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Introduktion 
Skatter och skelett är en äventyrsmodul för fanta-

syrollspelet Monster & Magi.   Spelarkaraktärer-
nas sammanlagda erfarenhetsgrad bör ligga 

kring 6. 

  Innan spelledaren drar igång äventyret är det 

viktigt att han eller hon läst igenom hela modu-

len. Spelarna ska givetvis inte läsa äventyret in-

nan de spelar det. 
  Skatter och skelett är till skillnad från det första 

äventyret i serien, Expedition till gnomernas 
gruva, inte skrivet för nybörjare (även om nybör-

jare också kan ha glädje av det). 

Äventyrets karaktär 

Skatter och skelett är ett äventyr som kommer till 

sin rätt om spelarna är nyfikna, självgående och 

roas av rollspel utan strid. Om spelarna förvän-

tar sig att de kan luta sig tillbaka och låta spelle-

daren föra deras karaktärer genom äventyret är 
det nog bra om spelledaren gör klart att Skatter 
och skelett är ett ”rollspelande” äventyr. Vi tän-

ker oss att spelarna av eget intresse samtalar 

med spelarlösa karaktärer och samlar ledtrådar 

innan de slutligen tyst och smidigt smyger sig 

ned i den blivande tyrannens tunnelsystem. 

Extramaterial 

Om spelledaren tycker om Bergsör, människorna 

och dess intriger, och vill att spelarkaraktärerna 

blir kvar här en lite längre tid, finns det EXTRA-

MATERIAL i slutet av modulen. Det är en samling 
förslag på miniäventyr och sidospår som bygger 

på modulens innehåll. Extramaterialet kan fylla 

ut äventyret eller rentav ge ett underlag för en 

hel kampanj i och kring Bergsör. Skatter och ske-
lett kan alltså vara ett helt kort äventyr, där slut-

striden kanske kommer redan i slutet av första 

spelsessionen (om spelledaren önskar det eller 
om spelarna har sagolik tur), en låt oss säga nor-

mallångt äventyr över flera sessioner, eller 

material för en serie äventyr.  

Platser och monster 

Beskrivningar av platser som spelledaren kan 

läsa upp för spelarna, eller bara använda som 

inspiration för egna beskrivningar, är skrivna 

med typsnitt utan klackar, i en ruta: 

 

Så här ser formgivningen ut av en text som spelledaren lä-

ser eller parafraserar när äventyrarna kommer till platsen. 

I texten som följer beskrivningen är monster och 

andra varelser som befinner sig på aktuell plats 

fetade. På detta sätt räcker det med en blick i 
modulen för att spelledaren ska bli påmind om 

denna kritiska omständighet. Av samma skäl är 

exempelvis fällor fetade. 

  Monster och andra möjliga motståndare har 

sina värden listade i brödtexten, för spelledarens 

bekvämlighet (se nedan). Den första raden anger 
antal och typ, eller namn på en SLK. Därpå följer 

monstrets grundvärden: SV=Skyddsvärde; 

KPT=Kroppspoängstärningar; Att.=Antal och typ 

av attacker (ibland skada); AB=Attackbonus; 

Förfl.=Förflyttning; RS=Räddningsslag; Moral; 
EP=Erfarenhetspoäng äventyrarna får om de be-

segrar monstret. 

  Sedan följer monstrets kroppspoäng, represen-

terade av rutor som spelledaren kan bocka för 

allt eftersom monstret blir skadat. Om det är 

flera monster kommer raderna av rutor att vara 
numrerade, och eventuellt huvudvapen att listas. 

Det gör det lättare för spelledaren att hålla reda 

på sina monster. Exempel: 

2 storvättar 

SV 14, KPT 3+1, Att. 1 vapen (ev. skada), AB 3, Förfl. 30, RS 
K3, Moral 15, EP 150 

#1 (Spjut, 1t8+1) □□□□□□□□□□ 

#2 (Långbåge, 1t8+1) □□□□□□□□□□□□□ 

Spelarlösa karaktärer har lite mer information än 

monster. För dessa listas även eventuell grad och 
klass, samt karaktärsegenskaper, som exempli-

fieras nedan. Magiker och präster har ibland ak-

tuella besvärjelser listade. Vi skriver normalt inte 

ut information för nollgradiga karaktärer 

(däremot kroppspoäng om det är nollgradiga ka-
raktärer som kan förväntas ta till vapen). 

NN 

2:a gradens krigare 

STY 15, SMI 13, FYS 16, INT 10, VIS 12, KAR 10 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 15, EP 75 

(Långsvärd, 1t8+1; Långbåge, 1t8+1) □□□□□□ 

□□□□□□□ 

Introduktion 
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Äventyrets början 

Om ni spelat Expedition till gnomernas gruva hit-

tade säkert äventyrarna en skattkarta. När de 

lämnat gnomerna gruva, om inte förr, kanske 

spelarna vill granska den. De ser i så fall en by 

vid en kust, och vad som förefaller vara en ruin. 
Till vänster om ruinen är det ett kryss, och det är 

denna omständighet som får oss att dra slutsat-

sen att det rör sig om en skattkarta. 

  Men på kartan är det också ett kryptiskt och för 

äventyret kritiskt ord: ”Adqfräq”. Det rör sig i 
själva verket om ett förskjutningschiffer, där 

varje bokstav ska förskjutas ett steg åt höger i 

alfabetet. A blir B, d blir e, och så vidare, och på 

detta sätt kan ordet ”Bergsör” läsas ut. Spelleda-

ren bör låta spelarna själva komma på det här. 

Om de inte klarar det kan de ju alltid söka upp 
någon skriftlärd som säkert kan hjälpa dem. Å 

andra sidan kanske spelledaren vill göra denna 

gåta extra utmanande med ett mer avancerat 

chiffer, men tänk i så fall på att kartan inte till-

hört en modern underrättelsetjänst utan knappt 
läskunniga pirater. 

  Bergsör är en by i rikets yttersta utkant. Spelle-

daren kan låta äventyrarna veta var den ligger, 

eller så kan de tvingas höra sig för. 

  I den kampanj äventyret skrevs för ligger 

Bergsör långt i sydvästra delen av kungariket Ga-
lanthus, inte långt från angränsande området 

Nimrod (som ligger på andra sidan bergen på 

kartan). Det här är förstås lätt för spelledaren att 

ändra så att det passa egen, eventuell kampanj. 

Skattkartan 

Nedan är en skiss som spelledaren kan utgå ifrån 

ifall han eller hon vill rita en egen karta åt spelar-

na. Den återkommer också i slutet av modulen i 

större version, om spelledaren vill använda just 
denna. 

  Om äventyrarna inte varit i gnomernas gruva 

kan spelledaren introducera skattkartan på ett 

enkelt sätt, till exempel genom att skapa ett mini-

äventyr där de hittar den (ett enkelt tunnelsy-
stem, en båt, på en stråtrövare, etcetera.). 

  Vad är det egentligen för karta – vad markerar 

den? Det finns två varianter som spelledaren kan 

välja mellan. Den ena varianten innebär att kar-

tan egentligen inte har med detta äventyr att 

göra, utan det är bara en slump att den markerar 
ut en plats som är viktig för aktuella händelser i 

Bergsör. Nämligen att detta är en gammal skatt-

karta, men att skatten som gömdes i det hemliga 

tunnelsystemet för länge sedan är borta. Här kan 

förstås skatt bytas ut mot i stort sett var som 

helst – en hemlig mötesplats, till exempel. 
  Den andra varianten är elegantare men kräver 

lite förarbete av spelledaren för att få in i äventy-

rarnas värld. Nämligen att kartan är från en av 

de pirater som figurerar i utkanten av Skatter och 

skelett (men som är centrala i nästa äventyr); och 

markerar ut den plats där de ska lämna skelett 
åt Walldun Er. I så fall kan man tänka sig att 

äventyrarna stjäl kartan från en pirat i en annan 

stad, eller hittar den på en död pirat i en gränd, 

eller liknande. Detaljer kring denna eventuella 

ingång överlåter vi till spelledaren att klura ut. 
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Bergsör 

Några månader innan äventyrarna anländer till 
Bergsör kom den onde prästen Walldun Er dit. 

Han har haft en rum på Den spelande fårfiolen 

sedan dess. 

  Walldun Er tilldrog sig inte så mycket upp-

märksamhet, för även om Bergsör är en liten by 

löper en väg genom den som ofta trafikeras av 
allehanda främlingar. Om någon ägnade saken 

eftertanke slöt sig denne säkert till att främlingen 

var prästen Laurens Bots vän, för Walldun Er 

sökte tidigt upp byns gamla tempel och han sågs 

då och då i prästens sällskap. 
  Walldun Er har stora planer för denna bygd och 

för sin egen framtid. Han har ett magiskt föremål 

som gör det möjligt för honom att resa odöda, 

och han tänker använda Bergsör som utgångs-

punkt för sitt framtida nattsvarta rike. 

  Han har förfört den naive Laurens Bot med 
drömmar om rikedom och makt, och de har slu-

tit en överenskommelse: Om Walldun Er får 

bygga ett tunnelsystem under det gamla templet, 

och Laurens Bot låter honom vara i fred där med 

sitt arbete, så finansierar Walldun Er ett ståtligt 

stentempel åt honom. Walldun Er menar att 
Bergsör kommer att bli ett religiöst centrum där 

Laurens Bot är överstepräst. Bergsörs präst går 

som på moln sedan dess. 

  På samma sätt har magikern snärjt chefen för 

stadsvakten, Elgard. Även för honom har Wall-
dun Er beskrivit sin vision av hur Bergsör kom-

mer att växa till en betydande ort, med respek-

tingivande försvar som Elgard givetvis kommer 

att vara chef för. Elgard är revanschistisk och 

äregirig och tar det onda med det goda. 

  Slutligen etablerade Walldun Er kontakt med 
pirater som härjar i havet utanför Bergsör. För 

dem berättade han övertygande hur han mer el-

ler mindre tagit över orten och med hjälp av sina 

magiska monster är i färd med att göra byn till 

centrum för ett självständigt rike. Om piraterna 
hjälper honom med det material han behöver ska 

han ge dem en fristad, kanske till och med en 

hamn när han blivit tyrann. Piraterna förser den 

onde prästen med människoskelett. De lägger 

dem i tunnelsystemet under ruinen, varifrån 

Walldun Ers kumpaner hämtar dem i lönndom. 

Intresseväckare 
Utgångspunkten för äventyret är att äventyrarna 

befinner sig i Bergsör utan vidare planer när det 

nu inte fanns någon skatt under ruinen. De drö-

jer kvar för att de blivit intresserade av det märk-
liga meddelandet att ”lämna skeletten här”, och 

kanske de börjar fundera på det bombastiska 

tempelbygget, och kanske de börjar prata med 

folk. Som nämnts förutsätter Skatter och skelett 
att spelarna är nyfikna och initiativrika. 

  När spelarkaraktärerna börjar undersöka saker 
och ting, om än bara helt ytligt, upptäcker de att 

stadsvakten, Elgard och hans män, iakttar dem 

med spänt intresse. De märker också att det är 

tillknäppta vakter kring det nya tempelbygget 

(varför skulle man vilja vakta det dygnet runt?), 

och de ser kanske en lucka i templets grund, där 
vakten står. Men så kanske de också ser något 

konstigt. Det kan vara en dörr som öppnas och 

stängs av sig själv, eller deras uppmärksamma 

tjuv kanske lägger märke till spår som inte borde 

finnas där, eller en krigare kanske tyckte att det 
såg ut som att någon klev i en vattenpöl trots att 

det inte var någon där. – Det är Walldun Er som 

smyger runt med sin osynlighetsring och spion-

erar på dem. Det sista han vill ha just nu är sno-

kande äventyrare i Bergsör. 

Rykten 

Nedan följer sex rykten som spelledaren kan 

delge spelarna efter eget huvud. Mer erfarna spe-

lare kanske inte behöver rykten, eller delges ett 

eller ett par om de fastnar; oerfarna spelare kan 
höra ett eller ett par rykten de första kvällarna 

på värdshuset. Vill spelledaren slumpa fram de 

rykten äventyrarna hör kan han eller hon slå 1t6 

på följande tabell. 

Rykten i Bergsör 

1. Tre gånger se senaste två-tre månaderna 
har det kommit sjörövare till Bergsör och 

tagit in på värdshuset. Jag tycker inte att 

Elgard ska tillåta detta. 

2. Fru Kunsmann är nog klok och alla tycker 

om henne, men numer är hon för gammal 

för att vara borgmästare. Jag tror inte att 
hon vet vad som försiggår i byn längre. 

3. Den där Walldun Er, som tilldrog sig så 

mycket uppmärksamhet för sex månader 

sedan, verkar helt uppslukad av jorden. 

Men rummet på värdshuset har han kvar 
och någon betalar det, tydligen. 

4. Det är bara en tidsfråga innan Elgard tar 

över den här byn. Då blir det ordning! Det 

ryktas om att kobolder springer fritt i byg-

den och trakasserar folk, till exempel. 

5. Det byggs tunnlar under det nya templet, 
säger de. Men det verkar byggas tunnlar 

både här och där, efter vad jag har hört. 

6. Det är märkligt vad prästens dräng far runt 

med den där vagnen. Och lasten är alltid 

täckt. Man undrar ju vad han döljer.  
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Byn Bergsör 
Bergsör ligger mellan havet och berget och sko-

gen i riket Galanthus utkanter. En någorlunda 
vältrafikerad väg löper genom bygden och för-

biresande stannar ofta på det uppskattade 

värdshuset Den spelande fårfiolen. I trakterna 

runt omkring ligger det bondgårdar, och strax 

utanför byn står en kvarn på en kulle. Viss djur-
hållning förekommer också i byns utkanter, 

främst får. Trots att Bergsör ligger bara ett sten-

kast från havet är fisket ingen betydande näring, 

men enskilda fiskare säljer sin fångst till byns 

handelsbod och värdshus. 

Det tänkta triumviratet 
Walldun Er planerar att bli tyrann över ett ond-

skefullt rike. För att nå sina mål har han lierat 

sig med stadsvakten Elgard och prästen Laurens 

Bot. Han har spelat på deras drömmar för att få 

dem på sin sida. De ser båda fram emot att på 
sitt sätt behärska området i framtiden. 

  Walldun Er har dock inga planer på att dela 

makten, och i synnerhet Laurens Bot kommer 

han att göra sig av med så fort som möjligt. Om 

han kan locka över Elgard till den mörka sidan 
kan han tänka sig att behålla honom som chef 

över det kommande tyranniets militär, men an-

nars måste han göras sig kvitt även med honom. 

  Under äventyret kommer dessa tre personer 

sannolikt att utgöra äventyrarnas motståndare, 

även om dessa inte vet att de tre är i maskopi 
med varandra. 

Elgard 

Elgard är chef över stadsvakten. Han har två 

vakter mer eller mindre på heltid: Askim, en 
enarmad, ensamstående krigsveteran, och den 

artonårige Erik, skomakarens son. Ytterligare tio 

personer ingår i stadsvakten, men uppfyller sina 

plikter endast när Elgard kallar eller om larmet 

går. Alla dessa lyder Elgards order, men tänk på 
att de huvudsakligen är förnuftiga och hederliga 

människor. Organisationen syftar i första hand 

till försvar mot vättefolk och andra monster. Läs 

mer under ”Stadsvaktens hus” (6) längre fram. 

  Elgard är en medelålders, bister karl som går 

lite framåtlutad och oupphörligt spanande. Han 
är säker på att allehanda faror kan kasta sig 

över Bergsör vilken dag som helst. Han ger ett 

missnöjt intryck, ingen i den här bygden har sett 

honom le. Elgard har visserligen alltid varit all-

varsam till sitt temperament, men det finns 
såklart ett skäl till denna bitterhet. Han gjorde 

nämligen en fin karriär i Galanthus armé. Han 

var kompanichef och hade häst, skinande rust-

ning, hjälmplym och vacker vapenskjorta med 

Galanthus vapenmärke. Han var precis där han 

ville vara och såg fram emot att klättra i grader-
na. För att göra en lång historia kort fick han 

skäl att misstänka att en av hans soldater stulit 

mat ur mässen. Det ena ledde till det andra, han 

förlorade kontroll över processen och det slutade 

med att han lät bestraffa hela kompaniet. Det 

blev en skandal, inte minst som många av de be-

straffade hade inflytelserika vänner och släkting-

ar. Elgard bedömdes vara ”oförmögen att föra be-
fäl över kungens kompani”. Förbittrat lämnade 

han den konungsliga huvudstaden till fots. Så 

småningom kom han till Bergsör och blev ledare 

för stadsvakten. Vad som särskilt lockade by-

borna var hans bakgrund och anspråkslösa krav 

på lön. Han hade nämligen gjort sig en fin hacka 
under soldatåren och brydde sig mer om sin upp-

gift än om sin inkomst. 

  Elgard har inte kunnat släppa det som hände i 

Galanthus stad. Han ser sig fortfarande som ett 

viktigt befäl och är frustrerad över att borgmäs-
taren Kunsmann inte förstår att han behöver stå-

ende trupp, ringbrynjor, svärd och spjut, palis-

sad, torn, och så vidare. Elgard upplever nämli-

gen ett ständigt, huvudsakligen odefinierat hot. 

  Walldun Er har spelat på båda dessa strängar: 

Elgards känsla av att vara en betydelsefull militär 
och känslan av att vara hotad. Walldun Er har 

målat upp en bild av Bergsör som ett framtida 

handelscentrum med murar, torn och soldater. 

Som ett första led tänker de sig att Elgard blir 

borgmästare. I denna roll kan han militarisera 
administrationen och övergå till att helt enkelt bli 

en despot (även om Walldun Er håller i trådarna). 

De har diskuterat att bryta sig loss från Galant-

hus och bilda sitt eget rike. Elgard är nära att 

brista av begär – en sån triumf det vore! Då 

skulle de få se vem de visade på porten – och så 
bittert de skulle ångra sig! 

  Elgard är intelligent och normalt rationell, om 

än något självcentrerad, men numer har han ett 

tunnelseende rakt mot Bergsörs imaginära borg 

och marscherande kolonner på stenbelagda ga-
tor. Han vet vad Walldun Er sysslar med, men så 

länge skeletten är medel för att nå målet accepte-

rar han den oheliga verksamheten. 

  Walldun Er ser Elgard som sin förtrogne. Men 

även om Elgards hjärta mörknar med tiden vet 

Walldun Er att Elgard inte går längs ondskans 
väg. Därför berättar han förtroligt bara det han 

tror att Elgard kan acceptera; de mer svårsmälta 

delarna portionerar han försiktigtvis ut. 

Elgard 

3:a gradens krigare 

STY 16, SMI 12, FYS 14, INT 13, VIS 12, KAR 12 

SV 14, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 15, EP 75 

(Långsvärd, 1t8+2) □□□□□□□□□□□□□ 

Laurens Bot 

Laurens Bot är byns präst. Han bor i huset intill 

det gamla trätemplet (hus 2ii). Templet är gam-

malt och oansenligt, nästan lite förfallet; bonings-

huset är enkelt och robust. Av detta att döma 
kanske en besökare förväntar sig att prästen är 

en ödmjuk och godmodig gamling som inte bryr 

sig om världsliga ting. I så fall hajar man nog till 
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när Laurens Bot kommer spatserande. Bergsörs 

präst är en kraftig man med en page-liknande 
frisyr i mörkrött hår, och färgglada kläder. Han 

ler brett, alltid på gott humör när han möter 

människor; han använder yviga gester, är gene-

rös till sitt sätt men kanske lite för påstridig. 

