ett sådant besök som Fredrik försvun-
nit från sin sjukbädd. Hela familjen – bestående av fadern Adolf, 
modern Louisa och de två yngre döttrarna Maria och Frederika 
– är mycket bekymrade. 

Samtal med familjen 
Adolf berättar omständigheterna omkring sin sons försvinnande, 
men inte mycket mer. Före sonens olycka på Slottsbacken stod de 
på formell men inte förtrolig fot med varandra. Till faderns stora 

besvikelse tycks Fredrik ha valt att leva ett lyxliv utan att förkovra 
sig och följa i faderns fotspår som politiker och ämbetsman. Även 
om Adolf i korthet framhåller hur livlig och intelligent hans son 
var lyser besvikelsen igenom. Adolf är en far uppenbart märkt 
av sorg men visar det ogärna. Utöver det som finns beskrivet i 
”intrigerna rullas upp” har dock inte Adolf särskilt mycket mer 
att berätta. 

Louisa är tillbakadragen och djupt inne i sitt andra sorgearbete. 
Att ha förlorat sin son två gånger på tre år har tärt hårt på henne. 
Istället för att som sin make berätta om hur fantastisk Fredrik 
var uppehåller hon sig istället vid hans skönhet. Fredrik verkar 
– genom sin mor – ha varit mycket mån om sitt yttre, något som 
hon själv sett till att upprätthålla under Fredriks sjukdomstid. 
Bland annat berättar hon att hon varit extra noga med att ta 
hand om hans tänder och hans hy, med resultatet att han trots 
sitt insjuknande fortfarande har de flesta tänder kvar, och en 
hy som är lika klar som den dagen då han insjuknade. Louisa 
måste dessutom avbryta sig med jämna mellanrum. Hon lider 
svårt av Fredriks försvinnande. Hon kan inte förstå varför han 
inte sökt upp henne. 

Maria berättar något helt annat. Men hon gör det inte gärna 
i samma rum som sina föräldrar. Och skulle det pågå i samma 
rum som föräldrarna frågar hon först på latin om någon av roll-
personerna är bevandrad i latin. Hon berättar sedan att Fredrik 
aldrig hade godkänt att kronprins Gustav skulle få tillgång till 
hans sjukrum om han själv fått välja. ”Mon frére”, säger hon ”var 
inte särskilt förtjust i sodomiterna på hovet. Hur drottningen lät 
dem hållas förstår jag inte. Kanske är det ett utslag av hennes 
fåfänga att ha vackra unga män omkring sig, även om männen 
inte är intresserade av henne.” 

Maria är själv hovdam, och genom hennes position kan man 
smuggla in en rollperson i den innersta kretsen förutsatt att det 
finns en kvinna bland rollpersonerna och att denna dam har 
vett att uppföra sig.

Maria kan också berätta att hon vid något tillfälle sett kronprins 
Gustav hålla Fredriks hand på hans sjukrum. Hon saknar Fredrik. 
Eftersom hon är lite mindre än ett år yngre än Fredrik har hon 
fått vara med under hans lektioner i både franska, latin och gre-
kiska, samt matematik. Nu när hon inte längre har sin bror har 
hon blivit berövad all möjlighet att utbilda sig vidare, och skall 
inom ett par månader giftas bort till en tyskättad adelsman. Hon 
kan berätta att han sällan utmärkte sig i vare sig latin eller gre-
kiska men älskade franskan. På lektionerna var det hon som var 
främst och det retar henne att hon inte längre äger tillgång till 
undervisningen. Fredrik, berättar hon, var själv på väg att knyta 
äktenskapliga band med den unga Charlotte Olivercrona, men 
att det förbundet avbröts efter Fredriks olycka på slottsbacken. 
Maria har inte varit på slottet sedan Fredrik försvann, hennes 
plikter har hållit henne hemma. Hon vet därför inte att Lewen-
haupt visat sig på slottet. 

Frederika är yngst i familjen och är något av ett yrväder. Hon är 
åtta år gammal och berättar att hon har sett Fredrik vid liv, men 
bara för någon av rollpersonerna hon litar på eller tyr sig till. Finns 
det en yngre person med i gruppen är det honom eller henne hon 
går till. Hon viskar snabbt i örat på rollpersonen ”jagharsettFred-
riknerevidhamnenmensäginget” - djupt andetag - “tillmammael-
lerpappa!” och förnekar glatt att hon sagt det om rollpersonerna 
ställer henne mot väggen.  Hennes familj bortförklarar det med 
att flickan har livlig fantasi och att man efter sorgen med Fredrik 
inte haft möjlighet att uppfostra flickan riktigt.

Nere vid hamnen ligger Scheerers coffeehus dit Fredrik mycket 
riktigt har varit ett par gånger. Frederika har sett sin bror när 
hon och hennes sköterska Märtha Hult varit ute på stärkande 
promenader. Märtha har inte så mycket att säga om det. Hon tror 
att det är ett utslag av barnets livliga fantasi. 
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Samtal med sköterskan,   
fröken Josefina Grip
Dagen och eftermiddagen innan försvinnandet kan fröken Grip 
berätta att Fredrik fick besök av både hovmän och kronprins 
Gustav, samt läkaren Tidblad och en ung man, introducerad som 
herr Reuterswärd. 

Hovmännen gick strax efter det att Tidblad och Reuterswärd 
anlänt, men åtskilliga av hovmännen verkade känna Reuter-
swärd, eftersom de hälsade på varandra med namn.  

Fröken Grip har en liten bok där hon med osäker handstil på 
order av Adolf Lewenhaupt nedtecknat alla besök som gjorts hos 
Fredrik, vilka dagar de skett och hur länge besökarna stannat.  

Av besökstiderna kan rollpersonerna utröna att kronprins 
Gustav är en flitig besökare, liksom Georg Olivercrona och Anders 
Schiöld. Tidblad verkar dock inte haft med sig särskilt många as-
sistenter. Undantagen är Mikael Sandberg som varit med vid ett 
par tillfällen, liksom Johan Wilhelm Reuterswärd, som varit med 
på tre besök de senaste månaderna. Doktorn är regelbunden i sina 
besök, och kommer en gång i veckan, oftast på tisdagar.

Att undersöka rummet
Det enda anmärkningsvärda som finns i rummet nu, så här en 
tid efter försvinnandet, är ett ohaspat fönster, något som sköter-
skan svär inte varit ohaspat tidigare. Sängkläderna var också i 
oordning, och ett lakan saknades, men det har ersatts i efterhand.  
Rummet har både bäddats och städats.

Att tala med doktor Jacob Tidblad
Jacob Tidblad är en av många läkare som har hängt upp sin skylt 
i ett Stockholmskvarter. Hans nära släktskap med adeln har givit 
honom lukrativa uppdrag och han äger därför en elegant våning 
på gatuplan, nära slottet. 

Uppdraget att ta hand om Lewenhaupt har han fått direkt ifrån 
kronprinsen, och han tar det därför på största allvar.

Tidblad förklarar sina assistenters närvaro med att han också 
driver en läkarskola för bättre bemedlade kandidater med fal-
lenhet för läkaryrket. De senaste studenterna har varit Mikael 
Strandberg, Johan Wilhelm Reuterswärd och Carl Hedenius.  
Antyder man att Tidblad skulle vara en sodomit så åker man ut 
med öronen före. Tidblad är en djupt religiös man som inte håller 
sig med ogudaktigheter. 

Tidblad kan berätta att Carl Hedenius nyligen avled i smittkop-
por. Om rollpersonerna sitter fast i äventyret kan han även avslöja 
att Reuterswärd och Hedenius var såta vänner och delade husrum 
hos en mindre nogräknad hyresvärd på Södermalm, samt att både 
Hedenius och Reuterswärd gärna diskuterade Swedenborgianska 
teorier med både Tidblad och Strandberg.

Tidblad var inte medveten om Fredrik Lewenhaupts försvin-
nande. Doktorn har fått bud ifrån familjen med en önskan om att 
han skall sluta besöka dem, men han tolkade det som att Fredrik 
– som han uttrycker det – “äntligen givit upp andan.”

Om rollpersonerna frågar om Reuterswärds beteende vid det 
senaste besöket säger han att den unge mannen klagade på att 
det var instängt och kvavt i rummet och öppnade fönstret en 
stund under deras besök. Reuterswärd stängde det dock noga 
efter sig innan de gick. 

Tidblad är inte intresserad av sina unga studenters sexuella 
läggning, men han känner till att de ofta befann sig på Scheerers 
Coffeehus, och att det var ett tillhåll för “sådana där”. Det åtföljs 
av en snörpning på munnen, en tydlig markering om vad Tidblad 

tycker om “sådana där”. Doktorn vägrar att ta ordet “sodomit” i 
munnen, så djupt föraktar han dem.

