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”Tilda af Krook, konstnär, filantrop och diverse svenska museums välgö-
rare i över 25 års tid, gick på söndagsmorgon bort i sitt hem i Lund. 
af Krook lämnar efter sig en enorm mängd föremål, antika skatter så väl 
som hennes egen konst.

En minnesstund för Tilda af Krook hålles på torsdag, i Kulturens sam-
lingssal. Sörjande och allmänhet är välkomna för att ta avsked av denna 
i sanning helt unika person som genom sin gärning betytt så mycket för 
svensk kultur och framförallt för Skånes museer.” 

Mardrömmar
Nedan hittar du ett urval av de mardrömmar som rollper-
sonerna kan drabbas av. Det går bra att låta fler personer 
drömma samma drömmar. Det är trots allt meningen 
att de skall förstå att drömmarna kommer från samma 
källa. Om du får slut på drömmar gör det ingenting. Du 
kan ta små bitar här och där från de drömmarna som 
finns eller komma fram till egna drömmar du vill låta 
dem uppleva. Olika rollpersoner kan också drömma 
samma drömmar som andra rollpersoner redan drömt 
med god effekt.

Drömmarna fortsätter i samma anda äventyret igenom. 
Är det så att spelarna inte förstår att det finns en mosa-
ikbit som är avgörande för att förstöra portalen kan du 
vara ännu tydligare när du låter dem drömma om den. 
Huvudsaken är att de i slutändan förstår att mosaiken 
är farlig och att de måste förstöra en specifik bit och 
leta efter den.

Mardröm 1
“En öde öken breder ut sig framför dig. Det är natt, men 
det är inte helt mörkt. Rött ljus faller på sanden, ljuset 
från en gigantisk röd måne som hotfullt hänger över den 
tomma öknen. Det är vindstilla. Inget ljud hörs utom 
sanden som skiftar under dina fötter. 

Plötsligt genomborras tystnaden av ett ljud som ett 
pistolskott. Sanden skiftar snabbare under dina fötter, 
allt blir ostadigt och du faller, faller ner genom sanden 
mot det som väntar under den. Det känns som minuter 
när du faller. Timmar. Under dig breder sig en onaturlig 
stad, full av byggnader som inte är gjorda för människor 
ut sig. Du faller och ser hur svarta skuggor samlar sig 
i dörröppningarna.

Du vet att om du ser vad det är som rör sig i mörkret 
så är du förlorad. En av skuggorna tar ett steg framåt, 
men innan du hinner se vad det är kommer du äntligen 
i kontakt med marken, och allt blir svart.”

Du vaknar i din säng. Lakanen känns grusiga och när du 
tittar efter ligger det ett tunt lager svart sand i sängen. 

Mardröm 2
“Du går genom en öde stad. Det är mörkt omkring dig, 
du går sakta längs med gator täckta av sand. Ingen måne 
och inga stjärnor syns på himlen, om det ens finns en 
himmel.

Ett grönt sjukligt ljus leder dig framåt. Sanden rör sig 
obehagligt under dina fötter. Inget är helt rätt. Allt är fel.

I ögonvrån skymtar du rörelse. En oformlig massa som 
böljar och pulserar. Den rör sig mot dig och du kan inte 
fly. Du är dömd. Du är död.”

Du vaknar i din hotellsäng. Fotändan under det nu för 
varma täcket känns grusig. När du tittar efter ser du att 
dina fötter är täckta av svart sand.

Mardröm 3
“Mosaiken rör sig på bordet den är upplagd på. De små 
keramikbitarna kallar på dig. Väntar på dig.

Det ser ut som om den rör sig när du närmar dig. Sand-
dyner av svart sand ser ut att röra sig över landskapet 
som utgör mosaiken. 

Den är kall när du rör den. Lite oljig, som att någon 
lämnat ett avtryck på bitarna. En oformlig massa ser ut 
att pulsera bakom mosaiken. Den vill ut. Du vet att den 
kommer att ta sig ut om mosaiken blir färdig.”