  Laurens Bot vill vara omtyckt, allra helst be-
undrad. Hans största glädje är mat och dryck i 

sällskap med utåtriktade människor som inte 

behöver bry sig om vad det kostar. 

  För Laurens Bot är Walldun Er en välsignelse. 

Han är förblindad av sin nyfunne väns vision av 

stentemplet i centrum av den växande staden, 
där Laurens Bot står i centrum som gudomliga 

makters företrädare. Han vet att Walldun Er ex-

perimenterar med skelett. Det tycker han är su-

spekt men han accepterar att kompanjonen har 

en annan religion och väljer att inte döma. Dess-
utom är detta arbete nödvändigt, enligt Walldun 

Er, för att de ska uppnå sina mål. 

  Laurens Bot är förstås helt förd bakom ljuset. 

Walldun Er utnyttjar honom för att få tillgång till 

tempel och tunnelsystem, samt inledningsvis en 

ursäkt att vara här. Om Laurens Bot talar bred-
vid mun med äventyrare eller på annat sätt blir 

farlig för Walldun Er, tvekar han inte att ta präs-

ten av daga. Det är något han ändå planerar att 

göra då han inte längre behöver honom, eller 

senast då det blir uppenbart för stackars Lau-
rens Bot att Walldun Er tänker ha det nya temp-

let för sig själv. 

  Laurens Bot är egentligen en god människa, 

och därför har hans sammanblandning med den 

onde Walldun Er och hans överseende med den-

nes nekromanti gjort att han förlorat sina präst-
förmågor. Eftersom han praktiskt taget aldrig 

använder besvärjelser (och ännu mindre fördri-

ver odöda!) är det inte något som plågar honom 

så mycket. Men kanske det är denna inre kon-

flikt som gör att han verkar alltmer jäktad och i 
högre grad än tidigare frossar i mat och dryck. 

Laurens Bot 

2:a gradens präst 

STY 12, SMI 13, FYS 10, INT 9, VIS 12, KAR 11 

SV 11, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 75 

(Stridsklubba, 1t8)) □□□□□□□ 

Walldun Er 

Walldun Er (uttalas ’är’) har tagit sitt namn från 
en skog han tillbringade lång tid i – Walldun. 

”Er” betyder ”från” på hans modersmål. Namnet 

skulle alltså kunna utläsas som ”Han från Wall-

dun-skogen”. Det är en ung, intelligent och kar-

ismatisk person, vars omdöme är fördunklat av 

begär och fåfänga. 
  Skogen ligger på andra sidan bergen, det vill 

säga i angränsande rike. Walldun Er mördade 

sin läromästare och stal dennes skatter och ma-

giska föremål: En osynlighetsring och en stav för 
att resa odöda. Motivet till detta brott var att 

Walldun Er blev allt mer irriterad på att läromäs-

taren höll tillbaka sina ”stora” kunskaper och 

behandlade sin lärling som – ja, en lärling. Det 

passade honom inte alls och förresten, med den 
där staven och det där guldet som läromästaren 

hade fanns det ju ingen anledning att ta den 

långa vägen. 

  Sedan gick han till grannriket för att med stulna 

pengar och föremål påbörja sin bana som tyrann 
och nekromantiker. 

  Bergsör var den första ort han stötte på i Ga-

lanthus, och den var närmast perfekt. Tillräckligt 

liten för att kontrollera, i utkanten av riket, långt 

ifrån centralmakten, och med en gammal ruin 

som kunde förse honom med byggmaterial. 
  Walldun Er lyckas dupera två nyckelpersoner i 

Bergsör: Elgard och Laurens Bot. Hans plan är i 

korthet att ta över byn och använda den som bas 

för ett rike. 

  Själv håller han sig allt mer i bakgrunden – tills 

vidare vill han vara den osynliga handen som styr 
utvecklingen. Ja, han är bokstavligt talat osynlig, 

för sedan en tid tillbaka använder han nästan 

alltid sin ring. (Om äventyrarna talar med någon i 

byn om Walldun Er, kan spelledaren låta SLK:n 

upprepa orden: ”Man ser honom aldrig nuförti-
den.” Det kan fungera som en kul vink.) 

  Walldun Er är en genuint ondskefull person, 

helt uppfylld av sig själv och sin storartade fram-

tid. Men han är också intelligent och taktisk. 

Äventyrarna kommer säkert att höra talas om 

honom, men de kommer nog aldrig att se honom 
(förrän i slutet av äventyret). Vi strävar efter att 

låta Walldun Er upplevas som ett hotfullt myste-

rium i Bergsör. 

  När det visar sig att äventyrarna stannar i byn 

längre än något dygn kommer Walldun Er att 
börja spionera på dem. Elgard och hans hand-

gångna män kommer att hålla ett öga på dem 

(men inte följa efter dem). Men ju längre de stan-

nar och ju fler de samtalar med, desto större blir 

Walldun Ers personliga intresse för dem. Det är 

under denna period som han kan råka avslöja sig 
genom att trampa i en vattenpöl nära äventyrar-

na, rentav råka stöta till en stol, eller liknande. 

Men spelledaren ska nog vara återhållsam med 

detta, bara låta det fungera som en ledtråd.  

  Äventyret är tänkt att ta slut i och med en strid 
i Walldun Ers tunnelsystem, men om det utveck-

lar sig i annan riktning och den onde prästen vet 

att äventyrarna utgör ett omedelbart hot, kan 

spelledaren låta Walldun Er föregå dem. 

Walldun Er 

4:e gradens präst 

STY 15, SMI 13, FYS 16, INT 10, VIS 12, KAR 15 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 30, Moral 15, EP 75 

□□□□□□□□□□□□□ 

Föredragna besvärjelser: Mörker, Rädsla, Upptäcka magi, 
Paralysera person, Teckentydning 
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Byggnader och invånare 

I slutet av modulen finns det en karta över den 
centrala delen av byn. Det ligger fler hus och går-

dar runt om, men dessa är för äventyret betydel-

selösa. Det är en helt enkel karta som spelleda-

ren kan delge spelarna när de kommit till byn; 

men om spelledaren vill ha en karta som passar 

hans eller hennes smak bättre går det ju att 
skapa en egen med den medföljande som mall. 

Särskilda byggnader 

1 – Kvarnen 

 
Om äventyrarna fortsätter rakt fram längs vägen 

eller direkt mot kvarnen kommer de nästan ome-

delbart att se byn Bergsör också. Kvarnen står 

alltså ett stycke utanför byn och är inte med på 

kartan. 
  Kvarnen är av typen stubbkvarn. Dagtid är 

mjölnaren Bjärke här. Han sitter ofta vid ett 

bord utanför kvarnen och pratar med någon lo-

kal bonde. Det är en social man i femtioårsåldern 

som gärna talar med främlingar. Han vet mycket 
om folket i bygden för det skvallras en hel del vid 

kvarnen, men han har inga särskilda kunskaper 

om Walldun Er och dennes hemligheter. 

  Innanför dörren till kvarnen har Bjärke ett 

spjut. Han använder det mot djur och små 

monster, eller om larmet går (se byggnad 6, 
Stadsvaktens hus). Han är nämligen en av de tio 

som ingår i stadsvakten, men som endast tjänst-

gör vid hot mot byn. Han har 4 KP. 

  Under en bräda i kvarnens golv ligger en läder-

påse med en religiös symbol i guld, prydd med 

rubiner. Den har ingen omedelbar magisk effekt, 
men är värd runt 1 000 guldmynt. Den gömdes 

här för länge sedan av en förbipasserande tjuv 

som riskerade att ertappas med sitt stöldgods. 

Han fick inte möjlighet att återvända. Bjärke 

känner inte till skatten, men i själva verket ger 
den ett slags välsignelse till kvarnen och affärer-

na är goda. 

Ni går längs landsvägen. Långt bort i väster reser sig en 
bergskedja. Ni hör måsar och känner den friska luften från 
söder när ni passerar en och annan bondgård ute på fäl-
ten. Nu ser ni på vägens högra sida en väderkvarn på en 
kulle. 

2i – Gamla templet

 

När äventyrarna kommer närmare templet ser de 

att kolonnerna av trä är spruckna och träet i 

väggarna börjar bli dåligt. Det är ett enkelt och 

lite nedgånget bytempel. 

  Dagtid är dubbeldörren mellan kolonnerna 
praktiskt taget alltid öppna. På kvällen och nat-

ten är de alltid stängda, men inte låsta. De öpp-

nas och stängs helt ljudlöst. 

  Bakdörren är alltid stängd och låst. Endast La-

ruens Bot och Aron Falkim har nycklar dit; de 

har liksom Walldun Er även nycklar till övriga 
dörrar. 

  Laurens Bot bor i anslutning till templet (2ii). 

Dagtid är det 40% chans att han är i templet el-

ler omedelbart utanför. Det är en glad, utåtriktad 

personlighet som tar emot främlingar med öppna 
armar och uppriktig nyfikenhet. 

  Förmodligen är Walldun Er i templets tunnelsy-

stem. Är han det inte är han sannolikt osynlig. 

Tunnelsystemet under det gamla templet besk-

rivs i avsnittet TEMPLENS TUNNELSYSTEM. 

  Det är oberoende av Laurens Bot 60% chans att 
Aron Falkim (se nedan) är i eller utanför temp-

let. Han kommer inte att visa något särskilt in-

tresse för äventyrarna, men svarar på tilltal och 

kan likgiltigt peka ut vägen till värdshuset och så 

vidare, om de frågar efter det.  

Aron Falkim 

Aron Falkim är i tjugoårsåldern och underpräst 

vid det gamla templet. Hans ambition i livet är 

att tjäna de osynliga makter som balanserar 

ondskan. Aron ägnar mycket tid till bön, medi-

tation, men också att lära sig allt han kan om 
olika växters läkande egenskaper. Den tid han 

får över ägnar han till att sopa golvet i templet, 

rensa ogräs i gräsmattan utanför, och annat öd-

mjukt pysslande. 

  Aron är fokuserad på den andliga världen och 

har som princip att inte låta sig distraheras av 
den materiella världens trivialiteter. Med andra 

ord vet han inte så mycket av vad som försiggår i 

Bergsör, och det lilla han vet bryr han sig inte 

om. Men i varje fall känner han till att den här 

Walldun Er (som alltid får honom att rysa lite 
när de passerar varandra) är vän med Laurens 

Bot och har någon ljusskygg verksamhet i källa-

Ett litet fönsterlöst hus av trä med stengrund. Taket ovan-
för porten hålls upp av två träkolonner med utskuret 
mönster och ovanför dessa är det en symbol för den po-
pulära fruktbarhetsgudinnan Dersefer. 
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ren under det gamla templet. Han tycker inte om 

det, men det är för honom en småaktig känsla 

som han själv bär skuld till. 
  Aron Falkim är lojal mot Laurens Bot, han har 

en utpräglad, ja religiös pliktkänsla. 

  Om äventyrarna är goda och beter sig heder-

samt, och kommer till Aron för att de är ska-

dade, hjälper han dem säkert med läkeväxter 

som gör att de läker dubbelt så mycket just den 
natten. Han har inget nämnvärt förråd av läke-

växter. Han kan säkert också lägga hela lätta 
skador på en sårad, ridderlig äventyrare. 

Aron Falkim 

1:a gradens präst 

STY 15, SMI 13, FYS 16, INT 10, VIS 12, KAR 10 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 30, Moral 15, EP 75 

(Stridshammare, 1t6+1) □□□□□□□□□□□□□ 

Föredragen besvärjelse: Hela lätta skador 

Nedan följer en planritning över och beskrivning-

ar av det gamla templets tre rum. 

2a – Gamla tempelrummet 

 
Rummet känns påfallande gammalt, tomt, men 

väl efterhållet. Det är ett gediget byggt hus, helt 

tyst, utan knarrande golvplankor, och efter en 

stund kan man nog känna viss vördnad för den 

enkla tro som detta är ett litet centrum för. 

  Dörren till 2b är vanligtvis stängd men olåst. 
Vid särskilda tillfällen kan den vara låst, till ex-

empel om gåvor till Dersefer tagits in dit efter en 

ceremoni. 

Ni kommer in i en sal som är sex gånger sex meter stort. 
Allting är av gammalt och torrt trä. Väggarna är grönmå-
lade, och altaret är gult. Golv och tak är omålade. Det är 
sopat och skurat. På väggen bakom altaret är det en rustik 
målning av fruktbarhetsgudinnan Dersefer. 

2b – Gamla templets förråd

 

Rummet är väl efterhållet av Aron Falkim och 

även om snickeriet är enkelt är det yrkesmässigt 

utfört. 
  Den norra dörren är en ytterdörr som används 

när man vill att prästen ska kunna komma in i 

templet från ett annat håll än menigheten, eller 

för att ta ut offergåvor på ett elegantare sätt än 

att bära ut det samma väg som det bars in. 

Denna dörr används sällan och är nästan alltid 
låst. 

  Den östra dörren leder in i tempelrummet och 

är som regel olåst. Gångjärnen är väl inoljade 

och dörren öppnas och stängs helt ljudlöst. 

  Den södra dörren är alltid låst. Under templet 
har det alltid varit ett förråd där prästerna förva-

rar församlingens skatter. Dörren är av trä men 

förstärkt med brädor och metallnitar. Det finns 

endast två nycklar till låset. Den ena har Lau-

rens Bot och den andra har Walldun Er. Tidigare 

hade Aron Falkim den andra nyckeln, men nu 
har Walldun Er den. 

  Aron vet att Walldun Er har den för att han och 

Laurens Bot har något på gång där nere. Han vet 

inte mer än så, kommer knappast att berätta det 

för någon, och bryr sig inte mer om saken. 

2c – Trapprum 

 
Rummet innehåller ingenting annat än trappan 

ned i mörkret. Det är 25% chans att äventyrarna 

noterar att detta utrymme (och trappan ned, och 
så vidare) är mindre noggrant efterhållet än 

templet i övrigt. Om en äventyrare undersöker 

rummet gör han eller hon den reflektionen med 

ett framgångsrik slag mot intelligens. Det är i så 

fall också tydligt att någon eller några använder 

trappan ofta. Orsaken till att det är dammigare 
här är att Aron inte längre kan komma in här 

och städa som han brukade. 

Gamla templets tunnelsystem 

Tunnelsystemet under templet beskrivs i slutet 

av modulen. Se TEMPLENS TUNNELSYSTEM. 

Ett litet förråd med tre dörrar: En lite större i östra väg-
gen, en ytterdörr i norra väggen, och en mindre dörr i 
södra väggen. Det är ett enkelt rum med hyllor på väggar-
na, och mycket välstädat. Föremål för religiösa ceremo-
nier, som rökelsekar och vaxljus, ligger på hyllorna, till-
sammans med en del torkade frukter, tråg med veteax, 
och så vidare. 

Ett litet rum med en smal trappa ned. 
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2ii – Prästgård

 

Prästgården har en stengrund men väggarna be-

står annars av timmer och brädor. Detta är Lau-

rens Bots hem. Hans lärling Aron Falkim har ett 

rum här, liksom en äldre tjänare vid namn Ha-

rald Vankel. 

  Harald är i sextioårsåldern och har jobbat här 
så länge att den något självupptagne Laurens 

Bot nästan glömt bort honom; han bara förutsät-

ter att Haralds alla sysslor blir utförda utan att 

tänka vidare på människan bakom dem. Detta 

har gjort Harald till en oavsiktlig ”fluga på väg-
gen”, och han har i och med detta en mycket god 

bild av vad som försiggår: Att Walldun Er bor 

under templet och smyger runt i byn osynlig; att 

de bygger ut där nere, och att det är något sattyg 

i görningen (gods verkar smugglas runt i bygden, 

till exempel). Under gynnsamma omständigheter 
kan han i lönndom berätta om det för äventyrar-

na (i synnerhet om han inte längre har skäl att 

känna lojalitet mot Laurens Bot). Han är orolig 

över vad som försiggår. Spelledaren kan göra Ha-

rald mer lösmynt om han eller hon behöver driva 
handlingen framåt. 

  I stallet bor en dräng vid namn Hasman Ohem. 

Det är en ganska gemen natur som hjälper Lau-

rens med ”smutsiga” jobb. Om det kommer nya 

skelett till ruinen är Hasman sannolikt en av två-

tre personer hämtar dem (tillsammans med El-
gard, till exempel). Han administrerar också 

bortförsel av utgrävt material från tunnelsyste-

met, och andra ljusskygga aktiviteter. Hasman är 

något av ett råskinn men tar inte mycket egna 

initiativ. Han är nästan helt införstådd i Walldun 
Ers verksamhet, men han har aldrig varit nere i 

tunnelsystemet. 

  Hasman fungerar som en första gradens kri-

gare. Han har alltid en halvmeter lång påk i bäl-

tet, dinglande i en läderrem. Eftersom han är bra 

med påken har Elgard velat ha med honom i 
stadsvakten, men Hasman skyr tanken att som 

en del av ett kollektiv göra gott för allmänheten. 

  Han samlar på sig de pengar han får av prästen 

i belöning för sina hemliga tjänster. Hans plan är 

att fortsätta med detta så länge det rullar på. 
Men om det hela utvecklar sig på ett sätt som 

han inte gillar tar han sina (för en dräng) bety-

dande tillgångar och smiter iväg till någon stad 

för att leva en herremans liv så länge pengarna 

räcker. 

Ett rejält boningshus. Inte speciellt stort men såvitt ni kan 
se den enda bostaden i byn med två våningar. Runt temp-
let och gården är det mycket väl efterhållet. De har en 
välskött köksträdgård och en grusad väg går mellan hus, 
vagn och stall. 

Hasman Ohem 

1:a gradens krigare 

STY 16, SMI 10, FYS 12, INT 8, VIS 7, KAR 7 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen (påk, 1t6+2), AB 1, Förfl. 12, Mo-
ral 10, EP 25 

(Påk, 1t6+2) □□□□□□□ 

 

Prästen har ett par kor och fyra hästar; det finns 

också höns på baksidan. Han äger åkermark i 
utkanten av byn som andra brukar. Invid huset 

står en vagn som ofta används av Hasman 

Ohem (stenar och skelett från ruinen, mat och 

utrustning till arbetarna vid nya templet, jord 

från tunnelsystemet, och så vidare). Lasten är 

alltid täckt med segelduk och det är alltså näst-
an alltid Hasman på kuskbocken. I stallet står 

en finare personvagn som sällan används. 

  Prästgården i sig är inte speciellt intressant. 

Skulle äventyrarna göra inbrott skulle de hitta 

olika typer av värdesaker enligt spelledarens 
önskemål, men inga ledtrådar eller magiska före-

mål. 

3 – Nya templet

 

Det tolv arbetarna bor i de två tälten. Ett dussin 
arbetare är i det minsta laget för ett sånt stort 

bygge, men Walldun Er har ingen brådska med 

att få det klart innan tunnelsystemet under jor-

den som förbinder de två templen är färdigställt. 

Tre arbetare är beväpnade med kortsvärd, och 

en arbetare står alltid vakt med spjut och hjälm, 
vid luckan ned till tunnelsystemet.  

