
Till alla SL!

Sam vanligt råder det sr.,rr brisr på SL, så ,,r$i t1u ski.lle ralia i;irrria nå.g'-n som iir villig

ar spelletla denna rurnerinp dr I'i nyciiet iacksamma om denne person nöi av sig. Om tlu

sjäv av någon anlerlnins plötsligt inre långre skuiie kunna speileia någ"''i pass. hÖr

da av dle riil untlerrecknade i så god tid som möjligr. Det är inre kul att bc'lröra f..rklara

for la.gen under samlingen att e[t antal spelledare overraskanqle har,:tehlivir

Med srorsra szur.nolikhet kr.1oltl8I det att lä.ggas in nägra fl(rralass sa att alln

anmäilda lag får spela tuineringen. Dessa pass ligger förmodligen på liirdag natt eller på

sr,indagen. 0m du kan spelieda någ,,rt av dessa extrapass är r,'i mycket lar,*samma.

Samlingssatarna för spelledargenomgångarna kan i1räir ä^:nu inrc rc'dovisas

eftersom lokalerna ännu inte kunnac inspekteras och vi itåufttr inn ver vilka saiar som

kommer atr anvåndas. Lokalerna meddelas därför pa turneringens ansiagsavia vid

receprionen. Spetlolarsamlingarna börjar en timme innan turneringspassen {dvs fr«tag

kl 15,00 respektive lördag ki 1E.OO). Det iir normalt erdast nödr'åndig arr gå på en av

genomgångarna.

Observera att vi kommer att dela ut extra material på dessa spelledarsan-rlingar

{salskarbor, bedömningsnall, handouts samt ev. yttaligare tillåggsmaterial), så der ar

viktigt a$ du dyker upp!

Om du har några frågor kan du kontaiiu oss på adresserna nalan'

Michael &Mats

Mich ael Krammer: 03 1 - 1 6 26 42, email: dl elric@dtek.chalmers.se

Mats Ekblad: 031-21 69 62

i



FÖRTYDUGAI{DEN AV
CAII OF CTHI.IIHU§CEIVARIOT
Hxr ftljer nfuiz allmäntra förtydliguden odr påpe'
kanden S helt sfu mpvis ordning) :

o I(arakutren Sven Nordensted t har ft delsedag den
10 maj (han blir41 år), drlts mittunder scenariot Om
spelarna uppEtcker detta och hitfar på något l«rl iir det
ettextra pfus (IIan har inga släktingarvid liv, så sina
rPlnaer är de endahan har afrfm med). Vi firv:intar
oss dock inte an de gör detta, så ge dem inga poäng-
avdrag om de missar detta (Faktum är aEen avkon-
strtrkfilreroa sjäv hade glömt bort detta) . Sven har
intetrariti Ostindieu, endast iAfrilra under en kortare
periE.-|, ' i' ..,/:
. Ikanakutren Grstaf Clarsewitz beskrivning nämas
'Heidelbergs osäkerhetsrelation'. Det skall givetvis
stå'Heisenbergs osfl<erheErelation'. Dena är ea ff sL
kaliskiag som säger afi ju noggrznaare rrno besElnr,
mer en partikels lege, desto mindre yet matr när den
belinner sig i detla lfuet (detfnns aIIbå en begrän+
ning i tmr nrycket man kan veta om etr panikell.
Ifurkat nog gjorde vi konstmktiirer dock en allvar{iga-
re miss än detta när vi d<rev scenario§ osäkerhetsre-
latiooeu presenterades nämligen först 1927. Yidare är
Gusaf atleå partiketrysiker, inte metdysiker, trots att
han sysslar ned rodd {ångsöl$, rnedges).

e I scenariot nämner vi gå eft flertal ställen Fra.zers
'The Goldea Bough'. Frazeruar en kund anropolog
och The Golder Bough" var standarduppslagwerket
för dåtiders antropologer. Åntropologi är läran om
mäoaiskans natur och innefattar socialantropologi,
ehologi och etnografi.

r Många av de namn och personer som nämtrs i sce.
nariot är med endast för a,tt skapa sämning och sak-
narförankring i sjähaplotten. Om du dadör skulle Iä
en blackoutunder speleE hina på- Du behöver iote
slaviskt följa aE som står i scenariot bara plotten är
densarrrna-

e Under testspel uppkom trågan om det finns eleån-
ter päJava. Yi har inte lycka6 utröna något svar på
denna tågä, sä vi har bestämt at det gör det

it', , \.,., 'j.
r Axel Carlander zirftolkgartisq)och darftir partikollega
med Johan Hardeliui @kurm är atr detta är den
andra saken vi inte tyckats utröna; partitiilhörigheten
är alltså också påhittad). Axel skulle myd<etväI
kunna stoppaJohms politiska karriär om hao kände
för del

. Oscar Kristenssens far är fortårande vid liv, men är
garnrnal och iir inte till nägon strirre hjälp. Emrnas far
är ocksä vid liv, mer har efter en blodpropp för eft
hatvår sedan börjat bli glömsk. Meningen är inte atr
spelarna skall använda slälktingarnas inflytantle för aE
lösa deras problematiska situation...

o Poäagtera att det lir en 'social s§ldighef och en

statrssymbol afr närrara på inviguingen och alta dl-
hörande drtiviteter. Det är 1låligt roilspel atr hoppa
över något av detta.

o Scrnariots kritiska monrenE a,tt leraktärerua läm-
nar statyetren hemma när de Sår till StoraTeatern.
Om de verkar vilja ta den med sig (vilket od<så är
dåligt rollspel) , päpeka då diskret att det vore rrycket
olämpligtom den gick sönder. Fungerar inte dettaår
du improviseraskilden pånägot annatvis. ,

, o. ri ,,rr/.
e Jotran llardelius har myclretledig tid och behtiver l' '

inte gä till jobbet atroat än pä onsdagen 9 rmj. IIan har " ' ''
giort det rnesta Hart till sin utstälning octr kan därt r .
ägna sig ät sina r,'Ånner. - 

,, , ,i

. h.ret Hard elius' lägenhet ligger på Yasagaran 34,

dldeles invid Vasaplatsen (alltså inte gå Yasagatan 24

som det smd på Ler karakElrsbeskrirmingarna).