Du vaknar ståendes vid bordet med mosaiken. Du vet 
inte hur länge du har stått här, men mosaiken ser mer 
färdig ut. I din hand håller du en mosaikbit. Den känns 
oljig och obehaglig. Kladdig.

Det är kallt och du fryser i din pyjamas.
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Mardröm 4
“Det råder ett evigt mörker här. Det enda som finns är 
en ständig hunger. Ett obeskrivligt behov. Du vill ha. Du 
vill ha. Du är hungrig.”

Du vaknar av hungerkramper, men en insikt om att 
hungern handlar om mänskliga själar får dig att rusa 
till toaletten. 

Dina fötter är täckta av svart sand.

Mardröm 5
“Du står i salen där mosaiken ligger. I en av lådorna ser 
du ett sjukligt grönt ljus. Det pulserar. Det kallar på dig. 
Du vet att nyckeln till allt finns i det ljuset, i den lådan. 
Men det räcker inte med nyckeln. Du måste göra färdigt 
mosaiken. Mosaiken måste vara komplett. Men nyckeln 
ligger där och väntar på dig. 

Samtidigt som du kommer till insikt om detta så hör du 
också en röst i bakhuvudet som säger nej. En röst som 
låter som dina egna tankar. Skräckslagen. Om mosai-
ken blir klar kommer något avskyvärt att hända. Men 
du måste göra klart den. Du måste.”

Du står i salen där mosaiken ligger. Du har en bit av 
mosaiken i handen. 

Mer av mosaiken ser ut att ha blivit färdig sedan du såg 
den sist. Men på något sätt vet du att den avgörande 
biten, nyckeln, fortfarande inte ligger på plats.

Du står i en liten hög av svart sand, och det finns spår 
av sand runt hela bordet.

Mardröm 6
“Du omges av natt och mörker. Inget ljus finns utom en 
liten ljuskälla som är långt bort. Du vet att du måste fram 
till den. Under dina fötter är sanden svart och kall. Den 
känns grusig och finkornig om vartannat. Du tycker dig 
känna gatstenar under fötterna då och då.

Vandringen mot ljuset, sjukligt grönt och svagt i mörk-
ret, känns som om den tar timmar. Musklerna i benen 
håller dig knappt uppe. Du kämpar dig igenom sanden.

När du når fram ser du en mosaikbit som svävar i luf-
ten. Inifrån den kommer ett sjukt grönt ljus. Den ser 
gammal ut. Den har en spricka längs med ytan. Du vet 
att du måste hitta den här biten. Den här biten är nyck-
eln till allt.”

Du vaknar i samlingssalen där mosaiken håller på att 
skapas. Dina händer är täckta med lera och på bordet 
framför dig ligger en ny mosaikbit. En bit som inte är 
bränd eller glaserad. Det verkar som att det är du som 
har gjort den.

Mardröm 7
”Hungern efter själar rör sig som en krälande mask 
genom dina inälvor. Om mosaiken bara blev klar så 
skulle all din hunger tillfredsställas. All din hunger efter 
mänskliga själar.”

Du vaknar av att det knorrar i magen av hunger. Det 
känns obehagligt, smutsigt. Dina fötter är täckta av svart 
sand.
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Handouts
Dagboksantecknignarna är i kronologisk ordning, men 
det är ett par år mellan Dagbok 4 och Dagbok 5.

Personerna som Tilda pratar om i sina dagboksanteck-
ningar är Jonathan Karsk, hennes grävledare under 
många år. Efter att Tilda fann mosaikbiten gick dock 
Tilda och Jonathan skilda vägar. Jonathan Karsk dog för 
ett anta år sedan.

Eskil är Eskil Brattström, Tildas personliga läkare fram 
tills dess hon dog. Eskil lever fortfarande och kan ge 
lite insikter i Tilda och hennes liv. Eskil är dock överty-
gad om att Tilda dog av naturliga orsaker. Hon var 107 
år, trots allt.