  Det är vanligtvis fyra arbetare i tunnelsyste-

met vid en given tidpunkt. Luckan ned är låst 

om natten. En eller annan arbetare står alltid på 

vakt, dag som natt, med luckan inom synhåll. 

Han har en visselpipa som han blåser i vid fara 
eller vid behov av förstärkning. Vakten talar inte 

med någon; på sin höjd hänvisar han till Elgard 

eller Laurens Bot. 

  Alla har fått tydliga order om att inte prata om 

bygget, och skulle aldrig frivilligt avslöja detaljer 
kring det. Om någon frågar om själva tempelbyg-

get hänvisar de till byggmästaren Albu Ronovicz 

(se hus 4) eller prästen Laurens Bot. 

    Vid en given tidpunkt, dagtid, om det inte 

finns skäl till annat enligt spelledarens bedöm-

ning, är det 25% chans att Albu Ronovicz är 
här; 20% chans att Laurens Bot är det och 10% 

chans att Elgard är det. Flera av dessa kan vara 

här samtidigt. 

En kulle i nordvästra delen av byn har röjts på träd och 
stenar, och grunden för en stor stenbyggnad har nyligen 
lagts. Arbete pågår med att resa kolonner och ett par väg-
gar är uppförda. Det är runt tio personer som arbetar på 
bygget. Vid sidan av är det två stora tält. Utanför tälten är 
det en eldstad, lite lådor och husgeråd. 
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  Arbetsledare för tunnelbygget är tunnelingenjör 
Senrik. Han har tillsammans med Walldun Er 

ritat planerna. Han är inte särskilt väl införstådd 

i Walldun Ers alla planer, och bryr sig inte speci-

ellt om dem heller. Han är endast här för den lön 

Walldun Er ger honom. Senrik är om inte ond så 
mycket egoistisk och likgiltig för andra männi-

skors välbefinnande. Det är en nollgradig karak-

tär. Han bor tillsammans med de andra arbetar-

na. Varken han eller arbetarna är från trakten.  

Nya templets tunnelsystem 

Tunnelsystemet under det nya templet beskrivs i 
slutet av modulen, under TEMPLENS TUNNELSY-

STEM. 

4 – Värdshuset Den spelande fårfiolen

 

Värdshuset står i mitten av byn och är en mötes-
plats för folk som bor i och utanför Bergsör. Då 

och då kommer det handelsmän och andra kring-

resande längs vägen och stannar vid Den spe-

lande fårfiolen. Maten är enkel men bra och säng-

kläderna är rena. 
  Värdshuset öppnar runt halv sju på morgonen 

och brukar stänga vid elva på kvällen. 

  Mitt på dagen är det 2t4 personer i värdshusets 

matsal och/eller vid något av de två borden utan-

för; för och eftermiddag 1t4, kvällstid 2t8. Nästan 

alla gäster är bybor eller folk som bor på gårdar 
runt omkring. Både kvinnor och män kommer hit 

för att bli vederkvickta och skvallra. 

  Om spelledaren vill slumpa fram vilka namn-

givna SLK:er som är vid värdshuset för att äta, 

dricka eller bara stanna till för att prata med nå-
gon, kan följande tabell användas. 

 

 
 

Längs vägen genom byn står ett tvåvåningshus med ett 
par bord utanför och en skylt som gungar lite i vinden: 
Den spelande fårfiolen. Ytterväggarna består av bastanta 
brädor, grå och vindpiskade. 

Matgäst Chans Villkor Hus 

Elgard 20%   6 

Laurens Bot 20%   2ii 

Ronovicz 30% Kvar i byn 4 

William Heck 30% Kvar i byn 4 

Askim 20%    - 

Erik 10%   8 

Milo 20% Kväll 9 

Malte 10% Kväll 7 

Hedda 10% Kväll 8 

Kalle 10%   8 

Om Elgard är här är det möjligt att han äter eller 

tar ett glas öl, men troligare är att han bara kol-

lar läget eller står vid ett bord samtalar med nå-

gon. Han kommer att hålla ett iakttagande öga 
på äventyrarna, inte minst med tanke på att de 

är beväpnade främlingar. 

  Laurens Bot är ju glad i mat och dryck och sit-

ter förmodligen ned och har antagligen sällskap 

med någon. Han blir aldrig synbart berusad och 
beter sig alltid oklanderligt, sina glada vanor till 

trots. 

  Övriga gäster som är här enligt tabellen ovan 

tar antagligen ett glas öl eller äter en bit mat, i 

synnerhet om det är kvällstid. 

  Skulle det bli bråk i värdshuset och skulle folk 
dra blankt kommer någon att smita iväg och 

kalla på Elgard. Folk kommer inte att vidta några 

särskilda åtgärder vid gräl, gruff eller ett litet 

slagsmål, men det skulle göra värdshusvärden 

Julius Foog mycket missnöjd. 
  Personer som har rum för en längre tid på 

värdshuset är byggherren Albu Ronovicz (rum 

V16), Walldun Er (rum V10), samt en William 

Heck (V13). 

Pirater 

När de pirater som smugglat skelett till Walldun 
Er via ruinens tunnelsystem träffar honom, är 

det på dennes rum. De har varit här vid ett eller 

ett par tidigare tillfällen, och då sovit över på 

värdshuset. 

  Om spelledaren vill kan piraterna dyka upp un-
der äventyrarnas vistelse här, för att diskutera 

skelett med den onde prästen. De blir inte kvar 

längre än ett dygn, i så fall. 

  Tänk på att det kan bli vanskligt om äventyrar-

na uppmärksammar piraternas besök. Å ena si-

dan vill vi nog inte att våra äventyrare stormar in 
i rummet de förhandlar i med Walldun Er, och 

det kan också bli svårhanterligt om de förföljer, 

fångar och/eller förhör piraterna. Spelledaren 

kan låta saker ha sin gång och anta denna ut-

maning, eller låta piraterna komma vid en tid-
punkt när äventyrarna inte ser dem, utan bara 

hör om dem efteråt – eller rentav skippa detta 

möte helt om äventyret inte pågår över flera 

veckors speltid. Piraterna fungerar som en över-

gång till nästa äventyr i serien, Gyllenkäfts sista 
resa, som framgår av det brev äventyrarna hittar 

i Walldun Ers rum. 

Mat och rum 

De vanligaste rätterna är givetvis ”bondmat”: 

Havregrynsgröt, rotfrukter, saltad fisk, bröd, och 

så vidare. Det finns också fårkött i en eller annan 

form, och ofta färsk fisk. Ibland kan de servera 
vilt.  

  Julius, Hanna, Gertrud och Nibb delar på mat-

lagningen. Julius och Gertrud har koll och lagar 

själva ibland, annars kan även Hanna och Nibb 

laga mat. Dessa SLK:er återkommer vi till nedan. 
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Meny 

Frukost, enkel  5 kopparmynt 
Frukost, fin   2 silvermynt 

Enkelt mål mat (grytan) 1 silvermynt 

Bättre mål mat  4 silvermynt 

Middag, rejäl   1 guldmynt 

Middag, finaste  3 guldmynt 

Öl, vanligt   5 kopparmynt 
Öl, fint    1 silvermynt 

Mjöd, enkelt   3 kopparmynt 

Mjöd, fin   8 kopparmynt 

Must, äpple, bägare  2 kopparmynt 

Must, äpple, flaska  8 kopparmynt 
Vin, enkelt, bägare  1 silvermynt 

Vin, enkelt, flaska  4 silvermynt 

Vin, fint, bägare  3 silvermynt 

Vin, fint, flaska  9 silvermynt 

Nubbe, klar   1 silvermynt 

Nubbe, kryddad  2 silvermynt 
 

Ett enkelrum kostar 1 guldmynt per natt, ett 

dubbelrum 1,5 guldmynt och en säng i sovsalen 

1 silvermynt per natt. 

Julius Foog och personalen 

Det är fem personer som i högre eller lägre ut-
sträckning arbetar på värdshuset: Värden Julius 

Foog, hans yngre syster Hanna Foog, deras 

mamma Gertrud Foog, den energiske Nibb och 

den slöe Palle. Alla är nollgradiga karaktärer och 

ingen är benägen att ta till våld. Deras respektive 
roll på värdshuset beskrivs nedan. 

  Julius Foog är värdshusvärd på Bergsörs enda 

värdshus, Den spelande fårfiolen. Han är ung 

och ambitiös, godhjärtad och intelligent; inte mer 

än arton år gammal. 

  Hans pappa Elis dog för endast några månader 
sedan under mystiska omständigheter. Julius 

Foog tog över hans uppgifter, under tiden Ger-

trud, mamma och änka, jobbar vidare som van-

ligt. Julius har helt gått upp i arbetet och inte 

låter sig sörja, men Gertrud ännu förkrossad och 
av detta skäl tillbakadragen; hon saknar helt in-

tresse för att tala med äventyrare, till exempel. 

Även Julius yngre syster jobbar här, men hon är 

numer trolovad till en Olof (hus 15). 

  Julius arbetar hårt på att värdshuset ska fort-

sätta vara så bra som det var under hans fars 
levnad. Eftersom han idealiserar sin far och hur 

denne drev värdshuset är det nog omöjligt att nå 

upp till den visionen, men han jobbar på det. 

  Ett av Julius viktigaste principer är att alla ska 

trivas och att alla är välkomna. Även om han per-
sonligen ryser en aning när Walldun Er passerar, 

ser han det som sin plikt att behandla denne lika 

väl som någon annan gäst, och det vore otänk-

bart för honom att sprida rykten om sina gäster. 

  Rummet betalar Walldun Er för regelbundet, 

men han är alltså sällan där. Julius har fått för 
sig att han bor hos Laurens Bot, men han vet 

inte säkert. 

  Julius känner förstås väl till alla huvudpersoner 

i detta äventyr och kan på så sätt vara en inform-

ationskälla för äventyrarna, men han kommer 

alltså att i högre eller lägre utsträckning tala väl 

om dem alla. 
  Hanna Foog, Julius yngre syster, jobbar här 

några timmar om dagen. Hon är som nämnts för-

lovad med Olof (hus 15) och planerar inte att bli 

kvar här länge till. 

  Gertrud Foog, modern. Man ser henne inte så 

ofta eftersom hon sällan serverar eller talar med 
gäster. Hon lagar mat, tar hand om djuren, köks-

trädgården, en del tvätt tillsammans med Hanna, 

och så vidare. Sedan makens död har hon varit 

inåtvänd och bister. 

  Nibb, en medelålders kort man som alltid tycks 

ha bråttom någonstans; pratar fort och hyser 
ringa personligt intresse för främlingar. Det finns 

inte en uppgift på värdshuset som inte Nibb ofta 

eller mer sällan tar hand om. Han fungerar som 

Julius Foogs förlängda arm och det är han stolt 

över. Om han av någon orsak skulle komma att 
tala om pappa Elis Foog skulle han bli gråtmild 

och ursäkta sig. 

  Palle är rätt slö till kropp och sinne och fick 

vara här och sopa när Elis levde. Som tiden gått 

har han helt enkelt blivit städare på värdshuset, 

ett arrangemang som alla är nöjda med. Han so-
ver i stallet. Palle är undvikande och kommer att 

vara svår att få ut information ur, men ingen har 

i själva verket så bra koll på vad som försiggår i 

värdshuset som Palle. Han registrerar alla detal-

jer och vet att någon dragit runt här osynlig, och 
att det sannolikt är Walldun Er. 

Värdshusets planritning 

Planritning över Den spelande fårfiolen, tillsam-

mans med beskrivning av rummen, återfinns i 

slutet av modulen, under VÄRDSHUSET längre 

fram. 

 5 – Borgmästarens hus

 

Detta är borgmästaren Anna Kunsmanns hus. 

Hon bor ensam med en tjänsteflicka och har 

hjälp av en karl med i synnerhet utomhusbestyr 
och reparationer. Fru Kunsmann är änka sedan 

många år. Hennes make var en framgångsrik 

handelsman. De bosatte sig här när hans hälsa 

blev sämre, då de föreställde sig att lugnet och 

den friska havsluften skulle göra honom gott. Om 
det var tack vare luften är svårt att säga, men 

han levde här i många år innan han slutligen fick 

lämna in. Som tiden gick blev Anna en betydande 

personlighet i byn och så småningom borgmäs-

tare. Hon menar sig numer vara för gammal för 

ämbetet och har försökt göra sig av med det, men 
praktiskt taget hela Bergsör hyser en sådan djup 

respekt för hennes klokskap att de vägrar. Som 

person är sympatisk, skarpsynt men också 

sträng och osentimental. 

Ett envåningshus med grund av sten och vitkalkade väg-
gar. Gräset och grusgångar runt omkring är väl efter-
hållna. Det är blomrabatter på framsidan och ni skymtar 
en köksträdgård på baksidan. 
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  Hon har två söner som bor i rikets huvudstad. 
En av dem är befäl i kungens armé, den andre 

undervisar vid universitetet. 

  Om äventyrarna söker upp fru Kunsmann och 

är någorlunda artiga kommer hon säkert att 

kunna ta emot dem. Det är möjligt att hon i så 

fall bjuder dem på te och skorpor på baksidan av 
huset. Borgmästaren är klok, tillmötesgående 

och lyssnar hellre än hon talar. När hon säger 

något är det vanligtvis rakt på sak, utan krusi-

duller, och utan vidare minspel eller kropps-

språk. Ger äventyrarna ett gott intryck och eta-
blerar förtroende genom att själva verka kloka 

och rättrådiga kan fru Kunsmann mycket väl 

vara uppriktig med dem och berätta vad hon tän-

ker om byns invånare. 

  Det är hennes intryck att något stigit Laurens 

Bot åt huvudet och hon tycker verkligen inte om 
det nya tempelbygget, som hon betecknar som 

vulgärt. Hon förstår inte heller varifrån alla 

pengar kommer till bygget. 

  Det är hennes uppfattning att Elgard är kompe-

tent, ja mycket kompetent faktiskt. Men hans 
hjärta förtärs av bitterhet och det leder aldrig till 

något gott. Hans blick blir mörkare och mer lys-

ten som tiden går. Hon kan berätta att han be-

gärt vapen, rustningar och hästar för att etablera 

en militär enhet, och reagerat påtagligt irriterat 

på hennes avslag. Fru Kunsmann misstänker att 
han börjat fika efter borgmästarposten, vilket är 

en orsak till att hon ändå sitter kvar. 

  Om Walldun Er vet hon nästan ingenting alls. 

Hon har möjligtvis hört talas om honom men hon 

har ingenting att berätta. Som nämnts på annat 

håll följer hon inte med i aktuella utveckling i 
byn. 

  Familjen Foog har hon alla sympatier för och 

hon beundrar den strävsamme unge Julius. 

  Anna Kunsmann blir dock allt mindre intresse-

rad av världsliga ting och har allt svårare att fo-
kusera på mellanmänskliga affärer. Hon har med 

andra ord ingen avgörande information som kan 

hjälpa äventyrarna med Walldun Er och den ut-

veckling som är kärnan detta äventyr. 

6 – Stadsvaktens hus

 

Detta hus består alltså av två delar: Ett bonings-

hus där Elgard som chef för stadsvakten bor, och 

en fängelsedel. Dag- och kvällstid är det 25% 

chans att Elgard är här. Om det inte är oväder 

sitter han antagligen vid bordet och äter, lagar 
sina kläder, putsar en klinga och så vidare. Det 

är 15% att 1t2 av hans ”soldater” Askim och Erik 

är här, oavsett Elgards närvaro. 

Ett envåningshus i sten, med två dörrar mot vägen till. Ena 
delen av huset ser ut som ett vanligt boningshus, den 
andra delen har en kraftigare dörr och en fönsterglugg 
med galler för. Utanför är det ett enkelt, bastant bord och 
två bänkar. Vid sidan av står det en två meter hög påle 
med en rejäl klocka hängande, och ett snöre som kan få 
den att svänga. 

  Askim är en krigsveteran som alltid verkar lite 
nedtyngd av tankar. I själva verket har han 

sömnsvårigheter efter sina år i fält, och han har 

en del smärre krämpor efter skador och frostnät-

ter. När hans arm amputerats till följd av en svår 

skada drog han sig tillbaka till denna lilla by 

(han är från trakten). Han lever ett enkelt liv 
med sinande kassa i en liten stuga norr om cen-

trala Bergsör. Det är en ganska cynisk och likgil-

tig person. 

  Elgard har berättat för Askim att han och Wall-

dun Er har planer för Bergsör och att om Wall-
dun Er bara får sina skelett ska han hjälpa El-

gard att bli borgmästare. Syftet med detta mak-

tövertagande är att skapa ett försvar för bygden 

mot vättefolket i norr innan det är försent. Om 

Askim visar lojalitet och inte ställer en massa 

frågor kommer han att belönas rikligt när de ta-
git över. 

  Askim har lägre skyddsvärde och attackbonus 

än normalt på grund av sitt handikapp. 

Askim 

3:e gradens krigare 

STY 14, SMI 10, FYS 13, INT 13, VIS 8, KAR 9 

SV 12, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 6, Moral 13, EP 75 

(Långsvärd, 1t8+1) □□□□□□□□□□□□□ 

 
Erik är skomakarens son, som till faderns för-

bittring är helt inriktad på att ge sig ut i stora 

vida världen och söka äventyr. Att vara med i 

stadsvakten är den entusiastiske unge pojkens 

första steg. Han lär sig mycket om vapen och 
strid av Elgard och Askim, även om de är fåor-

diga. Hans lojalitet och engagemang i uppgiften 

är påtaglig. 

  Elgard har invigt Erik i vissa hemligheter. Erik 

vet att de för skelett till nya templet. Han vet inte 

vad det handlar om men bara det faktum att han 
blivit invigd av de äldre män han beundrar gör 

att han aldrig skulle ifrågasätta det. 

  Erik är förtjust i Johanna Ulfsdotter och har 

avslöjat en del hemligheter för henne. Se  hus 

10.  

Erik 

1:a gradens krigare 

STY 12, SMI 15, FYS 14, INT 8, VIS 10, KAR 9 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 9, Moral 15, EP 75 

(Långsvärd, 1t8; Kortbåge, 1t6) □□□□□ 

 

Klockan används vid larm och är för stor för att 

misstas för en ringklocka. Man slår larm – och 

vem som helst kan göra det – vid fara som mons-

ter och eldsvåda. Ringer klockan har alla som 
ingår i stadsvakten till uppgift att så snabbt som 

möjligt inställa sig med vapen. Men många 

andra kommer också mer eller mindre skynd-

samt, för orsaken till larmet är sannolikt hela 

byns angelägenhet. Larmet används inte om det 
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till exempel blir bråk på värdshuset; i så fall är 

det troligare att någon helt enkelt springer iväg 

för att hämta Elgard, åtminstone om man dragit 

vapen där inne. 

Stadsvakten 

Vid sidan av Askim och Erik, som i princip alltid 

är i tjänst, består stadsvakten av tio personer 

som endast tjänstgör när larmet går (eller mot-

svarande händelse): 

 

Mjölnaren Bjärke (hus 1) 
Smeden Malte (hus 7) 

Skomakarna Edda och Kalle (hus 8) 

Handlarna Freda och Ulf (hus 10) 

Fruktodlaren Malus (hus 12) 

Fåruppfödaren Peder (hus 14) 

Jägarna Yanni och Garnell (hus 20) 
 

De som ingår i stadsvakten, till exempel Elgard, 

Erik, Freda och Malte, har olika motiv och livså-

skådning, och så vidare, men tänk på att Bergsör 

är deras by och de har byns säkerhet som ge-
mensamt mål. Om äventyrarna upplevs som ett 

yttre hot eller bara störande för den allmänna 

ordningen kommer det att bli svårt för dem att få 

vissa ur stadsvakten att ta ställning mot andra. 

