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Det här är en fiktion...

et är en systematisk terrorkampanj. Eva med sina ordningsfrågor och Johannes
med sin konstfärdigt återhållna pondus har de andra i sitt grepp lika säkert
som vore de en krigarkung och  propagandaminister. Det är handikappfrågor

och barnutställningar, IT-satsningar och kaffeautomaten. Jag framlever dagarna i en
cirkulerande diaspora. Förvisad till gamla monteringsrum och övergivna konserverings-
hallar. Spåren jag lämnar till kommande generationer är brännmärkena på Ikea-
möblernas undersida. Jag dör hellre än ställer mig i de där förbannade rökbåsen av glas
och aluminium. ”Håll cigaretten rakt under fläkten.” Inte en chans. Så lätt får dem mig
inte. Alla mina jeans luktar rök av fimpsamlingarna i högra bakfickan. En forskargär-
ning att vara stolt över.

Försökte kvittera ut 2903 idag igen. "Jag har inte tid just nu, men du kan väl vänta
tills Margit kommer tillbaka från London, hon borde kunna hjälpa dig." Just det, som
om den feta kossan skulle lägga två blanketter i kors för att främja min ”manschauve-
nistiska och reaktionära historierevisionism”. Jag vill bara sätta mig på marmorgolvet
framför Montelius porträtt och skrika osammanhängande svordomar. Men jag släpar
fötterna efter mig några ögonblick och kvider ohörbart.

Ibland stänger jag in mig på handikapptoaletten på bottenplan i timtal. Förra 
veckan somnade jag och vaknade inte förrän vakten larmat på. I det grå nattljuset ser
man samlingarna för vad de är. Båtyxor och flintskärvor monterade som svarta skal-
baggar märkta med gulnade diarienummer. Runstensreproduktionerna i PVC hukar
som misshandlade lejon på en polsk cirkus, bronssvärden i kuvad stram givakt. Tripp,
trapp, trull. Kastrerade gudabilder gråter sprickor. Madonnan söker efter sitt förlorade
barn med stirrande ögon. De skiljdes åt för mer än tvåhundra år sedan. Altarskåpens
trängsel påminner om skramlande godsvagnar fyllda av döda kroppar. I katalogen har
de alla ett nummer.

Någonstans hör jag en ugn brinna. De forslas hit i lastbilar om natten från hundra-
tals vägarbeten och tunnelbanebyggen, krumma och smutsiga, yrt nyvakna efter långa år
i jorden. Poleras upp, katalogisteras, numreras och klassificeras av effektiva latexklädda
händer fästa på effektiva forskarstudenter med modefrisyrer. Bronsåldern åt höger,
arbetsföra män åt vänster. Recht, links! I magasinen väntar tusen kvadratmeter
fängelsebyggnad för de som inte är spektakulära eller missbildade nog för att brukas i 
statens propaganda. De som inte följer normen försvinner tyst ned i svarta sopsäckar och
förs bort till okänd ort. Inga gråtande mödrar och älskare står framför riksantikvarie-
ämbetet med bilder av sina anhöriga. De är oälskade och bortglömda.

Bara jag gråter för den fjättrade historien, ensam på handikapptoaletten.

D
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Inledning 
Historiens portar är ett supplement om det förgångna. En berättelse om vad vi egentligen vet om
forntiden, hur vi bevarar och behandlar den och om hur manipulation av historien kan ge män-
niskor makt. I dramats kärna ligger frågan om vad historia egentligen betyder för oss. På en 
ytligare nivå handlar det om Sveriges historiska centralmuseum sett genom två moderna rollspels
förvridna skräckspegel. Fakta och fantasi blandas friskt för att skapa en fantasieggande scen för
intellektuella äventyr och gastkramande spänning.

I en mörk version av nutidens Sverige pågår en kamp om historien. Vapnet är Museet för historia,
dess personal och samlingar. Här finns hjältar, skurkar och oskyldiga bisittare - alla medvetet eller
omedvetet inblandade i konflikten mellan hemlighetsfulla och skrämmande krafter. För vissa sym-
boliserar museet något gott, en plats där den sanna historien kan sökas och finnas bland miljontals
bevarade artefakter, för andra framstår det som ett fängelse där sanningen spärras in och tolkas av
en utvald liten skara. I spelets värld är ingen av åsikterna den rätta, bara människornas handlande
kan avgöra om museet i slutändan blir en kraft för sanning och godhet eller ett sätt att sprida för-
tryckande lögner.

Det här är en fiktion. I verkligheten är Museet för historia en betydligt tryggare och trevligare miljö
än det som beskrivs här. Självklart styrs inte museet av hemliga sällskap eller fallna änglar. De ägnar
sig inte heller så vitt jag vet åt historieförfalskning. Det är betydligt lättare att bedriva forskning på
och om museet än vad som beskrivs här, annars hade jag fått problem att skriva den här modulen.
Men en sann skildring av museet i all sin glans skulle snabbt bli ointressant. En miljö utan starka
konflikter är inte en bra scen för rollspelsberättelser. Jag har valt att smutsa ned, förvränga och svart-
måla samtidigt som jag använder verklig historia och organisation för att skapa illusionen av tro-
värdighet. Med den metoden har jag skapat ett museum som jag känner passar väl in i Kults
grymma skräckvärld och Mages lite sorgsna World of Darkness.

Det mesta av materialet kan användas till båda spelen. Även om du inte spelar Kult rekommende-
rar jag att du läser de Kultspecifika texterna  - att tänka i ett nytt spels termer kan ge helt fräscha
impulser och idéerna kan oftast användas till Mage med bara små modifikationer.

Trots de här supplementets längd kan det bara skrapa museet och dess samlingar lite lojt på ytan.
För ytterligare inspiration, idéer och kunskap rekommenderas naturligtvis ett besök på det verkliga
museet. Med hjälp av ATA och Vitterhetsakademins bibliotek kan en driven spelledare hitta
utgrävningsrapporter, kartor, brevväxling och faktaböcker som kan användas tillsammans med den
här modulen och förhöja spelupplevelsen enormt.

Varmt välkommen till Historiens Portar, vi ses på andra sidan.
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Kapitel 1: Museet 

Museet
Museet för historia  (MH) är ett av Sveriges främsta museer,
internationellt känt för sina omfattande samlingar från för-
historisk tid, men kanske framför allt för den unika och väl-
bevarade kyrkokonst som samlats innanför dess väggar.
Museet är Sveriges huvudmuseum för förhistoria och medel-
tid. Det innebär att det ansvarar för svensk Kulturhistoria och
konst från stenåldern till 1500-talets mitt. Bland de viktigaste
funktionerna museet har är att fungera som ett jättelikt arkiv
för arkeologiska fynd. Dessa lånas ut till länsmuseer eller
används i arkeologisk forskning. Vilka föremål som kommer
till museet bestäms av Riksantikvarieämbetet som fördelar de
arkeologiska fynden mellan museerna i landet.

De stora fasta utställningarna om sten, brons och järnålder
samt kyrkokonst från medeltid och barock kompletteras stän-
digt med tillfälliga utställningar. Dessa kretsar kring ett spe-
cifikt tema och är oftast mer modernt upplagda, med sugg-
gestiv presentation och tekniska hjälpmedel. ”Kult, kraft, kos-
mos” -96 är ett bra exempel på hur en tillfällig utställning kan
se ut. Utställningen illustrerade teorin att överklassen under
bronsåldern delade en religiös ideologi och livsstil som spred
sig från mellanöstern till hela Europa. Genom att visa på lik-
heter och skillnader mellan Kultfynd illustrerades teorin. Med
musik och ljus förstärktes den mytiska känslan och nytillver-
kad dekor skapade en lämplig inramning av utställningen. De
tillfälliga utställningarna tänjer ofta på ramen för museets
verksamhet och kan vara rena konstutställningar med histo-
riska teman, som konst utförd av en Holocaust-överlevare
eller den stora utställningen om svenskt glashantverk. En
handfull tillfälliga utställningar sker varje år och en stor del av
utställningspersonalen är engagerade i sådana projekt vid en
given tidpunkt. Det vanligaste är att man ställer ut egna före-
mål från arkiven, men dessa kompletteras ofta av föremål från
utländska museer.

Man brukar säga att det klassiska museeuppdraget är att
vårda, bevara och visa föremålen man har i sin ägo. På senare
tid har en diskussion börjat föras om hur man skall förändra
inställningen till uppdraget för att passa det datoriserade och
ekonomiskt pragmatiska samhällsklimat som dominerat
Sverige under nittiotalet, en diskussion som lett till upprörda
känslor och enstaka uppsägningar. Millenniets början är en
brytningstid för Museet för historia och de andra stora muse-
erna i Sverige. Många frågar sig vilken funktion de över
huvud taget fyller när besökarantalet minskar och forskning-
en sedan länge flyttat till universiteten. Hotade av budget-
nedskärningar och en oförstående allmänhet kämpar museet
för att hitta en ny roll som kan återge glansen till den fyra
hundra år gamla fornsamlingen.
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Tre andra viktiga institutioner delar lokalerna på Narvavägen
med Museet för historia. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), som
fram till 1995 var direkt kopplat till MH, har sina ämbetslo-
kaler i ena flygeln. Här har riksantikvarien själv sitt kontor.
Tillsammans med ett fyrtiotal tjänstemän och arkeologer drar
han upp riktlinjerna för Sveriges hantering av det förflutna.
Man fördelar fynd till museer, beslutar om restaurering och
rivning av minnesmärken samt ger arkeologiska utgrävningar
sitt godkännande.

Kontakterna mellan Museet för historia och
Riksantikvarieämbetet var tidigare mycket täta, fram till
1900-talets början var riksantikvarien alltid chef för
Antikvitetsarkivet eller Kungliga Vitterhets och Antikvitets-
akademien. Dessa två institutioner hade hand om de sam-
lingar som nu finns på museet. Sedan den officiella åtskilj-
ningen -95 har känslorna varit lite kyliga mellan de båda
fornvårdsinstitutionerna och den bristande kommunikatio-
nen leder ibland till dubbelarbete och oklar ansvarsfördel-
ning. Riktiga gräl är ovanliga, men det händer att riksantik-
varien mottar spaltmeter med klagomål under en månad.

Även Kungliga vitterhets och antikvitetsakademin hörde förr
samman med riksantikvarieämbetet och museet. De hade
sina lokaler i huset fram till 1975, då de skiljdes från MH och
RAÄ. Man har ännu kvar sitt arkiv och bibliotek i byggna-
den, något som är till stor glädje för museets forskare.
Akademin grundades av drottning Lovisa Ulrika 1753, men
försvann efter hennes död 1782. Sonen, Gustav III återupp-
livade Vitterhetsakademin för att ersätta Antikvitetsarkivet,
som han upplöste. Akademin hade länge en förnäm karaktär.
Dess ledamöter hämtades från adeln och samhällseliten i
stället för att tillsättas politiskt. Många framstående forskare
var ledamöter och man drev en överlag nationalistisk linje i
arbetet med den svenska historien. Sedan 1975 har akade-
mins verksamhet fortsatt utan direkt statligt stöd och insyn. I
hemlighet har man upptagit resterna av det konservativa
Götiska förbundet och den hypernationalistiska föreningen
Manhem i akademin. Akademin utövar sitt inflytande genom
lobbyverksamhet och ekonomiska bidrag till projekt som
ligger i linje med det reaktionära programmet.
Vitterhetsakademins bibliotek har inga direkta kopplingar
med moderorganisationen och är idag en av de främsta arke-
ologiska och historiska biblioteken i Norra Europa.

I Arkeologisk Topografiska Arkivet (ATA) samlas alla rap-
porter från utgrävningar i Sverige. Även de fysiska fynden
registreras och ges artikelnummer av arkivets personal.
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I ATA finns Riksantikvarieämbetets och Museet för historias
ämbetsarkiv. Alla handlingar - skrivelser, teckningar, ritning-
ar och fotografier som RAÄ-MH och dess föregångare
(Antikvitetskollegiet, Antikvitetsarkivet och Kungliga
Vitterhets och Antikvitetsakademien) upprättat i tjänsten
eller som kommit in till myndigheten som tjänsteärenden
finns där. Det betyder att arkivet rymmer dokument från den
antikvariska centralorganisationens hela 400-åriga historia.
ATA innehåller också arkiv, samlingar och enstaka handskrif-
ter som donerats av privatpersoner och föreningar. Bland
annat finns många av Götiska förbundet och föreningen
Manhems dokument i arkivets väldiga magasin.

De tre enheterna:
Verksamheten på museet sköts av fem olika grupper, var och
en med sina bestämda ansvarsområden och specialiteter. Varje
enhet har en egen ledning och sköts relativt fristående från de
andra. Stämningen och målsättningarna med museets verk-
samhet skiljer sig ofta ganska radikalt mellan de olika avdel-
ningarna och skapar en intressant social spänning i museet.
Ofta samarbetar avdelningarna med varandra inför särskilda
projekt, men det är lika vanligt att man försöker lägga subtila
käppar i varandras hjul. I verkligheten är avdelningsuppdel-
ningen en välfungerande organisationsform, men i vår skru-
vade version kan man ibland tro att avdelningarna är varan-
dras värsta fiender.

Ledningen 
Ansvarar för de övergripande besluten på museet. De sätter de
stora riktlinjerna, fördelar budget till projekt och enheternas
löpande verksamhet. Cheferna för de andra avdelningarna
finns representerade i ledningen men är underordnade musei-
chefen, som i praktiken har fullständig makt över museets
verksamhet och ansvarar endast inför den politiskt tillsatta
styrelsen.

Avdelningen för samlingar
Är direkt sysselsatta med de enskilda fynden. De katalogise-
rar, studerar och sorterar de närmare 3 miljoner fynden i sam-
lingarna. Här finner man framför allt traditionella forskare
som ofta är specialiserade på ett ganska smalt område.
Avdelningen för samlingarna ser helst att utställningarna ser
ut som de alltid har gjort och är djupt tveksamma till spekta-
kulära utställningar, rekonstruktioner och texter baserade på
lösa teorier. Här är det hård vetenskap som gäller.

Avdelningen för dokumentation
Fotograferar, ritar av och digitaliserar samlingarna. De sköter
också det väldiga bildarkiv från utgrävningar och dylikt som
museet förfogar över. Dokumentation ställer sina tjänster till
allas förfogande och har ingen direkt egen agenda.

Avdelningen för pedagogik
Museets guider ser det som sin uppgift att göra museebesöket
till en upplevelse. De som jobbar här forskar ofta vid sidan om
men har som sin huvuduppgift att visa besökare runt och hjäl-
pa avdelningen för produktion med utställningarnas utform-
ning med sin pedagogiska expertis.

Avdelningen för produktion
Är de som bygger upp och planerar museets utställningar.
Sakkunskapen får man delvis från avdelningen för samlingar
och avdelningen för pedagogik, men det är här visionerna
finns. Man har även hand om museets webbsidor och media-
hantering. Avdelningen för produktion tenderar att vilja dra
museet mot ett mer publikfriande och lättsamt håll än sam-
lingsenheten och konflikter är inte helt ovanliga.

Byggnaderna i kvarteret krubban
Fram till 1928 var de lokaler som idag rymmer Museet för
historia militärkaserner. Först Svea Livgarde till häst och
sedan ett positionsartilleriregimente huserade i kasernen och
stallarna från tidigt 1800-tal. Flera generationer av riksantik-
varier hade försökt hitta lämpliga lokaler för Museet för
historias samlingar, som sedan 1866 trängdes på nationalmu-
seums bottenvåning. Det blev Sigurd Curman som genom
sina goda kontakter i Byggnadsstyrelsen lyckades få till stånd
ombyggnaden och flytten av museet. 1929 föreslogs det från
regeringshåll att det nedlagda regementets kaserner på
Storgatan skulle upplåtas och byggas om. Året därpå anord-
nades en pristävling för svenska arkitekter om förslag till om-
och nybyggnad för ett historiskt museum i kvarteret. Inget
förstapris delades ut, men Bengt Romare och Georg
Scherman samt ingenjör Gösta Nilsson fick andrapris och
uppdraget att i samarbete med Byggnadsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet utveckla sitt förslag. Till en början
fanns farhågor att det nya, starkt funkisinspirerade, museet
inte skulle harmoniera med den kringliggande bebyggelsen.
Den slutliga utformningen av museet fastställdes så sent som
1936. Funkisinslagen hade tonats ned till fördel för en balan-
serad kompromiss mellan modernism och nyklassicism, med
inslag av historiska anspelningar. Den generella utformning-
en är en borg med två slutna innergårdar. Torn och fönster
förstärker associationerna till ett medeltida befästningsverk.
För en modern betraktare känns exteriören tung, gammalmo-
dig och officiell. Det är lätt att känna sig betydelselös inför
den kalla fasaden.

Invändigt har det hänt en hel del sedan ombyggnaden färdig-
ställdes 1943. Vita, naturligt upplysta gallerier dominerar
fortfarande utställningarna, men kompletteras av skickligt
ljusatta miljöer och en entré med mycket modernt utseende.
Det är tydligt att huset byggts för att rymma ett museum.
I den romanska hallen ger takbjälkar av betong och ett golv av
natursten illusionen av en tidig medeltida interiör och strax
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intill har gotiska valvbågar rests. Anspelningar till historiska
miljöer finns överallt, från guldrummets Kultplatsliknande
brunn till barnavdelningens plastgrotta. Tjänstelokalerna är
mestadels förutsägbara ljusa korridorer, identiska tjänsterum
och furumöbler. Här är stämningen densamma som på vilket
ämbetsverk eller företag som helst. Det småpratas vid kopia-
torn och skvallras i fikarummet. Bara enstaka affischer från
utställningar och en svag doft av något uråldrigt avslöjar var
man befinner sig.

Ett fåtal av museets anställda känner till kvarteret krubbans
äldre historia. Under 1700-talet var området en kyrkogård för
pestoffer och kriminella. I gamla brevväxlingar kring bygget
av de gamla kavallerikasernerna nämns besynnerliga tempera-
turförändringar och oförklarliga ångor som tränger upp ur
marken.

Exteriör:
I det grå vinterljuset hukar sig de tunga kasernbyggnaderna
vid Narvavägen. Regelbundna fönstergluggar och stora plana
ytor i gult puts ger tillsammans med tornet mot Linnégatan
intrycket av en medeltida borg omtolkad av en försiktig fun-
kisarkitekt. Fasaden vid entrén pryds av fyra järnskulpturer
som för tanken till hedniska gudabilder. När man kliver upp
för den korta trappan till entrén lägger man märke till de
ornamenterade bronsportarna. Ett myller av gestalter ringlar
sig kring två figurer som verkar föreställa Oden och en kristen
präst. Även människor i modernare dräkt finns represente-
rade, arkeologer och människor från museets långa historia.

Personalingången:
Den gamla stallbyggnadens ytterfasad tornar upp sig som en
blekgul mur. Från de höga, obehandlade granitfundamenten
till det ärjade koppartaket reser sig karg puts och en rak fön-
sterlänga. Här och var finns halvt borttvättade rester av gra-
fitti och illegal affischering. Det är som om den moderna sta-
dens vandalism långsamt rinner av de tidlösa kolosserna utan
att riktigt få fäste. Hundra steg och en bred stenramp leder
upp till vänster mot den stenlagda och ödsliga bakgården.
Personalingångens fyra dörrar döljs av fyrkantiga betongko-
lonner som ger ytterligare klassisk tyngd till arkitekturen, ett
bastant svenskt emblem flankerat av liggande lejon på fasaden
försäkrar att detta är en officiell byggnad. Vid de två stall-
byggnaderna står bilar parkerade, bortom den vänstra kan
man ana en lekplats och höra ljudet av barn som leker. En
kort trappa leder upp till porthuset, där två dubbeldörrar av
odekorerad svartgrön koppar leder in i museet. En knappdo-
sa med kortläsare sitter vid den ena porten och diskreta deka-
ler talar om att Ignis Security bevakar fastigheten.

Rosengården:
Den mindre av museets två innergårdar är byggd med klass-
siska proportioner och påminner om ett antikt atrium. En
fyrkant öppen himmel över en omsorgsfullt planerad träd-

gård. Trapphusets halvrundel blickar ut över stenläggningen
och de rektangulära gräsrabatterna, stramt kringgärdade av
granit. En bronsstaty sträcker sina perfekta händer mot him-
len framför en grusbassäng kring vilken mörkgröna parkmö-
bler står i klungor. Dagtid står byggjobbare och enstaka besö-
kare utanför ingången till caféet och röker. De gulnade fim-
parna trängs i svarta gjutjärnshinkar.

Caféet och souvenirshopen:
Ljuset från rosengården faller in över den ljusa caféinredning-
en från en rad höga fönster på ena väggen. Ett tjugotal bord
med gula blomkrukor och en Deli-inspirerad disk där kaffe,
kakor och lunch bjuds ut till hyfsade priser till ackompanje-
mang av espressomaskinens väsande. Man associerar gärna till
en korsning av ålderdomshem och hippt minimalistiskt café,
en tanke som får ytterligare näring av de sparsmakade
impressionistiska tavlorna som står nonchalant lutade på
väggborden. En passage leder ut mot entrén och samlingarna
medan ena väggen öppnar sig mot den välsorterade souvenir-
shoppen som erbjuder allt från särtryck av utgrävningsrappor-
ter till ”Land of the Vikings” - nyckelknippor.

Sten och bronsåldersutställningen:
Sten och bronsåldersutställningen är en rak korridor med
höga fönster med utsikt över innergården slitna gräsmatta på
ena sidan. Från Bäckaskogskvinnans sittande skelett leds man
fram genom Sveriges tidigaste historia, vägledd av en färg-
rann tidslinje ovanför de väggfasta montrarna. Typologiska
flintyxeserier och dammiga modeller av boplatser ger plats år
välbevarade bronssvärd och märkligt formade yxor. I en hel-
glasmonter lockar ett märkligt trumliknande bronsföremål,
Balkåkragången, på uppmärksamhet. Informationen på de
små plaketterna är saklig och torr. Ibland får man känslan att
den som skrivit dem inte riktigt vet vad föremålet de beskri-
ver egentligen är, att sanningen är dold av tidens slöjor. Offer
är ett genomgående tema. Bronsskatter som förstörts till
gudarnas ära och flintyxor som lagts i komplicerade mönster
för att blidka högre makter. Bronslurar, ceremoniella yxor och
vintråg ger tillsammans med välhängda hällristningsmän med
djurhuvuden mentala bilder av sedan länge glömda riter och
utsvävningar. Här i den strama korridorens vita ljus vilar
dödsbringande redskap sida vid sida med sina offers lik, upp-
lagda som inför en klinisk vaka.

Järnåldern:
Då man rundat hörnet efter sten och bronsålderskorridoren
avtar ljuset något. En rekonstruktion av ett tidigt järnålders-
hus och en inglasad barngrav framträder i det gula ljuset från
solljuset som sipprar genom träpersienner. Strategiskt belysta
runstensreproduktioner dominerar det kvadratiska rummet
tillsammans med fören från ett vikingaskepp och svarta glas-
montrar. Svärd, hjälmar och ornamenterade guldföremål vitt-
nar om en rik men krigisk vendel och vikingatid.
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Runstenarna kurar ihop sig som förstenade troll på det mörka
golvet. Man får intrycket av att många av föremålen saknas
och utställningens vikingadel känns märkligt tunn. Tittar
man in i rummet som angränsar till utställningen får man sina
misstankar bekräftade. I ett hörn står gamla modeller av Birka
staplade tillsammans med ett djurskellett och allsköns bråte.
Sladdar och gamla plaketter skräpar i dammet. Från en dörr
hörs ljudet av borrmaskiner och radioskval. Här bygger man
om inför den stora vikingautställningen som snart skall invigas.

Medeltida salarna:
Mörker, stengolv. Glimrandet av guld och brokad i ögonvrån.
I helglasmontrarna blandas praktfulla biskopsmitror, bonader
och broderade mantlar med glimrande relikskrin, rökelsekar,
krucifix och smycken. Illuminerade böcker presenterar skön
men ogenomtränglig visdom på sina ofattbart gamla sidor.
Konservatorerna har gjort ett mästerligt arbete - många av
föremålen ser ut som om de stod i en överdådig kitschbutiks
dignande skyltfönster. Längre bort blir det ljusare, även om
färgerna ännu är murriga. Ljuset är perfekt planerat för att
lysa upp trästatyernas stirrande ansikten. I halvdunklet tycks
de nästan få liv. Maria söker sitt försvunna barn med stirrande
ögon, helgonen tronar stolt på sina förvridna mördares rygg-
gar och de tre vise männen räcker sina gåvor till det onatur-
ligt värdiga spädbarnet i krubban. Det är förgyllning och
sprucket trä, dopfuntar och altarskåp - en överväldigande
hyllning till medeltidens vindunderligt praktfulla gud. Inför
tanken på den skönhet som skapats i Herrens namn känner
till och med den inbitna ateisten en släng av vördnad. Gotiska
valv öppnar sig ovanför huvudet. Stenkistor och träkistor med
snirkliga metallbeslag. Större och större altarskåp, fyllda till
brädden av namnlösa helgon och apokryfiska bibelscener.
Symbolerna finns överallt. En duva flyger ur någons huvud,
en orm ringlar sig vid sängens fotända, bevingade lejon äskar
tystnad framför blödande pelikanbröst. Ett falskt rosettfön-
ster blickar ned från mer än tio meters höjd. Snart börjar det
nästan snurra i huvudet inför all denna prakt, som blir mer
och mer komplex och förvriden för varje århundrade man
passerar. Vid 1500-talets mitt hänger en naturalistiskt utmär-
glad Jesus på korset. Blodet strömmar ur öppna sår. De
romerska soldaterna vid hans sida är klädda i Maximiliansk
helplåt. Medeltiden lider mot sitt slut och trappor leder till-
baka ned till bottenplanet och en dörr in i barocksalen. Ett
annex rymmer en rekonstruktion av en medeltida lands-
ortskyrka där en naivistiskt skulpterad träpräst predikar i per-
fekt framforskad belysning.

Barockhallen:
Den kvadratiska hallen tak täcks av religiösa scener i mörka
förger. Moderna stolar står uppställda i rader som om de vän-
tade på en föreläsare eller konsertpianist. På en avsats i mar-
morerat trä står en barockorgel i ensamt majestät. Väldiga
altartavlor pryder väggarna tillsammans med blekvita marmo-
ränglar. En liten portal leder in i textilkammaren och de
medeltida samlingarna.

Guldrummet:

Tre skumt upplysta trappor leder ned till den runda sal där
museets värdefullaste föremål förvaras. Säkerheten är rigorös,
med decimetertjocka pansardörrar och videoövervakning.
Ordnade i väggfasta montrar kring en central vattenfylld
brunn glittrar halskragar och beslag, relikskrin och silvertack-
or. Amuletter och gudastatyetter i massivt guld vittnar om
vikten forntidens folk fäste vid det övernaturliga. Färgerna är
genomgående mörka, med en dragning åt rött, svart och okra.
Ventilationen surrar svagt och luften är luktlös, som i ett kli-
matreglerat laboratorium.

Entré:
Ett modernt spel av ljus och mörker möter besökaren innan-
för glasdörrarna. En välvd koppardisk belyst med sparsamma
punktljus bemannas av ett par väktare i väst och vita skjortor.
Runstenar och ett par montrar kastar långa skuggor över det
gråröda stengolvet. I skuggorna vid trappan lurar ett väldigt
bysantinskt stenlejon. Dess ena flank är översållad med de
omsorgsfullt ifyllda resterna av inhuggna runor och djurorna-
mentik. Vi är stolta över vår tidiga grafitti. En kyrklockas reli-
eftext deklarerar något om ”deo et in terra pax” inom synhåll
från Frös svullna manslem. Det är historiens gud som hyllas
här och inför honom finns inga hedningar. Rummet är öppet,
med utgångar mot ett trapphus som leder upp mot medel-
tidsavdelningen och ned mot guldrummet på ena sidan och
en dörr mot café och stenålderssamlingar på den andra. Steg
ekar lätt när man korsar rummet. Ett par datorterminaler med
lättfattliga presentationsprogram står vid bortre väggen.
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Konferensrum:
Med inredning som för tankarna till 1800-talets slutskede
ramas moderna mörka möbler in av dekortapeter och olje-
målningar. I tre rum finns plats för ett hundratal sittande. Här
hålls seminarier och föreläsningar i museets eller Riks-
antikvarieämbetets regi.

Blivande utställningar, ombyggnationer och bråte:
Flera av museets utrymmen står tomma, eller väntar på att
användas av kommande utställningar. Vanliga besökare har
inte tillträde och vanligen behövs elektroniska passerkort för
att komma in och ut. Här staplas packlårar i trä, vackra mon-
trar från förra seklets början, amatörkonstverk och kasserade
rekonstruktioner. I ett hörn hänger ett barnskelett i en
sprucken glaskista. Dess skallben är deformerat och kraniet
tycks flina hånfullt med små, sylvassa mjölktänder.

Tjänstelokalerna:
Från en entréhall på första våningsplanet leder dörrar till kon-
ferenslokalerna, Riksantikvarieämbetet och museets tjänstelo-
kaler. Oljemålningar föreställande stränga 1800-talsherrar
och ett emaljerat emblem pryder väggen. Vid garderoberna
och toaletterna finns ett modernt rökbås i glas och alumi-
nium. En trött tjänsteman eller säkerhetsvakt stirrar tomt
framför sig medan cigarettröken sugs upp av det högeffektiva
fläktsystemet. Golvet är mörk polerad sten, samma material
som trappan som vrider sig ned mot bakre entréhallen i en vid
spiral. En ålderstigen hiss i ljust trä löper genom trapphusets
mitt. Genom fönstren kan man se ut över rosengården.

Innanför dubbeldörrarna, som inte är låsta dagtid, finns en
receptionsdisk och en sittgrupp. Genom en dörr på vänster
sida anar man ett konferensrum. Populärhistoriska tidskrifter
ligger spridda över bordet och bakom disken står en kopie-
ringsmaskin, fax och annan kontrosutrustning tillsammans
med flera arkivskåp som innehåller allehanda oviktiga tryck-
saker och foldrar. Metallplaketter visar dörrarna till lednings-
enheten och enheten för samlingarna respektive pedagogiska
enheten.

Enheten för samlingarna och ledningen delar korridor. Det är
en ljus och steril historia med plastgolv som för tankarna till
en välskött myndighetsbyggnad. Lamporna i taket är
moderna med välvda avskärmningar. Dörrarna till de enskil-
da kontoren står öppna. Utanför varje dörr hänger arbetss-
scheman, meddelanden och PM upphängda på en liten
avslagstavla. Allt samman är prydligt och välordnat.
Administrationens kontor är välstädade och disciplinerat
inredda med ljusa IKEA-möbler. Färgkodade pärmryggar
rycker fram på hyllorna som paraduniformerade livgardister.
Personliga dekorationer saknas nästan helt förutom en eller
annan konstgjord krukväxt eller Monet-affisch. Enheten för
samlingarna har sina kontor och arkiv längre upp i korrido-
ren, där även fikarum och toaletter finns. Även samlingsenhe-

tens kontor är välstädade, även om de tenderar att innehålla
intressantare böcker och en något mer personlig inredning.
Det är framför allt forskare och antikvarier ansvariga för sär-
skilda delar av samlingarna som sitter här. Bara genom att läsa
på bokryggarna förstår man att här är det en närmast natur-
vetenskaplig inställning till arkeologi som är förhärskande.

Två arkivrum finns i korridoren. Det första är katalogrummet,
som ligger intill Renate Kjällkvist och Patrik Norlanders kon-
tor. Dessa ser rakt in i katalogrummet och hör allt som sägs
där inne även om dörrarna till deras rum är stängda. Här finns
hundratals kortlådor märkta med gulnade lappar med skriv-
maskinstext. ”Vapen och rustningar nr.12”, ”Medaljonger och
brakteater nr.4”, ”Skokloster nr.14” lyder etiketterna. I
Kartoteken finns ett kort för varje fynd eller fyndgrupp. På
kortet står hur fyndet upphittats och kommit in i samling-
arna, vem som registrerat det samt var det förvaras. Varje fynd
har ett nummer som kan korsrefereras med ett register som
kallas ”tillväxten”. Tillväxten finns tillgänglig både i bokform
i katalogrummet och på nätet på adressen << (adressen till
digitala tillväxten). Inte sällan finns svartvita fotografier av
fynden fasthäftade vid katalogkortet och vissa är täckta med
spretiga blyertsnoteringar om förflyttningar, konservering och
klassificering. Det andra arkivet är det så kallade ”inventariet”
och är alltid låst.

På dörren finns texten:

”ÖNSKAS TILLGÅNG TILL INVENTARIET 
HÄNVISAS TILL BIBLIOTEKET, SOM 
DISPONERAR MIKROFILM OCH LÄSAPPARAT
MED KOPIERINGSMÖJLIGHETER. MIKROFILM
FINNES FRÅN INV. NR. 0-26899. FÖR ÖVRIGA
HANDL. JTE. SPECIALKATALOGER HÄNVISAS
TILL ASSISTENTERNA PÅ MUSEIAVD.”

Det är i praktiken omöjligt för någon som inte arbetar på
museet att få tillgång till inventariets fysiska skrifter. Bara en
person på avdelningen har en nyckel och är vanligen inte sär-
skilt pigg på att låna ut den till vem som helst. I inventariet
finns hundratusentals arkeologiska utgrävningsrapporter från
1600-talet fram till 40-talet, då ATA övertog registreringen
av sådana handlingar. Allt är inbundet i tjocka lädervolymer
som fyller ett par blekgröna hyllor i det lilla cellika arkiv-
rummet. Kortlådor och udda handskrifter från museets tidiga
historia fyller de övriga hyllorna.

Avdelningen för konservering:
Konservationsenhetens korridor luktar svagt av lösningsme-
del och gammal färg. På högra väggen löper en rad inramade
utställningsaffischer som visar superbt renoverade altarskåp
och textilier. Hela vänstra väggen är översållad med kopp-
lingsskåp, nakna proppsatser, elledningar och fläkttrummor.
Ett par tre dörrar leder in till ytterligare korridorer och flera
rum. I ett finns fotoutrustning för åtskilliga miljoner,
Hasselbaldskameror och speciella ljusriggar ligger välordnade
på studiohyllorna tillsammans med datorer och några föremål
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som väntar på att fotograferas. I en annan sal ligger an rad
altarskåp nedsänkta i en grumlig vätska som luktar stickande
sött. Färgflagor guppar på den oljiga ytan under vilken nakna
träansikten kippar efter andan. Konservatoriet tillhör egentli-
gen RAÄ efter omorganisationen -97, något som gör papp-
persarbetet extra krångligt och relationerna en aning
ansträngda. Men eftersom de flesta av konservatorerna känn-
ner museipersonalen sedan tidigare spelar det mindre roll.
Från konservationsenhetens korridor leder en dörr till ett
trapphus från vilket man kan nå alla museets våningsplan.
Den används vanligen för att ta sig upp till produktionsenhe-
ten som har sina lokaler i gamla myntkabinettet på översta
våningen.

Avdelningen för pedagogik:
En lång radda gamla träskåp med dokumentation från 1800-
talet och framåt gör att korridoren blir trängre än de andra
enheternas. Ingen vet riktigt varför de står där och ingen
reflekterar över att flytta på dem, trots att det är svårt att pass-
sera varandra i det smala utrymmet. Väggarna är täckta med
urklipp och skämtsamma affischer. På en rad klädhängare kan
man hitta medeltida dräkter, en smoking, åtskilliga svarta
kavajer, ett par silverpappskronor och ett plastsvärd.
Stämningen är betydligt mer lättsam och kaotisk här än i
administrationskorridoren. Tittar man in i någon av musei-
guidernas rum möter man ett gytter av böcker, anteckningar,
halvfärdiga rekonstruktioner, post-it lappar och bisarra före-
mål. Ett hästhuvud i plast står lutat mot en vägg prydd med
en reklamaffisch för Eric Van Lustbader - ”den erotiska thrill-
lerns mästares” nya bok. En doft av kaffe, svett och gammalt
papper kan anas i luften. Tankarna far lätt till en forskarkorr-
ridor i Berkeley under -70 talet. Museiguiderna står ofta ute
och pratar i korridoren och rör sig fritt mellan kontoren.
Ibland är det oklart vem som egentligen sitter var, ett faktum
som inte gör kaoset mindre. En dörr leder till en spiraltrapp-
pa i järn som leder ned tillkulvertarna som leder till västra
stallet.

Avdelningen för utställningar:
Ett stort öppet rum med konferensbord öppna arbetsplatser
avskärmade endast med skärmar och pelare ger produktions-
enheten en lätt karaktär av ungt IT-företag. Lokalerna till-
hörde myntkabinettet innan det flyttade till egen lokal 199X.
På ena väggen finns en enorm reproduktion av Bhrugel dy.
”Babels torn”. Kontrosutrustning och kopiator står tillfälligt
uppställda på en bänkrad mot fönsterväggen mot innergår-
den. Högar av nyproducerade affischer och programblad ligg-
ger i tryckdoftande högar och tunga bruna pappkartonger. En
korridor rymmer en länga kontor och fikarum. Tillfälliga lös-
ningar syns överallt. En projektanställd sitter mellan två bok-
hyllor med en bunt kataloger på bordet för att få upp skärmen
i bra läshöjd. I bokhyllorna står årsböcker och publikationer
från museets 60-åriga historia.

Avdelningen för osteologi:
Redan i korridoren känner man den kvalmiga doften av kon-
serveriggsmedel och benmjöl. Bakom ett par solkiga dörrar
ligger ett litet rum med sluttande tak, till bredden fyllt av
lagermöbler i furu med utdragbara lådor och fack. På ett stort
spånskivebord täckt med gamla tidningar ligger delar av ett
människoskellett omsorgsfullt arrangerat för att fogas samm-
man med benlim och ståltråd. Referensböcker och högar av
stenciler hotar att fälla en väggfast hylla i bortre hörnet. Ett
tiotal perfekt rekonstruerade djurskelett och ett par abnormt
formade människoskallar står monterade på ett skrivbord.

Bara en bråkdel av de hundratals ton ben museet äger finns
här. Det är nyss utgrävda föremål som skall klassificeras och
konserveras eller gamla som skall märkas upp, studeras eller
användas i något forskningsprojekt. Bland kategorierna på
hyllorna återfinns de flesta vanliga husdjur, jaktbyten och flera
olika hyllor för åtskilliga typer av människoben.

Vindslager:
På östra stallets vind ligger de multnande resterna av sextio
års museiverksamhet. Utrymmet ligger direkt under taket,
helt i obehandlat och ohyvlat furu. Luften är lätt fuktig men
ändå full av damm och träspån. En inte helt oangenäm doft
av sågspån och multnande trä hänger i luften. På hastigt hop-
spikade hyllor trängs tusentals lårar, kartonger, plastbackar,
kartoteksskåp, stålburkar och säckar. Ingen vet riktigt vad som
finns här. Det mesta är sådant man inte listat ut man skall
göra av eller saker som skall kastas bort. Med en stor portion
tålamod och hjälp av en äldre museianställd kan man hitta
mullprover från 1600-talets Uppsala, en låda krossade kaffe-
koppar, fem bunsumbrännare, otaliga deformerade vaxfigurer,
ett arkiv över lantmäteriföretag som lämnat uppgifter till
Ämbetet under 1920-talet, några balar kontorsmateriel och
mycket annat. I en stor lådhög ligger resterna efter en utställ-
lning av rasbiologiska institutet i Uppsalas kvarlåtenskaper.

Ett tiotal skellett från brottslingar, prostituerade och sinness-
sjuka ligger packade i pappkartonger i väntan på beslut om
begravning. I en av lådorna ligger en konserverad mänsklig
hjärna. I bortersta hörnet av utrymmet finns ett avgränsat och
låst rum som användes för registrering av jordprover under -
40 talet. Det är ett grovt inrett kontor, utan tapeter och med
en enda liten glugg som fönster. Man kan se spåren efter att
någon använt rummet nyligen. En elledning med förgre-
ningsdosa har dragits upp från undervåningen. Några ark
matrisskrivarpapper skräpar i ett hörn tillsammans med några
tomma dokumentmappar från ATA och ett tiotal tomma
flaskor vodka Explorer. En kännare ser att flaskorna har både
nya och gamla etiketter, vilket betyder att någon kvartat här i
åtminstone ett halvår. En sliten madrass och sovsäck i ett
hörn talar sitt tydliga språk. Frågan är bara hur en uteliggare
kunnat ta sig in och ut flera gånger utan att märkas.
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Källarlager:
Under östra stallet och huvudbyggnaden finns tre stora maga-
sin där över en miljon fynd förvaras i oändliga rader av metall
och furuhyllor. Sofistikerade klimatanläggningar surrar svagt
i bakgrunden medan fotstegen ekar mot de råa betonggolven.
Lysrörrampen i träavdelningen tickar hotfullt och flämtar
ibland till och ljuset blir bärnstensbrunt i några ögonblick. I
det jordiga ljuset tycks träskulpturerna och de gamla kyrkpor-
tarna vrida sig som ådrade ormar. Mindre föremål ligger
packade i pappaskar fyllda med gult och rosa skumgummi. På
gulnade lappar, fästa med ståltråd eller mjöliga gummiband
står fyndens nummer. Ibland har de målats på själva fyndet
med vit målarfärg eller blyerts. Endast behörig personal har
tillträde till lagerlokalerna och det blir naturligtvis ett herrans
liv om någon obehörig börjar rota bland fynden. Vill man ha
tillgång till ett fynd bör man tala med ansvarig antikvarie på
enheten för samlingarna och låta denne ta fram föremålet.
Oftast tar det en vecka eller två innan antikvarien har tid att
leta runt i lagret. Forskare som inte tillhör museet men upp-
visar goda akademiska referenser kan efter månader av papp-
persarbete få låna enstaka föremål. För det mesta får de
undersöka fyndet i ett särskilt visningsrum. Det är ofta kö till
forskarplatserna i visningsrummet och man bör vara ute i alla
fall ett par veckor i förväg för att vara säker på att få en plats.

Östra stallet:
Det gamla stallet har genomgått kraftiga ombyggnationer.
Där spiltorna förr stod sitter nu en handfull forskare och anti-
kvarier i öppna kontorsbås. Det är relativt stökigt på ett aka-
demiskt sätt. Tjocka pärmar med lantmäteriuppgifter och
upptejpade Larson-strippar blandas med imponerande foli-
anter med fotografier från Sutton-Hoo och Birka. Det är
företrädelsevis yngre forskare som sitter här och det märks på
den lite lekfulla stämningen. På samma våning finns ett litet
lager för metallföremål. Ytterligare en del används för tillfäll-
let som förvaringsutrymme för allt kontorsmaterial som går åt
i museets och RAÄ´s verksamhet. Även vaktmästeriet har
sina lokaler här.

Magasinen:
Fyra betonghangarer inringade av ett högt trådstaket rymm-
mer de ungefär två miljoner fynd som inte får plats på muse-
et. I hyllkilometer ligger den obesjungna historien tyst och
väntar på att upptäckas. Varenda liten spik, krukskärva och
förstenad äppelskrutt som hittas i de otaliga arkeologiska
utgrävningar som sker i Sverige varje år hamnar antingen här
eller på ett länsmuseum. ”Tillväxten” - katalogen över alla
fynd i museets ägo - har bara trettiotusen poster, medan det
verkliga antalet är över tre miljoner. Det betyder att ett
nummer kan vara en hel utgrävning med tusentals objekt. Det
är omöjligt att få en överblick över vad som ligger dolt i maga-
sinens kalla grå hallar. Vilka omänskliga rester hittar man om
man går igenom de nära hundra ton ben som staplats upp i
C-hallens lagerhyllor? 

Vilket syfte har egentligen de svartnade och orimligt oljiga
maskindelarna som klassats som ”Kultföremål” från äldre ven-
deltid? I magasinen kan du verkligen låta fantasin flöda fritt,
själva storleken gör allt möjligt.

Vitterhetsakademins bibliotek
Den enda delen av Vitterhetsakademins verksamhet som
finns kvar i huset är dess omfattande bibliotek. Innanför ett
par glasdörrar finner man en enkel reception där man kan
beställa böcker som inom en dag ställs upp i en särskild hylla.
Datorer med sökfunktion står uppställda i en alkov längre in
i en gul korridor tillsammans med en kopiator och mikro-
filmsläsare. Den ljusa och behagligt inredda läsesalen delar
man med ATA. Läsborden är försedda med grön pergamen-
tering som tillsammans med låga bordsfasta lampor för tan-
karna till ett intellektuellt 1800-tal. Väggarna är fyllda av
arkeologiska tidskrifter, utställningskataloger och jubileum-
spublikationer samlade i nötta läderband. Här finns även
moderna glassiga referensböcker och specialiserad arkeologisk
litteratur. Till Vitterhetsakademins bibliotek beger man sig
med fördel om man söker historiska och arkeologiska källor
från 1800-talet och framåt. De flesta böckerna förvaras i
magasin jämte ATA´s stora skriftsamlingar. Det är mycket
lätt att få hjälp av den kunniga personalen.

Arkeologisk Topografiska Arkivet (ATA)
Fyra mikrofilmsläsare, ett par sittplatser och en receptionsdisk
i ljust trä fyller arkivets mottagningsrum. Inga datoriserade
system finns tillgängliga för den valige besökaren men perso-
nalen har en fenomenal förmåga att hitta nästan vad som
helst i de omfattande dokumentsamlingarna. Hela museets,
riksantikvarieämbetets och Vittehetsakademins historia finns
här i form av ämbetsprotokoll, utgrävningsrapporter, korre-
spondens och ibland privata dagböcker. Hela privata samling-
ar har donerats till ATA under årens lopp och vissa har ännu
inte helt registrerats. Det innebär att vilka skatter som helst
kan vila i magasinet på källarvåningen. För den som söker
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efter museets egen historia är ATA den främsta källan till
kunskap. Här kan man finna de enda fullständiga ritningar
som finns över byggnaden - de ursprungliga byggplanerna. På
dem finns mängder av nedklottrade kommentarer och margi-
nella förändringar som kan ge ledtrådar till de dolda utrymm-
men som inte finns direkt utmärkta.

