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LANDSKNECKT 
Der er krig i Kejserriget, hvor kurfyrsterne slås om magten. 

En gruppe landsknægte har gjort krigen til deres levevej, 

men må sande at krigslykken ikke er med dem. 

De er endt på tabernes side, hæren flygter—og forude venter 

nederlag, fattigdom og en kold vinter. 

Men, som Ranald altid siger, intet er så skidt, at det ikke er 

godt for noget. De fem lejesvende har fundet et brev, der 

viser vej til kurfyrstens krigsbytte. Kan de få fingrene i byttet 

inden fjenden, vil lykkens gud atter tilsmile dem. 

Inden da skal de dog først slippe helskindet igennem krigens 

sidste dage. 

- o - 

Scenariet foregår i Warhammer universet, men jeg læner 

mig særligt tungt op af den ”officielle baggrund” for War-

hammer rollespillet (og slet, slet ikke det fjollede univers, 

som figurspillet hører hjemme i). 

Der er tale en handling som blander action med de valg, 

hovedpersonerne tager undervejs. 

Reglerne er baseret på Savage Worlds, som der heller ikke 

behov for at kunne på forhånd. 

Spillerne skal selv være med til at skabe deres roller ud fra 

et skelet, hvor det er i spillerens magt at bestemme rollens 

køn, samvittighed og mål. 

Scenariet er skrevet til fem spillere, en spilleder og har en 

spilletid på ca. 5 timer. 

 

Scenariets plot og handling ligger op til en form for skatte-

jagt i krigszonen. Det betyder, at der er action undervejs - 

men historiens stemning og tema, er ikke så meget baseret 

på skattejagt og drømmen om rigdom. 

Men det er jo bare en ramme. Historien handler om hvor-

dan fem mennesker, af forskellige årsager, beslutter sig for at 

drage i krig. Og historien slutter, når de vender hjem fra kri-

gen (eller måske mister livet). 

Undervejs er de måske blevet forandret - eller måske har 

krigen bare gjort det tydeligere, hvem de er. De har i hvert 

fald truffet valg, som har formet hvem de er. 

Afrejse og hjemkomst udgør derfor scenariets ramme-

fortælling. Spillerne åbner op med beretningen om ”dengang 

jeg drog afsted” (hvor de fortæller om deres afrejse, da de 

meldte sig til krigstjeneste)- og slutter af med ”der var en som-

mermorgen” (hvor de fortæller om hvordan krigen sluttede 

for deres spilperson). 

Temaet undervejs er, at krig i bund og grund er noget lort. 

Alle steder viser krigen sit grimme ansigt, og der er rig mu-

lighed for at hyle i kor med krigens køtere. Men der er også 

plads til at vise medmenneskelighed—og de øjeblikke skal 

også have mulighed for at udspille sig.  

Det er med andre ord et spørgsmål om balance. Personligt 

vil jeg aldrig selv spille scenariet så tungsindigt, at der kom-

mer til at minde om ”Der Untergang”. 

I stedet vil jeg nok i mit oplæg være tættere på stemningen i 

film som ”Saving Private Ryan”. Men i sidste ende, vil jeg 

finde en balance sammen med de spillere, der sidder med 

omkring bordet.   

• STEMNING: ”HVAD HANDLER SCENARIET EGENTLIG OM?” •  

Når spillerne får deres spilperson, skal de træffe 

nogle valg om rollen. Det får selvfølgelig har for-

skellige konsekvenser for spilpersonens Character 

Sheet (fx kan en rolle få Stealth skill ved at beslutte 

sig for at stikke af fra kamp). 
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Et af scenariets virkemidler er reglerne for skæbne, der sup-

plerer reglerne for Bennies (heltepoint) i Savage Worlds. 

Der er sorte og hvide skæbnepoint, illustreret ved terninger. 

I spillet kaldes de for Ranalds terninger, efter Ranald, der 

blandt andet er gud for held og spil. 

Spillerne skal bruge deres skæbne-terninger i slutspillet, men 

kan også vælge at bruge dem undervejs. 

Hvide Terninger = God Skæbne = Bennies 

Dem vil du gerne bruge, så du kan undgå at noget fælt sker. 

Men bruger du dem undervejs, har du dem ikke til sidst. 

Sorte Terninger = Dårlig Skæbne 

Dem vil du helst ikke bruge, for de gør ondt værre. Men 

gemmer du dem alle sammen til sidst, vil de kunne give din 

spilperson en skidt slutning på historien. 

Inden spillet begynder 

Spillerne træffer - inden spillet begynder - nogle valg for de-

res spilperson, som kan give skæbne.  