Dagbok 1
Jag har haft drömmen om den svarta staden igen. Det 
känns som att jag drivs av en obeskrivlig kraft som vill 
att jag hittar något här, men jag vet inte vad. Och jag vet 
inte vad kraften som driver mig är heller. 

Jag pratade med Jonathan om det. Han sade att jag för-
modligen bara var påverkad av hettan. Hettan! Om han 
hade haft samma drömmar som jag så kanske han inte 
hade varit så avvisande. 

Dagbok 2
Jonathan väckte mig mitt i natten. Jag hade tydligen 
börjat gny i sömnen och störde bärarna och grävarna. 
De var rädda och väckte honom. De sade något om att 
jag hade blivit tagen av djävulen. 

Jag tror jag drömde om staden igen. Det känns så. Mina 
fötter var täckta av svart sand. Det finns sand här, vi är i 
en öken, trots allt, men ingen svart sand. När jag berät-
tade det för Jonathan viftade han bort det. 

Jag önskar att han som min grävledare kunde ta mig på 
lite större allvar. Jag betalar hans lön, trots allt.

Dagbok 3
Jonathan väckte mig mitt i natten igen. Den här gången 
hittade han mig i en av ruinerna. Jag hade grävt så djupt 
i sanden att mina händer blödde av sanden. Men jag 
hittade den. Jag hittade mosaikbiten jag har drömt om. 

Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Förmodligen 
dåligt. Vi måste stänga utgrävningen i vilket fall som 
helst. Grävarna vägrar att röra vid ruinerna och bärarna 
vill tillbaka till civilisationen. Jag kan inte säga att jag 
inte håller med dem. Vi måste tillbaka. Jag vill helst inte 
ta med mig mosaiken, men Jonathan är återigen både 
oresonlig och lyssnar inte på mig.

Vi har många fina artefakter. Vaser, ett guldhalsband som 
är nästan komplett. En statyett och många små föremål. 

Dagbok 4
Hemma i Lund igen. Jag vaknade i min verkstad med 
lera på händerna. Tydligen har jag gått i sömnen och 
tillverkat delar av en mosaik. Det skrämmer mig, men 
det finns ingen jag kan tala med.

Dagbok 5
Jag såg staden tydligt. Jag tror att det är en plats som 
kallas Harag-Kolath. Inte mycket är känt om den sta-
den, men den leder till plåga och död. Människor skall 
inte vara där.

Harag-Kolath. Mosaiken är kopplad dit på något sätt. Jag 
har svårt att sova. Mardrömmarna tar över.

Dagbok 6
Det har gått för många nätter när jag har vaknat i min 
verkstad. Jag har packat ner mosaikbiten i salt. Lite 
efterforskningar gav mig idén att göra ett sigill som jag 
har lagt i låren. Jag vet inte om det kommer att hjälpa.

Dagbok 7
Det var många år sedan jag tänkte på mosaiken nu. Men 
den har kommit tillbaka i mina tankar. Den blir star-
kare och starkare och jag har vaknat i ateljén igen ett 
par gånger. 

Mosaiken vill att jag gör färdigt den. Jag vet det. Men 
samtidigt vet jag att om den blir färdig kommer något 
avskyvärt att hända. Något katastrofalt. 

Jag är för svag för att stå emot den. Jag skall försöka, 
men jag tror inte det går.

Dagbok 8
Jag tror jag vet nu. Sigillet måste förstöras och för att 
förstöras måste också höljet krossas. Jag såg så mycket 
vandalism i Egypten. Mumier som revs upp. Kärl som 
krossades. Smycken som togs ifrån kryptor. Jag vet inte 
om jag kan förstöra mosaiken.