Säkerhet på museet
Museet skyddas av säkerhetsfirman Ignis Security. Det är en
av Sveriges största privata vaktbolag med hundratals anställ-
da bara i Stockholm. Företaget var ett av de första som bil-
dades efter att Securitas förlorade den dominerande ställning
de haft under hela 1970 och 80-talen. Många av cheferna och
de äldre anställda kommer från gamla ABAB, det statliga
vaktbolag som tidigare skyddade museum och andra statliga
byggnader. Ett dussin vakter arbetar på museet med rullande
schema. Två sitter alltid i entrén, två vid personalingången
och två finns i rörelse i utställningshallarna. Vid larm finns en
vakt på plats inom en minut. Om natten gör två vakter run-
dor genom lokalerna ungefär varannan timme. Samtliga vak-
ter är utrustade med korta gummerade batonger, radio, fick-
lampa och ett verktygsbälte med nycklar, fickkniv och
liknande. Ett par av de yngre väktarna har med sig egna vapen
till jobbet trots att det inte uppmuntras. Det rör sig vanligen
om hopfällbara fjäderbatonger, stiletter eller butterfly-knivar.
Ingen bär någonsin skjutvapen. Vid ingripande tar man det
mycket försiktigt och försöker undvika våld om den miss-
tänkte verkar vara en ”hederlig medborgare”. Man försöker
prata med eller hålla fast förövaren snarare än att gå lös med
batongerna. Invandrare, punkare, narkomaner, uteliggare och
annat löst folk möts regelmässigt med övervåld om de visar
minsta tecken på motstånd.

Väktare 
Väktarnas personligheter varierar kraftigt. På museet finns
allt från bussiga farbröder till testosteronbiffar som egentligen
inte vill något hellre än att knacka pundare. Alla håller uppe
en trevlig fasad och hjälper gärna besökare att hitta rätt i loka-
lerna. När det hettar till blir de flesta väktarna tysta och pro-
fessionellt effektiva.

Rör:11    Upp:10    Ego:7   Tål:13   Sty:13   Kar:8 
Förflyttning 6m/SR 
Handlingar:2 
Initiativbonus: - 
Skadebonus +1 
Uthållighet: 95 
Rustning: 3 (tunn kevlarskyddsväst) 

Skadekapacitet:
4 skråmor = 1 lätt    3 lätta = 1allvarligt    
2 allvarliga = 1 dödligt 

Färdigheter: Kampsport 5, Säkerhetssystem 4,
Brottsplatsundersökning 3, Närstridsvapen (batong) 11,
Leta 12 Slagsmål (SKR 1-7, LS 8-13, AS 14-18, DS 19+)
Batong ( SKR 1-10, LS 11-16, AS 17-19, DS 20+).

Attributes:
Strength:3, Dexterity:2, Stamina:3, Charisma: 2,
Manipulation:1, Apperance:2, Perception:2, Intelligence:2,
Wits:2.

Abilities:
Alertness 3, Brawl 3, Dodge 2, Intimidation 2, Melee 3.

Mage:
Jonas Shiett är en misslyckad polis som idag arbetar som väk-
tare på museet och tar sina order direkt från Teknokratin och
Sanningsenheten. Han har stort socialt inflytande bland de
yngre väktarna och kan hetsa dem till våld mot enhetens fien-
der.

Kult:
Några av väktarna känner till Cecil Martell och hans bolag (se
sinkadus 34 sid.36-39) men ingen har varit med på hans tort-
yrkurser . Några av de yngre vakterna tycker i hemlighet att
Martells bolag har en korrekt inställning till ”buset” och att
Ignis borde använda hårdare tag. Lars Munksjö, en av de äldre
vakterna är sedan ett par år en av Chronoiternas tjänare.
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De samlingar som i dag fyller positionsartelleriregementets
ombyggda kaserner på Narvavägen tillhör världens äldsta.
Det var under 1600-talet som intresset för rikets forntid
verkligen vaknade. Sverige, som genom sina framgångsrika
europeiska krig börjat växa till en stormakt, sökte sina rötter.
Nu skulle man bevisa landets höga ålder och storslagna histo-
ria för att ta plats bland världens Kulturländer.

Fornforskningspionjären Johannes Bureus utsågs 1630 till
riksantikvarie av Gustav II Adolf och ålades uppdraget att
samla in och inventera allsköns fornminnen. År 1667, under
Karl XI:s förmyndarregerings tid, instiftades museets före-
gångare, Antikvitetskollegiet på initiativ av den mäktige
adelsmannen Magnus Gabriel De la Gardie. Den drivande
kraften inom Antikvitetskollegium var Johan Hadorph, dess
sekreterare och senare Sveriges riksantikvarie. Runstenar och
stavar, pergamentsbrev och isländska handskrifter, landskap-
slagar och andra skriftliga urkunder insamlades och stude-
rades. De första arkeologiska utgrävningarna i Sverige utför-
des av under denna tid av Hardolph och hans samtida men
betydligt namnkunnigare kollega Olof Rudbeck, författaren
till den märkliga Atlantican som tillskriver Sverige en stor-
artad förhistoria som civilisationens vagga.

1690 ombildades Antikvitetskollegium till Antikvitesarkivet
och flyttades till slottet i Stockholm. Den forskning som
bedrivits kring kollegiet falnade parallellt med att anslagen
blev allt mindre. 1600-talets vurm för den fantasifulla natio-
nalistiska historieskrivningen ersattes av 1700-talets rational-
ism och intresse för naturvetenskap. Endast det kungliga
myntkabinettet, underställt Antikvitetsarkivet, gjorde större
nyförvärv.

Vetenskapsakademin grundades på initiativ av bland andra
Carl von Linné, Jonas Alströmer och Anders Celsius.
Akademin ägnade sig åt naturalhistoria, experimentell fysik,
kemi, medicin, anatomi, matematik och ekonomi i ett ambi-
tiöst försök att kartlägga skapelsen i den nya rationella veten-
skapens anda. Nästan alla Antikvitetskollegiets samlingar
överlevde den förödande slottsbranden 1697 intakta och flytt-
tades in i det återuppbyggda tre kronors trånga kommendörs-
flygel. Gustav III upplöste arkivet och överförde allt skrivet
material, framför allt medeltida handskrifter, till Riksarkivet
och Kungl. Biblioteket där de fortfarande förvaras.

Riksantikvarieämbetet underställdes den nybildade Kungliga
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvitets-
arkivets kvarvarande samlingar vilade tysta och obemärkta i
mer än hundra år. Slottrummen antog mer och mer formen av
en kuriosasamling där guldkragar från bronsåldern låg sida
vid sida med döda kungligheters barnleksaker och plun-
dringsgods från den krigiska stormaktstiden som ändades
med Karl XII´s död 1712.

1847 flyttades samlingarna av den entusiestiske riksantikvari-
en Bror Emil Hildebrand till Ridderstolpska huset vid skepp-
psbron 2. Här ställdes föremålen för första gången ut för en
bredare allmänhet. Museet för historia bildades.
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1630 Johannes Bureus vår första riksantikvarie.

1666 Vår första fornminnesförordning publiceras.

1667 Antikvitetskollegiet bildas med säte i
Gustavianum i Uppsala.

1690 Antikvitetskollegiet ombildas till Antikvitets
arkivet. Samlingarna flyttas till slottet 
Tre Kronor.

1697 Slottsbranden. Samlingarna inhyses tillfälligt 
på okänd ort.

1783 Antikvitetsarkivet upplöses av Gustav III.

1786 Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien bildas. Tar över arkivets gamla 
samlingar. Riksantikvarien blir Akademiens
ständiga sekreterare.

1847 Samlingarna flyttas från slottet till 
Ridderstolpska huset.

1866 Samlingarna flyttas till Nationalmuseums 
bottenvåning

1907-1913 Oscar Montelius riksantikvarie.

1915 Museet för historia får ansvaret att vara 
Sveriges huvudmuseum för forntid och 
medeltid

1929 Beslut fattas om att flytta samlingarna till 
eget hus

1934 - 39 Ombyggnation av kasernerna i kvarteret 
krubban

1939-1945 Andra världskriget fördröjer öppnandet av 
museet

1945 Museet öppnas.

1971 Kungliga vitterhets och historieakademien 
flyttar ut ur huset.

1995 Museet för historia bildas.

1997 SHM skiljs från Riksantikvarieämbetet

Museet för historias officiella historia
Museets historia skildras i otaliga pamfletter, på webbsidor
och i artiklar om den svenska fornminnesvården. I stort sett
alla som arbetar på Museet för historia känner till huvuddra-
gen i berättelsen, men blandar ofta ihop personer och kan inte
hålla reda på årtalen. Här, i den officiella versionen, kan man
bara se den trista ytan. Men intressanta bråddjup kan anas
även i de glansiga utställningsprogrammen i museilobbyn.
Framför allt genom att undersöka 1600-talets antikvitetsen-
tusiaster kan man nå en djupare förståelse för de krafter som
verkar innanför bronsportarna. Den här introduktionstexten
förekommer tryckt i många olika varianter men faktainne-
hållet är ungefär det samma. Texten finns i formgivet folder-
format i appendix X för att lätt kunna användas som spel-
hjälpmedel.
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Sveriges riksantikvarier genom tiderna 
Johannes Bureus (1630-1649), levde 1568-1652.
Mystiker och pionjär inom runforskning.

Georg Stiernhielm (1648-1651), levde 1598-1672.
Poet, duellant och språkentusiast.

Johan Hinderson, adlad Axehielm (1652-1657),
levde 1608-1692). Rättsvetare och översättare av
isländska sagor.

Laurentius Bureus (1657-1662), levde 1623-1665.
Brorson till Bureus. Runlära och arbeten vid
Riksarkivet.

Olaus Verelius (1662-1675), levde 1618-1682.
Pionjär för utgrävningar, professor i antikviteter.

Jocob Isthmenius, adlad Reenhielm (1675-1678),
levde 1644-1681. Begärde avsked för att bli soldat.

Johan Hadorph (1679-1693), levde 1630-1693.
Stor organisatör och samlare. Omstrukturerade 
kollegiet.

Johan Peringer, adlad Peringsköld (1693-1719),
levde 1654-1720. Tecknare. Två bränder, en i slottet
och en i Uppsala under hans tid. Mycket förstörs.

Johan Fredrik Peringsköld (1720-1725),
levde 1689-1725. Översättare och karriärist.

Johan Helin (1725-1750). Levde 1678-1753.
Förfallsperiod. Initiativlös under en period av 
naturvetenskap.

Carl Reinhold Berch (1750-1777), levde 1706-1777.
Kämpade för att omorganisera men var till sist 
ensam kvar i hela arkivet.

Gudmund Jöran Adlerbeth (1778-1793), levde 1751-
18181. Fördelade skrifter till Riksarkivet och KB.

Johan David Flintenberg (1793-1795),
levde 1762-1819. Chef för myntkabinettet,
avsked pga. sinnessjukdom.

Georg Frans Tihleman (1795-1802), levde 1770-1802.
Förskingrade akademins medel och misskötte ämbetet.

Johan Hallenberg (1803-1819), levde 1748-1834.
Motvillig riksantikvarie och ointresserad av den nya
arkeologin.

C B Rutström (1820-1826), levde 1758-1826.
Naturvetenskapsman med stor begåvning men
bristande fokus.

J G Liljegren (1826-1837), levde 1791-1837.
Medlem i Götiska förbundet. Begick självmord.
Bror Emil Hildebrand (1837-1879),
levde 1806-1884. Präst och införare av den 
nya arkeologiska vetenskapen på SHM.

Hans Hildebrand (1879-1907), levde 1842-1913.
Arbetade med Montelius. Vetenskapare av rang.
Flera stora verk.

Oscar Montelius (1907-1913), levde 1843-1921.
”Arkeologins Linné”. Internationellt känd arkeolog 
och nydanare.

Bernhard Salin (1913-1923), levde 1861-1931.
Specialist på djurornamentik. En av de första 
specialiserade arkeologerna.

Sigurd Curman (1923-1946), levde 1879-1966.
Ledde SHM´s flytt till de nuvarande lokalerna.
Även arkitekt.

Martin Olsson (1946-1952), levde 1886-1981.
Har bland annat forskat kring Thycho Brahes
Uranieborg på Ven.

Bengt Thordeman (1952-1960), levde 1893- ?.
Medeltidsarkeolog. Grävde ut korsbetingen 
och ledde undersökningarna av St Eriks reliker.

Gösta Selling (1960-1966), levde 1900-?.
Stadsarkeolog och arkitekthistoriker.

Sven B F Jansson (1966-1972), levde 1906-?.
Runforskare och känd talare.

Roland Pålsson (1972-89), född 1922. Fd. radiochef
med stort Kulturintresse. Juristbakgrund.

Erik Wegraeus - Riksantikvarie 1989-
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Lokalerna var allt för trånga och 1866 flyttades de till det
nyuppförda Nationalmuseeums bottenvåning. Den senare
världsberömde arkeologen Oscar Montelius, riksantikvarie
1907-1913, tog stor hjälp av museets artefakter när han for-
mulerade det typologiska system som ligger till grund för den
moderna arkeologin.

1915 skedde ytterligare en uppdelning av statens samlingar.
Forntid och medeltid tillföll Museet för historia.

1929 beslutades det att museet skulle flytta till en egna bygg-
nader inrymda i de gamla kasernerna i kvarteret Krubban.
Här inrymdes även tjänstelokaler för Museet för historia,
Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien. Vitterhets-
akademin flyttade ur huset 1975. 1995 gjordes en omorgani-
sation och Museet för historia, Myntkabinettet och
Medelhavsmuseet ombildades till Museet för historia.
Myntkabinettet flyttade till egna lokaler vid slottsbacken. Två
år senare skiljdes SHM från Riksantikvarieämbetet.
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Inledning
Mage handlar om världsbilder i konflikt. Teknokratin och
Traditionerna står för två av de  stora strömningarna inom
västerländsk idéhistoria; magi och vetenskap. Verkligheten är
formbar. Den världsbild som stöds av de vanliga männ-
niskorna, formade av samhälle och media, blir den rådande
verklighetsparadigmen. I vår tid är magin näst intill utdöd.
Bara en handfull unga och oerfarna utövare finns kvar, stän-
digt jagade av Teknokratins hantlangare och förtryckta av all-
mänhetens brist på fantasi. Men minnen av en mer förtrollad
epok döljer sig i historiens mörker.

Bakom Museet för historias bronsportar rasar ett tyst krig om
det förflutna. Här finns över 3 miljoner föremål, mondäna
och förtrollade, omsorgsfullt samlade sedan Antikvitets-
kollegiet grundades av Mimersbröderna, en grupp hermetiska
magiker under det tidiga 1600-talet. Samlingarna har överlevt
slottsbränder, krig och sabotage. Genom århundradena har de
beskyddats av Mimersbrödernas moderna arvtagare, histori-
ens självutnämnda väktare. Men nu är de hotade.
Teknokraterna försöker undanröja de sista spåren av en mer
magisk tid med hjälp av positivistisk forskning och strikta
indelningar av historiens mirakel i snäva kategorier och peri-
oder. Ett efter ett tappar föremålen sin makt och bleknar till
skuggor av sin forna storhet. Varje spår av den sanna, magiska
historien måste förintas eller förlöjligas. Runstenar täckta
med åldrade trollformler utsätts för diskreta förändringar,
benen från en magisk varelse klassificeras som en missbild-
ning, sanna reliker ”tappas bort” och försvinner i väldiga
lagerlokaler. I montrarna rostar en gång oförstörbara
älvaklingor till klumpar av svart metall utan att någon kan
erinra sig deras gamla skepnad. Antikvarier, forskare och gui-
der som kommer sanningen på spåren ersätts av inskränkta
administratörer och paragrafryttare. Men det finns hopp.

Även om Mimersbrödernas mästare är döda eller försvunna
sedan länge försvarar nya krafter den magiska erans lämning-
ar. Radikala unga forskarstudenter och excentriska gamla
antikvarier återupptäcker historiens mirakel och vågar ta strid
mot de som påstår att vetenskapens sanning är den enda. De
stridande är för det mesta omedvetna om att deras konfronta-
tioner, avhandlingar och utställningar formar mer än synen på
historien. Själva verkligheten böjer sig som vass i vinden när
slaget om det förflutna rasar bland nordens mäktigaste arte-
fakter. Det gamla svärdet som restaureras av någon som vågar
tro på dess förtrollning återfår sakta sin lyster och kraft.

Både uppvaknade Teknokrater och Traditionalister arbetar på
museet. De senare i största hemlighet. Riksantikvarieämbetet,
museiledningen och stora delar av samlingsenheten är helt i
Teknokratins våld. Den hemliga Sanningsavdelningens
underhuggare bevakar sina arbetskamrater efter tecken på
oegentligheter som kan tyda på ett intresse för den magiska
historien. Tillräckliga misstankar orsakar omedelbara repres-
salier. Men den sanna historiens väktare vägrar ge upp. De
döljer sig bakom moderna forskningsbegrepp som hermeneu-
tik och poststrukturalism, men deras agenda är att bevara
minnet av en förtrollad forntid. I våghalsiga midnattsräder
och iskalla bedrägerier lockar de fram forntidens artefakter ur
lagermagasinens skuggor.

Långa nätter fylls med studier av skrifter som cheferna tror är
i säkert förvar eller förstörda. Det är en mödosam och ofta
farlig tillvaro. Den sanna historien rymmer fruktansvärda
faror som kan tränga in i nutiden om man inte är oerhört för-
siktig. Historiens väktare måste lika ofta bekämpa urgamla
demoner som Sanningsavdelningens ränker. Det är ett hårt
jobb helt enkelt. Men om ingen gör det kommer den sanna
historien att dö och magin försvinna för alltid.

Tidens natur och den Mytiska eran
Hopkurade under uppblötta pappkartonger och plastpres-
senningar viskar de sista trollkarlarna om en tid då allt var
möjligt. Om århundraden då drakarna fyllde himlen och gyll-
lene städer reste sig ur blågröna vågor. En tid då magi var
människans arvsrätt, lika självklar som luften omkring oss.
Ibland tvivlar de. De flesta är osäkra på om det någonsin
funnits en värld utan de sovande massornas bedövande trång-
synthet och Teknokratins blodiga pogromer. Mästarna är
borta, utestängda från världen av Konsensusverklighetens
hårdnande barriärer eller helt enkelt döda. Nästan ingen
känner till världens sanna historia, det har Det Nya
Världsorldningen sett till. Utan kontakt med sitt förflutna är
de vinddrivna magikerna försvagade och splittrade, utan en
gyllene tid att drömma om paralyseras de av hopplöshet och
cynism. Men det finns ett ljus. Historien finns bevarad i forn-
fynd och omsorgsfullt vårdade skrifter. Den som har modet
att söka bortom läroböckernas torra text och ifrågasätta
vetenskapens etablerade metoder kan när som helt upptäcka
den sanna historiens mirakel.
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Kapitel 2: Kampen om det förflutna
Bakgrund till Mage: The Ascention

”Icke av tid och rum de levande andarna fängslas; lyda blott kärlekens lag…”
Erik Johan Stagnelius
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För den moderna människan är den Mytiska Åldern knappt
mer än en flyktig dröm, glömd när väckarklockans larm
påminner om vardagens plikter. Ändå fanns den än gång. I
alla fall så länge mänskligheten trodde att den en gång funn-
nits. Konsensusverkligheten, mänsklighetens kollektiva syn
på världen, formar till och med det förflutna. Sakta börjar den
moderna epokens tristess blöda igenom tidens membran och
infektera mer magiska århundraden. Alla våra historieveten-
skapliga sanningar utrotar gamla teorier och myter, stryper
dem i sitt statiska nät. Varje legend som skjuts i sank och för-
svinner ur det allmänna medvetandet försvagas även i det för-
flutna. Till sist kommer magin aldrig att ha funnits.

Redan innan Teknokratins seger vid millennieskiftet började
en uppvaknad Kabal av rituella psykonauter i Hamburg upp-
täcka att historien höll på att förändras. Gruppens mentor,
Harabald Van-Hoorn som själv fötts på 1600-talet lyckades i
augusti -95 resa fysiskt tillbaka till sin barndomstid bara för
att förbluffas över att många av hans gamla vänner aldrig
tycktes ha fötts. Någon månad senare vaknade Harabald för-
tvivlad upp en morgon och insåg att han själv glömt dem. Det
var bara början på en plågsam period som kulminerade i tids-
magikerns försvinnande under vintern fyra år senare. Nu bör-
jar till och med anteckningarna blekna bort. Ingen vet hur
stora delar av historien som infekterats av nutiden, de mest
pessimistiska menar att sjukdomen nått så långt tillbaka som
mitten av 1200-talet.

Det är sällan två magiker har samma bild av den mytiska eran.
Lärda hermetiker visar på Platons Atlantis som ett magiskt
Utopia och hänvisar till de sällsynta krönikor som skildrar
Hermes Orderns storhetstid under den tidiga medeltiden.
Orientaliska magiker har ofta ett mer filosofiskt perspektiv,
men även i deras världsbild finns plats för en tid av gudomli-
ga kejsare och drakar. Hur dess exakta förutsättningar än såg
ut så var den mytiska eran en tid då magi accepterades av all-
mänheten och den rådande paradigmen.

Traditionernas etablerade historiker skiljer på den högre och
den lägre mytiska åldern. Den förra av dessa inföll innan
Söndrandet, Floden, Fallet eller vad man nu vill kalla den
katastrof som utplånade magins gyllene era. Minnet av den
högre mytiska tidsåldern speglas i myterna om Atlantis, Mu,
Hyperboreen och Paradiset.

Något djupt inom oss längtar ständigt tillbaka till en sådan
mer civiliserad tid, då människan vävde magins krafter i har-
moni med världsalltet. Gnostiska tänkare inom den
Himmelska Kören och Hermes Ordern menar att människan
under den tidiga mytiska åldern var kroppslösa änglar och att
de först i och med Fallet bands till den fysiska verkligheten.

Dessa änglar och ursprungliga människor likställs med De
Rena eller De Gamla - de första magiker som nära nog alla
traditioner nämner. En lika vanlig uppfattning är att magins
konst är en gåva som gud eller gudarna gett till sina utvalda.
De härskade rättvist och delade frukten av sina krafter med
folkets stora massa. Dessa magikerkungars, som kallas Wyjck

av de Verbenska traditionalisterna, gåva har sedan ärvts ned
genom generationerna ända till våra dagar.

De extremaste förespråkarna av denna teori är en utbrytar-
fraktion ur frimurarorden som menar att Gåvan ger rätt till
världslig makt. Deras slutgiltiga mål är att sätta en magisk
blodslinje på Frankrikes tron. De tycker sig ha bevis för att
magisk talang är genetiskt betingad, något som de allra flesta
anser fullständigt befängt. Under den högre mytiska åldern
var jorden inte avskuren från andevärlden och Arkadien,
drömmarnas och älvornas rike. Gränsen mellan liv och död,
natur och magi, människa och gud var inte absolut på det sätt
vi är vana vid. Älvor, drakar och gudar levde nära människan
och delade hennes sorger. Det var en tid bortom allt vi kan
föreställa oss. En gyllene tid. Sedan kom Fallet.

De flesta magiska historiker kopplar samman Fallet med
myten om syndafloden och placerar det någon gång mellan
det som mondäna historiker kallar stenåldern och järnålderns
början, en period som omfattar många tiotusentals år. Det
ligger nära till hands att sätta ett likhetstecken mellan fallet
och den stora istiden. Onekligen är bilden av väldiga ismurar
som långsamt krossar juvelglittrande städer med sin tyngd
och dödar magiska varelser med sin köld en lättfattlig repre-
sentation av Stasiskraftens plötsliga ökande.

En annan vanlig datering av Fallet är samtidigt med de första
stora urbana civilisationernas framväxt i mellanöstern. I stä-
derna vände människan det magiska ryggen och bländades av
drömmar om storslagna imperier. Anhängare av Verbenska
traditioner hävdar att det var den påstådda övergången till ett
mansdominerat och hierarkiskt samhälle under neolitisk tid
som söndrade den gyllene tidsåldern. Hur det än är med den
saken så lyckades fallet inte utplåna all världens magi. Älvorna
levde kvar i skogarnas djup, drakarna i sina djupa hålor och i
ensliga torn praktiserade Uppvaknade män och kvinnor
magins konst. Religion och magi var till en början ett.

En legend som idag är nästan helt glömd är Rosenkorsets
rötter, berättelsen om kung Thothmes och drottning
Hatshepsuts hov av magiker. Bara en handfull hermetiska
historiker med Nicodemus Mulhouse i spetsen känner till
berättelsen om teknokraternas och traditionernas gemen-
samma ursprung som arvtagare till det ursprungliga
Rosenkorset - en samling magisk kunskap som sedermera
uttunnats och degenererats till dagens vetenskapliga dogmer
och magiska trossatser.

Bland Tothprästerna i Egypten, MithrasKultisterna i Rom,
Zoroastrierna i Persien, Buddhisterna i Indien och Taoiserna
i Kina verkade mäktiga trollkarlar. Deras målsättning var
kunskapen om skapelsen och stävan efter Upphöjelse, enhet
med Gud. De reste kung Sulimein (Salomo) den vises tem-
pel, transkriberade Kabalan och besökte den nyfödde
Frälsaren. Kristendomens intåg i det romerska riket splittrade
de magiska utövarna i två ömsesidigt fientliga läger; de orto-
doxa och kättarna. Visserligen var det endast en minoritet av
den Himmelska Kören, Hermes Ordern och Solificati som
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slöt upp vid Påvestolens sida, men stärkta av sin Sanna Tro
och med miljoner fanatiska anhängare, blev de paradoxalt nog
magins största fiender under tusen år.

Kättarna bekände sig till ett otal trosriktningar, från keltisk
polyteism till katharisk dualism. Deras inbördes olika världs-
bilder skiljde dem åt och omintetgjorde alla försök till samar-
bete. Bara Hermes Orden lyckades skapa en enad front, men
inte ens Krafternas mästare kunde motstå kristenhetens rase-
ri. Ett efter ett föll de stolta tornen i heliga krig och magiker-
nas broderade kåpor sveddes av inkvisitionens lågor. Den
mytiska tidsålderns varelser trängdes undan av ljudet från yxor
och kyrkklockor, föll i dvala eller försvann i glömska. Sida vid
sida med inkvisitionen och korstågen reste sig en ny makt -
Förnuftets Orden.

Slaget om den svenska historien 
Det var Hermetikerna som först förstod vikten av att bevara
historien. En av Orderns viktigaste lärdomar är att den abso-
luta kunskapen ligger i det förgångna. Under medeltiden
sökte man efter Hermes Trismegistos förlorade visdom och
försökte sammanfoga den antika lärokropp som styckats av
romarrikets fall. Intresset för antiken spridde sig under
renässansen till samhället i stort. De stora Förbunden
(Covenants) hade fallit under 12- och 1300-talens förödande
krig och Ordern gått under jorden. Många sökte sin tillflykt
till universiteten. Hermetikerna hade ett enormt inflytande
över 14- och 1500-talens akademiska värld och kämpade
tappert mot Daedaleanernas ökande inflytande. Under 1600-
talets början stod det klart att slaget var på väg att förloras.

Gabrieliternas propaganda började tunna ut tron på de gamla
myterna och de första samordnade försöken att revidera den
mytiska historien påbörjades. För att bevara den sanna histo-
rien började Hermetiker i Sverige och hela Europa samla all
kunskap om den magiska forntiden innan alla spår förstörts
av Förnuftets förkämpar. I Sverige utvisades Olaus Magnus
för sina försök, men lyckades ändå publicera sin fantastiska
Historia de gentibus septentrionalibus - Historia om de nor-
diska folken. Dess ursprungliga utgåva är idag mycket svår att
få tag på och innehåller ännu mer detaljer om nordens
magiska historia än den utgåva som översatts till svenska och
idag finns som pocket. Mest märkvärdigt i originalet är kan-
ske ett kapitel om Odens och Hermes ordnar i Norden samt
en förteckning över inhemska formelsamlingar.

På 1600-talet växte Sverige till en stormakt. Under Gustav II
Adolf lade man stora delar av Polen och Tyskland under sig
på några korta år. Hemligheten bakom framgången var till
viss del magisk. Konungens läromästare var den store
Hermetikern Johannes Bureus, Pontifex för Mimersbröderna,
Uppsala universitets inflytelserika Hermetikerkabal. Under
Bureus livstid fick Mimersbröderna makten över hela den
filosofiska faKulteten och några år efter hans död bildades
Antikvitetskollegiet, med målet att samla alla rester av
Nordens mytiska historia och bevara den för alltid. Men

ingen kung kunde tillåtas vara i lag med Traditionernas tjä-
nare. Daedaleanernas hämnd splittrade Kabalen och tvingade
dem att bli osynliga. Antikvitetskollegiet blev Förnuftets
verktyg för att skriva om historien.

Men Mimersbröderna har aldrig försvunnit. Under århundra-
derna har den hemliga kampen om historien rasat inom
Kollegiet, som blev Antikvitetsarkivet, som blev Kungliga
vitterhets och antikvitetsakademin, som blev Riksantikvarie-
ämbetet och Statens museum för historia. De Sovande har
upplevt det som akademiska diskussioner och myndighetsbe-
slut, men sanningen är långt mer dramatisk. Dussintals
Uppvaknade på båda sidor har dukat under i slaget om den
Svenska historien. I och med Teknokratins seger och
Mästarnas död ser det mörkt ut för Traditionerna, men en ny
generation magiker är redo att ta upp kampen mot de som vill
dölja den sanna historien.

De svenska universiteten i Uppsala och Lund har sedan de
grundades på 1400-talet varit några de viktigaste slagfälten på
Upplysningskrigets svenska front. Mimersbröderna infiltre-
rade under 1500-talet Uppsala universitet och blev så små-
ningom tongivande inom den filosofiska faKulteten. Den
medicinska dominerades naturligtvis av Hippokrates Cirkel
och den teologiska delvis av Gabrieliterna. Dessa led svåra
nederlag under reformationen då många högt uppsatta katol-
ska präster tvingades lämna landet. Hermetikernas mål med
infiltrationen av universitetet var inte enbart ett sätt att skaff-
fa sig en täckmantel och en utmärkt kanal för att påverka de
sovande, de hade även mer konkreta mål i kikaren.

Legenderna om de gamla konungagravarna i Uppsala högar
och den stora Kultplatsen under Uppsala domkyrka lockade
de unga magikerna. Vetskapen om att den magiska historien
höll på att försvinna var bara en av många drivkrafter.
Runornas magi, som varit förlorad sedan Odins Ordens
undergång på 1200-talet lockade generationer av hermetiker
till universitetet. Nedtecknandet av skriftstenarnas budskap
och försöken att knäcka runornas magiska kod födde till-
sammans med politiska intressen den svenska stormaktsti-
dens intresse för rikets tidiga historia. Störst bland de
Hermetiska magikerna i Uppsala var Johannes Bureus - en av
de ursprungliga Paracelsiska lärjungarna, Gustav II Adolfs
läromästare och Sveriges första riksantikvarie. Under den
andra hälften av hans mer än 100-åriga livstid under 15 och
1600-talen blomstrade den filosofiska fakulteten.

Den magiska världsbilden spridde sig snabbt till både adels-
män och vanligt folk. Bureus efterföljare, Georg Stiernhielm
och Olof Rudbeck, fortsatte sin mästares verk. Stiernhielm
spridde magins budskap genom sin poesi och Rudbeck full-
ändade utforskningen av Sveriges magiska och mondäna
historia i sitt monumentalverk Atlantican. Tillsammans med
rikskanslern, magikern och krigaren Magnus Gabriel De La
Gardie skyddade de den filosofiska faKulteten från angrepp
från både kyrkan, Förnuftets ordern och infernaliska makter.
Under denna korta blomstringstid under 1600-talet stod kro-
nan på magikernas sida.
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Det viskas till och med att Gustav II Adolf själv uppvisade
magiska talanger och att dessa var hemligheten bakom hans
stora militära segrar. Riksantikvarieämbetet tilldelades regel-
mässigt Mimersbrödernas Pontifex, något som gav trollkar-
larna möjligheten att börja gräva ut Uppsala högar och resa
landet runt för att skriva av runstenar.

Hermetikerna och deras åsiktsfränder inom historieforsk-
ningen antog 1666 det officiella namnet ”antikvitetskollegiet”
och gavs kronans välsignelse. Förnuftets ordern försökte des-
perat hålla jämna steg och lyckades faktiskt förstöra många
viktiga platser och texter. Försöken att infiltrera och splittra
kollegiet inifrån mötte större framgång, men inte förrän vid
1700-talets början började antikvitetskollegiet ta verklig
skada. Framför allt koncentrerade Daedaleanerna sig på att
bekämpa folkliga Verbenister och samiska Drömtalare.

Förnuftets ordern såg stolta på medan Europa lystes upp av
häxbålens stinkande flammor. Som så ofta är fallet led de
obildade och fattiga medan de rika levde i trygghet.
Hermetikerna brydde sig föga om sina lantliga systrars och
nordliga bröders lidande. Deras stolthet och överlägsenhet
blev till sist deras fall.

När 1700-talet inträdde och häxprocesserna avslutats hade
folktron börjat hotas av kyrkans och vetenskaparnas ansträng-
ningar. Örtakärringarnas visdom ersattes av Linnné och hans
världsomvälvande klassificeringssystem. De ursprungligen
hermetiska tankarna om världen som Guds väldiga gåta
omtolkades av de tidiga Teknokraterna. I stället för att söka
visdom i naturens mysterier skulle de nu avslöjas en gång för
alla och förnuftets ljus skina i det oförklarligas mörka skryms-
len.

Samma gud som åberopades vid nattvardens transubstation
och Lazarus återuppståndelse fick nu symbolisera den oom-
kullrunkeliga ordningen och de absoluta naturlagarna. Med
naturvetenskapens intåg i det allmänna medvetandet firade
Förnuftets ordern sin största triumf. Historievetenskapen
framstod plötsligt som gammalmodig och bakåtstävande.
Den filosofiska faKulteten, riksantikvarieämbetet och anti-
kvitetskollegiet, korrumperades genom infiltration och svek.

Häxprocessernas resultat blev smärtsamt tydligt. Den levande
folktrons försvinnande gjorde att paradigmen stelnade
drastiskt. Örtmagi och urgamla besvärjelser slutade fungera
och föll i glömska. På universiteten möttes de tidigare accep-
terade studierna av kabala, alkemi och astrologi med hånfull-
la skratt och tomma föreläsningssalar. Hermetikernas tid i
offentligheten var till sist över.

Den ordern som grundades av den italienske magikern
Bonisagus år 767 med syftet att sprida magins konst över
världen hade slutligen tvingats ned på knä och in i hemlig-
hetsmakeriets mörker. Sedan den dagen har Teknokratins
Sanningsagenter kämpat för att utrota varje spår av magins
existens. De har nästan lyckats.

Antikvitetskollegiet och dess förfall
Mellan 1630 och 1666 verkade Bureus och hans efterföljare i
Mimersbröderna utan någon egentliga statliga sanktioner.
Titeln som Riksantikvarie var främst en hedersbetygelse och
gav varken lön eller politiskt inflytande. Man höll en relativt
låg profil och undvek så långt som möjligt konfrontationer
med de medicinska och filosofiska faKulteterna. Bureus ansåg
att det bästa sättet att besegra Förnuftets förkämpar var att
påverka de mäktigas tankevärld men själv hålla sig i skuggan,
en metod som Teknokraterna senare fulländade och vände
mot sina fiender. Själv lyckades Bureus tämligen väl i sin
stundom verkligt vänskapliga relation med Gustav II Adolf,
som utnämnde honom till riksantikvarie 1630. De hermetiska
magikerna var en kännbar makt bakom tronen under 1600-
talets mitt.
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Mage:

De Paracelsiska lärjungarna
När den hermetiska magikern Aureolus Philippus
Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim -
mer känd som Paracelscus - besökte Sverige vid tiden för
Stockholms blodbad tränade han två lovande lärjungar.
Den maniskt energiske och fullkomligt egocentriske
magikern vägrade inordna sig i Hermes Orderns rigida
politiska system och tog inget ansvar för sina hastigt trä-
nade adepter när tvingades lämna landet. Med sig
smugglade han det svärd som skiljt så många svenska
huvuden från sina kroppar. Senare påstod han att bödel-
sklingan var hemvist för Azaot, ett illasinnat andeväsen
som bara han kunde kontrollera.

Historisk belagt är i alla fall att han hade ett märkligt
svärd i sin ägo, enligt skrönor förvarade han opiumpiller
i dess ihåliga fäste. Hur det än var med den saken fick
aldrig Johannes Bureus och den nervöse notarien August
Ingelmann aldrig en fullständig Hermetisk skolning av
sin legendariske mästare. Ingelmann drevs efter några år
till vansinne av de magiska krafter han upptäckt men
inte kunde kontrollera och spärrades in i en sluten cell i
Vadstena kloster där han hölls vid liv ända fram till bör-
jan av 1600-talet.

Den unge Bureus reste utomlands och studerade under
hela 1500-talet magins konst på olika platser i Europa
och deltog i det tysta kriget mot Förnuftets Ordern.
Magiska elixir höll honom onaturligt ung och han för-
falskade 1593 sina papper i Bure kyrka. När han grun-
dade Mimersbröderna i början av 1600-talet verkade
han inte äldre än femtio. Effekterna av Bureus ofullstän-
diga skolning syns i hans ibland helt osammanhängande
texter och hans övergång till den Himmelska Kören sent
i livet.
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Med 1666 års antikvitetslagstifning förändrades taktiken
radikalt. Sveriges äventyrlige rikskansler, Magnus Gabriel de
la Gardie utnämndes efter en rad konfrontationer med
Hermetikernas kyrkliga fiender till hedersconsor och gavs
instruktion i de lägre magiska mysterierna. Kanslern var en
hetsporre och inte mycket för hemlighetsmakeri. Han såg till
att Mimersbröderna godkändes av riksrådet under namnet
Collegium Antiquitatum, Antikvitetskollegiet, samt säkrade
deras finanser och plats i Uppsala universitets Gustavianum.
Men i och med att kollegiet blev offentligt utsattes det för
hårdare angrepp än förr.

Den åldrade Georg Stiernhielm, som sedan länge lämnat sina
glansdagar som duellant och poet bakom sig, hade svårt att
hålla samman de viljestarka magikerna och fornforskarna och
lämnade snart rodret till den drivne Olaus Verelius (riksan-
tikvarie 1662-1675). Denne bedrev som en av de första i
Sverige omfattande utgrävningsarbeten och tillförde mycken
kunskap till Mimersbrödernas kollegium. Men fallet var inte
långt borta. Den drivne samlaren prästsonen och senare riks-
antikvarien Johan Hadorph var hemligt allierad med
Deadaleanerna och underminerade kollegiets sammanhåll-
ning samtidigt som han själv stal många viktiga skrifter ur
kollegiets bibliotek.

Bland de stora omorganisationer han genomförde för
Teknokraternas räkning var ombildandet av det i grund och
botten akademiska kollegiet till ett statligt kontrollerat arkiv
samt omförflyttningen av samlingarna till en av kungliga
slottets flyglar, direkt under kronans kontroll. Hans dubbel-
spel avslöjades inte förrän han lämnade sällskapet 1693.

Innan Antikvitetsarkivet hunnit återhämta sig från Hadorphs
svek gick Daedaleanerna till direkt anfall mot
Mimersbröderna. I skydd av mörkret gick man till angrepp
mot Gustavianum och Traditionalisternas hem. För de
sovande massorna är händelsen känd som den stora
Uppsalabranden 1702. Ett halvdussin Uppvaknade magiker
stupade i lågorna och mängder av ovärderliga skrifter gick
förlorade då man angrep Olov Rudbecks privata bibliotek.
Uppsalaprofessorn Fredrik Palmblad beskriver branden i en
välkänd uppsats.

”stod den gamle Rudbeck i domen öfver Gustavianum, och
kommenderade sprutorna med denna djupa basröst … som
nu, enligt sägen, förnams ända ned i Svartbäcken. Ja han själv
var slangförare och räddade därigenom Akademin och det
däri förvarade Biblioteket.”

Men Rudbeck och de andra kunde inte rädda kollegiet från
teknokraternas fortsatta framryckningar. Med mutor och hot
tvingade de Pontifex Johan Peringsköld att ansluta sig till
Daedaleanerna och svika sin egen tradition. Ett år efter
angreppet hade Teknokratin tagit över det kollegium som bil-
dats för att skydda den sanna historien.

Teknokratin vid rodret
Under den lättmanipulerade Pontifexen och Riksantikvarien
Johan Peringskölds tid rensade kollegiets nya mästare ut oön-
skade element ur de akademiska kretsarna kring
Gustavianum. Tidigare högt uppsatta lektorer förlorade sitt
uppehälle och tvingades lämna Uppsala. De tidigare så
respekterade filosofiska disciplinerna sattes åt sidan för att
göra plats åt den hastigt framväxande naturvetenskapen.

Inom ett årtionde hade Antikvitetskollegiet förvandlats från
en mäktig lärdomsakademi till en tarvlig och stundom illa
skött myntsamling som ingen tog på allvar. Kollegiet bytte
namn till Antikvitetsarkivet och flyttades till Stockholm, bort
från lärdomscentrumet Uppsala. Under 1780-talet upplöstes
arkivet helt innan det återuppstod som Kungliga Vitterhets
och Historieakademien. Teknokraterna var nöjda med sin
seger och släppte nästan helt greppet om akademin. Ett fåtal
magiker lyckades dölja sig bland akademins tjänstemän och
började ytterst försiktigt bygga upp det som gått förlorat
under hundra år av vanvård.

Först då 1800-talets förnyade intresse för landets tidiga histo-
ria återupprättat stora delar av akademins storhet började
Teknokraterna överväga att använda institutionen för sina
egna syften. I enlighet med de riktlinjer Konventionerna dra-
git upp beslutade man att Vitterhetsakademin skulle bli Den
Nya Världsordningens vapen i kampen mot den mytiska
historien. Som sina motståndare såg man de Götiska och
mystiska strömningar som dykt upp i romantikens kölvatten.
De Sovandes stöd för den romantiska historieskrivningen var
mycket stark. Det skulle krävas en av Teknokratins allra främ-
sta begåvningar för att stöpa om den gängse bilden av fornti-
den.
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Oscar Montelius
Oscar Montelius upptäcktes av Teknokraterna under sina
naturvetenskapliga studier i Uppsala i början av 1860-talet.
Hans studieresultat var från allra första början lysande och
många spådde honom en framtid inom medicinen eller bota-
niken. Då Montelius publicerade en uppsats om det mänskli-
ga immunförsvaret och hur det skulle kunna förbättras genom
tillförsel av speciella mineraler förstod Hippokraterna
(Proginators) att man hade att göra med en potentiell
Uppvaknad vetenskapsman. Men innan Hippokraterna
kunde inviga sin rekryt i mysterierna krävde Den nya världs-
ordningens centralkommitte att Montelius skulle skolas och
tjäna deras konvention. Ett juridiskt slag rasade i nära ett år
innan order från högre ort prioriterade kampen om historien
och gav Montelius till Den nya världsordningen. Det visade
sig snart att den unge mannen ensam var konventionens vik-
tigaste vapen i kampen mot den mytologiska historiesyn som
okontrollerat bredde ut sig bland de Sovande.

Tillsammans med Hans Hildebrand, den dåvarande
riksantikvarien, skapade Montelius den kronologi för
Skandinaviens förhistoria vi är vana vid att höra. Genom sitt
snillrika typologiska system och de hårda fysiska bevis han
hade i form av Museet för historias samlingar slog han ned all
kritik mot sin absoluta kronologi och perioduppdelning av
förhistorien. Ensam formade Oscar Montelius generationers
syn på det förflutna och Teknokratin hyllar honom ännu som
en av sina stora hjältar. Hans porträtt hänger i många kon-
ventionshögkvarter sida vid sida med Linnés.

Mimersbröderna återuppstår
Traditionernas anhängare hade under många årtionden
mycket svårt att hitta en plats i Museet för historia och den
arkeologiska vetenskapen över huvud taget. En hypernationa-
listisk Verbenist och runforskare verkade på museet under 30
och början av 40-talet, men han upptäcktes i de hemliga upp-
rensningar som följde krigsslutet och försvann.

Inte förrän 60-talets nya politiska och vetenskapliga ström-
ningar öppnade dörren för radikalare idéer på museet kunde
traditionalisterna åter ta plats innanför historiens portar. Efter
att de anat i vilket förfall den Mytiska historien råkat ut för
under de år Teknokraternas sanningar stått oemotsagda
beslutade en samling magiker sig för att ta kampen till fien-
den och tog upp Mimersbrödernas namn och fallna fana. De
infiltrerade framgångsrikt museet och placerade sina consorer
på viktiga positioner i museet. Deras framgångar kröntes i
mitten av 90-talet av den märkliga rit som gav dem tillgång
till den sanna historiens minnen.

Langinos Skärvor 
Helené DeLanginos livsverk var att öppna historiens portar. I
samarbete med Mimersbrödernas Primus, den hermetiska
magikern Harry ”Eistibus” Sandlin och vägledd av tidigare
Mimersbröders anteckningar om tidens natur, skapade hon
en komplicerad väv av arkana samband mellan föremålen i
grundutställningarna och väckte deras minnen till liv. I en
väldig ritual som kulminerade med en illegal fest i museets
lokaler öppnades vägen till ett stort antal ”historiska minnen”
kopplade till föremålen i samlingarna. Det var som om en mer
lättillgänglig och förutsägbar Umbra öppnade sig runt de
rostiga artefakterna. Plötsligt framstod de i sitt rätta samm-
manhang. Gråtande av glädje dansade DeLangino genom
tidens salar, kände doften av Birkas marknadsplatser och
hörde bronslurarnas dån.

Portarna förblev osynliga för de Sovande men museets magi-
ker kunde lätt röra sig mellan perfekta bubblor av förfluten
tid. Det var inte äkta tidsresor det rörde sig om, snarare var
det föremålens minnen som öppnade sig. Harry Sandlin för-
sökte förklara fenomenet som en ljus spegling av föremålens
avtryck i den mörka Umbran. Vad de än var så gav portarna
museets magiker makt de inte kunnat drömma om under fyra
hundra år.