Fordi krigslykken skidt efter Slaget ved Trollmösen, begyn-

der alle spilpersoner med 2 Dårlig Skæbne (dermed har alle 

et motiv til at finde skatten og den Gode Skæbne). 

Brug af Ranalds Terninger 

God Skæbne: Spilleren bruger en hvid terning for at undgå 

skade eller tage et omslag (de normale Bennie-regler ). 

De kan også bruges for at give spillerne narrativ kontrol, så 

spilpersonerne kan få lidt held og medvind ved at påvirke 

hvordan en scene udspiller sig. For som Ranald siger, intet 

er så skidt, at det ikke er godt for noget. 

Dårlig Skæbne: Når der opstår en dårlig situation, kan spille-

ren gøre ondt værre ved at bruge en sort terning. Her skal 

spillere og spillederen sammen bruger fantasien. 

Skæbne undervejs 

Spilpersonernes handlinger kan eventuelt give God eller 

Dårlig skæbne. Men det kan nemt medføre at spillederen 

skal moralisere over spilpersonernes handlinger, hvilket ikke 

nødvendigvis er en succes for alle spilgrupper. Derfor er det 

også min anbefaling at gøre det varsomt med stor gefühl. 

Når spilpersonerne finder skatten ligger du 12 Gode Skæbne 

Terninger på bordet. De kan ikke bruges nu, men bliver delt 

mellem spillerne til Sluspillet, alt efter hvor stor en andel af 

skatten de hver især slipper væk med (der bliver fjernet ter-

ninger fra puljen, hvis de mister noget af skatten). 

Slutspillet 

Når spillet slutter, skal spillerne med udgangspunkt i deres 

Skæbne-terninger (+ deres andel af skatten) fortælle hvordan 

historien slutter for deres spilperson. 

Skæbnen er dog en flygtig og troløs dansepartner, så det er 

ikke alene antallet af terninger, der afgør det. 

Hver spiller skal slå sine Skæbneterninger, og ud fra ternings

-slaget fortælle sluthistorien. Det er ligesom når spåkonen 

sprætter en ged op og tolker på indvoldenes mønster. 

Det er svært for mig, at formulere nogle klare regler, men 

lave terningslag har ikke lige så stor vægt som høje terning-

slag (alle 1’ere og 2’ere kan overse hvis der er rigeligt med 

5’ere og 6’ere at digte ud fra). 

Et eksempel: Den Grimme Ælling har slået et par sorte 4’ere 

og 5’ere for at gå så grueligt meget igennem, men har heldig-

vis også to hvide 6’ere, så han kan ende med at blive både 

en Svane og få en lykkelig genforening med Andemor hjem-

me i Andedammen. 

Skulle der være spillere, som undervejs har brugt alle deres 

terninger, og ikke har nogle tilbage, så er det bare om at dig-

te en historie, hvor status quo ikke bliver ændret mærkbart. 

 

 

RANALDS TERNINGER 

• RANALD•  

Ranald er en af Kejserrigets mange guder, og kan 

sammenlignes med den nordiske Loke. 

Han er en smilende løgner, 

der sørger for at lykken står 

den kække bi. Han har 

mange aspekter, og er både 

kendt som Tyvenes Skytsen-

gel og forvalter af Held og 

Ulykke. 

Overklassen bryder sig ikke 

om Ranald, mens under-

klassen elsker ham. 

Ranald bliver tilbedt gen-

nem bønner når folk for 

eksempel krydser fingrene 

for held, eller smider en 

mønt i en ønskebrønd. 
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Scenariet er på mange måder en åben sandkasse, som du og 

spillerne sammen kan udforske og lege i. Der er nogle for-

slag til scener, men jeg vil selv improvisere undervejs, og 

næppe lade dem udspille sig som de er beskrevet. Så jeg for-

venter heller ikke at du følger oplægget slavisk. 

Scenariet er dog også rimelig struktureret. Forstået på den 

måde, at spilpersonerne er på jagt efter en skat (de ved den 

er i byen Karlstadt på den anden side af floden), så der vil de 

gerne hen. Og når de har fået fat på skatten, vil de gerne 

tilbage i sikkerhed på den rigtige side af floden. 

Men du og spillerne har ret frie hænder til at fylde rammen 

ud, og det giver klart bedst mening, til at lade de scener, som 

spillerne finder mest interessante, fylde mest.  

Forspil ”Dengang jeg drog afsted”: Alle spillerne fortæller kort 

om den dag, de gik gå i krigstjeneste og sagde farvel til dem 

”derhjemme”. 