7 – Smedja

 

Smedjan står i anslutning till boningshuset. 

Smeden Malte tillverkar och lagar bruksföremål 

åt bygdens folk och ibland förbipasserande 

också. Till bruksföremål hör kniv- och yxblad 

men avancerat vapensmide tillhör inte hans fär-
digheter. 

  Malte är tillmötesgående och tar gärna en paus 

i arbetet för att prata med bekanta eller obe-

kanta. Han har en positiv grundsyn gränsande 

till naivitet, och tycker till exempel att det är ro-
ligt med ett så fint tempel som det säkert kom-

mer att bli. Det är en allmänt omtyckt person i 

trakten. 

  Malte tycker sig flera gånger och vid olika tider 

på dygnet ha sett dörren till det gamla templet 

öppnas och stängas av sig själv. En gång mitt 
framför hans blick, andra gånger snarare i 

ögonvrån. Det här är förstås ingenting han näm-

ner helt apropå, men om det gamla templet kom-

mer på tal är det inte omöjligt. (Om spelarna får 

denna information redan första dagen riskerar de 
att gå rätt på slutstriden. Det kan ju vara bra 

eller dåligt.) Malte själv spekulerar i att det kan 

vara en gårdstomte eller liknande. 

  Han ingår i stadsvakten och är alltså en av de 

som kommer springande när larmet går. Han har 

Det står redan på håll klart att detta är byns smedja. När 
man kommer närmare kan man konstatera att det är en 
helt vanlig bysmedja – hästskor, spikar och krokar är vad 
som hamras till av en bred karl i rött skägg och förkläde av 
läder. 

en egentillverkad, grov stridsklubba med sig i så 

fall.  

  Malte och hans hustru Elina har tvillingsöner 

som är ännu mer rödhåriga än sin pappa. De är i 

tolvårsåldern och hjälper till i hemmet och i 

smedjan. Ibland är de borta vid kvarnen (1) och 
hjälper till eftersom de gillar mjölnaren Bjärke 

och tycker kvarnen är fascinerande. De brukar få 

lite mjöl för besväret också. 

  Som för att kompensera Maltes humör är Elina 

lite vrång och misstänksam av sig, och gillar inte 
främlingar av princip. 

Malte 

1:a gradens krigare 

STY 17, SMI 10, FYS 16, INT 9, VIS 11, KAR 13 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 50 

(Stridsklubba, 1t8+2) □□□□□□□□□□ 

8 – Skomakare

 

”Skomakare” är plural i detta fall: De äkta ma-
karna Hedda och Kalle gör och lagar skor båda 

två, samt andra produkter i läder. De tycks ha 

svårt att få hushållet att gå ihop för de jobbar 

och trätar hela tiden. Deras äldsta barn är Erik, 

som i stället för att hjälpa till hemma ”flänger 
efter Elgard”. 

  Var och en kan de vara tillmötesgående, men 

som regel är de lite jäktade. Båda ingår i stads-

vakten, i så måtto att de kommer med vapen i 

hand om larmet går. Kalle är nollgradig karaktär 

med 2 KP. Vid larm kommer han med kniv och 
kortbåge. Hedda är soldatdotter och tycks ha 

ärvt sin fars egenskaper. Det är också hennes 

pappas gamla ryttarsabel hon har i handen om 

det drar ihop sig till strid. 

Hedda 

1:a gradens krigare 

STY 10, SMI 12, FYS 12, INT 13, VIS 9, KAR 8 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 50 

(Sabel, 1t8) □□□□□□ 

9 – Skräddare

 

Skräddaren heter Milo. Han bor här ensam, 

utan varken fru eller barn. Det är en energisk, 

äldre man; inte riktigt lika liten som en halvling, 
men påfallande kort. Han är något av en skojare 

Ett enkelt och lite nedgånget hus, inte så väl underhållet 
och ogräset frodas längs väggarna. Dörr och fönster står 
öppna och en skylt med en stövel hänger på väggen. 

Ett litet hus med ett stort, öppet fönster intill dörren. På 
ett bord innanför fönstret sitter en liten karl och syr. Han 
ser upp och ler när ni kommer närmare. 
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men det är ingen som riktigt känner honom.  

Milo är mycket intelligent och uppmärksam och 

har väldigt bra koll på vad som händer i bygden. 

Han ser vilka som pratar med varandra, lägger 
märke till andras vanor och kan läsa mycket ur 

folks ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

  Han har sett någon smyga runt osynlig 

(fotspår, plaskande vattenpölar, dörrar som öpp-

nas) och han har slutit sig till att det är Walldun 

Er. Han har också slutit sig till att denne präst, 
Laurens Bot och Elgard har något i kikaren. Han 

har inte klurat ut exakt vad ännu, men det har 

rimligtvis något med nya templet att göra. 

  Milo kommer inte att tala vitt och brett om sina 

iakttagelser eller sprida spekulationer vidare 
som rykten, såvida han inte har särskilda skäl 

till det. Om det till exempel framgår att äventy-

rarna är här för att sätta stopp för den ondska 

Milo fruktar etablerar sig i Bergsör, och vinner 

skräddarens förtroende, kan han berätta eller 

antyda vad han vet. 
  Milos skarpa ögon kommer från det förhållande 

att han är en tjuv, eller mer exakt varit en spion. 

Han tror att han avslöjades vid ett tillfälle och 

flydde genast. Han vet än idag inte om han verk-

ligen avslöjades eller inte, men drog sig för sä-
kerhets skull tillbaka i stället för att riskera 

dödsstraff. Milo är inte hans riktiga namn. 

  Spelledaren kan använda Milo för att hjälpa 

spelarna framåt om de fastnar. Men kom ihåg 

att Milo som karaktär föredrar att iaktta, inte 

handla. Han kommer endast att använda våld i 
självförsvar och han kommer inte att följa med 

äventyrarna in i faror. 

Milo 

3:e gradens tjuv 

STY 10, SMI 15, FYS 13, INT 17, VIS 12, KAR 14 

SV 12, KPT 3 (t6), Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 9, EP 
75 

(Dolk +2, 1t4+2; slunga +1, 1t4+1) □□□□□□□□□□□ 

10 – Handelsbod 

 
Handelsboden är inte en affär man går in i, utan 

man handlar via de öppna luckorna. De har näs-

tan uteslutande vardagsföremål till försäljning, 
som vissa råvaror, rep, verktyg, tjära, kniv och 

så vidare; men dessutom mat och dryck som i 

första hand köps av förbiresande. 

  Det är ett par som har handelsboden, Freda 

och Ulf. Båda ingår i stadsvakten. De har en 

dotter som hjälper i bestyren, Johanna Ulfsdot-
ter. 

En större träbyggnad med stora luckor som är utfällda så 
att de bildar disk respektive förtak. På diskarna ligger fruk-
ter, bröd och det hänger torkad mat och redskap i taket. 
När ni kan se in genom hålen i väggarna ser ni hyllor med 
varor där inne. Det är uppenbarligen en diversehandel. En 
kvinna i luckan hälsar på er och frågar om det är något ni 
behöver. 

  Erik (hus 8) är förtjust i Johanna. För att impo-

nera på henne har han kommit med antydningar 

att det är något stort på gång. Erik vet ju inte 

själv vad som pågår men har alltså gjort en del 
antydningar om den ”mäktige trollkarlen”, det 

nya templet och maktövertagandet. Även om Jo-

hanna inte är intresserad av Erik har hon blivit 

intresserad av hans antydningar och pratat med 

sina föräldrar om det. 

  Freda och Ulf är i själva verket anhängare av 
mån- och trolldomsgudinnan Hekta. De sökte 

sig fram längs denna mörka väg när de utan 

framgång försökte få flera barn. Trots det ute-

blivna resultatet blev de intresserade av de natt-

liga ritualerna och har sedan dess för vana att 
smyga ut i natten och genomföra sina ceremo-

nier. De har kontakt med andra Hekta-dyrkare, 

men ingen av dessa bor i Bergsör. Freda har för-

mågor som motsvarar första gradens präst. Hon 

ger ”utslag” på upptäcka ondska och liknande 

magi. Det kan man dock inte tro när man träffar 
henne vid handelsboden. För några veckor sedan 

handlade Walldun Er salt och tjära av Hedda och 

gjorde då till hennes utmärkta förvåning hekta-

tecknet åt henne när han gick. Hon blev så över-

raskad att hon inte förmådde säga eller göra nå-

got. Hon har inte sett honom sen dess (det är det 
ju få som har gjort), men hon och Ulf skulle väl-

digt gärna komma i kontakt med honom igen. 

  (Walldun Er låter dem sväva i ovisshet med det 

begär som detta föder, för att vid lämpligt tillfälle, 

när han behöver dem, återupprätta kontakten. 
Han är själv inte en praktiserande hektadyrkare, 

men det var hans läromästare.) 

  Freda och Ulf har låtit Elgard förstå att de är 

intresserade av att hjälpa till med att få ordning 

på den här mesiga byn; att de hellre skulle se 

honom som borgmästare, och även gett honom 
andra vinkar av att de vill vara med i vad som nu 

försiggår. Elgard har noterat detta men är osäker 

på deras motiv och har inte invigt dem i sam-

mansvärjningen. Han kan dock komma att göra 

det när som helst, om situationen förändras. 
Han kan till exempel använda dem mot äventy-

rarna i så fall, säkert till de senares överrask-

ning. 

Freda 

1:a gradens präst 

STY 10, SMI 13, FYS 14, INT 12, VIS 13, KAR 14 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 50 

(Stridsklubba, 1t8) □□□□□□ 

 
Fredas föredragna besvärjelser är rädsla och 

mörker. 

Ulf 

1:a gradens krigare 

STY 12, SMI 11, FYS 13, INT 13, VIS 9, KAR 8 

SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 25 

(Yxa, 1t6) □□□□□□□□ 
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Om larm går eller om det drar ihop sig till strid 
har Ulf en liten sköld på vänsterarmen. 

Övriga hus 

11 – Litet sjabbigt hus

 

I huset bor ett par i övre medelåldern som han-

kar sig fram med att hugga och sälja ved, vid si-

dan av självhushållning. De har höns och kani-

ner och lever ett skralt liv. Båda är rätt avvak-

tande mot främlingar men har egentligen ingen-
ting emot att samtala med folk. De tycker inte 

om det stora tempelbygget och vet att Laurens 

Bot inte tycker om deras skraltiga stuga så nära 

skrytbygget. 

  De vet allting om tempelbygget som inte är 

hemligt: Varifrån stenarna kommer, att de byg-
ger ett tunnelsystem under, vem som är bygg-

herre, och så vidare. 

12 – Fruktodlare 

 
En stor familj bor här. Det äldsta barnet är en 
fjortonårig flicka. Herrn i huset heter Malus. 

Hans fruktodling består av ett större antal äppel-

träd vars frukter används till matlagning och in-

läggning; de är inte goda att ätas direkt från trä-

den. Vid sidan av fruktodlingen har familjen ett 
par kor, grisar och några höns. 

  Malus ger vanligtvis ett trevligt och intagande 

intryck. Han visar sig gärna från sin angenäma 

och generösa sida, och är uppriktigt intresserad 

av människor. Men under den leende fasaden 

döljer sig en riktig girigbuk. Han är frustrerad 
över att hans odling är så liten och inte ger mer 

pengar, och är helt fixerad vid att tjäna mer. Den 

angenäma masken är också något av en kom-

pensation för ett ganska dåligt temperament. I 

händelse av gräl kan han hota om eller rentav ta 
till våld. 

  Fruktodlaren är inte närmare bekant med Wall-

dun Er och de planer som smids i byn, men han 

tycker att Elgard är en präktig och pålitlig karl, 

och kommer normalt att vara honom lojal om 

situationen eller utvecklingen kräver ett ställ-
ningstagande. 

  Drar det ihop sig till strid (eller om larmet går) 

kommer han att dra på sig en ringbrynja och 

spänna ett bälte med svärd och dolk om livet. 

Denna utrustning tillsammans med hans pon-

Ett mindre hus som inte är så väl efterhållet. En del arbete 
skulle behöva utföras på taket, till exempel, och ogräs 
längs väggarna vittnar om visst förfall. På andra sidan är 
det en liten hönsgård, en karg köksträdgård och en hugg-
kubbe med tjocka trädgrenar i en hög bredvid. 

Ett lite större och elegantare hus i vit puts och halmtak. 
Bakom huset står rader av äppelträd, men det finns också 
en större köksträdgård. Två stora hundar närmar sig er, 
mer nyfiket än hotfullt. 

dus kan ge intryck av att Malus är en krigare av 

rang – men i själva verket är det en nollgradig 

karaktär med 5 KP. 

  Även om det inte är något man märker vid ett 

flyktigt besök, är Malus något av en hustyrann. 
Övriga familjemedlemmar kan ge ett något tuktat 

intryck, men de är husets herre lojala. 

13 – Bondgård

 

Detta hus med sina bihus är typisk för Bergsör. 
De flesta invånare bor med sina familjer på går-

dar som dessa och har sina fält längre ut från 

byns centrum. Alla har tamdjur som kor, grisar, 

får, höns, hästar eller oxar, men antal djur och 

sorter varierar. 

  Paret som bor här är hederliga och hårt arbe-
tande människor. Deras äldsta son heter Dan. 

Han är förälskad i Johanna Ulfsdotter (hus 10) 

och kommer ofta på ursäkter att gå till handels-

boden. Samtidigt som han själv knappt vågar 

prata med Johanna ser han svartsjukt hur Erik 

oblygt uppvaktar henne. På detta sätt när han 
ett stigande hat mot Erik och smider planer på 

hur han ska kunna överglänsa honom och vinna 

Johannas gunst. Han vet inte att Johanna inte 

är speciellt intresserad av Erik ”på det sättet”. 

Han anar att han inte kommer att våga utmana 
sin rival, som ju trots allt är något av en krigare, 

men han fantiserar ofta om det. Dan är en noll-

gradig karaktär som jobbar på sin fars gård. 

14 – Stor bondgård

 

Bonden heter Tedrik och hans jordbruk ger mest 

avkastning i Bergsör. Hustrun, som bestämmer 

över hushåll, djurhållning, och så vidare, heter 

Orlena. De har flera barn och både dräng 

(Flemming) och piga (Lin). På gården står två 

bandhundar som morrar och skäller på främling-
ar. Orlena sköter i princip allt på gården utom 

det som har med jordbruket att göra. Hon har pli 

på alla som bor och verkar här, men har mycket 

litet att tillföra äventyrarna. Hon ger ett bestämt 

och intelligent intryck. 
  Tedrik är lång och något korpulent. Till hans 

brister hör självöverskattning och omåttlighet. 

Han hålls i rätt strama tyglar av Orlena och har 

av denna orsak inrättat ett rum i ena hörnet av 

höloftet. Det är avskärmat med ett par enkla 

väggar och döljer bord, stolar och ett hörnskåp 
med lite mat och dryck. Det finns också ett par 

sällskapsspel här. Orlena känner till rummet 

men låter honom ha det i fred. Vad hon inte vet 

är att Tedrik riktigt kan frossa i mat och dryck 

Ett timrat boningshus, typiskt för trakten. Ett enklare stall 
står intill, och en svinstia intill det. Vid huset finns också 
en större köksträdgård och en brunn. 

En välskött och välbyggd bondgård med angränsande hus. 
Det står en vagn intill ett stall, och en större lada ett kort 
stycke från boningshuset. 
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här uppe, ofta i sällskap med någon bybo, ibland 
självaste Laurens Bot. Orlena vet inte heller att 

pigan ibland gör Tedrik sällskap i detta privata 

gemak, när andan så att säga faller på. Pigan är 

mer intresserad av den mat och dryck hon bjuds 

än av Tedrik, men tar det onda med det goda. 

  Han är stolt över att vara den förmögnaste bon-
den i Bergsör, och denna högfärd har gjort ho-

nom övertygad om att han är bäst lämpad som 

borgmästare. Laurens Bot har i ett svagt ögon-

blick uppe vid loftets dignande bord sagt att det 

är stora saker i görningen och att han mycket väl 
kan hjälpa ”sin gode vän” Tedrik att nå denna 

position. Tedrik känner av denna orsak lojalitet 

gentemot prästen och bär på högtflygande för-

hoppningar. 

  Bonden har låtit drängen Flemming gräva ut 

en hemlig källare under ladan, under en dold 
lucka i golvet. Han är så förtjust i källaren att 

han låter drängen bygga ut den när denne har 

tid, och belönar honom med silvermynt. Det är 

mycket pengar för en dräng och fungerar också 

som betalning för att drängen ska hålla tyst om 
saken. För att det inte ska låta när Flemming ar-

betar med källaren ligger den flera meter djupt. 

Man når den med en repstege ned för ett schakt. 

  Just nu består det blygsamma tunnelsystemet 

bara av ett par rum. Men det ligger djupt och det 

är inte så lyckat eftersom Walldun Ers tunnel 
från gamla till nya templet kommer att ledas 

förbi just här om ett antal veckor. 

  I källaren finns det en häpnadsväckande stor 

mängd mat och dryck som Tedrik under lång tid 

hamstrat. Självfallet är det mat med lång hållbar-

het – mycket rökt och saltat och inlagt, och i flas-
kor och kaggar är det endast alkoholhaltiga 

drycker. Det finns en liten låst kista här nere 

med 230 guld- och 410 silvermynt. Tedrik har 

nyckeln på sig. 

  Källarbygget har pågått i flera år eftersom Flem-
ming måste hemfalla åt ett ganska intrikat sy-

stem för att inte väcka misstanke (forsla iväg 

jord, smuggla in mat, och så vidare). 

  Pigan Lin vet att det finns en hemlig gång som 

Flemming jobbar på. Hon har också en tendens 

att tala bredvid mun när hon blir på gott humör. 
Även drängen Dan på granngården (13) känner 

till hemligheten. Faktum är att Flemming bett 

Dan om hjälp ett par-tre gånger med särskilt 

svåra källarutmaningar, och betalat honom med 

silver. Detta vet ingen annan om. Både Lin och 
Dan kan under gynnsamma omständigheter as-

sociera ”tunnelbygge” med det Flemming och 

Tedrik håller på med och avslöja det för äventy-

rarna (vilket alltså kan leda spelarna på tillfälligt 

villospår). 

  Flemming är en nollgradig karaktär, mycket lo-
jal till Tedrik, med 6 KP och +2 i styrkebonus. 

15 – Fåruppfödare

 

Ett prydligt, vitkalkat hus med tjockt halmtak och veranda. 
Ett fönster står öppet och på fönsterbrädan ligger ett an-
tal ostar. 