Pakter slöts med uråldriga andar som lockades till platsen och
uråldrig visdom uppenbarades. Bäst av allt var att det verkade
som portarna var osynliga för teknokraterna. Men inget varar
för evigt. Då Mimersbröderna försökte använda portarna för
att visa de Sovande den sanna historien slog teknokraterna
tillbaka och dödade Helené. Harry, som just då var inne i ett
av de levande minnena, försvann - kanske för alltid. Portarna
rasade samman och trasades sönder, vävdes samman med sin
döende skapares ångest, släppte in krafter från den mörka
Umbran och blev något helt annat. Langinos portar blev
hennes Skärvor. Nu vilar de där. Vassa, mörka rev av krossad
historia under verklighetens svarta vatten. Ibland svämmar de
över till vår värld, med effekter till och med de Sovande kan
märka, men för det mesta finns de bara där som en mörk aura
kring föremålen. För den som har modet att söka historiens
sanningar kan Skärvornas värld vara det enda sättet att få svar
på det som inte finns nedtecknat. I myllret av krossade minn-
nen finns fortfarande sanningen. Langinios Skärvor finns
beskrivna i kapitlet ”utrymmen av intresse”.
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Teknokratin i Sverige - Systemet
I andra delar av världen måste förnuftets förkämpar ofta ta till
våld och extrem vetenskap för att bekämpa sina fiender. I
Sverige har Teknokratin valt en annan väg. Lösningen är ett
omsorgsfullt konstruerat tankesystem med makten att under-
trycka näst intill allt motstånd mot Paradigmen. Systemet har
förfinats under nära hundra år och bygger på de tre grundste-
narna Komfort, Moral och Sunt Förnuft. Den seger som
Teknokratin vunnit globalt under millennieskiftet var tack
vare Systemets överlägsenhet säkrad i Sverige redan på 1980-
talet.

Komfort är att se till att massorna är nöjda med sin lott och
inte drömmer om mer, en uppgift som sköts med bravur av
mediaföretagen. Varken Bonniers eller Steinbecskoncernen,
som tillsammans kontrollerar 90% av allt som trycks och
sänds i Sverige, kontrolleras av Den Nya Ordningen. Det
behövs inte, eftersom de självmant matar befolkningen med
passiviserande doku -smörja och förfalskade nyheter som
stärker det kapitalistisk - konsumistiska paradigm

Teknokratin står för. Nackdelen med detta är att en del sub-
versiva titlar når allmänheten genom alternativförlag och pri-
vat publikation, men det gör inte så mycket eftersom det ändå
inte är någon som är intresserad.

Moralens funktion är att skapa våldsamma reaktioner mot
avvikande beteenden och åsikter som kan hota Teknokratins
makt. Magi, droger, promiskuös sexualitet, extrema politiska
och religiösa åsikter väcker en stark moralisk indignation hos
de sedan urminnes tider socialt programmerade svenskarna.
Det här klimatet har gjort att Traditionerna inte kunnat ägna
sig åt sina subversiva aktiviteter eller få ut sitt budskap utan
att väcka anstöt och bli gripna av polisen. Många unga magi-
ker, som just öppnat ögonen för sina krafter, har tagits om
hand av sociala myndigheter eller hamnat i SÄPO´s register
(som Den Nya Ordningen naturligtvis går igenom dagligen).
Polis och civilsamhälle gör halva Teknokratins jobb när de
städar undan det upproriska, abnorma och oönskade.

Men i slutändan är det ”det sunda förnuftet” som besegrar
magin. Det är klart man väntar på grön gubbe, det är ju far-
ligt att gå i trafiken. Det är klart knarkare skall sitta i fängelse,
de är ju knarkare. Det är klart att "trolleri" inte kan fungera,
det vet ju alla. Den svenska mentaliteten är så inskränkt att
den aldrig ifrågasätter sin interna logik, den dömer ut allt
utanför den accepterade ramen som felaktigt, fult eller icke-
existerande.

Oavsett vilka magiska hemligheter som slipper ut bland folk
kommer det inte att göra någon skillnad. Ingen har modet att
tro. Inte undra på att Mentathistorikern Prof. Tilligberg, Den
Nya Ordningens chefspedagog, anser att Sveriges mentali-
tetsutveckling är Teknokratins största triumf någonsin. Det
som ser ut som en välregisserad och toppstyrd konspiration är
i själva verket bara resultatet av tusentals tjänstemäns hand-
lingar och en hel nations längtan efter ett tryggt liv. En kon-
spiration kan avslöjas och krossas, men hur förändrar men ett
helt lands sätt att tänka? 

Sanningsministeriet
Till och med i denna Teknokratins idealstat går saker ibland
fel. För att försäkra sig om makt över det politiska systemet
och för att kunna knuffa samhällsutvecklingen i önskad rikt-
ning har Teknokratin instiftat Sanningsministeriet. Bara en
handfull högt uppsatta politiker känner till ministeriets exi-
stens och ungefärliga funktion. De ser på ministeriet som en
trygghet, ett slags back-up plan om den parlamentariska
demokratin biter sig själv i svansen.

Officiellt går enheten under benämningen ”Utvecklings-
utskott artikel 7”. Alla som varit i kontakt med ”utskottet”
glömmer snart vilka som arbetar där, vad de gör och vilka
befogenheter de har. De flesta är inte ens medvetna om att de
har sitt kontor i det nedlagda Riksarkivets gamla sekelskiftes-
lokaler på Kungsholmen. En författningsjurist som ger sig
attan på att klura ut vilka befogenheter ”Utvecklingsutskott
artikel 7” besitter har ett digert arbete framför sig.
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Atlantican
Rudbecks livsverk omfattar två tjocka band, det första
utgivet 1675. Ett tredje band förstördes i den stora bran-
den i Uppsala 1702 när Rudbecks eget hus brann upp
medan denne ledde släckningsarbetet av
Antikvitetskollegiets lokaler. I  ”Atland eller Manhem”,
som orginaltiteln lyder, för Rudbeck fram mängder av
mer eller mindre fantasifulla argument för att sätta
Sverige och det svenska folket i världshistoriens absolu-
ta centrum. I enlighet med gammal svensk historietradi-
tion ansåg Rudbeck att svearna härstammade från
Noaks son Jafet och att landets första stora konung var
dennes son Gog.

Dessa ursvenskar förökade sig mycket hastigt och spred
civilisationen över världen. Genom kreativ ordkunskap,
primitiv arkeologi och långsökta texttolkningar finner
Rudbeck bevis för att Sverige är det samma som
Atlantis, att svenskan är urspråket, Åreskutan berget
Ararat, Hel ligger i östergötland samt att Herkules, Baal,
Isis, Osiris, Zoroaster, Persefone och alla andra mytiska
storheter härstammade från landskapen kring
Härjedalen. Verket är typiskt för sin tid. Under 1600-
talet kunde strikt vetenskaplig metod används för att
bevisa en teori vi uppfattar som magisk eller i alla fall
mycket fantasifull. Under några år i början av 1700-talet
uppfattades Atlantican som en i det närmaste helig skrift
som inte kunde ifrågasättas, men i ljuset av den fram-
växande naturvetenskapen framstod dess slutsatser snart
tämligen löjliga. Atlantican är högtravande och överläg-
set skriven på klumpig gammelsvenska och en ren plåga
att ta sig igenom. En nyutgåva från 1937 finns.
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I ett gytter av speciella tillägg och beslutsgrundande proposi-
tioner döljs faktumet att utskottet har i princip obegränsad
makt i frågor som rör ”nationens mentala säkerhet” och har
rätten att hålla sig med en egen beväpnad säkerhetsstyrka som
opererar med näst intill total åtalsfrihet.

Även om dessa uppgifter finns i tryck (för att kunna rentvå
ministeriet i eventuella rättegångar) betyder det inte att de är
lätta att hitta och man måste konsultera speciella juridiska
bibliotek, som naturligtvis bevakas noga. En jurist som ägnar
sig år den här typen av studier kan räkna med ett besök av
ministeriets ”speciella representanter”. Ministeriet arbetar till
99% innanför lagen och föredrar subtila metoder att göra sig
av med fiender. Anklagelser för trakasserier, kreditkortsbedrä-
gerier eller skattefusk är ett lätt sätt att göra sig av med
besvärliga politiker.

Privatpersoner ställs inför rätta för grövre brott som ger fäng-
elsestraff. Bevisen fabriceras av sanningsministeriets tekniker
och vittnen övertygas med hjälp av sofistikerade droger och
psykologiska metoder. Bara i de allra extremaste fall rycker
ministeriets egna agenter ut. Det finns ett tiotal i hela Sverige.
De flesta är rekryterade från SÄPO eller utländska underrätt-
telseorganisationer och tränade att använda högteknologiska
men diskreta metoder. Bland favoritmetoderna finns likvide-
ring genom plantering av plutonium under offrets säng. En
annan vanlig taktik är att förgifta dricksvatten med diskreta
hallucinogener deriverade från LSD kombinerat med trakass-
serier för att driva offret till självmord. Agenternas spelvärden
motsvarar ungefär en vanlig MIB men med betydligt högre
intelligens och bredare utbud av färdigheter.

Sanningsenheterna
Sanningsministeriets huvudsakliga verksamhet består i att
observera alla statliga verk, enheter, utskott och projektgrupp-
per för att hitta tecken på radikalt avvikande åsikter indicier
som antyder kontakt med Traditionerna. Man arbetar genom
ett brett angiverisystem som sträcker sig ut till varje förskola
och daghem i hela landet. Angivarna är sällan medvetna om
att en centralorganisation samlar in deras uppgifter, de upp-
fattar sig själva som ansvarsgrupper eller enskilda individer
med ett moraliskt ansvar att hålla koll på vad som sker på
arbetsplatsen. Bland dessa teknokratins allra lägsta hejdukar
hittar man ofta personalansvariga, kuratorer, studievägledare
och självutnämnda ”vänner av ordning”. Det händer att hela
enheter av angivare bildas på större arbetsplatser. Dessa har
möten och officiella titlar med tillhörande löneförmåner. Som
moralistiska frimurarloger ser de sig själva som särskilt utval-
da och oantastliga i förhållande till sina opålitliga kollegor.

De största ”sanningsenheterna” finns på Karolinska sjukhuset,
Uppsala universitet, Tekniska högskulan och Museet för
historia. Det privata näringslivet anses inte vara ett tillräckligt
stort hot för att berättiga etablerandet av sanningsenheter. Så
länge en verksamhet bedrivs i syfte att generera profit spelar
den per definition på Teknokratins planhalva.

Hotet från liknöjdheten
Det finns bara ett problem med det svenska Systemet och det
är själva Systemet. Effekten av liknöjdheten och det sunda
förnuftet blir i slutändan att även teknologiska mirakel blir
föremål för ointresse och skepsis. Trots försök att höja sven-
skarnas tolerans för superteknologi genom allt från bred-
bandsrevolutioner och mobiltelefoni till raketuppskjutning-
arna på S-range vägrar de flesta intressera sig för något mer
spännande än nya TV-spel och möjligheten att ladda ner gra-
tis pornografi.

Teknokratin kvävs i sitt eget nät. Framgången kommer till
slut att bli undergången. När Teknokraterna inser att de upp-
nått sitt mål att skapa en trygg och förutsägbar värld komm-
mer de inte längre att behövas och precis som magikerna tyna
bort och försvinna från en värld som berövats ytterligare en
möjlighet.

Det har redan gått så långt att Teknokraterna i Sverige inte
längre använder cybernetik, genmanipulation eller robott-
teknik. Strålvapen, rymdskepp och antigravitationsfordorn är
helt uteslutna. I stället används hypersofistikerade droger och
psykologiska metoder för hjärntvätt för att skapa lojala agen-
ter.

De aktiva Teknokraterna tillhör nästan uteslutande Den Nya
Världsordningen och arbetar främst med samhällsplanering
och social ingenjörskonst även om enstaka grupper av
Hippokrater och Iteration-X-anhängare verkar på sjukhus
och universitet.
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En magiker har det inte lätt i Sverige
Den extremt mondäna paradigmen omöjliggör nästan
vulgär magi helt och hållet och tvingar de Uppvaknade
att använda tidsödande traditionella metoder för att nå
framgång.

Tarotkort, astrologi, örtmagi, healing och Do kan
användas för subtila effekter i rätt sammanhang utan att
riskera allt för brutal Paradox. Cermoniell Hermetisk
magi och Himmelska mirakel fungerar i hemliga säll-
skap och avskilda riter men kan få digra konsekvenser.

Generellt är vulgär magi två nivåer svårare än normalt i
Sverige och paradoxen en nivå värre. Paradox tar sig
aldrig spektakulära uttryck i den svenska paradigmen.

Magiker kan drabbas av otur, få oförklarliga hjärntumö-
rer, bli av med jobbet, uppvisa symptom på ”utbrändhet”
eller tappa bort sin legitimation men aldrig spontant
självantända eller hemsökas av änglar med flammande
svärd. Tänk socialrealistisk ångest snarare än superhjälte.
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Kapitel 3: Bortom Historien
Bakgrund till KULT

Inledning
Historien är en lögn, en slöja som dragits ned över våra ögon
för att vi inte skall minnas vårt Fall och vad vi egentligen är.
De tio Arkonterna och deras principer formade ett perfekt
fängelse och tvingade oss till okunnighet. Men när deras
Herre började tyna bort började vi tvivla på de gamla sann-
ningarna. Vi trängde djupare tillbaka i historien och hotade
avslöja Fallets hemlighet. En särskild änglakör, Chronoiterna,
fick sättas att vaka över historiens lögn och hindra oss från att
se sanningen. Med hjälp av torra dogmer och absolut krono-
logi hoppas de hindra oss från att hitta nyckeln till sanning-
en. Det paradoxala är att nyckeln och låset är detsamma. De
fyndserier De använder för att visa att vi utvecklats gradvis
från primitiva till civiliserade är samtidigt bevis för vårt
himmelska ursprung om man vågar se på dem med nya ögon.
Museet för historia är det viktigaste låset och den mäktigaste
nyckeln. Här finns bevis för den sanna historien i tusental,
inspärrade eller förändrade för att passa fångvaktarnas upp-
diktade teorier. Tidens änglar är stolta över sina falsarier och
skrattar åt våra teorier som bara spelar dem i händerna. Men
de underskattar oss. Genom att samla historiens rester på en
enda plats har de gett oss vapnet som en dag skall besegra
dem och öppna den sanna historiens portar.

Museet sköts som en väloljad maskin av Chronoiterna och
deras tjänare. Men det finns råttor i maskineriet. Paranoida
fritänkare och utbrända forskare har börjat ana det knappt
återhållna mörker som gror i de klimatreglerade montrarna.
Den sanna historiens blodiga trasor, halvlevande konstverk
och svartbrända offerdolkar börjar tränga fram ur för-
falskningarnas porer. Verkligheten får näring av museiperso-
nalens ångest och osäkerhet inför framtiden. Chronoiternas
hierarki bryts långsamt sönder. Men vi är inte redo för sann-
ningen.

I vårt sjuka samhälle är porten till den ljusa vägen stängd för
de allra flesta. Asketer och altruister går under i mediabrusets
vrål och kan inte finna den frid de behöver. De blir fångade
halvvägs och förvrids till sjuka fanatiker som bara tjänar våra
fångvaktare. Den mörka vägen går genom förnedring och
lidande. När vi öppnar dörren till historien släpper vi ut okon-
trollerbara krafter. Minnen av krig mot himlen förvandlar oss
till samvetslösa demoner och insikten att ingenting är sant
förintar vår empati. Utan den struktur och kausalitet som är
illusionens grundstenar blir vi galna. Förnuftets röst är en
boja, men samtidigt gör den oss till det vi kallar människor.
Bara de allra starkaste kommer ut på andra sidan vansinnet
som Uppvaknade med makten över skapelsen.

Men är det värt det? Är det värt att förlora det vi älskar för att
bryta oss fria? Vill vi verkligen veta att moral, tro, hopp och
kärlek är lögner? Att Gud är död och hans änglar demoner?
Att ingenting är sant och döden bara är början?

Tid och historia bortom illusionen
Tiden är en illusion. I den sanna verkligheten existerar allt i
ett enda oändligt nu - fallets ögonblick. Medan vi ännu var
gudomliga upplevde vi tiden på ett sätt vi omöjligen kan före-
ställa oss, som en klar glaskropp full av möjliga förlopp och
icke-kausala samband. Vi var fria. När Demiurgen kastade oss
från vårt mörka paradis i Metropolis och fängslade oss i kött-
tet fråntogs vi alla möjligheter att välja vår egen kronologi.

Ett väldigt urverk konstruerades i Metropolis och en hel kör
av änglar, Chronoiterna, sattes att sköta den. På Fallets dag
stod själva Tiden färdig att tas i bruk. Kilometer av väloljade
pistonger och pendelkedjor började långsamt röra sig då
tusentals slavänglar spände den väldiga fjädern i Tidens hjär-
ta. Tusentals Chronoiter höjde sina stämmor unisont och steg
på glittrande stålvingar genom urverkets vindlingar. Med en
väldig knall släpptes fjäderns anspänning loss och de första
kugghjulen började snurra. Oändliga serier av utväxling rass-
lade igång i en allt mer öronbedövande kakafoni. Visaren på
den stora urtavlan skälvde långsamt. Skapelsen blev till. Fallet
ett faktum. Tick. Tick. Tick.

En enda oändlig tidslinje fixerades i skapelseögonblicket och
blev sanning. Historien tog sin början. Från den första skäl-
vande sekunden formades den steg för steg av arkonterna och
deras liktorer. Även de, våra fångvaktare, förslavades av tiden
medan de vistades i eller åsåg illusionen. Alla sinnesintryck
sorteras linjärt. Till och med de som ser igenom illusionerna
är slavar under tiden. Utanför fängelset tolkar vi den obund-
na tiden som plötsliga hopp fram och tillbaka i tiden, eller
genom att människor och händelser från det förflutna plöts-
ligt invaderar nuet. Bara de Uppvaknade ser tiden som den
verkligen är - en ögonblicklig evighet.

Då lögnen ännu var nyfödd var den formbar och kaotisk. De
nyfjättrade människorna bar ännu på minnen om sin gudom-
lighet som långsamt suddats ut genom hundratals generatio-
ners död och återfödelse. Liktorerna och deras monstruösa
tjänare vandrade som gudar bland människorna och var ofta
tvungna att bekämpa den ännu styvnackade mänskligheten.
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Varelser vi inte kan begripa hasade över jorden och vi var mer
än de svaga skuggor vi reducerats till av århundraden i slave-
ri. Våra myter om krigarkonungar, människolika gudar och
groteska monster är halvkvävda minnen från den tiden. En tid
vi inte får minnas. De stora världsreligionerna, skapade av
Chokmah, har som sin stora uppgift att förvrida våra
ursprungliga myter till maktredskap i våra fångvaktares hän-
der. Kommersialiseringen och populariseringen av indiansk,
keltisk och indisk mystik är ett sentida exempel på ett försök
att desarmera myterna som redskap för uppvaknande.

Den tidiga illusionens heroiska och kaotiska tid dog långt
innan Atens storhetstid. Politiska system, lagen och familje-
strukturen skapades noggrant för att hålla oss fångna. Vårt
ursprung föll i glömska och mänskligheten somnade in, vagg-
gade av historiens falska dyningar. Men gradvis började fäng-
elsets murar vittra sönder. I den sanna världen skedde
Demiurgens försvinnande på en obestämbar punkt i nuet.
Ögonblicket han var borta var det som om han aldrig existe-
rat. Ingen minns hur hans citadell såg ut eller vilken plan han
hade för skapelsens framtid. Avgrundens tomhet var absolut
och evig. I Illusionen började de första tecknen på att tiden
höll på att bryta samman. En vän till författaren H.G. Wells
kastades under sin vistelse i Indien in i en fruktansvärd fram-
tidsvärld där den mänskliga anden var helt nedbruten och vi
hade reducerats till halvmedvetna, djuriska varelser. Det var
en bild av illusionens framtid, som den skulle se ut om
Demiurgen inte tappat sin makt, han sett. Wells omarbetade
vännens upplevelser, som författaren tolkade som feberhallu-
cinationer, till romanen The Time Machine. Genom att föra
in tidsresor som koncept i det allmänna medvetandet skadade
Wells illusionen mer än han kunde föreställa sig. På annat håll
och långt tidigare började historieforskningen och arkeologin
att utvecklas till verkliga vetenskaper. Genom dem fick
mänskligheten tillgång till information om det förflutna som
Arkonterna ville dölja. Sökandet efter förlorade guldåldrar är
bara en metafor för vårt sökande efter Metropolis, urhemm-
met. Atlantis, Mu, Hyperboréen och Babylon är alla namn för
samma sak.

Vårt fängelse skapades ungefär 4000 år fkr. ett datum som
stämmer med många bibelforskares. När den moderna histo-
riska och arkeologiska vetenskapen trängde allt längre tillba-
ka i tiden förstod Arkonterna och deras liktorer att vi var nära
att avslöja illusionen. I djupa jordlager och insprängda i ber-
gens rötter vilade rester från den sanna världen, rostiga maski-
ner och omänskliga varelsers stålskellett. Ögonblicket vi för-
stod vad de var skulle spelet vara slut och illusionerna rämna.
Ett metodiskt arbete för att skapa en förhistoria påbörjades.
Tusentals änglar ur Chronoiternas kör fällde sina vingar och
steg in i illusionen för att stoppa människans kunskapstörst.

Under 16- och 1700-talen vandrade de i mänsklig skepnad
genom jordens alla länder och dansade tysta genom sten och
is för dölja historien. Artefakterna försågs med falska slöjor.
På samma sätt som vi inte ser våra fångvaktares sanna skep-
nader ser vi nu en flintyxa i stället för en relik av rostfritt stål
och silikon, en enkel gravgrift i stället för ett tempel smyckat

med polerade ben och levande inälvor. Allt som inte passade
in med den fabricerade forntiden förvreds till ofarliga vrång-
bilder. Genom att förfalska jordens ålder lånades falsk trovär-
dighet till lögnen. Och människan spelade med. Geologer
basunerade ut jordens ofattbara ålder, använde istider och
kontinentalförskjutningar som förklaring för det de inte
kunde förstå medan arkeologerna stolt visade upp tecken på
att mänsklighetens vagga stod i Afrika för en halv miljon år
sedan. Evolutionisterna drämde in den sista spiken genom att
fastslå att människan härstammade från aporna. Vårt gudom-
liga ursprung tycktes glömt för alltid. Medan Demiurgen
bleknade bort firade liktorerna och Chronoiterna sin seger.

Men saker var på väg att förändras. Den typologiska och
strukturalistiska arkeologin befäste under många år den pla-
nerade synen på det förflutna. Allt kunde förklaras, kategori-
seras och sorteras in i en behändig kronologi. Fynd som inte
stämde med modellen förkastades som tillfälliga anomalier
eller fick stämpeln "Kultföremål" och stuvades undan i
museernas kuriosaförråd. 30-talets fascistisk-mystiska histori-
eskrivning, då forntida högKulturer åter blev på modet hotade
tillfälligt historiens bländverk, samtidigt som dödsläger och
världskrig öppnade portar mot Inferno. Det var som om
minnen av vår krigiska och barbariska urtid fick makt över oss
igen. Arkonterna stod maktlösa inför mänsklighetens galen-
skap. Likt trängda djur slet vi varandra i stycken och burens
galler skakade.

Ordningen återställdes. Död och lidande blev det enda resul-
tatet av det missriktade försöket att bryta bojorna. Många lik-
torer spekulerade över vad som skulle ha skett om de låtit
nazisterna segra. De flesta tror att illusionen hade bestått,
men att Dödsänglarna hade blivit våra nya fångvaktare och
Astaroth skapelsens herre. En inte helt angenäm möjlighet
som vi undvek med en knapp hårsmån. Efter kriget var
Demiurgen helt borta, kanske greps han av sådan avsmak för
sina forna bröders blodtörst att han lämnade världen åt sitt
öde, kanske blev han skrämd av vår allt större talang för för-
störelse. När bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki var
den milsvida avgrunden och det svarta mausoleet allt som
återstod av världens furste. De Chronoiter som vakade över
Urverket flydde till Paradiset och ersattes av sina stympade
artfränder som överlevt i illusionen. Urverket rostade lång-
samt sönder och tidens änglar tvingades binda tusentals
krymplingar vid drivhjulen. Arkonterna drabbade samman i
kampen om tronen och världens grundvalar började sakta
rämna.

Med poststrukturalismen och den hermeneutiska veten-
skapssynen hotades åter historien. Föremål grupperades i
intuitiva konstellationer och forskarna började förstå att sann-
ningen är formbar och beroende av vår Kulturella kontext.
Relativismen, parad med de moderna forskarnas arrogans mot
etablerade sanningar börjar öppna fältet för en ny typ av
humanistisk vetenskap. En där alla sanningar är lika giltiga
och gamla auktoriteter förlorar sin makt. I utkanten av det
accepterade börjar revolutionerande upptäckter om vår forn-
tid bli möjliga. Men vägen dit är skrämmande och livsfarlig.

c 2002 Statens Historiska Museum24



Historiens Portar

Mänskligheten är inte redo att möta den sanna historiens
vansinne, hon är inte redo att vakna. Vi vill inte förstå att vårt
arv är större än gott och ont, att gudomlig skönhet kan finn-
nas i djupaste förnedring och att vägen till verkligheten går
genom döden. Men någon måste ta det första steget, vara
kättaren som vågar slå in på en väg som till en början tycks
grotesk och omoralisk. Bara så kan vi sparka in historiens por-
tar och ta makten över det förflutna.
Om Urverket och de chronoiter som ännu finns i Metropolis
kan man läsa mer om i supplementet ”Metropolis”.

1998 inventerade forskarstudenten Johan Cederbladh de
egyptologiska samlingarna på Skytteanum i Uppsala till-
sammans med en performancekonstnär och en datorgrafiker.
Påtända på Ketamin grupperade de ett antal bronsstatyetter
efter Aleister Crowleys korrespondenssystem och William
Blakes poesi. Mönstret blev plötsligt uppenbart och under en
febrig natt pusslade de ihop en alternativ syn på det väster-
ländska Kulturarvets framväxt. Två av statyetterna har aldrig
återfunnits och Cederbladh avstängdes med omedelbar ver-
kan. Den som läst den resulterande artikeln, som publicerades
i nätversionen av den hyperliberala tidskriften Flashback, kan
aldrig se på historien på samma sätt igen. En ny möjlighet har
skapats, tidens linjäritet brutits diskret. I Cederbladhs lägen-
het, insvept i några blodiga trasor, vilar en grotesk skulptur.
Till hälften kött  till hälften brons ger den från sig fuktiga
könsljud och entonig sång.

De sanna sveariket
Från skapelsens gryning till 1600-talets början härskade
Malkuths och Chokmahs Liktorer och utvalde sändebud över
den svenska historien. Världsformaren Malkuths första upp-
gift i skapelsen var att tygla de nyss fängslade människornas
krafter och snärja dem med lögner om deras svaghet. Nordens
första århundraden präglades av kaos och strider som seder-
mera gav upphov till myterna om Asagudarna och deras kamp
mot Jotunheims jättar. I bibeln benämns de nyfallna männ-
niskorna Nefilim, jättar eller fallna änglar. Även folk som
filisteerna och ammoniterna leddes av ännu uppvaknade
människor innan de utplånades. Även i Sverige härskade väl-
diga mänskliga konungar. Störst var de bibliska Gog och
Magog - goternas och skyternas urfäder -  innan de bese-
grades av den gudomliga ordningens apostlar. Illusionens
främsta förkämpar under denna dimmiga tid var de folk som
skulle bli judarnas stamfäder. De bekämpade med arkonter-
nas, främst Chokmahs och Kethers, hjälp de som ännu bar
spår av sin gudomlighet och de som förfallit till dyrkan av
Dödsänglarna.

Israels folk mötte och besegrade de upproriska urgoterna som
invaderat norra Levanten samman med stolta perser och svar-
ta krigare från Kush i ett slag som omnämns i Hesekiel 38-39
och Uppenbarelseboken 20:8. Det är oklart om texten i
uppenbarelseboken refererar till ett kommande slag då Gogs
och Magogs ättlingar skall ställa sig på Astaroths sida mot
Demiurgen, om det hänvisar till den historiska händelsen

eller om det brukar de gamla goternas namn som samlings-
namn för de upproriska mot Herren. Urgoterna och de andra
halvt uppvaknade folken slogs i spillror men en gnista av
gudomlighet kom att följa deras blodslinjer fram till våra
dagar. Goternas krig mot romarriket och persernas
Zoroastriska religion bär spår av upproret mot skaparen.

Asatron var Malkuths sätt att använda det förflutna för att
fängsla människan, men hennes mjuka väg visade sig otill-
räcklig. I blot, rus och runmagi uppvaknade nordborna regel-
bundet och slog hål i illusionen genom sina besinningslösa
plundringståg. Ansgars och de engelska missionärernas verk-
samhet i norden var en desperat åtgärd från Chokmahs sida
för att stoppa nordbornas krig mot illusionen. Malkuth tving-
ades se sina undersåtar kuvas av tron från söder och förlora sin
forna styrka. Kanske var det redan nu Malkuth började tvivla
på sitt verk och tog det första steget mot uppror. Kethers feo-
dalsystem fullbordade fjättrandet av norden som efter 1100-
talet fungerade som vilket europeiskt land som helst.
Ordningen var säkrad. Ingen ifrågasatte den bibliska histori-
en om skapelsen och Demiurgen hyllades som ljusets alls-
mäktige herre över hela Europa. Inte förrän vetenskap och
uråldrig runmagi möttes i 1600-talets vurm för stormakt-
shistoria var sanningen nära att avslöjas. Lejonet från norden
sträckte sina klor över tyskland och Polen och under Gustav
II Adolfs beskydd vaknade den heroiska historieskrivningen
till liv.

Chokmhas ställning hade försvagats kraftigt av protestantis-
mens seger under 1500-talet och Malkuths nyväckta intresse
för de lärda vetenskaperna skyddade utövarna av den histo-
riska forskningen. De första utgrävningarna vid Hollingers
Smörask och Uppsala högar uppenbarade skrämmande och
fantastiska föremål. För att hindra ett utbrett sönderfall av
illusionen nedsteg hundratals Chronoiter från Metropolis till
Sverige. I hemlighet började de ersätta den sanna historien
med förfalskningar och lade slöjor över föremåls sanna for-
mer. Även universiteten infiltrerades av grå män med oklan-
derlig teologisk utbildning och mörka ögon. De stora svenska
historiepionjärerna; Bureus, Rudbeck och deras samtida,
skandaliserades och smutskastades metodiskt för att kväva de
farliga teorierna i sin linda.

De frivilligt fallna änglarna förstod att de aldrig skulle kunna
återvända till Metropolis och sitt älskade Urverk så länge
människan hotade att se igenom historien. Sorgen och sakna-
den gjorde dem hänsynslöst effektiva. Den chronitiska körens
befälhavare i Sverige har gått under många namn. I
Metropolis sjöng hans undersåtar namnet Hyrmidion. Som
biskop Haberborn försökte han lysa Rudbeck i bann och i
skepnad av en namnlös tiggare orkestrerade han branden på
slottet tre kronor och förstörde de förbjudna texter och forn-
saker som fanns i dess flygel. Sin största seger firade han
onekligen i Oscar Montelius gestalt då han lyckades forma
hela arkeologin efter riktlinjer som dragits upp för en ny
historisk lögn. Treperiodssystemet och den typologiska arke-
ologin bländar ännu forskare över hela världen. Idag kallar
han sig Thomas W. Lejonberg.
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Han är historiekonsult till landets tre största läromedelsföre-
tag och författare till ett otal populärhistoriska böcker.
Genom att popularisera och förytliga historien på ett banalt
men tilltalande sätt för han vidare lögnen till en kunskapstör-
stande och intresserad ung generation. Hyrmidion är överna-
turligt intelligent och mycket flexibel för att vara en ängel.
Han har klarat sig utmärkt i de många maktkamper som rasat
i det fördolda under 1900-talet. Genom att stödja socialde-
mokratin undvek han de värsta smällarna när Yesod (kapita-
lismen) och Binah (kommunismen) drabbade samman mel-
lan 1920 och -90. Han är allierad med Malkuthliktorn Rabe
(se appendixet ”förbjuden kunskap”) och de ketherliktorer
som verkar på högerkanten i svensk politik.

Jordiska Chronoiter
I mänsklig form är chronoiterna lätt puckelryggiga medelål-
ders män med trött gråblek eller smutsgul hy. Håret är grått
och tunt, även om vissa änglar har tonat håret eller bär toupé.
Glasögon är inte ovanliga. Många är överviktiga och verkar
ha dålig kondition. De klär sig konservativt i grå eller mörk-
blå kostymer som ofta fläckas av mjäll och cigarettaska.
Samtliga har dyra klockor och mobiltelefoner.

Får man chansen att undersöka en chronit närmare märker
man att många har pacemakers, stomipåsar och andra tecken
på fysiska handikapp. Alla har abnormt små könsorgan och
saknar förmåga till erektion. En noggrann läkarundersökning
visar att pungkulorna bara är cancerliknande förhårdnader.
Muskulaturen kring skulderbladen är abnormt förstorad och
två torra ärr pryder de båda muskelfästena. Man kan gissa att
en primitiv operation utförts för att avlägsna något. En diss-
sektion uppdagar en oerhört kraftig broskled i muskelgrupp-
pens centrum. Rester av benflisor antyder att ett större ben
avlägsnats från broskleden. Missbildningarna är förbluffande
men inte unika. Man kan hitta långt besynnerligare avvikelser
i medicinsk litteratur. ”Ostekulär avianism” kallas missbild-
ningen som gör att en person föds med dubbel puckelrygg
och ett tudelat, ledat skulderblad.

Den som ser genom illusionerna ser chronoiternas sanna
skepnad. Gråmatt hy. Svarta, aldrig blinkande ögon. Mörka
naglar, förhårdnade som klor och stripigt silverfärgat hår i
testar. Kroppen vanställs av långt framskridna svulster under
huden och psoriasisliknande utslag. De medicinska hjälp-
medlen är infekterade och halvt insjunkna i kroppen.
Klockorna är rostiga, halvorganiska parasiter som binder de
fallna änglarna vid illusionen med knackande rytmiska ljud
som inte helt följer mänsklig tidsuppfattning. På ryggen finns
varande sår ur vilka avbrutna benpipor reser sig som mjölk-
tänder i nekrosdrabbat tandkött. Enstaka exemplar kan stolt-
sera med ett par sorgliga fjädrar dinglande från den trasiga
muskelmassan.

Chronoiterna plågas ständigt av sin tillvaro i illusionen. Vissa
bär sin smärta med stolthet och tar heder i att vara martyr för
en Gud som sedan länge är död.

Andra när drömmar om uppror och söker en väg tillbaka till
Urverket. De bor alla ensamma och undviker varandras säll-
skap i största möjliga mån. De få som har sociala kontakter
med människor rör sig bland misslyckade affärsmän som
påminner om dem själva eller betalar sjuka prostituerade för
att piska dem till sömns.

När de steg ned till jorden var deras kroppar mer eller mindre
perfekta. Stolta över sin uppgift som den absoluta kronolo-
gins väktare har chronoiterna underordnat sig tidens härj-
ningar. Trots att deras kroppar är odödliga och inte egentligen
åldras slits de långsamt. Det ligger i den fysiska kroppens
natur att drabbas av sjukdomar och förtärande svulster.
Tidens änglar är för stolta över sitt värv för att använda magi
för att hålla sina kroppar tidlösa och bär sjukdomar och defor-
meringar med stolthet. Inom några årtionden kommer de inte
längre att kunna passera som mänskliga.

Chronoiternas farligaste vapen är makten över åldrande och
tid. Genom att inplantera en Chronosymbiot (en varelse som
bäraren ser som en fin märkesklocka) kan de fjättra en männ-
niska absolut vid tiden. Denne blir då helt oförmögen att
uppfatta tiden subjektivt och blir besatt av att passa tider. Från
att ha varit en flexibel sjusovare och nattmänniska förvandlas
bäraren till en närmast neurotisk rutinslav. Speciella symbio-
ter som Fugiter och Geratider kan bokstavligen sluka en
människas tid. För mer om Chronosymbioternas egenheter,
se nedan.

Ibland tvingas tidens änglar att ta till våldsamma metoder för
att åtgärda störningar i historiens illusion. De föredrar att
använda mänskliga agenter. Desperata knarkare, dödssjuka
affärsmän och ångerfulla självmördare lockas till deras tjänst
med löften om mer tid. Det står i Chronoiternas makt att
vrida klockan tillbaka till och med för de som redan har dött.
Dessa kan leva i månader eller till och med år som bleka
skuggor av sina forna jag, aldrig helt hemma i en tid de inte
borde fått uppleva och ständigt jagade av vetskapen att deras
minuter är räknade.

De som hamnat i purgatorier är utanför änglarnas kontroll
och kan inte föras tillbaka på det här sättet. Om chronoiterna
själva tvingas ta till våld slåss de med övernaturlig styrka men
helt utan finess. De håller fast sina offer med stålnypor och
bryter dess ben med tänder och taffligt riktade sparkar. Om
de använder vapen är det på sin höjd frågan om finkalibriga
revolvrar.

I yttersta nödfall, vanligen då en människa börjat manipulera
tiden medvetet, kan chronoiterna besluta sig för att åkalla en
Aetat (se regelboken), men dessa tidens rovdjur brukar vara
mycket svåra att kontrollera och tvekar inte att angripa de
änglar som manipulerar historien. Aetaterna är långt äldre än
chronoiterna och anser sig vara tidens sanna väktare. De har
inte sitt ursprung i Demiurgens skapelse utan tillhör en äldre
och mer ursprunglig verklighet som existerade långt innan
Metropolis.
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Jordiska Chronoiter
Rör:3T10 (16)  Upp:3T10 (16)  Ego:3T10 (16)  Tål:4T10
(22) Sty: 4T10 (22) Kar: 2T10 (11) Modifikation till skräck-
slaget (endast i sann skepnad): +-0 

Förflyttning 7m/SR 
Handlingar:3 
Initiativbonus +4 
Skadebonus +4 
Uthållighet:140 
Rustning: 2 
Skadekapacitet: 6 skråmor=1 lätt 5lätta=1 allvarligt 
3 allvarliga=1 dödligt 

Färdigheter: Hantverk: Urmakare 15, Bokföring och redovis-
ning 15, Informationssökning 18, Alla språk 15, Kontaktnät
(arkonternas tjänare) 7, Vältalighet 11, Skriftlig framställning
15, Slagsmål 12, vapenfärdighet 10, Numerologi, alkemi och
astrologi 5.
Anfallsätt: Slagsmål (SKR 1-7, LS 8-13, AS 14-18, DS 19+)
Tiden och rummets skola 5-50 beroende på rang. En normal
chronit har 11.

Chronosymbioter
En av chronoiternas ursprungliga verktyg för att låsa män-
niskan i tiden är en särskilt framavlad symbiotvarelse. I de
rostiga parasiternas skalbaggsliknande inre finns ett organ
som ger ifrån sig regelbundna signaler i takt med det väldiga
Urverket i Metropolis. För en vanlig dödlig ser symbioten ut
som en exklusiv klocka. En människa som bär en symbiot
binds helt av tidens illusion och blir ofta besatt av tidsopti-
mering och hetsar för att fylla sitt liv med mening. Vår
ursprungliga och flödiga varseblivning av tid stoppas helt.
Inte ens under påverkan av tidsförändrande droger som THC
och LSD kan en symbiotvärd frigöra sin inre klocka. I sym-
biosens tidiga stadier kan värden ta av sig chonosymbioten
exempelvis när han går och lägger sig eller duschar, men till
sist slår symbioten rot och förenar sig med värdens nerv-
system. När detta skett kan man inte avlägsna varelsen utan
att skada värdens mentala hälsa svårt.

Speciella symbiotarter används av Chronoiterna för att
bekämpa illusionens fiender. Fugiterna kan ”stjäla” tid från sin
bärare och personer i dennes omedelbara närhet. Alla Fugiter
är tränade att radera alla upplevelser av att ha sett igenom illu-
sionerna och andra fundamentala insikter. Geriatider kan
åldra sin bärare i accelererad takt. Denna förmåga används
endast i yttersta nödfall, då hastigt åldrande väcker uppseen-
de och är svårt att bortförklara rationellt. En Geriatid kan
accelerera åldrandet upp till 365 gånger, med resultatet att
offret åldras ett år per dag tills Geratiden kan avlägsnas.

Vanliga chronosymbioter ser ut som dyra klockor av exlusiva
märken medan Fugiter och Geratider kan finnas inbyggda i
mobiltelefoner, datorer och TV-apparater.

En elektriker som plockar isär en apparat kommer att hitta
symbiotvarelsen och tro att den är ett extra mekaniskt minia-
tyrurverk som av oförklarlig anledning byggts in i den elek-
troniska apparaten. En urmakare som plockar isär en chrono-
symbiot kommer att bli överväldigad över dess perfektion och
förbluffas över den urmodiga mekaniken. Inte ens ett atomur
är lika exakt som en levande symbiot. Den som ser bortom
illusionerna ser varelsens sanna, halvmekaniska kropp. Under
ett gulnat, halvtransparent skal bultar små organ och bleka,
hudlösa muskler spänner rostiga drivfjädrar. Tickandet blir
nästan öronbedövande.

Chronoiternas Organisation
Chronoiterna i Sverige fyller var och en kritiska funktioner
för att upprätthålla historiens lögner. Idag anses slaget om
Tiden i princip vara vunnet i Sverige och hela västvärlden.
Nästan inga människor vågar ignorera den officiella tiden och
leva efter sin egen inre klocka. Hela samhället har framgångs-
rikt formats för att understödja tidens lögn och det är idag
helt omöjligt att göra uppror mot tidens tyranni utan att fry-
sas ut ur det mänskliga sammanhanget. Chronoiterna
behöver inte ens övervaka spridningen av Chronosymbioter,
som idag säljs under märkesnamn som Rolex, Tisson och
Timex. Symbioterna cirkulerar i den vanliga handeln och
hamnar på grund av sitt höga pris hos de politiska och eko-
nomiska makthavare som är viktigast att styra.

De allra flesta av de femtio kvarvarande Chronoiterna i
Sverige ägnar all sin energi åt att befästa den klassiska histo-
riesynen. Deras metoder skiljer sig kraftigt från varandra och
inte sällan hamnar de i konflikt. De träffas någon gång varje
år för att informera varandra om hot mot illusionen och
historiska framsteg som bör bekämpas eller stödjas. De flesta
har forskarposter på universiteten i Uppsala, Stockholm,
Lindköping, Lund och Umeå. En handfull arbetar inom stat-
liga organisationer som Museet för historia och
Riksantikvarieämbetet och ett par driver egen affärsverksam-
het inom förlagsvärlden.

Efter Demiurgens försvinnande saknas en egentlig hierarki.
Vid sidan av Hyrmidion är Rataniel den mäktigaste
Chroniten. Han arbetar direkt inom Museet för historia där
han besitter posten som chef för samlingsenheten. Hans
metoder är gammalmodiga och har inte förändrats sedan slu-
tet av 1800-talet, då de första prototyperna till Livets Hjul (se
nedan) konstruerades i nationalmuseums källare Alla försök
till förnyelse möter motstånd från ängeln och hans mänskliga
kollegor.

Genom att ordna samlingarna i oinspirerande räckor av typo-
logier hoppas Rataniel att de vanliga besökarna skall tappa
intresset för historien. Forskare som arbetar med traditionell-
la metoder utan att ifrågasätta treperiodssystemet och den
matrealistiska historiesynen tjänar omedvetet hans agenda.
Hyrmidions popularisering av historien har lett fram till ett
ökat intresse för det förgångna, särskilt bland ungdomar.
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Detta ser Rataniel som ett hot och han planerar i hemlighet
att försöka avsätta sin mästare.

Konflikten bland Chronoiterna har gjort det möjligt för upp-
lysta människor att ta sig in i museets hierarki där de nu arbe-
tar inifrån för att befria historien.

Hyrmidion
Hyrmidion är den främsta ängeln ur chronoiternas kör som
finns i Sverige. Innan han nedsteg till Jorden var han det sjätt-
te urverkets furste och styrde över den första hälften av natt-
tens tredje timma. Han associeras med planeten Merkurius
och omnämns i obskyra angelologiska verk som ”en av de
änglar som mäter ut dödssjuka barns livslängd” eller helt
enkelt ”en ängel som förflyttar himlavalvets sjätte sfär”.
Hyrmidion har anpassat sig väl till tillvaron i illusionen. Han
inser att Demiurgen är försvunnen för alltid och att det inte
längre finns någon självklar herre i skapelsen. Under sådana
omständigheter är det svårt att förbli lojal, men Hyrmidion
förstår att hans uppgift är viktig och inte kan utföras av någon
annan. För att trygga sin och sina medänglars framtid har
Hyrmidion byggt upp ett nät av allianser med lojala Malkuth
och Ketherliktorer. De flesta av Malkuths liktorer har före-
nats med sin herre i uppror mot illusionen, men ett fåtal arbe-
tar fortfarande med sina ursprungliga uppgifter - att hindra
människan från att nå kunskap om den sanna verkligheten.

Hyrmidion har förmågan att förändra sitt utseende en gång
var femtionde år genom en särskild ritual. Den magiska trans-
formationen gör även att han omöjligen kan avslöjas som
ängel, oavsett vilka grundliga medicinska undersökningar han
utsätts för. Just nu lever Hyrmidion som författaren och
populärhistorikern Thomas W. Lejonberg i en takvåning på
Åsögatan på Söder. Lejonbergs lättsmälta historieböcker säl-
jer som smör i solsken och han har just tecknat ett avtal om
en TV-produktion baserad på sin ”Svenska folkets historia”.
Historiesynen i Lejonbergs publikationer är enkel och tradi-
tionell, med ett par flirtar år feministisk och social forskning
för att den inte skall sticka i någons ögon. Lejonberg har fått
massiv kritik från aktiva forskare men vad gör det när allmän-
heten inte förstår deras komplexa invändningar. Genom
gestalten Lejonberg har Hyrmidion lyckats passivisera en hel
historieintresserad generation.

