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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.” 

Introduktion
Välkommen till Mardrömsmosaiken.

Mardrömsmosaiken är ett äventyr som började som en 
del av ett projekt jag hållit på med under åtskilliga år, 
men som nu istället får utgöra stommen för ett konvent-
säventyr. Jag har inte skrivit konventsäventyr på mer än 
tio år, så om det finns aspekter av detta som inte fung-
erar så ber jag om ursäkt i förväg.

Mardrömsmosaiken utspelar sig på sent 1920-tal i Lund 
och delvis i Malmö. Det använder sig av den lite enk-
lare regelmotorn Kutulu, som är avsedd att fokusera på 
undersökande och ledtrådar. Som spelledare ger jag dig 
förhoppningsvis tillräckligt underlag för att dels driva 
äventyret framåt om spelarna skulle stå lite handfallna, 
och dels att se till så att det finns nog med ledtrådar för 
att de skall kunna lösa problemet. 

Äventyret är tänkt att vara skräckinjagande ur aspekten 
att spelarna skall misstro sina egna sinnen. Ett tillta-
gande vansinne smyger sig på dem, och drömmar och 
hallucinationer är en stor del av äventyret. 

En annan aspekt som du som spelledare kan spela på 
och stressa dem med är att det dels finns arvtagare som 
vill ha sin del av Tilda af Krooks stora förmögenhet, men 
att det också finns en konflikt mellan Malmö Museum, 
Lunds Historiska museum och Kulturen i Lund. Malmö 
Museum vill ha sin del av samlingarna och de har sina 
ögon på huvudpersonen i äventyret, det vill säga mosai-
ken. Det vill även Historiska Museet i Lund, men Alicia 
Persson är god vän med kuratorn, Axel Wåhlin.

Synopsis
Tilda af Krook, konstnär, arkeolog och filantrop, har avli-
dit vid den mogna åldern 107 år. Utöver att vara ovanligt 
långlivad var Tilda också rik som ett troll och stöttade 
diverse företag och institutioner i sin hemstad, Lund.

Tilda har dock bland alla sina artefakter ifrån forntiden 
en som skiljer sig åt ifrån de övriga. Det är en mosaik 
som många tror är en antik skatt Tilda plundrat ifrån 
en grävplats i Egypten angränsande till Israel och Jor-
danien, men som för ett mindre undantag är skulpterad 
av Tilda själv.

När rollpersonerna kommer in i äventyret är det för att 
kuratorn på Kulturen i Lund är vän med Lady Arling-
ton-Wright i Angelicasällskapet. Kuratorn, Alicia Persson, 
misstänker att allt inte står rätt till med Tilda af Krooks 
massiva samling antikviteter och hon behöver någon 
eller några som kan gå igenom den veritabla skatt af 
Krook lämnat efter sig, både till Kulturen, Lunds histo-
riska museum, Malmö Museum och privata individer 
som alla är otåliga att få ta del av arvet. 

af Krook uttryckte dock att samtliga artefakter i sam-
lingen var något Kulturen, Historiska Museet och Malmö 
Museum hade första tjing på, och om det skulle vara 
så att en arvtagare blev utan så skulle de istället få en 
summa pengar motsvarande artefaktens värde.

När en av Kulturens anställda började gå igenom af 
Krooks samling hände dock något oväntat. Personen 
började inte enbart babbla om mysterier bortom tid och 
rum, han började också bete sig underligt och avslutade 
det hela med att ta en promenad rakt ut i trafiken. Med 
tanke på hur ovanligt det är med bilar i Sverige vid det 
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här tillfället är det särskilt anmärkningsvärt att han blev 
påkörd av en lastbil.

Henrik Magnusson är fortfarande vid liv och vårdas 
nu för allvarliga skador på Kirurgen i Lund. Han hal-
lucinerar fortfarande och går på tunga antipsykotiska 
mediciner. Eftersom det här är 1920-tal handlar det om 
opium och barbiturater.

Rollpersonerna kommer in i handlingen när Arling-
ton-Wright ber dem att undersöka saken. Deras exper-
tis, mitt emellan ockultism och arkeologi, är precis det 
som behövs.

Intervjuer med den knappt sammanhängande Magnus-
son och med Alicia Persson avslöjar att Magnusson kata-
logiserade mosaiken när ”drömmarna började”. Magnus-
son har med sin egen begränsade konstnärliga förmåga 
försökt bygga vidare på den mosaik som af Krook påbör-
jade innan sin död, men hans försök är undermåliga jäm-
fört med Tildas. När rollpersonerna kommer i kontakt 
med mosaiken upptäcker de två saker. 1. Det är inte en 
antik mosaik, utan något Tilda själv skapat. 2. Med ett 
undantag. En tredje bieffekt är att rollpersonerna börjar 
drömma om en stad i evigt mörker och sand och i allt 
högre grad drivas av en önskan att färdigställa mosaiken, 
även om det också framkallar en djup fruktan i dem.

I mosaiken finns ett fragment av en mosaik upphittad 
av af Krook i den Egyptiska öknen nära Israel och Jor-
danien. af Krook stuvade undan den i ett lager under 
många år, men när hon började närma sig åttio åter-
kom hon till Lund för gott och började katalogisera sin 
samling. Hon kom i kontakt med mosaikbiten och drab-
bades av samma drömmar och driv som Magnusson nu 
drabbats av. Till skillnad från Magnusson var af Krook 
en skicklig konstnär och kunde avbilda den saknade 
mosaiken med stor precision. Hon var även duktig på 
att få materialet att både se ut som och agera som den 
6000 år gamla mosaiken.