Att tala med doktor    
Mikael Sandberg
Sandberg har en liten läkarpraktik i närheten av Slussen. Han 
kommer från en mindre priviligierad bakgrund än Tidblad och 
Reuterswärd, men hans praktik är städad och i apoteket har han 
många olika mediciner och kurer. 

Sandberg kan inte berätta så mycket mer än Tidblad. Hedenius 
och Reuterswärd var “mycket goda vänner” och de bodde ihop. 
Det Sandberg vet, som Tidblad inte har någon aning om, är att 
Hedenius och Lewenhaupt bevistat spiritistiska seanser under 
ledning av Swedenborg, där man försökt få kontakt med andar 
som befinner sig i det Swedenborgska rummet, ett väntrum där 
man under en kort period stannar upp innan man går vidare till 
sin sista anhalt. Swedenborg var nyss på besök hos Sandberg för 
att fråga om Reuterswärd, som inte dykt upp på ett möte, samt 
inte svarar på påringningar. 

Sandberg har sett mycket lite av Reuterswärd på senare tid, 
men det beror på att hans egna studier är avslutade och att han 
lyckosamt framträtt framför läkarpresidiet och fått sin doktors-
hatt. Förvisso skulle de träffas för andliga diskussioner för några 
dagar sedan, men Reuterswärd sände ett kryptiskt meddelande 
till Sandberg. “Jag har icke lengre ett behow aw att se min goda 
wän Carl i det Swedenborgska rummet. Jag wet att ett lifw efter 
detta icke bara är möjligt, utan äfwen genomförbart”. 

Sandberg har ingen aning om vad det betyder, mer än att 
Reuterswärds andliga studier upptog än mer av hans tid efter 
det att Hedenius gått bort i smittkoppor, men att de nu tydligen 
avstannat helt.

Sandberg kan inte säga så mycket om Fredrik, eftersom han inte 
sett den unge mannen på åtskilliga månader. Sandberg känner 
inte till något om intrigerna på slottet eller de kontroverser som 
uppstått. Han kan möjligtvis känna till att Reuterswärd och He-
denius besökte Scheerers Coffeehus med jämna mellanrum, och 
han kan också känna till att de frekventerar Katarina von Rosens 
salong, men han vet inte vad det är för en typ av salong eller ens 
om “vanligt folk” får lov att bevista den utan tillåtelse.

Att tala med Emanuel Swedenborg
Swedenborg kan berätta att Hedenius och Reuterswärd kom till 
honom för lite mer än ett år sedan, uppfyllda av teorier och tankar. 
Han hjälpte dem med sina studier i det att han förtalde dem sina 
teorier om vad som händer med själen när den lämnar kroppen. 
Han vet inte vad de unga männen ämnade använda teorierna till, 
och han kan inte svara på några frågor om deras läggning. 

Reuterswärds och Hedenius våning
Reuterswärd och Hedenius bor i ett hus på Södermalm, nära 
Katarinakyrkan som brann för bara ett par år sedan. Kvarteret är 
näst intill avfolkat, men hyresvärden, som bor längst ner i huset 
kan berätta en hel del intressanta saker om paret. Bland annat 
att Reuterswärds “aktiviteter” tilltog markant efter Hedenius död, 
och att en “ny pojk” nu börjat springa i lägenheten. 

Om rollpersonerna lyckas ta sig in i lägenheten, antingen med 
Roswalls hjälp, eller på egen hand slås de av en fruktansvärd 
stank. En söt och unken miasma ligger i luften, som av flera da-
gar gammalt skämt kött. Under det tunga täcket av förruttnelse 
svävar en tunn och frän doft av ozon. 
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I lägenheten finns i ett av de större rummen, det rum som 
ligger längst bort ifrån dörren, ett låst laboratorium. Här sitter 
skisser uppnålade på väggarna av den galvaniska apparat som 
står mitt i rummet. På båren över apparaten ligger källan till den 
penetrerande stanken – en man som dött nyligen, förmodligen 
för bara ett par dagar sedan. Uppmärksamma rollpersoner inser 
dock att den tunga föruttnelsestanken är för stark för att komma 
från det relativt färska liket, som vid närmare undersökningar 
visar sig vara ingen mindre än Johan Wilhelm Reuterswärd. 

Bland pappren på arbetsbänkar och bord kan man hitta en dag-
bok samt ett antal brev från Emanuel Swedenborg. De verkar vara 
svar på brev som männen själva skrivit till vetenskapsmannen.

Reuterswärds korrespondens och dagbok
I sin korrespondens med Swedenborg målar Reuterswärd upp 
ett osannolikt scenario. Alla svar från Swedenborg tycks röra sig 
runt det Swedenborgska rummet, den anhalt där själen, hävdar 
Swedenborg, spenderar en kort stund innan den slussas vidare 
till himmel eller helvete. Svaren uppehåller sig runt hur länge 
en själ kan tänkas befinna sig där utan att skadas. 

I dagböckerna blir det tydligt vad Reuterswärd och Hedenius 
försökt åstadkomma. En uppehållande åtgärd med syfte att aldrig 
någonsin behöva lämna jordelivet. Den galvaniska apparaten kan 
hålla en själ kvar i det Swedenborgska rummet under vad som 
tycks vara en obegränsad tid. 

I dagboken framkommer också av de senare tilläggen att 
Reuterswärd med stor frenesi färdigställt maskinen så att den 
inte bara skall kunna hålla kvar en själ, utan även förflytta den 
mellan två kroppar. Dessutom framgår det att den försöksperson 
Reuterswärd avser att använda sig av är Fredrik Lewenhaupt. 

En dag efter Fredriks försvinnande står det att läsa i boken:
“Jag har lyckats! Min älskade är hos mig igen, förwisso swag 

och mager, men med goda utsikter att bli styrkt och hel igen. 
Dock tycker jag mig ana ett swårmod i hans sinne som jag förut 
aldrig märkt. Kanske blir det bättre när min älskade Carl want 
sig hwid den kropp han nu besitter. Min kärlek till honom wäxer 
för warje andetag.”

Den galvaniska apparaturen 
Den galvaniska apparatur som Johan Wilhelm Reuterswärd 
använt för att lagra sin själs älskade kropp i det Swedenborgska 
rummet består av en lång rad leidenkärl som är sammankopp-
lade med koppar- och gummislangar. En ständig laddning måste 
upprätthållas för att leidenkärlen skall kunna hålla själen fast 
på ett och samma ställe, och kroppen som själen lämnat skall 
befinna sig på den bår som är fäst ovanför kärlen.

Den galvaniska apparaturen är kopplad till en primitiv gene-
rator som laddar upp leidenkärlen med elektricitet. Om rollper-
sonerna är bevandrade i naturkunskap bör de bli försiktiga runt 
apparaturen, eftersom elektriska laddningar är lynniga, och de 
här leidenkärlen lätt skulle kunna ta livet av en fullvuxen man.

Samtal med hyresvärden    
Erik Roswall
Roswall kan berätta att Hedenius och Reuterswärd ofta höll sig 
vakna långt in på natten och att det sprakade och brusade om 
lägenheten med jämna mellanrum. Han säger också att sedan 
Hedenius avlidit, så vidtog Reuterswärd en febril aktivitet i sin 
våning. Roswall påstår att han vid ett flertal tillfällen fått gå upp 
till lägenheten och säga till, men inte blivit insläppt trots nycklar, 

eftersom den unge mannen reglat dörren inifrån. Nu har han inte 
varit uppe på ett par veckor eftersom det har varit tyst. 

Som en avslutande kommentar säger Roswall – nästan 
nonchalant – “tja, den där vänskapen kan det inte ha varit så 
mycket bevänt med. Nu har en annan pojk börjat springa hos 
Reuterswärdet.” Frågar rollpersonerna om hur han ser ut får 
de en tämligen exakt beskrivning av Fredrik Lewenhaupt. Han 
sågs senast av Roswall i lägenheten för ett par dagar sedan, men 
Roswall har inte sett till honom sedan dess. Ber rollpersonerna 
honom att hålla ett öga ute efter Lewenhaupt så kommer Roswall 
att begära ersättning. Han är ingens spion utan att få en redig 
summa pengar för det. 

Scheerers Coffeehus och utskänkning
Scheerers coffeehus har blivit ett av Stockholms mest populära 
tillhåll för sodomiter. Det åtnjuter ett fast förankrat beskydd från 
lagens makt och de adelsmän från hovet som frekventerar etablis-
semanget. Man vill ju inte stöta sig med sin blivande konung.

De flesta av Stockholms adliga och högborgerliga sodomiter har 
någon gång varit inne på Scheerers, och därför är det ett utmärkt 
ställe att börja undersökningarna på. Lägre samhällsklasser äger 
inte tillträde till etablissemanget. Scheerer kastar ut alla som 
inte kan visa upp en hyfsad klädsel och en välfylld portmonnä. 
Scheerers är också ett av de få ställen en utomstående som inte 
känner till “sodomitkulturen” kan tänkas känna till i staden. 
Coffeehuset är illa beryktat men genom sina kontakter med 
hovet oantastligt. 