. Om karalrulrernakontaktar Paris Universitet och
suiller ffigor om FrancoisArtalrd $arar irstitutionen
atthan förmodasvarai Lrdieo, men atthan inte har
hört av sig på nrycket läage Sngen onanlighe$.

. Rqiad ibn Hamad ai-Thani serut som en egyptier
och inget anoat Han beter sig som omhaa tillhörde
överHassen och han verkar ha en gedigen klassisk
eogelsk utbildning (talar överklassengelska flytande,
etc).

. FrancoisArtaud besokte göteborgs Museum sönda-
gen 6 maj, samna dag somJohan plockade med sig
statyetien hern

. Har de manligakarakfiirernagiort sin värnplikrz
Srar: ja.

. Yad & teosofi? Srrac en ockult åskådning som vill
rrara en sammanfattning av alla religiösa åskådningar
odr ersätta tro med vetande; företrädare var bla- rys-
kan Helena Blavats§ (med mer modern beteckning:
NewÅg*akti6).

' Nyarlaftoteps besök Det är inte nodv*ndlgt att
kora den nägotöverdrivna scenen där denne gå( in i
tavlan. Koper spelarna hans budskap innan han har
avliigsnat sig, stryk då denna scen och låt honom för-
svinna på nagot mystiskt sätt (typ 'gå runt ett hörn
odr örsvinna). Dettabehr;ver absolut inte intr:iffa i
iäge nheten, d et ar fritt fizm att i mproviqera- Det vikti-
ga iir dock aftkaraktäerna möfurfi6norfl-rnnan de
gär in i villan.

. .{llakarakflirernahar räfh6 tidigare, dock ej alla
samtidigt'



VIIRLDEN 1^923
Kriget är slut sedan fyra år tillbaka men allt är inte frid och fröjd för det. I Tyskland
har man en galopperande inflation och Weimarrepublikens mångfald av partier gör
det svårt att samarbeta, vilket framkallar många extremister. landet är svårt tyngt
av det skadestånd som segerheffarna kräver och av landavträdelserna i Polen och
Iothringen. Dolkstötslegenden frodas och folket lider. 1923 är tyska riket helt bank-
rutL Nollorna på sedlarna vdxer i takt med nationalismen och revanschlustan.
Italien iir även de svårt drabbade med en ekonomi helt i spillror. Fascismen vdxer
och1922 tågar Mussolini till Rom och tar maliten. Mare Nostrum blir åter en dröm.
England börjar förlora sin stormaktsposition och försöker stiirka banden till koloni-
erna mitt i den ekonomiska stagnationen och arbetslösheten. Frankrike är tillika
socialt och politiskt instabilt och stiindigt besvärade av att tyskarna inte vill betala
skadeståndet.

I Amerika är allt jättekul däremot. Man isolerar sig från omvärlden efter att ha
tröttnat på Europa som bara krigar och har sig. Främlings. och kommunistskräcken
lever och växer. Marknaden skall släppas fri och alla regleringar avskaffas. "Det
glada 2Gtalet'' iir ett faktum.

I Sovjetunionen har kommunistpartiet börjat få ordning på landet efter revolu-
tionen och industrin och lantbruket har börjat komma igång. Man har börjat återgå
till en mer marknadsanpassad ekonomi och det skall dröja ända tills 1928, då Stalin
tar över, innan privat markägande förbjuds helt och hållet.

SVERIGE L923
Sverige har runt 6 miljoner invånare som sedan 1907 lyder under Konun§ Gustav V.
Drottningen heter Sophie Maria Victoria. Statsminister fram till den 6 april var soci-
aldemokraten Hjalmar Branting som då ersattes av ErnstTrygger från första kam-
maren i spetsen fcir en borgerlig regering. Parlamentarismen har slagit igenom i lan-
det och kvinnorna har precis fått rösträtt till den andra kammaren. Folk börjar bli
mer politiskt intresserade och viiljarkåren utökades från 1970 nll54% i det senaste
valet. Även om kvinnorna får rösta och har lika lön i staten är skilnaderna i det priva-
ta nåiringslivet forffarande mycket stora. Facldöreningarna satsar på männen.

Priserna har börjat sjunka något sedan kriget men det är ganska marginellt.
kvnadskostnaden för samma standard som innan kriget har fördubblats. Det är
dock inte så hårt som i Tyskland där det är ca. 100 gånger dyrare att leva än innan
kriget. Arbetsmarkanden i Sverige är dålig och 1919 reduceras arbetsveckan till
48 timmar.