Man kan till och med argumentera för att mosaiken höll 
henne vid liv, för den vill bli färdigställd.

Mosaiken föreställer Harag-Kolath. Att färdigställa den 
öppnar en portal mellan Harag-Kolath och mosaiken, 
och gör det möjligt för både Shub-Niggurath och hennes 
thousand young att kliva genom mosaiken.

Tilda af Krook tog hellre sitt liv, något rollpersonerna 
kan upptäcka, än att låta portalen bli färdig.Tre bitar 
mosaik kvarstår. Magnusson lyckades göra färdigt en 
innan han tog en promenad ut i trafiken.

För rollpersonerna blir det en kamp mot klockan, dels 
att förstå vad som händer/ har hänt, dels att försöka 
stoppa det.

Om de befinner sig i närheten av mosaiken är det dess-
utom stor risk att de hamnar mitt i mosaikens försök 
att bli färdigställd.

Under äventyret hittar rollpersonerna dels af Krooks 
dagbok från åren innan hennes död samt utgrävnings-
protokollet som hon skrev ner när hon hittade mosaiken.

Magnusson har också anteckningar från när han gick 
igenom af Krooks samling, och de, liksom intervjuer 
med Magnusson, ger en bild av vad som hänt.

För att stoppa Shub-Niggurath och hennes thousand 
young måste rätt mosaikbit förstöras. Att förstöra fel 
orsakar lagom mycket vansinne för att rollpersonerna 
drivs till att skapa en ny mosaikbit och reparera den 
gamla. Med andra ord har de tre försök på sig.

De som står på tur att ärva föremålen i af Krooks samling 
är också otåliga att få sina objekt, liksom Malmö Museum, 
vilket kan vara ytterligare en stressfaktor i äventyret.
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Äventyret
Tilda af Krooks bortgång har skapat en viss oro i Angeli-
casällskapets korridorer. af Krook var känd för sina inte 
alltid helt lagliga utgrävningar, sin aldrig sinande upp-
täckarlust och en vitalitet som fick de flesta att avundsjukt 
önska sig hennes livsglädje. af Krook var också känd för 
att vara en skicklig ockultist och Angelicasällskapet vet 
att hon samlade på ockulta artefakter.

Lady Arlington-Wright i Angelicasällskapet har varit i 
kontakt med kuratorn Alicia Persson, och de båda har 
kommit fram till att något är fel med af Krooks samlingar. 
Den känslan förstärks när Henrik Magnusson, konserva-
tor för stora delar av af Krooks föremål, en eftermiddag 
går rätt ut i trafiken och skadas allvarligt. Det är dags 
att koppla in experterna.

Rollpersonerna, som alla är medlemmar i Angelicasäll-
skapet, blir kontaktade av Lady Arlington-Wright som har 
ett uppdrag för arkeologi- och konstkunniga individer. 

Hon ber att de beger sig till Lund där miljonären och 
filantropen Tilda af Krook precis gått bort.

Alicia Persson, kurator vid Kulturen i Lund behöver hjälp 
med att gå igenom af Krooks samlingar innan föremå-
len kan släppas till arvtagarna. Enligt testamentet har 
Kulturen i Lund, Historiska Museet i Lund och Malmö 
Museum förtur till värdefulla artefakter som eventuellt 
skall gå till arvtagare, och arvtagaren får en summa 
pengar istället. 

När Henrik Magnusson, en av de museianställda som 
gått igenom samlingen, får ett mentalt sammanbrott, 
misstänker Alicia att något är fel och kontaktar Arling-
ton-Wright i förhoppningen om att hon kan rekommen-
dera någon som kan hantera både antikviteter och det 
övernaturliga. 

Lady Arlington-Wright har den perfekta sammansätt-
ningen med individer (rollpersonerna) som kan hantera 
både antikviteter, ockulta föremål och konst. 

Rollpersonerna får resa och boende betalt av museet och 
arvet tillåter en generös ersättning för de som jobbar 
med att organisera det. Med andra ord är det här en per-
fekt uppgift för rollpersonerna, och i synnerhet för Julia 
Jonsson som är expert på Tilda af Krooks konstnärsskap.

Ankomst i Lund
Alicia Persson  tar emot på stationen i en tjusig droska 
med museets namn på. Om gruppen består av fler än 
fyra spelare och fler än fyra rollpersoner är det en 
droska och en lite tilltygad lastbil som väntar. Det här 

är anmärkningsvärt lyxigt, med tanke på att det inte 
finns mer än i runda tal 50.000 bilar i hela Sverige.

Under den korta färden till Grand Hotel berättar Alicia 
Persson om situationen. För lite drygt två månader sedan 
gick museets välgörare Tilda af Krook bort. I hennes tes-
tamente angavs Kulturen i Lund som huvudsaklig arvta-
gare till hennes samling föremål med Malmö Museum 
som sekundär arvtagare, men i det fall museerna inte 
vill ha föremålet så skall det gå till en specifik person.

Henrik Magnusson började gå igenom materialet, men 
för två veckor sedan gick han rakt ut i trafiken och blev 
allvarligt skadad. Innan dess har han betett sig konstigt 
och klagat på underliga drömmar och att han känt sig 
driven att återskapa en mosaik som han har jobbat på.

Mosaiken är en av de mer uppseendeväckande objek-
ten i samlingen.

Alicia berättar också att Tilda skänkt dagböcker och 
utgrävningsprotokoll till museet och att rollpersonerna 
har fri tillgång till dem.