Ett besök på Scheerers 
När man träder in i dunklet möts man av en liten vitkalkad sal 
med kanske 10 - 15 bord. Vid första anblick kan det verka trångt, 
eftersom de personer som befinner sig här rör sig mycket runt 
borden och sitter i varandras knän. Ett par av männen kysser 
varandra passionerat och låter händerna vandra innanför varan-
dras kläder, medan andra sitter och pratar med varandra, dricker 
kaffe eller öl och läser tidningar eller pamfletter. 

Ett par personer tittar upp när rollpersonerna kommer in i 
den lilla lokalen. Om några av rollpersonerna är attraktiva män, 
så möts han eller de av åtskilliga uppskattande blickar. Är spel-
ledare och spelare bekväma med det kan rollpersonerna bli hett 
uppvaktade. Scheerers klientel är långt ifrån blyga, och är de 
intresserade ger de sig till känna. 

Börjar rollpersonerna fråga om Fredrik Lewenhaupt beror 
svaren till stor del på hur de introducerar sig och vad de säger 
att deras syfte är. Fredrik har synts på Scheerers men ingen vet 
var han är nu, information som ges ut enbart om rollpersonerna 
inte agerar hotfullt, snobbigt eller avvisande. Det framgår också 
(om man frågar om Fredriks “tidigare liv”) att han inte varit här 
tidigare. Om du som spelledare anser det vettigt kan du till och 
med låta någon person som känt honom sedan hans hovtid på-
peka att det här inte är alls likt Fredrik, att han snarare föraktade 
sodomiter än var en av dem. 

Bara en person på Scheerers, Anders Schiöld, vet var Lewen-
haupt befinner sig nu. Schiöld vill inte prata med rollpersonerna 
om de inte redan har talats vid vid exempelvis hovet, då enbart 
om de gett ett gott och förtroendeingivande intryck. 

Den Schiöld som möter rollpersonerna på Scheerers är långt 
ifrån den välklädde och behärskade hovmannen som uppträder 
vid hovet. Schiölds ögon är rödgråtna och svullna, det vita smin-
ket på hans kinder har runnit och han sitter vid ett bord för sig 
själv, halvfull.  Det ligger papper och kuvert spridda på bordet 
framför honom. 



8

Samtliga brev är passionerade kärleksbrev från Georg Oliver-
crona. Tränger rollpersonerna sig på eller beter sig ohyfsat kom-
mer Schiöld att rafsa ihop sina brev och avlägsna sig, men om 
rollpersonerna sedan tidigare har hans förtroende är det troligt 
att Schiöld berättar att Olivercrona slängt ut honom och att Le-
wenhaupt – “den mordiska kanaljen!” – nu har tagit hans plats. 

Informationen sitter långt inne. Schiöld vill mycket hellre prata 
om sin vackre man Olivercrona och om hur svekfull han är än 
om Lewenhaupt, som Schiöld anser vara både en hycklare och 
mördare. Schiöld kan mycket väl låta undslippa sig att Galitzin 
dräptes av Lewenhaupt, och att Lewenhaupt synts till både vid 
hovet och på Katarina von Rosens salong. 

Att tala med Berthold    
och Hedda Scheerer
Berthold Scheerer, ägaren till Scheerers Coffeehus, är av förklar-
liga skäl inte alls särskilt angelägen om att skvallra på sitt klientel. 
Han är heller inte nämnvärt förtjust i att rollpersonerna ställer 
frågor om förment sodomitiska män på hans etablissemang. Hit-
tills har Scheerers klarat sig, men beskyddet är skört. Scheerer är 
också mån om att få behålla sina kunder. De tenderar att uppvisa 
stor generositet i utbyte mot tystnad. 

Diskreta rollpersoner uppskattar han, och kan tänkas skilja sig 
ifrån information om både Fredrik, Reuterswärd, Hedenius och 
Olivercrona för rätt nivå av ersättning, samt ett löfte om att infor-
mationen inte kommer att nå längre än till deras öron. Beroende 
på hur rollpersonernas kontaktnät ser ut kanske Scheerers redan 
finns ibland dem som brukar förse dem med information. 

Scheerer vet att Reuterswärd och Hedenius var ett par och att 
Hedenius dött nyligen i smittkoppor. Reuterswärd har inte synts 
till på ett bra tag sedan Hedenius död. Fredrik Lewenhaupt har 
aldrig varit inne på Scheerers innan han dök upp för en vecka 
sedan, men Scheerer har hört männen ifrån hovet tala om honom, 
och ofta tröstat Olivercrona med att olyckan som invalidiserade 
Fredrik inte var hans fel. Han vet också att Schiöld och Olivercrona 
inte längre delar våning, men han vet inte varför. 

Hedda Scheerer har samma kunskaper som fadern, men vet 
också att hovmännen viskar om “incidenten”. Vad incidenten är 
har hon inte lyckats reda ut, men det har hänt nyligen och kan 
innebära en politisk katastrof. Hon vet också att Lewenhaupt på 
något sätt är inblandad. 

Båda känner till Katarina von Rosens salong och kan ge rollper-
sonerna lösenordet som krävs för att bli insläppt. Både Hedda och 
Berthold varnar rollpersonerna om att det är ett syndens näste, 
och att nykomlingar kan råka illa ut. 

Kvinnor på Scheerers
Eftersom kvinnor inte skall vistas på coffeehus överhuvudtaget, 
kommer Scheerer själv att köra ut kvinnliga besökare i tron att 
de är prostituerade. Kvinnor är med andra ord inte välkomna. 
Enda undantaget är dottern Hedda som serverar tillsammans 
med fadern.

Scheerer ser dock genom fingrarna med de kvinnor som dyker 
upp på Coffeehuset iförda manskläder, de är välkomna även om 
han ibland har kört ut de mest uppenbara kvinnorna. 

Ett besök på hovet
Att få audiens med kronprins Gustav kan vara nog så svårt, men 
har de ett introduktionsbrev från Adolf Lewenhaupt så går det 
förhållandevis lätt. Kronprinsen tar emot i slottsträdgården. 

Kronprinsen kan inte berätta så mycket om vare sig Fredrik 
Lewenhaupt eller Johan Reuterswärd, annat än att de ingick 
den grupp med hovmän som konstant omger kronprinsen och 
drottningen. Reuterswärd, berättar kronprinsen, var på god väg 
att bli läkare, när hans mycket goda vän Hedenius plötsligt avled 
i smittkoppor. 

Angående Fredrik Lewenhaupts olyckshändelse blir kronprin-
sen tystare. Han ser nästan förlägen ut när han säger att det var 
ett skämt som spårat ut. 

“Vår lilla grupp har en ovana att med jämna mellanrum ut-
sätta varandra för en smula vittra förnöjelser. Senast klädde vi 
Olivercrona”, han pekar på en av de vackra männen som rör sig 
i bakgrunden, “i en av Drottningens klänningar. Vi är rädda att 
våra planer för den vackre Fredrik inte mottogs fullt lika väl. Han 
sprang ut på slottsgården och halkade på stenläggningen. Han 
slog huvudet i. Först trodde vi att han skulle återhämta sig, men 
när det stod klart...” kronprinsen tittar ner “när det stod klart 
att hans tillstånd var permanent ombesörjde vi både läkarhjälp 
och sköterska till honom. Och nu är han försvunnen säger ni?” 
kronprinsens ögon tindrar lite extra. “Kan det måhända vara så 
att han tillfrisknat, men inte är medveten om vem han är? Sådant 
har vi ju hört talas om tidigare?” 

Lewenhaupt har vid tillfället rollpersonerna dyker upp redan 
varit på hovet och ställt till med en mindre katastrof. Lewenhaupt 
hälsades varmt välkommen tillbaka för bara några dagar sedan 
på en mindre tillställning för den innersta kretsen. Det blev då 
tydligt både för kronprinsen och resten av hovet att Lewenhaupts 
läggning tagit en kraftig svängom. Lewenhaupt gav sig genast på 
en av de yngre herrarna. Det visade sig vara sonen till en rysk am-
bassadör som tillfälligtvis var på besök på slottet. Lewenhaupts 
avancer var inte välkomna, och  han blev mycket arg på den unge 
ryssen.  Lewenhaupt gav Galitzin ett kraftigt slag i huvudet med 
en ljusstake. Flera vittnen har sett det hela, men ingen talar. Det 
här beror dels på att läget mellan Ryssland och Sverige är riktigt 
spänt – man kan inte riskera att den här katastrofen kommer 
ut – och dels på att  ingen vill tro att den “stackars Lewenhaupt” 
under sin frånvaro från hovet kan ha genomgått en så radikal 
personlighetsförändring. Den unge ryssen måste ha sagt något 
eller gjort något som föranledde Lewenhaupts blod att koka upp. 
Det hela har tystats ner, och man talar inte om Lewenhaupt eller 
Galitzin överhuvudtaget.

