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Stockholm

Ett äventyr
från Eloso Förlag AB

BAKGRUND
På nattklubben Kabaré Kosmopolit (»Kos-
mo« i folkmun), vid Norra Bantorget i 
Stockholm, avlöser rappa sångnummer, 
komiska sketcher och burleska trolleri-
nummer varandra, allt ackompanjerat av 
den lilla men ambitiösa Inferno-Orkestern. 
Kosmo är känt för att tänja på gränserna 
för det socialt accepterade, men har än så 
länge klarat sig undan nedstängningshot 
och polisrazzior.

De riktigt chockerande numren sker 
gömda i en inre salong, kallad Hades, som 
bara går att ta sig till via en dold sidogång 
från garderoben. Få känner till den och 
ännu färre har tillträde, vilket har lett till 
att Hades blivit en fristad för de med rätt 
kontakter.

Trots att homosexualitet kan ge upp till 
två års fängelse finns det platser i Stock-
holm där människor kan vara någorlunda 
öppna. På Hades tillåts gäster bära kläder 
som passar deras könsidentitet och ingen 

höjer på ögonbrynen över män som håller 
i hand eller att kvinnor kysser varandra på 
ett mer än vänskapligt sätt.

Även om utredare inte själva anser sig 
passa in bland Hades vanliga klientel kan 
det finnas skäl för dem att befinna sig där. 
Många av gästerna har dåliga erfarenheter 
av statsmakten, så när de råkar ut för något 
utöver det vanliga kan de vilja vända sig till 
mer vidsynta utredare för hjälp.

SANNINGEN
En frekvent Hades-besökare är Alexander 
»Alex« Lager, son till den kände affärsman-
nen Torsten Lager. Alex talar tyst om sin 
familj förutom med sina närmsta vänner, 
vilket inkluderar minst en av utredarna. 
Utredaren har förstått att Alex far inte ac-
cepterar sonens homosexualitet.

Vad utredaren inte känner till är att fa-
dern har konsulterat dr Karl-Johan Arke-
fors, som säger sig gjort stora framsteg i att 
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bota allehanda »osunda« beteenden. Alex 
har under falska förespeglingar lurats till dr 
Arkefors klinik vid Serafimerlasarettet på 
Kungsholmen och där utsatts för en förned-
rande och farlig experimentell behandling.

Utredarna engageras i sökandet efter 
Alex när han inte ses till på ett tag. Un-
dersökningarna tar dem genom delar av en 
hemlighetsfull värld där Stockholms homo-
sexuella och transpersoner kan vara öppna 
med vilka de är. Men klockan tickar och den 
utlovade behandlingen riskerar att göra be-
tydligt mer skada än någon kunnat ana.

Dr Arkefors har tillsammans med sin 
bror, ingenjör Adam Arkefors, utvecklat 
en metod för att använda elektricitet med 
högre »precision« mot mentalsjukdomar 
(till vilket de räknar homosexualitet) än 
lobotomi och elchocker. De kallar det för 
psykoelektrisk behandling. Vad de inte vet 
är att experimenten övervakas av en grupp 
mi-go som – i den mån de har känslor lik-
nande människors – roat studerar de korka-
de apornas försök till »vetenskap«.

Mi-go har uppmärksammat de säregna 
energier som frigörs när elektricitet påver-
kar mänskliga hjärnvågor och följer därför, 
genom sin överlägsna tekniska kunskap, 
bröderna Arkefors arbete med visst intres-
se. Kanske finns det i detta något som dessa 
mi-go kan implementera och utveckla i sina 
fortsatta studier av människorna.

SCENARIOT
Alex har inte setts till på ett tag och hans 
vänner, inklusive åtminstone en av utredar-
na, är oroliga. Kan han ha blivit sjuk? Eller 
råkat ut för något? Kan utredarna hjälpa till 
att ta reda på vad som hänt?