Kruxet som Alicia ser det är att hon har en rad arvta-
gare som hänger på låset och vill ha sina prylar. Det är 
stor press på museet att färdigställa inventarietagningen. 
Inte nog med det. Evert Larsson, en kurator på Malmö 
Museum vill veta vilka objekt Malmö kan börja flytta 
över till sina samlingar, och som hon säger, han börjar 
bli lite ohövlig i sina förfrågningar. Axel Wåhlin som är 
kurator för Lunds Historiska Museum är dock mer sam-
arbetsvillig och dessutom en kunnig historiker.

Hotellet
Sällskapet bor på Grand Hotel i Lund. Hotellet ligger vid 
Bangatan i Lund och Kulturen ligger inte långt därifrån. 
Droskan har inte många hundra meter att fara.

Museet och samlingarna
Kulturen i Lund har en anrik historia. Samlingen grun-
dades av Georg Karlin tillsammans med ett par med-
hjälpare. Samlingen övertogs av Kulturhistoriska fören-
ingen i södra Sverige och 1890 köptes den första fastig-
heten. Kulturen är fortfarande under uppbyggnad och 
Alicia medger att det främst är vardagliga föremål hon 
som kurator är ute efter. Historiska Museet i Lund och 
Malmö Museum har förtur till de antika egyptiska och 
sumeriska föremålen.

Historiska Museet i Lund är också under uppbyggnad, 
liksom Malmö Musem, så mycket av samlingarna kom-
mer att stuvas undan i väntan på att visas.
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Alicia Persson är mindre orolig för de objekt hon själv 
vill lägga till Kulturens samlingar. Hennes största oro är 
mosaiken som Henrik arbetade på.

Tilda af Krook skänkte samlingarna och en årlig budget 
som består av avkastningen från en stiftelse till muse-
erna för ett tjugotal år sedan. Samlingarna finns lagrade 
i Tildas hem som ligger vid observatorieparken. Hon 
har en angränsande vinge till huset där det mesta finns 
förvarat och där Henrik har arbetat.

Tilda af Krook slutade inte helt med sina expeditioner 
förrän i nittioårsåldern och innan dess hann hon hitta 
mycket som legat gömt i sanden.

Tilda af Krooks samling
Efter att rollpersonerna installerat sig på hotellet och 
kanske fått en rundvandring på Kulturen samt på His-
toriska museet, föreslår Alicia att de skall åka hem till 
Tilda af Krooks hem vid observatorielunden.

Det är tt hus i klassisk stil med två tillhörande byggnader, 
en ateljé och en samlingssal. Ateljén är förmodligen i 
detta skedet endast intressant för Julia, men den kom-
mer att få en mer framträdande roll senare i äventyret.

Det är svårt att föreställa sig den oerhörda mängd före-
mål af Krook samlat på sig under sitt långa liv. Lårar 
står uppställda i långa rader och de som håller på att 
tömmas är fulla av träull och silkespapper.

Den mosaik Henrik Magnusson jobbat med ligger upp-
lagd på ett stort stålbord. Halva mosaiken är upplagd. 
Den föreställer en stad i en öken. Stilen lutar mer åt 
etruskisk än egyptisk. En klumpig imitation av de övriga 
mosaikbitarna ligger också på bordet.

Ledtrådar
 ▶ Mosaiken föreställer den mytiska staden Harag-Ko-

lath. En rollperson med ockultism, konst & hant-
verk eller historia och arkeologi 3 kan avgöra att 
det är Harag-Kolath som avbildas.

 ▶ En rollperson med konst och hantverk kan med 
svårighet avgöra att mosaiken har färdigställts i 
nutid.

 ▶ Den klumpigt utförda mosaikbiten är inte infogad 
i mosaiken, den passar inte.

 ▶ Resten av mosaiken är på väg att packas upp och 
det verkar som om detta var Henrik Magnussons 
största projekt för museet.

 ▶ Till mosaiken hör en utgrävningsjournal skriven 
av Tilda af Krook. Tilda har inte redogjort för att 
hon hittat mer än en mosaikbit, vilket kan assis-
tera i misstankarna runt att det är af Krook själv 
som fortsatt på mosaiken.

 ▶ I samlingen finns också dagböcker. Om rollper-
sonerna tillbringar ett par dagar med att studera 
dem kommer de att komma fram till att Tilda 
plågades av mardrömmar och drevs till att göra 
färdigt mosaiken.

 ▶ En person med psykologi och/ eller medicin kan 
känna igen tecknen på att Tilda funderade på att 
ta sitt liv hellre än att färdigställa mosaiken.

Henrik Magnussons klagan
Henrik Magnusson är ett sorgset paket av brutna ben, 
mardrömmar och lite skam inblandat for good measure. 
Henrik är en av Historiska museets mest erfarna kura-
torer och sattes på att gå igenom samlingen av Alicia 
Persson i samarbete med Kulturen i Lund.

När rollpersonerna hälsar på första gången tar en av 
Henriks sköterskor rollpersonerna åt sidan och berättar 
att Henrik kan bli mycket upprörd om man pratar för 
länge om samlingarna. 

Henrik har också vid tillfälle försökt att ta sig ifrån 
sjukhuset och tillbaka till museets samlingar. Med ett 
ben brutet på flera ställen, knäckta revben och ett bru-
tet nyckelben har han dock inte kunnat ta sig så långt. 
Henrik får också barbiturater och opium för att hålla 
honom lugn.

Ett samtal med Henrik rör sig mellan högt och lågt, detal-
jer och stora drag. I och med att han har så ont har han 
också mycket smärtstillande i kroppen och hans fokus 
brister minst sagt då och då.