Om rollpersonerna fortsätter fråga om vilken typ av förnöjelser 
Lewenhaupt förväntades delta i och om han sedan försvinnan-
det från föräldrahemmet har setts, så ler bara kronprinsen och 
säger inget mer. 

Om rollpersonerna frågar om den olyckshändelse som bragte 
Peter Galitzin om livet så stelnar kronprinsen synligen till och 
hans leende försvinner. Om rollpersonerna insisterar på att för-
höra kronprinsen om incidenten, eller om de vet något de inte 
“bör” veta kan det bli obehagligt för dem. De kan mycket väl bli 
utkastade, eller till och med arresterade. Man ifrågasätter inte 
kungligheter. 

Undersökningar bland hovets damer ger vid handen att hela 
hovet är tämligen promiskuöst. Kvinnorna har, av nödvändighet, 
stenkoll på herrarna runt kronprins Gustav. Det suckas mycket 
över deras otillgänglighet och över att de för det mesta verkar 
mer intresserade av varandra än av kvinnorna. 

Angående Fredrik Lewenhaupt så är de flesta hovdamerna 
överens. Fredrik hade inte samma läggning som en stor del av 
övriga hovet runt kronprins Gustav. Han var till och med trolo-
vad med den unga Charlotta Olivercrona, som setts smyga iväg 
med honom för att som så många andra par på slottet hitta en 
undanskymd vrå att vänslas i.

Lewenhaupts återkomst till hovet är något som förbluffar de 
flesta hovdamerna, inte bara för att det är tre år sedan han senast 
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var närvarande, utan för att  han nu verkar ha “bytt sida”. Char-
lotta Olivercrona är tillitetgjord och förtvivlad. Hon är dessutom 
djupt utskämd vid hovet. Att vara den som får en karl att övergå 
till andra karlar är ett tydligt bevis på att hon inte är kvinna nog 
för Lewenhaupt – eller för den delen för någon annan. 

Samtal med fröken    
Charlotte Olivercrona
Charlotte Olivercrona är Georg Olivercronas yngre syster. Hon har 
varit trolovad med Fredrik, men när han råkade ut för sin olycka 
löstes hon från löftet. Familjen har sedan dess sökt med ljus och 
lykta efter en ny friare. Georg Olivercronas skabrösa leverne ligger 
henne i fatet. Ryktena om hans erövringar är många. 

När Charlotte hörde talas om Fredriks återkomst rusade hon för 
att möta honom, men Charlotte kände alls inte igen ynglingen. 

Talar rollpersonerna respektfullt med henne kan hon avslöja 
följande information. “Det är inte samme man. Han är annor-
lunda, jag vet inte hur. Men i hans ögon ser jag inte Fredrik. Jag 
vet att det kan tyckas underligt. Han har varit borta i tre år, men 
jag känner...” hon avbryter sig med en tyst snyftning, “jag kände 
honom väl. Och han mig.”

Hon fortsätter med att berätta att hon försökt att använda sig 
av kodord bara Fredrik och hon känner till, men att Lewenhaupt 
ignorerat henne. Hon vet också att Georg numera hyser den unge 
mannen. “Min egen bror!” säger hon bittert. 

Charlotte känner till incidenten med Galitzin och kan berätta 
hur dråpet gick till, då hon var där och såg allt. I övrigt är hon 
förtvivlad, och dessutom utskämd vid hovet. En man blev sodomit 
på grund av henne! Skammen och skulden är tung att bära.

Samtal med Georg Olivercrona   
och Anders Schiöld
Efter samtal med de övriga hovmännen och det fåtal hovdamer 
som befinner sig i kretsarna runt kronprins Gustav når rollperso-
nerna efterhand fram till Georg Olivercrona och Anders Schiöld. 
Samtliga män i kronprinsens kotteri anger dem som anstiftare 
bakom den jakt som ledde till Fredrik Lewenhaupts olycka. 

Olivercrona och Schiöld håller ihop vart de än går. De syns 
även på Scheerers Coffeehus tillsammans, så ryktena om deras 
sodomitiska läggning är vanlig. Olivercrona ryktas dessutom ha 
haft ett särskilt intresse av Fredrik, inte bara för sin egen räkning 
utan även för sin systers del. Släkten Olivercrona sägs vilja knyta 
släktband med släkten Lewenhaupt och ett utmärkt tillfälle är 
att gifta ihop Fredrik med Charlotta Olivercrona.

Numera bor Lewenhaupt hemma hos Georg Olivercrona och 
Anders Schiöld har tvingats flytta ut ifrån Olivercronas våning. 
Det här är dock inget Olivercrona vill tala högt om, eftersom Le-
wenhaupt beter sig mycket underligt Lewenhaupt har dessutom 
gjort sig skyldig till dråp på en rysk ambassadörsson. Ställer man 
honom mot väggen kan det hända att han medger att han sett 
Lewenhaupt och att han har varit hemma hos Olivercrona, men 
eftersom Lewenhaupt ofta befinner sig antingen hos Reuterswärd 
för att sköta den galvaniska apparaten, eller hos Katarina von 
Rosen i jakt på en ny ung man som Reuterswärd kan bebo, så 
säger sig Olivercrona inte veta vad Lewenhaupt har för sig. 

Olivercrona är överhuvudtaget inte särskilt benägen att tala 
med rollpersonerna, och försöker bli av med dem bäst han kan. 

Schiöld står lite avsides med en äldre herre och pratar, men av-
bryter sig om rollpersonerna närmar sig. Hans perfekt sminkade 
ansikte rör inte en min, utan behåller det påklistrade leendet 
samtalet igenom. 

Schiöld kan berätta att det skämt Olivercrona initierade var 
ganska harmlöst. “Vi utmanade honom”, säger Schiöld och trutar 
med sin rosenröda mun. “Hur många av oss”, han sveper med 
armen över hovsalen, “skulle han klara av att kyssa? Kronprinsen 
var först, sedan Ge... Herr Olivercrona. Men när turen kom till herr 
Olivercrona vände herr Lewenhaupt på klacken och sprang. Vi 
följde efter men när vi kom till slottsbacken”, Schiöld tittar ner, 
ögonfransarna glittrar i skenet av stearinljusen, “när vi kom till 
slottsbacken halkade Fredrik omkull och slog i huvudet så att 
det small om det.”

Om Galitzin och Lewenhaupts återuppståndelse är Schiöld 
däremot tyst. Han slänger dock arga blickar åt Olivercronas håll 
när han tror att ingen ser honom.

Katarina von Rosens salong
Katarina von Rosens salong är ett tillhåll för sodomitiska män och 
sappfiska kvinnor. Här knyts kontakter och skapas relationer. 

Rummet öppnar inte förrän på kvällen. Alla försök att komma 
in före dess är meningslösa. Salongen ligger i en privatfastighet 
med låsta dörrar. Kodord krävs, till och med om kvällen, för att 
inträda i salongen. Kodordet är dock vitt spritt bland både hovet 
och den övre borgarklassens ynglingar (och fädrer). Ordnings-
makten känner självklart till kodordet men utnyttjar det inte enär 
den inte vill stöta sig i onödan med hovet och göra en inbrytning 
i detta ”syndens näste”.

När rollpersonerna släpps in i rummet pågår en säregen fes-
tivitet. Bord och stolar står utmed väggarna i det av kandelabrar 
kraftullt upplysta rummet. En orkester spelar sedlig 1600-talsmu-
sik från en liten scen. Vaggande, som sjögräs, trycker sig nästan 
hundra män och kvinnor mot varandra i en hedonistisk dans. 
När orkestern plötsligt byter till Mozart splittras alla par upp och 
söker sig nya famnar. Samkönade famnar. Oundvikligen dras 
någon, några eller alla av rollpersonerna in i dansen, som är en 
skandalös menuett med mycket hudkontakt.

Efterhand klingar dansen av och folk söker sig åt sidorna, 
mot bufféborden som dignar av delikatesser. Musslor, färska 
ostron, kokta ägg, brännvin och ädelt vin i samovarer och inte 
minst – kaffe.

Kvällen fortskrider. De tätt dansande paren, som funnit sig 
vid matborden, blir alltmer närgångna. I ena änden av rummet 
finns en rad smårum skapade av tjock sammet. Gång efter an-
nan smyger sig ett eller fler par in i dessa rum. Bland gästerna, 
vars livrockar, västar, byxor och skjortor faller från kropparna 
i allt raskare takt, utmärker sig bara två män som fullständigt 
ointresserade av spektaklet. 