Är det dagtid kan dottern kärna mjölk eller ut-

föra liknande syssla på verandan. Modern är an-

tagligen i rummet innanför det öppna fönstret 

och arbetar; kanske hon rör i ett stort kärl med 

fårmjölk och tillsätter löpe. Om hon i ögonvrån 

ser att någon närmar sig fönstret vänder hon sig 
till dem och frågar om de vill köpa ost. Fadern 

Peder och sonen Olof är inte hemma dagtid, 

utan ägnar större delen av sin vakna tid just nu 

till att bygga en stuga ett stycke norröver. Olof är 

förlovad med Hanna Foog (hus 4, värdshuset) 
och de ska flytta dit när de vigt sig. 

  Peder och hans familj livnär sig på sina får. De 

säljer ull, skinn, kött och mjölkprodukter, men 

huvudsakligen till handelsmän och andra åter-

försäljare. Många i och kring Bergsör har får, 

men denna familj har ovanligt stor flock. Något 
av de yngre barnen vaktar flocken tillsammans 

med familjens hund. 

  Peder ingår i stadsvakten. Han drar på sig ring-

brynja och beväpnar sig med armborst och 

kortsvärd om larmet går (eller om vargar eller 
kobolder stryker kring hans flock). 

Peder 

1:a gradens krigare 

STY 11, SMI 14, FYS 12, INT 14, VIS 12, KAR 10 

SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 50 

(Armborst, 1t8; kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□ 

16 – Handskmakare

 

Huset är ett vanligt ”bondhus”. Att dörren är öp-
pen och att det ligger handskar på en låda förut-

sätter att det är på dagen äventyrarna ser det 

(det gäller förstås de flesta beskrivningar av hu-

sens utsida). 

  De som bor här heter Lilian och Lukas. Det är 
ett sympatiskt par i femtioårsåldern. Deras 

vuxna döttrar har stadgat sig på andra gårdar. 

Lilian sköter hushåll och köksträdgård och Lu-

kas tillverkar och säljer fårskinnshandskar. När 

han var bonde var det en hobby, men det har 

blivit en heltidssysselsättning sedan han bröt 
benet och blev halt. Hans son (som brukar Lukas 

gamla jord) tar ibland en bunt handskar till 

närmaste stad för att sälja dem. Skylten och ex-

emplaren utanför dörren är där för att uppmärk-

samma genomresande personer. 

  De är båda goda vänner till borgmästaren Anna 
Kunsmann. Framför allt Lukas går ibland dit 

och de kan ofta ses med ett varsitt glas äppel-

must i Annas trädgård. 

  Lilian har sett Walldun Er bli synlig när hon 

händelsevis såg ut genom köksfönstret. Walldun 
var på väg till värdshuset och kom på att han var 

Ett enkelt och robust timmerhus, typiskt för trakten. Vid 
den öppna dörren hänger en tunn metallskylt formad som 
en hand, och nedanför står det en upp och ned-vänd låda 
med fyra par handskar på. 
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osynlig, tvärtemot sina avsikter, och gick bakom 

stallet, såg sig omkring och drog av sig ringen. 

Då det var ljusare ute än inne i köket var ru-
torna bara svarta och han såg inte att Lilian stod 

där. Hon har berättat vad hon såg för Lukas och 

båda tycker att det är lite olustigt, men de har 

inte berättat det för någon annan. De vet inte om 

den främmande besvärjaren plötsligt stod där på 

grund av att en magisk effekt upphörde verka, 
för att han teleporterade sig dit, eller av någon 

annan orsak. Om äventyrarna pratar om Wall-

dun Er med paret och de får skäl till det kan de 

mycket väl nämna Lilians iakttagelse. 

17 – Vanlig bondgård

 

En vanlig bondgård med en helt vanligt familj. 

Bonden Gryff är en självisk typ som inte vill 

lägga sig i andras affärer, ännu mindre att någon 

lägger sig i hans. Han är dessutom förbittrad och 

arg på sin bror Morgan för att denne övergett sin 
gård (belägen söder om kartan) för att fara iväg 

till sin frilla inne i stan. Åtminstone är Morgan 

borta och det är slutsatsen Gryff dragit. 

18 – Mindre, välskött bondgård

 

Det är en ung familj som bor här. Mannen heter 

Bilron och kvinnan Birnin. Det är ett strävsamt 

par. De har goda relationer med framför allt Li-

lian och Lukas (hus 16), familjen Foog i värdshu-

set (4) och också, i mindre utsträckning med fru 
Kunsmann (hus 5). 

  Gården har de ärvt efter Bilrons föräldrar som 

dog för ett antal år sedan. Till lösöret hörde en 

kista, ett mycket fint och rejält arbete. I kistan 

låg ett magiskt svärd, en magisk ringbrynja och 

en magisk hjälm (allting +1, men det vet inte Bil-
ron). Vidare innehöll kistan förutom bra kängor, 

en sliten men hållbar ryggsäck av läder, en alv-

kappa, två hela lätta skador-drycker, en upp-
täcka ondska-dryck, en upptäcka osynlighets-

dryck, samt ett öppna-pergament. Bilron har 

ingen aning om varför dessa ting låg i en kista 
hemma hos hans föräldrar. Han har lämnat all-

ting orört i kistan. Den står idag i hans hus som 

en prydnad, och nyckeln ligger i en burk på spi-

selkransen. Bilron och hans fru Birnin vet inte 

vad det är för drycker i flaskorna, eller vad per-

gamentet är till för. 
  Om de magiska föremålen behövs för att driva 

äventyret vidare kan spelledaren låta Bilron 

En typisk bondgård som består av flera byggnader, delvis 
inhägnad, med djur, brunn och köksträdgård. Åkrar 
sträcker sig söderut, och ni ser flera byggnader längre 
bort, enkla gårdar som denna. 

En mindre, välskött gård med ett bihus och prydlig köks-
trädgård. Mellan husen leker en liten pojke med en hund-
valp, och på en bänk utanför huset kärnar en äldre flicka 
smör. 

fråga äventyrarna om de kan hjälpa honom att 

identifiera magiska ting han ärvt från sin far. Det 

kan ju sedan leda till att de får köpa dryckerna 

och pergamentet. (I så fall till ett mycket bra pris 

eftersom Bilron inte har en aning om vad han 

skulle kunna sälja dem för.) Kläder, vapen och 
rustning vill han inte sälja, de har ett helt annat 

affektionsvärde eftersom de kan ha burits av 

hans far. 

19 – Grisuppfödare 

 
Grisuppfödaren heter Haran. Det är en stor, 

rundlagd man vars söner arbetar på fälten och 

döttrar arbetar på gården. Han har det nå-

gorlunda gott ställt och är väldigt fäst vid sin fa-

milj, sin gård, men också sina grisar (då han ser 
slakten som en naturlig del av en gris liv). 

20 – Lite nedgången gård 

 
Familjen som bor här har inte riktigt lyckats som 

bönder. Fadern heter Yanni och är en före detta 
skogvaktare i norra änden av riket. Han flyttade 

hit när han gifte sig med Gerd, som hade den 

här gården. Yannis svårigheter att lyckas med 

jordbruket beror främst på att han helt enkelt 

inte står ut med det. De har två vuxna eller näst-

an vuxna söner och en dotter. Yanni går ofta iväg 
ensam eller med sin äldste son Garnell för att 

jaga i de inte ofarliga skogarna norr om Bergsör 

och det öppna landskap som huvudsakligen om-

ger orten. De stannar ibland borta ett-två dygn 

och är båda skickliga jägare. Yanni motsvarar en 
andra gradens krigare och Garnell en första gra-

dens. 

  Yanni älskar sin hustru och hon älskar sin 

hemtrakt, så de stannar kvar här trots Yannis 

motvilja till bondesamhällets alla vedermödor. 

  Han fick en gång en magisk medaljong som be-
löning för att han varit med om att avvärja ett 

bakhåll från vättar på adelspersoner. Medaljong-

en är vacker och av guld, och har den magiska 

effekten att den blir varm i närheten av onda va-

relser. Den har alltså en en upptäcka ondska-

effekt. Medaljongen hettade till för en tid sedan 
när Yanni och Walldun Er passerade varandra 

på gatan. Han är sedan dess mycket misstänk-

sam mot främlingen, som han visserligen inte 

sett på länge. Tack vare medaljongen vet han 

också att Freda (hus 10) är en ondskefull natur, 
men det bekymrar honom faktiskt mindre. 

En vanlig gård som sticker ut lite i och med att det är en 
större inhägnad intill; lerig och svart, med flera grisar som 
bökar runt. 

En typisk gård med bihus och höns. Den känns lite ned-
gången: Ogräs växer fritt kring husknuten, gärdsgården 
skulle behöva stadgas här och där, taket ser ut att behöva 
lagas, och så vidare.  
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  Han och hans familj gillar inte tempelbygget. De 
tycker att det tyder på något slags storhetsvan-

sinne och kan inte förstå varför lilla Bergsör ska 

ha en så bombastisk byggnad. Gerd avskyr att få 

spektaklet utanför sina fönster. 

  Deras andra son heter Marvin och är den av de 
tre männen som (motvilligt) ägnar mest tid till 

jordbruket. Han föredrar att fiska och är så ofta 

han kan vid ett större vattendrag i närheten, eller 

rentav nere vid havet, beroende på årstid, väder 

och arbetsbörda. Han är en nollgradig karaktär 

med 4 KP. 
  Om någon kan ses stadga gärdsgården eller dra 

upp ogräs kring huset, eller rentav laga taket, är 

det nog Ilona de ser, dottern i huset. Hon är 

mycket praktiskt lagd, men inte heller hon född 

till att bruka jorden. Hon är förtjust i Julius Foog 
och hennes dröm är att driva värdshuset Den 

spelande fårfiolen tillsammans med honom. Ty-

värr är han alltid så upptagen att det har varit 

svårt för henne att visa sitt intresse. 

Yanni 

2:a gradens krigare 

STY 14, SMI 13, FYS 16, INT 12, VIS 11, KAR 13 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 15, EP 50 

(Långbåge, 1t8; kortsvärd, 1t6+1) □□□□□□□□□ 

□□□□□□ 

Garnell 

1:a gradens krigare 

STY 12, SMI 15, FYS 13, INT 12, VIS 10, KAR 11 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 25 

(Långbåge, 1t8; yxa, 1t6) □□□□□□□□ 
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Stridande SLK:er 

Triumviratet 

Walldun Er 

4:e gradens präst 

STY 15, SMI 13, FYS 16, INT 10, VIS 12, KAR 15 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 30, Moral 15, EP 75 

□□□□□□□□□□□□□ 

Föredragna besvärjelser: Mörker, Rädsla, Upptäcka magi, 
Paralysera person, Teckentydning 

Elgard 

3:a gradens krigare 

STY 16, SMI 12, FYS 14, INT 13, VIS 12, KAR 12 

SV 14, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 15, EP 75 

(Långsvärd, 1t8+2) □□□□□□□□□□□□□ 

Laurens Bot 

2:a gradens präst 

STY 12, SMI 13, FYS 10, INT 9, VIS 12, KAR 11 

SV 11, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 75 

(Stridsklubba, 1t8)) □□□□□□□ 

Stadsvakten 

Askim 

3:e gradens krigare 

STY 14, SMI 10, FYS 13, INT 13, VIS 8, KAR 9 

SV 12, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 6, Moral 13, EP 75 

(Långsvärd, 1t8+1) □□□□□□□□□□□□□ 

Bjärke 

Normal människa 

STY 12, SMI 10, FYS 12, INT 11, VIS 13, KAR 11 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 0, Förfl. 12, Moral 14, EP 10 

(Spjut, 1t8) □□□□ 

 

Erik 

1:a gradens krigare 

STY 12, SMI 15, FYS 14, INT 8, VIS 10, KAR 9 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 9, Moral 15, EP 75 

(Långsvärd, 1t8; Kortbåge, 1t6) □□□□□ 

Freda 

1:a gradens präst 

STY 10, SMI 13, FYS 14, INT 12, VIS 13, KAR 14 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 50 

(Stridsklubba, 1t8) □□□□□□ 

 
Besvärjelser: Rädsla eller Mörker. 

Garnell 

1:a gradens krigare 

STY 12, SMI 15, FYS 13, INT 12, VIS 10, KAR 11 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 25 

(Långbåge, 1t8; yxa, 1t6) □□□□□□□□ 

Hedda 

1:a gradens krigare 

STY 10, SMI 12, FYS 12, INT 13, VIS 9, KAR 8 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 50 

(Sabel, 1t8) □□□□□□ 

Kalle 

Normal människa 

STY 9, SMI 13, FYS 10, INT 10, VIS 8, KAR 10 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 0, Förfl. 12, Moral 12, EP 10 

(Kortbåge, 1t6; Kniv, 1t3) □□ 

Malte 

1:a gradens krigare 

STY 17, SMI 10, FYS 16, INT 9, VIS 11, KAR 13 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 50 

(Stridsklubba, 1t8+2) □□□□□□□□□□ 
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Malus 

Normal människa 

STY 12, SMI 9, FYS 12, INT 12, VIS 11, KAR 13 

SV 16, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 0, Förfl. 6, Moral 14, EP 10 

(Svärd 1t8) □□□□□ 

Peder 

1:a gradens krigare 

STY 11, SMI 14, FYS 12, INT 14, VIS 12, KAR 10 

SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 50 

(Armborst, 1t8; kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□ 

Ulf 

1:a gradens krigare 

STY 12, SMI 11, FYS 13, INT 13, VIS 9, KAR 8 

SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 25 

(Yxa, 1t6) □□□□□□□□ 

Yanni 

2:a gradens krigare 

STY 14, SMI 13, FYS 16, INT 12, VIS 11, KAR 13 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 15, EP 50 

(Långbåge, 1t8; kortsvärd, 1t6+1) □□□□□□□□□ 

□□□□□□ 

Övriga 

Aron Falkim 

1:a gradens präst 

STY 15, SMI 13, FYS 16, INT 10, VIS 12, KAR 10 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 30, Moral 15, EP 75 

(Långsvärd, 1t8+1; Långbåge, 1t8+1) □□□□□□ 

□□□□□□□ 

Föredragen besvärjelse: Hela lätta skador 

Hasman Ohem 

1:a gradens krigare 

STY 16, SMI 10, FYS 12, INT 8, VIS 7, KAR 7 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen (påk, 1t6+2), AB 1, Förfl. 12, Mo-
ral 10, EP 25 

(Påk, 1t6+2) □□□□□□□ 

Milo 

3:e gradens tjuv 

STY 10, SMI 15, FYS 13, INT 17, VIS 12, KAR 14 

SV 12, KPT 3 (t6), Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 9, EP 
75 

(Dolk +2, 1t4+2; slunga +1, 1t4+1) □□□□□□□□□□□ 

William Heck 

1:a gradens krigare 

STY 15, SMI 13, FYS 14, INT 12, VIS 9, KAR 11 

SV 14, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 9, Moral 13, EP 50 

(Långsvärd, 1t8; Långbåge, 1t8) □□□□□□□□ 
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Ruinen 

Ruinen som är markerad på skattkartan ligger 
ett par kilometer söder om byn Bergsör. Det är 

en ruin efter ett runt torn, cirka 20 meter i dia-

meter, som verkar ha kollapsat fullständigt för 

mycket länge sedan. Stenar efter väggarna ligger 

i och utanför cirkeln. 

  Under tornet fanns det ett tunnelsystem. När 
tornet rasade kollapsade ingången från botten-

våningen och delar av de underjordiska rummen 

och korridorerna. Det går inte att komma åt tun-

nelsystemet från detta håll.  

  Kring muren och stenarna runt omkring är det 

djupa spår i marken efter vagnar, och området 
runt omkring är upptrampat. Runt tjugo meter 

från ruinen lämnar marken över till ett stup ned 

till havet. Mellan ruinen och stupet växer det 

träd och sly. 

  Vegetationen sträcker sig ojämnt och oregel-
bundet norrut väster om ruinen. Där, cirka fem-

tio meter från ruinen, bland träd och snår, är 

det en lönnlucka intill en större sten. Det är i 

själva verket den som krysset på kartan avser. 

Luckan är ny, mycket nyare än ruinen, och dold 

av växter och grenar. Spelledaren bör nog låta 
äventyrarna hitta lönnluckan, men låt dem inte 

få känslan att det är något självklart. 

  Den som öppnar luckan och tittar ned ser en 

stege ned till ett litet tunnelsystem. Det står 

klart att schaktet är mycket äldre än luckan. 
  Även om spelarna inte vet det, är ruinen i sig 

helt ointressant. Innan tornet rasade kom man 

åt tunnelsystemet via en trappa, men nu är 

trappan och mer därtill fylld av jord och sten, 

rummen intill raserade, och ovanför trappan lig-

ger sten på sten. 
  Tunneln äventyrarna tar in i, som leder till det 

lilla som återstår av tunnelsystemet, byggdes 

ursprungligen som en hemlig väg ut ur det. (Se 

karta på nästa sida.) 

R1 – Den hemliga tunneln

 

Från schaktet med repstegen löper en tunnel 

rakt österut. Den är knappt två meter hög och 

en meter bred. En grupp äventyrare måste alltså 

ta sig fram i gåsmarsch. Det är mörkt och det 
finns inga fackelhållare. Tunneln är väl uthug-

gen men helt utan utsmyckningar eller liknande. 

Dörren mot R2 är uppbruten för länge sedan. 

Men den står som fastkilad halvvägs öppen, så 

man kan inte se rakt in i rummet. 

Nedanför stegen löper en smal tunnel spikrakt österut in i 
berget, längre in än fackelskenet når. 

R2 – Skelettavlämningplats 

 
På skylten står det: ”Lämna skeletten här.” Det 

finns inga skelett eller spår efter skelett i rum-

met. Däremot kan uppmärksamma äventyrare se 

i dammet att folk gått här och släpat saker längs 

golvet för inte allt för länge sedan. 
  Den som undersöker rummets golv hittar en 

öronring av guld, tämligen kraftig och maskulin. 

Det är en pirat som tappat den utan att märka 

det. Den ligger praktiskt taget dolt av en sten och 

är nästan täckt med damm som yrt omkring när 

de jobbat här nere. 
  Den bråte som nämns är bara skräp som sam-

lats här genom århundranden. Från och till har 

människor och monster känt till den hemliga 

tunneln och nyttjat dessa utrymmen som göm-

ställe, skydd från oväder, tillfällig håla, och så 
vidare. 

  Dörren till öster är stängd. Den består av rejäla 

brädor och är förstärkt av metall, men ruttnar 

nedtill. Låset är uppenbart uppbrutet, men dör-

ren har fastnat. 

R3 – Sunkigt rum med fyra dörrar

 

Alla dörrar har svullnat av fukt och börjat ruttna 

något nedtill. De är stängda men olåsta. De 

måste forceras för att öppnas. 

  På andra sidan den östra dörren är det bara 
bråte efter tornet, den går inte att skjuta upp. 

Om man lyckas rycka upp den lite (som att for-

cera dörr enligt reglerna) rasar det bara grus och 

sten från glipan. Det står klart för äventyrarna 

att utrymmet på andra sidan är igenrasat. 

På andra sidan en sedan länge uppbruten dörr är det ett 
sex gånger sex meter stort rum. En korridor fortsätter 
österut på andra sidan. Bortsett från damm, småstenar 
och lite bråte är det tomt. Det hänger en enkel skylt på 
den norra väggen. 