Det äldre borgarskapet vill rycka upp massorna ur spritträsket och IGOT och
NTO är stora politiska agitatorer. 1922var det en stor folkomröstning om totalför-
bud mot rusdrycker som nej-sidan vann med knapp marginal. Monopol och motbok
blir det dock.
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Arbetarrörelsen började göra sig hörd på 188Gtalet och 1889 bildades Socialdemo-
kratiska Arbetarepartiet (SAP). Väckelserörelserna åir starka och baptister, metodis-
ter, pingstviinner, med mera, ses forffarande som ett hot mot stats§rkan.

Det finns ungeför 30.000 bilar i landet.

cÖrBnoRG 192s
Som så länge en handels och sjöfartsstad. Socialdemokraterna är i majoritet.
Stadsfullmäktiges ordförande heter Axel Carlander. Göteborg har 227 000 invånare.

Tidningar
20-talet är tidningarnas guldålder i Sverige. Aldrig har det eller kommer det att ges
ut så många olika tidningar. Flera dagliga tidningar utkommer i Göteborg:

. Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (GHT). Den största upplagan av dem alla.
Utkommer dagligen sedan l8OGtalets första h?ilft. Chefredalitören Torgny
Segerstedt är en förgrundsfigur i tidningsvZirlden. Hans tidning koncentrerar sig
främst på riks- och utrikespolitik, men även kulturen har en framskjuten plats. Dess
förespråkare vill se den som en rikstidning, men den största läsekretsen finns i
Göteborg och övriga västsverige. Ges ut på eftermiddagen.

. GöteborgsTidningen (GT). Den näst största tidningen startades 1902 av GHT.'
Den har en mycket omtyckt Söndagsbilaga och kallas i folkmun ofta "den lilla rö'a"
på grund av det rosa papper den i början trycktes på.

. GöteborgsPosten (GP). Den andra av Göteborgs två morgontidningar. Startades
den L januari 1900 som en konkurrent till GHT. Det skall dröja ända till 1932 innan
GP passerar konkurrentens upplaga.

. Ny tid. Socialdemokratiska Arbetarpartiets organ. Är ej särskilt radikal och tvekar
till att ta stiillning. Vacklar mellan folket och polisen under hungerkravallerna 1917.

Ett vanligt inslag i 2Gtalets gatubild är även de tablåtidningar som såldes i lösnum-
mer på gatan. De mest framträdande är:

. VIDI. En sensationstidning ledd av Barthold Lunddn, ordförande i Antisemitiska
sällskapet i Göteborg. Fördömer gärna etablissemangef judar och homosexuella.
Utkommer varje lördag.

. Minareten. En röd tidning som går startt emot VIDI. Ges ut av socialisten Martin
Andersson under parollen "Sveriges enda radikala boulevardblad".



Post
Huvudstationen ligger på Packhusplatsen 3 och har öppet 08 - 19 på vardagar och
lördagar samt 09-10 och 13-14 på söndagar. Öwiga kontor öppnar en timma sena-
re. Brevlådor finns på kontoren och på bakre platfformen på alla spårvagnar. Brev
kan även l?imnas i Kioskbolagets kiosker.

Göteborg: Sverige:
Brevporto: 10 öre 15 öre
BrevkorL 10 öre 10 öre

Utlandet:
30 öre
20 öre

Telefon & Telegraf
Telefonkiosker finns, förutom på jubileumsutsällningen, vid alla huvudtrafikleder i

staden. 20 öre för lokalsamtal. Huvudstationen för telefon och telegraf finns på

Kungsgatan 12 och har öppet hela dygnet.

Kiosker
Finns på större platser och torg. Säljer tidningar, ombesörjer budsändning i
Göteborg samt tar emot brev och telegram. Har öppet 08.0G21.30 på vardagar och
lördagar samt 10.0G21.30 på söndagar. Huvudbyrån för kioskbolaget finns på

Götaplatsen.

Spånragnar
Börjar gå klockan 05.30 (en timme senare på söndagar) och håller på fram till mid-
natt. Går cirka var 10 min. De speciella utst2illningsvagnarna börjar gå 09.30. Taxan
iir 15 öre med fri övergång, 10 öre för barn under 14 år. Automobilomnibusslinjen
kostar 25 respektive 20 öre.

Mus6er & Parker:
Öppettiderna varierar mycket. Vissa dagar har mus6erna stiingt helt och hållet.
Avgiften skiftar, beroende på veckodag och vilket museum det är frågan om,
mellan 0 och 50 öre.

Göteborgs Museum, Norra Hamngatan 12

Röhsskas Konstslöjdsmuseum, Vasagatan 37 & 39
Miliära Musöet, Skansen Kronan.
Biologiska Mus6et, Slottskogen (öppnas först den 16 Juli)

Tiädgårdsföreningen. Inhägnad park med inträde mitt i stan, med Palmhuset och
Orchiddehuset som botaniska musöer.
Botaniska trädgården. linggården. Stor promenad park med stort utbud av vdxter
och glass.
Slottskogen. Stort grönområde att kasta frisbe... spela boule i.

Norden:
20 öre
15 öre

( 
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Högskolor
Göteborgs Högskola.
Rekfor: professor O. Sylwan. Undervisning i humaniora.

Chalmers Tekniska Institut.
Rektor: professor B.H. Grauers. Högre ingenjörsutbildning.