Dagbok 9
Det är dags. Jag har haft 107 år på mig. 107 år att leva 
och upptäcka och vara. Jag kan inte stå emot längre. Jag 
har bara ett fåtal bitar kvar innan mosaiken är färdig 
och jag kan inte låta den bli klar. 

Jag pratade med Eskil om gifter, bara så där i förbigå-
ende. Jag tror jag vet hur jag vill göra nu. Jag bara hoppas 
att mitt testamente hedras, och att ingen annan blir så 
påverkad av mosaiken som jag varit. 

Jag har haft ett långt och tillfredsställande liv. Det är 
dags nu.
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Rollpersoner
Det är 20-tal när det här äventyret utspelar sig, vilket 
innebär att kvinnor och personer från en lägre klasstill-
hörighet har svårt att ta sig ur de roller de är tillskrivna. 
För min del tycker jag att det är roligare om alla får en 
bra upplevelse än om att allting håller sig enligt en strikt 
historisk kontext. Det finns trots allt magi och rollper-
sonerna skall försöka undvika att ett formlöst monster 
använder en mosaik som portal. Känn efter vad som 
känns bra. Det är viktigare att efterleva 20-talets anda 
och att spelarna har roligt än att begränsa spelet med 
konstruerade sociala regelverk.

Rollpersonerna är också skrivna med en viss könstill-
hörighet i åtanke, men det är fritt fram att byta som 
spelaren vill. 

Det finns i äventyret två kvinnor, två män och två roll-
personer som kan vara vilket som (icke-binära). Om 
spelledaren och spelarna så önskar så strunta i att det är 
20-tal och låt det vara fritt fram med vad som än känns 
bra. Det är viktigare att spelarna har roligt än hur de 
presenterar sig när det gäller könsidentitet.
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Julia Jonsson
Julia Jonsson föddes i Kiruna för drygt trettio år sedan. 
Hennes far var brukspatron och hade råd att skicka sin 
enda dotter till Lund för en konstutbildning. Han hade 
även råd att få universitetet att ha överseende med att 
Julia var kvinna.

I Lund läste Julia även konsthistoria och arkeologi. Hon 
kom i kontakt med Tilda af Krooks konstnärsskap och 
blev snart fascinerad. Julia har trots sin ungdom blivit 
mer eller mindre expert på Tilda af Krooks konstnärs-
skap och liv. Hon vet det mesta som är publikt om Tilda.

Julia är dessutom en av få i gruppen som har träffat 
Tilda även om det var ett kortvarigt möte.

Julias uppfostran och uppväxt tillhör definitivt överklas-
sen och hon för sig också som en överklassdam. Hon 
behöver inte jobba, men hon har valt att göra det och är 
författare med konsthistoria som specialområde.

Angelicasällskapet är för Julia en ny bekantskap och hon 
har rekryterats enkom för sin kunskap om Tilda af Krook.

Julia har inte träffat någon i sällskapet tidigare, men 
hon vet vem Frida är.

Egenskaper
Anseende 
Övertala
Kredit
Börd

Avståndsvapen
Närstrid
Lönndom
Rörlighet
Styrka

Skador: 

Expertisområden
Antropologi och Etnologi
Historia och Arkeologi
Bibliotek och Arkiv
Ekonomi och Juridik
Konst och Hantverk
Kriminalteknik
Medicin
Mekanik
Naturvetenskap
Ockultism
Psykologi
Språk
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Tyko Strid
Tyko Strid är till utseendet knappast representativ för 
sitt yrke. Tyko är stor och stark med breda axlar och 
stora nävar. Han ser ut som en hamnarbetare mer än 
en antikhandlare.

Tyko växte upp på söder i Stockholm och ägnade mycket 
av sin ungdom åt kriminalitet, tills dess att han blev “lär-
ljunge” hos Pant-Karlsson, en gammal tant som visste 
mer om antikviteter än någon annan hälare i Stockholm.

Pant-Karlsson lämnade efter sig en mindre förmögenhet 
till Tyko som i sin tur öppnade en antikhandel som gick 
oväntat bra och nu är en av de största i Sverige.