Anslag: Spilpersonerne har besluttet at de vil rende efter 

skatten, som de har læst om et i brev. De skal dog slå stem-

ningen an ved at beslutte, hvad de gør med hende den såre-

de, og måske døende, budbringer. 

Fixpukt: Toldbroen: Spilpersonerne når den gamle bro med 

den store toldbygning. Her er soldater ved at placere 

sprængstof, så de kan stoppe fjendes fremrykning. Samtidig 

er der tæt trafik på broen, hvor hær og civile er på flugt. Der 

er går rygter om at fjende er tæt på. 

Mellemspil: Undervejs: Rejsen til Karlstadt er ikke nødven-

digvis særlig begivenhedsrig. Men det kan være at spilperso-

nerne støder ind i fjendtlige soldater, eller udveksler krigshi-

storier om bålet. 

Hovedspil: Skattejagt i Karlstadt :En lille by omringet af krig 

og usikkerhed. Nogle folk er flygtet, andre er ængstelige. 

Der er også fulde soldater og falske præster. 

I det kaos som gælder, skal spilpersonerne finde krigsbyttet i 

en ulækker garveri-pøl—og de bliver konfronteret med forti-

den (baseret på de valg spillerne har taget tidligere, kan de 

møde personer de kender). 

Flugten: Spilpersonerne kan enten søge mod broen (der må-

ske er sprængt eller overløbet af fjenden) eller krydse hede 

og skov på vej mod Røde Mølle (hvor der måske er en båd, 

men også røvere og smuglere). 

Klimaks: Enten ved broen eller møllen. Spilpersonerne kan 

ikke uden videre krydse floden, da de enten løber ind i fjen-

dens soldater (broen) eller røveriske dessertøre fra deres 

egen hær (møllen). Begge steder kan åben kamp være farlige 

for de uskyldige civile, der også er til stede. 

Slutspil ”Det var en sommermorgen”: Måske er det kun nogle 

af spilpersonerne der slipper over floden. Måske slet ingen. 

Men alle spillerne fortæller en historie om hvad ”dem der-

hjemme” hører om spilpersonernes videre skæbne. 

HANDLINGEN 

Kort og en slags Flow Chart 

RØDE MØLLE 

TOLDBROEN 

GAMMELSKOV 

KARLSTADT 

GAMMELKONGEVEJ 

ANSLAG 

BAGHOLD? 

KLIMAKS 

SKATTEN 

Spilpersonernes rejserute 
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Det er nok praktisk at danne sig et overblik over, hvor man-

ge af spillerne der kender Savage Worlds reglerne. Så ved du 

hvor meget der skal gøres ud af den del. 

Det er mere vigtigt, at få forklaret spillerne, at der er nogle 

regler for Skæbne, som har indflydelse undervejs i spillet—

men i særdeleshed i slutspillet. 

Alt hvad spillerne har brug for at vide om scenariets place-

ring i Warhammer universtet er, at der er (igen, igen) er bor-

gerkrig mellem to Kurfyrster. Har I lyst til at gøre det mere 

konkret, kan det siges, at det er i grænselandet mellem Stir-

land og Ostermark. Tidsmæssigt er det 1.000 år før det tradi-

tionelle rollespils tidslinje. 

Alle spillerne vælger en spilperson. Jeg tænker, de vælger ud 

fra de stikord som beskriver spilpersonerne: 

 Skytten, Slynglen, Tyven, Krigeren og Smilet 

Herefter udlevere du den første side af spilpersonens bag-

grundshistorie sammen med et karakterark til hver af spiller-

ne. Så kan spillerne stille og roligt læse hvad der står, og 

træffe deres valg (de krydser bare af).  

Deres valg har indflydelse på deres spilperson, så de retter 

efter behov til på deres karakterark. 

Når alle er klar, begynder forspillet. 

Efter tur fortæller alle spillerne kort om den dag, deres spil-

person gik gå i krigstjeneste og sagde farvel til dem 

”derhjemme”. 

Du skal eventuelt hjælpe spillerne lidt i gang. Men de må 

meget gerne gøre det til i fællesskab. 

Krigstjeneste 

Spillerne får side to af deres spilpersons baggrundshistorie, 

og skal igen træffe nogle valg. Der er også behov for at rulle 

terninger, når det skal afgøres hvordan krigslykken er for 

den enkelte. Igen er der behov for at opdatere karakterark 

med nye Skill Ranks og evner. 

Soldaterkammerater 

Spilpersonernes interne relationer skal der styr på. For spil-

personerne kender hinanden – og stoler til nød på hinanden 

(i hvert fald nok til at tage på skattejagt sammen). 