Som spelledare kan du vara öppen och 
berätta för spelarna att det är utredarna 
som själva misstänker att något inte stäm-
mer och fråga vilket deras första drag är. 
Annars kan du istället ha en öppningsscen 
där de ska träffa Alex (kanske för att fira ett 
romantiskt jubileum), men han inte dyker 
upp, och folk på Kosmo bekräftar att han 
varit försvunnen en längre tid. Välj det som 
passar bäst för din spelgrupp.

Ett logiskt första steg kan vara att börja 
höra sig för bland gäster och personal på 
ställen som Alex brukar frekventera, om 
var och när han setts senast. Men utredar-
na kan bemötas med misstänksamhet om 
de ger intrycket av att snoka. Restauranger 
och klubbar är med all rätt oroliga för po-
lisspioner som söker anledningar att stänga 
ned verksamheten och gripa såväl gäster 
som personal.

STOCKHOLMS 
DOLDA NATTLIV

Kosmo/Hades
Trots varietéförbud och rusdrycksförord-
ning frodas det beryktade Kabaré Kosmopolit 
(»Kosmo« i folkmun), i hörnet av Vasagatan 
och Tunnelgatan. Och för de som har de 
rätta kontakterna finns i lokalerna också 
den hemliga klubben Hades.

På Kosmo arbetar bl a konferencier Pe-
tri Sandström, under artistnamnet »Petri 
Patron«. Han vet att Alex är något av en 
stamgäst både på Kosmo och Hades, men 
även att han rör sig på ställen som Berns 
och Blanchs (se nedan). Petri har inte sett 
till honom den senaste veckan. Han tipsar 

utredarna om att prata med hovmästare 
Vera Bengtsson.

Bengtsson, som hon vanligen kallas, 
basar över Kosmos garderobs- och serve-
ringspersonal samt dörrvakter. Hon har 
rykte om sig att vara tuff  men professio-
nell, och ser till att gästerna hamnar vid 
rätt bord – alternativt diskret visas till 
Hades via garderoben. Bengtsson kan, om 
utredarna lägger orden rätt, berätta att hon 
känner till Alex verkliga namn och att han 
av hänsyn till sin familj har goda skäl att 
vara hemlighetsfull med sin identitet.

Det krävs ett lyckat slag mot Övertyga 
för att hon ska avslöja vad hon vet, även 
om det är information som en av utredarna 
redan känner till.

Berns
I Berzelii park mellan Nybroplan, Hamn-
gatan och Norrmalmstorg ligger Berns sa-
longer (»Berns«) – en populär samlingsplats 
för Stockholms borgerskap. 1866 dansas 
här cancan för första gången för svensk pu-
blik. August Strindbergs Röda rummet och 
Götiska rummen är uppkallade efter salonger 
på Berns, där Stockholms ungkarlar umgås 
sedan 1870-talet.

På Berns väcker utredarnas förfrågning-
ar uppmärksamhet hos Martin Berman, en 
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av Alex svartsjuka ex-älskare (eller bara 
försmådd beundrare) som är mycket miss-
tänksam mot framför allt den utredare som 
känner Alex bäst. Han kommer försöka sät-
ta käppar i hjulet genom att t ex sprida ut 
rykten om att utredarna är polisspioner.

Blanchs café
Vid Kungsträdgården ligger det välkända 
schweizeriet Blanchs café. Dess eleganta 
och luftiga interiör rymmer kristallkronor, 
mjuka mattor och bekväma stolar. Från en 
flygel hörs lågmäld musik och i matsalen 
serverar kypare klädda i frack.

Här kan en kypare, efter ett lyckat slag 
mot Övertyga eller en diskret muta, berätta 
att Alex – som han kallar »unge herr La-
ger« – förvisso brukar gästa Blanchs, men 
att han inte setts till på en dryg vecka. Ky-
paren vet inga detaljer om Alex familj eller 
var han bor.