Tykos kontakt med det ockulta hände en dag då han 
köpte ett dödsbo av Holger/ Helena Klasson som var 
fullt av artefakter med ockult påbrå och oroväckande 
tendenser. Angelicasällskapet tog kontakt med honom 
när grannskapet började uppleva underliga djurattacker. 
De lyckades sätta stopp för händelserna och rekryterade 
Tyko på köpet.

Tyko känner med andra ord Holger/ Helena i sällskapet.

Egenskaper
Anseende
Övertala
Kredit
Börd

Avståndsvapen
Närstrid
Lönndom
Rörlighet
Styrka

Skador

Expertisområden
Antropologi och Etnologi
Historia och Arkeologi
Bibliotek och Arkiv
Ekonomi och Juridik
Konst och Hantverk
Kriminalteknik
Medicin
Mekanik
Naturvetenskap
Ockultism
Psykologi
Språk
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William Fürst
William föddes i Bremen till Tyska föräldrar. Han växte 
upp strax innan och under första världskriget och var 
inkallad soldat i den tyska armén. 

Under kriget såg han många underliga saker och fick en 
snabbutbildning i hur man hanterar zombies - eller vad 
det nu var - i skyttegravar när senapsgasen ligger tung 
över marken och gasmasken har varit på i flera dygn. 

William är den första att erkänna att kriget satte sina 
spår. Fürst är inte särskilt stolt över sitt påbrå eller sin 
nationalitet men han gör så gott han kan för att göra 
bot och bättring.

Angelicasällskapet kontaktade William och erbjöd honom 
inte bara någon att prata underliga skeenden med, men 
även hjälp att etablera sig i Sverige där han känner sig 
mer hemma än han någonsin gjort i Tyskland. I utbyte 
får Angelicasällskapet då och då dra nytta av Williams 
kunskaper och färdigheter.

William känner till Frida och Tyko, men har inte tidigre 
träffat någon i sällskapet.

Egenskaper
Anseende
Övertala
Kredit
Börd

Avståndsvapen
Närstrid
Lönndom
Rörlighet
Styrka

Skador

Expertisområden
Antropologi och Etnologi
Historia och Arkeologi
Bibliotek och Arkiv
Ekonomi och Juridik
Konst och Hantverk
Kriminalteknik
Medicin
Mekanik
Naturvetenskap
Ockultism
Psykologi
Språk
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Frida de Geer
Frida är hobbyhistoriker, hobbyockultist och precis som 
Tilda af Krook så rik att hon inte behöver fundera över 
vad andra tycker, i alla fall inte under någon längre 
period.

Fridas föräldrar är några av de som avled ombord på 
Titanic och lämnade henne föräldralös vid ung ålder. 
Hennes morföräldrar uppfostrade henne - eller gjorde 
så gott de kunde - men morfadern var sträng och oför-
låtande och dessutom ockultist.

Frida bestämde sig för att revoltera mot morfadern och 
under en lång tid trodde hon bara på det hon kunde se 
och mäta. Det höll hon fast vid tills morfadern dog i ett 
underligt blått sken på vinden som skakade om hela 
huset och mormodern och Frida fick fly herrgården 
eftersom det hände så mycket underligt där.

Angelicasällskapet kallades in, fick ordning på huset och 
Frida har varit medlem sedan dess. Efter Julia är Frida 
den som vet mest om Tilda af Krook.

Frida vet vem Julia är och det var på hennes förslag 
som Julia blev indragen. Hon har också haft samröre 
med Carl/ Carolina.