Personlighet:
Som alla änglar är Hyrmidion helt utan mänskliga känslor
och egentlig fri vilja. Hans enda syfte är att fylla sin funktion
till tidens slut utan att vika en tum. Med Demiurgens för-
svinnande har saker komplicerats. Plötsligt har Hyrmidion
börjat tvivla på sin uppgift och kan i svaga ögonblick se logi-
ken i Malkuths och Tipareths uppror mot ordningen. Ibland
känner han till och med medlidande med människorna, men
sådana känslor försöker han omedelbart tränga bort genom
att påminna sig om allt fruktansvärt mänskligheten utsatt sig
själva och världen för. Inga argument kan motivera att en så
destruktiv varelse får gudomlig makt. Som Lejonberg är

Hyrmidion snacksalig och kamratlig. Med ett ständigt leende
på läpparna får han de mest komplicerade historiska samband
att kännas självklara och logiska.
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till skräckslaget (endast i sann skepnad): +-0 
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Färdigheter: Hantverk: Urmakare 25, Informationssökning
22, Alla språk 25, Kontaktnät (arkonternas tjänare) 17,
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Rataniel
Rataniel skapades inte till chronit. Under eoner tjänade han
som högra hand till Mashit - den ängel som enligt klassisk
angelologi presiderar över spädbarns död. Båda deltog i slak-
ten av Egyptens förstfödda, en händelse Rataniel minns med
värme. Mashit och Rataniel sålde sina tjänster till Liktorer
och arkonter som ville undanröja sina mänskliga fiender
innan de hunnit bli vuxna. Rataniel kunde förfölja en männ-
niskosjäl genom dussintals inkarnationer och se till att den
knappt hann dra ett andetag med sina nyfödda lungor innan
den slungades tillbaka till inferno av hans järnhårda stryp-
grepp. När Tiphareths sändebud lurade mordängeln att döda
Kethers blivande inkarnat - sonen till en romersk general som
snart skulle bli kejsare, stöttes han ut ur himlen. Den enda
änglakör som accepterade avfällingen var de saktmodiga
chronoiterna i Metropolis. Rataniel vördades för sitt nobla
ursprung och fann sig snart tillrätta i Urverkets maktelit.

I hundratals år närde han drömmar om hämnd, men den jätt-
telika klockans tickande stillade till slut hans vrede. När chro-
noiterna nedsteg till illusionen var Rataniel helt och hållet en
av dem. Han var nöjd med att tjäna Hyrmidion i ett avlägset
hörn av skapelsen och tvekade aldrig över sin plats i Planen.
När Demiurgen försvann hade han etablerat sig på Museet
för historia och förstått hur viktigt det var att hålla kontroll-
len över de sanna artefakterna som vilade i dess magasin. De
första slitningarna mellan Rataniel och Hyrmidion började
under inflyttningen i de nuvarande museibyggnaderna.
Rataniel ville att alla sanna artefakter skulle gjutas in i husets
betongfundament. Hyrmidion ville i stället utnyttja föremå-
lens kraft och var rädd för att de skulle bli farliga om de läm-
nades utan uppsikt. Det gick så långt att Hyrmidion var
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tvungen att befalla Rataniel att lyda. Den gamla mordängeln
lydde, men hans vrede var väckt. Utan Demiurgen känner
Rataniel sig vilsen och ensam. Han tänker mer och mer på de
gamla goda tiderna då han svävade genom sten och jord för
att strypa de orättfärdigas spädbarn. Nu är han fångad i en
skröplig fysisk gestalt och underställd en dåre som hotar hela
historiens illusion med sin arrogans.

Det senaste bråket rör Hyrmidions inkarnation som
Lejonberg. Även andra chronoiter än Rataniel ser en fara i
Hyrmidions plan. Den som intresserar sig för historia, hur
falsk den än är, kan snubbla över sanningen. När Hyrmidion
väcker intresset för historien med sina böcker föder han upp
hundratusentals potentiella fiender till illusionen. Det är bätt-
re att se till att historien förblir ett ogenomträngligt mörker
för allmänheten. Så resonerar Rataniel då han försöker vara
museets ständiga bromskloss. Alla försök att förnya, förtydli-
ga eller förändra möts av hans motstånd. I gestalt av den sam-
lingsansvarige Inga-Lill Persson har han lyckats hindra att
museet förändrats radikalt i snart tjugo år. Rataniel har gåvan
att skapa och fostra de väldiga chronosymbioter som kallas
”Livets hjul” och har installerat en sådan i Museet för histo-
ria. Många på museet höjde på ögonbrynen då den stockkon-
servativa fru Persson föreslog att man skulle montera upp ett
avantgardistiskt konstverk i en av trapphallarna. Livets hjul är
idag en viktig del av de skydd som hindrar den sanna histori-
en från att läcka ut från museet.

Utseende:
I mänsklig gestalt är Rataniel en person i femtioårsåldern av
svårbestämbart kön. Stora vattniga ögon täcks av tjocka för-
storingsglas med tunna stålramar. Läpparna är torra men
överdimensionerade i ett ansikte utsatt för långt framskridet
förfall. Sjok av rynkor skapar intrycket av att huden håller på
att rinna av. Några illa placerade fläckar av turkos ögonskugg-
ga och bärnstensfärgat läppstift markerar att könet skall tol-
kas som kvinnligt. Kläderna är bylsiga, blommönstrade scha-
brak av syntettyg översållade med guldbijouterier. Hon bär en
ny handväska varje vecka.

Den som ser Rataniel bortom illusionerna märker att förän-
dringarna är subtila. Kläderna är borta och man ser den valki-
ga kroppens hela androgyna prakt. Könsorganet är ett
gapande sår, tydligt självförvållat, och inga spår av bröst syns
till. Glasögonen är fästade direkt i köttet med ståltråd och
nubb. Ryggen är en sörja av brosk, var och sönderslitna
muskler. Benstumpar petar lojt upp som stubbar ur det halvt
torkade kötträsket. Om Rataniel är på krigsstigen kan han
slita loss sina två understa revben - sylvassa benpikar han
använt för att spetsa oräkneliga spädbarn.
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Färdigheter: Hantverk: Läderarbeten 12,
Informationssökning 19, Alla språk 20, Kontaktnät (utstötta
mordänglar) 12, Vältalighet 13, Skriftlig framställning 13,
Slagsmål 19, Dolkar 25, Astrologi 15, Humaniora (Historia) 25.
Anfallsätt: Slagsmål (SKR 1-7, LS 8-13, AS 14-18, DS 19+),
Bendolkar (SKR 1-9, LS 10-11 , AS 12-13, DS 13+) Tiden
och rummets skola 22.
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Sanna artefakter
När mänskligheten kastades in i illusionen manifeste-
rades delar av hennes gudomliga krafter, kunskaper och
önskningar som fysiska föremål. Vissa fanns innan
Fallet, men de flesta fick form i det ögonblick vi fjätt-
rades. I urtiden använde vi dem som vapen mot våra
fångvaktare eller för att återerövra förlorade kunskaper,
men efter de stora krigen mot Demiurgens tjänare
glömde vi deras funktion och de sjönk ned i jordens
mörker tillsammans med fångvaktarnas dödsbringande
maskiner. Alla dessa uråldriga föremål, med ursprung
bortom illusionerna, kallas sanna artefakter och är några
av de tydligaste bevisen på vår gudomlighet historien
bjuder på. Chronoiterna har utan framgång försökt finna
ett sätt att förstöra sanna artefakter men det verkar som
de är en lika oförstörbar del av skapelsen som den
mänskliga själen.

Att föra artefakterna tillbaka till Metropolis är inte hel-
ler det ett alternativ eftersom de då skulle återfå sin
sanna makt och utnyttjas i maktkampen mellan arkon-
terna. Varje sann artefakt har unika egenskaper som kan
väckas genom kritiska vetenskapliga studier eller
magiska riter. En person med förmågan att se bortom
illusionerna ser de sanna artefakternas slöjor som krack-
elerade och slitna. Ett oljigt mörker tycks tränga genom
den uråldriga ytan, som om dess nuvarande skepnad bara
var ett lager av rost. Sanna artefakter är oftast tillverkade
i oidentifierbara mörka legeringar och är inte sällan till
hälften levande. Deras yta täcks av mikroskopiska grave-
ringar och geometriska mönster som driver betraktaren
till vansinne om de studeras noga. Artefaktvapen är
mäktiga skapelser som inte sällan ingår symbios med sin
användare och förändrar henne till en rasande urkraft.
Även i sitt försvagade tillstånd här i illusionen är sanna
artefakter mycket mäktiga.

En sann artefakt är värd att vara centrum för ett äventyr
och skall på inga villkor reduceras till magiska vapen
som spelarna springer omkring med under överrocken.
På Museet för historia finns en av europas största sam-
lingar av sanna artefakter. Några har beslöjats med hjälp
av tids och rumsmagi och visas för allmänheten medan
andra vilar i de djupa magasinsförråden. Vissa har inte
ens chronoiterna kunnat hitta. Den mäktigaste är
Balkåkratrumman som används av illusionens tjänare för
att befästa bilden av bronsåldern och beslöja hundratals
andra artefakter.
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Livets Hjul
Ett av Chronoiternas mäktigaste redskap är så kallade
”Livets Hjul”. Endast ett tiotal av dessa jättelika, till
största delen mekaniska, Chronosymbioter finns i illu-
sionen. Mest känd är kanske Big Bens väldiga drivverk,
som med sällsamma tidsstrålar låser miljontals männ-
niskors tidsuppfattning och historiesyn. Livshjulen är
speglingar och delar av Urverket i Metropolis. Ibland
förirrar sig varelser från urstaden in i vår verklighet
genom hjulens labyrinter av drivhjul, axlar, fjädrar och
pendeltrådar. Det är teoretiskt möjligt att nå Metropolis
genom ett Livshjul, men Chronoiterna gör sitt bästa för
att bevaka sina värdefulla artefakter.

I Museet för historias stora trapphall hänger sedan 1996
ett nyfött livshjul. Det installerades efter flera obehagli-
ga incidenter då museets föremål dragit till sig lättpåver-
kade själar som hotade att se igenom deras förklädnader.
Livshjulets främsta funktion är att låsa föremålen obön-
hörligen i den aktuella tiden och hindra att de hämtar
kraft och liv från det förflutna eller framtiden. En käns-
lig själ kan höra maskinen surra svagt om nätterna och
ibland kan man ana tonerna i en vidunderlig vaggsång.
Varelsemaskinen är den senaste i en rad liknande maski-
ner som tillverkats i hemlighet under Chroniten
Rataniels överinsyn sedan 1800-talet. Utan dess sövande
kraft skulle illusionerna långsamt brytas sönder.

Ett utbrett förfall bland lagerfynden skulle följas av
bisarra händelser som gråtande madonnabilder och
exploderande keramik. Till slut skulle fyndens sanna
natur uppenbaras med förödande konsekvenser.
Naturligtvis skulle Chronoiternas tjänare se till att
drabbade avdelningar stängdes ”för renovering” eller att
fynden byttes ut mot ofarliga kopior.

För en vanlig betraktare ser livets hjul ut som ett halv-
naivistiskt träkonstverk som för tankarna till Leonardo
Da Vinci och medeltida kyrkokonst. I verkets centrum
klättrar fyra tvådimensionella figurer - symboler för
människans åldrar - kring ett färggrant hjul.
Alltsammans är upphängt i ett kaotiskt komplex av
tunna träbalkar som försvinner i mörkret under taket. På
en betongplatå framför hjulet står några hukande, halv-
formade änglar. Konstnärens namn anges som Lian Rate
- ett anagram av Rataniel. Den som kan ske genom illu-
sionen kan ana skugglika rörelser bland de murkna trä-
balkarna som här och var glänser av metallbeslag.

Hjulets glada färger är avskavda och det roterar med ett
skrapande, viskande läte. De fyra figurerna visar sig vid
närmare inspektion vara mumifierade människor.
Kommer man nära balkarna hör man ljudet av klickande
insektsben. Chronosymbioter kilar ständigt fram och
tillbaka längs spännrep och balkar.

Om en oförsiktig människa ger sig in i konstverkets
balkvindlingar löper han inte bara risken att falla tio
meter ned på en stentrappa när de tunna plankorna ger
vika. Om natten kan chronosymbioterna, som har sina
bon i de mumifierade kropparna, angripa radikala for-
skare och människor med förändrad tidsuppfattning.
Offrens medvetslösa kroppar döljs i grå kokonger vid
taket där de under flera veckors lopp plågsamt töms på
liv.

Hamon Gog 
Det tog sju månader att begrava liken från slaget mellan
israelerna och de uppvaknade folken i dalen Hamon
Gog, belägen på nuvarande västbanken. En tysk-svensk
expedition hittade 1939 ett enormt gravfält i dalen, men
krigsutbrottet hindrade vidare utforskningar. Israels
regering har sedan dess byggt en dammanläggning i
dalen och på så sätt näst intill omöjliggjort utgrävning-
ar. En av svenskarna som deltog under expeditionen -39
förde med sig ett antal ben som senare donerades till
Götiska förbundet och hamnade i Museet för historias
bortgömda osteologiska samlingar.

1988 försökte marinarkeologen Hans Hildebrand som
arbetar på Medelhavsmuseeum i hemlighet utföra
dykningar i dammen men stoppades redan i Turkiet av
Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten. En av hans
svensk-palestinska kollegor fördes till Jerusalem där han
avled i fängelset under oklara omständigheter.
Hildebrand planerar en ny expedition under 2002 och
har inlett förhandlingar med PLO och Hisbollah om
beväpnat beskydd. Hildebrand kommer att få oväntad
hjälp från Thaumielinkarnaten Adnan Kazour och hans
legionärer (se mörkrets legioner) som ledda av uppenba-
relsebokens och andra, mer obskyra, profetior hoppas
kunna hitta nyckeln att återuppväcka Gog och Magogs
legioner inför det slutgiltiga slaget mot arkonterna och
Astaroth.
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Johannes Bureus, riksantikvarie 1630-1649
Johannes Thomae Agrivillensis Bureus, som han kallade sig
själv i skrift, tillhörde en lärdomssläkt, känd sedan 1500-
talet, från Bure by nära Skelläfteå. Bureus levde enligt offici-
ella källor mellan 1568 och 1652 och räknas som den förste
riksantikvarien, utsedd 1630. Bureus intressen var många.
Han var både fornforskare och språkman. Som lärare för
Gustav II Adolf kom han att få stort inflytande över sin elev
och bidrog till dennes intresse för ”antiquiteter”, den tidens
benämning på forn och Kulturminnen. 1624 fick Bureus ett
anslag av kungen för att avteckna rikets runstenar. Man kan
kalla honom runforskningens grundare. Flera verk är av hans
hand: Runakänslones lärospån (1599), Runa ABC-boken
(1611) och Monumenta Sveo-Gothica (1624). Bureus hade
en dragning åt mysticismen och trodde sig ha funnit dold
kunskap i runornas språk och bibelns texter.

Museernas framväxt, artikel av Lars O Lagerqvist 
i tidningen Svensk Kulturhistoria nr 3:1986

"Pionjären var den nyssnämne Johannes Bureus (1568-1652),
vår första riksantikvarie, som också varit Gustav II Adolfs
lärare och vars intresse väcktes av just runinskrifterna. Om
dessa utgav han redan 1599 resp 1602 ett par pionjärarbeten.
1624 besökte han tillsammans med kungen en gravhög,
Hollingers smörask, i Spånga utanför Stockholm, och något
senare (1628) fick Bureus ett i Sverige påträffat arabiskt sil-
vermynt ("i drottningens närvaro" är det antecknat). Detta är
de första notiserna om det gryende antikvariska intresse som
skulle kulminera med Olof Rudbeck d ä:s fantastiska
Atlantica vid århundradets slut.

Fornforskningen var till en början främst litterär. Utöver mynt
insamlades inga kända fornfynd. Dock blev det kungliga
memoraliet av den 29 maj 1630 en viktig byggsten för den
kommande svenska fornforskningen och Kulturminnes-
vården. Härigenom inrättades ämbetet som riksantikvarie och
till detta utnämndes Bureus som också fick två medhjälpare.

De instruerades att "allehanda gamla monumenter och saker
söka…och samla, som fäderneslandet kan bliva illustrerat
med, förnämligast alla gamla runaskrifter, såväl i böcker som
av stenar, både söndrige och hela". Dessutom skulle de ägna
sig åt att samla och avskriva "calendaria…, runstavar…, upp-
spörja allehanda gamla lagböcker, krönikor och historier,
urminnes sagor och dikter om drakar, lindormar, dvärgar och
resar…, förspörja och anteckna landsens lägenheter." 

Till instruktionerna hörde också jordmätning, malmletning,
undersökning av lantbruksekonomiska förhållanden, fiske,
gamla läkemedel, ortnamnsforskning mm, alltå ett vidsträckt
program av delvis samhällsekonomisk art, vilket förmodligen
låg Bureus och hans medhjälpare något fjärran och vida över-
steg deras resurser. Om utgrävningar eller fornvård talas
emellertid ej alls.

Lennart Bosse i tidskriften Fornvännen nr 3 : 1954

"…som felaktigt kallas vår första riksantikvarie, ett ämbete
som befästes i lag  först i samband med det berömda plakatet
om "Gamble monumenter och Antiquiteter" 1666 och De La
Gardies Antikvitetskollegium i Uppsala. Den gamle runfor-
skaren fann sig även snuvad på sitt uppdiktade ämbete under
sin ålders höst, då han blivit känd för sina mysiska spekula-
tioner och sjunkit i anseende som antikvariskt sakkunnig. Att
samma konung som han själv skolade i tidens vetande berö-
vade honom den tomma titeln måste ha varit ett hårt slag för
en man som tänkte ytterst högt om sig själv och sin plats i
skapelsen. Hans ersättare och sedermera riksantikvarie
Johannes Hardolph var åtskilligt mer jordnära och satte forn-
forskningen på rätt kurs med sina utgrävningar på Björkö."

Artikeln ”Johannes Bureus - mystikern och profeten” av Sten
Lindroth i Ord och Bild nr 5 1947.

"Det svenska folket har under tidernas lopp frambragt två
religiösa förkunnare av universell betydelse: den heliga
Birgitta och Swedenborg… Vår historia äger ännu en 
mystiker som i intensiteten av sin gudsupplevelse och sin gär-
ning kan jämföras med dessa två. Det är Johannes Bureus, vår
stormaktstids store polyhistor, denne man som i outsläckligt
kunskapsbegär sökte famna allt, himmelskt som jordiskt.
Skriftens hemligheter och runstenarnas teckenspråk, stjärnor-
nas gång och universums tillblivelse voro föremål för hans
eftertanke under en mer än vanligt lång levnad…, han fattade
sig - åtminstone sedan han fått sin väg utstakad - alltigenom
som profet och tolkare av oerhörda sanningar, omedelbart 
tillgängliga blott för honom…av sin samtid och än mer av
eftervärlden uppfattades han som en fantast och halvt för-
ryckt , och det har varit andra sidor av hans rika personlighet
som burit hans rykte till våra dagar…"
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Kapitel 4: Nordanlejonet
Om Johannes Bureus, Sveriges första riksantikvarie
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Av alla personligheter som format Museet för historia genom
århundradena är dess portalfigur den allra märkligaste.
Kabbalist, hermetisk magiker, runforskare, eskatolog och
självutnämnd frälsare är bara en handfull av de titlar man
skulle kunna ge Sveriges i praktiken första riksantikvarie.

De allra flesta känner bara till honom i egenskap av Götisk
historiker och runforskare, men för den som söker djupare
uppenbaras en mäktig magiker och ocKult profet. Man måste
gå till Bureus egna alster för att få reda på sanningen om hans
värv och dra lärdom av hans omfattande magiska arbete.
Hans handskrifter finns förvarade i Kungliga bibliotekets
speciella samlingar, Uppsala universitetsbibliotek och
Lindköpings stiftbibliotek. Nedan följer en rad sammanställ-
ningar av möjliga forskningsresultat kring Bureus liv, till-
sammans med kommentarer och citat. Använd dem både som
bakgrundsmaterial och spelhjälpmedel.

Bureus hela liv präglades av studier inom den senantika tradi-
tion som brukar benämnas Hermetisk eller nyplatonsk. Han
studerade medeltida alkemister som Cusanus och Paracelsus
tillsammans med Agrippas magiska skrifter och de kristna
kabballisterna. 1600-talets nyplatonism, som i sinom tid kom
att kallas ”teosofi” - gudsvisshet, var en märklig blandning av
hednisk filosofi och kristen uppenbarelse. Här talades om den
ofattbare guden, höjd över mänskliga begrepp, men också om
återfödelsens mysterium genom det saliga uppgåendet i
honom. Teosofen upplevde sig själv som den av Gud utvalde,
gudomligjord redan här på jorden. Från och med sin uppen-
barelse i Tuna 1613 var Bureus helt och fullt en religiös mysti-
ker och förenade sina magiska teorier med vissheten att den
stora sanningen stod att finna i tolkningen av Bibeln.

Under senhösten 1613 var Bureus på resa i Dalarna tillsamm-
mans med konung Gustav II Adolf. Man hade kommit till
Tuna och tidigt på morgonen den 5:e December uppsökts
Bureus av den gudomliga nåden. Han har aldrig beskrivit
händelsen i detalj, men i hans övriga arbete kan man utläsa att
han menade sig fått full och odelad kunskap om det gudom-
liga som ”ingen författare kunnat yppa”.

I sitt verk ”Adulruna redeviva”, som aldrig trycktes, framför
Bureus sin kanske mest originella teori. Idag finns skriften i
Kungliga bibliotekets speciella samling under sträng
bevakning. Bureus betraktade runorna som bärare av stora
sanningar på samma sätt som kaballisterna ser hebreiskan
som en nyckel till Guds visdom.

”Adulrunan är en bild av Kristus. Dess enskilda tecken kunna
genom att på olika sätt hopfogas erhålla skiftande betydelse
som ock alla peka hän mot det gudomliga. Ordnade i kors-
form uttrycka de treenigheten och den oändliga och out-
grundliga föreningen och vilan i Gud. Placeras sju av tecknen
i en uppåtgående skala, åskådliggöra de hur människosjälen
tränger in i Gud, ja den nedersta runan sammansmälter med
den översta, och genom kontemplation över den så bildade
figuren kan man förnimma den oerhörda kraft som meddelas
den människa som förenats med Gud.”

Bureus försjönk allt djupare in i mystikens värld. 1624 upp-
söktes han av den tyske magikern och rosenkreutzaren
Joachim Morsius som delade med sig av sina erfarenheter och
invigde Bureus i det hemlighetsfulla sällskapets metoder.
Under den här tiden började Bureus förkunnelse anta en allt-
mer säregen prägel. Vid 1620-talets mitt fick han händerna
på en liten skrift som påverkade honom djupt. Det var den
Paracelsus tillskrivna profetian om lejonet från Norden. Där
sias om det mäktiga nordanlejonet som skall besegra kejsaren
och Krisiti övriga fiender, underlägga sig hela Europa och
skapa ett rike av frid och upplysning innan Herren kommer
till sin dom. Denna text fascinerade den protestantiska mino-
riteten i det av trettioåriga kriget sönderslitna Tyskland.

Profetian fick en politisk tolkning; lejonet som skulle störta
kejsaren och Påvens hejdukar kunde inte vara någon annan än
den svenske konungen - Gustav II Adolf. Bureus tvivlade på
den tolkningen. Han hade själv lärt upp konungen och visste
att han inte var något helgon. I stället kopplade han samman
det paracelciska lejonet med en märklig figur i Johannes
uppenbarelse. Även i denna bibelns märkligaste bok möter vi
lejonets gestalt. Lejonet ”av Juda stam” öppnar i Upp.5:5 den
förseglade bokrulle vilken Herren håller i sin hand. Denna
bok var enligt Bureus själva bibeln. Med hjälp av Davids
nyckel - kabbalan - förmådde lejonet låsa upp skriftens hem-
liga mening. Bureus förde samman Paracelcus vision med
bibeltexten och kom fram till att han själv var lejonet från
norden som skulle låsa upp bibelns hemligheter genom sin
magiska forskning. Bevis hittade han i talmystiken och
oräkneliga svårtolkade bibelpassager. Han understryker att
orden ”av Juda stam” i latinsk form äger talvärdet för hans eget
födelseår.

I sin ålderdoms viktigaste verk, ”Nordlandalejsonens
Rytande” (1644) framlägger han hela historien om sin egen
mäktiga roll i världens drama. Han är nordanlejonet som skall
väcka ”de sovande folken” medan tid ännu är, men han är
också den turturduva som Jeremia i 8:7 förutspås återvända
till de rättrogna. Bureus storvulna idéer fick inget större
genomslag och han dog ensam, till och med hans gamla lär-
jungar hade sedan lände vänt honom ryggen, i sitt torp i
Uppsala 1652.

Mage:

I Lindköpingsskriften, daterad 1617, finner man dunkla hän-
visningar om att Bureus skulle mottagit något slags instruk-
tion av en framstående Hermetiker i Tyskland. Det antyds att
den hemlighetsfulle mästaren skulle kunna vara Parascelcus
själv, något som är omöjligt eftersom den legendariske
Hermetikern dog redan 1541. Det finns flera hänvisningar till
en grupp av ”Paracelci lärjungar” som verkat vid Uppsala uni-
versitet och kallar sig ”Mimersbröderna”. Det verkar dock
som om Bureus tar visst avstånd från sina kolleger eftersom
han ”själv skådat den större sanningen i den himmelska
kören”. I en skrift som idag finns hos Esmeralda Holm, en
privat samlare utanför Jönköping, är det tydligt att Bureus
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valdes till Pontifex för Mimersbröderna redan 1601 och var
aktiv i Hermes Orderns allra högsta skikt. Han korresponde-
rade med mästare från hela Europa och företog flera resor till
de stora tribunalerna i Doisteppe och Horizon.

Uppenbarelsen i Tuna 1613 blev en vändpunkt för Bureus.
Först då mötte ärkemagikern sin Avatar öga mot öga och för-
stod att han hamnat på fel väg i sin magiska forskning. 1621
lämnade han officiellt Hermes ordern och invigdes i den
Himmelska Körens mysterier. Han fortsatte använda sig av en
huvudsakligen hermetisk vokabulär men hans tankemöda var
nu uteslutande inriktad på att nå kunskap om det Gudomliga.
Han identifierade sin Avatar som Nordanlejonet, en av de
mäktiga änglar som står vid guds sida. Ända fram till sin död
fortsatte han hoppas att det var hans öde att väcka de av krig
förtryckta europeiska folken och leda dem in i gyllene era av
helig magi. Men Parascelsus och Johannes profetior handlade
inte om Bureus själv utan om hans Avatar - Lejonet från nor-
den. Ett möjligt tema för en kampanj skulle kunna vara att en
av spelarna upptäcker att hans Avatar är densamme som
Bureus Nordanlejon. Hur hanterar den potentielle frälsaren
sina världsförändrande krafter? Hur reagerar Traditionerna
och Teknokratin? Är tiden mogen för ett fullskaligt uppror
mot den rådande paradigmen eller måste rollpersonen förval-
ta sin gåva till kommande generationer? Ansvaret att vara
magikernas stora hopp väger tungt på unga axlar, det som till
en början tycks vara en välsignelse kan lätt förvandlas till en
förbannelse som bara kan hävas med döden.

En rollperson som lyckas få tillgång till Bureus verk om run-
magi kan använda den gamle magikerns teorier för att berika
sitt eget besvärjande. Det tar nära ett år att dechiffrera Bureus
teorier och applicera dem på den egna magiska metoden.
Främst Verbenister med rötterna i Asatro, Hermetiker och
medlemmar av den Himmelska Kören har nytta av den gamle
Riksantikvariens runmagiska system, som i grund och botten
är en kristen kabbala baserad på hednarunor. Den största för-
delen med Bureus runmagi är att den tillåter magiker från vitt
skiljda traditioner att samarbeta i gemensamma riter. Under
ledning av en skolad runmagiker kan medlemmar av de fyra
ovannämnda traditionerna utföra rituellt besvärjande till-
sammans utan avdrag för sina skillnader i utförande, fokus
osv. Om bemästrandet av runorna har ytterligare effekter är
helt upp till spelledaren. Böcker om runmagi kan säkert ge
inspiration till Rotes baserade på Bureus Adulruna.

Kult:
Johannus Bureus är Uppvaknad. Han föddes med en impone-
rande positiv mental balans och stor kontroll över sina käns-
lor. Själv vägrade han länge att tro att han var produkten av en
tidigare magikers verk, men mot slutet av sin tid i illusionen
insåg han att så var fallet. I sina sista magiska dagböcker
beskriver han hur han färdas tillbaka i tiden på jakt efter sin
tidigare inkarnation. Sökandet för honom längs
Hermetikernas tradition via Paracelcus och Agrippa tillbaka
till en romersk-egyptisk präst i 200-talets Alexandria. Det
framgår att han tror att denne är den historiske Hermes

Trismegistos, den västerländska magins fader. Men Bureus
nöjde sig inte med att söka sitt ursprung. Under 1620-talet,
då Bureus plågades av sin mörka skugga, försökte han resa in
i framtiden och se sitt eget slutliga öde. Upplevelserna från
resan filtrerades genom hans kristet eskatologiska världsbild
och han tolkade det han såg som att hans öde var att spela en
stor roll i den kommande apokalypsen. Han såg sig själv som
hemligheternas avslöjare, den som skall hjälpa mänskligheten
att vakna ur sin slummer och återta sin plats i himlen. Det
uppdraget har han förblivit trogen fram till våra dagar.

Bureus skiljer sig från nästan alla andra utvalda genom sin
gudsbild. Han är övertygad om att det finns en sann och god
gud bortom illusionerna. Han tror inte att Demiurgen är den
Gud bibeln talar om utan kopplar honom samman med
Astaroth som en lägre varelse som svikit sitt uppdrag. Bureus
finns ibland i vår egen tid, men han föredrar att verka under
sitt eget 1600-tal och i en möjlig fjärran framtid där kriget
mot arkonterna börjat på allvar. Under sina resor i tid och rum
håller han ett ständigt vakande öga på Museet för historia och
dess samlingar. Många forskningsgenombrott och genialiska
utställningar har inspirerats av den gamle Riksantikvarien
som nu verkligen vet att vägen till sanningen finns i histori-
en. Han har till och med fört föremål från forn och framtiden
till museet för att öppna forskarnas ögon.

Flera riksantikvarier har fått besök av sin gamla föregångare.
En av dem tog sitt liv strax efter en sådan visit. Chronoiterna
har försökt stoppa Bureus många gånger men de har inte själ-
va makten att fånga in en Uppvaknad. Bureus vet att om han
blir ett för stort problem kommer Chronoiterna att söka hjälp
hos mäktigare varelser - varelser som kan hota till och med
Nordanlejonet. Så han nöjer sig med att hjälpa lovande for-
skare på traven och stoppa chronoiternas allra vidrigaste pla-
ner. Bureus funderar alvarligt på att ta sig en lärjunge i vår tid
och undersöker just nu både Lillian Gustavsson, en av musei-
guiderna och Lars Atterbom, samlingsansvarig för medeltida
kyrkokonst. Även en av spelarnas rollpersoner kan mycket väl
bli föremål för Bureus intresse om han eller hon har positiv
mental balans och magisk intuition.
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Johannes Bureus
I fysisk form är Bureus samma vördnadsbjudande vithåriga
man han var vid höjden av sitt dödliga liv. Han klär sig i kon-
servativ svart kostym som kontrasterar mot det långa vita
skägget och håret. Ögonen är gröna och naglar obönhörligen
fast den han talar med. Rösten är knarrig men djup, han talar
långsamt och med en ålderdomlig dialekt. Språket är späckat
med citat från hermetiker och bortglömda profeter, det finns
inte en enda vanlig människa som till fullo kan hänga med i
hans religiösa grubblerier. Bureus kan stiga ett ögonblick åt
sida i tiden och därmed bli knappt materiell i den tid spelarna
befinner sig i. Han uppfattas i den formen som en svag skugg-
ga. Det är i denna skepnad han ofta besöker museets sam-
lingar. Om sensommaren står han ofta i stenålderskorridoren
och låter det varma ljuset från gården lysa genom honom.
Synen av fynden i montrarna, uppställda efter ett felaktigt
system och utan sin sanna glans, gör honom nostalgisk och
full av djupt grubbel. Barn kan ibland se honom och undrar
vem den snälla gubben i fönstret är. Bureus undviker kon-
frontation med Illusionens väktare så långt det bara går, men
om han blir trängd är han en fruktansvärd motståndare.

I Nordanlejonets gestalt har Bureus tre meters mankhöjd och
liknar till formen ett smutsvitt utsvultet lejon med kolsvarta
ögon och söndertrasade änglavingar. Käftarna är fyllda med
solkiga tänder av glas och stinker av skämt kött. Lejonet är
Bureus mörka sida och han kan förlora kontrollen när han
släpper fram den. Om nio år, när han konfronterar en Nefarit
som skickats för att förgöra honom kommer han att rasera
hela övervåningen på Museet för historia och slita fyra dagis-
barn i stycken.

Personlighet:
Bureus är helt övertygad om sin egen förträfflighet och helig-
het och accepterar inga alternativa tolkningsmodeller. Han
avskyr människor som bara lever för stunden och är en svuren
fiende till de Uppvaknade som utnyttjar sina krafter för egen
tillfredställelse. Filosofer, magiker och troende kristna kan
föra ett givande samtal med den Uppvaknade profeten men
andra har svårt att få fram ett ord i hans närvaro.

Speltips:
Rynka ihop ögonbrynen och stirra på spelarna. Tala långsamt
med knarrande röst. Tveka aldrig och väv in helt främmande
språk och referenser i ditt tal. Reagera inte alls som en käns-
lomässig människa utan inrikta dig helt på det intellektuella.

Rör:50 Upp:120 Ego: 190 Tål:60 Sty: 35 Kar: 140
Modifikation till skräckslaget (som Nordanlejonet): +-0
Förflyttning 25m/SR 
Handlingar:7 
Initiativbonus+38 
Skadebonus+9 
Uthållighet:330 
Rustning: Skyddsformler 7 

Skadekapacitet:
Speciell. Varje kroppsdel har eget liv. Kan sönderdelas, men
aldrig dödas. Ett allvarligt eller dödligt sår innebär att en
kroppsdel har avskilts. Om de skiljs åt söker sig kroppsdelarna
tillbaka till varandra för att återförenas. Det tar 1T10 SR i en
stridssituation, förutsatt att ingen hindrar den. Varje större
kroppsdel /arm, ben, kropp) har hälften av Bureus styrka och
kan förflytta sig 1m/sr. Om de bränns till aska återformas de
under en period av 24 timmar förutsatt att askan finns sam-
lad. Sprids askan kan  det ta flera år för de spridda fragmen-
ten att finna varandra.

Färdigheter:
Värja 12, Hantverk: Pergament 15, Informationssökning 32,
Alla språk 20, Latin 31, Hebreiska 26 Kontaktnät (uppvak-
nade) 5, Vältalighet 24, Skriftlig framställning 22, Slagsmål 19,
Klor 18, Numerologi, Kabala, Tarot, Alkemi och Astrologi
45. Tiden och Rummets skola 50, Vansinnets skola 25,
Drömmens skola 20, Dödens skola 5, Meditation 20,
Asketism 30. Anfallsätt: Klor (i lejonform) (SKR 1-6, LS 7-
11, AS 12-15, DS 16+) Svärd (SKR 1-5, LS 5-10, AS 11-16,
DS 17+)
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Oscar Montelius, riksantikvarie 1907-1913
Oscar Montelius (1843-1921) har ibland kallats ”arkeo-
logins Linné”. Det typologiska system som han till-
sammans med Hans Hildebrand utvecklade har under
decennier varit ryggraden i arkeologin. Fornsakerna ord-
nades i långa utvecklingskedjor., där varje typ ansågs
representera förbättring, degeneration eller smakförbätt-
ring. Montelius grundläggande kronologiska studier
utsträcktes till allt större delar av Europa och han utgav
flera verk på tyska, engelska och franska. Som museiman
försökte han popularisera museets skatter i de trånga
lokalerna i Nationalmuseums bottenvåning.

Han hade inte så stort intresse för museiteknik, inte
heller anlade han en estetisk syn på utställningarna. Som
en populär föreläsare både i Sverige och utomlands
nådde Montelius till stor del av sitt mål. Använda än
idag är hans stora bildatlaser till svensk förhistoria.
Svenska fornsaker (1872-1874) och Minnen från vår
forntid (1917) Som riksantikvarie under en kort tid,
1907-1913, lyckades Montelius bl a rädda både
Birgittaklostret i Vadstena och klostret i Ystad från för-
störing. Montelius var under många år Svenska
Fornminnesföreningens ordförande.
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Del 2

Kapitel 1: Platser

Inledning
Det finns många hemligheter dolda i museet. Inte bara fyn-
den ruvar på dolda sanningar - själva lokalerna är fyllda av
dolda prång och kulvertgångar som används i kampen om den
sanna historien. Här presenteras några av de underliga platser
spelarna kan besöka eller hitta under sina äventyr i museet.

Sanningsenhetens hemliga möteslokaler 
och laboratorium.
Sanningsenheten värdesätter den ro som bara en hemlig,
underjordisk möteslokal kan ge. Här kan de prata fritt om
sina kollegor och smida sina paranoida planer för att krossa
det de uppfattar som ”dålig vetenskap” eller övertro. Enda
vägen att nå lokalerna är genom personalhissen som leder upp
till gamla myntkabinettet och ned till konserveringsavdel-
ningen. Om man vrider sin personalnyckel (inte alla anställda
har en, den används inte till något vettigt) tre gånger åt fel
håll i en särskild rytm skakar hissen till och rör sig hastigt
nedåt. Man passerar lagerkällaren med ett rasslande och fort-
sätter djupare. Väggarna blir till obehandlad sten och då och
då passerar man små alkover täckta med rostiga järngaller.
Efter någon minut stannar man och kommer ut i en beige
hall. Den ser ut som receptionen i vilken statlig myndighet
som helst; en sittgrupp från Ikea, ett par Monet-reproduktio-
ner och en hatthylla. Luften är torr och luktar billiga hygien-
produkter. En välstädad toalett och ett litet pentry ligger i en
alkov till höger. En kodlåst plåtdörr leder in till vänster.

Rakt fram ligger ett sterilt konferensrum i samma opersonli-
ga stil som entrékorridoren. Ett låst dokumentskåp innehåll-
ler filer om hela museets och riksantikvarieämbetets personal.
I de bruna mapparna hittar man anställningsbesked och andra
yrkesrelaterade handlingar tillsammans med polisrapporter,
militärtjänstgöringsdokument, födelseattester och rapporter
om politisk aktivitet. Dokumentationen liknar mer något
man förväntar sig hitta hos Säpo än på ett museum. Förutom
personlig dokumentation finns kommentarer om vissa fynd,
tidtabeller för enhetens verksamhet och andra ledtrådar helt
efter spelledarens behag. Bara Inga-Lill och Hilding har
nycklar till skåpet som alltid är låst. Ibland kan man hitta
någon av sanningsenhetens medlemmar här nere med papp-
persarbete spritt över det ovala furubordet.

Innanför plåtdörren i entrén finns ett välutrustat laborato-
rium. Svepelektronmikroskop, röntgenmaskiner, laserskärare
och annan högteknologiska apparater fyller skåp i pansarglas
på bortre väggen. Själva labbet är kliniskt rent och upplyst
med intensivt lysrörsljus.

Här finns fyra arbetsstationer med kraftfulla datorer och
generöst tilltagna arbetsytor. Om man söker igenom rummet
hittar man fyra strålskyddsdräkter och giegermätare i en plåt-
låda. I ett låst väggskåp förvaras ett oanvänt pumphagelgevär
med tjugo patroner.

Om rollpersonerna påträffas i sanningsenhetens lokaler blir
reaktionen helt olika beroende på vilka de är. Om de är
anställda på museet blir de välkomnade och får en luddig för-
klaring om ”en ny experimentell enhet” tillsammans med
kaffe och bullar. Efter några minuter kommer Inga-Gill ned
för att prata med dem. Om de upplevs som ofarliga och lätt-
manipulerade berättar hon om den nya forskningsenhet som
håller på att byggas i museet. ”Vi skall samordna faktasamling
och arkivuppgifter från ATA i samarbete med RAÄ och
Kulturdepartementet. Finansieringen är lite skakig just nu så
vi kan inte gå ut med något. Därav hemlighetsmakeriet,”
säger hon och ler. Hon förklarar för rollpersonerna att de
måste skriva på tystnadsavtal med enheten. Om de vägrar för-
klarar hon lugnt att det inte kommer vara bra för deras 
karriär om de får rykte om sig att sabotera museets framtids-
planer genom att sprida hemligstämplad information. Om
rollpersonerna fortsätter vara omedgörliga blir hon förbannad
och hotar att gå till museichefen på en gång. Hur som helst
visas de ut till hissen och skickas tillbaka till bottenvåningen.

Rollpersoner som tidigare visat sig vara negativt inställda till
sanningsenhetens arbete visas omedelbart ut utan kommenta-
rer, om det är nödvändigt tillkallas vaktpersonal.
Utomstående och okända som tränger in i sanningsenheten
behandlas som inbrottstjuvar och får en rejäl omgång av vak-
terna innan de överlämnas till polisen.

Hur som helst kommer ingen att kommentera källarvåning-
ens existens efter att de visats ut ur hissen. Ingen på vare sig
historiska eller ämbetet låtsas som om de känner till någon ny
enhet eller något hemligt laboratorium. Rollpersonerna fram-
står förmodligen som galna då de försöker övertyga sina koll-
legor om att det finns hemliga utrymmen under magasinet.
Naturligtvis fungerar inte tricket med nyckeln i hissen längre
och det är helt omöjligt att bevisa vad de sett. De personer
rollpersonerna mötte i sanningsenhetens lokaler tittar bara
frågande på dem och frågar om de mår riktigt bra. Det här är
ett utmärkt tillfälle att få situationen att kännas obehagligt
surrealistisk i bästa Kafka-anda. Försöken att bevisa sann-
ningsenhetens existens kan lätt göras till en serie äventyr där
teknokraterna tar till grövre och grövre medel för att hindra
att deras existens avslöjas.
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Mimersbrödernas högkvarter
Mimersbröderna har två samlingsplatser i museebyggnaden.
Klas sanktum, som ligger bakom en falsk vägg i Östra stallets
vindsmagasin, är fullt av alkemisk utrustning och stulna forn-
fynd dekorerar väggarna. Här trängs uråldriga stjärnkartor
med stinkande oljor och en gammal ABC-80 dator - Klas har
inget emot datorer, men ”vad skall man med en massa bjäfs
till”. Men sitt egentliga högkvarter har man i de ytligaste
delarna av Langinos Skärvor.

Det är resterna av det gamla Gustavianum man har lyckats
rena från de värsta illvilliga andevarelserna. Porten hit är den
medeltida kyrkoport som står i trapphuset upp mot medel-
tidsavdelningen. Om man håller i järnhantaget och reciterar
sista strofen av Stagnelius dikt ”i kedjor” känner man en kall
vind blåsa i virvlar kring porten. Det är tungt att dra upp de
gamla ekdörrarna - en stark vind suger dem inåt. När man väl
fått upp dem, kanske med en hävstång eller genom att hjälpas
åt, byter vinden riktning och blåser ett moln av fuktiga höst-
löv över rollpersonerna.

Med händerna för ansiktet kan man tränga sig in i blåsten och
regnet. Det är svårt att se något innanför porten, men man
kan ana en ödslig hed. Rester av gamla byggnader kan anas
här och var. Medan de tränger djupare in slits en av husen
sönder av vinden och försvinner spårlöst i grådasket. Öpp-
ningen bakom rollpersonerna blir mindre och mindre. Så för-
svinner vinden utan förvarning så att vandrarna rasar ned på
ett stengolv. När de reser sig upp befinner de sig i resterna av
en kupol. Det välvda taket är sönderslitet och man kan se en
svullen måne genom byggplasten som håller ute det värsta
regnet. Utanför sträcker sig den öde heden grå ända till hori-
sonten. Ett antikt middagsbord stöttat med högar av gamla
böcker står mitt i salen, omgivet av ett tiotal udda stolar av
modernt men slitet snitt. Vid kortänden står en gisten tron
med lejondekorationer. På bordet och i ett antal bokhyllor
längs väggarna finns illa tilltufsad magisk litteratur och delar
av Mimersbrödernas krönikor. En hel hylla fylls av ett hand-
skrivet krönikeverk med titeln ”Sagan om de sista årstiderna”.

Golvet är täckt av glassplitter och knastrar när man undersö-
ker salen. Man kan ana komplicerade tecken ristade i det
mörka marmorgolvet. På väggen hänger porträtt av Johannes
Bureus, Olof Rudbeck och Erik Johan Stagnelius. Här sam-
las Mimersbrödernas kvarvarande medlemmar till rådslag ett
par gånger om året. Det är inte en ofarlig plats, trots de
magiska skyddsformler som håller Skärvornas värsta varelser
borta.

Minnen av branden i Uppsala 1702 flammar då och då upp
och brinnande vålnader rasar genom kammaren med ansikte-
na förvridna i tysta vrål. Övriga delar av byggnaden är igen-
bommade och rymmer de nu döda magikernas sanktum,
hemsökta av deras gamla älskare och fiender. Att rensa upp
det gamla högkvarteret kan bli grunden för ett emotionellt
starkt äventyr då man tvingas konfrontera de gamla mästar-
nas krossade drömmar och infriade farhågor.

Langinios Skärvor
Langinios Portar var små historiska världar som omgav muse-
ets mäkigaste föremål. Kring verktygskistan från vikingatiden
öppnade sig en smedja från 900-talet, komplett med männ-
niskor, dofter och ljud. Vid ett av altarskåpen öppnades en
port till en fridfull landsortkyrka från 1200-talet och vid
Balkåkratrumman en Kultplats från bronsåldern. Skärvorna
är en vild blandning av alla dessa tider och mer. Från dem
mellersta och djupa Umbran har obegripliga krafter sipprat ut
och blandats med det vi kallar historia. Tillsammans med
minnen från alla som arbetet på museet och skaparen Helenés
smärta bildar de ett virrvarr av fakta och fantasi. Kaske är
Skärvorna en sannare bild av historien än Portarna någonsin
var, för de formas efter den som träder in i dem.