Men hvordan? Ud fra hvad spillerne ved om deres egne spil-

personer, skal de bruge lidt tid på at blive enige om, hvorfor 

det lige er de fem, som nu har fundet sammen (ja, alle er på 

flugt, og hæren er i opløsning - men hvad laver vi sammen?). 

 

 

 

FORSPIL: DENGANG JEG DROG AFSTED 

• KRIGENS AKTØRER•  

Der er ofte krig i Kejserriget. Denne gang står kri-

gen mellem to af de store provinser 

Stirland og Ostermark. 

Stirland er en landlig provins, med 

et bakket højland og en stor pro-

duktion af vin. 

Hovedstanden er Würtbaden. 

Kurfyrsten er Storhertug Leopold von Oberreuth. 

Området minder på mange måder om det sydtyske 

Rheinland-Pfalz område. 

Ostermark er Kejserrigets østligeste provins, og flere 

steder dækket af vidtstrakte heder, 

hvor Kejserrigets bedste heste op-

drættes. Mordheim er hovedstad. 

Kurfyrsten er Markgreve Marius 

Hertwig von Mordheim. 

Området minder om Polen. 
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Spilpersonerne har fået fat på et brev som for-

tæller om Kurfyrstens krigsbytte, og derfor har 

de besluttet at de vil finde skatten selv. 

Optakten til scenariet er følgende: Det er efterår og Kurfyr-

stens hær har for to dage lidt et stort nederlag i slaget  ved 

Trollmösen. 

Hæren og flere civile er på flugt, og spilpersonerne har 

fundet sammen, for i fællesskab at overleve krigens sidste 

dage. De kan se frem til kold vinter, og hvis de er heldige 

kan de vende næsen mod deres hjemstavn. 

Lige nu følges de ad, da det er mere sikkert at rejse sam-

men end alene. Og på vejen har de fundet en hårdt såret 

rytter. Hun har i sin sadeltaske et brev, som fortæller at 

Kurfyrstens krigsbytte befinder sig nær Karlstadt. 

Derfor har spilpersonerne besluttet sig for at drage tilbage 

mod nord, for selv at få fat i skatten - og måske få lidt god 

skæbne med hjem fra krigen. 

|scene|Kuréren 

For at slå stemningen an, og lade spillerne vise hvad deres 

spilpersoner er gjort af, åbner den første scene In Media Res. 

Spilpersoner har fundet brevet. Og de har besluttet sig for at 

sætte efter skatten. 

Men de har ikke besluttet hvad der skal ske med kuréren Ilse 

Siegel. Hun er hårdt såret af en gennemhullet lever. Det er 

givetvis et spørgsmål om tid inden hun forbløder.  

Forsøg på at få Ilse til at fortælle om skatten, giver ikke så 

meget. Hun ved at Hr Goldweber - der er et dumt svin - kører 

rundt i en grøn karet, og at krigsbyttet nok er i vognen (men 

hun har ikke set det). Sidst hun så vognen, var det ene hjul 

knust og den stod midt i vadestedet i en å lidt øst for Karl-

stadt. 

Hun ved også at der var 12 andre vagter med på turen (tre af 

dem blev dræbt under fjendens angreb, fem blev såret). 

Hun blev selv  såret af fjendtlige soldater på Den Gamle Kon-

gevej et par timers ridt nord for Toldbroen, da hun fik en hel-

lebard-spids stukket i maven. 

+1 God Skæbne: Når scenen slutter, får alle spilpersonerne 

God Skæbne fordi deres lykke endelig vender, og de kan 

komme ud og finde skatten. 

Nyt udstyr: Ilse har en hest, to rytterpistoler, en kraftig uld-

kappe og en bredskygget hat, som en eller flere af spilperso-

nerne gerne vil have fat i. 

 

ANSLAG: KURÉREN 

Fyrst Leopold, Vogter af Runesværdet, Stor-
hertug af Würtbaden, etc. 
 
Vognen med eders krigsbytte er alvorligt 
beskadiget efter vi faldt i et baghold nær 
Karlstadt. Flere af vagterne er omkommet 
eller såret.  Ligeså deres livlæge. 
Send hurtigst muligt hjælp og gerne en ny 
vogn. Vi vil  gemme byttet et sikkert sted, 
og venter på hjælp i Karlstadt. 
 
Deres ærbødige tjener 

 

Jürgen Goldweber 
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Spilpersonerne når den gamle bro med den store 

toldbygning. Her er soldater ved at placere 

sprængstof, så de kan stoppe fjendes fremryk-

ning. Samtidig er der tæt trafik på broen, hvor 

hær og civile er på flugt. Der er går rygter om at 

fjenden er tæt på. 