Priser:
1 liter mjölk
l tjog ägg
1sötlimpa
1 en stek (nötkött)

Svenska löner:
Induskiarbetare
Riksbankskassör
Förste revisor
Byrådirektör

Valutor
1 pund sterling
1franc
1 tysk mark

0.30 kr
2.30 kr
0.70 kr
2.30 kr

3400 krlår
6000 krlår
7500kr/är
9500 krlår

16.70 kr
0.25 kr
0.25 öre

Giiteborgs Jubileumsutstiillning
Efter den stora viirldsutstälningen i London 1851 blev det populärt med utstiillning-
ar och alla liinder vill ha en. I och med industrialismens intåg finns det helt plötsligt
ett behov av att visa upp sina varor för omvåirlden. Utstälningen i Göteborg 1923
kommer att bli den hittills största i norra Europa. Man vill fira 30Gårs jubildet av sä-
dens tillkomst och samtidigt visa upp svenska varor för utlandet. Inför utstiillningen
har man fräschat upp staden och uppfört en mängd nya byggnader, bl.a. ett konst-
museum och ett konserthus. Dessutom har man ett gigantiskt utställningsområde
med bl.a. en historisk utst2illning, en handels- och sjöfartsutstiillning, en exportut-
stälning med företag från järn-, sten-, trä-, läder- och livsmedelsbranscherna samt
en konstutsfällning.



Namn: Johan Jacob Hardelius
Titel: Museiintendent
Åld"r, 40 år. Född den 30 nov. 1882

Klass: Överklass
Bostad: T ägenhet (7 r.o.k.) på
Vasagatan 24

Kunskaper: Arkeologi (bra), Historia
(bra), Antropologi Ganska lite),
Administration (tillräckligt)
Språk: Tyska, franska, engelska (alla
ganska väl)
Körkort Ja

Bakgrund: Johan föddes i Göteborg där fadern hade ett bokförlag som
sysslade med import av utländsk facklitteratur. Modern var en tysk diplo-
matdotter som fadern fiiffade under en resa till Paris. Som liten fick
Johan följa med sin far och mor på deras många resor i Europa - släkten i
Berlin och faderns aff?irer gjorde att de rörde mycket på sig. Således
lärde han sig mycket om Europas kultur och språk. Under ett besök på

British Museum 1895 blev han väldigtfascinerad av arkeologiutstiillning-
arna och bestiimde sig för att arkeologi skulle vara hans framtid.

Studenten tog han på Hviffeldtska gymnasiet i Göteborg där han
under studietiden läirde kåinna Sven Nordenstedt, Oscar Kristenssen och
Gustaf Clausewitz. De kom mycket bra överens och umgicks mycket
under skoltiden. Efter studenten flyttade Johan till Uppsala för att läsa
arkeologi och historia, men behöll ändå kontakten med de gamla vän-
nerna (Sven började nu samtidigt läsa teologi i Uppsala).

Studierna i Uppsala gick bra ochJohan var på god väg att doktorera,
men niir fadern avled 1918 flyttade han tillbaka till Göteborg för att ta
hand om dödsboets affäirer. Han lärde nu känna sin blivande hustru
Emma Silfrercrona i samband med att hennes fader köpte boldörlaget.
Johan och Emma gifte sig 7 augusti 1919 och flyttade in i en stor lägenhet
på Vasagatan. Samma år fickJohan en tjänst som intendent på Göteborgs
museum, och året därpå valdes han också in som folkpartistisk politiker i
Göteborgs stadsfullmäktig. Pengarna från faderns boldörlag har han

investerat i ett stuteri utanför Tjolöholms slott några mil söder om
Göteborg.

Just nu har Johan fått ansvaret för en utstiillning om Ostindiska
Compagniet som skall hållas i samband med Göteborgs jubileumsut-
stälning. Han har bjudit in sina vänner från gymnasietiden och ser fram
emot att umgås med dem på utsällningens alla fesfligheter.

Personlighet Folk tycker om att lyssna på honom och han tycker om att
bli lyssnad på. Han åir mycket handlingskraftig och gör helst saker och
ting själv i så stor utsträckning som möjligt så att det blir riktigt gjort
Han är ambitiös och mycket pliktrnedveten och har ofta många bollar i
luften samtidigt Utåt sett uppfattas han som en mycket trevlig och hövisk
person. Han älskar sin hustru Emma över allt annat och de har varit
oskiljaktiga sedan bröllopet. Det enda som bek5rmrar honom är hennes
tilltagande intresse för mystik (han skulle gåirna slåinga ut den diir indis-
ka statyn som stårr i sowummet). Han är dock noga med att inte visa
detta utåt.

Johan tror att människan 2ir god. Han iir liberal och alltså (förhållande-
vis) tolerant mot andras uppfathringar. M?inniskans individualitet och fri-
het är de viktigaste värden somJohan brukar åberopa.

Han tror på Gud, men har aldrig funderat något djupare pä del Om
han går i lgnkan, vilket händer lite då och då, iir det mest av sociala skal.
Han ifrågasätter inte sin egen existens utan trivs bra med livel Det enda
som grämer honom lite iir att han iinnu inte fått tid att avsluta sin doktors
avhandling på universitetel
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Namn: Oscar Kristenssen
fitel: Byggmästare (ingenjör)
Alder:42 ar. Född den 7 januari 1881
Klass: Öwe medelklass
Bostad: Villa i Iångedrag

Fåirdigheter: Byggnation, fukitektur,
Mekanik, Matematik, Fysik
Språk Tyska Qite), Engelska (lite)
Körkort Ja

Bakgrund: Oscar föddes i Göteborg där hans faderJacob Kristenssen
var en viil ansedd skräddare som hade många av stadens finare herrar
som kunder. Oscar läste på Hviffeldtska gyrnnasiet eftersom fadern ville
att han skulle ha en gedrgen humanistisk utbildning. Diir liirde han känna
Sven Nordenstedt, Johan Hardelius och Gustaf Clausewitz. De umgicks
nästan varje dag och blev bästa v?inner. Efter shrdenten fortsatte han att
läsa till byggnadsingenjör på Chalmers Tekniska lnstitut i Göteborg.
Fadern ville att han skulle ta över skrädderiet, men det intresserade inte
Oscar alls. "Du kan väl inte bli en simpel snickare", sade fadern som inte
gilade att sonen bröt den många generationer långa raden av skräddare
inom familjen.