Den ene, Olivercrona, sitter ensam och fullt påklädd vid ett 
bord med ett ständigt välfyllt brännvinsglas framför sig. Han 
avvisar bryskt alla närgångna propåer. Inte ens nakna viftande 
ståndaktiga män kan rubba honom ur hans ruvande rus. Sapp-
fiska skönheter söker uppmuntra honom men han fnyser dem i 
de bleksminkade ansiktena, rycker av dem herrperuken och visar 
alla vilka katter bland hermelinerna där finns. Av andra gäster 
behandlas han snart som en full, elak och försmådd gammal 
man utan ”torrt krut i hornet”.

Den andre, Schiöld, står vaggande av raseri i ett hörn, ömsom 
stirrar han på de dansande och fnyser föraktfullt, ömsom kas-
tar han bedjande blickar mot en alltmer påverkad Olivercrona. 
Ingen törs närma sig Schiöld, vars anlete är rödflammigt av sprit 
och raseri. Vid något tillfälle bryter han tvärs igenom salen och 
ger Olivercrona en hård örfil. Då börjar de gräla, på franska och 
svenska om vartannat. Schiöld beskyller Olivercrona för att vara 
en ”horbock!” och Olivercrona replikerar ”Sugga! Gack du till nästa 
arsel!”. Om inte andra gäster blandat sig i deras gräl är de snart 
nog på väg att slå varandra med både örfilar och knytnävar. Men 
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deras handgemäng avbryts av en fanfar från orkestern. De vänder 
sig som hypnotiserade mot de stora dörrarna.

In i rummet, buren på en bärstol av raska bonddrängar utstyrda 
med påklistrade tjuröron och svansar i baken, kommer fru von 
Rosen själv. Hon bärs i en bärstol formad som en mussla, och är 
alldeles naken, förutom en draperad sidentrasa kring sin under-
kropp. Vaxdockor av små keruber sitter omkring henne; hon är, i 
allt, en replika av en romersk havgudinna uppstigen ur Medelha-
vet. Hon blir genast omsvärmad av män, vilka hon avsnäser med 
fnysningar och uttråkat viftade händer, och ”män” (vilka vid det 
här laget slängt sina manskläder och visar sig vara kvinnor). De 
senare tar hon, bokstavligt talat, till sin barm. 

Medan de ”manhaftiga fruentimren” uppvaktar fru von Rosen 
i köttet, ägnar sig de manliga sodomiterna åt total bacchanal. 
Bland alla halvnakna och helnakna kroppar, vars rörelser och 
stön ackompanjeras av en aldrig stillnad orkester, kan man snart 
urskilja detaljer.

Om rollpersonerna är uppmärksamma (och inte alltför chocka-
de) hinner de skymta Lewenhaupt bland gästerna. Mest påtaglig i 
salen är Olivercrona; han har sansat sig och finner sig omsvärmad 
av en hel hoper unga män, vilka söker hans uppmärksamhet 
med diverse konster. Hans ögon är dock hela tiden låsta på en 
av rollpersonerna (förmodat den vackraste av dem).

Schiölds höga falsettartade, teatraliska snyftningar skär genom 
larmet av älskande män och kvinnor som en vissla. Han ligger 
hopkrupen i famnen på en äldre herre med sträng uppsyn men i 
övrigt alldeles kärleksfull. Gång på gång stryker den gamle man-
nen sin skyddsling över ryggen med ena handen, och över något 
helt annat med den andra. Vid ett tillfälle utropar den äldre ”Mon 
dieu! Där gack den spolingen!” – och snärtar något vitt, kladdigt 
från sina fingrar, till omgivande gästers förtjusning.

Rollpersonerna kan också, om de är verkligt uppmärksamma, 
hinna se var Lewenhaupt tar vägen. Han försvinner in bland 
sammetsskynkena med en man av ädel börd framför sig. Från 
bakom förhänget hörs snart höga rop av lust och fägnad och 
minst ett skrik. Ett raskt avslöjande visar Lewenhaupt i en djupt 
komprometterande situation, med svetten rinnande utefter sin 
bleka kropp. I hans armar håller han en man iklädd en svart 
mask och svart kappa. Det krävs inte mycket för att inse att den 
blåögde mannen är ingen mindre än kronprins Gustav. 

Rollpersonerna, såsom varande nykomlingar i denna fabulösa 
lyxorgie, kommer oundvikligen att befinna sig i centrum av 
uppståndelsen – oavsett deras läggning. Köttet ska ha sitt och 
adelsmän är inte knussliga. Allt beroende på rollpersonernas 
reaktioner förlöper kvällen endera lugnt (så lugnt en orgie kan 
förlöpa) eller skandalöst; hundra uppretade adelsmän och kvin-
nor av ”onaturlig” läggning är inte att leka med. Många bär värja. 
Om rollpersonerna spelar sina kort rätt kan de få veta en hel del 
av både Olivercrona, Schiöld och kanske kronprins Gustav. De 
måste dock använda våld eller svåra hot om våld för att få en 
chans att fånga Lewenhaupt, som vid första tecken på oegentlig-
heter kommer att fly. Övriga gäster kommer obönhörligen skydda 
honom; rollpersonerna är främlingar. Det här är ett sällskap där 
alla känner alla, på mer än ett sätt ...

En undersökning i den undre världen
Som nämnts i början av äventyret har Reuterswärd hyrt in två 
busar att stjäla Fredrik Lewenhaupts kropp. Undersökningar 
i Stockholms undre värld kan mycket väl frambringa den här 
informationen. Arbetarna rollpersonerna söker heter Oskar Strid 
och Emil Vred. 

Oskar är en välkänd tjuv och ogärningsman, och han sitter i 
arresten i väntan på spöstraff. Oskar kan berätta att Reuterswärd 
lejde honom och Emil Vred för att, som Oskar uttrycker det “sno 

han från sänga.” De blev rikligt betalade för sitt besvär, och fick 
extra för att inte ta något ifrån huset. Oskar kan berätta var 
Reuterswärd bor. 

Emil Vred arbetar i hamnen som lossare när rollpersonerna 
söker honom. Hans berättelse är densamma som Oskars. Reuter-
swärd betalade honom och Oskar för att föra den unge mannen 
till Reuterswärds lägenhet. 

Beroende på hur många unga män Lewenhaupt har lyckats 
ta av daga när rollpersonerna bestämmer sig för att söka i de 
synbart solkigare lagren av det Stockholmska samhället kan de 
också få rapporter om unga män som återfunnits nakna eller 
halvklädda och mycket döda. Samtliga har fått synbara skador 
av den behandling Lewenhaupt utsatt dem för, och samtliga är 
strypta. 

Bland de döda återfinns Daniel Levander – 19 år gammal och 
lågadel, Karl Friis – 23 år gammal och lågadel, Hans Emmerland 
– 18 år gammal och högborgerlig, Yngwe Kallberg – 22 år gammal 
och högborgerlig, Lars Höög – 25 år gammal och lågadel. Det de 
har gemensamt är att de alla är unga, alla vackra och samtliga 
har setts till på Scheerers och Katarina von Rosens salong. 

Vad händer om...
Lewenhaupt fortsätter med sina erövringar och mord på •	
unga män och pojkar i jakten på den perfekta kroppen för 
Reuterswärd? Lewenhaupt kommer inte att sluta döda unga 
män. Han drivs dels av kärlek till sin forne älskare Reuter-
swärd och dels av förakt. Fredrik har lämnat ett starkt avtryck 
i kroppen. Ju mer förakt Lewenhaupt känner för sitt eget 
beteende, desto fler unga män kommer han att lämna i sina 
spår. Rollpersonerna kan höra talas om dem genom pam-
fletter, rykten och vittnesutsagor. Till slut säger Olivercrona 
ifrån. Som spelledare kan du välja om Olivercrona kommer 
till rollpersonerna eller om han konfronterar Lewenhaupt 
direkt. Konfronterar han Lewenhaupt kommer han att bli 
dödad, och det är ett mord som inte ens Lewenhaupts höga 
ställning kan rädda honom ifrån. Istället följer en skandalös 
rättegång, och Lewenhaupts avrättning.
Rollpersonerna tvingar tillbaka Lewenhaupt till sin familj? •	
Lewenhaupt kommer efter många om och men att gifta 
sig med Charlotte Olivercrona. Bägge lever ett olyckligt liv 
tillsammans, Charlotte för att hon inte känner igen mannen 
hon en gång älskade, och Lewenhaupt för att han skilts från 
den enda man som egentligen betytt något för honom.
Lewenhaupt hittar rätt kropp åt Reuterswärd? Reuterswärd •	
återupplivas i kroppen på en annan man, och Lewenhaupt 
och Reuterswärd kan fortsätta sina experiment, men det 
är en skör fred, dem emellan. Båda är svårt skadade av sin 
vistelse i det Swedenborgska rummet, så till slut bestäm-
mer de sig för att lämna jordelivet. De dricker gift och dör 
omslingrade i varandras armar. 
Dråpet på Galitzin kommer ut och den politiska situationen •	
exploderar? Kronprinsen får svårt att bortförklara Galitzins 
död, och den ryska ambassaden kräver hämnd. Till slut blir 
läget så spänt att kronprins Gustav beordrar Lewenhaupt i 
arrest. En rättegång följer och Lewenhaupt befinns skyldig 
till dråpet. Straffet blir avrättning.
Kronprins Gustav och hans hov avslöjas som sodomiter? •	
Inte särskilt mycket. Det flammar upp en arg debatt i landets 
många tidningar, men kronprinsen sitter säker så länge 
både de högre ständerna och prästerna vill ha kvar honom 
som tronarvinge. Däremot är det möjligt att det missnöje 
som “vanligt folk” uttrycker över sin blivande kungs prefe-
renser kan ligga bakom skottet på maskeradbalen ett antal 
år senare...
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Spelledarpersoner
Johan Wilhelm Reuterswärd 
Johan Wilhelm Reuterswärd tillhörde under sin levnad en av 
de mindre kända adelssläkterna i Sverige. Reuterswärden är 
inte alls en gammaladlig familj, och njuter därför inte heller av 
det beskydd sådana familjer kan förvänta sig i händelse av en 
skandal. 