Luften är unken och det ligger en vag lukt av förruttnelse i 
rummet. Stora fläckar av svart mögel breder ut sig över 
väggar och tak. Mindre mängder av bråte och skräp ligger 
strött över golvet, allting mycket gammalt. Det är en dörr i 
varje väderstreck. Den till öster bågnar inåt lite grann. 
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R4 – Delvis inrasat rum 

 
Det finns inget av intresse i det här rummet. Det 

är omöjligt att ta sig vidare österut. 

R5 – Delvis inrasat rum med grönt slem 

 

Rummet påminner om det ni just kom ifrån: Mörkt, fuk-
tigt, mögligt, men bara ännu mer unket och kvavt. Östra 
sidan har rasat in. 

Ett fuktigt rum där östra sidan har rasat igen. På golvet 
ligger skräp och bråte. Det är fuktigt, blött och svårt att 
urskilja vad det består av. 

I taket ovanför dörren är det grönt slem. Man ser 

det inte om man inte tittar upp. Det faller ned på 
den första äventyrarna som kliver in i rummet. 

  Den som söker igenom skräp och avfall i rum-

met hittar en liten flaska och några mynt i en 

ruttnande påse under en hög med något slags 

organiskt avfall. Flaskan ger en magiker magisk 
rustning i 1t6 timmar. I själva verket måste man 

inte vara magiker för att drycken ska ge effekt, 

men man kan inte ha någon annan rustning på 

sig samtidigt. Mynten är två silvermynt och sex 

kopparmynt. 

Grönt slem 

SV -, KPT 2, Att. 1, AB 2, Förfl. 1, Moral 20, EP 125  

□□□□□□ 
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Värdshuset 

Värdshuset är ett gediget tvåvåningshus i trä. 

Dörrar i och till de privata utrymmena är normalt 

låsta när värdshuset är stängt (dörrar till V4, V5 
och V6). 

  Bortsett från William Hecks (V13) och Albu 

Ronovicz (V16) rum – och i viss mening Walldun 

Ers (V10) – är alla rum tomma (eller upptagna av 

SLK:er som inte har en planerad del i äventyret), 

enligt nedanstående beskrivningar. De flesta gäs-
ter i Bergsör är på genomresa och hyr bara rum 

för en natt. Spelledaren uppmuntras att ha 1t3-1 

gäster i enkelrummen och 1t6-1 gäster i sovsalen 

vid en given tidpunkt.  

V1 – Matsal 

Om det inte är oväder ute är dörrarna öppna dag-

tid, och först på kvällen, om det blir rått eller 

kallt, tänds den öppna spisen i östra väggen. Till 

väster går det en trappa upp till gästrummen. 

Det är fönster i norra, östra och södra väggen. 

  På sommaren finns det bord och stolar på bak-
gården också. Många föredrar att sitta där, i den 

friska luften och det klara ljuset. 

  Julius Foog är vanligtvis bakom disken eller i 

köket (V4). 

  Dörren till köket (V4) är alltid öppen när det är 

många gäster i matsalen. 

V2 och V3 – Privat matsal 

Detta är ett av två chambre séparée, där lokala, 

mer förmögna ortsbor kan ha kalas och där förbi-

passerande sällskap med god ställning äter sin 

kvällsvard. Laurens Bot tycker om att ha gäster i 
ett av dessa två rum, till exempel. För gästerna i 

matsalen serveras endast en varmrätt per dag, 

men för gäster i de privata matsalarna finns det 

ofta valmöjligheter. Självklart kostar det också 

mer. Det är trevliga kammare med egna, öppna 
spisar. V2 har fönster i norra väggen, V3 i västra. 

Dörrarna är aldrig låsta. 

V4 – Köket 

I köket lagas maten över den öppna spisens eld. 

Det är möjligt att laga två varma rätter samtidigt. 

Vanligtvis är dagens gryta klar framåt fem, och 
står varm till niotiden. Övriga tider kan man be-

ställa gröt som varm mat, eller kall mat i form av 

exempelvis rökt kött, kallskuret och rotfrukter, 

vid sidan av bröd. Det är praktiskt taget alltid 

någon i köket när värdshuset är öppet, och är det 

inte det kommer och går personalen ofta. 
  Det är en dörr till skafferiet i söder, låst när 

värdshuset är stängt. En trappa leder upp till V6.  

I östra och västra väggen är det fönster. 
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  I det södra utrymmet, innanför dörren, förvarar 

personalen sina ytterkläder, stövlar, en del red-

skap, och så vidare. Dörren är vanligtvis olåst, 
men man låser den när det blir natt. Det är up-

penbart utifrån att matsalsdörren leder till ett 

publikt utrymme och att denna dörr leder till en 

privat del. Ingen har tagit fel på detta hittills 

trots att denna dörr är omärkt. 

  Det är en trappa ned till källaren under trap-
pan upp till övervåningen. Dörren dit är enkel 

och aldrig låst. Källaren är helt ointressant och 

består av ett större utrymme. Man förvarar helt 

enkelt saker där som man sällan behöver. 

V5 – Skafferi 

Rummet har hyllor längs väggarna och här förva-

ras mängder med mat och dryck, men också 

köksredskap, ved, med mera. Det finns även ex-

klusiva varor på hyllorna, som bra vin och ovan-

liga kryddor. Dessa kan vara stöldbegärliga och 

det är ett huvudskäl till att endast personal får 
vistas i köket. 

V6 – Privat korridor 

Detta är ett privat utrymme och främlingar som 

påträffades här skulle betraktas misstänksamt. 

  Ovanför trappan är det ett litet utrymme med 
bord och stolar. Det är ett fönster till öster med 

gardiner, och en bonad över bordet. Här sätter 

sig ibland en eller flera medlemmar ur Foog-

familjen för en stunds lugn och ro eller för pri-

vata samtal. 

  Det lilla utrymmet mellan V9 och trappan är ett 
linneskåp. Det är aldrig låst. Det finns ett lika-

dant linneskåp i den publika delen av övervå-

ningen, vid trappan. 

V7 – Syskonen Foogs sovrum 

Syskonen Julius och Hanna delar denna kam-

mare. Det är två sängar, ett bord och två kistor 
med personliga kläder och pinaler i rummet. I 

västra väggen är det ett fönster. Ett långsvärd 

hänger i sin skida på väggen, ett vapen Julius 

Foog griper i yttersta nödfall. Hanna har ett 

kortsvärd i sin kista. En genomsökning av rum-
met kan ge 230 guldmynt, 380 silvermynt, 250 

kopparmynt; vidare smycken värda 500 guld-

mynt och små juveler till ett sammanlagt värde 

av 350 guldmynt. 

V8 – Husfruns kammare 

Detta var värdshusvärden Elis och hustrun Ger-
truds privata kammare. Hon sover numer ensam 

i detta rum. Båda sängarna står ännu kvar. 

Rummet är ombonat och trevligt, med öppen 

spis, bord, fönster till väster, gardiner, och så 

vidare. 
  Det finns inget av intresse här, även om en in-

brottstjuv efter genomletning kan få ihop 340 

guldmynt, 200 silvermynt och 75 kopparmynt, 

samt smycken till ett värde om 1 200 guldmynt. 

V9 – Nibbs kammare 

Även om det finns en känslomässig distans mel-
lan familjen Foog och Nibb, står den senare fa-

miljen nära. Han har jobbat på Den spelande 

fårfiolen i många år och blev väldigt fäst vid 

pappa Elis Foog. Detta är hans egen lilla kam-

mare. Han har 13 guldmynt, 28 silvermynt och 

89 kopparmynt. 
  Gömd i ett enkelt lönnfack i den låda där han 

har sina pinaler har han en underlig bild. Det 

ser ut att vara en polerad kopparplåt, cirka tjugo 

gånger tjugo centimeter stor, men i stället för sitt 

eget ansikte, ser man en betagande ung kvinna i 
ytan. Porträttet verkar märkligt levande och näs-

tan tredimensionellt. Läs mer om detta magiska 

föremål i slutet av modulen, under SLUTORD. 

  När Nibb var ung och just börjat jobba på 

värdshuset hittade han denna kopparbild kvar-

glömd på ett rum. Han blev så förhäxad av skön-
heten att han inte kunde lämna den ifrån sig, 

och han har behållit den sen dess. (Ingen har 

efterfrågat den.) Han betraktar kvinnan som en 

förtrogen och ibland pratar han med henne. 

  Hans eviga underdånighet gentemot familjen 
Foog kan vara en symptom på hans ständigt då-

liga samvete över denna stöld. Nibb har aldrig 

förr eller senare tagit något som inte varit hans. 

V10 – Walldun Ers rum 

Det är detta bekväma rum med öppen spis som 

Walldun Er har reserverat för sig, och som han i 
förskott betalar för per månad. Rummet är alltid 

låst, och Walldun Er har en nyckel. 

  Rummet har två sängar, ett bord, två stolar, en 

matta, och ett fönster åt väster.  

  När piraterna är på värdshuset tar han emot 
dem här. Innan de kliver in på rummet försäkrar 

de sig om att de inte är iakttagna. Det vore mer 

diskret om den osynlige Walldun Er kom till pi-

raternas rum, men det vill han inte nedlåta sig 

till. Annars tillbringar han knappast någon tid 

alls på detta rum. Äventyrarna kommer inte att 
finna Walldun Er på hans kammare om de inte 

slår till vid rätt tidpunkt. 

  Kammaren ger ett bebott men opersonligt in-

tryck. Det finns lite personliga pinaler, närmast 

pliktskyldigt, och 26 guldmynt, 74 silvermynt 
och 125 kopparmynt, som för att visa att gästen 

har råd att bo här en längre tid. 

V11 – Bekvämt rum för tre personer 

Detta är ett ombonat och trevlig rum med öppen 

spis och fönster mot väster, avsett för tre perso-

ner (eller fler, det är inte ovanligt att folk delar 
säng av praktiska skäl). Det står tomt just nu. 

Dörrar till tomma rum är olåsta. 

V12 – Enkelt rum 

Detta rum är litet och enkelt. Det står endast en 

säng här, och det finns inget fönster. Antagligen 
tomt just nu. 
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V13 – William Hecks rum 

Ett litet enkelt rum med en säng och ett fönster 

söderut. William Heck bor här vid äventyrets 

början. Han har personliga ägodelar i en säck, 

tillsammans med 680 guldmynt, 230 silvermynt 
och 120 kopparmynt. I rummet finns också ett 

brev, en ”sista varning” att han måste återbetala 

2 000 guldmynt inom sju dagar från det datum 

då spelarkaraktärerna eventuellt läser det. 

  På natten kommer William Heck att vara här. 

Det är bara 50% chans att han sover eftersom 
han har svårt att komma till ro. Dag- och kvälls-

tid är det 25% chans att han är här. 

  William Heck är en första gradens krigare på 

genomresa. Han tänkte bara stanna en natt, 

men blev kvar ytterligare en tid. Han njuter av 
stillheten och tar promenader bland fälten norr 

om byn eller går söderut och insuper havsluften. 

William Heck är på väg till staden Hochok för att 

begära uppskov på en skuld han inte kan betala. 

Han är inte optimistisk, han är säker på att det 

kommer att sluta illa och han vill fly alla sina 
bekymmer. Han ger sig av 1t4+1 dagar efter 

äventyrarnas ankomst, eller när spelledaren så 

önskar. 

  Den här spelarlösa karaktären kan användas 

av spelledaren som ett villospår. Det är en svart-
klädd främling, bister och mystisk; han vill inte 

prata med främlingar och kan alltså verka miss-

tänkt. I själva verket är det en bra karl, och kan 

också användas till att så småningom fylla en 

lucka i äventyrarnas grupp, om någon spelarka-

raktär dör. (Tänk i så fall på att han fortfarande 
har sin skuld, och kanske sina skuldindrivare 

efter sig!) 

William Heck 

1:a gradens krigare 

STY 15, SMI 13, FYS 14, INT 12, VIS 9, KAR 11 

SV 14, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 9, Moral 13, EP 50 

(Långsvärd, 1t8; Långbåge, 1t8) □□□□□□□□ 

V14 – Enkelt rum 

Ett enkelt litet rum med en säng och ett fönster 
till söder. Det står antagligen tomt just nu. 

V15 – Enkelt rum 

Ett enkelt litet rum med en säng och ett fönster 

till norr. Det står antagligen tomt just nu. 

V16 – Albu Ronovicz rum 

Ett enkelt litet rum med en säng, ett litet bord 

och ett fönster till norr. På bordet ligger det 
skriftrullar, häften, papper och skrivdon. 

  Byggmästaren Albu Ronovicz bor i det här 

rummet just nu. Vid det lilla bordet arbetar han 

huvudsakligen med andra projekt. 

  Albu har en kär ägodel, nämligen en magisk 
fjäderpenna vars bläck aldrig tar slut. Det är en 

gåva från en förmögen vän som var särskilt nöjd 

med ett ståtligt hus Albu ritade. En uppmärksam 

äventyrare ser att det inte är vanlig fjäderpenna; 

den har en glasaktig yta och den skimrar vagt. 

  Annat av värde i rummet är ett skrin med guld-
beslag, där Albu förvarar sina tämligen dyrbara 

instrument. Det är tillsammans värt runt 150 

guldmynt. Albu har ett annat skrin med 67 guld-

mynt och 80 silvermynt, samt en läderpåse med 

148 kopparmynt. 
  Albu är byggherre för det nya templet. Han be-

finner sig i Bergsör när äventyrarna anländer. 

Men han kommer endast att stanna i några da-

gar för att överse bygget, sedan reser han hem 

igen (om inte spelledaren vill behålla honom). 

Han är bara här då och då för att följa bygget. 
  Byggmästaren är en god karaktär som inte vet 

något om de skumraskaffärer som pågår i byn. 

Han vet att det byggs ett tunnelsystem under 

templet, men det är han inte involverad i. Det är 

en viss tunnelingenjör Senrik som har hand om 
det. Senrik bor med de andra arbetarna i ett tält 

vid bygget.  

  Eftersom Albu inte har något att dölja kommer 

han nog att svara på frågor äventyrarna har, om 

de spelar sina kort väl. Om de utsätter honom 

för ett slags förhör eller själva beter sig miss-
tänksamt kommer Albu att bli tillknäppt och 

kanske prata med prästen Laurens Bot och che-

fen för stadsvakten, Elgard. 

V17 – Sovsal 

En sovsal med åtta bädda, ett bord i mitten, och 
en öppen spis i östra väggen. Det är fönster i 

södra och i norra väggen. 

  De flesta resenärer som bara vill ha en bädd för 

natten väljer denna sovsal. Det brukar vara 

minst en gäst här, men gärna 1t6 stycken. Spel-

ledaren kan avgöra antal och var det är för 
några, om det blir aktuellt.  
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Templens tunnelsystem 

Nya templets tunnelsystem 

Tunnelsystemet under nya templet kommer att 

byggas ihop med tunnelsystemet under det gamla 

templet. Arbetet här går långsamt eftersom det är 

så få som arbetar med det, men det är helt enligt 
Walldun Ers planer. Obehöriga får givetvis inte 

gå ned här, men själva tunnelbygget är inte hem-

ligt och det utförs av människor. Dagtid är det 

arbetare här, nattid är det tomt. Det är fackelhål-

lare på väggarna och facklorna är tända på dagen 
men släckta på natten. 

 

 

N1 – Förrum

 

Just nu används detta utrymme som förråd för 

arbetarna. Det finns inte mycket av intresse här, 

till exempel innehåller säckarna jord och små-

sten. Visserligen innehåller lådorna bland annat 
facklor och olja, om äventyrarna skulle vilja fylla 

på sina förråd. När templet och dess tunnelsy-

stem är färdigställt kommer detta rum att ha 

klädhängare med rituella kåpor och så vidare. 

  Den södra dörren är låst. Den östra är stängd 

men olåst. 

N2 – Exklusivt förrum 

 

Ni kommer ned i ett rum som verkar användas som för-
råd. Det är sex meter långt och fyra meter brett. Två pe-
lare håller upp taket. I södra väggen är det en dörr, och 
det är en annan dörr i östra väggen. Längs norra väggen 
står det säckar, lådor, verktyg, och så vidare, i viss oord-
ning. 

Ett smalt och avlångt rum, sex meter långt från väster till 
öster, och två meter brett. Rakt framför dörren är det ett 
smalt ståbord med en fackelhållare ovanför och en kande-
laber med fem vaxljus. På bordet finns det också skrivdon, 
ett avlångt skrin och en stor, läderinbunden mapp. 

När templet är klart kommer detta rum att inne-

hålla ceremoniella kläder och utrustning för 

överstepräster. 
  Tills dess används det av tunnelingenjör Sen-

rik, som också har nyckeln till dörren. Det av-

långa skrinet innehåller passare, en liten kom-

pass och en linjal. 

  Den läderinbundna mappen innehåller ritning-

en över det färdiga tunnelsystemet, åtminstone 
dess första färdiga skede. Man lägger märke till 

att systemet av korridorer och rum är märkvär-

digt avlångt, och löper i öst-sydöstlig riktning, 

och upphör med ett rum halvvägs till gamla 

templet, ungefär vid hus 12 och 14. Med hjälp av 

ritningen och kartan över byn kan äventyrarna 
nog klura ut riktning och längd på tunnelsyste-

met. 

  Observera att Senrik endast arbetar med denna 

delav tunnelsystemet. Han förstår att Walldun Er 

också bygger på annat håll och anar vad som 
pågår – men han bryr sig inte om det. 

N3 – Reningsrum 

 
Rummet är mycket riktigt helt tomt. Det finns 

inget av intresse här. Dörren gläntar ungefär tio 
centimeter. 

  När tunnelsystemet är färdigställt kommer 

detta rum att användas för rituell rening innan 

man inträder i tempelrummet. 

N4 – Tunnelbygge

 

Det finns inget av intresse här. Efter denna kor-

ridor ska själva tempelrummet byggas ut. Det 

framgår också av ritningen att det blir en större 

sal efter denna korta korridor.  

Efter en trappa ned kommer ni till ett helt tomt, kvadra-
tiskt rum, sex gånger sex meter stort. Mitt emot trappan 
är det en dörr på glänt. Det är ganska dammigt här, samt 
en del småsten och sand. Intill dörren ligger det några 
tomma säckar. 

En tunnel som sträcker sig fyra meter in. Det är ett på-
gående arbete. På golvet ligger det verktyg och redskap 
och ett par lyktor. 
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Gamla templets tunnelsystem 

Tunnelsystemet löper som framgår av kartan inte 
direkt västerut, utan snarare i väst-nordvästlig 

riktning. Men i beskrivning av riktningar fören-

klar vi det genom att säga till exempel ”norr” när 

det i själva verket är nord-nordväst. 

  Att det byggs under gamla templet är hemligt. 

Endast de invigda i sammansvärjningen ska veta 
om det – Walldun Er, Laurens Bot och Elgard. 

Men även tunnelingenjören Senrik känner till 

planerna och flera personer kring dessa anar el-

ler vet vad som försiggår. 

  Det material som grävs ut fraktas till nya temp-

let. Där lastas ytterligare material från det tun-
nelbygget för bortförsel. På detta sätt smugglas 

gamla tunnelns material ut ur Bergsjö tillsam-

mans med det nya, som ju kommer från ett känt 

tunnelbygge. Det är som regel Hasman Ohem 

som fraktar materialet. Om äventyrarna under-
söker denna transport kommer de säkert att ob-

servera att det material som dumpas är mer än 

det material som lastas från nya templets tun-

nelbygge. 