Grotta Azurra
På Grev Magnigatan 5 på Östermalm lig-
ger nattklubben Grotta Azurra, ett populärt 
tillhåll för konstnärer, författare, musiker 
och skådespelare. Detta är också Stock-
holms första inofficiella hbtq-klubb och 
sägs vara syndigare än de i både London 
och Berlin, med dans fram till morgon-
kvisten och försäljning av kokain. Den har 
utsatts för flera polisrazzior, men efter att 
lagens väktare endast förmått påvisa smär-
re ordningsförseelser lever klubben vidare 
med smärre förändringar – inklusive flera 
namnbyten (gästerna fortsätter dock att 
säga »Azurra«).

På Azurra kan utredarna komma i kon-
takt med »Josephine«; lång och iögonfal-
lande klädd i leopardpäls-cape, paljetterad 
fransklänning och hatt med dramatisk 
påfågelfjäder.

Josephine känner Alex och om utredar-
na ger ett förtroendeingivande intryck får 
de höra att en vän, Rickard Danielsson, tror 
sig ha sett Alex förra veckan på dr Arke-
fors klinik vid Serafimerlasarettet. Bjuder 
de på en drink eller en dans så presenterar 
Josephine dem för Rickard.

Rickard visar sig vara en mager, 
hålögd och nervös typ. Han hälsar artigt 

på utredarna när Josephine introducerar 
dem och bekräftar att han såg någon som 
liknade Alex ligga och sova på kliniken, 
när han själv var inne på behandling för 
morfinmissbruk.

Under samtalets gång uppvisar Rickard 
märkliga och lite skrämmande beteenden. 
Han har små ryckningar i ansiktet och hän-
derna, kliar sig oupphörligen på kroppen 
– och vid ett tillfälle böjer han sig ned mot 
golvet och plockar upp en kackerlacka som 
han diskret stoppar ned i kavajfickan. Skulle 
han konfronteras med detta så blir han ge-
nerad och stammar, men har ingen vettig 
förklaring. Pressad kan Rickard berätta 
att han sedan tiden på kliniken plågats av 
skrämmande mardrömmar om gigantiska 
insekter. Han tror att de spionerar på ho-
nom och han önskar att han visste vad det 
är de vill.

Rickard kan också berätta om kliniken, 
dr Arkefors och övrig personal som arbetar 
där (se Slutscen). Det krävs ett lyckat slag 

mot Övertyga för att få honom att följa med 
utredarna dit.

Alex hem
Den utredare som känner Alex bäst kan 
tänkas (lyckat slag mot Tur) ha besökt ho-
nom i hans hem på Herkulesgatan. Alter-
nativt så kan adressen gå att få fram genom 
Kungl. Telegrafverkets rikstelefonkatalog.

Skulle undersökningarna leda utredarna 
dit så kommer en besökare som varit i huset 
tidigare att släppas förbi portvaktsfru Ed-
ströms vakande ögon utan kommentarer. 
En främling (eller ännu värre – flera styck-
en) stoppas obönhörligt och frågas ut om 
sitt ärende. Fru Edström vill inte veta av 
spring eller okristligheter i huset.

Förutsatt att utredarna lyckas ta sig för-
bi henne så kan de knacka på Alex dörr. 
Där får de dock inget svar. Dörren är låst 
och genom brevinkastet syns post och tid-
ningar från ungefär en vecka – så länge som 
Alex tycks varit försvunnen. Att bryta sig 
in kräver lyckade slag mot både Låssmed 
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och Tur för att inte höras av grannar eller 
fru Edström.

Efter att sett sig om inne i lägenheten 
en stund så finner de på ett bord ett upp-
sprättat kuvert adresserat till Alexander 
Lager. Av ett brev intill framgår att det 
är från Alex far, Torsten Lager. Tonen är 
kärv och vädjar om ett möte på restaurang 
Stadshuskällaren, Hantverkargatan 1, för att 
diskutera sonens framtid. Utredare bekanta 
med Stockholm vet att restaurangen ligger 
i det nybyggda Stadshusets källarplan – in-
till bron mellan Kungsholmen och Norr-
malm. Snett mittemot ligger Serafimerla-
sarettet – i folkmun känt som »Serafen«.