Reuterswärd hade under en längre period försökt värja sig mot 
sina sodomitiska impulser, men då han träffade Carl Hedenius 
var det inte längre fråga om lustar, utan om kärlek. Kärleken var 
ömsesidig, och de båda delade en våning som “studiekamrater”.  
När Hedenius ställde upp som frivilligläkare vid en av de mindre 
smittkoppsutbrotten i Klarakvarteret så föll han offer för den. 
Hedenius och Reuterswärd hade vid den tidpunkten tillsammans 
färdigställt sin apparatur, och Reuterswärd kunde därför använda 
den till att hålla kvar Hedenius själ i det Swedenborgska rummet 
i väntan på en ny kropp.  

Reuterswärd är död vid äventyrets början, mördad av Lewen-
haupt. I livet var han en spirituell ung man med stor entusiasm 
och kärlek både till Gud och vetenskaperna.

Carl Hedenius 
Carl Hedenius var under sin levnad son till en borgarfamilj 
med tämligen stort inflytande över svensk politik. Carls stora 
intresse för naturvetenskaperna drev honom till läkaryrket, 
där han träffade Reuterswärd. För Hedenius var det kärlek vid 
första ögonkastet, och han insåg snart att han skulle kunna dö 
för denne unge man. Tillsammans med honom byggde han en 
maskin som lovade odödlighet. När Hedenius så drabbades av 
smittkoppor var hans döende önskan att Reuterswärd skulle 
använda apparaten på honom. 

Nu har Hedenius återuppstått i Fredrik Lewenhaupts kropp, 
och det är en förvirrad man som stapplande försöker återfinna 
balansen, Han drivs dels av sin kärlek till Reuterswärd och en 
enorm ångest över att han dödat honom i vredesmot och dels 
av det enorma förakt han numera känner inför sina egna lustar. 
Samtidigt törstar han efter kärlek men den enda som kan ge 
honom den kärleken är Reuterswärd. 

Rollspelstips
Hedenius i Lewenhaupts kropp är en studie i motsägelser. Han 
föraktar både sig själv och sina  älskare, men han tar ut det på 
sina älskare genom en utstuderad grymhet som han inte alls 
varit kapabel till tidigare. Lewenhaupt är cynisk, underhållande 
och otroligt elak på andras bekostnad. 
Styrkor
Lewenhaupt är vacker som en dag, och charm fullkomligt dry-
per av den unge mannen. Han har också en förmåga att kunna 
övertala vem som helst att göra som han vill.

Svagheter
Bakom den cyniska fasaden vakar en uppblossande sinnessjuk-
dom. Lewenhaupt handlar impulsivt och för stunden och kan 
inte se de långsiktiga följderna av sitt beteende. 

Fredrik Lewenhaupt 
Fredrik Lewenhaupt var, medan han levde, en av kronprins Gus-
tavs favoriter, och det av förklarliga skäl, eftersom han uppfyller 
tidens skönhetskrav till perfektion. Hans guldblonda hår, breda 
axlar och knappt skäggbevuxna haka har drivit både män och 
kvinnor till olycklig kärlek. Kläder sitter som gjutna på hans smala 
kropp, och hans vader är vackert välvda.

Vid äventyrets början har Fredrik Lewenhaupts kropp tagits 
över av Carl Hedenius.

Adolf Lewenhaupt
Adolf Lewenhaupt är snart 60 år gammal, alltjämt rakryggad och 
välväxt men med en lätt hälta på grund av en portvinstå, som 
stundigen gör honom vresig och butter. Han klär sig enkelt, oftast 
i svart eller grått. Släkten Lewenhaupt är gammal och anrik och 
har tjänat många kungar. Av förre konungen förlänades Lewen-
haupt titeln ”lantmarskalk”, en gåva han håller högt ärad och 
mycket kär. Genom sin långa bana som politiker har han skaffat 
sig många kontakter, inte minst österut. Han står på förtrolig fot 
med ryske ambassadören och vet också om att denna vänskap 
drar till sig myndigheternas misstänksamma blickar.

Adolf Lewenhaupt håller sig så långt bort från den ungdomliga 
sidan av hovet som möjligt. Endast i undantagsfall söker han 
audiens hos kronprins Gustav, någon som Adolf i hemlighet 
föraktar. Adolfs vänskap med drottningen är välutvecklad och 
förtrolig och hans vänskap med rikets andra styrande, inte minst 
politiker inom adeln och armén, är viktig för honom. Han fasar 
för allt vad skandaler heter och försöker dölja alla familjens 
snedsteg så gott han kan.

Rollspelstips
Adolf Lewenhaupt är tystlåten och tvär mot människor han inte 
känner något förtroende inför. Han citerar gärna Bibeln, ondgör 
sig i dunkla ord över det skick Staten befinner sig i och prisar 
alltid drottningens fasta styrande hand. Om han får förtroende 
för någon öppnar han sig men talar ändock ofta i gåtor, halva 
meningar och insinuanta uttryck.

Styrkor
Trofasthet, ärbarhet, plikttrogenhet, renlevnad, gudsfruktan och 
ett välutvecklat sinne för de politiska vindarna.

Svagheter
Överdriven lojalitet till drottningen, en ärbarhet som ibland får 
honom att bli alltför godtrogen inför människor av ädel börd 
och anrik adel, lider av en infekterad tå inga medikamenter 
tycks rå på.

Louise Lewenhaupt
Louise Lewenhaupt är Fredrik Lewenhaupts mor, en vid det här 
laget härjad och dyster varelse. Det finns ingen glädje och inget 
liv i hennes anletsdrag. Under det vita sminket är hennes kinder 
håliga, och djupa skuggor ligger under hennes ögon. Fredrik var 
hennes favorit, och ingen av de andra barnen kan trösta henne. 
Hennes liv tog slut i och med sonens olycka.

Rollspelstips
Louise säger inte mycket, mumlar mest och är mycket känsligt. 
Den minsta insinuation om att Fredrik inte skulle vara den 
perfekte sonen resulterar i ett hysteriskt utbrott eller ett svim-
ningsanfall.

Styrkor
En förmåga att genom manipulation få andra att göra som hon 
vill, eller hålla med henne. Louise är klartänkt i vanliga fall, och 
mycket intelligent, något som gått igen i hennes dotter. 

Svagheter
En sjukligt fixering vid sin sons yttre, och sin sons välbefinnande. 
En tendens att låta logik och reson flyga och fara.

Maria Lewenhaupt
Maria Lewenhaupt är 20 år gammal, lång och smärt men med ett 
flammande rött födelsemärke på halsen. Hon bär ofta täta klän-
ningar med sidenband och döljer sin hals bakom dyra schalar. 
Blicken är pigg och intelligent och hennes tal är rakt på sak och 
djupt kunnigt. Hon talar franska, latin och antik grekiska alldeles 
obehindrat och är dessutom riktigt duktig på handarbete! Medan 
brodern Fredrik levde erhöll hon utbildning och tack vare faderns 
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gunst hade hon gott hopp om att få gå på universitet, en plan 
som föll när brodern förolyckades.

Sedan ett par veckor tillbaka är hon trolovad med en tysk, en 
framtid hon föraktar och hatar ur djupet av sitt hjärta. Så kraftfullt 
är hatet att hon till och med umgås med tankar på att rymma, och 
fly till Nordamerika. Det är inte alldeles omöjligt att hon försöker 
övertyga en eller flera rollpersoner att hjälpa henne i flykten. I 
förtrolighet kan hon avslöja att hon har en älskare, en löjtnant i 
Livgardet, med vem hon ämnar rymma när tillfälle ges.

Rollspelstips
Maria är full av energi och lite ”nipprig”, sin stora kunskap till 
trots. Hon talar gärna i gåtor om hon talar svenska, men säger 
raska sanningar om hon talar latin.