Egenskaper
Anseende
Övertala
Kredit
Börd

Avståndsvapen
Närstrid
Lönndom
Rörlighet
Styrka

Skador

Expertisområden
Antropologi och Etnologi
Historia och Arkeologi
Bibliotek och Arkiv
Ekonomi och Juridik
Konst och Hantverk
Kriminalteknik
Medicin
Mekanik
Naturvetenskap
Ockultism
Psykologi
Språk



M a r d r ö M s M o s a i k e n  -  a p p e n d i x k u t u l u

11

Carl/ Carolina 
Martinsson
Carl/ Carolina Martinsson föddes i Jönköping och 
växte upp med en framstående men otroligt religiös 
familj. Fadern var präst med adligt påbrå och modern 
kom ifrån brukspengar.

Carls/ Carolinas uppväxt präglades av kyrkan, av att 
vara dygdig och duktig och av en far som inte tvekade 
inför att aga sina sex barn. Carl/ Carolina var född 
näst sist, med bara lilla Marianne som eftersläntrare 
tre år efter hen. 

Trots en ganska strikt uppväxt fick barnen ändå en 
god utbildning. Det ingick i att hålla ett gott anseende 
utåt.

Carl/ Carolina kom i kontakt med Angelicasällskapet 
på en föreläsning om alternativa religioner och blev 
så fascinerad att hen började läsa på själv om diverse 
ockulta företeelser. När Carl/ Carolina flyttade hemi-
från tog hen kontakt med sällskapet och bad att få bli 
inblandad.

Carl/ Carolina har pratat lite med Frida, och vet vem 
Tyko är.

Egenskaper
Anseende
Övertala
Kredit
Börd

Avståndsvapen 
Närstrid
Lönndom
Rörlighet
Styrka

Skador

Expertisområden
Antropologi och Etnologi
Historia och Arkeologi
Bibliotek och Arkiv
Ekonomi och Juridik
Konst och Hantverk
Kriminalteknik
Medicin
Mekanik
Naturvetenskap
Ockultism
Psykologi
Språk
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Holger/ Helena 
Klasson
Holger/ Helena Klasson är medicinare vid universite-
tet i Lund och är nästan färdig med sin utbilding. Hen 
tycker om att ta hand om människor och har ett genu-
int intresse av att göra världen till en bättre plats.

Klasson kommer ifrån Ystad och tillhör egentligen 
arbetarklassen, men ett oväntat arv från en stenrik 
farbror gjorde Klasson väl bemedlad tidigt i livet, ett 
lyckokast eftersom hen vuxit upp på ett barnhem utan 
nära släktingar. Farbrodern var okänd fram till sin 
död.

Arvet bestod förutom pengar av en omfattande sam-
ling antikviteter. En del av de antikviteterna kom med 
lite komplikationer. 

Tyko strid köpte dödsboet och Klasson och Tyko blev 
snabbt vänner, till och med när arvet visade sig vara 
lite livligare än förväntat.

Klasson blev indragen i Angelicasällskapet tillsam-
mans med Tyko och trots en mindre incident på bår-
huset med reanimerade lik som en kursare lyckades 
åstadkomma har Klasson varit rätt nöjd med tillvaron 
sedan dess.

Egenskaper
Anseende
Övertala
Kredit
Börd

Avståndsvapen
Närstrid
Lönndom
Rörlighet
Styrka

Skador

Expertisområden
Antropologi och Etnologi
Historia och Arkeologi
Bibliotek och Arkiv
Ekonomi och Juridik
Konst och Hantverk
Kriminalteknik
Medicin
Mekanik
Naturvetenskap
Ockultism
Psykologi
Språk
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Mardrömsmosaiken
”Tilda af Krook, konstnär, filantrop och diverse svenska museums väl-
görare i över 25 års tid, gick på söndagsmorgon bort i sitt hem i 
Lund. af Krook lämnar efter sig en enorm mängd föremål, antika skat-
ter så väl som hennes egen konst.

En minnesstund för Tilda af Krook hålles på torsdag, i Kulturens 
samlingssal. Sörjande och allmänhet är välkomna för att ta avsked av 
denna i sanning helt unika person som genom sin gärning betytt så 
mycket för svensk kultur och framförallt för Skånes museer.” 