Mötestid anges till kl. 12 för en vecka 
sedan. Datering i brevet och poststämpeln 
tyder på att det skrevs och postades dagen 
innan detta.

Ett lyckat slag mot Finna dolda ting 
uppdagar Alex dagbok. Den utredare som 

känner Alex bäst kan möjligen ha reserva-
tioner mot att låta undersöka den. Här finns 
Alex innersta tankar och uttryckta ångest 
över att vara den han är och samtidigt vara 
en god son åt sin far och mor, som han tycks 
älska.

Här finns också noteringar om glädjen 
över att få leva ut i Stockholms nattliv bland 
likasinnade. En utredare kan tänkas vara 
omskriven i varma ordalag. Vidare finns 
antydningar om heta möten med män på 
badhus och i parker. Men inget som ger nå-
gon ledtråd till vart han tagit vägen. Brevet 
från fadern har inte kommenterats.

Ett lyckat Idéslag får en utredare att 
inse att inget tyder på att Alex packat nå-
gon väska för att resa bort.

Om utredarna besöker eller kontak-
tar restaurang Stadshuskällaren så krävs 
ett lyckat slag mot Levnadsstandard för 

besked om att ingen bokning gjorts i nam-
net Lager det aktuella datumet.

Familjen Lager
Söker utredarna upp Torsten Lager på den-
nes kontor på Blasieholmen, eller i familjens 
våning vid Karlaplan, så blir han upprörd 
om de ställer frågor om hans son. Han 
vägrar att ge dem några som helst upplys-
ningar om familjeangelägenheter och hotar 
snart med att kalla på polis »som vet att 
handskas med homofiler och pederaster«.
Utredare som har ögonen med sig (lyckat 
slag mot Finna dolda ting) kan notera en 
broschyr ligga uppslagen på ett bord.

Det är lättare att få information från 
Alex mor Charlotta. Efter att hennes make 
kört utredarna på porten så gör hon ett 
försök att byta några korta ord med dem. 
Hon tackar för deras omtanke och försäk-
rar att sonen är i goda händer och får den 
mest moderna medicinska behandling som 
pengar kan köpa. Men de gör bäst i att låta 
honom vara ifred framöver.

Hon vill inte ge några detaljer, men på 
en rak fråga bekräftar hon att hennes make 
anlitat dr Arkefors för att bota sonen.

Lyckas hon inte prata med utredarna 
skickar hon istället ett anonymt brev till 
»Alexanders vänner på Kabaré Kosmopo-
lit« med likartat innehåll.

SLUTSCEN
Utredarnas undersökningar bör leda till 
dr Arkefors klinik vid Serafimerlasarettet. 
Fem patienter finns där vid tillfället: Simon 
Ekstrand (behandlas för renlighetsmani), 
Lars-Olof  Forss (onani), Torbjörn Vogel 
(kokainmissbruk), Knut Hasselgren (tran-
svestism) och Alex Lager (homosexualitet). 

Dr Arkefors revolutionerande psykoelektriska metod!

Manier, depressioner och hysterier är snart ett minne 
blott. Med hjälp av modern teknik och galvanisk ström 
kan dr Karl-Johan Arkefors unika metod behandla 
allehanda psykiska åkommor och besvär – snabbt och 
smärtfritt.

Välkommen att kontakta dr Arkefors klinik vid 
Serafimerlasarettet på Hantverkargatan i Stockholm.
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Förutom dr Arkefors arbetar på kliniken 
två sjuksystrar på dagtid och en kvällstid 
(Eva-Lena Rudin, Liselott Larsson och An-
nika Skoglund), samt dagtid Malte Dahl-
berg som vaktmästare/biträde. I samband 
med psykoelektriska behandlingar närvarar 
även doktorns bror ingenjör Adam.