Styrkor
Kunskap, enkelhet, äventyrslystnad, intelligens

Svagheter
För romantisk för sitt eget bästa, för svärmisk för intelligenta 
mansfolk, en drömmare

Frederika Lewenhaupt
Frederika är 8 år, barnknubbig och rosenkindad. Hon har redan 
nu kommit underfund med att ingen uppfostran biter på henne 
och hittar hela tiden på rackartyg. Ett av hennes bästa skämt är 
att gå framför en vuxen man och ”trilla”, varvid den vuxne fal-
ler som en fura. Hon släpper nästan aldrig sin docka, utom när 
hon äter eller utför hyss. Blir hon åthutad lyckas hon med sina 
sårade blickar smälta vilket förhärdat hjärta som helst och om 
inget annat hjälper låtsas hon bli sjuk. Hon är barnsköterskan 
Märthas stora huvudbry och uppför sig alltför ”pojkaktigt” för 
en fin flicka.

Märtha Hult
Märtha är en tämligen rund och glad ung kvinna med fyllig barm 
som ingen korsett verkar rå på, runda friska äppelkinder och ett 
glatt humör. Frederika avgudar henne, och hon avgudar Frederika, 
men försöker avstyra de värsta upptågen den lilla tösen hittar 
på. Märthas husbonde Adolf anförtror sig ibland till Märtha då 
han är drucken, något Märtha försöker att inte låtsas om. Hon är 
även den som får lägga om stackars Adolfs svullna tå och lyssna 
på klagomålen om hustrun, kronprinsen och staten. 

Rollspelstips
Märtha är positiv, glad och anser att inga problem är för svåra att 
lösa. Hon ler ofta och skrattar blygt med handen framför munnen. 
Hon saknar två tänder på vänster sida.

Styrkor
Praktisk, plikttrogen och älskar Frederika över allt annat på jor-
den. En känsla för diskretion och en förmåga att slå bort problem 
som inte rör henne.

Svagheter
Kärleken till Frederika kan gå överstyr och hon är mycket be-
skyddande, en ovilja att se några som helst orosmoln och en 
djupt rotad naivitet som inte tillåter henne att tro någon om 
något ont.

Josefina Grip
Josefina är en seriös kvinna i 35-årsåldern. Hon är ogift, vilket kan 
bero på hennes koppärriga ansikte, och de tänder hon saknar i 
underkäken. Hon klär sig så omärkligt hon kan, och när en önskan 
om att fullkomligt smälta in i bakgrunden. 

I Josefina har Louise hittat någon att anförtro sig åt, och Jose-
fin känner snart sagt till allt om familjen Lewenhaupts mörka 
hemligheter.

Rollspelstips
Josefina är tystlåten och fåordig. Man märker henne knappt i 
rummet, eftersom hon håller sig alldeles stilla.

Styrkor
Kunnig, empatisk och stark, med en stark drift att vara omhän-
dertagande. 

Svagheter
Dåligt självförtroende för sitt koppärriga ansikte, en djup fruktan 
för smittkoppor och andra starkt smittsamma sjukdomar.

Erik Roswall
Erik är omkring 40 år, änkling och barnlös sedan många år efter att 
döttrarna och frun dött i sotsäng. Han är kort men utmärglad med 
narigt rödflammigt ansikte och drinkarens rödsprängda ögon och 
fnasiga näsa. Han klär sig som om han går i sorg, glömmer både 
sin hygien och klädsel och ser härjad, tafflig och nedsliten ut. 

Den djupa sorg han bär på präglar honom i precis allt: Hans 
manér är långsamma och nedbrutna, hans röst är hes som av 
stor ansträngning, hans blick är brusten och utan geist. Han är 
snar till ilska, inte minst som han nästan jämt är kraftigt alko-
holpåverkad. Han är vaksam, viskar halvkvädet om ”de där som 
ser!”, upplever sig förföljd, utskämd, förorättad och lurad. Även 
enkla kommentarer, ett förfluget ord, kan göra honom rasande. 
Han tar gärna till knytnävarna.

Han är en före detta handelsman i rep och jute, men handeln är 
nerlagd sedan länge. Istället hyr han ut sitt hus till ungt mansfolk, 
mestadels hamnsjåare och grovarbetare. När Reuterswärd och 
Hedenius hyrde en av lägenheterna bröt de mot många oskrivna 
regler, men Roswall är ständigt i behov av pengar och blundade 
för det uppenbara.

Rollspelstips
Roswall är nästan jämt full och alltid arg. Han är högröstad och 
bufflig, fördomsfull och otrevlig. Det enda som blidkar honom 
är pengar, men bara en kort stund. I allt framstår han som en 
ärkeknöl, men talar samtidigt ärbart och högstämt om sin fru och 
sina döttrar. Han är, kort sagt, en man bruten av en fruktansvärd 
sorg som sökt tröst och räddning i flaskan.

Styrkor
Inga.

Svagheter
Missbrukare, deprimerad, suicidal, paranoid, argsint, girig

Jacob Tidblad
Jacob Tidblad är i fyrtioårsåldern, krum och lite torr. Huden i 
hans ansikte hänger som på en blodhund, och man kan ana en 
snabb viktnedgång i de kläder som sladdrigt hänger på hans 
tunna kropp. 

Tidblad är en i högsta grad Gudfruktig man, och han tar sina 
plikter som läkare och helare på största allvar. Att två av hans 
studenter är “sådana där” (Tidblad tar aldrig ordet sodomit i sin 
mun, annat än i svordomar) har orsakat honom stort bryderi. Han 
är beroende av pengarna, men föraktar deras läggning. 

Tidblad har drabbats av både syfilis och gonorré, då han i 
avsaknad av sin kära hustru Tilda – som gick bort nyligen – i ren 
desperation besökte en hora, något han nu ångrar djupt. 

Rollspelstips
Tidblad är en besk man som närmast spottar ur sig sina kom-
mentarer. Han är också enormt fördomsfull och kläcker ibland ur 
sig de mest befängda teorier om både kvinnor, negrer och andra 
företeelser han anser stå under den vite mannen.

Styrkor
Plikttrogen och mycket samvetsgrann. Tidblad har en moral man 
kan bända järn runt.
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Svagheter
Dottern Emilia, en enorm snålhet och förutfattade meningar som 
han applicerar på allt och alla för att bekräfta sina “teorier”.

Mikael Strandberg
Strandberg är 30 år gammal och prästson, som gjorde sin fader 
besviken när han valde naturvetenskapen före religionen. Han 
är lång, smärt och stilig – men _ytterst_ heterosexuell. Han klär 
sig propert men enkelt och vårdar sig, detta för att tilltala sina 
patienter. 

Vid sidan om sin blomstrande praktik utför han också gratis 
frivilligarbete – förlöser barn, botar sjuka, lägger om skador – hos 
stadens utblottade. Även om han är läkare är han också djupt 
religiös och ängslig för allas välfärd. Han har ett skarpt öga för 
sjukdomar och förtäljer gärna att någon är på väg att bli sotig, eller 
febrig, eller bör ta väl hand om sig och äta nyttigt. Sodomiter är, 
enligt Strandberg, förvisso sjuka – men all sjuka kan botas. Han 
är därför hemskt nyfiken på dem och deras ”symptom”.

Varken fattig eller rik förstår sig på Strandberg. Han dricker inte 
alkohol och äter på tok för mycket grönsaker för att anses riktigt 
riktig i huvudet. Han är en hälsans besserwisser och springer fem 
kilometer varje morgon, utan att ens vara jagad!

Rollspelstips
Tänk dig en Friskis & Svettis-tränare i sjuttonhundratalsmunde-
ring, en som inte kan låta bli att tipsa om goda råd och hälsosam 
mat ...

Styrkor
Välutbildad, hälsosam, stark, god hälsa, barmhärtig, nyfiken

Svagheter
Givmild på gränsen till slösaktig, godtrogen, onormal (på ett häl-
sosamt sätt; det kan inte vara bra att äta så mycket frukt!)

Georg Olivercrona
Olivercrona är de dryga femtio, lång och reslig med tydligt mar-
kerade muskler och skarpskuret ansikte. Han reser sig alltid 
över alla andra och bär därtill en volumniös och synnerligen 
välpudrad peruk. Av sina allra närmaste vänner kallas han ”Oli-
ven”. Övriga som råkar nämna honom som detta far han genast 

ut mot, inte sällan med våld. Han tillhör en lågadlig släkt. Han 
känns inte längre vid sin far, en djupt troende man, och föraktar 
allt gudsprat.

Han följer modetrenderna så noga han kan, trots att hans 
ekonomi inte tillåter de bästa materialen. Hans klädsel – som 
ter sig så hovmässig den bara kan – är av enkla tyger och han 
betalar skräddarlärlingen Erik, som syr Olivercronas kostymer, 
”in natura”.