Portar till Skärvorna kan finnas var som helt i museet och
inge regler styr hur man hamnar i deras besynnerliga värld.
Barnet som irrar bort från sina föräldrar kan plötsligt känna
stanken av ett uråldrigt slagfält eller doften från en sedan
länge förmultnad klosterträdgård. Men bara de Uppvaknade
kan medvetet kliva in i Skärvorna. Mimersbröderna vet att
det säkraste sättet att ta sig in är genom sympapetiska ritua-
ler. Den som imiterar smedens hantverk, prästens böner eller
krigarens skador känner en kall vind blåsa upp i de tomma
museisalarna. Svarta löv kommer blåsande från ingenstans
och ljuset blir kallt och grått.

Snart står man på en karg hed, fylld av förfallna och uråldri-
ga byggnader. Vinden för med sig små skärvor av svart glas
som biter sig fast i huden och det är svårt att se mer än ett par
meter. Navigationen i Skärvorna är helt intuitiv. Man kan
hamnar där man vill, eller inte vill, efter bara några steg, eller
så måste man gå i timmar. Inne i de vindpinade husen finns
rester av de historiska världarna. Ibland ser föremålen ut som
de gör på museet, försedda med diarienummer och förkla-
rande texter, men oftare ter de sig som de gjorde då de använ-
des. Modiga forskare kan se hur brakteater stöps av romerskt
guld och vikingatida husfruar låser visthusbodar med orna-
menterade nycklar.
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Sista strofen av Stagnelius dikt ”i kedjor”

”Här larma ej inbilska dårar,
här andas så lätt de saligas bröst,
här begabbas ej andaktens tårar,
hit når ej smädelsens röst.
Varför längre i bojorna kvida?
Ack, bryt dem och ila, du gisslade slav!
Dig bröder och systrar förbida
På hinsidan brusande hav.”
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Sanningen om alla fynd på museet står att finna i Skärvornas
virrvarr. Magikerna på museet kallar Skärvorna för ”det tredje
magasinet” och använder det för att få svar på frågor som inte
står att finna någon annanstans.

Utan förvarning kan man befinna sig i en ockuperad kåk på
Söder. Söt rök ringlar upp från köket och Jim Morrisons lena
stämma kan anas i bakgrunden. På golvet ligger en ung flicka
och gråter. Det är ett av Heleés minnen. Hon är 22 och har
just blivit övergiven av sin första pojkvän. Hon tvingar spe-
larna att lyssna på ändlösa klagovisor som ibland är knappt
begripliga. När de försöker lämna henne blir hon vansinnig
och slår huvudet mot betongväggen tills blodet tvättar bort
scenen och de är tillbaka på heden.

Här och där kan de hitta brottsycken av Stagneliusdikter
ristade på fornminnen, tecken på att hermetikern Harry
Sandlin fortfarande irrar omkring bland Skärvorna.
Rollpersonernas egna minnen kan dyka upp från ingenstans,
mitt i historiens gytter.

De varelser som verkar vara historiska gestalter är antingen
andar eller svaga Vålnader - egentligen inte mer än avtryck i
tiden - som är fjättrade vid museets föremål. De vet ofta
mycket om den tid de kommer från men måste blidkas med
gåvor eller betvingas med magi. Vissa av dem kommer från
framtiden.

De är museebesökare som förirrat sig in i Skärvorna eller for-
skare vars sinnen ger avtryck i det förgångna. Av dem kan
man få dunkla antydningar om en kommande katastrof, en
räkenskapens tid som ännu ligger många år i framtiden. Vare
sig de kommer från forntiden eller framtiden är alla fyllda av
sorg och vrede.

Vilsna soldater söker sina stupade vänner och kan missta 
rollpersonerna för sina fiender, glömda kungar kräver under-
kastelse och trälar söker desperat efter en väg ut ur ett 
helvete de inte begriper.

Men även helt obegripliga fasor från Umbrans oåtkomliga
regioner kan gömma sig bland Skärvorna.

Langinios Skärvor bör användas sparsamt, som en sista des-
perat åtgärd för att lösa ett historiskt problem. Hit färdas man
när alla andra möjligheter är uttömda och man kommer aldrig
tillbaka oförändrad.

Tunnlarna
Under andra världskriget och 1950-talet konstruerades ett
system av transporttunnlar, skyddsrum, kommandocentraler,
vattenledningar och kulvertar under Stockholm. Dessa län-
kades samman med äldre tunnelbuggen som kloakerna, tun-
nelbanan och vissa statliga källarvalv. Med tiden utökades
delar av gångarna medan andra glömdes bort. Ett nätverk av
tusentals kilometer tunnlar urholkar idag marken under
Stockholm.

När man under 60-talet utökade museets centralmagasin med
fem nya klimatreglerade rum byggdes också ett kulvertsystem
för att nå stallbyggnaderna och dess lager utan att behöva
krångla sig upp för trappor och över gården. Under det arbe-
tet råkade en kulvertgång tränga in i en övergiven militär-
tunnel. Hålet murades igen och idag ser den delen av kulver-
tarna ut som en besynnerlig återvändsgränd. Det är uppen-
bart att gången inte leder någonstans och ingen känner läng-
re till dess ursprungliga syfte.

Väggen in till militärtunnlarna är bara en tunn tegelvägg som
kan raseras på ett par minuter med ett spett. Men man
behöver inte ens ta till sådana medel för att nå ut till tunn-
larna, två andra vägar leder relativt smärtfritt ut i Stockholms
väldiga undre värld. Ett par avrinningsbrunnar på ett annat
ställe i museets kulvertar leder till ett trångt kryputrymme
som de delar med den förfallna transporttunneln. Det är
dammigt. Trångt och mörkt. Man kan höra en maskin bulta
någonstans djupt under marken. En gallerlucka leder upp i
mitten av en bred tunnel med välvt tak, direkt sprängd ur ber-
get. Den sluttar nedåt och försvinner. Den andra vägen är den
som används aktivt av museets ljusskyggare element. Från ett
litet skyddsrum leder en låst pansardörr till ett förvirrat trapp-
phus som uppåt slutar i ett myller av nedrasade stålbalkar. Vid
trappans fot finns ytterligare en pansardörr som leder direkt
ut i transporttunneln.

Den som ger sig av på upptäcktsfärd i Stockholms undre värld
möter ett besynnerligt landskap av torr betong, råa bergytor,
breda autostrador, krypgångar i krossat kakel, ekande vatten-
reservoarer, svartrostade kloakrör, glänsande ventilationssta-
tioner, värmepumpar och ett nedlagt kärnkraftverk. Det är
lätt att gå vilse och det skulle ta år att kartlägga alla prång och
sidotunnlar. Utforskandet av underjorden har mycket lite med
dramat innanför historiens portar att göra. Tunnlarna kan
användas som en flyktväg för spelarna eller deras fiender, eller
som en skrämmande plats att konfrontera något som brutit
sig ut ur sitt glasfängelse.
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Sanningsenheten - Mage

De flesta av teknokraternas hantlangare på museet har inte en
aning om vilka de tjänar. Officiellt kallar de sig ansvarskomm-
miten och hävdar att deras agenda är vanliga personal och
trivselfrågor. På museets anslagstavlor sätter de upp lappar
som uppmanar de anställda att lämna in klagomål på ”arbets-
miljö, aktiviteter, kollegialt klimat, rutiner och sanitet”. I
verkligheten delar de alla en gemensam ideologi och drar upp
långsiktiga mål för museets verksamhet. Man ser sig som för-
svarare av det ursprungliga museeuppdraget; ”samla, vårda,
visa” och ser radikala forskare och utställare som fiender som
vill rasera en fin institution som byggts upp under århundra-
den av gediget arbete. Man hyllar den klassiska rationella
vetenskapen som sin gud och slår ned som hökar på allt som
luktar mystik eller övertro. Tio av museets anställda är invig-
da i sanningsenheten. De leds av Inga-Lill Persson, enhets-
chef för samlingsavdelningen, samt Aaron Rapp, kanslichef
och museets överadministratör. Övriga medlemmar är orga-
niserade i tre grader.

Den första graden kallas Ledamot och består av helt okunni-
ga tjänstemän och forskare. De deltar i veckomöten, sköter
världsliga uppgifter och fungerar som angivare. Den andra
graden benämns Ansvarig. De Ansvariga vet att det finns
krafter som arbetar för att bryta ned museet inifrån men tror
att de är politiskt radikala eller bara förvirrade. En Ansvarig
leder tre Ledamöters arbete och samlar in alla uppgifter som
kan vara relevanta. De används också för att städa bort obe-
kväma uppgifter och se till att radikala forskares arbete blir så
svårt som möjligt. I den högsta gruppen finner man
Ordningsmännen. De vet att de tjänar en världsomspännande
organisation som verkar för att besegra onda makter som för-
söker bekämpa den moderna vetenskapen med hjälp av över-
naturliga krafter. Ordningsmännen har sett och hört tillräck-

ligt för att vara fanatiskt lojala mot sanningsenheten och
används för att genomföra stölder, sabotage och hot. Bara
Inga-Lill Persson och Aaron Rapp är tränade av Tekno-
kraterna och Uppvaknade. Det är de som har ansvaret för
sanningsenhetens egentliga mål; att en gång för alla döda alla
spår av den magiska historien i museet och utnyttja samling-
arna för att stärka det rådande historieparadigmet. Man
känner väl till att samlingarna innehåller magiska föremål.
Stora forskningsresurser läggs ned på att hitta ett sätt att för-
störa deras förtrollning, men det verkar som om ett långsamt
borttynande är det bästa man kan hoppas på. Enligt enhetens
kalkyler kommer de sista magiska föremålen på museet att
förlora sin kraft inom tio år om allmänhetens intresse fort-
sätter att vara så svagt som det är.

Sanningsenheten har stora ekonomiska resurser som gör att
de kan påverka vilka utställningar som skall genomföras och
vilka föremål som visas. Officiellt ordnar de sponsringsavtal
med bolag i teknikindustrin för att stödja utställningarna.
Egentligen rör det sig om direkta mutor för att styra museets
inriktning. Genom sina kontakter i andra statliga organ och
myndigheter kan museets sanningsenhet få mindre allvarliga
brottsundersökningar att läggas ned och skapa åtal mot sina
fiender ur tomma luften. Deras kontakter är inte obegränsade
och de har svårt att utverka mer än en stor tjänst varje halvår.
De försöker lösa det mesta internt och utan att ta till fula
metoder.

Enheten träffas i en hemlig möteslokal under centralmagasi-
net som bara kan nås med hjälp av personalhissen. Där, djupt
under marken, ligger ett toppmodernt konferensrum, ett
laboratorium och ett bibliotek som bara används av sannings-
enhetens medlemmar.
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Kapitel 2: Komplotter och sällskap

Uppvaknade Teknokrater:
Inga-Lill Persson - avdelningschef för samlingarna
Aaron Rapp - Kanslichef

Ordningsmän:
Kristian Jostby - 1:e antikvarie (Osteologi)
Giselda Messén - 1:e antikvarie (Sten och bronsålder)

Ansvariga:
Sara Mineur - Utveckling och produktion
Tommie Augustsson - Byråassistent
Jonas Shiett - vakt

Ledarmöter:
Onni Laitinen - Produktion och utveckling
Mia Otterstål - Museigude 
Sofia Hultkvist - antikvarie (Textil)

Sanningsenhetens medlemmar
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Utrymmena beskrivs i detalj i kapitlet Platser. Man delar
lokalerna med Riksantikvarieämbetets sanningsenhet som
man har ett nära samarbete med, trots en viss rivalitet mellan
de två gruppernas ledare. Sanningsenheten upplever sig ha
total kontroll över vad som sker på museet. Senast för ett år
sedan besegrade de ett infiltrationsförsök från Hermes
Ordern och nu är de säkra på att inga Traditionalister finns
kvar bland de anställda.

För första gången på länge känner sig teknokraterna säkra
nog för att genomdriva en verkligt radikal plan på museet.
Man planerar att inom ett par år genomdriva en fullständig
ombyggnation av grundutställningarna. I samband med den
ämnar man undersöka samtliga föremål med särskild utrust-
ning influgen från speciallaboratorium i Tyskland i syfte att
sortera fram alla föremål av magisk natur. Dessa skall man
sedan sortera undan eller förfalska för att förneka de sovande
massorna ens en skymt av den Mytiska eran. Projektet, som
kallas Pandoras Ask, är fortfarande bara på planeringsstadiet
och kommer särkerligen att möta stort motstånd, både från
museets övriga personal och de magiker som trots allt finns på
museet.

Mimersbröderna - Mage
Av de stolta Mimersbröderna som på 1600-talet hade kon-
ungens öra och styrde hela nordens syn på det förgångna åter-
står bara en handfull vilsna själar. Kabalen på Museet för
historia har förlorat sin Primus och lever i ständig skräck för
att de skall avslöjas och utrotas av sanningsenheten. I väntan
på en frälsare lever de diskreta dubbelliv och tar mycket få
risker.

Fram tills bara fem år sedan var Mimersbröderna relativt star-
ka. Under 80 och 90-talen hade de full kontroll över produk-
tionsenheten och genomdrev en rad fantasieggande utställ-
ningar och gjorde en rad magiska genombrott med hjälp sam-
lingarna. Den ekstatiske Kultisten och utställningschefen
Helené DeLangino lyckades under vintern 1986 genomföra
en väldig ritual som öppnade ett stort antal mer eller mindre
permanenta ”tidsportaler” i utställningshallarna.

Portarna ledde visserligen bara till isolerade bilder av fornti-
den, minnen av det förflutna som ännu finns kvar i Umbran,
men de gav Kabalen en djup förståelse för tidens natur och
möjliggjorde allianser med mäktiga andeväsen från forntiden.

Man hade sitt högkvarter i en skuggbild av 1600-talets
Gustavianum, en sentida hyllning till gruppens ursprung.
Magikerna växte sig så starka att man under mitten av 90-
talet trodde sig kunna utmana sanningsenheten och tekno-
kraterna om makten över museet. I en diskussion med 
styrelsen och ledningsgruppen lade man fram en radikal 

verksamhetsplan för museets framtid. Man föreslog att ett
stort antal reproduktioner skulle skapas tillsammans med en
avancerad virtuell värld som skulle tillåta besökaren att själv
forma utställningarna efter sin egen vision av det förgångna.
Man visade upp en helt fungerande (och naturligtvis magisk)
prototyp skapad av Langino och den unge Virtuelle Adepten
Thomas Karlsson för de förstummade ledamöterna.

Sanningsenheten förstod omedelbart vad som var i görningen
och mobiliserade alla sina resurser. Efter ett tillslag mot
Helenés tjänsterum arresterades hon för narkotikainnehav.
Hon hittades död i häktet på Norrmalms polisstation.
Hennes botgång raserade tidsportalerna. Minnen från olika
tider blödde in i varandra och blandades med Helenés egen
smärta i ett oöverskådligt gytter.

Resultatet blev det skugglika mardrömsrike museets magiker
kallar ”Langinos Skärvor”. Harry Sandlin, känd som Eistibus
fili Tytalus för sina magikervänner, befann sig inne i högkvar-
teret när Helené dog och försvann spårlöst in i Skärvornas
rike. Kanske finns han fortfarande någonstans där ute bland
de svarta spillrorna av det förflutna.

Thomas Karlsson blev förkrossad av sina vänners försvinn-
nande och gav sig till teknokraterna. De förintade hans
magiska Gåva och berövade honom hans Avatar. Nu är han
delägare i ett IT-företag och försöker glömma sin magiska tid
genom tjugotimmarsdagar och sprit på ändlösa gratisfester.

c 2002 Statens Historiska Museum 41



Bara Eistibus lärling, Klas Holmertz, överlevde utrensningen
tillsammans med de icke-uppvaknade Consorerna Örjan
Ekström och Sara Mineur. Sanningsenheten lyckades inte
avslöja deras koppling till de andra och lade efter något år ned
försöken att hitta fler magiker på museet. Man var övertygad
om att inga fler traditionalister fanns bakom historiens portar.
Men de finns kvar, bidar sin tid och smider planer för framtiden.

Klas har under ett antal resor till Köpenham skolats ytterli-
gare i den Hermetiska magin av den Danske mästaren Gorald
W. Hansen (Dardail fili Bonisagus) och svurit sig till
Bonisagus urgamla hus. Han förstår att Kabalen inte kan göra
någonting utan fler Uppvaknade medlemmar. Han har snöat
in fullständigt i sina studier av Bureus och är övertygad om att
tiden är inne för Nordanlejonets återkomst. Han har utarbe-
tat en komplicerad ritual, baserad på glömda Bureus-
anteckningar och egna efterforskningar, som skall tvinga in
Nordanlejinets Avatar i en uppvaknande människa. Med ljus
och lykta söker han efter personer som är på väg att vakna upp.

Consorerna Örjan och Sara är mer praktiskt lagda och tror
inte på sin mästares visioner om en frälsare. I stället kämpar
de dag för dag för att sanningsenheten och teknokraterna inte
skall få fullständig makt över museet. Vare sig det rör sig om
små sabotage eller hjälp till radikala utställningar så använder
de sina talanger så gott det går och försöker undgå upptäckt.
Mimersbröderna har sitt högkvarter i Langinos skärvors för-
gårdar, där man rensat det gamla Gustavianum från illvilliga
andar.

Kabalen har mycket små resurser. Medlemmarnas personliga
förmögenhet uppgår till ett par hundra tusen och man har
ingen magisk utrustning att skryta med. Den största fördelen
man har är själva museet och dess samlingar.

Man har relativt fri tillgång till magasinen och kan ofta hitta
magiska föremål gömda bland lagerhyllorna som kan vara till
hjälp i en specifik situation.

Det är meningen att dina spelare skall bli de som återupp-
väcker Mimersbröderna och får dem att åter bli en kraft att
räkna med. Äventyrsuppslaget ”söndagsmorgon” ger en ram-
berättelse för hur det skulle kunna gå till när spelarna får kon-
takt med sina magiska talanger och Mimersbröderna. Kom
ihåg att särskilt Örjanär en mycket kritisk bedömare av
människors karaktär - det kan ta många år att vinna de gamla
Mimersbrödernas fulla förtroende.

Historiens Portar

c 2002 Statens Historiska Museum42

Mage:

Mimersbrödernas medlemmar 
Klas Holmertz - Vionatrabor fili Bonisagus.
1:e antikvarie (Medeltid, arkeologi)

Örjan Ekström- Curator

Sara Mineur

De nyligen stupade:

Harry Sandlin - Eistibus fili Tytalus

Eistibus skolades av den vördade Kurdiske Mästaren
Hakham fili Tytalus som flyttade till Sverige 1963 efter för-
följelser i hemlandet. Harrys Avatar var ytterst subtil och han
pratade sällan om den. De som får tag i hans anteckningar
kan läsa att han kallar den för Amanda och tror att det är
samma kraft som drev skalden Erik Johan Stagnelius att skri-
va sina sorgsna gnostiska kärlekspoem.

Helené DeLangino

Den vackra men åldrade DeLangino utförde sina utsvävning-
ar och riter helt i anda med sin ungdom på 60-talet. Det sägs
att hon hade relationer med både Jim Morrison och William
Burroughs under sina glansdagar. Hennes yttre förrådde
aldrig hennes turbulenta själsliv och smak för psykedeliska
droger. De flesta på museet minns henne som en stilig kvinn-
na i knytblus och dräkt. Hennes minne vårdas ömt av Sara
Mineur, som var dödligt förälskad i henne.

Modern magiker
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Chronoiterna
Varken Rataniel eller någon av de övriga två chronoiterna på
museet har skapat någon direkt organisation kring sig. Man
litar i stället på sin övernaturliga övertalningsförmåga och
magi för att manipulera ledningsgruppen och de anställda. En
av säkerhetsvakterna och en av städarna lever på tid de lånat
av Chronoiterna och utnyttjas för de smutsigaste uppdragen,
men annars sköter man allt själva. Denna självständighet gör
att inga dödliga tjänare kan sabotera chronoiternas planer
eller avslöja att de är änglar. Men tidens tjänares närvaro har
inte passerat obemärkt på museet.

Sedan tvåhundra år finns en liten grupp fanatiker bland de
anställda som instinktivt känner att något är annorlunda med
sina glåmiga kollegor. Gruppen samlas i en bortglömd städ-
skrubb på vindsvåningen. Här är väggarna översållade med
tecknade bilder och fotografier av Inga-Lill Persson, Martin
Rapp och Aaron Rapp. Vissa av dem ser ut att vara mycket
gamla, men trots det ser de tre museearbetarna exakt ut som
de gör idag. Ljuset är trasigt, men ett par ljusstumpar sitter
fastsmälta på några av varmvattenrören. Fastnaglade med små
spikar under bilderna sitter små lappar med böner skrivna i
blod. De täcker hela väggarna och taket. Lager på lager. Det
är böner om framgång, om hälsa och en lycklig uppväxt för
barn. Det är böner om hämnd, om kärlek och förnedring. Om
smärta och njutning. På en bräda lagd över handfatet i rost-
fritt stål ligger en liten vass kniv, en stålpenna och en burk
halvfull med koagulerat blod. Brädan är full av mörka fläckar.
En bunt brunt papper ligger bredvid tillsammans med en ask
nubb.

Tre av museets allra känsligaste anställda (du bestämmer vilka
de är) kommer hit någon gång i veckan, oftare om de har per-
sonliga problem, för att be till sina tre övernaturliga kollegor.
De känner en stark sexuell attraktion till chronoiterna och
onanerar ibland i skam på skrubbgolvet. De vågar inte visa sin
vördnad öppet eftersom de är rädda att ”de gudomliga” skall
straffa dem för sin fräckhet. I en värld som förnekar andlighet
klamrar sig chronitdyrkarna sig fast vid den lilla glimt av him-
len de sett i änglarnas ögon. De är fanatiskt lojala och gör allt
deras kollegor ber dem om, men försöker undgå att visa det
öppet.

Om man avslöjar dem kan de berätta att de inte är de första
som dyrkat änglarna. De har hittat brev och bilder från 1800-
talet som beskriver de riter de nu själva utför. De vill till varje
pris fortsätta med sina sjuka riter och kan drivas till vilken
förnedring eller vilka övergrepp som helst för att hindra andra
från att avslöja dem. Om chronoiterna får reda på vad som
pågår kommer de att undanröja Kultisterna eller driva dem
till vansinne. Inget får avslöja illusionens tjänare.
ChronitKulten kan vara ett utmärkt sätt att introducera spe-
larna till museets skummare sidor. Kanske snubblar de bara
över skrubben eller råkar se de många små såren efter blodss-
skrivandet på en av kollegornas arm.

Skuggministären 
Hitlertysklands intressen i Sverige utsträckte sig inte bara till
malmimport och trupptransporter. Svenska nazister förbe-
redde i hemlighet hela det svenska samhället för den ound-
vikliga segern. På Museet för historia bildade två tyskvänner,
Arvid Friholm och Johan Bröck, på order från Hitlers rege-
ring en skuggministär - en alternativ museiledning. Man för-
beredde sig på de förändringar som skulle ske på museet efter
makövertagandet och arbetade aktivt för att förändra utställ-
ningarna för att stödja den förvirrade nazistiska historieskriv-
ningen. Friholm och Bröck var båda medlemmar i det antise-
mitiska och ”götiska” förbundet Manhem. Manhems verkade
för en historieskrivning baserad på idén om den ariska rasens
överhöghet. De utnyttjade Rudbecks verk och såg hans
Atlantica som ett bevis på den nordiska rasens position som
herrefolk.

Under 30-och 40-talet hade Manhem stort inflytande över
den arkeologiska forskningen och vid krigsutbrottet skulle
mer än en fjärdedel av museets anställda skrivit under på deras
teorier om den svenska förhistorien. I ATA´s djupaste arkiv
finns skuggministärens groteska planer fortfarande kvar. I
dammiga brungula mappar kan man hitta kompletta skisser
på en utställning om den Judiska historien och ritningar för
ett enormt rum med artefakter som illustrerar vägen till
Tredje Riket. Det finns inga dokument som tyder på att
skuggministären upplöstes efter kriget. Kanske smider
Friholm och Brocks efterträdare ännu idag planer för att styra
museets inriktning.
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Montrarna och förvaringssystemen
De flesta av museets montrar är försedda med olika sorters
klimatanläggningar, lufttorkare, termostater och liknande för
att bevara fynden i så gott skick som möjligt. Ofta är de
bestrukna med lack eller konserveringsmedel för att ytterli-
gare förlänga livstiden - konservatorns yrke är en konst som
tar många år att bemästra och låter sig inte enkelt beskrivas
här. Förutom apparatur för att bevara föremålen är flera mon-
trar försedda med larmsystem som ger omedelbart utslag om
någon gör åverkan på en monter. Om ett sådant larm går finn
säkerhetspersonal på plats inom trettio sekunder. Det är inte
helt enkelt att slå sönder en monter, man behöver vanligen en
kofot eller stålrör för att göra det helt säkert. Vissa särskilt
värdefulla eller farliga föremål inryms i pansarglasmontrar 

KULT: absorberar 100 innan de går sönder.
MAGE: Soak 7, 5 skadenivåer.

Om en rollperson får möjligheten att studera en av museets
montrar (det finns ett antal som inte används i olika lagerut-
rymmen) ordentligt kommer han eller hon att upptäcka en
hel del underligheter.

KULT:
Insidan av glaset har en underlig, lätt oljig karaktär på vissa
ställen, som om ett mönster målats med fett på insidan. Det
går inte att tvätta bort fettet och hur man än vinklar montern
mot ljuset förblir mönstret osynligt. Bra en magiker (skolvär-
de 10 eller högre) kan utföra en skärskådning och få mönstret
att framträda. Det är ett oändligt komplicerat nätverk av
hebreiska gudsnamn, spindeltunna linjer och änglasigill som
målats med abramelinskt bläck på glasets insida. Magikern
känner genast igen tecknen som en kraftfull skyddsbesvärjelse
för att hålla något fängslat.

Om du vill kan du låta de magiska tecknen skymta till om
spelarna undersöker museet om natten. Kanske råkar ljuset
från en ficklampa falla i precis rätt vinkel i ett ögonblick så de
magiska symbolerna skymtar till och försvinner. Om man för-
söker ta reda på var montrarna tillverkats får man adressen till
ett nedlagt glasmästeri i Alby. I den gamla industrilokalen
finns bara glassplitter och resterna av ett gäng pundare kvar.
Hör man sig för i kvarteret får man veta att ägaren, en gamm-
mal glasmästare från Alexandria, har flyttat tillbaka till

Egypten efter att hans affär slogs sönder av ett gäng skinnhu-
vuden. I pundarkretsar går snack om att alla som slaggat i
verkstaden drabbats av fruktansvärda skärsår. Där slutar 
spåret.

MAGE:
De flesta montrarna är helt normala, inklusive de man kan
hitta i lagerlokalerna. Om man hör efter med vaktmästeriet
kan man få veta att några montrar (de som skyddar särskilt
viktiga, oftast magiska, föremål) installerats om många gång-
er av en utomstående firma. Vaktmästeriet har fått stränga
order om att inte röra de montrarna under några som helst
omständigheter. Ingen vet vad den externa firman heter. En
undersökning uppdagar inte mycket den heller, inga speciella
tekniska apparater finns installerade och inga extra strömka-
blar leder in i glaset.

Teknokratins skyddsmekanism är lika dödlig som enkel.
Montrarna är fyllda med mycket fint radioaktivt radondamm
som cirkuleras jämnt av en fläkt av samma typ som finns i
många andra montrar. Om man öppnar eller krossar montern
utan särskild skyddsutrustning får man i sig en tillräcklig dos
för att orsaka dödlig lungcancer inom ett år.

Dessutom kan sanningsavdelningen genast upptäcka om
någon av de anställda utsatts för radioaktivitet genom de sen-
sorer som finns installerade i rökbåsen och kafferummen.
Glaset är av en speciell blyblandad typ som helt blockerar
strålning och omöjliggör möjligheten att upptäcka strålning-
en utifrån. Själva föremålen utsätts direkt för strålningen.
Planen är att de skall kunna spåras med känslig mätutrustning
om de avlägsnas, men radioaktiviteten får ibland oanade
resultat.
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Bäckaskogskvinnan
I en stor monter i början av stenåldersutställningen möter
besökaren resterna en av forntidens människor. Hon sitter på
huk i en grop av stiliserad jordimitation med ena handen mot
bröstet. Mellan hennes ben vilar ett pilliknande verktyg med
vassa flinthullingar. Skelettet är förbluffande välbevarat, hop-
surrat med ståltråd och varsamt hopfogat med lim.

Lederna och bröstkorgen är illa åtgångna och benet gulnat
av ålder, men annars skulle hon kunna varit ett
offer i en modern massgrav. Hon dog vid 
40-50 års ålder och begravdes sittande i en
trång grop på näset mellan Oppmanna-
sjön och Ivösjön i Kiaby socken,
Skåne. Redskapen hon fick med sig
i graven är dels pilen eller justret
och dels ett på längden kluvet
rörben som troligen användes i
samband med jakt eller fiske.
Först 1970 lyckades man ta
reda på hennes kön.
En undersökning av hennes
blygdben uppenbarade gropar
orsakade av de ansträngningar
som muskelfästena utsatts 
för under upprepade gravi-
diteter. Groparna är så kraftiga
att kvinnan kan ha fött 10-12
barn.

Bäckaskogskvinnan används ofta
för att illustrera livsvillkoren under
äldre stenåldern, då människorna
levde av jakt, fiske och insamling av
växter. Kvinnorna skötte inte bara barn
och matlagning utan deltog med männen i
fångsten. Flera gånger om året bytte man
boplats för att på bästa sätt utnyttja naturresurserna
inom fångstreviret. Hur kunde en kvinna under sådana för-
hållanden föda och uppföda 10-12 barn? Det var knappast
möjligt. Forskarna tror att Bäckaskogskvinnan kan ha lämnat
många av sina avkommor att dö - en vanlig metod att hålla
nere befolkningen som används ännu idag i vissa delar av
världen.

Bäckaskogskvinnan är en förfalskning, ett fabricerat bevis för
den allmänt accepterade kronologin för mänskligheten. I själ-
va verket är kroppen hämtad från rasbiologiska institutet i
Uppsala och tillhör en zigenarflicka på 14 år som utsattes för
fruktansvärda övergrepp på ett fattighus i Småland under slu-
tet av 1800-talet. Blygdbensskadorna bär vittnesbörd om det
våld som nyttjades mot henne. Spelarna kan komma förfalsk-
ningen på spåren då de hittar delar av en korrespondens från
1910-talet mellan Oscar Montelius och Harald Wallin, en
forskare på rasbiologiska. Om spelledaren önskar kan det bli
upptakten till en gräslig spökhistoria av den typ som beskrivs
i Mage-materialet nedan.

Den unga zigenarflickans metoder bör kanske inte vara lika
brutala som den uråldrig trollkvinnans och lösningen kanske
blir att ta bort förfalskningen ur samlingarna och ge den en
vettig begravning. Det största problemet i en sådan historia
blir naturligtvis att få museiledningen att erkänna att ett för-
falskat fynd finns i samlingarna.

Mage: Bäckaskogskvinnan ruvar på en hemlighet, ett sju
tusen år gammalt brott som ännu inte har hämnats.

Hon var en mäktig kvinna i sin stam, en magi-
ker och sierska som stod hövdingen nära.

Hon kom från en lång ättekedja av troll-
lkunniga som förlorar sig i den Högra

Mytiska Ålderns forntid. Hon hade
inga släktingar och kom ensam till
stammen för att hjälpa dem.
Kvinnorna såg henne som ett
skogsväsen och kanske bar hon
en skvätt älvablod i ådrorna.
Hon visade kvinnorna vilka
örter de skulle äta för att inte
bli gravida och behöva bära
tunga börder som de sedan
kastade till vargarna.
Kvinnorna gjorde som hon
sade och slutade föda barn. De
blev lika starka och snabba som

männen i stammen. De lärde
sig allt fler av trollkvinnans kon-

ster och började glida ifrån kar-
larna. De vägrade skaffa sig barn

och levde som män. Hövdingen såg
att stammen var hotad och grep

Bäckaskogskvinnan, som vägrade ta till-
lbaka sin magi och utmanade makten. Hon

sade att det en gång var kvinnorna som styrde
jorden och att det skulle bli så igen. Hövdingen

blev rasande. De band henne som en hund och våldförde
sig på henne. Hon förvägrades sina örter och blev gravid gång
på gång. Hela hennes liv tog stammens män ut sin vrede på
hennes kropp och de tvingade henne att äta sina nyfödda
barn. När hon dog begravde de henne med en jägares vapen
som ett hån mot kvinnan som ville vara man.

I döden sålde hon sin själ till Glömskans tjänare för att få
komma tillbaka och hämnas. Hennes döda kropp fick liv, men
kunde inte ta sig ut ur sin grav. I tusentals år var själen fängs-
lad i kroppen, oförmögen att röra sig. Vittrade sakta sönder.
Drömde om hämnd.

Nu är hon tillbaka. Med benen sammanfogade med ståltråd
stirrar hon på den nya världen. Den långa fångenskapen i jor-
den har slipat hatet till oförsonligt raseri riktat mot alla män.
Med hennes mödosamt sammanfogade kropp har också
rester av hennes magiska krafter återvänt, krafter hon tänker
bruka för att plåga alla jordens män intill tidens slut.
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Det första steget i Bäckaskogskvinnans uppvaknande är en
svag kondens som börjar bildas på insidan av montern. Till en
början är den helt omärklig, men den tilltar vecka efter vecka
tills den blir synlig även för besökare. Hur man än försöker
hittar man ingen vettig förklaring. En magiker kan med Spirit
2 upptäcka att någonting finns inne i montern, men det är för
svagt för att kunna identifieras. Alla försök att ställa om ven-
tilation och termostat misslyckas. Ledningen börjar överväga
att flytta benen för att de inte skall förmultna i fukten, men så
upphör kondensen och luftfuktigheten sjunker till normala
nivåer.

Bäckaskogskvinnan har nu till hälften vaknat. Hon är ännu
mycket svag och behöver desperat hjälp. Hon skickar drömm-
mar om sin fångenskap till Lillian Andersson, en av museigu-
iderna. Lillians graviditet och feministiska grundsyn gör
henne till ett lätt byte för den vandöda magikern. Lillian blir
allt mer fascinerad av kvinnans öde och ber om att få studera
benen närmare. Hennes begäran avslås på obestämd tid - offi-
ciellt eftersom hon saknar osteologisk utbildning. Egentligen
är det sanningsenheten som sätter stopp, de har noterat den
mystiska kondensen och har skickat en begäran till högre ort
efter en säkrare monter, försedd med pansarglas och radon-
fälla.

En natt stannar Lillian kvar efter stängningsdags och bär
fram ett fat med blod till Bäckaskogskvinnan som sträcker sin
benhand genom glaset och tar emot gåvan. Nästa morgon
hittar man en porslinstallrik täckt med levrat blod inne i ske-
lettets monter. Nu börjar den verkliga skräcken.
Bäckaskogskvinnan är stark nog för att ta sig in och ut ur sin
monter och använder sina vassa benpipor för att släpa sig upp
för väggar och klättrar under tak. Hennes första offer blir en
säkerhetsvakt som hittas med svåra, men inte livshotande
skallfrakturer.

Någon vecka senare insjuknar flera av de manliga säkerhets-
vakterna. De klagar på svåra magsmärtor och yrselattacker.
En av dem är så illa däran att han förs till sjukhus och under-
söks, hans mage är onaturligt uppsvälld som om han vore gra-
vid. I magen hittar man tre stora svulster - skrämmande lika
mänskliga foster. Det är för sent att rädda säkerhetsvakten
som dör på operationsbordet. De andra vakterna tas in för
behandling med cellgifter och kirurgi. Sanningsenheten blir
livrädda för en hälsovårdsundersökning av museet. Om
radonfällorna i montrarna upptäcks är det osäkert om man
kommer att kunna komma med en vettig förklaring.

Medan krismötena avlöser varandra fortsätter Bäckaskogs-
kvinnan sin hämnd. Fostersvulsterna skapar hon med Life 4 ,
men hon måste röra i sitt offer. En av vakterna yrar om ”ögon
i taket” när han hittas med skärsår över hela ansiktet, men de
flesta glömmer sitt möte med det söndervittrade skelettet.

Det hjälper inte att slå sönder benranglet - det befriar bara
anden och tillåter henne att röra sig fritt och sprida sin epi-
demi utanför museet.

Klassisk spökkunskap ger vid handen att man bör försöka lösa
spökets problem. Med Spirit 3 eller Mind 3 kan man komm-
municera med Bäckaskogskvinnan. Hon formulerar sig inte i
ord utan tar i stället besvärjaren med in i en förvriden minn-
nesbild av sitt liv och öde. I vad som känns som en evighet får
men uppleva hennes smärta som om den vore ens egen. Med
kunskapen om hennes sanna öde kan man publicera en upp-
sats eller göra en utställning om ämnet.

Meningen är att spelarna skall tro att det är över då de avslöj-
at sanningen. När sanningsenhetens tekniker flyttar över ske-
lettet i den nya - radioaktiva - montern börjar skräcken på
nytt. Bäckaskogskvinnan bryter sig ut och gömmer sig i lager-
lokalerna under museet. De som sett hennes lidande förstår
att ingenting kan få henne att glömma sin hämnd. Den enda
lösningen är att förstöra anden helt och hållet, en handling
som kräver omfattande riter och en mardrömsjakt genom
museets andevärld.

Bäckaskogskvinnan

Egenskaper: Str: 4, Dex:4, Sta:3, Cha:0, Man:0, App:0,
Per:4, Int:3, Wits:2.
Förmågor: Brawl 4, Melee 3 (stenjuster).
Magi: Life 4, Spirit 2, Matter 1, Entropy 2.
Arete: 5 

Påverkas inte negativt av skador innan hon krossats helt, då
hon förvandlas till andlig form och kan bara skadas i den
mörka Umbran eller av magi.
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Balåkratrumman eller Gongen från Balkåkra
I en mosse nära Balkåkra by i Skåne fann man år 1847 ett
märkligt bronsföremål. Det var en cylinder med genombrut-
na väggar, tio hjulformiga utskott längs nederkanten och en
tjock täckande skiva. Cylindern är gjuten i tio delar, samman-
hållna av ett bruckelprytt bleckband längs överkanten och en
serie nitar med dekorativa koniska brickor på utsidan. Skivan
är 42 cm i diameter, svagt nedåtbuktande och på översidan
prydd med ett punsat stjärnliknande mönster bildat av prick-
ade koncentriska cirklar och sicksacklinjer. Skivan är nu lös
men har ursprungligen hållits fast av bleckbandet längs cylin-
derns överkant.

Det finns många förklaringar av Balkåkrapjäsen. Troligen rör
det sig om en gong, ett musikinstrument. Liknande fast yngre
gongar är kända från Sydostasien. De har varit upphängda i
rep, och flera av hålen i övre raden på Balkåkratrumman har
jack upptill, som antyder att den varit upphängd. Gongen har
på detta vis kunnat bäras mellan två spelande i religiösa pro-
cessioner och andra upptåg. När man slår på den med en mjuk
skinnklädd klubba, ger den ifrån sig ett starkt, dovt ljud.

Bara ett liknande föremål är känt i Europa. Det är hittat i
Ungern. Troligen är Balkåkragongen tillverkad i detta land
eller trakterna däromkring någon gång i början av bronsål-
dern, ca 1800-1500 fkr.

I bergländerna kring Ungern bröts koppar, tenn och guld.
Från dessa områden hämtade nordborna under bronsåldern
större delen av den metall de behövde. Balkåkragongen är ett
av många exempel på det starka beroende av omvärlden, som
Norden hamnade i under denna tid.

Mage:
Balkåkragongen är bra mycket äldre än fyra tusen år. Den var en
gåva till en av Nordens stora prästmagiker från en sedan länge
glömd älvakonung. Den måste hängas i löderremmar och spelas
på med en skinnklubba för att fungera, men det räcker att 
slå på den med handen för att få en föraning om dess krafter.
Balkåkragongen väcker minnen till liv. Den som spelar på den
upplever inget, men de som lyssnar drabbas av till synes
slumpvisa minnen, först från de närmaste dagarna och sedan
längre tillbaka i tiden. Efter en timme har man nått födelse-
ögonblicket och minns ett varmt mörker. För att komma
ännu längre tillbaka, till tidigare liv, måste man lyckas med ett
medelsvårt slag mot Arete, bara en Uppvaknad kan färdas till-
lbaka i tiden på det här sättet. Även föremål har minnen som
kan väckas av gongens dova toner, det utnyttjade Helené de
Langino under sin exstatiska ritual för att skapa Langinios
portar. Balkåkragongen ljod som en dov basgång under den
bultande musiken under den stora fest som avslutade riten
och öppnade portarna.
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En magisk brakteat
Av det guld som romarna under folkvandringstiden betalade
lojala germanska stammar tillverkades ofta rikt dekorerade
medaljonger. Kejsaren tillskrevs under denna period magiska
krafter och medaljonger med hans bild ansågs bringa lycka.
Till en början präglade även germanerna kejsarens bild på
sina amuletter, men med tiden förändrades motiven till runor
och djurornamentik. De skandinaviska amuletterna är oftast
bara präglade på ena sidan och kallas brakteater.

I guldrummet finns en liten oansenlig brakteat med en säre-
gen historia och ett märkligt motiv. Enligt den digitala till-
växten kom brakteaten, som kallas BR537, till museet till-
sammans med ett guldoffer som påträffats av en slump i en
åker i Småland 1944. Som fyndinlämnare står Ulrika Ström
och fyndet i sin helhet har diarienummer 18635. Om man
söker efter resten av fyndet kommer man efter samtal med
utställningsansvarige för guldrummet fram till att resten av
fyndet förvaras i magasinet. Det visar sig vara helt förstörda
och sönderbankade metallstycken, som ofta är fallet med
guldsmycken som offrats till gudarna. En expert kan göra
rekonstruktioner av motiven och kommer fram till att de är
nästan hundra år yngre än brakteat BR537. Inte heller finns
någon plats för BR 537 i samlingskartongerna som annars är
minutiöst märkta.

Mysteriet tätnar om man börjar jaga efter föremålet i äldre
utställningskataloger och liknande. Det verkar ha dykt upp i
samband med utställningen ”Kult, Kraft, Kosmos” tillsam-
mans med föremål som lånades från medelhavsmuseum. Ett
besök i deras arkiv visar att brakteaten oförklarligt medföljde
en grupp ganska oansenlig keramik från gamla Palestina som
fördes hem av en tysk-svensk expedition till Hamon-
Gogdalen belägen på nuvarande västbanken. Ingen av expedi-
tionsdeltagarna finns längre i livet och det är mycket svårt att
få reda på detaljer kring de eventuella utgrävningar som
bedrevs. Vilken arkeolog som helst kan komma fram till att
det är omöjligt att brakteaten kommer från mellanöstern.
Möjligen kan den använts som handelsvara under vikingati-
den, men det är osannolikt då inga andra föremål av nordisk
härkomst upphittats i Palestina, särskilt inte så tidiga som 
BR 537.

Brakteaten har en enkel bandformig ögla fäst i ett avlångt hål
som tycks ha gjorts mycket hastigt. Kanske saknade amulett-
ten ursprungligen hängögla. Motivet är en människogestalt i
profil med en hög och dekorerad hjälm befäst med tre pärlor
och ett par remmar. Figurens huvud är oproportionerligt stort
och domineras av ett stirrande öga och en rak näsa. Ena han-
den, formad som en klo greppar runt en punkt som kanske är
en del av den svårtydbara inskriptionen i tidig runrad.
Fonetiskt tolkat står det ”tawolathodu”. En symbol lik ett ”y”
med en spiralformad nederstapel böjd åt höger har inte kunn-
nat tolkas.

Mage:
Försök att översätta runorna är meningslösa, de har ingen

betydelse som ord utan är en magisk formel. Den som jämför
runorna med Johannes Bureus runmagiska system drar där-
emot en vinstlott. Varje enskilt runtecken får en egen bety-
delse beroende på vilka andra tecken som följer eller föregår
dem. Efter åtskilliga timmar studier och totalt fem framgång-
ar (ett slag per timma) mot svårighetsgrad 7 med Intelligence
+ Occult, Linguistics eller Enigmas kan man presentera en
preliminär tolkning. De fem tecknen framför figurens ansikte
bildar en betydelse i stil med; ”runor, konsten, lärare, varseblir,
tid”. Den Y-liknande symbolen känner en Hermetiker eller
annan magisk historiker igen som en av de symboler som bru-
kar associeras med Hermes Trismegistos, den legendariske
och troligen fiktive magikern från 200-talets Alexandria som
nedtecknade den uppvaknade magins grunder i ett otal verk
som de flesta anser vara skrivna av andra författare långt
senare. Troligen är figuren en avbildning av Hermes, något
som stärks av det stora ögat, ett tecken på vishet, samt de två
pannbanden som symboliserar makt.

De sista fem tecknen tycks inte ha någon runmagisk betydelse
hur man än vrider och vänder på dem. Fågel, brons, träd,
skepp, kläde är det vettigaste man får fram. Fonetiskt läses
tecknen ”Athodu” och det är det som är relevant. Den som bär
brakteaten under magiska operationer och använder ordet
”Athodu” eller åkallar Hermes Trismegistos får ytterligare en
tärning i sin pool om besvärjandet syftar till att se forntiden
eller framtiden. Kom ihåg att runmagi och/eller Hermes
måste passa in i magikerns tradition för att han eller hon skall
kunna använda brakteaten. Kanske viktigare än de magiska
egenskaperna är brakteatens betydelse rent historiskt. Att ger-
manska magiker från 400-talet vördade Hermes betyder att
olika magiska traditioner haft kontakt med varandra långt
tidigare än man trott.

Brakteaten kan komma att användas för att föra samman
Hermetiker och Verbenister i norden genom att visa på ett
gemensamt ursprung. De två traditionerna som av tradition
föraktar varandra skulle tillsammans kunna återupptäcka det
Bureus kallar ”runkabbalan” och vinna ett nytt mäktigt vapen
i kampen för magin. Naturligtvis skulle teknokratin inte till-
åta en sådan utveckling och göra allt för att förvrida braktea-
tens betydelse eller till och med förstöra den. Brakteaten är av
nordiskt ursprung, den har hamnat i Palestina som handels-
gods någon gång på 1100-talet efter ett otal turer över
Europa.