Redan när utredarna närmar sig sjuk-
husområdet märker de att något märkligt 
är i görningen. Det känns som elektricitet 
i luften och mörka moln hopar sig på him-
len, men det tycks besynnerligt koncentre-
rat just här. Det hörs heller inget muller 
av åska.

Spelledaren kan låta utredarna slå en 
Sinnesprövning 0/1 på grund av den 
känsla av obehag detta skapar. Vad som sker 
är att något går rejält snett när Alex ska 
»behandlas« psykoelektriskt; en säkring 
slutar fungera och betydligt mer elektri-
citet än avsett strömmar in i hans hjärna. 

Proceduren öppnar upp Alex sinne för 
kommunikation mellan parallella dimensi-
oner och frigör hittills outnyttjad psykisk 
potential. Detta påverkar de spionerande 
mi-gos utrustning för övervakning av brö-
derna Arkefors arbete.

När utredarna väl tar sig in på kliniken 
och letar sig fram till rummet där »behand-
lingen« pågår bevittnar de hur den nedsöv-
de Alex sätter sig rakt upp i sin säng, med 
den psykoelektriska apparaturen fortfaran-
de kopplad till huvudet och med blå ljusbå-
gar som flödar från hans fingrar till de an-
dra patienterna. Utan att vara medveten om 
det tar han mental kontroll över dem och 
använder deras VST som »batteri« för att 
öppna en dimensionell portal till planeten 
Yuggoth (Pluto), där 2-3 mycket överras-
kade mi-go blir angelägna om att snarast 
stänga portalen. Åsynen av detta föranleder 
en Sinnesprövning 1T3/1T6.

Har de sällskap av Rickard Danielsson 
så får han fullständig panik vid åsynen av 
mi-gona. Han skriker osammanhängande 
om »Skalbaggarna!«.

Om utredarna attackerar – eller försöker 
ta sig igenom portalen – svarar mi-gona 
med i första hand magi (t ex Köttets Skydd, 
Dominera eller Minnesmörker) och i andra 
hand elskjutvapen. I kalabaliken kastar sig 
den nu vansinnige Rickard, om han är med, 
mellan de inblandade, för att skydda mi-go-
na och går bärsärkagång mot utredarna.

Bröderna Arkefors kommer i det här 
läget inte att vara till någon nytta alls, då 
de båda chockas svårt av åsynen av vad 
som händer Alex, den öppnade portalen 
och mi-gona. Skulle utredarna dock för-
söka förstöra den psykoelektriska utrust-
ningen så väcks bröderna till någon sorts 
sans och försöker våldsamt hindra detta. 
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Om apparaturen förstörs, eller någon bara 
rycker ut en kontakt, så stängs portalen 
omedelbart.

Om Alex förmågor försvinner eller be-
står från behandlingen är en annan sak. 
Även hur Rickard och de andra patienterna 
påverkats, och klinikens framtid, är öppna 
frågor.

EFTERORD
Begrepp som hbtq, transpersoner etc. är 
egentligen inte etablerade på 1920-talet. I 
den mån sådant överhuvudtaget diskuteras 
så är det i termer av homosexuell, bög, les-
bisk eller transvestit. Vissa anakronistiska 
uttryck har dock använts här av inklude-
rande skäl.

Även de behandlingar som refereras i be-
skrivningen av dr Arkefors psykoelektriska 
metod är anakronistiska då lobotomi (där 
vissa nervbanor i hjärnan skärs av) utveck-
las som kirurgisk metod först på 1930-talet, 
och elektrokonvulsiv behandling (där epilep-
tisk aktivitet framkallas genom elektrisk sti-
mulering) inte börjar användas förrän 1938.

Bröderna Arkefors teknik påminner om 
diatermikniven, utvecklad 1925 av William 
T. Bovie; ett elektriskt instrument som än 
i dag används vid kirurgiska ingrepp för 
behandling av blödningar, avlägsnande av 
tumörer och slemhinnesår. När redskapet 
introducerades troddes det bland annat 
kunna »restore insane persons to sanity«.