För dem som inte kommit Olivercrona inpå livet tycks han 
som en grälsjuk, butter man. Det är en fasad; han plågas svårt 
av sin läggning, enär han en gång önskade följa faderns fotspår 
studerade till präst. Olivercrona är en man fångad i två kroppar; 
den renlige gudsfruktaren och sodomiten. Den senare plägar 
göra honom vresig och drucken, först med sprit i kroppen blir 
han gladlynt och köttslig. De senare åren har han blivit alltmer 
hemfallen åt tidigt supande.

Rollspelstips
Olivercrona vägrar konsekvent i nyktert tillstånd tillstå att där 
ens existerar sodomiter. Först frampå eftermiddagen lever han 
upp och erkänner somliga av de sanningar alla vet om. Han är 
vresig och butter, samtidigt som han inte kan undgå att sluka 
vackra män med blicken och fälla tvetydiga kommentarer. Han 
kan ingen franska men låtsas och pratar gärna i en ”frenska”; 
”mon dieu! De är ici en beu gossegarcon!”.

Styrkor
Med sin längd och muskelstyrka framstå som barsk och aukto-
ritär, vilket märks i hans tal. Det är rakt på, utan omsvep, snart 
till förakt och fördom.

Svagheter
Skönhet hos män och mer dominanta än han själv. Präster, 
teologie studerande, världsfrånvända lätta offer. Omyndiga eller 
”ungdomliga” män.

Charlotte Olivercrona
Charlotte Olivercrona är en blek, rödhårig, nordisk skönhet, som 
varken saknar behag eller charm. Precis som sin bror är hon 
lång och reslig, något hon försöker motverka genom att bära 
platta skor. 

Fredrik Lewenhaupt Georg Olivercrona Anders Schiöld
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Även Charlotte följer modetrender efter bästa förmåga. Hennes 
hår är tjockt och glansigt, så hon har sällan peruk. Hennes skön-
het är vid hovet omtalad, och övriga hovdamer har alltid betraktat 
henne med avund. Därför har det tagit extra hårt att hon nu är 
utkastad i kylan på grund av Lewenhaupts nesliga beteende.

Rollspelstips
Charlotte uppvisar ett iskallt yttre. Hon är van vid sin broders 
beteende och hans tendenser att skapa skandaler inom familjen. 
Hon kan hantera det mesta utan att bryta ihop. Men när så Le-
wenhaupt totalt vände henne ryggen har det krupit in en not av 
desperation i rösten, och det är inte sällan den bryts om Fredrik 
är samtalsämnet.

Styrkor
En förmåga att alltid hålla masken i alla lägen, en stor dos skönhet 
och charm. Charlotte är vältalig och har en otadlig vandel. 

Svagheter
Depression efter Fredriks svek mot henne, missbruk av opium-
droppar för att lugna hennes nervösa mage.

Anders Schiöld
Schiöld är av medellängd, svartmuskig och mycket välbyggd med 
tydligt livländska (dvs ryska) anletsdrag. Han är nyligen myndig, 
22 år gammal, av lågadlig börd vars släkt är utblottad och bara 
överlever tack vare familjevänners allmosor. Släkten Schiöld är 
illa beryktad som falskspelare, förtryckare och ”av ont blod”. Han 
har icke vunnit tillträde till hovet på egen hand, utan följt med 
som ”gosse” till andra; Olivercrona, Reuterswärd med flera.

Han klär sig omodernt, förtjust i tidigt 1700-tal, fortfarande med 
livrocken i gult och blått med stora mässingsknappar. Han är en 
driftkucku hos de flesta i sin ålder, driven med och ofta utsatt 
för elaka spratt på grund av sin klädsel, ringa börd och ”slaviska” 
utseende. Till och med kronprins Gustav nämner Schiöld som ”la 
rousse” eller ”ryssgossen”.

Styrkor
Ett ego bortom förstånd, en snarhet till våld förstärkt av hans 
massiva kropp. Han hanterar både knogjärn och värja utan pro-
blem och lyckas med exemplarisk franska smälta in i de flesta 
sällskap så länge han inte smakar för mycket brännvin.

Svagheter
Tydlig lojalitet med ryska intressen, hotfull, intolerant och kraft-
fullt antisodomitisk; den som skäller honom för sodomit lär få 
veta hut!

Kronprins Gustav
Kronprinsen är en märklig man. Hans ansikte är något snett, och 
hans rygg är böjd, men det man mest lägger märke till hos honom 
är hans stora blå ögon som helt dominerar ansiktet. 

Klär sig gärna i tätt åtsmitande trikåbyxor och en kort jacka av 
den svenska modellen, som han själv ritat upp. Hans hovmän föl-
jer samma stil, men kronprinsen är lätt att känna igen, eftersom 
det alltid finns något på hans person som utmärker honom. 

För de som inte känner kronprinsen uppvisar han en stoisk 
och munter natur, och det är inte lätt att känna av hans sanna 
sinnesstämning. Hans karisma och charm är mycket stark, och 
han inger förtroende. 

Rollspelstips
Kronprinsen talar alltid om sig själv i tredjeperson. Om han är 
osäker eller arg har ingen större betydelse. Kronprins Gustav ler 
alltid, och uppvisar en hövisk fasad mot alla. Han dras också till 
vackra män, något rollpersoner kan utnyttja, men för ett pris.

Styrkor
En förmåga att spela sinnesstämningar som passar honom, 
charmig och förtroendeingivande.

Svagheter
Vackra unga män, en tendens att oroa sig konstant.

Katarina von Rosen
von Rosen är liten och rundnätt med väl tilltagna kvinnliga 
behag. Hon är barnlös änka efter en högt uppsatt ämbetsman, 
som lämnade en ansenlig förmögenhet och ett stort kontaktnät 
i hovet, bland affärsmän och i armén efter sig. von Rosen är en 
vandrande skandal; hon visar ofta upp sin senaste älskarinna, har 
ertappats flertalet gånger av ordningmakten i full färd med att 
idka köttsligt umgänge i det fria och rör sig lika obehindrat bland 
både horor och löskefolk på malmarna, som i hovsalongerna. Hon 
röker, dricker ”som en hel karl” och har rykte om sig att ägna sig 
åt djävulsdyrkan och häxeri och misstänks väl förfaren i konsten 
att tillreda gifter och dekokter av den sort unga kvinnor i olycka 
tar till. ”Änglamakerskan von Rosen” är ett av skällsnamnen, 
”horan bland jungfrudiken” är ett annat.

Få kvinnor törs röra sig fritt klädda som en man, men von 
Rosen utmanar allt vad normer heter. Hon bär med stolthet ef-
feminiserade manskläder, inte sällan direkta kopior av kronprins 
Gustavs kreationer. Vore hon inte adelsdam skulle folk visa öp-
pet förakt för henne, men nu väntar de tills hon passerat utom 
hörhåll. Hon är självfallet medveten om det men går sin egen 
väg – det har hon råd till. Vad som pågår i hennes salonger är en 
öppen hemlighet; utan beskydd uppifrån – drottningen håller 
en vakande hand över von Rosen – skulle salongen snabbt ha 
stängts. Samtliga intrigörer har någon gång varit på salongen 
och där finns mycket information att hämta.

Rollspelstips
von Rosen är ofta gladlynt men kan på ett ögonblick bli rasande. 
Hon är rapp i munnen med ett språkbruk fyllt av fula ord och 
anspelningar på både Gud, Djävulen, folks osedlighet och deras 
könsorgan. 

Styrkor
Karaktärsfasthet, självsäkerhet, munvighet, högdragenhet och ett 
fullständigt förakt för allt vad moral och religion innebär.

Svagheter
Överdriven tilltro till sitt skyddande nätverk. Nyss insjuknad i 
syfilis med en elakartad rethosta.

Hur anpassar man äventyret   
till tidsåldrar och system?  
Eftersom Det Swedenborgska rummet i stort bygger på att det finns 
ett visst motstånd mot homosexuella relationer män emellan, 
kan det vara bra att stoppa in det i en historisk kontext. Förfat-
tarna rekommenderar att systemet har inslag av antingen magi 
eller fantastiska apparater som är kapabla att lagra en själ för att 
grundpremissen skall fungera. Författarna förespråkar settings 
som exempelvis Etherscope, där den galvaniska apparaten lätt 
kan bytas mot en etermaskin, Unhallowed Metropolis där den här 
typen av experiment förekommer regelbundet. En Garde! utspelar 
sig under rätt tidsperiod för äventyret, liksom Götterdämmerung. 
Götterdämmerung har dessutom magiska och mystiska inslag. 

Vart man placerar äventyret har även det inverkningar på hur 
intrigerna fungerar. Skall man exempelvis spela i Frankrike är 
det kanske Preussen eller England som får stå för den stackars 
mördade ambassadörsonen. Mordet bör i vilket fall vara så pass 
känsligt att man kan få en hel grupp unga män och kvinnor att 
enas om att vara tysta om det. 
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