G1 – Templets källare

 

Källaren används inte mycket numer. Den syf-

tade i första hand till förvaring av mat och dryck 

som får längre hållbarhet av en jämnare och sva-

lare temperatur. 

  Tunnan och kaggarna är tomma. Tunnan har 
innehållit salt fisk och kaggarna har innehållit 

öl, men de är rengjorda så man måste lukta or-

dentligt i dem för att känna det. 

  På hyllorna kan man hitta lite inlagd frukt, ro-

vor, ett par flaskor vin och sättpotatis. 
  I södra delen av västra väggen är det en lönn-

dörr. 

Trappan är av trä och vrider sig ned åt höger till en kort 
korridor som lämnar av till ett fyra gånger fyra meter stort 
källarrum. Längs östra väggen är det en enkel trähylla av 
ohyvlade brädor. Hyllplanen är nästan helt tomma. Det 
står ett par kaggar och en tunna på golvet. 

G2 – Skelettsalen 

 
Gallerdörren är låst, Walldun Er har nyckeln. 

Låset är mycket simpelt och en tjuv som försöker 

dyrka upp det har +4 till sin fördel. 

  I varje alkov står det ett skelett. (Man kan inte 
se dem från andra sidan gallerdörren.) De går till 

angrepp om någon träder in i salen som inte är i 

Walldun Ers sällskap. En strid här kommer inte 

att förvarna övriga monster och människor i tun-

nelsystemet. 

6 skelett 

SV 13 (Special), KPT 1, Att. 1 vapen (1t6), AB 1, Förfl. 6, RS 
K1, Moral 20, EP 25 

#1 (Spjut, 1t8) □□ 

#2 (Spjut, 1t8) □□□ 

#3 (Spjut, 1t8) □□□□□ 

#4 (Spjut, 1t8) □□□□ 

#5 (Spjut, 1t8) □□□□□ 

#6 (Spjut, 1t8) □□ 
 
Alkoverna är annars tomma och rummet är 

snygg och prydligt uthugget ur berget, men allt är 

enkelt och rationellt utfört. Walldun Er planerar 

att göra detta till ett tempelrum i framtiden, men 

väntar med utsmyckningar, eventuella statyer 
och altare, och så vidare. 

  Just nu tjänar rummet som ett skydd mot in-

kräktare, men han har också gjort klart för ko-

bolderna (som vi återkommer till) att de inte kom-

mer att kunna passera här utan hans sällskap. 

Dessutom är det njutningsfullt för Walldun Er att 
passera detta rum med de skelett som utgör det 

första konkreta beviset på hans begynnande 

makt. 

En kortare trappa leder ned till en korridor som är fyra 
meter lång och leder fram till en gallerdörr. På andra si-
dan gallret är det en upplyst sal, fjorton meter lång och 
sex meter bred. Det är tre korridorer eller stora alkover i 
norra och södra väggen, och mellan varje öppning en 
brinnande fackla. I andra änden av rummet är det en dörr. 
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  I nordvästra alkoven är det en lönndörr. End-

ast Walldun Er och orkerna (som vi också åter-

kommer till) känner till denna, och de andra 
lönndörrarna som korridoren på andra sidan 

leder till. Det är orkerna som huggit ut den hem-

liga tunneln, kobolderna känner inte till den. 

Walldun Er använder den dels för att kunna för-

flytta sig mellan sina rum utan att besväras av 
orker och kobolder, och dels som flyktväg eller 

för att kunna göra oväntade omgrupperingar i 

händelse av strid. Alla lönndörrar upptäcks som 

vanligt söderifrån; från tunneln får spelarkarak-

tärerna +1 till sin fördel, för att upptäcka dem. 

  Den västra dörren är låst och Walldun Er har 
nyckeln. Även detta är tämligen enkelt och en 

tjuv får +2 till sin fördel om han eller hon försö-

ker dyrka det. Det går också att bryta upp dör-

ren, men det kommer att locka hit orkerna från 

G6. 

G3 – Oheligt laboratorium 

 
Dörren till detta rum är låst. Walldun Er tar hit 

de skelett piraterna levererar och reser dem här. 

Han har också inlett studier i hur han kan resa 

odöda utan den magiska staven han stal från sin 
mästare. Han tänker sig ju en framtid som nek-

romantiker, men har kommit igång helt nyligen 

och allting är lite provisoriskt just nu. 

  Skeletten i detta rum är från fyra olika indivi-

der, men inget komplett. Walldun Er strävar ef-
ter att resa ett skelett från flera människors 

kvarlevor. Bojorna är avsedda för odöda som 

han inte kan kontrollera, om den situationen 

skulle uppstå. 

  Burkar och andra behållare innehåller klister, 

formalin, tvål, pulveriserat skelett, naglar, klor, 
tänder, och så vidare. Ingenting av värde och 

kanske ingenting man vill rota igenom. Om en 

äventyrare smakar på slumpmässigt utvald 

dryck eller pulver är det 25% risk att det är gif-

tigt och att den obetänksamme tar 1t4 i skada 
under 1t4 ronder. 

  Böckerna handlar om anatomi, religion med 

fokus på begravningsceremonier, balsamering, 

symboler och obskyra gudar. 

  I norra väggen är det en lönndörr som leder till 

den hemliga korridoren som diskuterades under 
G2. 

Ett rektangulärt rum, sex meter brett mellan västra och 
östra väggarna, och fyra meter mellan södra och norra. 
Rummet känns kaotiskt. Det står ett par bord på golvet, 
en hylla intill väggen. Böcker, burkar och olika slags red-
skap ligger lite huller om buller. I väggen sitter det en 
uppsättning bojor. På ett av borden ligger det skelettde-
lar, på det andra ett halvt människoskelett, bland övriga 
föremål. 

G4 – Walldun Ers matsal 

 
Detta rum används i första hand när Walldun Er 

tar emot någon av de sammansvurna (vanligtvis 

Laurens Bot, någon gång Elgard) för att smida 

eller delge planer, eller för all del bara att smörja 

dem. 

  Böckerna i hyllan är prosa, poesi och mytolo-
giska berättelser – standardverk som möjligen 

placerats där för att det inte ska se så tomt ut.  

G5 – Walldun Ers kammare 

 
Detta är alltså Walldun Ers privata kammare. 
Han är antagligen här, men om han hör att nå-

gon är på dörren gör han sig osynlig. 

  Varelsen i bandage är en – låt oss kalla det en 

walldunmumie. Det är hans första försök att 

resa en död kropp, och han har varit ganska 

framgångsrik – den kan åtminstone röra på sig. 
Det ser ut som en mumie men det är inte det. 

Walldun Er har täckt kroppen nästan helt med 

bandage som han fuktat med en formaldehyd-

liknande vätska, för att bevara mjukdelarna och 

dölja lukten. Kroppen är kvarleva efter den 

stackars bonden Morgan. På väg till stan ensam 
en eftermiddag dräptes han av Hasman Ohem 

och togs till Walldun Ers tunnelsystem. 

  Walldunmumien saknar den riktiga mumiens 

förmågor och fördrivs som ett skelett. Den är 

långsam och nästan helt ofarlig, men kan nog 

upplevas som lite skrämmande. 

Walldunmumie 

SV 10, KPT 1, Att. 1 slag (1t4), AB 0, Förfl. 3, RS K1, Moral 20, 
EP 20 

□□□□ 

Lönndörren i norra väggen är låst. På insidan är 

det en liten dold pigg man skjuter åt sidan för att 

öppna, men från utsidan behöver man en liten 

nyckel (eller dyrk för all del). 

  Kistan är låst, mycket robust och järnbeslagen. 
Låser eller dyrkar man upp den och öppnar kist-

locket utan att upptäcka och desarmera fällan 

Rummet är sex gånger fyra meter, det sträcker sig väs-
terut från dörren. Det känns rätt omöblerat och enkelt. 
Det står en bokhylla intill väggen, men det är nästan inga 
böcker på den. Till vänster är det ett bord med en kande-
laber på; ett par tallrikar, bestick, en flaska vin, med mera. 
Runt om står det fyra enkla stolar. 

En avlång och någorlunda ombonad kammare; åtta meter 
från höger till vänster, och fyra meter mellan norra och 
södra väggen. Det luktar ganska starkt här inne, en lukt 
som sticker i nästan. En mjuk säng med bolster står intill 
ena änden. Ett skrivbord intill. Ett litet runt bord med en 
stol; en hylla som är nästan tom, en kista, och en matta på 
golvet. I sydöstra hörnet står det en varelse nästan helt 
täckt av bandage, som börjar röra på sig. 
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lösgörs explosionsartat ett rött gasmoln. Gasen 

gör att alla inom två meter från kistan, som 

misslyckas med sitt räddningsslag mot magi, 

faller i sömn i 1t6x10 minuter. Alla längre bort 

än två meter men inom fyra meter får +2 till sin 

fördel på sitt räddningsslag. Misslyckas de faller 
de i sömn 1t6x5 minuter. Dessutom kommer alla 

inom gasens räckvidd att färgas röda; desto mer 

så ju närmare kistan de befann sig. Men färgen 

är inte täckande, utan ger mer en rosa nyans 

över delar av kroppen. Den är besvärlig men inte 

omöjlig att tvätta bort; det tar en timme om man 
har tillgång till vatten. Givetvis är tanken med 

färgen att Walldun Er ska se vem eller vilka som 

gjort inbrottet. (Gasen sprutar ut ur kistan och 

färgen påverkar inte innehållet i kistan.) 

  Kistan innehåller resa odöda-staven. Den sitter 
i locket. Inte gömd utan i ett par fästen. Den har 

fyra laddningar kvar. Endast onda präster kan 

använda den. Det ligger en liten flaska med 

transparent och luktlös dryck här, med två doser 

kvar. En dos ger samma effekt som om charma 

kastades över offret. Det finns också två hela 
lätta skador-drycker, ett antal religiösa symboler 

(mycket primitiva), kläder och personliga saker. 

Dessutom en läderpung med 12 mindre juveler 

som har ett medelvärde om 250 guldmynt styck. 

I ett skrin återfinns 890 guldmynt, i en säck 

1 200 silvermynt, och i en annan säck 650 
kopparmynt. 

  I den västra väggen är det ett litet hål cirka 70 

centimeter från golvet. Om äventyrarna letar ef-

ter lönndörrar hittar de hålet som om det vore en 

lönndörr. En någorlunda uppmärksam dvärg har 

20% chans att lägga märke till hålet; dvärgen har 
också +2 på sitt tärningsslag om denne söker 

efter lönndörrar. Hålet är ett litet kikhål som ko-

bolderna gjort. Se G7, ”Norra lönngången”. 

  På skrivbordet ligger det pappersark, skrivdon 

och brev. Breven rör administrativa frågor kring 

tempelbygget (där finns brev från Albu Ronovicz 
till exempel) och kvittenser på inköp, och så vi-

dare. Men ett brev sticker ut. Det är från piraten 

Gyllenkäft och daterat för några månader sedan. 

 

Bäste Walldun Er, 
Det gläder mig att vi nått en överenskommelse. Redan 
inom några dagar kommer vi att leverera den första skepp-
ningen. Det är ej mina hedervärda mannar något nöje att 
hantera detta gods. Ni skall veta att vi gör uppoffringar i 
denna angelägenhet, och förväntar oss riklig avkastning på 
våra investeringar. Om 12 månader angör jag vid Bergsörs 
kust och ser fram emot att erhålla min lön i guld, och väl-
komnas som en ärans man av Er, Era krigsmän, och av 
ortsbefolkningen. 
  Detta blir min sista vinter i bukten! Min portvinstå blir 
värre, och doktorn rekommenderar att den har det torrt och 
varmt. Dags för denne gamle sjöbuse att söka landkrab-
bans väg. 

  Våga inte dra mig vid näsan! Jag försäkrar Er att det 
blir det sista Ni gör. Om Era magiska föremål ger Er 
idéer vill jag nämna att jag har trolldomskunniga vänner 
som både kan se Er och förvandla Er till en groda. Det 
skulle roa mina mannar storartat att kölhala ett kräldjur. 
  Nåväl. Om tre månader tar pålitliga karlar in på värds-
huset Den spelande fårfiolen, för att återuppta samtalen. 
Detta brev bränner Ni förstås. 
  Högaktningsfullt, 

Kapten Justin Gyllenkäft 
 
Brevet är skickat efter ett möte männen emellan, 

och har inte föregåtts av andra brev från Gyllen-

käft. Det finns heller inga senare, utan vidare 

dialog sköts som antyds i brevet mellan piratens 

handgångna män och Walldun Er i dennes rum 

på värdshuset. Brevet återkommer i slutet av 
modulen på en egen sida som spelledaren kan 

delge spelarna. 

  Tänk på att om kampanjen ska fortsätta med 

nästa äventyr, Gyllenkäfts sista resa, så kan det 

vara helt nödvändigt att spelarna hittar detta 

brev. Skulle de förbise att leta igenom skrivbor-
det kan spelledaren bara nämna att de ser ett 

brev på det. Walldun Er har inte bränt det för 

den händelse att han kan utnyttja det mot Gyl-

lenkäft i något framtida sammanhang. 

Striden med Walldun Er 

Om äventyrarna börjar dyrka upp lönndörren, 

eller om det blir strid med orkerna utanför, eller 

om Walldun Er på annat sätt anar inkräktare, 

tar han på sig osynlighetsringen. Han kommer 

om möjligt att observera vilka inkräktarna är 

innan han slinker iväg för att hämta förstärk-
ning. 

  Walldun Er förstår att han skulle få praktiskt 

taget hela bygden emot sig om hans oheliga 

verksamhet blev allmänt känd, och springer för 

att hämta de som redan är invigda i hemligheter-
na: Elgard, Askim, Erik, Laurens Bot och dennes 

dräng Hasman Ohem. 

  Om allt går enligt Walldun Ers planer kommer 

Laurens Bot och Erik att ställa sig på vakt i 

Gamla templet, Hasman Ohem vakta gallerdör-

ren i G2, och Elgard och Askim följa med Wall-
dun Er tillbaka in i tunnelsystemet för att at-

tackera inkräktarna. 

  Det kommer förstås att ta några minuter och 

hur väl det faller ut beror på vad äventyrarna gör 

under tiden. Dröjer de kvar (undersöker rum och 
lönngångar, strider med kobolder, och så vidare) 

spelar de Walldun Er i händerna och blir mer 

eller mindre instängda i tunnelsystemet. Men om 

de skyndar ut ur tunnelsystemet kommer de 

sannolikt att konfronteras med Elgard och 

Askim. Dessa kommer att kräva deras vapen och 
låsa in dem i fängelset. Vägrar äventyrarna sam-

mankallas stadsvakten och situationen blir svår. 
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G6 – Orkernas rum 

 
Norra dörren, till Walldun Ers rum (G5), är låst. 

Västra dörren, till kobolderna (G7), är också låst, 

men nyckeln sitter i. Walldun Ers tre orker hål-

ler till här. De fungerar som hans livvakter (men 
visar sig aldrig ovan jord, förstås). De har byggt 

Walldun Ers hemliga tunnel (norra längan) och 

de är också koboldernas arbetsledare. 

  Om inte äventyrarna är mycket tysta kommer 

någon ork att titta runt hörnet för att kolla vilka 
det är som kommer längs korridoren. Det leder i 

så fall antagligen till strid. Men orkerna kommer 

inte att varsko Walldun Er, de ser helt enkelt 

ingen anledning till det. Däremot kommer Wall-

dun Er antagligen att höra striden och dra på sig 

ringen. Se rum G5, ovan. 

3 orker 

SV 14, KPT 1, Att. 1 vapen (1t8), AB 1, Förfl. 9, RS K1, Moral 
13, EP 50 

#1 (Spjut, 1t8) □□□□□□ 

#2 (Svärd, 1t8) □□□□□□ 

#3 (Armborst, 1t6; kortsvärd, 1t6) □□□□□□ 

Om äventyrarna letar och plundrar en stund får 

de ihop 20 guldmynt, 50 silvermynt och 70 

kopparmynt. Under en av madrasserna är det en 
lönnlucka, ett gömställe för orkernas skatter. 

Det ligger 260 guldmynt och 450 silvermynt där, 

huvudsakligen lön från Walldun Er. 

  Orkerna är lojala mot Walldun Er, men bara så 

länge de antar att denne kan eller kommer att 

betala dem. Under allmän strid i tunnelsystemet 
kommer de att stå honom bi, men om han blir 

tillfångatagen och orkerna ser en chans att fly 

med sina pengar, kommer de att göra det. 

G7 – Koboldernas rum 

 
Här håller de sex kobolderna till, men exakt var 

de är kan vara beroende på omständigheter. 

Spelledaren uppmuntras avgöra det efter eget 

huvud. Med lite tur kan de sova (de har inte vak-

ter), eller de kan vara så upptagna med tunnel-

bygget att det inte märker att någon kommer in 

Tunnelsystemets korridorer har hittills varit luktlöst, men 
när ni kommer till detta utrymme möts ni av en vag odör 
av smuts och något skämt. Rummet är sex gånger sex 
meter stort. En upplyst korridor löper österut. Efter en två 
meter kort korridor är det en dörr i norra väggen och 
efter en två meter kort korridor en dörr i västra. I rummet 
är det tre halmmadrasser, ett par små kistor, ett par säck-
ar, några påsar, burkar, och så vidare. 

Efter en kort korridor öppnar sig ett sex gånger sex meter 
stor rum till söder. Rakt fram på andra sidan fortsätter 
korridoren in i mörkret. I utrymmet till söder är det be-
lamrat med små bäddar, kläder, bråte, lite vapen, någon 
kagge, verktyg, med mera. Rummet och korridoren är inte 
upplyst. 

här; de kan ha hört eventuell strid med orker 

och lagt sig i bakhåll. Välj själv efter omständig-

heter och hur du som spelledare vill att detta 

möte utvecklas. Tänk på att kobolder är taktiska 
små krigare, så om de är förberedda kommer de 

säker att utnyttja sin hemliga gång, till exempel. 

  Dörren är vanligtvis stängd och låst, men även-

tyrarna kommer sannolikt från östra hållet, och i 

det nyckelhålet brukar nyckeln sitta i. Innanför 

dörren är det en fälla. Observera att den inte är 
aktiverad. Man kan upptäcka den som vanliga 

fällor, men man kan också bara gå över den. Det 

är en fallucka till ett tre meter djupt schakt. Ko-

bolderna planerar att aktivera fällan när strid 

med orkerna bryter ut. Men om de får andra skäl 
till att aktivera sin fälla så gör de det. 

  Bland bråten finns inget av värde, förutom 53 

silvermynt och 145 kopparmynt. 

  Lönndörren leder till en tunnel som ingen 

utom kobolderna vet om. De känner sig som 

fångar, de känner sig lurade, och vill hämnas på 
Walldun Er och orkerna. De har i lönndom byggt 

en tunnel till Walldun Ers rum, med ett kikhål. 

De planerar att rasera väggen och storma in en 

dag i samband med att de lurar in orkerna i G7 

och låser dörren från G6. 
  Tunneln de bygger på löper alltså i väst-

nordvästlig riktning och planen är att den ska 

förbinda gångarna under de båda templen för att 

så småningom växa till ett enormt tunnelsystem 

under Bergsjö. Walldun Er inledde det underjor-

diska systemet under gamla templet för att det 
helt enkelt var lättare att hålla den ljusskygga 

verksamheten dold där. I bortre änden av tun-

neln är det uppenbart att det är ett pågående 

arbete. 