För rollpersoner med medicinsk utbildning står det 
klart att Henriks skador är allvarliga. Han borde kan-
ske egentligen dött av promenaden han tog rakt ut på 
en vältrafikerad gata.

Henrik själv är förvirrad och framförallt mycket ange-
lägen om att mosaiken aldrig blir färdig.

Ledtrådar
 ▶ Henrik berättar om mardrömmar han haft om 

en stad under sanden. Staden är Harag-Kolath, 
något rollpersoner med ockultism eller historia 
och arkeologi bör kunna klura ut.

 ▶ Henrik säger också att han känt sig tvungen 
och driven att göra klart mosaiken. När det sak-
nats bitar har han försökt göra dem själv, men 
misslyckats.

 ▶ I Tildas dagbok, som Henrik läst, berättar hon om 
liknande tvångstankar. Henrik säger att det är de 
som driver på och att de vill att mosaiken skall bli 
klar av okänd anledning.

 ▶ Under samtalet med Henrik står det klart att Hen-
rik hellre gick ut mitt i en vältrafikerad gata än att 
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göra klart mosaiken, så rädd är han för vad som 
väntar bortom den, något rollpersonerna bör ta 
med sig därifrån.

 ▶ Om du som spelledare vill dra ut lite på det så 
kan Henrik drabbas av milt hysteriska utbrott som 
hindrar honom från att uttrycka sig helt klart, och 
som får personalen på avdelningen att be rollper-
sonerna att gå.

Utgrävningsdagboken
Utgrävningsdagboken som medföljer mosaiken är en 
noggrann redogörelse för vart mosaikbiten hittades, när 
den hittades och kontexten runt utgrävningen.

af Krook har redogjort för väder, omgivningar och lik-
nande, allt för att ge en så tydlig bild av utgrävningen 
hon kan. I utgrävningsdagboken finns också en oerhört 
skickligt genomförd skiss av mosaikbiten (ledtråd).

Hon har dock inte nämnt några andra mosaikfynd, vilket 
kan framstå som något förbryllande för en rollperson 
med kunskaper i arkeologi. Vanligtvis - om arkeologen 
är en välutbildad och skicklig sådan, nämns varje fynd 
på precis samma sätt som den ursprungliga mosaikbiten. 
Att af Krook inte gjort det, eller att alla bitar hittats på 
exakt samma plats, är osannolikt.

Det är bara i oplundrade gravar som fynd håller ihop 
på det viset, och fyndplatsen af Krook uppger var en 
stadsruin under mark, inte en gravplats.

Dagboken återger också enbart hur af Krook och hennes 
team hittade en mosaikbit, inte mer.

Dagboken går också igenom hur envis hennes utgräv-
ningsledare varit, och hur han flera gånger viftat bort 
hennes oro att gräva på platsen där de hittade mosaiken.

Till en början verkade af Krook vara helt okej med att 
överge utgrävningen och har till och med planer på det. 
Hon skriver dock senare i sin dagbok att det är något 
som håller henne kvar i området, ett tvång som känns 
onaturligt.

När mosaikbiten hittats börjar både af Krook och hen-
nes team att rapportera mörka drömmar om en stad 
begraven i sanden.

Så fort mosaikbiten är nerpackad och ivägskickad, något 
af Krook tvingas till på grund av oroligheter i området, 
återgår allt till det normala med utgrävningen.

I en dagbok från mitten på 80-talet nämns mosaiken 
igen. af Krook skriver att hon försökt motstå den, men 
att hon vaknat på natten i sin ateljé med händerna täckta 
av porslinslera och en ny mosaikbit i ugnen.

I dagboken strax innan Tildas död säger hon samma sak, 
att mosaiken kallar igen, trots hennes åtgärder, och att 
hon inte är stark nog att motstå.

Ledtrådar
 ▶ I Tilda af Krooks papper nämns bara en mosaikbit 

som hittats av henne och hennes team.
 ▶ Dagboken antyder att Tilda gjort mycket av mosa-

iken på egen hand, ledd av drömmar.
 ▶ Tildas skisser av objekt hon hittat verkar stödja 

att hon är en mycket skicklig konstnär.
 ▶ Tildas sista anteckningar antyder att hon är beredd 

att ta livet av sig för att hindra mosaiken från att 
bli klar.

 ▶ Hennes ”åtgärder” verkar ha bestått av att packa 
mosaiken i salt och att försegla lårarna med ett 
sigill.

 ▶ Sigillet är ett elder sign, vilket antyder en koppling 
till de yttre gudarna.

 ▶ Tilda tror att mosaiken är en bild av en stad, för-
modligen Harag-Kolath, men hon är inte säker.

 ▶ En noggrann läsning av Tilda af Krooks dagböcker 
antyder att mosaiken varit en del av hennes liv 
sedan hon hittade den och att hon kontinuerligt 
försökt förstöra den men inte lyckats.

 ▶ Tilda skriver att mosaikbiten måste krossas och 
att sigillet inuti måste förstöras. Det går att göra 
genom att smälta ner sigillet.

 ▶ Om man läser mellan raderna inser man att Tilda 
inte lyckats förstöra mosaiken på grund av att hon 
har för stor respekt för antikviteter.

 ▶ Se appendix för handouts.
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Händelser i 
äventyret
Mardrömmar
Rollpersonerna börjar nästan omedelbart drömma mar-
drömmar om en gigantisk stad under marken. Till en 
början är det lätt att vifta bort dem som reflektioner 
av vad som hänt i Lund sedan de kommit hit, men ju 
längre in i äventyret de kommer, desto svårare blir det.