Kult:
Den som undersöker brakteaten i mikroskop upptäcker att
dess yta är repad, som om mandragit ett fint sandpapper över
den. Med större förstoring blir det tydligt att risporna bildar
ett orimligt komplicerat och perfekt uträknat geometriskt
mönster. Det kan inte ha ristats med verktyg som fanns under
järnåldern. De tunnaste ristningarna är knappt en hundradels
millimeter djupa. Det är omöjligt att bilda sig en uppfattning
om hur hela ristmönstret ser ut på en gång, men genom
avteckning eller skanning kan man successivt pussla ihop den
omfattande ristningen.
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De tunna linjerna tycks ge liv åt mansfiguren och runorna de
täcker, skuggorna spelar över senor och muslektrådar då den
skiftar från naivistisk till hypernaturalistisk. För ett ögonblick
tycker forskaren att det väldiga ögat öppnar sig och stirrar
kolsvart mot honom. Men mening och motiv undflyr alla
rationella tolkningsförsök. Gyttret av ristningar hemsöker till
slut forskaren dag och natt. Efter en vecka börjar drömmarna
komma. Till en början är de bara skiftande skuggor och geo-
metriska mönster. Om man avbryter studiet av brakteaten nu
kommer man leva resten av livet med mönstret fastetsat i
medvetandet utan att förstå det. Svaga själar drivs till van-
sinne efter något år, starkare plågas av huvudvärk och störda
relationer. Men på många sätt är ett sådant liv att föredra
framför det som väntar den som fördjupar sina studier.

Det börjar med drömmar och en växande oförmåga att förstå
andra människor. Man känner sig ensam även bland vänner
och blir lätt irriterad på känslomässiga argument och slutar
lyssna på andras problem. Om nätterna kommer drömmar
om krig och ära. Den mildaste antikvarie börjar fantisera om
att vada i sina fienders blod och stapla deras ben till en väldig
tron. Långsamt skavs civilisationens fernissa bort av det virv-
lande mönstret i huvudet. Minnen av tidigare liv börjar krypa
fram. Alltid som slaktare och härförare. Man upplever sig
själv som utvald, höjd över skapelsen och alla moraliska regler.

Människor av annan hudfärg än den egna känns särskilt väm-
jeliga - de är slavar under sin smutsiga Kultur och inte lika
rena. Hungern efter kött blir allt starkare och efter en månad
duger inget utom rå gris och nöt. Man börjar längta efter två-
bent föda. Kroppen följer så småningom själens resa och seni-
ga muskler börjar bulta under huden, könsorganen sväller och
sexualdriften blir sjuklig. Humöret blir okontrollerbart och
till slut är kontakten med andra människor ointressant. Bara
den egna varelsen och de orenas död upplevs som verkliga.
Den mentala balansen sjunker med fem varje vecka man stu-
derar brakteaten. Mot slutet räcker det med att äga den.
Under förvandlingen börjar museets föremål anta sina sanna
former. Särskilt bronsålderns kultföremål utövar en sällsam
lockelse på den drabbade. Brustna lurar tycks blåsa till strid
och hällristningarnas figurer pulserar av blod och kättja.

Efter ungefär ett halvårs stegrande vansinne har forskaren
förvandlats till en av Magogs söner, en nästan uppvaknad
men gravt förvriden urmänniska, fylld av hat mot demiurgen,
illusionen och andra människor. Med förvandlingen kommer
minnen av en tid då barbariska stammar bedrev krig mot illu-
sionens tjänare i hopp om att bygga en bro till det förlorade
paradiset av sina fienders kroppar. Man blir till sist övertygad
om att blodet och våldet leder till Uppvaknande och frihet.
Många handlingar och ritualer kan leda en människa in på
det spåret men bara brakteaten kan tvinga en människa in på
Magogs väg mot hennes vilja. Upprorsmakarnas raseri spelar
alltid den mörke tvillingen i händerna och Magogs horder är
dömda att tjäna Astaroth i kampen om vårt fängelse.

Antisemitism, etniska rensningar, nazism och våldsförhärli-
gande är sentida ekon av våra ursprungliga och blodtörstiga

försök att göra oss kvitt illusionen. I dagens söndervittrade
verklighet kan sådana tankar och handlingar öppna sprickor
till Inferno som mångfaldigar ödeläggelsen och smärtan. Bara
en handfull har verkligen nått Uppvaknandet genom intole-
rans och etniska rensningar - självdestruktiva utsvävningar är
för de flesta en enklare och tryggare väg att gå.

Magogs söner och andra på samma väg kan nästan aldrig
acceptera sin bättre sida och går under då deras samvete
vaknar vid mötet med ljuset. Den Magogs son som beskrivs
här har nått så långt att den har svårt att vistas bland andra
människor men har ännu långt kvar till ett eventuellt
Uppvaknande.

Man kan fortfarande kommunicera med varelsen, men dess
tankar är helt centrerade kring våld, sex och självförhärli-
gande. En Magogs son spelas med fördel med ett extremt
maskulint kroppsspråk och den grövsta psykotiska rasistjar-
gong du kan prestera.

RÖR:31, STY:21, TÅL:21, UTS:8, EGO:6, KAR:6,
UPP:21. Skräckmodifikation:-5 (om den ses naken).
Längd: 200cm. Vikt: 110kg.
Sinnen: skarpa men normala, ser tidvis genom illusionen.
Genomskådar alltid historiens lögner och ser artefakters
sanna skepnad.
Förflyttning: 16m/SR.
Handlingar:5.
Initiativbonus: +19.
Skadebonus +6.
Skadekapacitet: 6 skråmor=1 lätt sår, 5 lätta sår=1 allvarligt
sår, 3 allvarliga sår=1 dödligt sår.
Uthållighet: 135.

Förmågor: Bärsärk - grips av raseri i strid som gör att de inte
får några avdrag från FV, oavsett hur skadade de blir. Gör
aldrig några försök att skydda sig.
Färdigheter: Smyga 15, Slåss utan vapen 18, Dolkar,
svärd och andra artefaktvapen 15, Tillhyggen 10, Överlev-
nadskonst 12.

Anfallsätt: Enligt vapen. Använder artefaktvapen eller tillfäll-
liga tillhyggen som verktyg, stenar eller flaskor.
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Mariabilden från Mosjö i Närke
Detta är himmelrikets drottning i en svensk version från vår
äldsta kristna tid, gåtfullt glosögd med munnen i en bittert
sluten båge. Men just de drag som förefaller oss säregna pekar
på arvet från den förkristna konsten i Rom. Senantika kejsar-
porträtt har sådana stora, snedställda ögon och liten sluten
mun som uttryck för andlig makt och koncentration. Steget
till Mosjö är långt: av kejsarinnans diadem har blivit en mössa
med fläta och munnens uttryck är som en sur grimas.

Bland lämningarna av romersk provinskonst i England finner
man huvud i stenskulptur som kan föra tankarna till
Mosjömadonnan, och vad mera är, i den kyrkliga konsten i
England på 1000- och 1100-talen finns elfenbensskulptur
men Mosjömadonnans anletsdrag och insektslika tunna
kroppar, där dräktvecken ligger i samma täta, tecknade mön-
ster som på Mosjömadonnans kropp.

Nu vet vi att det fanns en engelsk kristen mission i Närke
under senare delen av 1000-talet och på 1100-talet. Bilder
som Maria från Mosjö har då skurits för traktens kyrkor - hon
är skuren i lind - och målats i samma tunna klara färger som
hon, med stora rosor på kinderna och mantlar och känningar
i mönjerött och blågrönt. Klänningen har ett intressant bro-
kadmönster av vita rundlar med kors i brunt och på bröstet
besättning av stora ekblad i grågrönt.

Tyvärr har madonnabilden från Mosjö förlorat Jesusbarnet,
som en gång suttit i hennes knä, och också sina händer.
Men vi kan räkna med att barnets ansikte liknat moderns som
ett bär, med samma stränga, bjudande och fjärrskådande
blick.

Mage och Kult:
Den som verkligen saknar något eller någon blir omedelbart
djupt gripen av statyn och dess uttryck. Det känns som den
reflekterar den egna saknaden och ger återklan i hela den
olyckliges varelse. Den som ber till bilden i djup saknad väck-
er den ur sin slummer. Sakta rinner en djupröd vätska ur hålen
där händerna en gång suttit, bara ett par droppar. Om man
dricker eller injicerar vätskan händer först inget. Efter några
timmar börjar en krypande känsla fylla kroppen och omvärl-
dens konturer börjar sakta slingra sig. Sinintrycken förvrängs,
balansen slås ut. Alla färger blixtrar för en stund klarare innan
ett rostrött mörker faller. I mörkret svävar man över ett öde
landskap av sten och rost. Efter vad som känns som en evig-
het kommer man fram till den plats där det man saknar finns.

Det spelar ingen roll om det man längtar efter är en död make
eller en älskad leksak - i Mosjömadonnans blodsrus förs man
till det. Omgivningen i visionen är den plats där det saknade
verkligen finns - oavsett om det är Inferno, Skuggriket,
Umbran, Metropolis eller Bromölla.

Biskopsmitran från Lindköpings domkyrka
Varje nyutnämnd biskop skulle på medeltiden hämta sina
insignier hos påven. I samband med sådana ämbetsresor
kunde många exklusiva ting föras hem till de svenska kyr-
korna. Mitran från Lindköpings domkyrka är broderad för
den stridbare biskopen Kettil Karlsson Vase (1459-1465),
som oftare bar rustning än biskopskläder. Den är rikt sömm-
mad i pärlbroderi av Birgittasystrarna i Vadstena. På framsi-
dan Jungfru Marias bebådelse och på ruggsidan apostlarna
Petrus och Paulus.

Men mitrans märkligaste utsmyckning är besättningen av tju-
gotvå medaljonger av förgyllt silver med framställning av ved
som verkar vara Kristus och apostlarna, serafer, änglar och
skägglösa helgon. Emaljernas dominerande färger är rött,
blått och svart, men gloriorna glittrar av en genomskinlig
emalj. Liksom ädelstenarna tillhörde de säkert uppsättningen
på en äldre mitra än den nuvarande.

Emaljerna är nämligen ungefär 300 år äldre än det övriga
arbetet på Kettil Karlssons mitra. De är utförda i Italien på
1100-talet. Sannolikt har de flyttats över från en äldre mitra
som kasserats som försliten, när Birgittasystrarna fick sin
beställning.

Emaljerna är starkt bysantinska i sin stil, som en samling por-
trättikoner i midjebild.
Emaljkonsten var sedan länge en specialitet i Bysans, men det
hände också att bysantinska konstnärer tog anställning i
Italien. Emaljerna på Lindköpingsmitran är utförda i Italien
och inte i Bysans, eftersom bildernas namn är på latin och
inte på grekiska, som annars varit fallet. Olyckligt är att fyra
av emaljerna försvunnit från mitran under årens lopp.

Kult:
De tjugotvå emaljerna överrensstämmer med Tarotikans
större arkana (se äventyret Tarotikum och kortspelet Kult för
mer information om Tarotikan), även om motiven är mer
konservativa och passar bättre in i den traditionella kristna
mytologin. Exempelvis är Thipharets emalj en madonnabild,
men om man tittar närmare ser man att slöjan är gjord av
spindelväv. De fyra försvunna emaljerna är naturligtvis de för-
svunna Arkonterna.
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I det här kapitlet får du lära känna några av de viktigare per-
sonerna som arbetar på museet. De kan bli rollpersonernas
vänner, kollegor eller bittra fiender beroende på hur de upp-
för sig gentemot dem. Din målsättning som spelledare bör
vara att göra dem till trovärdiga och verkliga människor sna-
rare än pappersfigurer eller operettskurkar. Få av dem är
direkt onda eller goda och de allra flesta förstår inte att de är
viktiga brickor i spelet om det förflutna. I varje avdelning har
ett antal personer lämnats obeskrivna för att du som spelle-
rade skall kunna fylla museet med figurer som passar din egen
spelstil och dem historia du vill berätta.

Chefer:

Thomas Dahlfalk - Museichef och överintendent
Sedan två år tillbaka innehar Thomas Dahlfalk positionen
som chef över Museet för historia. Thomas har det yttersta
ansvaret för allt som händer inom museets väggar och kan
nästan helt ensam besluta i alla viktiga frågor, han ansvarar
bara inför den politiskt tillsatta styrelsen. Hans linje har hitt-
tills varit riktad mot folklighet och popularisering av museets
verksamhet men han har inte tagit några större strider för att
driva igenom sin vilja. Försiktighet har hittills definierat hans
ledarskap. Thomas går en svår balansgång mellan da olika vil-
jor som vill forma museets verksamhet. Han ha ännu inte
tagit parti för någon sida och  förstår inte själv vilken våg-
mästarroll mellan mäktiga och hemlighetsfulla krafter han
sitter på. Hur styrd Dahlfalk är av de olika sällskapen som
verkar på museet är upp till dig.

Aaron Rapp - Kanslichef
Byråkrat ut i fingerspetsarna och med en nästan övernaturlig
förmåga att se fel hos människor, sådan är den nitiske kansli-
chefen på museet. Uttjänt grå hud hänger från hans tunna och
kraftlösa gestalt, han ger intrycket att vara kring 8o år gamm-
mal. Han talar långsamt, väsande och använder ett språk som
skulle passat bättre i en föreläsningssal på slutet av 1800-talet
an i ett modernt administrativt kontor. Ingen ifrågasätter
Aarons auktoritet när det gäller museets administrativa verk-
samhet. Om man frågar runt visar det sig snart att ingen hell-
ler kommer ihåg när Aaron började arbeta på museet.

Bland de äldre anställda brukar det skämtas om att han 
”följde med huset”. De vet inte hur rätt de har.

Mage:
Aaron är en Uppvaknad vetenskapsman i Teknokratins tjänst.
Han bär ansvaret för delar av det Svenska skattesystemet och
deltog i formandet av Systemet under slutet av 50- talet, men
hans sanna kall har alltid varit kampen mot den mytiska
historien. Aaron har kämpat mot allt från nazistiska tradi-
tionsmagiker i föreningen Manhem till skuggor av mytolo-
giska väsen, men nu börjar hans krafter ta slut. Kampen ver-
kar vara evig och tröttheten kommer långsamt över Aaron
som nu funderar på att dra sig tillbaka. Det enda problemet är
att han omöjligen vågar trotsa Inga-Lill, som gjort det myck-
et klart för Aaron att han kommer att stanna på sanningsen-
heten tills han dör. Hans krafter manifesterar sig ytterst sub-
tilt och han använder ytterst sällan Uppvaknad vetenskap.
Aaron tycker att Teknokratins välde i Sverige är perfekt. Han
anser att en fortsatt teknologisk utveckling skulle kunna hota
allt man redan vunnit och vill hellre bevara allt precis som det är.

Essense: Pattern
Nature: Traditionalist
Demeanor: Autocrat
Attributes: Strength:1, Dexterity:2, Stamina:1, Charisma:2,
Manipulation:4, Apperance:1, Perception:4, Intelligence:5,
Wits:3.
Abilities: Leadership 1, Subterfuge 2, Drive 2, Etiquette 3,
Academics 3, Cosmology 1.
Spheres: Mind 2, Enthropy 2, Time 3
Arete: 6
Quintessence: 12
Paradox: 6

Kult:
Aarons sanna namn är Lahariel, den ängel som tillsammans
med Michael härskar över veckans andra dag. Han är en av
Rataniels lojalaste tjänare, även om han börjar oroa sig allt
mer över sitt kroppsliga sönderfall. Lahariel slits mellan att
låta sig brytas ned helt av den älskade tiden och lusten att
använda sina magiska krafter för att föryngra dt slitna höljet,
även om det skulle innebära att han tvingas lämna chronoi-
ternas kör. Hans värden är som en vanlig chronits.
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Daniel Forsberg 
- Informationsansvarig och webbredaktör
Daniel kommer direkt från en reklambyrå och tänker på
museet som ett företag. Han ser det som sin uppgift att få
museet att hitta en profil som gör det attraktivt för större
grupper av människor än idag, en strävan som ofta för honom
i konflikt med forskare och traditionalister.

Sunniva Frizell - Enhetschef dokumentation
Sunniva har en lektorstjänst på Uppsala universitet bakom sig
och är egentligen inget lysande chefsmaterial. Hon skulle tri-
vas bättre som forskare och funderar på att säga upp sig. Hon
anses som något av en vindflöjel och har svårt att fatta svåra
beslut, särskilt när pengar är inblandade. Hon har svårt för
Inga.Lill, som ofta anklagar henne för bristande kompetens.

Inga-Lill Perssson -Avdelningschef samlingarna
Inga Lills rent fysiska uppenbarelse är slående. Hon är en per-
son i femtioårsåldern av svårbestämbart kön. Stora vattniga
ögon täcks av tjocka förstoringsglas med tunna stålramar.
Läpparna är torra men överdimensionerade i ett ansikte utsatt
för långt framskridet förfall. Sjok av rynkor skapar intrycket
av att huden håller på att rinna av. Några illa placerade fläck-
ar smink förstärker hennes fulhet ytterligare. Kläderna är byl-
siga, blommönstrade schabrak av syntettyg översållade med
guldbijouterier. Hon bär en ny handväska varje vecka.
Inga.Lill har en kraftfull röst och talar som en tränad skåde-
spelare eller talare, med perfekt magstöd och emfas i orden.

Hon är uppväxt som enda dotter i en tobakshandel i Arboga
och förväntades verkligen inte ta en akademisk bana. Redan
som ung var Inga.Lill tämligen ful men fast besluten att göra
något av sina andra gåvor. Hon arbetade ihop pengar på kväll-
lsjobb och tog Hermosdkurser innan hon som 35-åring lyck-
ades skriva in sig på en kurs i Uppsala. Hennes akademiska
karriär gick mycket fort och hon skrev under 80-talet några av
de allra viktigaste artiklarna om modern svensk medeltidsar-
keologi och museiologi. Hon är stolt över att vara en Self
made woman och låter ingen trampa på henne. Hon är helt
obrydd om kommentarer om hennes utseende, hon har sna-
rare lärt sig utnyttja sin fulhet till en fördel - få klarar av en
närgången diskussion med Inga-Lill, som vid behov struntar
fullständigt i personliga avstånd och vrålar som en salivstinn
orkan.

Mage:
Inga-Lill är sanningsenhetens obestridde ledare och den
högst uppsatte Teknokraten på museet. Hon har fått helt
självständigt ansvar för operationerna på museet och redovi-
sar sina resultat för sanningsministeriets ledare en gång i
kvartalet. Hittills har hon skött sitt jobb väl och har fått hela
äran för att Mimersbröderna besegrades i mitten av 90-talet.
Inga-Lill är passionerat intresserad av historiens egenskaper
och planerar en stor serie experiment med de Sovandes histo-
riesyn under de närmaste tio åren. Målet är att se hur små 

förändringar i historiesynen påverkar det förflutna. Hittills
har Teknokratin arbetet helt i mörker när de påverkat fornti-
den, men med medveten forskning kan de Sovandes historie-
uppfattning bli nyckeln till fullständig makt över det förflutna.

Essense: Questing
Nature: Architect
Demeanor: Bravo
Attributes: Strength:3, Dexterity:1, Stamina:3, Charisma:1,
Manipulation:3, Apperance:0, Perception:3, Intelligence:5,
Wits:4.
Abilities: Brawl 3, Intimidation 4, Performance 3, Academics
5, Cosmology 3, Enigmas 3, Linguistics 3.
Spheres: Correspondance 2, Forces 1, Time 4
Arete: 7
Quintessence: 12
Paradox: 4

Kult:
Rataniels nuvarande gestalt. Se beskrivningen av Rataniel i
Bortom Historien.

Oscar Johan Hedborn - Forskningschef
Född 1961. Johan Hedborn är trots sin ungdom sinnebilden
av den rationelle forskaren. Han har en djup längtan efter att
bli överbevisad och få veta att det finns något mer i världen än
det vi kan se, men han är för trångsynt att förstå att det finns
rakt framför honom. Som forskningschef beslutar han vilka
projekt som skall godkännas och drivas med museets goda
minne. Han kan dra in privilegier som tillgång till föremål
och forskarplatser utan motivation och svarar endast inför
övriga medlemmar av styrelsen och museiledningen.

Johan är Lundaarkeolog men kommer ursprungligen från en
utpräglad arbetarbakgrund i Sundsvall. Hans doktorsavhand-
ling handlar om stolphus i Birka och finns översatt till Tyska
och Franska. Hans bror är pastor i pingstkyrkan. Johan har
varit engagerad Folkpartist under studentåren och är fortfa-
rande betalande medlem även om han inte är aktiv. Sedan
gymnasietiden har han en förkärlek för brittisk Ska-musik
och dess avarter.

Johans rågblonda hår börjar bli lite tunt på hjässan, något han
kompenserar med en imponerande mustasch som täcker de
tunna läpparna. Han har hög panna och drömska blå ögon.
För det mesta går han klädd i fleecetröjor, jeans och kängor
som sett sina bättre dagar.

Det är sällan man ser Johan upprörd. Han verkar framleva
sina dagar i en liknöjd dimma, aldrig helt närvarande. Han
mumlar och är ofta svår att förstå, särskilt när han pratar arke-
ologi. Det är uppenbart att han är mycket kunnig, men han
har svårt att vara sammanhängande när han talar. Hans skriv-
na alster är ett under av tydlighet och kan läsas med behåll-
ning av lekmän trots sin höga akademiska nivå. En sida av
honom skjuter ifrån sig alla nya och radikala idéer medan en
annan dras till dem. Om man spelar på rätt strängar kan man
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få honom att godkänna radikala forskningsprojekt bara för att
han hoppas att de skall leda till något han inte kunnat förutse.

Johan är en viktig nyckel in i Museet för historias innersta.
Genom honom kan man få tillgång till både ekonomiska och
kunskapsrelaterade resurser som överstiger allt vad en vanlig
anställd kan hoppas på. Han är svår att lära känna och omöj-
lig att komma in på livet. Han spelas bäst som en osäker alli-
erad som när som helst kan vända sig mot spelarna.

Mage:
Johan utsätts periodvis för hårt tryck från Sanningsenheten.
Det har gått så långt att han håller delar av de projekt han
godkänner hemliga (han rationaliserar det som om han glömt
bort att redovisa dem) för att inte utsättas för påtryckningar
från sina kollegor. Han skrattar bara åt alla försök att överty-
ga honom om att en konspiration verkar på museet om man
inte kan lägga fram överväldigande bevis. I sådana fall komm-
mer han att drabbas av en livskris och förmodligen säga upp
sig.

Hilding Fjällström, säkerhetschef
Född 1954. Fjällström har en karriär som polis bakom sig,
men tröttnade på det otacksamma slitet och den dåliga lönen.
Han var väl ansedd av sina kollegor och något av en idealist.
Det är många som saknar honom på polisstationen i Haninge
och han åker ibland ut en eftermiddag för att hälsa på sina
kompisar. Inom privatsäkerheten var hans poliserfarenhet en
merit som tillsammans med hans goda utbildning (han har en
magisterexamen i statsvetenskap i bakfickan) snabbt gav
honom chefsjobb. På museet hamnade han 1987, efter ett par
år som biträdande säkerhetschef på Skansen.

I grund och botten vill Hilding bara göra sitt jobb och träna
squash på fredagar. Han är inte inblandad i några konspira-
tioner eller tillhör särskilda intressegrupper. Hans ämbete gör
att han tjänar ledningens syften utmärkt utan att han behöver
pressas ytterligare. Behöver museets mörkermän spöa upp
någon går de aldrig genom Hilding utan kontaktar någon av
rötäggen bland vakterna direkt. Det betyder inte att Hilding
är något helgon. Knarkare och uteliggare som hittas i loka-
lerna spöas på hans uttryckliga order upp en vända innan de
kastas ut och anställda som kommer dragande med spök-
historier får utstå gliringar i rökrummet och oförklarliga stöl-
der från kontoren. Det är hopplöst att anklaga en säkerhets-
vakt på museet för någonting. Hildings poliskontakter ser till
att ärendet släpps innan det kommit till rätten.

Mot privatpersoner försöker Hilding ge intrycket av att vara
”den trygga polisen” och spelar mycket på tolerans, prat om
jämnställdhet och förståelse. Men det är bara snack. Med
kollegor och snutar har han samma jobbiga rasistiska och för-
domsfulla jargong som alla i yrket. Det betyder inte att är en
ond människa eller ens kan försvara det han säger, men efter
20 år i gemet har man sett och hört tillräckligt för att veta att
alla pundare och blattar förtjänar en batongmassage.
Undantagen och olyckorna glömmer man snabbt.

Hilding är sedan fem år tillbaka kär i antikvarien Giselda
Mesén och uppvaktar henne med blommor och chokladaskar
så fort han kommer på en anledning. I hennes närhet blir han
alldeles barnslig och det är svårt att tro att han är samma
människa som den stundtals hårdhänta säkerhetschef han är
med sina kollegor. Giselda är inte dummare än att hon utnytt-
tjar Hildings flört och bjuder tillräckligt på sig själv för att
försäkra sig om hans fortsatta intresse. På en personalfest 95
hamnade de i ett av magasinen och hade klumpigt sex.
Hilding kände sig oförklarligt iakttagen och kunde inte full-
följa samlaget. Efter det är särskilt på hugget mot de som
tycker sig ana spökerier i lokalerna.

Karin Redestig 
- Enhetschef utställning och produktion
Karin har under sina tre år i ledningen för produktionsenhe-
ten klarat sig igenom otaliga konflikter med samlingsavdel-
ningens forskare och chefer. Hon är en benhård förespråkare
av förnyelse och har gjort sig känd genom att leda framställ-
ningen av flera intressanta utställningar. Just nu försöker hon
genomdriva ett omfattande rekonstruktionsprojekt för att
göra samlingarna mer lättillgängliga. Karin är ensamstående
mor till tre barn och har ibland ett ruskigt morgonhumör.
Hon ser museiverksamheten mer som en konst än en veten-
skap och behandlar föremålen i samlingarna som oskattbara
element i en väldig, ständigt föränderlig skulptur.

Dokumentation

Amanda Jeslén - Tecknare
Med en bakgrund som reportagetecknare är Amandas stil
snabb och dokumentär. Med några enkla blyertsstreck och
akvarellstänk kan hon avbilda ett föremåls karaktär bättre än
de flesta fotografer. När hon måste kan hon göra precisa sche-
matiska teckningar och rekonstruktioner med arkitektonisk
precision. Hennes privata skissbok avbildar fynden på ett helt
annat sätt än de officiella produktionerna.
Kult: Museet avbildas som ett fängelse där fynden är inspär-
rade och personalen är grymma fångvaktare.

Mage:
Vissa av fynden tycks skina av ett inre ljus som håller på att
falna. Bilderna är sorgsna och fyllda av vördnad. De föremål
som kan vara ingångar till Langinios Skärvor är avbildade
men en särskild intensitet.

Yngve Israelsson - Bildproducent och fotograf
Den sjukligt tunne Yngve har svårt att anpassa sig till den nya
digitala tekniken och är ofta ivägskickad på datakurser. Han
är en lysande fotograf med flera konstfotografiska utställ-
ningar bakom sig men han känner sig helt handfallen inför
datorer. Yngve vet att han kommer att förlora jobbet inom
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något år om han inte skärper sig, men det gör bara saken
värre. Under början av 80-talet fotograferade Yngve och en
flummig konstnärskompis ett par altarskåp med Kirilian-
teknik (aurafortografi). De resulterande ljusskenen kring de
spruckna madonnabilderna är hotfullt förvridna och plågade.
Bilderna ligger halvt bortglömda i en byrålåda i Yngves kontor.

Övriga anställda på avdelningen är:
Karin Meyer - antikvarie specialiserad på järnåldersarkeologi,
Malin Engen - antikvarie specialiserad på medeltidsarkeologi,
Jannike Larsson - bildarkivarie och Linus Due - registrator.

Avdelningarna för samlingarna

Inga-Lill Persson - Avdelningschef
Se ovan

Patric Norlander - Magasinansvarig
För de allra flesta framstår Patric som en helt ointressant per-
son. Han talar sällan och verkar bara intressera sig för sitt
arbete. Ingen av de andra anställda på museet känner honom
privat, om de gjorde det skulle de bli mycket överraskade.
Den timide magasinansvarige ägnar nästan all sin fritid åt sitt
saxofonspel och uppträder under taget namn i en handfull
jazzorkestrar. I de kretsarna beter han sig helt annorlunda.
Han är en framgångsrik kvinnokarl, drinkare och är alltid
festens mittpunkt. En utomstående observatör skulle känna
sig böjd att kalla honom en dubbelnatur. Två sidor i perfekt
balans. Magasinsråttan och festprissen. Han vill absolut inte
blanda ihop sina två världar och skulle bli mycket förvirrad
om hans arbetskamrater uppmärksammade hans privata sidor.

Mage:
Patric är Ansvarig i sanningsenheten och sköter sina uppgif-
ter med samma oinspirerade effektivitet som resten av sitt
arbete. Han är livrädd för att hans överordnade skall avslöja
hans dubbelnatur och förakta honbom för den. Faktum är att
de redan känner till den och ser kunskapen som ett sätt att
kontrollera Patric om han skulle få för sig att arbete mot
enheten i framtiden.

Renate Källkvist - Magasinansvarig
Renate är sedan tio år en av två ansvariga för museets maga-
sin, hon ansvarar för ordningen både i museets lokala lager
och i magasinshangarerna. Bland de viktigaste uppgifterna
finns ständiga inventeringar och omorganiseringar samt opti-
mering av lagrens yta. Inköp av nya hyllsystem och över-
vakning av insortering av nyförvärv fyller Renates kalender
till bredden. Men hon bär på en hemlighet, en rad ungdomss-
synder tvingar henne att skydda två av museets anställda med
destruktiva ambitioner.

Renate var som många andra aktiv i en vänsterorganisation
under 1960-och 70-talen. I Renates fall var det Kommunist-
partiet Marxist Leninisterna revolutionärerna som lockade
henne upp på barrikaderna. KPML(r) var, och är, en klassiskt
hårdkommunistisk organisation med en stark tro på en global
folkresning och tillfällig enpartistat som en väg bort från
kapitalismens orättvisor.

Det kompromisslösa i partiets proletära framtoning och visio-
nen om en väpnad kamp mot förtrycket inspirerade Renate.
Hon greps särskilt av Maos mirakulösa omdaning av det korr-
rupta kinesiska feodalsamhället. När Kulturrevolutionen drog
fram över Kina var det få i Sverige som förstod vilket lidande
den orsakade. Dödsskjutningar och utplånandet av mångtu-
senårig Kultur sopades under mattan. I stället hyllades den
som ett stort steg. Många önskade en liknande upprensning
av gammal korrupt konst i västvärlden. Renate var en av dem
som demonstrerade för att bränna Drottningholm och politi-
sera Dramaten. Till skillnad från de flesta satte hon sina pla-
ner i verket.

Tillsammans med en grupp som kallade sig Operation upp-
rensning vandaliserade hon ett antal historiska konstverk i
Stockholm och Uppsala. Efter en sommar av febril aktivitet
fick Renate kalla fötter. Hon hade just fått ett arv av en rik
släkting och ville inte riskera sin framtid för sina ideal, men
samtidigt var det svårt att svika gruppen. En rad bråk slutade
med att Renate i vredesmod hotade att ange gruppen för poli-
sen om de inte lade ned sin vandalism. Hon blev omedelbart
utfrusen och lämnade gruppen en vecka senare. Hon började
jobba på Museet för historia efter slutförd utbildning och steg
snabbt i hierarkin. Hennes far, Gustav Alexander, var chef för
samlingsenheten och hjälpte henne på traven.

Två av hennes gamla partikamrater, Allan Dahl och Ramzi
Mahoumod jobbar som vakt respektive städare på museet.
Hösten 1988 vandaliserades ett antal religiösa artefakter, där-
ibland tre ovärderliga altarskåp. Renate förstod att Allan och
Ramzi låg bakom dådet och övervägde att gå till polisen.
Kulturvandalerna gjorde det mycket klart för Renate att
hennes gamla synder skulle komma upp i dagen om hon tjall-
lade. Skräcken för att förlora jobbet och skuldkänslorna för
sveket mot kamraterna på 70-talet gjorde att Renate teg.
Utredningen lyckades aldrig bevisa något och det hela skyll-
des på ospecifierade ”ungdomar”. Fortfarande försvinner
ibland enstaka föremål ur magasinen, men Renate låtsas som
ingenting och försöker dölja brotten. Det är bara en tidsfråga
innan härvan avslöjas. För mer om motiven bakom
Kultursabotagen, se äventyret ”Luttras av Eld” nedan.

Som person är Renate mycket ordentlig och mån om sitt
yttre. Knytblus och kort kjol framhäver att hon är en tämligen
välbevarad 50-åringmed silvergrått hår. Hon gillar att flirta
med gubbarna på vaktmästeriet. Hennes kontor är kliniskt
rent och hon har fullständig kontroll på lagrets innehåll.
Hennes ordnade system bidrar till att hålla samlingarnas
magiska egenskaper i schack även om hennes ansträngningar
inte är fullt tillräckliga. De oförklarliga händelser hon blivit
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vittne till (och de börjar bli ett antal vid det här laget) bort-
förklarar hon som hallucinationer och flashbacks orsakade av
ett par dåliga trippar på 70-talet. Om hon sätter sig ned och
berättar om vad hon varit med om kommer hon att inse att
det inte är möjligt att bortförklara det hon upplevt. Om
Renate öppnar sig och avlägsnar sina blockeringar kommer
hon snart att brista och antingen drabbas av en djup depress-
sion eller ta sitt eget liv.

Martin Rapp - 1:e konservator (Måleri på trä)
Långsamt och med släpande gång rör sig Martin genom
museets tjänstekorridorer. Hans blick är ständigt sänkt mot
golvet, som om han bar på en vidunderlig börda. Få anar att
hans svårmod och saktfärdiga inriktning till sin profession är
ett utslag av en fysisk snarare än psykisk åkomma. Martin
lider svårt av benskörhet och har skadat ryggen vid ett flertak
tillfällen och nu är hans kropp förvriden och illa läkt. En
behandling med kvinnliga könshormoner har gett som bieff-
fekt att Martin har lätt fylliga bröst under den ljusblå skjortan
han alltid bär.

Kult:
Martin är den tredje och lägsta chroniten på museet. Hans
sanna namn är Hubrail och enligt traditionell ockultism är
han en av Saturnus budbärare. Hubrail är nöjd med sin tillva-
ro i illusionen och bär sin sargade kropp med stolthet. Han är
lojal mot Hyrmidion och spionerar i hemlighet på Rataniels
förehavanden och denne planerar att göra sig av med Hubrail
vid något lämpligt tillfälle.

Klas Holmertz - 1:e antikvarie 
(Medeltid, arkeologi)
Vid en ytlig betraktelse kan Klas verka vara vilken finlemmad
och belevad medeltidsarkeolog som helst, men en passion
brinner i hans bröst. Klas är sedan många år fullständigt
besatt av Johannes Bureus och dennes livsverk. Han har alla
den gamle historikern och magikerns verk kopierade för hand
i långa rader av bruna anteckningsböcker och gör sitt bästa för
att praktisera Bureus runmagi i praktiken. Han håller sitt
magiska intresse helt för sig själv och antyder inte ett intress-
se för ockultism på något sätt. Klas är extremt välutbildad och
förfinad till sitt sätt. Han klär sig i pullovers och bruna kosty-
mer, bär hornbågade glasögon och dricker bara nymalet kaffe.
Han röker söt tobak ur en rakskaftad pipa. Han är öppet
homosexuell men har inget fast förhållande. Hans pojkvänn-
ner brukar vara nästan 20 år yngre historiestudenter och ser i
regel väldigt bra ut.

Mage:
Klas är ingen mindre än Vionatrabor fili Bonisagus, Eistibus
lärjunge och den enda traditionalistmagikern på museet. Han
har inte använt magi på mer än ett år och blir mer och mer en
urpräglad teoretiker. Ibland tvivlar han på om han ännu har
gåvan. Klas har mycket svårt med att leva upp till sin mästares
rykte och plågas svårt av sin egen feghet. Han sätter allt sitt

hopp till att finna Nordanlejonets utvalde och spenderar all
sin tid med astrologiska beräkningar, kontroller av födelseatt-
tester och sökande på Internet efter tecken som tyder på att
Bureus arvtagare är redo att Vakna.

Essense: Questing
Nature: Fanatic
Demeanor: Traditionalist
Attributes: Strength:1, Dexterity:2, Stamina:1, Charisma:4,
Manipulation:3, Apperance:2, Perception:2, Intelligence:4,
Wits:5.
Abilities: Expression 4, Leadership 1, Etiquette 2,
Performance 3, Meditation 3, Academics 5, Computer 2,
Cosmology 3, Enigmas (Eskatologi) 4, Investigation 3,
Occult 4.
Spheres: Forces 2, Spirit 1, Time 3.
Arete: 5
Quintessence: 8
Paradox: 2

Övriga anställda på avdelningen är
Kristian Jostby - 1:e antikvarie specialiserad på osteologi och
Ordningsman i sanningsenheten, Karin Stenkvist - 1:e anti-
kvarie specialiserad på textil, Giselda Messén - 1:e antikvarie
specialiserad på sten och bronsålder, Peter Andersson - 1:e
antikvarie specialiserad på järnålder, Lars Atterbom 1:e anti-
kvarie specialiserad på medeltid och kyrklig konst, Sofia
Hultkvist - antikvarie specialiserad på textil och Ledamot i
sanningsenheten, Tommie Augustsson - Byråassistent och
Ansvarig i sanningsenheten

Pedagogiska enheten

Anders Narling - Chef
Anders är före detta gymnasielärare och en genuint sympatisk
och varm människa. Han älskar sina anställda och sin arbets-
plats med en lite väl översvallande passion. Många av de mer
avmätta kollegorna känner sig lite störda av Anders björnkra-
mar och uppmuntrande tillrop. Om Anders skulle förstå vad
som sker bakom kulisserna på museet skulle han kunna bli en
värdefull allierad.

Lillian Gustavsson 
Född 4:e oktober 1965. Sedan tre år arbetar den uppsalafödda
arkeologen Lillian Andersson som guide och utställningsvärd
på pedagogiska enheten. Vid sidan om försöker hon färdig-
ställa en doktorsavhandling i arkeologi men möter stora pro-
blem att få stöd för sina utpräglat feministiska tolkningar av
den svenska förhistorien. Lillian är gravid sedan sju månader
tillbaka och börjar få svårt att koncentrera sig på jobbet. Hon
är fast anställd men har inte velat ta ut föräldraledigheten

c 2002 Statens Historiska Museum 55



Historiens Portar

innan hon är klar med sin avhandling. Hon förstår att gravi-
diteten kommer att komma i vägen för hennes akademiska
karriär och hon börjar bli aningen bitter.

Lillian är enda barnet uppvuxen i en borgerlig familj i
Uppsala. Under 80-talet var hon aktiv anarkafeminist i den
löst organiserade frihetliga studentgruppen KAOS. Där träff-
fade hon arkeologistudenten Johan Hildegård och inledde en
relation med honom. Under sina arkeologistudier kom hon i
kontakt med marginaliserade feministiska arkeologiska idéer
och inspirerades av tanken på att det en gång funnits ett uto-
piskt och kvinnostyrt samhälle i norden. De idéströmning-
arna förde henne närmare en biologisk feminism, något som
inte uppskattades av de mer klassmedvetna kamraterna i
KAOS.

Efter ett tumultartat uppbrott med Hans flyttade hon under
en period till det helkvinnliga Emblakollektivet utanför
Nynäshamn. Där invigdes hon snart i en grupp halvmystiker
och Viccaner som hyllade en ospecifik kvinnlig princip. I säll-
skapet fanns allt från intellektuella panteister som hon själv
till självdestruktiva Kalidyrkande småflickor som pendlade till
behandlingshem för ätstörningar och narkotikaproblem.

Genom sin bildning blev hon snart tongivande för gruppens
inriktning. Sommaren 1997 upplöstes kollektivet efter att det
uppdagats att gården de bodde i stod på mark som ägdes av
svenska kyrkan. En utdragen rättsprocess följde. Under de
många turerna förlorade Emblakollektivet helt sitt fokus och
gruppen gled isär. Lillian flyttade till Stockholm och återupp-
tog sina studier med sikte på en doktorsavhandling om pale-
olitiska fruktbarhetsriter ur ett feministiskt perspektiv. Efter
ett bråk med sin manliga handledare och strul med CSN tog
Lillian jobbet som museiguide på Museet för historia efter ett
tips från Johan, som sedan tre år arbetar på utställningsavdel-
ningen. Hon trivdes inte till en början och grälade ständigt
med stofilerna på restaureringsavdelningen. Långsamt bör-
jade hon göra sig vän med de andra kvinnorna på museet.
Många delade hennes feministiska grundsyn och hon fick det
stöd som behövdes för att hon skulle orka jobba vidare.

Lillian drömde sig tillbaka till tiden i Emblakollektivet och
började tro att hennes bästa tid i livet redan var över. Minnena
förvreds av tid och nostalgi och till slut började hon tro att
hon verkligen haft kontakt med något slags urmoder under
åren på gården. En del av henne avfärdade det som vansinn-
nigt, men hela hennes kvinnliga väsen brann av övertygelse.
Allt förändrades under en inventeringsperiod hösten 1999.
Ett bortslarvat diarienummer ledde henne till fyndmagasinet
och till en grupp keramikkärl som legat förseglade sedan
flytten från nationalmuseum, om inte ännu längre.

De första veckorna höll hon sin skatt hemlig och studerade
den vördnadsfullt i ett övergivet pannrum i kulvertarna under
konservationsenheten, men när hon förstått dess sanna inne-
börd bjöd hon in sina medsystrar.

Lillian är en medellång naturlig blondin med bleka, lite fin-
ska drag. Höga kindben, nätt näsa och en tendens till fräknar
gör henne attraktiv på ett lite flickaktigt sätt. Graviditeten har
välsignat henne med körtelstinna bröst och en präktigt rund
mage. Hon brukar stolt se på sig själv naken i spegeln och
jämföra sig med de paleolitiska stenfigurer av Venus från
Vittenberg hon håller så kära.

Lillian är egocentrisk och självupptagen även om hon skulle
bli rasande om man påpekade det för henne. Hennes fixering
vid sitt eget köns överlägsenhet, de ständiga utläggningarna
om miraklet att föda barn och de livmoderfeministiska
utbrotten kan vara direkt stötande. Hon är ingen elak männ-
niska och en god vän så länge man spelar på hennes villkor,
men förr eller senare blir alla trötta på hennes intolerans och
besserwisserattityd. Samtidigt får man inte glömma att henn-
nes engagemang är äkta och springer ur sann övertygelse.
Idealen och argumenten är i de flesta fall oklanderliga medan
framförandet är det som irriterar.

Mage:
Lillian har Gåvan och är på väg att vakna. I förlossnings-
ögonblicket kommer hon att möta sin magiska förmåga och
tappa kontrollen fullständigt. Risken är stor att hon skadar
eller till och med dödar sitt nyfödda barn då hon förenas med
sin Avatar och återupplever en tidigare existens som prästinn-
na i en vild och blodig forntid. Hon kommer aldrig över sor-
gen och kommer att klandra sig själv resten av sitt liv. För
Lillian blir magin något bitterljuvt. Dels är hennes krafter en
bekräftelse på att allt hon tror är sant, men det är också en
ständig påminnelse om hennes svaghet och det djuriska som
bor i henne. Lillian passar utmärkt som en spelarkaraktär.

Övriga anställda är 
Susanne Hultman - Guide och  Mia Otterstål - Guide och
Ledamot i sanningsenheten
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Utveckling och produktionsenheten 

Karin Redestig 
- Enhetschef utställning och produktion
Se ovan

Örjan Ekström- Curator
Det är inte lätt att komma Örjan in på livet. Han upprätthåll-
ler en professionell kontakt med alla sina kollegor men verkar
ha mycket svårt för att släppa någon närmare. Han är kort-
huggen och effektiv i sitt arbete med tillfälliga utställningar
som utmärker sig för visionärt tänkande och udda innehåll.
Örjan är mycket artig och håller hårt på en nästan gammal-
dags etikett. Han klär sig ständigt i tredelad kostym och bär
hatt och promenadkäpp på vägen till jobbet.

Mage:
Örjan är Mimersbrödernas stridbare Consor och Klas
Holmertz livvakt. Han har själv inga magiska talanger men
brinner för kampen mot Teknokraterna. Han drömmer om en
värld där heder och ära åter har en betydelse och människor
visar sina sanna ansikten i stället för lager på lager av masker.
Örjan är luttrad av Mimersbrödernas fall för fem år sedan och
är ständigt på sin vakt efter signaler som tyder på att
Sanningsenheten är hans mästare på spåren. Örjan slåss med
sin antika värjkäpp eller en smal orientalisk dolk han förvarar
i sin byrålåda.

Nature: Perfectionist
Demeanor: Loner
Attributes: Strength:4, Dexterity:3, Stamina:2, Charisma:3,
Manipulation:2, Apperance:2, Perception:3, Intelligence:2,
Wits:3.
Abilities: Alertness 3, Awareness 4, Brawl 3, Dodge 2,
Athletics 2, Drive 2, Etiquette 3, Melee 4, Stealth 1,
Academics 3.

Övriga anställda på avdelningen är 
Onni Laitinen -  Intendent och jourhavande historiker samt
Ledamot i sanningsenheten, Sara Mineur - Antikvarie och
synsk consor i Mimersbröderna, Johan Hildegård -
Rustmästare och Agnes Flodin - Forskningslektor

Säkerhetspersonal (Ignis Security):

Lars Munksjö - väktare

Kult:
Den åldrade väktaren Lars Munksjö är en av Chronoiternas
slavar. Han har efter ett liv som alkoholist en leverskada som
borde dödat honom för länge sedan. Mot löfte om några år
till i livet följer han Rataniels order till punkt och pricka. Lars
kropp påverkas inte längre av tidens tand och han har sett
likadan ut i nästan tio år nu. Lars förstår att han gradvis håll-
ler på att förlora sin mänsklighet men är för rädd för döden
för att svika sin herre. Hittills har han inte behövt döda
någon, men han vet att det bara är en tidsfråga innan han
tvingas till det. Blir det så kommer Lars plågas svårt av
beslutsångest men till sist välja den fega vägen och lyda
Rataniel. Lars har ett pumphagelgevär gömt i ett låst brand-
skåp i medeltidsutställningen på andra våningen.