  Kobolderna får inte lämna tunnelsystemet och 
de får inte röra sig fritt. Formellt sett arbetar de 

åt Walldun Er och får lön, men ofriheten, den 

usla betalningen och orkernas slavdrivarfasoner 

har drivit dem till förestående uppror. De har 

sina vapen i behåll, eftersom de ju inte är fångar. 

Walldun Er tror att hans respektingivande magi, 
orkernas vapenmakt, och skeletten i G2 är mer 

än nog för att hålla kobolderna spaka. De får ju 

dessutom pengar av honom!  

  Även om orkerna är koboldernas fiender, kom-

mer koboldernas naturliga reaktion vara att liera 

sig med orkerna mot äventyrarna. De upplever 
nämligen människor och halvmänskliga varelser 

som en gemensam fiende. När sedan det gemen-

samma hotet är undanröjt kan de mycket väl 

bekämpa varandra. 

6 kobolder 

SV 12, KPT 1t4, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 6, Moral 10, EP 25 

#1 (Svärd, 1t6) □□□□ 

#2 (Svärd, 1t6) □□□□ 

#3 (Spjut, 1t6) □□ 

#4 (Yxa, 1t4) □□ 

#5 (Pilbåge, 1t4; dolk 1t3) □□□□ 

#6 (Pilbåge, 1t4; dolk 1t3) □ 
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Slutord 

Äventyrets avslutande 
Äventyrets mål är att sätta stopp för Walldun Ers 

oheliga verksamhet under Bergsörs markyta och 

omkullkasta hans planer på ett tyranni. Skatter 
och skelett avslutas i och med att han fördrivs, 

dödas eller tillfångatas. Sedan kan förstås spelle-
daren och spelarna fortsätta med Bergsörs även-

tyr så länge de är roade av platsen och männi-

skorna som befolkar den. 

  Om Elgard överlever och det blir känt att han 

var involverad i den ondskefulle prästens verk-

samhet kommer han att sättas i fängelse för att 
därpå, till sin outsägliga förbittring, föras till sta-

den Galanthus där han ställs till doms. Detta är 

sannolikt ingenting spelarkaraktärerna är invol-

verade i. 

  Laurens Bot kommer till skillnad från Elgard 
att be om nåd och skylla allting på Walldun Er. 

Invånarna förbarmar sig över honom och fördri-

ver den stackars prästen från stan. 

  Någon formell belöning erhåller inte äventyrar-

na eftersom de inte agerar på någons uppdrag, 

men om spelledaren vill kan Julius Foog starta 
en insamling åt dem som genererar 400 guld-

mynt. Vill spelledaren vara generös kan han låta 

Anna Kunsmann överlämna tre juveler á 500 

guldmynt som ett tecken på tacksamhet. 

  Allt det här beror förstås på hur äventyret ut-
vecklat sig och spelledarens önskemål. 

Nibbs spegel 
Spegeln i Nibbs rum (V9) är gjord av polerad 

brons; ett hårt och fint arbete, men utan krusi-

duller. I stället för sin spegelbild ser man en 
vacker alvkvinnas ansikte. Hon ser nedstämd ut. 

Det är lätt att bli en smula förhäxad av porträt-

tet, för om man betraktar kvinnan en stund 

tycks hennes ansiktsuttryck, pose, min, ändras 

en aning. 

  Spegeln har samma effekt som besvärjelsen 
charma. Den som betraktar spegeln en liten 

stund riskerar att charmas av den och bli fäst 

vid kvinnan. Man får en önskan att tala till 

henne och hjälpa henne. Eftersom hon i sin tur 

inte kommunicerar med betraktaren uppstår en 

vag känsla av olycklig kärlek och ridderlig, om än 
poänglös tjänstvillighet gentemot henne. Flera 

personer kan vara charmade av bilden, men tänk 

på att äventyrare som charmas får ett räddnings-

slag med jämna mellanrum, enligt besvärjelsens 

beskrivning. Om man inte charmas av bilden när 
man först betraktar den är man immun mot ef-

fekten; om man kommer ur den magiska effekten 

genom ett påföljande räddningsslag kommer 
man inte heller att charmas på nytt. 

  Spegeln skapades en gång i tiden av en magi-

ker som ett minne av sin älskade. Det är mycket 

länge sedan och föremålet har haft många ägare 

sen dess, och inte sällan har blod utgjutits mel-
lan bildens rivaler. 

  Under EXTRAMATERIAL finns en alternativ vari-

ant på detta föremål. 

Till frågan om gudinnor 
I denna modul nämns två gudinnor: Dersefer 
och Hekta. De ingår i en i skrivande stund opub-

licerad förteckning över de tolv viktigaste gudar-

na i Galanthus värld. Detta kan förstås ändras 

för att om nödvändigt passa den egna kampanj-

världen bättre. 

  I korthet är Dersefer en populär fruktbarhets-
gudinna som i första hand är förknippad med 

grödor. Hon anses i allmänhet vara god men som 

”korngudinna” är hon också förknippad med 

död, underjord och återuppståndelse. 

  Hekta är en mån- och nattgudinna förknippad 
med trolldom och spökerier. De stora gudarna 

och gudinnorna i Galanthus värld är aldrig ute-

slutande goda eller onda, men somliga tenderar 

att i högre utsträckning än andra dra till sig 

ondskefulla människors intresse. Hekta är en av 

dessa. Ulf och Freda vände sig till Hekta för att 
få hjälp med befruktning. I bristande tålamod 

och stigande desperation övergav de böner och 

offer till Dersefer och vände sig till magi och 

Hekta. Magi är ju betvingande snarare än väd-

jande som bönen. Månen anses befrukta jorden 
med sin dagg och kopplas till graviditet (den 

växer som en gravid kvinnas mage och krymper 

som magen efter förlossning), så Hekta ligger 

nära till hands. 

Mot nästa äventyr 
Brevet i Walldun Ers kammare leder äventyrarna 

vidare till nästa äventyr – Gyllenkäfts sista resa. 

Det är ett äventyr för andra gradens karaktärer, 

så spelledaren kanske vill belöna äventyrarna 

med tillräckligt mycket erfarenhetspoäng för att 

alla eller några ska kunna uppgraderas innan de 
sätter av. 

  Som framgår av nästa avsnitt, EXTRAMATERIAL, 

kan det dock finnas andra uppdrag att engagera 

sig i också. 
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Extramaterial 

Om spelledaren vill fylla ut Skatter och skelett 
med mer äventyr och intressanta sidospår följer 

här en rad uppslag som han eller hon kan ut-

veckla. 

Ruinens tunnelsystem 
Tunnelsystemet under ruinen kan utökas med 
ett par-tre rum, kanske bakom en lönndörr. Yt-

terligare något monster kan gömma sig där, för-

modligen en lägre stående organism som gråslam 

eller gult mögel. Man kan också tänka sig smärre 

odöda varelser som dragit på andra sidan lönn-
dörren sedan urminnes tider. Kanske de vaktar 

en kista med guld. Om det finns odöda och guld 

här nere kan man också tänka sig en fälla. Det 

bör nog inte vara ett för stort kapitel eftersom det 

riskerar att dra uppmärksamheten från äventy-

rets startskott: ”Lämna skeletten här”. 

Kobolder i skogen 
I synnerhet om spelledaren vill bryta av med strid 

kan man locka ut spelarna i skogen för att söka 

upp och tillintetgöra ett koboldband som etable-

rat sig nära civilisationens gränser. Kanske de 
har en utpost med ett enkelt litet tunnelsystem 

som utgår från en naturlig grotta. 

  I så fall kan någon namngiven SLK be dem om 

hjälp, eller bara berätta om monstren där ute. 

Kanske Peder i hus 15 råkat ut för dem, eller fått 
sitt nybygge attackerat och vandaliserat. 

  Elgard är soldat och kommer inte att ge sig ut 

på monsterjakt. Han kommer inte att bistå även-

tyrarna men heller inte att opponera sig. 

Mordutredningar 
Uppslag som kan kräva lite mer av spelledaren är 

mordutredningar.  

Laurens Bot 

Om Laurens Bot talar bredvid mun med äventy-
rarna eller på annat sätt blir en riskfaktor för 

Walldun Er, kommer han att få sätta livet till. 

Man kan tänka sig att Hasman Ohem används 

för att göra inbrott och döda prästen i hans hem. 

  En avancerad variant av detta är det finns skäl 

att misstänka äventyrarna för brottet. (De är i 
alla fall beväpnade främlingar som kanske inte 

betett sig oklanderligt i byn innan mordet.) 

  En mordutredning av äventyrarna kan mycket 

väl leda till den verklige förövaren, Hasman 

Ohem. 
  Elgard är införstådd i brottet och kommer sna-

rare att förvilla än att hjälpa till. 

  Om Laurens Bot dör kommer Aron Falkim att 

driva templets verksamhet vidare. 

Elias Foog 

Den förre värdshusvärden Elias Foog kan ha 

upptäckt Walldun Er i en komprometterande 

verksamhet när denna anlänt till värdshuset. Vi 

har inte angett någon exakt tidpunkt för Elias 
Foogs död i förhållande till Walldun Ers ankomst, 

för att hålla möjligheten öppen att de sammanfal-

lit. 

  Det kan vara så att Elias hörde Walldun Er tala 

om skelett med piraterna. Eller kanske han rå-

kade se ett brev Walldun Er höll på att skriva när 
han kom med mat till honom på rummet, då 

Walldun Er tillfälligt var ute. När denne kom till-

baka kanske en förfärad värdshusvärd stirrade 

på honom från skrivbordet, och Walldun Er 

tvingades dra slutsatsen att värdshusvärden av-
slöjat hans ondskefulla planer. 

  Kanske Walldun Er la en paralysera person på 

Elias, släpade bort honom till trappan och kas-

tade ned honom där så att han bröt nacken. 

  En utredning med förhör av personal skulle 

kunna ge vid handen, i så fall, att Elias sist sågs 
gå till Walldun Ers rum med kvällsvard; och hit-

tades senare död nedanför trappan. 

Handelsmannen 

Om Walldun Er kommit lite i bakgrunden av 
uppdraget och spelledaren vill aktualisera ho-

nom, kan han eller hon låta en handelsman som 

känner till mordet på Walldun Ers läromästare 

komma till byn. Han kan presentera sig som si-

och-så från den-och-den staden vid Walldun-

skogen. Detta kan förstås få äventyrarna att fråga 
mer om just Walldun (eftersom de vet att det 

finns en mystisk gäst med detta namn), och han-

delsmannen berättar om mordet och om uslingen 

som försvann. Samma natt kanske han får sätta 

livet till. 

Attentat mot Fru Kunsmann 
Behöver spelledaren få saker att hända i byn kan 

man tänka sig att Walldun Er och Elgard börjar 

sätta planer i rörelse. 

  En för spelledaren enklare händelse är i så fall 
att någon försöker döda Anna Kunsmann. 

Kanske Walldun Er och Elgard kommit överens 

om att Anna Kunsmann ska bringas om livet när 

tillfälle uppstår (i stället för att invänta en viss 

tidpunkt). I så fall kanske tillfälle uppstår en 
kväll när hon går en promenad. 
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  Det finns flera tänkbara attentatsmän: Hasman 

Ohem ser henne och tar tillfället i akt, men blir 

avbruten av en äventyrare som också råkar vara 

ute denna sena kväll. Eller kanske attentatet 

nästan lyckas: En pil träffar henne, men dödar 
henne inte. Det borde sätta fart på tankarna: 

Varför vill någon döda borgmästaren? 

  Eller kan det rentav vara så att Walldun Er 

skickar ut ett par orker i natten? Det skulle ju 

spela Elgards ambitioner i händerna. Dels skulle 
det visa allmogen att de befinner sig under ett 

överhängande hot, och dels skulle Anna 

Kunsmann, om hon överlever, inte längre kunna 

neka honom krigsmateriel. Samtidigt kanske 

äventyrarna tycker att det var lite väl lämpligt att 

orkerna attackerade just Kunsmann... 
  En mer komplicerad utveckling är att attentatet 

verkligen lyckas – fru Kunsmann dör och Bergsör 

står utan borgmästare. Eftersom det tydligen rå-

der laglöshet på orten kan man tänka sig att fol-

ket vänder sig till Elgard, som utses till borgmäs-
tare i stället. Detta kan få äventyrarna att lägga 

ihop ett och ett. 

Kapten Kunsmann rider in 
Om spelarna är intresserade av intriger och soci-

ala förvecklingar kan spelledaren låta Anna 
Kunsmanns son, kapten Kunsmann, rida in. An-

tingen helt apropå, eller efter attentatsförsök el-

ler mord på borgmästaren. I vilket fall som helst 

kommer han ensam. (Han rekommenderas vara 

en tredje gradens krigare, möjligtvis blott andra.) 

Som befäl i kungens armé kommer han inte att 
följa med äventyrare ned i tunnelsystem eller in i 

andras hus eller rum. Spelledaren bör inte låta 

honom följa med äventyrarna någonstans, egent-

ligen, även om de samarbetar. 

  Själva ”förvecklingen” med detta är att han vet 
vem Elgard är och Elgard vet att kapten 

Kunsmann vet att han nesligen förskjutits av 

Galanthus armé (som ju Kunsmann ingår i). 

Kapten Kunsmann hyser inga särskilda känslor 

för Elgard, förutom att han ringaktar honom nå-

got. Elgard å sin sida har svårt att inte avsky 
denna representant för kungens armé, en le-

vande vittnesbörd om hans smärtsamma erfa-

renhet. 

  Hur Elgard reagerar på kapten Kunsmanns 

uppdykande är upp till spelledaren, men om 
kaptenen är här för att Elgards sammansvärj-

ning röjt fru Kunsmann ur vägen, är det inte 

omöjligt att han åtminstone blir nervös och irri-

tabel.  

  En annan tänkbar förveckling som kanske är 

svårare att göra intressant för spelarna, är att 
kapten Kunsmann också kan känna till Milo 

(hus 9). I så fall kan Milo ha spionerat i Galant-

hus stad åt främmande makt, och ingen mindre 

än kapten Kunsmann var honom på spåren. Milo 

slank dock undan. Kunsmann har inga bevis i så 
fall, men är övertygad om sin sak. Milo vet att 

Kunsmann har skäl att misstänka honom för 

spionage (ett brott som straffas med döden eller 

livstids fängelse i en håla). 

  Exakt hur kapten Kunsmann eventuellt påver-

kar utvecklingen i Bergsör återstår att se, men 

det kan vara en karaktär som rör om i grytan lite 

grann om det gått stiltje i äventyrets sociala dy-

namik. Men tänk på att spelarkaraktärerna 

måste vara involverade i relationer mellan SLK:er 
för att det ska vara intressant för spelarna. 

Skuldindrivarna rider in 
William Heck på värdshuset Den spelande fårfiol-

en har blivit kvar i Bergsör. Han skjuter hela ti-

den upp resan till sin fordringsägare. Om spelle-
daren vill fylla ut sitt äventyr med ett mindre si-

dospår kan han låta skuldindrivare komma till 

Bergsör. De är på jakt efter William Heck, förstås, 

och tar in på värdshuset och förhör sig. 

  Om äventyrarna stiftat bekantskap med William 
Heck kanske de hjälper honom spontant. Annars 

kanske han ber dem om hjälp, på ett eller annat 

sätt. Eller – om spelledaren bara vill tillhanda-

hålla en strid – kan denne låta skuldindrivarna 

komma in i värdshusets matsal när både William 

Heck och äventyrarna är där. I så fall eskalerar 
situationen snabbt och både William Heck och 

skuldindrivarna drar blankt. Inte kan väl äventy-

rarna stillasittande se en sådan orättvis strid leda 

till sitt oundvikliga slut? 

  Skuldindrivarna får gärna framstå som råskinn 
medan William Heck uppträder gentlemanna-

mässig. 

  Busarna är första gradens krigare och bör nog 

vara ett antal som ger spelarna lite att bita i, men 

inte så många att hela äventyret riskeras. 

Nibbs spegel 
Den märkliga bilden i Nibbs spegel kan vidareut-

vecklas till att vara något mer än bara en bild 

med en magisk effekt. 

  Till exempel kan man tänka sig att det i stället 

är en prinsessa fångad i en annan dimension, 
som måste räddas av äventyrarna. Kanske en 

ondskefull trollkarl har stängt in henne i ett 

kristallfängelse på en ö i viken utanför Bergsör? 

Kanske bilden är ett meddelande till hennes räd-

dare? Kanske hon själv är trollkunnig och fick 
iväg bilden (som i så fall ber om hjälp och berät-

tar var hon befinner sig) innan hon omslöts av 

kristallen, eller kanske trollkarlen tvingat henne 

att ”spela in” en vädjan för utpressnings skull? 

  I så fall måste vi ha en tanke kring varför Nibb 

inte uppfattar meddelandet, när äventyrarna gör 
det. Kan något vara skrivet på baksidan med ma-

gisk skrift, som bara magiker kan läsa? Eller till-

talar hon bara krigare, eftersom endast de kan 

hjälpa henne? Eller talar hon ett språk som inte 

Nibb kan, men som är en äventyrares moders-
mål? 
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Kulten kring Hekta 
Om äventyrarna själva upptäcker att Freda är 
ond, eller om de får reda på det av Yanni (hus 

20), kanske de som det godas förkämpar blir in-

tresserade av att se närmare på hennes göran-

den. 

  I så fall kan spelledaren göra ett miniäventyr 
kring Hekta-kulten. Man kan till exempel tänka 

sig att Ulf och Freda kort efter att äventyrarnas 

intresse väckts reser iväg. Förföljer de dem kom-

mer de till en kultplats med en ondskefull prä-

stinna och så vidare. 

  Det är möjligt att man i så fall vill göra denna 
eventuella avstickare när Walldun Ers spirande 

tyranneri har kvävts i sin linda, som ett miniä-

ventyr mellan två större. 

  Detta spår, tillsammans med säg hotet från 

orker i norr, brevet från Gyllenkäft och Nibbs 
spegel (se ovan), samt möjligen ytterligare något 

uppslag, kan ge spelarna en inspirerande känsla 

av att själva välja vad de ska göra härnäst; rentav 

göra Bergsör till en ”sandlåda” som spelledaren 

vidareutvecklar. 

Pirater 
En van spelledare som trivs bäst med så kallade 

sandlådeäventyr och som inte lägger sig i vad 

spelarkaraktärerna hittar på – till deras glädje 

eller undergång – kan låta piraternas besök på 

värdshuset utveckla sig som det vill. Han eller 

hon kan låta äventyrarna fånga och förhöra, för-
följa eller rentav bestrida piraterna bäst de vill. I 

så fall kan spelledaren helt enkelt improvisera 

(eller för all del förbereda) piraternas göranden, 

båtar och bas; eller så kan han eller hon läsa in 

sig på äventyret Gyllenkäfts sista resa och inför-

liva modulen i Bergörs ”sandlåda”.  
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Skattkartan 
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Karta över Bergsör 
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Brevet från Gyllenkäft 



39 

 

Text och form av Simon Lindfors 

Omslagsbild av Markus Wande 

 

Skatter och skelett © 2017 