Mardrömmarna blir efter hand synkroniserade och roll-
personerna drömmer samma sak, samtidigt.

Mardrömmarna är alltid centrerade runt Harag-Kolath.

Ibland är staden tom och övergiven och ibland känner 
rollpersonerna en skräckinjagande närvaro.

Vill du verkligen skrämmas kan du hinta om Shub-Nig-
gurath och hennes thousand young som väntar på att 
mosaiken skall bli klar.

Med mardrömmarna följer en outsäglig skräck för det 
som rör sig i Harag-Kolath, tillsammans med ett nästan 
outhärdligt begär att göra färdigt mosaiken.

I termer av vansinne gör rollpersonerna det deras hjär-
nor gör bäst. Förnekar till en början drömmarna, hittar 
på egna detaljer som skiljer drömmarna åt och så vidare.

Ju längre tiden går, desto svårare blir dock drömmarna 
att förneka för rollpersonerna.

Se appendix för mardrömsbeskrivningar.

Att vakna i ateljén
I och med att Alicia Persson har anlitat rollpersonerna 
har hon också givit dem nycklar till af Krooks hem.

Låt en av dem försvinna en natt när drömmarna greppat 
tag om dem. Rollpersonen återfinns i af Krooks ateljé 
med porslinslera över armarna och en mosaikbit på väg 
att färdigställas. 

Mosaikbiten har exakt rätt dimensioner för att fylla ett av 
de kvarvarande hålen i mosaiken. Motivet passar också in.

Rollpersonen som gjort biten har inget minne av hur 
de hamnade i ateljén, bara ett onaturligt begär att göra 
klart mosaiken.

Arvtagarnas klagan
En mer omedelbar återkoppling till en del av rollperso-
nernas uppdrag sker när Ture Sebastian af Krook, en av 

Tildas arvtagare stormar in i salen där rollpersonerna 
jobbar och högljutt begär att få ut sitt arv ifrån ”gam-
melmoster Tilla”. 

Ture är helt klart alkoholpåverkad och verkar inte sär-
skilt benägen att avvakta sitt arv.

Efter en längre diskussion framgår det att Ture struntar 
i om han får artefakten eller pengarna. Han behöver 
pengarna för att betala av skulder han har. Det senare 
nämner han inte högt.

Alicia Persson kan också milt påpeka att ett flertal av 
Tildas släktingar har hört av sig för att få sina arv till-
delade sig.

Kuratorernas klagan
Det finns en klar konflikt mellan Malmö Museum och 
Kulturen i Lund, och även om inte samma konflikt finns 
mellan Historiska Museet och Kulturen, så anas ändå en 
viss otålighet ifrån Axel Wåhlins sida. 

Malmö Museum är angelägna om att se till så att åtmins-
tone delar av af Krooks samlingar hamnar hos dem.

Kuratorn i Malmö har satt sitt sikte på mosaiken och dri-
ver en hård förhandling med Alicia Persson runt vilka 
föremål som skall hamna vart. Till skillnad från Alicia 
och Axel är Evert Larsson inte särskilt insatt i Tilda af 
Krooks samlingar och dess ockulta egenskaper. 

Alicia kan klaga på att Evert och Axel har varit på henne 
om mosaiken och om samlingarna för att ytterligare 
stressa rollpersonerna.

Det hela dras till sin spets när Evert Larsson en dag 
högröd i ansiktet och med Alicia springande efter sig 
kommer instormande i Tildas hem där mosaiken ligger 
och börjar gasta om hur mosaiken skall tas till Malmö, 
omedelbart och att han har papper på att så skall ske.

Det visar sig senare att dokumenten som Evert Larsson 
har med sig förvisso kräver att mosaiken flyttas, men det 
är inte så akut som Larsson utger det hela för att vara.

Larsson kan dock skapa problem för rollpersonerna 
genom att placera vakter runt mosaiken. Det  är upp 
till spelledaren att avgöra om det händer.

Att förstöra mosaiken
Ju närmare rollpersonerna kommer att fullborda mosai-
ken - kom ihåg att delar av den fortfarande är nerpackad 
- desto kraftigare blir både begäret att färdigställa den 
som att förstöra den.
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Det bör bli tydligt, genom rollpersonernas efterforsk-
ningar - att mosaiken är en portal. Om rollpersonerna 
inte snappar att så är fallet kan du låta dem drömma 
om hur svarta tentakler slingrar sig ut ur mosaiken. Du 
kan också använda af Krooks dagböcker och Henrik 
Magnussons varningar.

För att förstöra portalen måste rollpersonerna hitta den 
ursprungliga mosaikbiten. Till sin hjälp har de Tildas 
utgrävningsjournal och hennes dagböcker. I utgrävnings-
journalen finns en noggrann skiss på mosaikbiten där 
det syns en hårfin spricka i materialet samt en avsla-
gen flisa. För att korrekt matcha mosaikbit och skiss 
krävs antingen tre i konst och hantverk eller historia 
och arkeologi.

För att göra det hela mer stressigt kanske mosaiken 
måste läggas upp för att hitta biten. Om du vill kan du 
låta rollpersonerna förstöra ett par ”gratisbitar” bara för 
att låta dem vakna med reparerade bitar och drömma 
om Shub-Nigguraths ökande vrede inför deras trots.

Att förstöra mosaikbiten kräver något Tilda aldrig kla-
rade av att göra. Slå sönder den. Inuti mosaikbiten finns 
ett metallsigill som också måste förstöras. Det går att 
smälta det eller såga sönder det.