Hur som helstklarade sig Oscar bra på Chalmers och bara tyraär
efter det att han gått ut hade han startat en egen byggfrma,
Kristenssens Bygg och Trä AB. Firman blev hans passion så något gifter-
mål har aldrig kommit till stånd. lnte för att det saknats tillfällen, utan
snarare för att familjelivet aldrig har varit något som tilltalat honom. I sin
dagbok fran det sista året på Chalmers skrev han följande anteckning:

'Yisst vore det skönt att slå sig tiil ro, att kunna leva varje dag som
om vore det den första. Eller kanske den sista. Men jag känner att jag
måste göra något mer. Som om jag var ämnad fdr något större än att bara
bilda familj och vara far. Att få resa byggnader, att sätta sitt mäirke på jor-
den för evigt Det ?ir den odödlighet jag skall vinna med mitt slit."

Byggflrman har gått mycket bra och niir jubileumsutställningen skulle
byggas var det en självklarhet att Kristenssens Bygg och TräAB skulle
vara ett av de företag som anlitades. Nu nåir utstiillning i stort sett star fär-
dig ser Oscar fram emot lite avslappning som omviixling och har faktiskt
tagit ledigtför att umgås med sina gamla kamrater från gymnasietiden.
Byggfirmans lokaler ligger i närheten av hans villa i Majorna. Där fnns
det tillgång till en firmabil och diverse verktyg och maskiner.

Personligfret Oscar är en mycket snåill och välvillig person som säller
upp på allt som hans vänner ber honom om. Trots faderns bakgrund,
eller kanske tack vare, klär han sig så enkelt som möjligt Hela hans själ
går upp i byggverksamheten och på arbetet gillar han att ha kontroll över
allt Utanför jobbet är han lite mera tillbakadragen, men kan ta tag i saker
och ting om ingen annan gör det Om han blir retad händer det att han
blir riktigt förbannad och det händer även att han hamnar i slagsmål.

Oscar tycker om att äta och att dricka. Fintvin iir något han uppskat-
tar mycket och han tar gärna en cigarr efter maten.

Han är intresserad av religion och tycker om att delge sin omgivning
sina egna filosofiska och metafysiska resonemang. Han tycker även om'
att diskutera livskvalitet och relationer. Han är nog i det nåirmaste plato-
nisl I iddvåirlden finns naturens perfektion och det åir den som han försö-
ker återskapa i sina byggnader. Han anser att vetenskapen bara upptiickt
en liten bit av allt som finns i v?irlden och att det 2ir en pliktfOr människan
att ufforska den.
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Namn: Sven Nordenstedt
fitel: Docent i religionshistoria
Alder: 40 år, fr,dd den 10 maj 1882

Klass: Öwe medelklass
Bostad: Gäst hos paret Hardelius

Fåirdigheter: Religionshistoria,
Antropologi, Historia, Teologi (alla bra)
Språk: Tyska (flytande), Franska (hjälp-
ligt), Engelska (hyfsat), I-atin (hyfsat),
Grekiska (hyfsat), Hebreiska (lite),
samt diverse sydostasiatiska språk (lite)
Körkort Nej

Balqgrund: Sven föddes och viixte upp i Öglatorp i Yärmland. Modern
dog i barnasåing och fadern, som var bypräst och en mycket striing man,
styrde hans uppfostran med järnhand. Sven skulle kunna sin katekes vid
7 ars ålder och fadern såg också till att han inte ägnade sig åt osedlighe-
ter som t.ex. att leka. När Sven var 10 år fick fadern ett slaganfall efter ett
stort antal konsumerade bråinnvinsflaskor och dog vid vägkanten utanför
sin kyrka. Byborna fröjdades och Sven fick flytta till sin moster i Göteborg.
Mostern skiimde bort honom och Sven stortrivdes. Sven visade sig vara
en mycketbegåvad pojke och mostern skaffade honom en privatlärare
för vilken Sven läste latin, tyska och teologi. Han var även en lovande
konsträrstalang

Pä Hviffeldtska gymnasiet triiffade han Johan Hardelius, Gustaf
Clausewitz samt Oscar Kristenssen, vilka han blev mycket god våin med.
De umgicks mycket under skoltiden och har behållit kontakten sedan
dess.

Efter studenten läste Sven, precis som Johan, vidare i Uppsala.
Medan Johan läste arkeologi och historia intresserade sig Sven för teo-
logi. Efter sin konfoversiella uppsats "Den haltande och lytte Guden -
omöjligheten i kristi kyrkas mission på grund av bibelns inkonsekvenser
och genomgående oregelbundenhet" blev han utslängd från universi-
tetet. Dessförinnan hade han dock fått kontakt med en professor i
Heidelberg (Iyskland), Friedrich Thaler, som nu erbjöd honom att stude

ra vid sitt universitet Sven inriktade sig på antropologi och religionshis-
toria och blev mycket influerad av liikaren Sigmund Freud som han kiif-
fade i Wien. Efter studier runt om i Europa återvände han sedan till
Heidelberg där han fick en docenttjänst i jämförande religionshistoria.
Specialiserad på framför allt ostasiatiska kulturer och afrikansk folktro
har han skrivit ettflertal böcker: "Ostindische Kulten * Das Meer als
Gott und Teufel", "Afrikanischer Liebestraumen - Masaiilibido als
Kulturenbau" samt'The strangest day. Celebrations of the equinox in the
south pacific - a comparative studie of the rites of passage in several tri-
bes of the south pacffic islands."