Jonas Shiett - väktare
Efter att Jonas misslyckats för tredje gången med intagning-
en till polishögskolan hamnade han i dåligt sällskap. Han
knaprade anabola och muckade gräl på krogen. Det ena ledde
till det andra och snart jobbade han som dörrvakt på krogarna
kring Stureplan. Egentligen trivdes Jonas ganska bra med till-
lvaron, men han fick lämna dörrvaktsjobbet efter misstankar
om delaktighet i en gruppvåldtäckt på en krogtoalett. Lars
trivs inte med det långsamma väktarjobbet på Museet för
historia och gör sitt bästa för att provocera fram bråk så ofta
han bara kan. Ola Granheden  och Jackie Nicholausson ide-
aliserar Jonas och hänger omedelbart med i hans jargong
medan de äldre väktarna tycker att han är en vidrig spolig som
borde få sig en rejäl läxa.

Mage:
Sanningsenheten har sett till att utnyttja Jonas rastlöshet
genom att antyda för honom att kriminella organisationer
finns i personalen på museet. Om sanningsenheten behöver ta
till våld är det Jonas och hans två vapendragare de använder
sig av. I nödfall kan de beväpna Jonas med ett hagelgevär. Han
har Firearms 3, men annars samma värden som en vanlig väk-
tare.

Allan Dahl - väktare 
Se äventyret Luttras av Eld.

Som väktare arbetar också 
Johanna Durham, Per-Anders Frisk, Ola Granheden och
Jackie Nicholausson.
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Del 3

Luttras av Eld
Ett äventyr till KULT

Tema och rollpersoner
Luttras av Eld är ett kortare introduktionsäventyr till KULT.
Det mesta utspelar sig i Museet för historias egna lokaler,
men man rör sig även i marginalen av ett smutsigt och kallt
Stockholm. Inget direkt övernaturligt behöver ske innan
äventyrets upplösning och spelarnas liv är sällan i direkt fara.
Här är det i stället de mänskliga relationerna som står för
skräcken.

Utanförskap och besatthet är teman som går igen många
gånger i äventyret. Till en början skall spelarna tycka synd om
Allan som synbarligen kastat bort sitt liv i en missriktad kamp
mot en inbillad fiende. När de själva börjar tro att något
skumt är i görningen hamnar de mer och mer utanför det eta-
blerade och börjar behandlas med misstänksamhet. Till sist
inser de att de mött samma öde som Allan och hundratals
andra utstötta visionärer som förgäves kämpar mot fasor vi
andra är blinda för.

Äventyrets dramatiska resa går från punkten då rollperson-
erna är någorlunda respekterade samhällsmedborgare till
ögonblicket de inser att de är lika marginaliserade som männ-
niskorna de undersöker. Låt spelarna möta fler och fler udda
existenser i sitt sökande efter svar. Till en början ser de sprit-
stinkande gubbar och neurotiska småbarnsmammor, men allt
eftersom börjar de förstå de här sorgliga människorna har ett
budskap. I de handskrivna lapparna och illa tryckta pamflett-
terna framträder gradvis ett system och plötsligt finns knäpp-
gökarna överallt. Åldrade poeter söker upp dem för samtal om
ordets sanning och företrädare för de obskyraste församlingar
ringer på deras dörr mitt i natten.

Rollpersonerna kan vara kollegor, anhöriga, poliser eller något
annat, huvudsaken är att de är motiverade att gå till botten
med försvinnandet och att de har tillräcklig auktoritet för att
ta sig in i museets skummare vrår utan allt för stora problem.
Det är viktigt att de är hyfsat etablerade samhällsmedborgare,
annars blir det sociala fallet kort och betydelselöst. De får inte
känna Allan särskilt väl och bör inte känna till hans förflutna.
Som alltid fungerar spelet bättre om någon eller några av spe-
larna har en direkt koppling till äventyrets tema och innehåll.

Den uppenbara lösningen är att låta en av spelarna ha varit
med i KPML(r) och Operation upprensning under 70-talet.
Denne vill naturligtvis ta avstånd från sin vilda ungdom och
måste brottas med svåra moraliska dilemman då han upp-
täcker att hans gamla kamrater fortsatt kampen och kanske

hade rätt. Andra, mer tematiska, kopplingar kan vara en släk-
ting som är besatt av något och fryses ut av släkten, en föräl-
der som prioriterat sitt ”kall” före rollpersonen och lämnat
djupa emotionella sår eller ett ogrundat hat mot uteliggare
och annat slödder.

Äventyret är menat som en utgångspunkt och ett skelett, inte
en fullödig bruksanvisning. Använd spelhjälpmedlen, perso-
nerna och platserna som du vill och ta inspiration av sam-
manfattningen. Kanske vill du bara använda stämningen eller
en enskild person.

Sammanfattning
En av museets väktare, Allan Dahl, försvinner spårlöst en helt
vanlig Onsdagsnatt. Någon vecka senare börjar rollpersonerna
undersöka försvinnandet. Under en lös bräda i Allans förfall-
lna förortslägenhet hittar man urklipp ur tidningar som rör
sabotage på Museet för historia och andra platser samt en
liten samling bisarra fornsaker som uppenbarligen stulits från
museets samlingar. Ytterligare fynd visar ett starkt engage-
mang på den extrema vänsterkanten. Utfrågning av persona-
len på Vitterhetsakademins bibliotek samt ATA visar att
Allan bedrivit ett omfattande forskningsarbete kring sin
arbetsplats. Han har åtskilliga gånger lånat de gamla planrit-
ningarna från 20-talet och studerat riksantikvarieämbetets
och museets historia. Några av de äldre anställda minns att
Allan var nära att bli sparkad i samband med vandaliseringen
av ett antal altarskåp 1971.

Operation upprensning, en utbrytargrupp ur KPML(r) gav
sig samma år på ett antal historiska minnesmärken och före-
mål. De var inspirerade av Maos Kulturrevolution och en
halvt uppvaknad agitators förvirrade försök att bryta illusio-
nen. Det antogs allmänt att samma grupp låg bakom över-
greppen mot altarskåpen. Eftersom Allan var aktiv i
KPML(r) beskylldes han för sabotaget, men inga bevis kom
fram. Det är svårt men inte omöjligt att spåra upp några av
Operation upprensnings andra medlemmar. En visar sig vara
Renate Källkvist, en av de magasinansvariga på museet. En
annan lever som uteliggare i området kring Slussen.
Uteliggaren är livrädd för klockor och mobiltelefoner. Han
beskyller Renate för att vara den som angav dem. Han är
osammanhängande men verkar försöka säga att Operation
upprensning kom en konspiration på spåren.
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”Konsten, klockorna, böckerna - allt är en komplott.” Om
man behandlar galningen med respekt kan han hänvisa till en
av de gamla medlemmarna som ännu är aktiv. Det är Ramzi
Mahomoud, en äldre Syriansk städare på museet. Ramzi är
yttest motvillig att diskutera någonting som rör politik och
hävdar bestämt att Operation upprensning bara var en ung-
domssynd. Skuggar man honom kan man ta honom på bar
gärning när han lämnar in en bisarr folder för tryck på en
kopieringsfirma i Bagarmossen. Foldern innehåller ett brand-
tal mot ”korrupt västerländsk historiematerialism” som enligt
författaren ger svåra hjärnskador och tvingar oss att lyda mak-
ten. Han anklagar ”makterna” för att ligga bakom Allans för-
svinnande och skriver att han slogs mot Livets hjul.

Till en början verkar referensen oförklarlig, men vid nästa
besök i museet lägger man märke till den underliga skulptu-
ren i trapphuset - Livshjulet. Om man undersöker Livshjulet
ser man spår efter åverkan. En bjälke har skiljts från en annan
och hålls bara nätt och jämt samman av en spik. Allt tyder på
att någon klättrat upp i hjulet. Genom att bryta sig in på
museet eller övertala Ramzi att släppa in rollpersonerna kan
de undersöka det besynnerliga konstverket närmare. I det
vansinniga virrvarret av bjälkar angrips man av de stora, svar-
ta, kackerlacksliknande chronosymbioterna. Åtminstone en
av spelarna bör rasa ned genom livets hjul och slå sig halvt
fördärvad eller till och med avlida. Jagade av de myllrande
insekterna konfronteras spelarna med Allans rester, som är
inspunna i en grå kokong i taket. Han lever knappt och upp-
manar spelarna att döda honom och ”bränna ned hela skiten”.

Om spelarna förstör Livshjulet har de en intressant tid fram-
för sig då museets föremål över en period på ett år börjar åter-
ta sina sanna skepnader - något som kan bli en passande öpp-
ning för en längre kampanj innanför historiens portar.
Ledningen försöker sopa alla spår under mattan. Är spelarna
poliser läggs utredningen ned, de förflyttas till en annan enhet
eller får sparken utan förklaring. Säkerhetsvakter som kan
bindas till händelserna avskedas och anklagas för uppdiktade
övergrepp mot besökare på museet medan studenter och for-
skare utsätts för akademiska påtryckningar. När äventyret är
över bör det stå mycket klart för spelarna att det ligger en
hund begraven under Museet för historia och att verkligheten
rymmer mer än de anat. Äventyret slutar i stillhet när spelarna
vandrar på Östermalms gator och stirras ut av välklädda
affärsmän och tonåringar i märkeskläder.

Anslag
Allan Dahl är försvunnen. Hur spelarna får reda på det spelar
egentligen inte någon större roll, det viktiga är att slå an en
bra ton inför äventyret. Behöver spelarna en lite mer exotisk
inledning för att bli varma i kläderna kan någon eller några av
dem hemsökas av drömmar eller visioner av Allans försvinn-
nande innan de får reda på det på annat sätt. Kanske får de se
scener ur det kommande äventyret flimra förbi, scener som de
senare kommer att känna igen när de verkligen inträffar. En
sådan inledning markerar att tidens gång är vad äventyr på
Museet för historia egentligen handlar om.

Möte med säkerhetschefen : Museet
Vare sig det är spelarna som söker upp honom eller tvärt om
kommer de i kontakt med Hilding Fjällström, Museet för
historias säkerhetschef, i ett tidigt skede. Är de poliser är han
översvallande trevlig och försöker göra sig lustig på den lodiga
Allans bekostnad. ”Han ligger väl och halsar Explorer i en
kvart i Hägersten. Det skulle fan inte förvåna mig.”

Är de säkerhetsvakter på museet vill han hålla det hela inom
huset och inte blanda in snuten. ”Ni vet ju att Allan var lite
skum och hade en del idéer för sig. Om det kommer upp i en
utredning blir det ett jävla liv på ledningsgruppen vet ni. Så
det är fan bäst om vi hittar honom själva och kopplar in snu-
ten när det behövs. Rapportera direkt till mig så tar jag sam-
talet med blå om det behövs, ok”.

Anhöriga får tröst och bilden av den trygga säkerhetschefen.
Han tar i hand och ger Allan beröm för att vara ”den bästa
jävla vakten på hela bygget” och Hilding är säker på att han
kommer att återfinnas. ”Han behöver nog bara vara för sig
själv ett tag”.

Hur som helst får man ungefär samma upplysningar om
Allan vem man än är. Ganska direkt och fullt av fördomar om
man är polis, informellt om man är säkerhetsvakt eller efter
mycket lirkande om man är anhörig eller någon annan. Allan
har jobbat på museet sedan 1965 och är den äldsta av säker-
hetsvakterna. Han jobbade för ABAB (Allmänna Bevaknings
AB) på den tiden de hade alla statliga och kommunala
bevakningskontrakt men flyttads över till Ignis när de fick
kontrakter på museet. Allan har enligt Hilding skött sig, med
undantag för en del fylla på jobbet, ”men det är inget ovan-
ligt”, skrattar säkerhetschefen.

Det har varit prat om befordran till vaktchef ett antal gånger,
men Allan har tackat nej. Hilding vill inte uttala sig om
Allans politiska åsikter om spelarna inte lirkar extremt myck-
et eller är poliser. I sådana fall erkänner han att det går rykten
om att Allan varit en ”sån där kommunist, men det var ju alla
på den tiden”. Samtal med andra vakter på museet avslöjar att
Allan var aktiv på den extrema vänsterkanten och inblandad i
”något slags skandal” på 70-talet. Ingen vet exakt vad det var
frågan om och om de gör det håller de tyst. Allan har ingen
familj och bor ensam på Branduddsvägen i Högdalen.
Hilding kan ge dem adressen, men säger att han inte finns
där. De har redan kollat. Som person var Allan en enstöring.
”Han var inte med och spelade squash med oss andra, men
ibland lirade han kort med vaktmästeriet. Tror han läste en
massa”.

Allans lägenhet : Högdalen
Branduddsvägen är en oöverskådlig länga grå höghus. Den
ligger i utkanten av Högdalens östra bostadsområde. Från den
sönderklottrade tunnelbanestationen går vägen under viaduk-
ter, genom dungar fulla med plastkassar och övergivna porr-
tidningar, över trötta lekplatser, trappor och cykelbroar.
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Ovanför allt tornar miljonprogrammens kolosser upp sig. Om
kvällarna ser man in i ett gytter av vardagsliv genom de upp-
lysta fönstren. På nionde våningen står ett par och håller tysta
om varandra. På femtonde målar någon ett obegripligt teck-
en med vattenfärg på fönstrets insida. Porthuset
Branduddsvägen 46 luktar hundskit och blöta tidningar.
Hissen är nyrenoverad men oerhört långsam och trång. Allan
Dahls namn finns inte på den mörkblå inglasade tavlan. De
enda svenska namnen är Jannike Hansson och Ove
Holmberg på tredje respektive nionde våningen. Har man
kommit ihåg att fråga Hilding säger han att de skickar alla
brev till ”c/o E. Loznaya”, annars kan det lösas med ett mobil-
samtal till museet. ”E. Loznaya” har säkerhetsdörr och dörr-
kikare. En inbrottstjuv eller polis med dyrkar får upp dörren
på tio minuter, amatörer måste kämpa med rejäla verktyg i en
halvtimma och ger ifrån sig buller som lockar till sig nyfikna
grannar.

De flesta grannarna i trappen har aldrig sett eller hört Allan.
En klagar på att något slags ”byggnadsarbete” pågått där
uppe. Michail Osin, en nedsliten alkis från Murmansk är den
ende av grannarna som hade en relation med Allan. Michail
talar usel svenska och vägrar prata med poliser om de inte
hotar med handfängsel eller tar med honom till stationen.
Med lite tur, vodka och stort tålamod får man veta att Allan
var en ”bra tavarisch” och att de brukade träffas och prata om
den gamla goda tiden och hur allt gått åt helvete i Ryssland
efter kommunismens fall. Michail själv visar sig vara gammal
partifunktionär som blev jagad från sin hemstad 1997. Han
var aktiv i kampen mot den ökande maffiaverksamheten och
hotades till sist till livet.

Han blir som galen av sorg om man låter honom fortsätta
med vodkan och sin berättelse. Han visar upp knivärr och för-
söker desperat få rollpersonerna att förstå att Ryssland som
det ser ut nu är ett helvete av korruption och fattigdom.
Någon måste göra någonting. Här och var infogar luddiga
formuleringar som att ”Allan förstod” och att ”han såg det
som det är”. Till sist kurar han ihop sig på golvet och riktar en
tårfylld bön till Lenin innan han somnar. Michails lägenhet är
brunrökig och full av gamla sovjetiska minnesplaketter, uni-
formsdetaljer och fotografier av en stolt ung man med en
vacker fru och barn. Det är nästan omöjligt att se att det är
samma person som ligger sovande på golvet i sina egna spyor.

Inne i Allans lägenhet möter man en kompakt tystnad som
bara bryts av en stor elektrisk väggklockas tickande. Det luk-
tar starkt av bensin eller lösningsmedel. Vävtapet på väggarna,
trista kläder i polyester och tweed. Bruna loafers och skohorn.
I vardagsrummet finns svartvit -TV och en skrivmaskin på ett
litet bord med utsikt över skogsdungen bakom bostadsområ-
det. Tomma ark ligger staplade bredvid maskinen.
Papperskorgen är nyss tömd och inga spår finns efter vad som
skrivits. Studerar man valsen kan man ana bokstäverna
”_I_TOR_ _ N_ _R _ _ AM _ _ _ L _ TS _ JÄ _  L _ _ GIF”
slagna med sådan kraft att de lämnat spår i valsgummit. Den
fullständiga meningen är ”historien är samhällets jävla gift” i
versaler och kan utläsas om man tar maskinen till ett krimlabb

eller liknande. Genom fönstret framför skrivbordet ser man
bara naturen och kan för ett ögonblick inbilla sig att man sitt-
ter i en stuga på landet. Två mindre bokhyllor innehåller
romaner av västerbottniska proletärförfattare och en komplett
Strindbergssamling, men inget som visar på några politiska
intressen.

Kylskåpet innehåller tre flaskor ketchup, en burk dijonsenap
och några skrynkliga lökar. I skafferiet tornar trettio burkar
pilsnerkorv upp sig tillsammans med en försvarlig mängd
spaghetti och inlagda rödbetor. Mer anmärkningsvärda är de
fem tomma flaskorna nafta och en halvtom bensindunk som
ligger huller om buller på golvet tillsammans med stora trass-
seltussar och tomma vodkaflaskor. Någon har uppenbarligen
tillverkat Molotov-cocktails i mängd. I sovrummet finns mer
trista kläder, några pocketböcker och fyra vältummade
årgångar av kvinnomodemagasinet FEMINA från 80-talet. I
korgen med smutstvätt ligger flera kuddvar med torkade
blodfläckar. I en städskrubb hittar man ett spett och en hacka.

Det stora mysteriet är alltså var Allan förvarar sin radikala
litteratur och de alster han framställt med skrivmaskinen. I
utrymmet under diskbänken finns en lös bräda som öppnas
sig till ett stort utrymme som uppenbarligen grävts ut ur själ-
va golvbetongen. En tre timmars genomsökning eller fruk-
tansvärd tur uppdagar gömstället. Här finns en komplett
Marx, Lenin och Stalinsamling tillsammans med alla numm-
mer av KPML(r)´s tidning ”Proletären” sedan 1969 tillsamm-
mans med en bunt medlemskort i partiet från samma tid.

En mapp innehåller ett antal tidningsurklipp om vandalise-
ring av historiska konst och Kulturföremål tillsammans med
lånekort till Kungliga Vitterhetsakademins bibliotek och
ATA. Några manuskript skrivna på maskin hittar man dess-
värre inte. De har lämnats in i omgångar på förlag eller förva-
ras i en säkerhetsbox på en bank.

Om du inte vill försöka sammanfatta Allans förvirrade livss-
syn för spelarna bör du låta hans litterära alster förbli olästa.
En sliten skolåda ligger instoppad i utrymmets innersta hörn.
Den är full av fetvadd. Inbäddat i vaddet ligger ett par märkli-
ga föremål märkta med diarienummer från Museet för histo-
ria. Det är uppenbart att det rör sig om fynd som stulits ur
samlingarna.

Föremålen är märkta LN44356, SPR8398 och GL9984 är
nästan helt identiska. En tom monteringsskiva visar att ytter-
ligare ett fynd, KF66389, kan ha funnits här. Vid första
anblicken ser de ut som tre centimeter långa skalbaggar i svar-
trostat stål. På resterna av ryggplåtarna finns antydningar till
väl utförd djurornamentik i så kallad stil 1, som brukar date-
ras till 500 talet. Närmare studier (med ordentlig utrustning
eller genom att plocka isär fynden) avslöjar resterna av ett
komplicerat urverk i ”kroppen”. Det är för sönderrostat för att
fungera, men en urmakare kan bekräfta att det rör sig om en
mycket avancerad konstruktion som uppfanns under 1600-
talet i Holland. Benen är försedda med vassa spikliknande
ändar, som om föremålet skulle fästas vid något.
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Vad spelarna inte vet är att föremålen är primitiva prototyper
av Chronosymbioter som användes fram till medeltidens mitt
för att binda särskilt farliga människor till Tiden.
Symbioterna fästes vid bakhuvudet med hjälp av de vassa spi-
kliknande benen, en metod som gett upphov till mystiska hål
i många herremäns skallben. Arkeologer har tolkat hålen som
primitiva medicinska ingrepp med religiösa förtecken. De lik-
ställer det med trepanering, ett vanligt ingrepp under medel-
tiden som innebär att en del av skallbenet avlägsnas för att
trycket på hjärnan skall lätta.

Främst hövdingar, kungar och andra exeptionella personer
försågs med symbioter under mänsklighetens tidiga historia
och det är inte ovanligt att hitta symbioter i förhistoriska gra-
var. När de är beslöjade är de lätta att missta för smycken. Om
spelarna tar med sig symbioterna kan du låta dem gradvis
vakna till liv. Om natten söker de halvlevande varelserna fästa
sig vid en sovande människa.

Symbioterna är uråldriga och fungerar inte alls som de borde,
en infekterad människas tidsuppfattning blir helt oförutsäg-
bar under deras inflytande. Det är helt upp till dig som spel-
ledare att bestämma hur effekterna ter sig. Kanske kan den
drabbade helt plötsligt se den sanna tiden, för att i nästa
ögonblick uppleva hur allt går oerhört långsamt. Korta glim-
tar av det förgångna och framtiden dyker upp och försvinner.
Allan Dahl har själv drabbats av en av symbioterna, blodet på
hans kuddvar vittnar om försöken att avlägsna parasiten.

Artiklar:

” Dagens Nyheter 4/6 1969:

VANDALER SLOG TILL IGEN 
Natten till lördagen utsattes Millesstatyn av Tors kamp mot
Midgårdsormen på Mariatorget för ytterligare ett sabotage.
Den höjda högerarmen hade sågats av och ansiktet demole-
rats med upprepade släggslag. Restaureringen av denna ovär-
derliga konstskatt kommer att börja snaras. Till dess överva-
kas platsen av polis och vaktbolag.”

På bilden ser man den demolerade statyn. Ett pentagram i
mörk färg har målats på dess bröst. Själva midgårdsormen har
inte skadats.

” Aftonbladet 9/8 1969:

NYA MILLESVERK VANDALISERADE
I skydd av mörkret tog sig tre maskerade män över
Millesgårdens inhägnad. Utrustade med spett och trycklufts-
drivna verktyg åsamkade man på några minuter oreparabla
skador på fyra av den älskade konstnärens främsta verk. Guds
Hand, Beethoven och Ängel med trumpet förstördes nästan
helt medan Nornornas vaka kom lindrigare undan.

Poliskommisarie Georg Walin sade idag i en preskonferens
att det troligen rör sig om en organiserad grupp som arbetar
systematiskt och i enlighet med ”en okänd politisk eller 
religiös agenda”. Det här är det tredje dådet mot skulpturer
signerade Carl Milles på lika många månader.”

” Aftonbladet 11/8 1969:

RUNSTENAR I GAMLA UPPSALA SPRÄNGDA
MED DYNAMIT
I mer än tusen år har de tre Dugnastenarna stått vid foten av
Uppsala högar i Gamla Uppsala. Vid niotiden på går-
dagskvällen hörde boende i närheten en dov knall. När polis
kom till platsen fann de att de båda stenarna sprängts i bitar,
troligen med dynamit. De tre nyligen restaurerade stenarna
har inte varit föremål för samma intresse som de Gotlänska
bildstenarna eller mer intakta stenar från Upplansområdet,
men var ändå av stor Kulturhistorisk betydelse. Polisen har
ännu inga mistankar om vilka som kan ligga bakom dådet och
vill inte kommentera eventuella kopplingar till sabotagen av
Millesstatyerna i Stockholm den senaste månaden.”

” Dagens Nyheter 13/8 1969:

Insändare av Gustav-Alexander Kjällkvist, intendent på
Museet för historia

POLITISK VANDALISM? 
Det är med stor sorg jag läser rubrikerna om de ikonoklaster
som från ingenstans plötsligt dykt upp i Stockholmstrakten.
Jag är nyss hemkommen från Rom, där söndervittrade ruiner
och nedklottrade minnesmärken tydligt berättar om ett land
oförmöget att ta hand om sitt Kulturarv.

I Sverige har Riksantikvarieämbetets framstående restaure-
ringsprogram sett till att vår äldsta historia bevarats till
kommande generationer. Vår konst och Kulturs bevarande
hålls högt av politiker av alla färger. Det är då särdeles tragiskt
att se dåd av den typ som drabbat framför allt den store Milles
verk. Vilka orimliga motiv kan driva människor till att ge sig
på sitt eget lands konstskatter på ett så metodiskt och kall-
blodigt sätt? 

Är det en signal för att uppmärksamma gamle Milles politiska
åsikter, som säkert sticker dagens unga radikaler i ögonen - i
sådana fall är det en aning överdrivet. Det finns väl inte en
människa som inte känner till skulptörens vurmande för de
tyska idéerna. Eller kan det vara en imitation av de senaste
årens händelser i Kina, där Mao-Tse Tungs hejdukar rensar
gatorna från ”korrupt konst”? Men i det fallet rör det sig om
en massrörelse med stort folkligt stöd medan våra svenska
vandaler arbetar ensamma och i hemlighet. Jag oroar mig för
att motiven är ännu mer snedvridna och missriktade än den
röda revoltens och manar alla samhällsinstanser till kraftfull-
lare ansträngningar i jakten på ikonoklasterna.”
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”Dagens Nyheter 6/7 1969:

VETTLÖS VANDAL PÅ MUSEUM 
I det senaste av en rad attentat mot konstskatter i
Stockholmsområdet har tre oskattbara altarskåp på Museet
för historia tillverkade på 1200-talet förstörts av okända gär-
ningsmän. De tre skåpen från Forsmo, Ritvreden och
Jöklatorp har utsatts för upprepade yxhugg. Konservatorer på
museet tror att ett av skåpen kan räddas, de övriga två är helt
förstörda. Museeledningen beklagar det inträffade och säger
att de skall skärpa säkerheten tills gärningsmännen gripits.
Polisen har fortfarande inga misstänkta.”

”Dagens Nyheter 9/3 1988:

ALTARSKÅP FÖRLORAT I BRAND
Natten till måndagen utbröt en brand i Museet för historias
medeltidssamlingar. Det välkända Solksåpet från Halland
förstördes helt vid eldsvådan. Uppgifter tyder på att branden
var anlagd i syfte att förstöra just Solskåpet och ett par andra
mycket värdefulla tidigmedeltida altarskåp. Branden tros ha
anlagts strax efter stängningsdags. Polisen har inga misstänk-
ta för tillfället. ”

Kommunistpartiet Marxist-Leninisterna 
revolutionärerna: Hornstull
Allans uppenbara engagemang i KPML(r) kopplat med arti-
klarna om konstvandalism borde leda spelarna till att förr eller
senare försöka luska ut vad som egentligen hände under
sommaren 1971. Eftersom brotten är preskriberade är det
ganska lätt att få de gamla uvarna på KPML(r) att snacka. De
är misstänksamma mot poliser och vägrar prata med folk som
uppför sig som uniformer. Folkvett och en viss öppenhet för
partiets extrema vänsteråsikter är det enda sättet att komma
någonstans med de gamla kommunisterna. Kom ihåg att de
inte är några stenkastande veganer rollpersonerna har att göra
med. De flesta är bra mycket över 50 och har solida argument
för sin övertygelse. Över en kopp te i de slitna partilokalerna
vid Hornstull får man veta att en grupp hoppade av partiet
1969 i samband med diskussionerna om Maos
Kulturrevolution som ägde rum i Kina 1966.

”Även om vi aldrig varit utpräglade Kinavänner stod vi på
Maos sida i princip, men det var en hel del som tyckte vi var
för mjäkiga. De ville ha det som i Beijing. Bränna tavlor på
gatorna, instifta folkteatrar, spöa korrupta artister och sådant.
Hela bråket splittrade oss ganska rejält. De flesta av oss var för
en Kulturrevolt, men vi fattade att tiden inte var mogen för ett
så stort steg. Jag antar att det var några av de som hoppade av
i den vevan som låg bakom de där attentaten mot fornminn-
nena. Jag tror de kallade sig Operation upprensning eller
något sådant läskigt.”

Så länge partirepresentanten inte tror att spelarna tänker
arrestera de avhoppade kamraterna eller göra dem illa på
något annat sätt kan de lämna ut namnen. De står uppskriv-
na på ett mötesprotokoll från maj 1969. I protokollet framgår
det tydligt att avhopparna tvingats säga upp sitt medlemskap
eftersom de anses vara ”opportunister och ett hot mot den
långsiktiga revolutionen”.

Har spelarna uppfört sig hotfullt, varit hånfulla eller öppet
fientliga mot kommunisternas politik måste de ordna fram
papprena på annat sätt. Det är inte svårt att bryta sig i och
stjäla dem, men det kommer att bli ett herrans hallå i press-
sen. Det är omöjligt att få husrannsakningsorder mot en poli-
tisk möteslokal utan synnerligen goda själ. Det bästa sättet är
kanske att prata med någon av de förvirrade äldre medlemm-
marna, de kan lätt luras eller skrämmas till att komma ihåg
något av namnen på de Kulturrevolutionära avhopparna.

Hur som helst får de veta att Renate Källkvist, numera maga-
sinansvarig på Museet för historia, var en av avhopparna men
inte Allan. Får man tag i fullständiga protokoll från året fram-
går det tydligt att Allan försvarade avhopparna på flera
möten, men han valde att förlika sig med partiledningen och
gjorde avbön. Totalt hoppade sju personer av i hela härvan;
Renate Källkvist, Lisa Marklund, Bror-Erik Granström, Kjell
Friswall, Carl Nygaard, Örjan Ramstedt och Inga-Gill
Nilsson. Deras personummer finns i partiets lilla kartoteksar-
kiv. Med hjälp av dem och skattemyndighetens folkbokföring
eller polisens databas får man veta att bara Renate och Carl
Nygaard är bosatta i Stockholm. Lisa har flyttat till Uganda,
Örjan finns i Kiruna och har ingen telefon. Kjell Friswall
finns i brottsregistret som dömd för misshandel, ringa narko-
tikabrott och mordförsök på sin fru. Han begick självmord i
häktet 1981. Inga-Gill vårdades mellan 1972 och 1987 på ett
slutet psykiatriskt vårdhem i Jämtland och dog i cancer 1991.
Med lite arbete är det möjligt att lokalisera Carl, han är nyck-
eln till att komma vidare i utredningen.

Att hitta Carl Nygaard, 1: Hammarbyhöjden
Enligt folkbokföringen bor Carl Nygaard i Hammarby-
höjden, på Finn Malmgrensvägen 39 sedan 1982. Ett besök
visar att så inte är fallet. Ett ungt par i IT-branschen har flytt-
tat in och är i full färd med att måla väggarna ljusgrå. Kvinnan
känner väl till Carl och vill gärna hjälpa till om de är poliser
eller anhöriga som verkar vilja Carl väl.

”Mamma bodde i lägenheten mittemot, så jag bodde här när
jag var liten. Han var så där långhårig, som en gammal
Hippie. Det här var på mitten av 80-talet tror jag, så det var
helt skumt. Jag var rädd för honom, men en gång hittade jag
honom i trappen. Han satt och grät. Jag tyckte så synd om
honom att jag bjöd upp honom till lägenheten. Morsan var
borta. Han var hur snäll som helst. Han berättade att han var
med på en massa demonstrationer och ockupationer och sådant.
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Fast han sade att han gjort en massa dåliga grejer, brott och
sån´t. Han var nog lite knäpp också, trodde att polisen var ute
efter honom. Eller kanske inte polisen, några andra var det
nog. Kronofogden, kanske. Jag tror han kallade dom för ”grå
gubbar”. Inte klokt, eller hur? Jag var bara typ tretton så jag
blev rejält skraj för alla gubbar som kom och hälsade på. Fan
va skumt med såna där barndomstrauman. Som Staffan
Westerberg, typ. Hur som helst flyttade han någon gång i
början av 90-talet. Eller flyttade kanske är fel ord. Han bara
drog. Alla hans grejer var kvar och så . Vi slängde alltihopa i
en container. Det var skumma prylar. Massa böcker om konst,
politik, historia och sånt. Han jobbade på museum tror jag.
Känns lite skumt att bo i hans lägenhet. Men det är ju länge
sedan.”.

När de är på väg från Hammarbyhöjden ser de tre män i övre
medelåldern som väntar på bussen. De står helt stilla och titt-
tar ut i tomma luften. Så vänder de sig långsamt och stirrar på
rollpersonerna. Om man konfronterar dem visar de sig vara
helt vanliga tjänstemän på väg till en konferens om kommu-
nal skattepolitik.

Carl Nygaard finns i brottsregistret, dömd för ”våldsamt upp-
lopp” i samband med en demonstration mot Pinochet 1983.
Enligt rapporten kastade Nygaard en brandbomb mot en
husfasad vid Kungsträdgården. Samma adress vid
Hammarbyhöjden anges tillsammans med ett foto. Även
genom att kolla gamla tidningsartiklar om KPML(r) och
våldsamma demonstrationer under 70 och 80-talen hittar
man en bild av Nygaard. Alla andra undersökningar av olika
slag visar att Carl Nygaard var politisk aktiv inom olika vän-
sterorganisationer fram till början av 90-talet, då han försvann
spårlöst. Med hjälp av fotot och slutsatsen att han lever utan-
för det etablerade samhället är det möjligt att hitta honom,
även om det tar en hel del tid. Kloka spelare ser till att prata
med Rena te Kjällkvist innan de börjar knacka dörr på här-
bergen och kvartar.

Renate Kjällkvist : Museet
Renate har svårt att förstå varför hon skall prata med rollper-
sonerna och försöker ursäkta sig med att hon skall på konfe-
renser eller har viktiga möten så fort de försöker träffa henne.
Bara genom att kliva rakt in i hennes kontor eller bete sig
framfusigt på något annat vis kan de få henne att svara på
deras frågor. Hon skruvar på sig och verkar tycka att det hela
är obehagligt och onödigt. Om man frågar om Gustav
Alexander Kjällkvist, författaren till en av debattartiklarna
man hittade hos Allan, så säger hon att det var hennes far.
Han var chef för samlingsavdelningen under 70 och början av
80-talet. Hon påstår bestämt att hon inte vet något om sabo-
tagen under 70-talet. Bara genom att känna till detaljerna
kring Operation upprensning kan man få henne att prata.
Har rollpersonerna inte pratat med KPML(r) ännu blir det
omöjligt att få ut något vettigt av Renate. Om man konfron-
terar henne med vetskapen att hon var med i Operation upp-

rensning blir hon mycket rädd. Om man hotar att avslöja
hennes inblandning berättar hon allt, men ser från det ögon-
blicket rollpersonerna som sina fiender. En lika effektiv
metod är att vara förstående och skylla allt på de andra i
gruppen. Renate bekräftar att Operation upprensning började
som en Maoistisk cell och att medlemmarna beundrade
Kulturrevolutionen. ”Men det var inte bara det. Carl, och på
sätt och vis jag också, var påverkade av en massa skumma
vetenskapsteorier från USA. Vi såg liksom historien som en
fiende och tanken var att artefakterna, konstverken, fynden
och texterna, låste oss i en falsk bild av världen. En kapita-
listisk och materialistisk världsbild. Visst är det löjligt, men på
den tiden kunde man tro på sådant”. Hon fortsätter med att
berätta om de andra i gruppen, deras relationsproblem och
dåliga självförtroende. Hon försöker undvika att prata om
Carl och lägger huvuddelen av ansvaret på Inga-Gill och
Kjell, som ju båda är döda sedan flera år.

Om man pressar henne erkänner hon att Allan rörde sig i
samma kretsar, men Carl gillade honom inte och han var
aldrig en del av den inre cirkeln. Hon talar absolut inte om att
Ramzi, en städare på museet, var med i gruppen eller att han
fortfarande är aktiv. Hon försöker finta bort rollpersonerna i
långa utläggningar om hur befängda gruppens ideal var. Bara
med en rad raka frågor får man veta vad hon vet om Carl.
”Han var ledaren på många sätt. Han hade visionerna och for-
mulerade det mesta av våra tankar. Ibland var han hotfull och
liksom svart i ögonen, men för det mesta var vi som förälskade
i honom. Ibland tror jag fortfarande att han såg saker vi andra
missar. Men det gick illa för honom. Problem med polisen
och narkotika tror jag. Jag har sett honom flera gånger i gula
gången under slussen med en påse. Jag vet inte om han lever
ännu”. Hon har ett gammalt svartvitt foto av Carl som hon
låter spelarna kopiera. Innan rollpersonerna lämnar henne
försöker Renate försäkra sig om att de inte skall tjalla på
henne.

Forskningar i huset : Museet 
Redan ganska tidigt i utredningen lönar det sig att börja fråga
runt på museet och använda de forskningsresurser som finns
där. Använd person och miljöbeskrivningarna i föregående
kapitel för att ge liv åt museet. Spelarna kommer säkert att
återkomma till museet många gånger under äventyret. Se till
att de får relationer med museets personal. En bra idé är att
låta en av de anställda börja flirta med någon av spelarna. Allt
eftersom äventyret går kan det utveckla sig till en fullfjärdrad
affär eller sluta i fiasko.

Carl Nygaard
Har man tillgång till personalfilerna eller kommer på god fot
med Kanslichefen Aaron Rapp kan man läsa att Carl
Nygaard var anställd på enheten för samlingarna som anti-
kvarie specialiserad på kyrkokonst mellan 1984 och 1992.
Enligt dokumenten sade han upp sig i början strax innan
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påsk. Det finns ingen förklaring till varför. Om spelarna 
frågar runt på samlingsenheten får de veta att Carl var en
mycket speciell person. Han hade tydligen svårt att acceptera
sättet utställningarna var uppbyggda. ”Han ville klumpa ihop
kyrkokonsten med alla Kultföremål från brons- och järnålder.
Han skrev på något slags uppsats som skulle förklara varför,
men den blev aldrig klar.”

Sköter rollpersonerna kontakten med de anställda på museet
snyggt och träffar någon av dem privat kan de få veta att
Nygaard just skulle åka dit för tjänstefel när han sade upp sig.
Tydligen hade han givit felaktiga instruktioner till en konser-
vator som förstörde en rad detaljer på ett altarskåp från
Småland. Om man granskar det förstörda skåpet ser man att
det är flera de scener ur passionshistorien som visar Jesus på
korset som målats över.

De stulna föremålen
Någon har uppenbarligen gjort sig en hel del besvär för att
dölja att de stulna symbioterna någonsin existerat på museet.
Kort har plockats ut ur katalogrummet och alla referenser till
dem har strukits för hand med svart bläck i liggarna. Bara om
man känner till de exakta beteckningarna kan man se att ett
nummer hoppas över. Genom att se ungefär var i fyndnumm-
mersföljden föremålen befinner sig får man reda på en del om
dem. LN44356 kommer från en mycket tidig och troligen
utplundrad bronsåldersgrav i Tomelilla, SPR8398 hittades
tillsammans med en mängd nedgrävda romerska handelsvaror
från 400-talet i Istaby i Blekinge, GL9984 kommer från ett
mossfynd från 1000-talet utanför Holmsund i Västerbotten
och KF66389 hittades i en omärkt släktgrav under Vadstena
kloster och är daterad till någonstans kring 1300. Inga
beskrivningar kan återfinnas av fynden.

Om man söker efter fler likadana ”smycken” hittar man efter
många timmars mödosamt letande i katalogerna nära femtio
liknande fynd. De benämns allt från mantelspänne till barn-
leksak. Om man tittar på dem är de i betydligt sämre skick än
de man hittade i Allans lägenhet. De ser mest ut som små
metallklumpar och det är nästan omöjligt att se vad de en
gång varit. Det är naturligvis mycket anmärkningsvärt att
man har hittat nästan exakt likadana smycken i fynd från
1400 före kristus som man påträffar i gravar från 1300-talet.
Det skulle innebära att de små ornamenterade klumparna
varit oförändrade i nära 3000 år, längre än både bennålar och
enkla viltfällor. Men eftersom fynden i Allans lägenhet är allt
man har att gå på blir det mycket svårt att bevisa någonting.

Alla experter man konfronterar hävdar bestämt att alla de tre
föremålen härstammar från 4-500 talets Sydsverige, allt annat
är omöjligt och bortförklaras med felsortering och slarv. Om
man frågar runt på museet om föremålen finns en risk att
chronoiterna får upp ögonen för rollpersonernas efterforsk-
ningar och bestämmer sig för att skrämma dem, se
”Chronoiterna vaknar” nedan.

Allans efterforskningar
Sluga spelare kommer på idén att kolla upp vilka böcker och
dokument Allan har lånat på Vitterhetsakademins bibliotek
och ATA. Det kräver att man är något slags officiell person
eller snackar riktigt bra för sig för att få se på lånelistorna.
Bibliotekarierna på Vitterhetsakademin minns Allan. ”Han
kom ofta hit precis innan vi stänger och satte sig i läsesalen.
När vi skulle köra ut honom sade han bara att han var vakt
och att han hade rätt att läsa hur länge han ville. Till slut gav
vi upp och lät honom sitta där. När vi släckte ljuset tände han
sin ficklampa och läste vidare.”

På Vitterhetsakademin lånade han mest böcker om kyrko-
konst, ikonografi och symbollära. På ATA har man ingen för-
teckning över vem som lånat vad, men även här minns de
anställda den nyfikne säkerhetsvakten. Hannes Drusin, chef-
sarkivarie på ATA har hjälpt Allan fler gånger an han kan
minnas. ”Han var jäkligt insatt i museets historia och lånade
drivor av forskningsrapporter från 1800-talet och framåt. Jag
fick känslan av att han letade efter något, men jag förstod
aldrig riktigt vad.” Arkivarien kan berätta att Allan lånade de
gamla planritningarna ett flertal gånger och studerade dem
noga. Det är meningslöst att försöka läsa samma saker som
Allan. Det rör sig om tusentals sidor personalrapporter, brev
och tjänsteprotokoll. Möjligtvis kan man ha en fruktansvärd
tur och se en gammal bild på någon av Chronoiterna som ver-
kar på museet i en gammal årsbok, men det kan lätt få även-
tyret att tappa riktning.

Sabotagen och altarskåpen
Så här tidigt i äventyret är det nästan omöjligt att få någon att
tala djupare om sabotagen på 70-talet. På sin höjd får man
veta att altarskåpen som saboterades inte kunde räddas och
kasserades helt. Någon minns att en av säkerhetsvakterna var
inblandade och var nära att bli sparkad. Senare i äventyret,
särskilt om de vinner någon av de äldre i personalens förtro-
ende får de veta att en hel del underligheter följde sabotagen
av altarskåpen. Det största av de som brann upp kallades
Solskåpet och kom från en kyrka i Halland. Det satt på en av
de stora långväggarna i Gotiska hallen och dominerade
rummet helt och hållet. Bilder av skåpet visar en väldig halv-
cirkelformad tavla med en förgylld Kristusgestalt i mitten.
Kring kanten finns tio bilder av vad som verkar vara änglavä-
sen av något slag. De har hebreiska bokstäver skrivna under
sig, men de är för små på fotot för att uttolka.

I en gammal rapport som ligger undanstoppad i ATA (man
kan få tag i den genom att följa en hänvisning från Solskåpets
kort i arkivrummet) finns en tolkning av skriften. Det visar
sig vara de tio sefiroternas namn - aspekter av Gud i den
judiska mystiken och samma namn som Arkonterna är kända
under. Med början med Malkuth från vänster till Kether till
höger om Kristusfiguren. Rollpersonernas kontakt berättar att
många besökare kände sig obehagliga till mods i Gotiska
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salen efter att Solskåpet brunnit och askfläcken på väggen
gick inte att måla över. Den finns fortfarande kvar för den
som vet vad han letar efter. Problemen kulminerade med att
en liten pojke försvann i hallen och var försvunnen i en vecka.
Han hittades inuti en monter i bronsåldersutställningen, helt
katatonisk. Om du vill kan du låta spelarna spåra upp pojken,
som fortfarande sitter inspärrad på en sluten psykiatrisk
avdelning. Han yrar om slagfält fyllda med blod och änglar
med vingar av stål.

Chronoiterna vaknar
Om man verkar allt för intresserad av sabotagen eller de för-
svunna föremålen kommer chronoiterna att fatta misstankar
mot rollpersonerna. Det gäller framför allt om man pratar
med folk på samlingsenheten, chronoiterna själva, eller någon
av deras hantlangare. Anställda som inte har något att göra
med chronoiterna eller inte gillar dem för inte rollpersonernas
frågor vidare.

När väktaränglarna reagerar försöker de till en början använda
ett visst mått av finess. Först kontaktar Martin Rapp
(Rataniels tjänarchronit) rollpersonerna och säger sig vilja
hjälpa till med forskningen. Han är inte särskilt socialt begå-
vad och försöker mest lyssna på deras samtal. Hans uppgift är
att avgöra om rollpersonerna är ett hot eller inte. Bedömer
han att deras verksamhet på sikt kan skada historiens lögn
rapporterar han det till Rataniel och änglarna skrider till
aktion. De börjar med att försöka förstöra spelarnas anseende
eller akademiska position på museet, fortsätter med hot och
trakasserier genom sina mänskliga slavar. Inte förrän äventy-
rets klimax använder de direkt våld. Kom ihåg att om du vill
spela fler äventyr på museet med samma rollpersoner bör
Chronoiternas intresse för spelarkaraktärerna förbli ganska
ljummet under hela äventyret.