Det kan ju tilläggas att Alicia Persson inte blir glad om 
hon ser rollpersonerna slå sönder mosaiken. En bra 
metod från att avskräcka dem från att gå bärsärkagång 
i porslinet.

Vakterna som Evert Larsson placerar i salen kan också 
vara avskräckande. Tanken är att det skall bli en spän-
ning mellan behovet att göra klart mosaiken och behovet 
att förstöra mosaikbiten.

Mosaikbiten
Den mosaikbit som innehåller portalen är lite missfärgad 
på baksidan. Den har också en något ojämn yta. Allt det 
kommer sig av det metallsigill som är inbakat i leran.

Framsidan föreställer en cirkel med vågmönster som 
utgår ifrån den, det kan vara allt från ett öga till en por-
tal, till en svart sol.

Tyvärr finns det flera liknande bitar i mosaiken. Den 
faktor som skiljer biten åt är att den är tyngre och har 
en fin spricka tvärs över glasyren.

Portalen
Att åkalla en portal genom att bygga den kräver inga 
ritualer eller offer. Däremot kräver den ett sigill.

När rollpersonerna läser på om mosaiken kan de få reda 
på just detta och även klura ut att mosaikbiten måste 
vara den bit som innehåller sigillet, något som kommer 
att vara viktigt att veta om rollpersonerna inte hittar 
mosaikbiten till att börja med.

Tilda af Krooks dagböcker och anteckningar har all infor-
mation de behöver. Det enda som inte finns där är så 
klart mosaikbiten.

Avslutningen
Antingen lyckas rollpersonerna i sitt uppsåt att förstöra 
mosaikbiten, vilket leder till färre mardrömmar och en 
distinkt brist på invaderande Shub-Nigguraths och Dark 
Young, eller så misslyckas de.

Vid ett misslyckande går det ändå att ”lyckas” genom att 
i panik förstöra hela mosaiken och sedan desperat leta 
efter sigillet som döljer sig i mosaikskärvorna - förut-
satt att rollpersonerna läst på om den här sortens por-
taler förstås.

Att Tilda aldrig lyckades förstöra mosaiken beror till stor 
del på hennes respekt för antikviteter. Det är också ett 
alternativ som fungerar. Att packa mosaiken i salt och 
försegla lårarna. Det kommer dock krävas en hel del för 
att övertyga både Alicia och Evert om att det är en bra 
idé. Risken finns också att var lårarna än förvaras, så 
kommer de att öppnas en dag.

Misslyckas rollpersonerna helt så intar Shub-Niggurath 
och hennes Dark Young Lund under en period. Det är 
som att hela världen har glömt att Lund finns. Det blir 
ett svart hål i Sveriges geografi under den period som 
Shub-Niggurath hänger kvar där.

Angelicasällskapet vet förstås vad som hänt och var-
nar om staden. I nyheterna spekuleras det om allt från 
studenter som löpt amok till kemiska experiment på 
universitetet.

Den svenska regeringen står lite handfallen inför hur en 
av de äldsta universitetsstäderna i Sverige plötsligt bara 
inte finns längre, men efterhand tar byråkratin vid och 
järnvägar byggs om, universitet upprättas i andra städer 
och livet går vidare.
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Platser
Grand Hotell i Lund
Grand Hotell är för rollpersonerna en relativt ny byggnad 
ifrån mitten på 1800-talet. Den är elegant, lite rokokoin-
spirerad och rummen som rollpersonerna får är mycket 
lyxiga. Hotellet ligger nära Kulturen och det är även gång-
avstånd till Tilda af Krooks hem vid Observatorielunden.

Rollpersonerna kan bo var för sig, eller om de hellre 
vill, ha anslutande rum. 

Kirurgen i Lund
Kirurgen är till skillnad från många andra medicinska 
byggnader en ren och välorganiserad plats. Kakel klär 
de vita och blå väggarna och golven är belagda med 
golvplattor i keramik. Mer än en korridor i det svala 
huset skrubbas av vaktmästare och städare när rollper-
sonerna anländer.

Sköterskor i vit och ljusblå uniform tar emot. Doktorerna 
skyndar runt i vita rockar och med stetoskop runt halsen.

Henrik ligger ensam i ett mindre rum med dörren öppen 
ut mot korridoren. Han är fastspänd i sängen med läder-
remmar och ett dropp ifrån en glasflaska är fäst i hans 
arm.

Tilda af Krooks hem
Huvudbyggnaden är det hem där Tilda af Krook till-
bringat större delen av sitt liv. Det är en klassisk bygg-
nad, uppförd någon gång under 1800-talet men utan de 
nybarocka inslag som är så vanliga i sådana byggnader. 
Det är ett stort hem med tre våningar. De två översta är 
oanvända sedan många år tillbaka. Det finns två områ-
den som kan vara av intresse här, arbetsrummet och 
biblioteket.

Arbetsrum
Tilda af Krooks arbetsrum är ett rum bestående av ett 
stort skrivbord, flera hyllor som är fulla av anteck-
ningsböcker och en rad lösa papper som till största 

delen verkar bestå av påminnelselistor och lösryckta 
anteckningar.

Bibliotek
Biblioteket är ett imponerande rum med bokhyllor som 
fyller rummet från golv till tak. En stege på en räls finns 
att tillgå vid varje vägg.