På sin fritid målar han giirna underliga tavlor i olja. När han är ute och
reser har han alltid med sig den kände antropologen Frazers 'The
Golden Bough", alla tolv banden (standardverket för antropologer).

Hans barndomsvänner har länge tjatat på att han skall komma och
halsa på och nu har han änfligen tagit ledigt för att roa sig i Göteborg.

Personligheb Sven är energisk och har alltid något på gång. Han är
mycket intelligent och hamnar ibland i resonemang som andra kan ha
svårt att följa, kots att han alltid är mån om att andra skall förstå vad han
vill ha sagt Han ser ibland ner på "vanligt" folk, det vill säga obildade,
och kan ibland vara lite arrogant. Eftersom han mest umgås med folk
från överklassen tycker han inte om att prata för mycket om sin barn-
dom.

Hans bästa vänner vet var han kommer ifrån men känner inte till om-
ståindigheterna med hans far. Denne far figurerar ofta i Svens drömmar
och det är inte ovanligt att han vaknar upp kallsvettig med bilden av
fadern med bibeln i ena handen och rottingen i den andra på näthinnan.
Att han aldrig har haft en riktig fader är hans stora tragedi. Sedan mos-
tern dog har han ingen släkt kvar och universitetet har blivit det enda
som han har. En kort romans med en fransk konstnärinna för fem år
sedan är allt som han upplevt av utomakademiskt umgänge förutom
vännerna i Göteborg.

Han är i grund och botten materialist och marxist och tror varken på

magi eller religion - precis som Frazer ser han detta som ett ociviliserat
förstadie till vår moderna vetenskap. Hans marxistiska uppfatkring är
opolitisk och innebär enbart att han har en materialistisk historiesyn.
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Namn: Emma Lovisa Victoria Hardelius
Titel: F ru, intendentskan
ÅId..t 35 år, född den 1 februari 1888
Klass: Överklass
Bostad: Låigenhet (7 r.o.k) på
Vasagatan 24

Fiirdigfreter: Handarbete (mycket
skicklig), Sömnad, Flygel (mycket musi-
kalis$, Litteratuhistoria (ite), Rida
(dressyr), Religionskunskap Ora)
Språk Tyska (ite)
Körkort Nej

Balfgrund: Hon föddes i Göteborg 1888. Hennes far, August Silfercrona
iir en förmögen redare som äger ett antal handelsbolag i staden, och hon
våixte dåirför upp i en skyddad miljö bland Göteborgs finare folk och på

stora middagar. Hennes föräldrar vågade inte låta henne ta studenten dä
hon var väldigt slarvig och velig som ung. Istiillet lärde hon sig sy, rida,
spela piano och våintade på att bli gift

1918 köpte hennes far ett förlag av Johan Jacob Hardelius vars far just
hade avlidil Han hade kommit ned fran Uppsala för att sälja faderns verk-
samhel Emma blev genast förälskad i den stilige arkeologen och de gifte
sig ett år senare. Hennes familj var mycket skeptisk till att börja med men
numera ärJohan både accepterad och omtyckt.

Hennes bror är löjtrant i flottan och hennes äldre systrar Henrietta
och Margaretaär lyckligt gifta i Göteborg. Hennes mor är död sedan
10 ar tillbaka. Hon tycker mycket om sin familj och trziffar dem ofta.

N?ir Johan iir på jobbet spenderar hon mycket tid ute på det stuteri
som Johan investerade pengarna fran förlaget i. Där håller hon på med
dressyr och funderar päattstarta en ridskola.

Personlighet Glad och livlig, ibland nästan lite naiv. Har bara levt i skyd-
dad överklass och förstar inte "lägre" folk, men så behöver hon nästan
aldrig tr?iffa dem heller. Hon ?ir socialt engagerad och mycket utåfiktad.
Ordnar gzirna middagar och går gärna på teater med sina vänner i välgö-
renhetskommitdn. De syr även dukar till förmån för de fattiga. Ibland
ordnar de även seanser.

Hon gar i kyrkan varje söndag och läser teosofi (Blavatsky och andra
obslgrra pseudovetenskapliga mystiker). Hon är intresserad av de flesta
religioner och även om hon kallar sig kristen läser hon giirna hinduiska
och buddistiska texter (hon har en stor staty av Shiva i sowummet och
ett guldkrucifix på väggen). Hon har för vana att meditera dagligen (van-
ligen närJohan befinner sig på jobbet) och hon tror sig ha kommunicerat
med andeväsen. En del av hennes vänner finner detta underligt, men hon
bryr sig inte. Inte heller hennes make.