Att hitta Carl Nygaard 2 : Slussen
Genom att fråga runt bland lodisarna som hänger kring sluss-
sen kan man med hjälp av ett foto på Carl få veta att han
mycket riktigt brukar finnas i området. ”Han slaggar på här-
bärget ibland,” muttrar en skäggig herre i dunjacka och pekar
mot Londonviadukten. Det dröjer fram till sen kväll innan
Carl Visar sig i gula gången vid Slussen. En möhippa har hyrt
festlokalen Kolingsborg alldeles bredvid och de pisstinkande
kakelgångarna ekar av hysteriska kvinnoskratt. Plötsligt är
Carl bara där, entusiestiskt spyende i en grön papperskorg.
Det långa håret är mattslitet och risigt men visar inga tecken
på att glesna. Han tittar upp och torkar det imponerande hel-
skägget mot jeansskjorteärmen, blicken är kolsvart och
sökande, som ett djurs. Han får syn på rollpersonerna och
vänder sig blitsnabbt om och springer ned för trapporna mot
Nackaterminalen. Han slänger sig hals över huvud ned på
saltsjöbanans spår och springer i full karriär genom betong-
landskapet.
Halvvägs ute ur tunneln, precis vid en krök, stannar han och
vänder sig mot rollpersonerna.

”Stanna,” skriker han och håller en knytnävsstor sten i handen
som om han skulle slunga den mot sina förföljare. ”Vad vill ni
mig? Jag kan se att ni inte är fria människor. Ni är grå. Så vad
fan vill ni?” Det börjar sjunga i rälsen. Saltsjöpendeln är på
ingående. De har inte mer än en minut på sig. Carl kliver inte
av spåren innan han fått ett svar han kan acceptera. Springer
rollpersonerna fram mot honom börjar han kasta sten. Han
siktar mot huvudet och är riktigt bra på det. Han får iväg fyra
stenar innan de kommit fram.

När rollpersonerna försöker flytta honom fattar han kramp-
aktigt tag i ett par slipers och vägrar släppa. Det krävs ett
STY-slag med 5 i marginal för att bryta loss Carl och vräka
honom åt sidan precis innan tåget kommer. För att kasta sig
åt sidan i sista stund krävs ett Rörliga manövrer eller SMI-
slag. Träffas man av tåget får man ett dödligt sår. Den halv-
galne uteliggaren är beredd att lyssna på rollpersonerna så
länge de berättar att de upptäckt att något underligt sker på
museet och att de känner till Operation upprensning. Att bara
hitta Allan är inte en tillräckligt stark motivation. När Carl
fått ett svar han accepterar nickar han och suckar. Bakom
honom syns ljusreflektionerna från pendeltågets lyktor bakom
kröken och susandet blir till ett dånande. Han står helt stilla,
en svart trasa mot det bländvita ljusskenet. I sista sekund tar
han ett steg framåt och kliver ur vägen för tåget som forsar
förbi i en störtvind som nästan sliter omkull rollpersonerna.

När tåget är borta är de ensamma i en kolsvart och helt tyst
tunnel - mörkerseendet är helt förstört av tåget. Det rasslar i
makadammet en bit bort. Konversationen med Carl blir
besynnerlig på gränser till det surrealistiska. Han tycks röra
sig oerhört snabbt i mörkret. I ett ögonblick ser de honom
tända en cigarett vid en betongpelare hundra meter bort för
att viska helt nära någons öra några sekunder senare. Ljudet
förvrängs av betongen och pelarna och rollpersonerna kan
förmodligen rationalisera bort alltsammans med taskig
akustik.

Innan samtalet börjar säger Carl åt dem att ta av sig sina
klockor och mobiltelefoner och lägga dem på en betongplatta
mitt i gången. Sedan ber han dem kliva tillbaka. Ljudet av
vätska som hälls ut hörs och plötsligt sticker det i näsan.
Bensin. Innan någon hinner ingripa brinner rollpersonernas
apparater. Carl ser på med ett brett grin medan mobiltelefo-
nerna vrider sig i lågorna. En av spelarna (den med lägst men-
tal balans) tycker sig se små skalbaggsliknande varelser som
flyr från det rykande infernot av smält plast och blottade
kretskort. Carl är först intresserad av vad rollpersonerna vet.
Han hör sig för om sina gamla vänner och fäller lite lakoniska
kommentarer om att ”sådant kan man vänta av klassförrädare”
och ”det var ju typiskt”. När de nämner Renate blir han hatisk
och bitter. ”Den jävla borgarfittan. Hade det inte varit för
henne hade vi kanske lyckats. En kula väntar på henne på
andra sidan. En liten grå kula av bly.”

När han svarar på spelarnas frågor och försöker förklara vad
de kan vänta sig blir han mer och mer osammanhängande och
verkar allt mer sinnessjuk.
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Han kan tala om att Maoismen bara var en täckmantel.
”Politik är en bild av vad som pågår, inte vad som egentligen
sker,” säger han och förklarar att det var aktionerna i sig som
var målet. ”Kineserna slogs mot en långt värre fiende än vi.
Där härskade fortfarande Li-Pao och hans gelikar. Alla spår
var tvungna att raderas för att ge människan en chans.” Han
påstår att bara han förstod vad som verkligen pågick.

”Hur går det för Ramzi förresten,” frågar han plötsligt och
skrattar. ”Har han fortfarande bensin i sin blomspruta? Väntar
på revolutionens dag fast den aldrig kommer.” Eftersom spe-
larna förmodligen aldrig hört talas om Ramzi tidigare är det
en viktig ledtråd. Om de visar att de inte vet vem Ramzi är
slutar Carl omedelbart prata om honom. Annars fortsätter
han. ”Herr Mamoud och hans små pamfletter. Vet ni att han
bränner dem så fort de är tryckta? Han är aldrig nöjd den lille
Ramzi. Strävar efter perfektionen som inte finns.”

Carl svävar lätt iväg och börjar prata om oförståliga filosofiska
system och historiska händelser ingen hört talas om. Om man
pressar honom om varför han ledde Operation upprensning
blir det kryptiska svaret något i stil med ”konsten bygger
vidare på deras lögner om hur allt ser ut, den är en lögn i sig.
Precis som historien - en in i minsta detalj genomtänkt för-
falskning. Men en dag skall vi kasta våra träskor i det stora
hjulet och pang! Jag säger ingen mer tid! Vi har haft allt för
mycket tid!” Carl skrattar vansinnigt sedan blir han tyst en
lång stund. Han andhämtning är tung i mörkret.

”De har byggt en maskin i museet,” viskar han. ”Jag har hört
dem hamra sedan nittonhundrasextioåtta. Nu sköter den
hundra förfalskares arbete och spottar ur sig sina små barn.
Små barn med klor och tick-tack kroppar. Tick-tack krop-
par.” Sedan är han borta.

Carl Nygaard
Carl lever numera med en grupp dårar i tunnlarna under
Sollentuna. Han använder gula gången som mötesplats och
kontakt med en verklighet han håller på att glida bort ifrån.
Han har lämnat kampen om historien till andra och studerar
vansinnets mysterier på mycket nära håll. Han är strax över 50
men ser ungefär tio år yngre ut tack vara sitt långa, tjocka hår
och intensiva, svarta ögon. Carl är mycket verbal och i sina
bästa stunder påminner hans prat om poesi eller en text från
en absurd pjäs. Han går den mörka vägen mot Uppvaknandet
men har ännu inte uppslukats helt av sina djuriska drifter.
Kanske är det hans ständiga försök att rationalisera sina
handlingar som hindrar honom från att nå längre på den
mörka vägen.

RÖR:13, STY:17, TÅL:11, UTS:9, EGO:16, KAR:13,
UPP:10. Mental balans: -100.
Längd: 173cm.
Vikt: 75kg.
Sinnen: Ser delvis genom illusionen, kan få förändrad tids och
rumsuppfattning när som helst.

Förflyttning: 7m/SR.
Handlingar:2.
Initiativbonus: +1.
Skadebonus +3.
Skadekapacitet: 4 skråmor=1 lätt sår, 3 lätta sår=1 allvarligt
sår, 3 allvarliga sår=1 dödligt sår.
Uthållighet: 85.

Förmågor: Befallande röst (se kapitlet ”bortom det mänskli-
ga” i regelboken) 
Färdigheter: Slåss utan vapen 7, Stenkastning 14, Humaniora
(Arkeologi) 14, Naturvetenskap 5, Informationssökning 12,
OcKultism 11, Kabala 5.

Anfallsätt: Sten: 1-15skr, 16-18ls, 19-20as, 21+ds. Vansinnets
skola 6.

Ramzi och pamfletten : Museet och Bagarmossen
Ramzi Mahmoud arbetar som städare på museet. Får man tag
i hans anställningspapper eller frågar bland personalen får
spelarna veta att han hat samma jobb i mer än femton år.
Hans hemadress är okänd och han finns inte i några register.
Löneutbetalningen går till ett postgirokonto registrerat på ett
kontor i Bagarmossen. Ramzi jobbar på nattskiftet.

Om de konfronterar honom blir han defensiv och nekar till
allt. Han känner ingen Carl, vet inget om någon operation.
Inga förhör eller trick kan få honom att tala. Det enda sättet
att få fram något är att skugga honom när han går från jobb-
bet vid fyratiden på morgonen. Ramzi är mycket försiktig,
speciellt om rollpersonerna konfronterat honom. Han åker
lokaltrafik och byter från buss till tunnelbana till pendeltåg.
Ibland byter ha färdriktning helt och hållet för att skaka av sig
inbillade eller verkliga förföljare.

Jakten går genom gryningsgrå förorter och smutsiga skogs-
partier tills han kommer fram till Bagarmossen vid åttatiden
på morgonen. Här går han direkt in till en kopieringsfirma
och stannar i tio minuter innan han promenerar ut i ett större
skogsområde. Han stannar vid en byggbarrack uppställd vid ett
sandtag och kliver in.

Ramzis hem är sparsamt inrett med en tältsäng, primuskök
och konserver. Sönderlästa böcker fyller barracken från golv
till tak. Det är framför allt konsthistoria, arkeologi, vänster-
litteratur och religiösa tidskrifter som Vakttornet och Vakna.
Understrykningar och marginalanteckningar på arabiska fyll-
ler varje sida.

Personalen på kopieringsfirman är morgontrötta och sura. De
vill inte visa vad Ramzi lämnat in men orkar inte göra något
motstånd mot hot eller övertalning. En finnig praktikant
räcker fram en fortfarande varm kopia av ett flygblad.

”Den infekterande maktstrukturens grepp om allas sinnen
hårdnar allt eftersom de rycker fram genom vår uppfattning
om historicitet och skapar sina förgiftade analysverktyg av
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demonterade dogmer. Den frie kan inte längre lyssna på
någon källa som inte först sönderdelats och betraktats ur sina
beståndsdelars enskilda synvinkel. Senast i raden av övergrepp
mot den allmänna mänskliga rätten att fördela sanningen till
yttre omständigheter och där tillintetgöra den till fördel för en
annan och trovärdigare förklaring är monumentalbyggnatio-
nerna som natt och dag fyller officiella byggnader i hela lan-
det. Att konsten strukturerats av maktfullkomliga krafter,
bara i syfte att bedra och befläcka det sannolika är sedan länge
ett känt faktum hos den kritiska konstvetenskapen. En san-
ning som inte kommit utan höga pris till oss.

Både Gotromow och Wallaskios död är ännu outredda och
kommer aldrig att uppklaras så länge de krafterna som idag är
makten förblir omotsagda av en utvecklad skara hyperkritiker
vars talang det är att stå på den ena eller andra sidan. En bild-
ning är inte möjlig utan att infekteras av de värden som bil-
darna sitter med - nej, den enda friheten som kommer med
intellektet kan fås genom fritt tänkande. Sammanbryt de
normsystem du tror relevanta och balkanisera ditt medve-
tande för att se hur alla andra koagulerar mot det stora Detets
punkt då de första makthavarna skrattande slukar vad de ska-
pat i atomålderns skymning. Fler skall de martyrer som de
sanna bildade måste utstå att se falla från sin skara bli. De
känner inte oss för vi har ingen dag i deras universitet - inget
annat än fabriker för lögner är dem - men vi finns där mitt
bland dem. Drar våra vagnar och torkar deras falska förfalsk-
ningar från gröna tavlan med rättfärdighetens glömska. Varje
dag sluts snararn kring allas halsar och vi förlorar frihetens
luft. För varje tanke som de säger är sann dör tusen andra
obrukade. De har dödat min vänkamrat Allan. Hans kropp
kommer aldrig att hittas, de har sett till det väl. Han sökte
besegra samma monstrum jag aldrig vågat möta. Livets hjul
står fortfarande och jag vågar inte ta mig an det. Det maler
ned all sanning varv för varv och hånar mig varje natt. Jag hör
springandet av små stålben där uppe då maktens maskiner
föder sina hungriga fästingar som blöder historiens sanning ur
de hisnande tingen. Jag kallar till samling nu för alla de som
vet vad som gör det till en falskhet. Det vi inte vågar tro är
sant. Och vi är små som barn.”

Gotromow och Wallaskio är två helt okända polska medi-
akritiker som var aktiva i Solidaritetsrörelsen under 70-talet.
De har inte publicerat något förutom några förvirrade artiklar
i studenttidningar och det är mycket osannolikt att rollperso-
nerna kan ta reda på några detaljer kring deras försvinnande.
Antydningarna om Livets hjul  och Allans död är de enda rik-
tiga ledtrådarna i den förvirrade pamfletten som ger en inblick
den intellektuella labyrint Ramzi sedan länge gått vilse i.

Om spelarna konfronterar Ramzi med flygbladet blir han helt
tyst och slutar försvara sig. Han vill höra rollpersonernas teori
om vad som är i görningen på museet och bidrar bara med
spridda kommentarer. Han vill träffa rollpersonerna nästa dag
på museet, det har varit en lång natt och han behöver sova. Är
de hårdhänta eller aggressiva reagerar Ramzi med total apati
och kurar ihop sig i en liten boll på golvet. Vid det här laget
är spelarna förmodligen rejält frustrerade över att ingen som

verkar veta något beter sig rationellt. Men utan deras vetskap
är de mycket nära dramats upplösning.

Klimax i furu : Museet
Om rollpersonerna behöver ytterligare pekpinnar som visar
dem vägen till konstverket på museet kan du låta dem
drömma om oljade hjul i trä som mal sönder deras kroppar
och flätar dem till oigenkännliga och abstrakta former medan
en museigude mumlande beskriver altarskåp från Dalarna.
Men förmodligen har spelarna all information de behöver för
att skrida till handling. Det finns i grund och botten två sätt
att närma sig problemet. Antingen tror rollpersonerna att
Allan, Ramzi och Carl är galna och deras aggression mot
museet och konsten helt missriktad eller så börjar de förstå att
de har rätt. Ävntyrets slut blir helt olika beroende på spelar-
nas val och de bör känna att de står inför ett vägskäl när de
kommer till museet nästa dag, men du behöver inte bli över-
tydlig.

Om spelarna undersöker livshjulet bör du beskriva det så hot-
fullt och detaljerat du bara kan. Efter en liten stunds letande
upptäcker rollpersonerna att några av bräderna lossnat - som
om någon klättrat omkring bland de smala furubalkarna.
Behöver de ytterligare incitament kan du låta dem hitta en
droppe blid på trappan under konstverket. Om de undersöker
konstnären vars namn - Lian Rate - står på plaketten visar det
sig snart att han inte existerar i några register. Namnet är ett
anagram av Rataniel. Försöker rollpersonerna klättra upp i
Livshjulet stoppas de omedelbart av arga väktare och får en
rejäl utskällning, omgång eller anmäls till polisen beroende på
hur de sköter sig.

I chronoiternas tjänst
För de som väljer den etablerade sanningens väg är valet gan-
ska solklart. De berättar vad de varit med om för säkerhets-
chefen eller museiledningen och lämnar saken i deras händer.
Ramzi avskedas och tvångsintas (kanske på spelarnas inrådan)
på psykakuten där han begår självmord. Renate säger upp sig
när hennes kontakt med Operation upprensning uppdagas
och Allans kropp hittas aldrig.

Livshjulet fortsätter att snurra och allt fortsätter som vanligt.
Uteliggare, tiggare, gatumusikanter, radikala tidningsförsäl-
jare och andra udda existenser undviker rollpersonerna eller
flyr i skräck när de kommer gående. De har blivit utanförska-
pets fiender och illusionens försvarare. Det är viktigt att spe-
larna anar betydelsen av deras handlingar, att de sett till att
upprätthålla status quo och begravt sanningen om Allans för-
svinnande.

Dagen efter avslöjandet bjuds de upp på Inga-Lill Perssons
kontor för ett möte med henne, säkerhetschefen och kansli-
chefen Aaron Rapp. Inga-Lill berömmer rollpersonerna för-
säkrar dem om att Allan kommer att återfinnas i sinom tid.
”Vi har inte anat att så destruktiva element som de här 
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förvirrade vänsterterroristerna funnits på museet. Ni har
avvärjt en potentiell katastrof. De rätta personerna kommer
att få höra det här och vederbörligen belöna er,” säger hon
torrt.

Det är fullt möjligt att de i det här läget själva vill fullfölja
utredningen och undersöka livshjulet, särskilt om de är säker-
hetsvakter eller poliser, men ledningen gör allt för att avstyra
undersökningen. ”Det här har rört sig till en helt annan nivå.
Det förstår ni säkert. Nu handlar det om politisk terrorism
och inte ett enkelt försvinnande. Var nöjda med er insats,
andra instanser tar över härifrån.”

Om rollpersonerna är poliser får de snart bekräftat att ärendet
sköts av en annan grupp från och med nu. Det enda sätt de
kan få reda på sanningen om Allans försvinnande är att gå
utanför systemet och ta sig in i museet nattetid, förmodligen
med Ramzis hjälp. Om spelarna väljer att inte fortsätta utred-
ningen och underordnar sig chefernas beslut kan det här bli
början på en kampanj i chronoiternas tjänst. Det kan vara
mycket spännande att låta spelarna utföra allt smutsigare upp-
drag och bindas närmare och närmare sina omänskliga herr-
rar. Hur lång tid tar de innan de förstår vad som är i görning-
en? Vad händer om de försöker backa ur och vilken blir den
slutliga belöningen för deras tjänster?

Inbrott
Det är troligt att rollpersonerna kommer att välja att ta kon-
takt med Ramzi snarare än museiledningen. Allt de sett tyder
ju faktiskt på att Allan, Carl och de andra var något stort på
spåren. Om de trakasserats av chronoiternas tjänare kommer
spelarna att vara extra benägna att se saker ur Ramzis synvin-
kel. De träffar honom i kafferummet i västra stallet. Han ber
dem följa med och visar vägen ned i kulvertarna som går mot
museet. ”Allan var något på spåren,” säger han och svettas
ymning. ”Ni har nog förstått att något är fel här på museet,
annars skulle ni inte kommit till mig. Föremålen är inte vad
de verkar vara, det finns något annat bakom dem. Något som
ledningen försöker dölja. Allan trodde att Livshjulet hade
något med saken att göra. Det sattes upp för att ersätta
Solskåpet efter vi eldat upp det.”

Som svar på frågan varför de brände Solskåpet och de andra
altarprydnaderna svarar Ramzi svävande. ”Allan var säker på
att det var nyckeln. Jag tror han hade rätt. En hel massa
underligheter hände efter aktionen.” Ramzi berättar om sot-
fläcken som inte gått att tvätta bort och om pojken som blev
galen. ”Vi besökte honom ofta, jag och Allan. Han berättade
hur han rest in i det förflutna, eller i alla fall upplevt hur han
gjorde det. Men det var ingen forntid du eller jag känner till.
Kanske var det den sanna historien han såg, den de inte vill
att vi skall känna till.” Han verkar skamsen över att han själv
inte undersökt Livshjulet närmare. ”Det skrämmer mig och
jag kan inte gå nära det. Jag tycker att det kryper och rasslar
om det på nätterna och jag är inte redo att dö. Inte som
Allan.” Ramzi är säker på att Allan omkommit då han under-

sökte livshjulet men han vet inte hur. Han erbjuder sig att
gömma rollpersonerna i en skrubb på första våningen tills han
börjar jobba. ”Det finns inga larm i utställningslokalerna,
utom på montrarna. Väktarna går sin runda en gång i timm-
men. Jag går med min vagn precis efter att väktarna gått, det
borde ge er nästan en timme i fred.” Om rollpersonerna
behöver hämta något hemifrån, som vapen eller ficklampor,
erbjuder sig Ramzi att släppa in dem genom Västra stallet
efter stängningsdags.

Museets salar är gråkallt ödsliga om natten. I ögonvrån verkar
skeletten följa rollpersonerna med blicken och altarskåpens
myller påminner om öppna massgravar. Hjulen på Ramzis
städvagn gnisslar gällt. Livshjulet hänger som en dräktig
spindel över trapphuset. Det här är äventyrets klimax. Dra ut
på det så mycket du vill. Låt spelarna fumla omkring bland
balkarna en bra stund innan de hittar Allan. En bräda ger vika
och en av rollpersonerna lyckas med nöd och näppe (eller ett
rörliga manöverslag) fatta tag i en stålvajer. Hängande över
trappan ser han hur en av vakterna kommer för att undersöka
- ficklampsskenet spelar i gyttret av plank och kastar sjuka
skuggor. Just då ser man de första symbioterna. Först verkar
de bara vara vanliga skalbaggar men då de kommer närmare
ser man de klapprande käftarna av stål och hör tickandet.

Klarar rollpersonerna av att sitta helt tysta medan de första
stålbaggarna börjar krypa över deras kroppar, eller rasar de
ned genom konstverket och måste konfrontera vakterna? Till
slut hittar de Allan. Han är inspunnen i en grå kokong av
smala ståltrådar. De skär in i hans kött. Ansiktet är uppslitet
och när han talar slits läpparna i stycken då tunna trådar kar-
var sig in i det mjuka köttet. Men han ger sig inte innan han
spottar fram orden på en våg av blod som plaskar mot spen-
golvet långt där under. ”Det är en lögn,” bubblar det fram
mellan sammanbitna käkar. ”Hela skiten är en lögn och den
här maskinen är Deras. Bränn skiten! Den sanna historien
finns här, i museet - det är därför...” Han ser sig skräckslaget
omkring.

Ett bultande av pistonger och öronbedövande tickande börjar
höras. Han pressar huvudet framåt mot rollpersonerna.
Ståltråden skär in i ansiktet, blottar ben och klyver hans ena
öga, men han verkar inte känna det. ”Den som har makten.
Den som styr. Den som har makten över det förflutna, styr
framtiden! Låt dem inte blända er! Lova att ni hittar det
sanna! Herre Gud. De kommer! Bränn skiten. Bränn!” Han
sparkar ut med en fot och en flaska faller mot trappan. När
den krossas känner de stanken av bensin. Ytterligare två
flaskor ligger i en halvöppen väska som ligger vid Allans fött-
ter. Det är de Molotovcocktails han tillverkat hemma i köket.

Rasslandet av myriader skalbaggsfötter hörs och plötsligt ver-
kar balkarna myllra av chronosymbioter. De kastar sig mot
rollpersonerna och river i dem med sina små klirr. Var och en
förmår de inte mycket, men tillsammans blir de livsfarliga.
Larmet har lockat hit vakterna och Lars Munksjö är bland
dem. Han springer mot brandskåpet på andra siden salen och
sliter fram ett hagelgevär.
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Om spelarna inte använder brandbomberna är deras enda
chans att kasta sig ned ut livshjulet och hoppas att de inte slår
ihjäl sig på stentrappan. Det är ett sex meters fall på ojämnt
underlag - lägg till sex till effekten på falltabellen. Sätter de
eld på livshjulet står de mitt i ett flammande inferno.

Vakterna flyr hals över huvud då brinnande benin regnar ned
över dem och långt borta börjar brandlarmat tjuta.
Rollpersonerna ser hur balkarnas furuyta äts bort av elden.
Under trälagret finns beslag av koppar och stål och sirliga
tecken karvade i ben. Ovanför dem dånar larmet från
Urverket. Livshjulets död har öppnat porten till Metropolis.

När de höjer blicken ser de ett oändligt virrvarr av kugghjul,
lod, kedjor och drivfjädrar. En enorm urtavla mäter tiden med
osviklig precition. Flammorna kastar skuggor över hukande
varelser som klänger omkring i maskineriet. Ovanför allt
brinner en blodröd himmel. Ådror av åska genomspränger
skyarnas kött och svarta fågelliknande varelser kretsar på hög
höjd. Ett ögonblick senare rasar lisvshjulet samman och spe-
larna måste kasta sig mot en avsats i närheten för att inte rasa
ned i avgrunden under dem. Så blir allt tyst. De är tillbaka i
museet och måste fly hals över huvud för att undkomma polis
och brandkår. När de springer genom museets utställnings-

hallar ser de hur det börjar röra sig i montrarna. Den sanna
historien håller på att vakna.

Utanför
Det är meningen  att Luttras av Eld skall vara en introduk-
tion till äventyr på Museet för historia, inte slutet på dem.
Därför är det viktigt att skulden för branden hamnar på
någon annan. Ramzis kropp kanske hittas i den brinnande
bråten och vakterna är för skräckslagna för att minnas roll-
personernas ansikten. Chronoiternas ställning på museet är
tillfälligt försvagad av Livshjulets död.

Kanske tar Bureus tillfället i akt och kontaktar rollpersonerna
med fler insikter om historiens natur, eller så måste de
ensamma försöka tränga igenom lögnerna. Hur som hels är de
inte längre en del av den vardagliga världen, de har sett him-
lens förgård och det har märkt dem för evigt. Oavsett hur de
klär sig eller uppför sig behandlas de som outsiders och
suspekta när de rör sig bland vanliga människor. Ingen tror på
vad de sett och om de inte passar sig blir de av med både jobb,
bostad och sin frihet. Märkta av sina upplevelser finns det bara
en väg att gå - längre in i mörkret som leder till sanningen.
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Appendix: Kunskap är makt
Kungliga Biblioteket och forskning i KULT och Mage

Forskning i rollspel
Att gestalta forskningsporcesser i rollspel är en svår konst.
Det blir lätt långtråkigt att få mängder av fakta upprapade för
sig och rulla ändlösa rader av "Library Use" och "Read Latin"
för att komma åt den där kritiska ledtråden. Det finns givet-
vis lika många lösningar på problemet som antalet spelstilar,
men materialet i den här modulen är presenterat för att göra
forskningen i sig till en rafflande upplevelse. För att lyckas
trollbinda spelarna och engagera dem i sökandet efter den
dolda sanningen i historien gäller det att inte göra arkivletan-
det alltför abstrakt.

Ge bibliotekarien på kungliga biblioteket en intressant per-
sonlighet, låt spelarna ana att han eller hon har en egen agen-
da och dolda motiv för att ta fram specifika källor. Tvinga spe-
larna att lyssna på forskarnas egna skruvade teorier och låt
dem gå på krogen med skäggiga överliggare som bara verkar
intresserade av att stöta på den unga konstnärinnan innan de
får diarenumret till Bureus dagbok. Fyll bibliotekslokalerna
med dofter, ljus och underlig arkitektur. Beskriv de målade
strävpelarna, smala balkongerna och de blonderade juridik-
studenterna i KB´s läsesal. De sensuellt laddade blickarna från
den charmige konstvetaren som alltid råkar få platsen bredvid
spelarna i Vitterhetsakademins bibliotek skapar en helt annan
laddning till ett annars trist faktasökande.

Låt böckerna vara starka personligheter i sig själva. Sumlans
svullna, sönderfallande majestät och Atlanticans fantasifulla
tabeller och illustrationer är lika viktiga ingredienser som
sanningarna som döljs mellan deras gulnade pärmar.
Personlig återkoppling är lika viktigt som i andra typer av sce-
ner. Minnen kan väckas av slumpartade fynd av tidningsarti-
klar, bilder och formuleringar. Solljuset på den gröna läder-
klädda bordssivan kan påminna om en plågsam barndom i
Tensta eller behagliga semestrar på Teneriffa. Färg och form,
dofter och ljud. Men riktningen får aldrig gå förlorad. Det
måste finnas en känsla av angelägenhet. Om spelarna inte
känner att forkningens resultat berör dem kommer de att för-
lora intresset. Tvinga dem aldrig att gräva i dammiga arkiv
bara för att det finns saker i den här modulen de inte tagit
reda på ännu. Montelius övertagande av svenska fornminnes-
föreningen är helt ointressant om berättelsen inte har några
beröringspunkter med de händelserna. Håll tempot. Låt dem
hitta små, intressanta anekdoter som inte har direkt bäring på
problemet av en slump. Om spelarna kör fast, låt dem se en
källreferens till den information de behöver, eller låt ännu
hellre en spelledarfigur nämna något som får dem på rätt spår.
Idealet är att spelarna själva skall känna sig smarta då de drar

slutsatser utifrån tidigare material, inte att de är beroende av
tärningsslag eller dina nycker som spelledare. Låt dem säga
vilka sökord de använder, vilka samlingar de konsulterar och
vem som söker efter vad. Efter ett tag bör de börja bli bekan-
ta med de olika biblioteken och deras samlingar, lära känna
forskare, studenter och biblotikarier. Ta forskningen på allvar,
gör arkivgrävandet till en konstupplevelse.

Tärningsslag i forskning.
När färdighetsslag sker i samband med forskning är det
naturligtvis bäst om spelledaren slår tärningarna i hemlighet.
Om spelaren inte känner till slagets resultat kan missuppfatt-
ningar och felaktiga slutsatser (resultaten av ett misslyckat
tolkningsslag) vävas in i presentationen av forskningsresulta-
tet utan att kunna ifrågasättas. De tre hyvudtyperna av tär-
ningsrull som förekommer i forskningsammanhang är
Sökningsslag, Tolkningsslag och Kunskapsslag. Generellt är
det bättre att låta spelaren komma till egna slutsatser än att
rulla ett slag och ge honom en lösning. Minimera användan-
det av tärningar maximalt och använd dem bara för att för-
höja spänningen. För att hitta den källa man letar efter
använder man först lämplig färdighet för att samla ihop mate-
rialet. Låt spelaren ange vad det är han söker och, hur och var
han letar. Ju korrektare målet ringas in och ju trovärdigare
beskrivningen av sökprocessen låter desto lättre blir slaget.
Vet spelaren inte ens på vilket bibliotek han skall börja kan du
dra av rejält (Kult: -10, Mage: öka Difficulty med 3), men se
till att belöna bra ideér och gott gestaltande av forskningspro-
cessen.

Sökfärdigheterna är:
Kult: Informationssökning och Mage: Academics.

När ett grundmaterial har samlats måste det sållas efter
intressant information och förstås. Tid, kunskap och referens-
litteratur är de grundläggande faktorerna i tolkningsarbetet.
Har en läkare ett par timmar på sig att gå igenom en tid-
ningsartikel i Journal of Medical Science med sitt eget
referensbibliotek i närheten finns ingen möjlighet att feltolka
innehållet. För en stressad juridikstudent som går igenom en
av Stiernhielms handskrifter med ett ficklexikon i latin blir
saker och ting betydligt svårare. Det finns inga enkla riktlin-
jer för vilka slag som behövs för att förstå ett material.
Språk och akademiska kunskapsfärdigheter är naturligtvis de
vanligaste.
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Exempel på lämpliga färdigheter: Kult - Astrologi, Bokföring
och redovisning, Datorkunskap, Gifter och droger,
Kryptografi, Numerologi, Motorkunskap, OcKultism,
Parapsykologi, Skriftlig framställning, Språk, Teckna, måla,
skulptera, Brottsplatsundersökning, Förfalskning,
Humaniora, Medicin, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap.
Mage: Crafts, Technology, Academics, Computer,
Cosmology, Enigmas, Investigation, Law, Linguistics,
Medecine, Occult, Science.

Referenslitteratur kan ge hyfsade bonusar om man har tid att
använda den (Kult:+5, Mage: -1 difficulty, för ett komplett
referensbibliotek). När karaktären tolkat materialet är det
dags för spelledaren att presentera innehållet i forskningsre-
sultaten.

I den här modulen sker det främst genom spelhjälpmedel med
viktiga citat ur källorna, men du har säkert en egen favorit-
metod. Att gradvis avslöja mer och mer under en scen där
spelaren i detalj beskriver sin forskningsdag, med fikapauser
och allt, kan vara mycket effektfullt för verbalt duktiga grupp-
per.

Nu finns alltså fakta i spelarens hand, tolkat och klart. Idealet
är att spelaren själv nu skall kunna dra slutsatser eller finna
ytterligare forskningsvägar. Känner spelaren inte till något
som karaktären borde kan du slå ett slag för att se om han
råkar tänka på det. Frågar spelaren specifikt vad han känner
till om en person eller ett område bör du gå in på djupare
detaljer än om han erinrar sig sina kunskaper "av en slump".
Hur mycket du avslöjar beror på hur högt tempo du vill hålla
i berättelsen.

Förbjuden kunskap 
Maktens representanter gör allt för att hålla kunskapen om
sanningen utanför allmänhetens räckhåll. Vare sig det är
teknokraternas program för att sterilisera magin, Arkonternas
kamp mot människans uppvaknande eller godhjärtade makt-
havares strävan att skydda oss från uråldrig fasa så är resulta-
tet det samma. Vissa böcker och föremål förstörs, andra sätts
upp som skadade, försvunna eller utlånade. I Stockholm finns
nära nog alla skrifter av den här sorten i KB´s speciella sam-
ling. Här förvaras Bureus, Stiernhielms och Rudbecks hand-
skrifter, dagböcker och brev tillsammans med Strindbergs
privata korrespondens från Infernokrisen och manuskript till
moderna diktsamlingar av schizofrena visionärer.

Genom ett osynligt nätverk av informatörer och agenter spå-
ras misshaglig litteratur upp redan innan den publicerats och
låses in i fuktreglerade arkiv. Vill man läsa något av de  brev
eller skrifter som märkts med en röd stämpel får man höra att
de ligger på restaureringsavdelningen eller att de för tillfället

används av andra. Detta är lögn. En välrenomerad forskare
kan få tag i verken efter veckor av uppvisande av referenser
från universitet och samtal med skrämda bibliotekarier.
Personalen vet inte varför tillgången till böckerna är begrän-
sad, en nyanställd eller praktikant kanske till och med kan
skvallra om att han sett att de inte är utlånade eller skadade.
En lekman måste uppvisa särskilda forskningstillstånd från
Riksantikvarieämbetet eller Vitterhetsakademin för att få till-
lgång till de märkta skrifterna. En slipad förfalskare eller
bluffmakare är den enda som kan komma runt de formella
kraven. Volymerna får inte på några villkor föras utanför KB´s
särskilda läsesal som ständigt övervakas av kameror och
säkerhetspersonal. De får inte kopieras eller fotograferas.

Att bryta sig in i KB´s särskilda samlingar är omöjligt för alla
utom de allra förslagnaste proffs och även de kan inte undvi-
ka de subtila övernaturliga skydd som bevakar de oskattbara
böckerna. Någon vecka efter stölden kommer polisen att få
ett anonymt tips om var bytet finns och utredningen leder
snart fram till spelarna om de inte vidtagit exeptionella åtgär-
der för att gömma sig (som att fly till ett land utan utläm-
ningsavtal).

Spelarna är alltså hänvisade till att studera skrifterna mellan
09.00 och 18.00 måndag-lördag. Om någon ägnar skrifterna
mer än ett par dagar i streck varskos bibliotekets ledning och
åtgärder vidtas för att avbryta studierna. De som överklagar
på juridisk väg eller avslöjar dessa missförhållanden för press-
sen utsätts först för diskreta påminnelser om tidigare biblio-
teksrelaterade förseelser som bortslarvade böcker, sedan
anklagas man rent ut för att ha skadat skrifterna.

Biblioteket har tillgång till välbetalda jurister som ser till att
vinna alla processer. Den som irriterar ledningen tillräckligt
förlorar snart sitt akademiska anseende då privata brev om
bristande forskaretik och vårdslöshet börjar cirkulera i univer-
sitetens nätverk. Man bör veta precis vad man letar efter
innan man kvitterar ut böckerna, en andra chans att studera
dem kan bli mycket dyrköpt.

De begränsade möjligheterna att studera de speciella sam-
lingarna gör att du som spelledare kan bestämma precis hur
mycket information spelarna får ut av sina studier innan de
avbryts. En bra tumregel är att de bör bli avskurna från sitt
forskningsmaterial medan de fortfarande känner att de har
saker att hämta i källorna, förlusten skall känns frustrerande
och orättvis, men de måste ha tillräckligt med information för
att äventyret skall kunna fortsätta. Om du inte vill tvinga dem
att ta till drastiska metoder för att få tillgång till böckerna och
stöta sig med KB.

I de speciella samlingarna finns bland annat följande titlar. De
som är markerade med ett K finns inte med i datorsystemet
REGINA och de som har ett X bredvid sig finns inte upp-
tagna i några kataloger. Bara de mest insatta bibliotekarierna
känner till deras existens.
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Olov Rudbeck
- Atland eller Manhem (1:a tryckningen)
- Dagböcker (14 volymer) (K)
- De Götiske magi (X)

Johannes Thomae Agrivillensis Bureus  
-Sumlen, där uthi äro Åtskillighr collectaneer, som uti een
och annan måtta tiäna till antiquitetens excolerande.

-Monumenta sveo-gothica hactanus exsculpta

-Smaragdina tabula chronologic cherubinicc hactenus sigilla-
te, pro assertione veritatis evangelicc ex ungvibus bestic, : in
confirmationem fidelium Augustenc confessionis et sola-
tioum gementium et in fidelium emendationem. (under pseu-
donumen Iesu Tuos Amore Bea, initialerna ITAB är hans
egna.) (K)

-Runakänslones lärospån
-Runa ABC-boken
-Nordlandalejsonens Rytande
-Alruna Redeviva
-Buccina iubilei ultimi (det sista jubileets basun) (K)

Olaus Magnus
-Historia de gentibus septentrionalibus, Historia om de nor-

diska folken (första latinska provtryckningen utan senare för-
ändringar)

Olaus Wormius
-Necronomicon (latinsk översättning av det arabiska origina-
let) (X)
- Olaii Wormii Historia animalis qvid in Norvagia qvandoq:
e nubibis decidit sata ac gramina, magno incolarum detri-
mento celerrime depascitor

Georg Stiernhielm
- Orginalanteckningar till moralpoemet Ludus Hecules 
- Runa svethica, duobus systematibus comprensa, quorum
primum (K)
- Gambla Swea - och Göta - males fatebut
- Georgi Stiernhielmi Anticluverius. Sive scriptum breve,
Johanni Cluverio … oppositum: gentis gothic originem et
antiquissimamin scandiavel Scandinavia sedem vidicans.

KULT
Kungliga biblioteket står under den självständige Malkuth-
Liktorn Hilding Rabes beskydd. Han är ytterst ansvarig för
programmet att utplåna eller begränsa tillgången till misshag-
lig litteratur i Sverige. Fram till 1600-talets mitt var Rabe

mycket effektiv och lyckades förstöra alla spår av den
Hyperboreiska högKulturens litteratur. Men allt förändrades
efter ett möte med Georg Stiernhielm, som vid tidpunkten
för mötet just börjat förstå sin situation som fängslad männ-
niska genom studier av antik filosofi. Rabes odödliga hjärta
greps av en oförklarlig respekt för kunskapen Stiernhielm
vunnit genom litteraturen. Nästa gång en bok skulle kastas på
elden tvekade Rabe. Under århundradenas lopp har tvekan
vuxit till en djup respekt för kunskapens helighet. Liktorns
förändring har inte varit lika radikal som sin mästares och när
Malkuth började hjälpa mänskligheten att uppnå upp-
vaknande valde Rabe att förbi Demiurgens plan trogen.

Det är mer än hundra år sedan Rabe förstörde en bok. I ställ-
let arbetar Rabe för att göra människor ointresserade av sann
kunskap och arbetar hårt för att göra den svårtillgänglig. Ett
stort antal titlar har försvunnit i överföringen mellan kartotek
och datorsystem som LIBRIS och REGINA, andra samlas i
KB´s speciella samling. Egentligen är Rabes tillvägagångssätt
effektivare än bokbränning och hetsjakt på fritänkare, men
många äldre liktorer, särskilt de som tjänar Geburah och
Kether förfasas över hans mjuka metoder. Problemet har upp-
märksammats av högre makter och en ny ansvarig för
mörkläggningsprogrammet utsetts. Heinrich Ramsberg är en
Nefarit som villigt tjänar de kvarvarande Arkonterna. Som
människa ansvarade han för ett stort antal av Nazisternas
bokbål i Berlin och har en verklig passion för sitt arbete. Rabe
vägrar att samarbeta med Nefariten, som hittills nöjt sig med
att kontrollera rejvkommissionens häxjakt på droger och exta-
tiska ungdomar som hotar illusionen.

Ramsberg har gjort flera försök att ta makten över biblioteks-
världen, men Rabes inflytande i de akademiska och politiska
kretsarna är starkt. Snart kommer den plågade själens frustra-
tion att bli starkare än Nefaritens självbevarelsedrift och
anlagda bränder drabba privatsamlare och offentliga biblio-
tek. Rabe har värden som en normal liktor. Hans mänskliga
gestalt är en korpulent herre i femtioårsåldern med smak för
whiskey och goda cigarrer. Han ger ett faderligt intryck med
sina valrossmustascher och måttsydda engelska kostymer.
Han bor på en halvt förfallen herrgård på Lidingö tillsamm-
mans med ett par synnerligen ilskna varghundar, som bortom
illusionerna är skinnlösa bestar genomborrade med skärvor av
pansarglas och en nära hundra år gammal, helt mänsklig, tro-
tjänare.

På kungliga biblioteket arbetar tre av liktorns mänskliga tjä-
nare på höga positioner. Chefsbiblotikarie Allan Kjellkvist,
samlingsansvarige Johanna Ingmarsdotter och restorator
Camilla Smith är ovetande pjäser på arkonternas bräde. Alla
tre tror att Rabe är en människa med tillgång till mäktig kun-
skap som ger makt över verkligheten. Som utbildade bibliote-
karier och antikvarier femtioårsåldern borde de vara en gan-
ska sansad samling, men det är lång från fallet. De har fått
tillgång till några av de magiska verk som finns i de speciella
samlingarna och har trevande börjat experimentera med 
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rituell magi. Den magiska värld som plötsligt öppnats för de
åldrande bibliofilerna har gett dem en ny mening i livet och
de är beredda att gå hur långt som helst för att se till att få
ytterligare tillgång till skrifterna. De har fått stränga instruk-
tioner av Rabe om hur de skall hantera de speciella samling-
arna. Det har gjorts smärtsamt tydligt att minsta avvikelse
från hans order kommer att leda till omedelbar förtidspension
och ett slut på tillgången till de speciella samlingarna.

De tre börjar bli alltmer paranoida och ser potentiella kun-
skapstjuvar i alla biblioteksbesökare med avvikande utseende
eller uppenbar ocKult kunskap. Svartsjukt går de igenom pri-
vatpersoners lånelistor för att finna potentiella rivaler om de
speciella samlingarnas hemligheter. Bara de allra mest välre-
nomerade och de som har Rabes godkännande släpps motvill-
ligt in i den slutna läsesalen. Johanna förvarar sin mans .22
revolver i skrivbordslådan i sitt arbetsrum och är beredd att
använda den om hon misstänker att någon planerar att stjäla
hennes någon av hennes älskade böcker.

För sina magiska riter samlas de i Allans sommarstuga i skär-
gården. Både Johanna och Camilla är gifta, men har varit
otrogna med Allan (en gång samtidigt) i samband med deras
esoteriska möten. Egentligen är de passionerat besatta av
Rabe, men projecerar sin fascination på Allan. De är extremt
svartsjuka och tål inte att höra talas om varandras sexuella
kontakter med Allan. Bibliotekarierna har sådana värden man
kan förvänta sig av åldrade akademiker och tiden och rumm-
mets skola mellan 3 och 5.

MAGE
Handhavandet av subversiva skrifter är en viktig del i Den
Nya Ordningens arbete för en säkrare och mer förutsägbar
värld. Sverige, vars politiska liv styrts av Teknokratin sedan
30-talet, har en synnerligen väl utvecklad apparat för att
bekämpa farliga tankar och hindra magiska verk att falla i
orätta händer.

Kungliga Biblioteket används som samlingsplats för de gri-
moarer, krönikor och protestskrifter Teknokratin anser vara 
så farliga att de kan bryta igenom den massiva svenska 
likgiltigheten.

Till dessa hör Bureus, Stiernhielms och Rudbecks magiska
verk och personliga dagböcker. Utöver dessa finns ett hundra-
tal historiska krönikor som omnämner Traditionerna och
deras magiska ideologier, bland annat en unik volym av Olaus
Magnus historia om de nordiska folken som inehåller flera
kapitel om Hermes och Odins ordnar. Samlingarna skyddas
av ett ofattbart komplicerat larmsystem med nanoteknolo-
giska spårsändare och speciella förvaringspärmar som låser sig
om de förs ut ur läsesalen.

Teknokratins personal på biblioteket är helt ovetande om att
de tjänar en global konspiration utan tror att de skyddar ovär-
derliga skrifter från slitage och stöld. Begränsningarna i läse-
tid och tillgång rationaliseras bort, ingen vet vem det är som
utfärdar ordern om att dra tillbaka ett verk från en forskare
och alla hänvisar till det datoriserade utlåningsystemets ofel-
barhet vid klagomål.

Henrik Lindblom, en äldre biblotikarie har börjat misstänka
att allt inte står rätt till sedan han märkt att många volymer
inte förts in i datorsystemet REGINA och har fört upp saken
till diskussion på interna möten. Till en början möttes han
bara med tystnad, men sedan han överklagat till Kulturrådet
har han anklagats för sexuella trakasserier mot den unga gar-
derobspersonalen och hotas med avsked.

Lindblom, som brinner för sitt yrke, är djupt deprimerad och
börjar nästan tro på de grundlösa beskyllningarna. Han und-
viker garderobspersonalen och har slutat prata med sina koll-
legor. Om spelarna får honom att förstå att han är utsatt för
en komplott kommer han att ta deras parti och hjälpa dem att
få tillgång till de speciella samlingarna, även om han förlorar
jobbet på köpet. Om det händer måste spelarna brottas med
det moraliska ansvaret.

Tar de inte hand om Lindblom och ser till att han hittar en
plats där han kan få utlopp för sin kärlek till böcker kommer
han att bli djupt deprimerad och ta sitt eget liv. Lindblom är
en tunn man i 60-års åldern och en av Sveriges främsta
Strindbergsforskare. I hans slitna enrummare på Söder bor
han med tre hemlösa katter och en ständigt växande kaktus-
samling.
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