Mitt i rummet finns ett kortregister med alla böcker. En 
exkursion ner i registret avslöjar att Tildas boksmak rör 
sig ifrån biografier till ockulta skrifter. För bibliofilen 
finns det en hel rad intressanta ockulta och halvockulta 
böcker här. För att underlätta för rollpersonerna så är 
det inte alls svårt att hitta information de behöver i bib-
lioteket. Jätteobskyra böcker finns så klart inte, men det 
mesta de behöver går att hitta.

Ateljén
Ateljen är en dröm för konstnärer. Här finns en kera-
mikugn, drejskivor, en arbetsbänk för silversmide och 
en träarbetsbänk. Här finns också hyllor med material, 
bland annat akvarellfärg, oljefärg, emalj och lasyrer. I 
korthet finns här allt man som konstnär kan tänkas vilja 
ha och behöva. 

Ledtrådar
 ▶ En keramikbit som är misstänkt lik mosaiken lig-

ger i soporna här. Det verkar som att färgen på 
mosaiken är lite fel.

 ▶ Bakom en bänk hittar de som letar en skiss på den 
färdiga mosaiken. Den avbildar Harag-Kolath. Det 
är samma skiss som finns i dagboken, men större.

Harag-Kolath
Harag-Kolath är en enorm megastruktur som är begra-
ven någonstans under öknen i Saudiarabien. Den är 
även känd som den Namnlösa Staden och har varit ett 
tillhåll för många civilisationer under årtusendenas gång.

Harag-Kolath är ett tillhåll för Shub-Niggurath och hen-
nes tusen unga, och det är inte en plats rollpersonerna 
vill bege sig till.
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Spelledarpersoner
Lady Arlington-Wright
Lady Arlington-Wright känner inte bara till Tilda af Krook 
hon har även brevväxlat med henne om diverse ockulta 
företeelser.

Varandes två förmögna damer som skapat sin egen för-
mögenhet genom att inte direkt bete sig som damer gör 
vid denna tid, hittade de båda snabbt mycket att prata 
om, inte minst spiritism och seanser. 

Tilda har pratat lite om mosaiken med Lady Arling-
ton-Wright, men inte tillräckligt för att Miriam skall 
kunna bekräfta att det är en portal till ett annat plan. 
När Tilda af Krook dog och Alicia kontaktade Arling-
ton-Wright var det en lättnad för Miriam att kunna hjälpa 
till. Hon misstänker att allt inte är som det borde vara 
i Lund. 

Expertiser: Ockultism, Ekonomi & juridik, Antropologi 
& etnologi

Tilda af Krook
Tilda af Krook levde i 107 år. Hon dog inte av ålder, hon 
valde att ta sitt liv.

Under senare delen av sitt liv plågades Tilda av mar-
drömmar och hon skrev om dem i sina dagböcker. De 
är skrämmande lika de drömmar som Henrik Magnus-
son berättar om när rollpersonerna pratar med honom, 
samt de drömmar som rollpersonerna själva upplever.

Tilda af Krook var också konstnär av rang, skicklig på 
många områden. Hennes konst säljer för höga sum-
mor, högre nu när hon är död. Tildas konstnärsskap är 
inspirerat av spiritism och dualism. Hon använde ofta 
ockulta motiv i sina konstverk och mycket av det hon 
gjorde går att härröra till en mysticism och till viss del 
nationalromantisk anda.

Tildas hus innehåller fortfarande mängder med arte-
fakter och konst och ibland kan det vara svårt att skilja 
på konsten och artefakterna. Det här är en aspekt av 
hennes konst som kan hjälpa rollpersonerna att förstå 
att Tilda är den som skapat mosaiken. 

När Tilda dog såg hon fortfarande ut att vara i 60-års-
åldern. Hon har - ovetandes - en annan artefakt som 
bromsar åldrande, och hon hade förmodligen levt ännu 
längre om hon valt att inte ta sitt liv.

Alicia Persson
Alicia Persson är en lång, tunn kvinna i 50-årsåldern. 
Hennes hår är uppsatt är i en stram knut och hon klär 
sig minst sagt konservativt.

Det är därför lite smått förvånande när det visar sig att 
hon har ett sinne för humor som är minst sagt maka-
bert. Hon skrattar åt de mest råa skämt och kan ibland 
dra dem själv. Hon är angelägen om att se till så att den 
här situationen med Tildas arv löses snabbt och hon 
är under mycket hård press ifrån Kulturen, Historiska 
Museet och Malmö Museum att se till att så sker.

Alicia vet att Tilda ibland hanterade ockulta föremål, 
men att hon försökte hålla så många hon kunde ifrån 
museet. Alicia själv har inte kunskap nog att avgöra om 
ett föremål kan bli farligt, men hon litar på Lady Arling-
ton-Wrights agenter i alla sammanhang.

Hon vet även att Tilda betedde sig underligt månaderna 
innan hennes död. Hon jobbade på något dygnet runt, 
trots att hon var 107 år gammal.

Alicia kan också ge rollpersonerna en guidad tur genom 
både Kulturen i Lund och Historiska Museet och peka 
ut de delar Tilda skänkt till museet.

Alicia är också en utmärkt resurs att diskutera diverse 
upptäckter med. Hon gör vad hon kan för att hjälpa dem.

Expertiser: Historia & arkeologi, Bibliotek & arkiv, Antro-
pologi & etnolog

Henrik Magnusson
Henrik är en kunnig om något mansplainig man som 
använder hela kroppen när han pratar. Det är dock svårt 
för honom att gestikulera när rollpersonerna träffar 
honom, eftersom hela hans vänstra sida kommit i kon-
takt med en bil. Hans vänstra ben är brutet, liksom 
nyckelben och revben.