Hon ser ganska bra ut och är flörtig utan att själv vara medveten om
det, men om någon nu skulle tro något annat så älskar hon sin make över
allt annat.
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Namn: Gustaf Clausewitz
Titel: laboratorieassistent, doktor i
fysik
Alder: 41 ar, född den 30 april 1882

Klass: Medel
Bostad: Gäst hos paret Hardelius

Fåirdigheter: Fysik, matematik, natur-
vetenskap, pedagogik, rodd
Språk: Danska, Engelska
Körkort Ja

Balqgrund: Gustaf ftiddes i Göteborg där hans far, Herman Clausewitz,
var apotekare. Efter en barndom spenderad i pappas laboratorium, där
han blandade ihop diverse underliga saker av mediciner och egenhändigt
tillverkade preparat,lyckades han till slut spriinga gårdens cykelskjul i
luften. Efter detta såg hans föräldrar till att den unge kemisten fick andra
fritidsintressen. Pappans gamla roddbåt på vinden fick honom intresse
rad av rodd och efter många somrar som tidningsförsäljare kunde han
köpa sig en egen roddbåt Efter studentexamen på Hiviffeldtska gymnasi-

et, diir han triiffade sina v2innerJohan Hardelius, Sven Nordenstedt och
Oscar Kristenssen, vaknade intresset för naturvetenskap igen och han
for till Stockholm för attläsa {ysik. Efter många turer som framgångsrik
student hamnade han till slut som laboratorieassistent hos Niels Bohr i
Köpenhamn.

l9l2var han med på de olympiska spelen i Stockholm där han vann
en bronsmedalj i fyrmannarodd, men sedan dess har han mest ägnat sig
åt rodd på fritiden. Rodd har nämligen visat sig vara en uhnärkt avkopp
ling om han har något knivigt fysikproblem att tampas med.

Som inbiten ungkarl har han aldrig varit särskilt intreserad av flickor
vilket hans omgivning tycker iir lite underligt Just nu ser han fram emot
att få triiffa sina gamla gymnasievänner i Göteborg och gå på den stora
jubildumsutstiillningen.

Personlighet Han är en tävlingsmänniska, både i idrott och vetenskap.
Huvudintresset är partikelfysik och han talar gärna om sin forskning.
Trots att ingen egentligen förstår vad han sysslar med eller vad han pra-
tar om, tycker dock de flesta att han är mycket underhållande och char-
mig. Han har under de senaste åren rest runt ganska mycket i norra
Europa och föreläst om relativitetsteorin.

Han är agnostiker, det vill säga han anser det vara meningslöst att
spekulera om huruvida detfinns en gud eftersom man aldrig kan få reda
på sanningen. Fakhrm ärju också denna uppfathring kan sägas stödjas av
Heidelbergs osäkerhetsrelation... Gustaf en vass skeptiker som är nyfi-
ken på det mesta. Han tror bara på det bevisbara, men förkastar heller
inget som inte blivit motbevisat. Hans doktorsavhandling inleddes med
citatet "There are more things in heaven and on earth Horatio, than are
dreamt of in your philosophy..." och hans stiindigt återkommande slutsats
är "Man kan aldrig veta siikert." Han är helt ointresserad av politik och
humanistisk forskning finner han underlig.

Han gillar sällskapslekar och vinterbad. När han inte ?ir klädd i labb-
rock kliir han sig ofta elegant, gärna lite gammaldags vilket passar bra
ihop med de välvårdade mustascherna.
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HANDOU| l: vAD JOIIAN HARDELIUS vET OM UTSIALLNINCEN

År 17a5 går ostindiefararen Götheborg på grund vid Hunnebådan utanft,r Göteborg på vägen hem från
Kina. Bland det förlorade godset finns ett antal indonesiska föremål som man tog mea sig från Batavia,
nuvarande Jakarta, på ön Jarra- Under mitten av lS0Gtalet bilrgades en del av lasfen och bland dessa före-
mål ingick eBavföremålen; en porslinsliknande statyettsom liknaren elefant En avarbetarnafascinera-
des av den och stal med sig den hem till sin gård i lGllebäck. I början på 1923 avlider den då 9$årige man-
nen och hans son Petter Bergås beslutar sig för att riva faderns gamla förfallna gård och bygga nytl Under
byggarbetet hittas så statyetten och den liimnas in till museet. Museiledningen, som ,ngetLi samtidigt åter-
upptäckt en massa annat bärgat gods tån skeppet i ett av sina magasin, beslutar sig nu itir att göra en
utställning om Ostindiska Kompaniet i samband med jubileumsutsfiillningen, Museiintendenten Johan
Hardelius uhr:imns till ansvarig projektledare för denna utstiillning.

HANDOLJ"T 10: PO RSLINSELEFANTEN

MED ÅNLEDNING tW
GöTEBoRGS srADS 3oo-ÅRS JUBTLtruM

FESTFÖRESTÄT,LNING
MÅNo,tcnn DEN z MA.t KL. 7.30 E.M

JUBTLEUMSMARSCH
avLILL.ERIK TIÄFGREN

IIOFFMANSÄViTTTYN
Fantastisk opera ay JAQUES OFFENBACH

(1:sta och 2:tlra akten)

Personer
Olympia....................Hiördis Vahlgren
GiuIietta.......................E1in Leijtlströnr
Hoffman.......................Martin Öhman
Cohenille.......
Pitchinatccio.. ..Karl Kinch
Coppelius......
Dapertutto..... ....Erik Å}y
Niklaus.................Signa Rydberg Bklöf
Spalanznai...........John-Erik Strandman
Schlemil........ Seth.lohansson

TÄNNHÄUSER
Romarrtisk ol)era av Richarrl Wag_ncr

(2:ra akten)