PERSONGALLERI
Alexander »Alex« Lager

Något av en dandy som ofta rör sig i Stock-
holms nattliv. Alltid välklädd och generös 
med att bjuda vänner och bekanta på drin-
kar. Är en smula hemlighetsfull om privata 
detaljer och presenterar sig sällan mer än 
som Alex.

Torsten Lager
Alexanders far; framgångsrik affärsman 
som inte accepterar sonens homosexualitet 
– inte minst för vad det skulle göra för hans 
eget rykte om detta blev känt. Har därför 
anlitat dr Arkefors för att bota Alexanders 
»perversioner«.

Charlotta Lager
Alexanders mor; lojal hustru och oroad 
över sonens livsstil – framförallt utifrån 
att hon inte vill att han ska råka illa ut, t ex 
bli arresterad. Kan komma att förse utre-
darna med betydelsefulla ledtrådar om hon 
känner sig övertygad om att de bara vill 
Alexander väl.

Petri Sandström
Konferencier och ceremonimästare på Ka-
baret Kosmopolit, då under artistnamnet 
»Petri Patron«. Gör ibland även uppträ-
danden som jazzsångerskan »Peggy Sand«. 

Vera Bengtsson
Hovmästare och vaktchef  på Kabaret Kos-
mopolit. Ser till att rätt gäster hamnar vid 
rätt bord, alternativt diskret visas till Ha-
des via garderoben. Håller ett vakande öga 
på allt som sker och sköter även kontakter-
na med polisen, så att inte verksamheten 
granskas alltför noga.

Martin Berman
Svartsjuk ex-älskare (eller bara försmådd 
beundrare) som är mycket misstänksam 
mot framför allt den utredare som känner 
Alex bäst, och kommer försöka sätta käppar 
i hjulet för utredarnas undersökningar.

Josephine
En lång och iögonfallande uppenbarel-
se, kvällstid ofta klädd i leopardpäls-cape, 
paljetterad fransklänning och hatt med 
dramatisk påfågelfjäder. Dagtid döljs den-
na identitet som Frans Konrad, skräddare 
och kostymör till Karl Gerhards revyer på 

Folkan, vid Östermalmstorg. Leder utre-
darna till Rickard Danielsson, som sett 
Alex på dr Arkefors klinik i förra veckan.

Rickard Danielsson
Vän till Josephine som tror sig ha sett nå-
gon som liknade Alex på dr Arkefors klinik 
på Kungsholmen i förra veckan. Han verka-
de ligga och sova vid tillfället. Rickard var 
där för sitt morfinmissbruk, men har sedan 
tiden på kliniken plågats av skrämmande 
mardrömmar om gigantiska insekter. Han 
plockar upp skalbaggar från marken och 
försöker i smyg viska med dem. Skulle han 
konfronteras med detta så har han ingen 
vettig förklaring till sitt beteende.

Dr Karl-Johan Arkefors
Har i samarbete med sin bror utvecklat 
en s k psykoelektrisk metod för att behandla 
mentalsjukdomar och andra »osunda bete-
enden«. Är närmast förblindad över vilka 
möjligheter han ser öppna sig med detta 
och ägnar mycket lite tanke åt eventuella 
bieffekter, och ännu mindre åt om patien-
ternas diagnoser överhuvudtaget är sjuk-
domar att behandla.

Adam Arkefors
Ingenjör och yngre bror till Karl-Johan. 
Mycket tekniskt begåvad, men blyg och 
tillbakadragen – och låter sig gärna ledas 
av sin storebror, som han litar fullt och fast 
på. Specialiserad på el-teknik och har från 
sin bror också ett stort intresse för hur tek-
niska innovationer kan förbättra fysisk och 
mental hälsa.

Mi-go
Beskrivs i Väktarens handbok. De vill snarast 
stänga den dimensionella portal som Alex 
öppnar. Bara om utredarna attackerar – el-
ler tar sig igenom portalen – svarar mi-go-
na med magi eller elskjutvapen.
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