Henrik kan berätta för rollpersonerna att han haft vidriga 
drömmar om en stad under sanden. Ibland har det fun-
nits formlösa varelser i staden som givit Herbert känslan 
av att de väntar på något. Ibland har staden varit tom.

Det har dock alltid funnits ett begär att göra färdigt mosa-
iken i drömmen, ett begär att släppa igenom något. Det 
begäret, tillsammans med skräcken Henrik upplevde i 
drömmarna, fick honom att kliva rakt ut i trafiken en dag 
när han insåg att till och med hans begränsade konst-
närliga talanger var nog för att fullborda mosaiken. Det 
underligaste med olyckan är inte att den hände, utan 
att Henrik blev påkörd av en lastbil. Det finns väldigt 
få bilar i Sverige, så att han lyckades kliva ut framför en 
är anmärkningsvärt.
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Henrik misstänker, men vet inte säkert, att Tilda af Krook 
själv tog livet av sig, men med större framgång än Hen-
rik. ”Till och med det var hon bättre på” säger han med 
ett bittert leende och ett sällsynt medgivande om andra 
människors kunskap.

Expertiser: Historia & arkeologi, Antropologi & etno-
logi, Språk

Evert Larsson
Evert Larsson är en rotund man med dåligt självför-
troende. Han försöker dölja sitt dåliga självförtroende 
genom att vara brysk och påstridig, något han tror får 
honom att framstå i bättre dager, men snarare gör det 
motsatta.

Evert känner press ifrån museiledningen i Malmö. 
Museet är mitt i processen att upprustas och flytta till 
nya lokaler och ledningen är ute efter något riktigt tjusigt 
att ställa ut när ombyggnationen väl är klar. I ärlighetens 
namn är det inte så bråttom, men Evert vill visa att han 
har något att komma med och vill därför ha klart vilka 
föremål de skall få ta hand om ifrån Tildas samling så 
snart som möjligt. 

Evert har också svårt för “kvinns” som han kallar alla 
kvinnor som råkar hamna ivägen för honom. Kvinns 
skall helst sitta hemma och laga mat och sticka koftor, 
precis som hans mamma.

Expertiser: Historia & arkeologi, Antropologi & etnologi, 
Konst & hantverk

Axel Wåhlin
Axel Wåhlin är en man i övre trettioårsåldern som är 
handlöst förälskad i Alicia Persson, men han vet inte 
riktigt hur han skall uttrycka den kärleken på grund av 
åldersskillnaden dem emellan. 

Han råkar också vara kurator på Historiska Museet och 
har blivit satt på att ta hand om föremål ifrån Tilda af 
Krooks samlingar. Det kan dock vara så att det var han 
som såg till att bli satt på uppgiften, eftersom det för-
säkrade att han skulle få jobba lite närmare med Alicia. 

Axel är förvisso mest där för att stötta Alicia, men han 
har också en museiledning som är efter honom att se till 
så att af Krooks samlingar delas upp så snart som möj-
ligt. Han förstår inte riktigt vad rollpersonerna har att 
göra i Lund, och om någon visar ens en gnutta intresse 
för Alicia så kommer han genast att bli mycket svartsjuk.

Axel är dock mycket duktig på arkivering och att leta 
information, så han kan vara rollpersonerna behjälpliga 
i att hitta information de letar efter.

Expertiser: Historia & arkeologi, Bibliotek & arkiv, Konst 
& hantverk

Ture Sebastian af Krook
Ture Sebastian af Krook är en rödbrusig man med 
portvinsnäsa och en tydlig smak för det goda livet, något 
som också satt sitt avtryck på honom.

Hans främsta motivation är att antingen få lägga van-
tarna på ”prylen jag har ärvt” eller ännu hellre på pengar 
med en gång.

Ture drar sig inte för att ta till fulknep som att gråta 
över sin ”gammelmoster Tilla” eller att belägra Alicia 
Persson med brev och telefonsamtal ifrån sin advokat.

I slutändan är dock Ture knappast ett hot, snarare är 
han en påminnelse om att det existerar ett liv utanför 
den fascinerande och skrämmande mosaiken.
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Varelser
Shub-Niggurath

”Iä! Iä! Shub-Niggurath! The black goat of the woods 
with a thousand young!”
H.P. Lovecraft, The Whisperer in Darkness 

Shub-Niggurath är en Outer God, men hon har flera sätt 
hon kan åkallas på, bland annat genom den mosaik som 
Tilda af Krook har grävt upp.

Shub-Niggurath sägs vara en enorm rökig massa. Den 
bubblar och ruttnar. Ibland koagulerar den till kropps-
delar och tentakler. En konfrontation med Shub-Nig-
gurath kommer förmodligen att sluta i katastrof för 
rollpersonerna.

Shub-Niggurath ser på rollpersonerna som en männ-
iska ser på en insekt. Människor är obetydliga, men 
användbara.

Dark Young
Dark Young är Shub-Nigguraths avkomma och förmod-
ligen de varelser rollpersonerna troligen stöter på.

Dark Young är enorma krälande massor bestående av 
tentakler. Här och var på kropparna sitter breda munnar 
som dreglar grönt slem. Under tentakelmassan har Dark 
Young behovade ben. Deras silhuetter liknar vajande träd.

Dark Young är de första som kommer ut genom portalen, 
och får den vara öppen länge nog följer Shub-Niggurath.

Ingen av de här varelserna är tänkta att faktiskt komma ur 
portalen, för om de gör det är det slut för rollpersonerna. 



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.” 