Personer
Herm:rn. Landgreve av Thiiringen......Ivar rlnrlresen
Tennhärrser.... ............Martir, Öh-arr
Wolfram von Echenbach............,... ;...Nils Svanfeltlt
Walter von Vogelwietle......,......,.....Oscar Tjernberg
Biterolf......... Erik rihy
llenrik skrivaren................................K1r1 Kinch
Rainmar von Zweter..,.......,........,...}Iarcrrs Larson
Elisabeth. Landgrevens brorstlotter........ Inga Peters

Musikalisk lerlning: LILL-ERIK HI\FGREN

Regir: : Gl1ST.\f B EIiCIIAN. Dckorl ti oner: P.-\UL K.\NNE\{, () B FF



Menu
Consommä gaulois

Saumon de Halmstad Fumö, Epinards et Oeufs

Quartier d'Agneau dae lait aux Primeurs
Parfait de Foie Gras ftuff€ au Porto

Coeur de Laitue
Gateau iubil1

Fruits et friandises

Ch. Beaumont 1914
Nackenheimer Stirn 19 1 5

louis Roederer, Grand vin Sec

G.H. Munn, Cordon Rouge
Bollinger, C arte Blance

Madeira, MalmsleY

Caf6
Cognac Hennessy

Liqueur Munk

Kommitt6n för Göteborgs Jubileumsutställning

Invigning samt firande ar, §tadens 300årsjubileum på

Qustaf II {dolf. To"g.

/ /,n
Sektion: ut- / <r

med sdllskap

Kommitt6n för §öteborgs
Jubileumsutståillnin g

med såillskap till festförestiillning på Stora Teatern

klockan åtta, Mångdagen den Sjunde Maj'

'-'':.::,,:::::":;:-:;-'

f(ommitt6n för Qöteborgs
Jubileumsutställning

välkommnar:

(inbjudan lämnas i entr6n mot platsbiljetter)

Kdrd[dr 6r G6rclry Jubttcumub6qnha

med siillskap till festmåItid på llurrrdrestaurangen
klockan halv åtta, Tisdagen den åttonde Maj.
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PLAl'SBR

l.Hardelius
Lägenhet

2. Götaplatsen,
Entr6 för
utställningen

3. Gustav Arlrlfs
Torg

4. Stora Teatern

5.Göteborgs
rnuseum

6. Hotel l(ronan

7. Korset &
Törnets villa.



PLATSBR

l.I{artlelius
Lägenhet

2. Götaplatsen,
Entr6 för
utställningen

3. Gustav Adolfr
Torg

4. Stora Teatern

5.Göteborgs
museum



HÄNDOIIT 7: DAGBOKEN

lindigent Efter alla dessa år såg jag den påbild! Nu måste jag barahita en säfr afr ta mig fll den kalla norden. Bara
inte min hosta blir uärre....

Idag rrar det dagjämning. Under natten hade jag dessa drömrnar igen.lag nåste ha Mouhakala innan det ärförseat
Ailt jae begiir är bara attå sova...

2 Maj o& jag :ir nu i Göteborg. Detvar inte såkallt som jag trodde, men båffäden har ändå ffrrlärrat min hoata.
Förhoppningsvis är jag dockfamme odr slipper någraflerresor. Nu gäler detbaraaftfiana den innan utsdlningen
öppnar.

Så niiral Men jag vet var den finns och snart är den åarbtirtladl Orovädrande är dock att febern har stigit igen. Det var
liinge sedan jag var utvilad efter nathdinmen.

Det lir srårt aS inse att mitr letande tagit slut! Men hur ff.r jag den afr hitä hem?

Jaglycl<ades skaffabiljefrfll mitltlagen men resrltatet%r en bewikelse. Detverkar inte som om detfinns någ:zfler
Ilaonokas hiir.

Febern har stigit ytterligare odr jag tror aff jag åE lunginflannnation, men var gör det när Morhakala prlserar i mina
härder o& jag känner hur lrraften vibrerar" Det var längesedan jag kände mig så 1dar.

Jag iakfrog måsaraa i s§n utanför miE hotelEOnster odr jag kan nästan slåra på aE deras hysteriska skrik var riktade
fll mig.Jagveta6förbannelsen är evigodr attmifröde väntarmig, flrtr nu är jag retlu.

Igces nere pågården säg på mrg med dessa ögon och jag tror aEjag tappade kontrollen för en strnd.
Förhoppningwis hitlar ingen det blinda byltet bland soportra- Nägon måste ha upptäclrt mig, jag känner hur ögonen i
glaset iaktlar mig.

Som Ia Fisse sade oär han parafraserade Hegel 'Nä verkligherea inte går hand i hand med in§kt oc}r klarhet desto
värre för verkligh etea'.

Detvar nägon här inoe, men lfuset är för starlif för aft jag skulle l«rnna utrönavern Hur som helsthat jag i alla fall
lnrar Mcuhakala och jag Eor mig börja förstå hu r man skall han tera honom.

Svårt afr draför Crardinen. Den mäste ha fastnat odr jag kanske borde påkalla uppmåirksamhetfrfui betjäningen.
M,irldigt JaS är inte längre hungrig.

Oro*ådrande ilr a6 ögonen har somnat Jag kiinner deras ftiralrt och ondska odr jag vet att de har hittat mig. Nu är det
bråtbm så altMouhalolainte hamnar i fel hiinder...

Yiigen till Paradiset öppnar srg saI{A Jag iir svag men lryssarna stärker mig.

Mohalcala har iiutligen böriat tala- Snart iir öppningen firdig oclr vi kan återutindahern
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