Broen er bevogtet et af toldhus på den nordlige bred. Byg-

ningen er brandskadet, men fra tårnet blafrer stadigvæk fyr-

stens sorte flag med et dansede skelet. 

Toldhuset har et vagttårn og har tidligere været godt befæstet. 

Bygningen var dog mest beregnet til at modstå røvere og 

blev skudt i stykker af hærens kanoner. Det sidste års tid er 

der kun sket mindre reparationer.  

Broen er bygget af tilhuggede sten - og det siges at være 

dværgehåndværk. Den er i hvert fald gammel og har i flere 

hundrede år bragt folk sikkert over floden. Nu er soldater 

ved at binde krudttønder fast om støttepillerne, for at forhin-

dre fjendes hær i at komme over broen. 

Der er trængsel på broen. Soldater - de fleste sårede - og fa-

milier på flugt fra krigen, prøver at komme over. En vogn 

har tabt et hjul på sydsiden af broen, hvilket forsinker alle. 

Kaptajn Markus Grünwald prøver forgæves at få styr på situ-

ationen. Han er træt, ubarberet og råber hæst efter alt og 

alle. Hans soldater er delt i tre grupper - dem der er ved at 

gøre klar til at ødelægge broen (de står i vand til livet i det 

kolde vand og bander), nogle få der prøver at genne mæng-

den frem og over broen (de bruger både bandeord og kæp-

pe), og en flok som holder vagt fra toldhusets vagttårn, mens 

de frygtsom kigger mod nord efter fjenden. 

 

|scene forslag|Ridder og bonde 

En ridder, Junker Dunkelhertz, er 

iklædt pladerustning og farverige ge-

vandter, og bruger sin stridshest til at 

komme frem, uden at skele til godtfol-

kets trængsler. Han får hesten til at stej-

le, og når den lander flytter folk sig eller 

bliver trampet ned. Hesten træder frem i 

det tomrum som opstår, hvorefter den 

stejler igen. Han nærmer sig en panisk 

børnefamilie, der ikke kan komme frem 

på broen - de vil enten blive trampet 

ned, eller kaste sig i flodens kraftige 

strøm. Begge dele er den sikre død. 

Over broen 

Det bliver ikke nemt for spilpersonerne at krydse broen mod 

den kraftige trafik mod syd. Skulle spilpersonerne være så 

heldige, at de har en hestevogn (det sker nok kun, hvis 

Axel/Annika Henkers har slået 6 på tabellen med 

"Nederlaget" og slap væk fra Trollmösen slaget med en he-

stevogn, vil opgaven være endnu mere besværlig. 

Det kan gøres med råstyrke (Strength Test), veltalenhed eller 

trusler (Persuasion/Intimidation med et Raise), eller ved at 

lade en hest pløje sig frem (Ride). 

De mest samvitighedsfulde spilpersoner vil i stedet bruge 

tiden på at hjælpe flygtninge og reparerer den ødelagte vogn. 

De tager nogle timer, inden menneskemængden er tyndet så 

meget ud, at det er nemt at krydse floden. Men det er på den 

anden side nok også noget der kan give spilpersonerne God 

Skæbne. 

 

 

 

FIXPUNKT I: TOLDBROEN 

Junker Dunkelhertz 
Agi d6; Sma d6, Spi d6; Str d8, Vig d6 

Parry: 6 (8); Toughness: 5 (Armour: 8) 

Fighting d8; Riding d8; Shooting d8 

Longsword: Str+d8  

2 x Pistols: 2d6+1 

 

Stridshingst 

Agi d6; Sma d4(A), Spi d6; Str d12+2, Vig d10 

Parry: 6; Toughness: 10 (Barding: 12) 

Fighting d8 



 

8 

Rejsen til Karlstadt er ikke nødvendigvis særlig 

begivenhedsrig. Men det kan være at spilperso-

nerne støder ind i fjendtlige soldater, eller ud-

veksler krigshistorier om bålet. 

Rejser og rollespil kan nemt blive noget rod. Specielt hvis 

rejsen i sig selv ikke har noget formål, og der ikke er lagt op 

til at det tager på spilpersonernes ressourcer. 

En måde at få det hele overstået på, er kort at beskrive hvor-

dan spilpersonerne rejser fra toldbroen til Karlstad enten 

langs Den Gamle Kongevej eller tværs over Heden. Det er 

efterår og landet nær floden er præget af sump og krat. Læn-

gere mod nord bliver det til en stor lynghede. Og tæt på 

Karlstadt er der enge, mudrede marker, stengærder og flere 

staldbygninger til byens kvæg. 

Ellers kan du efter eget og spillernes temperament lægge en 

scene eller to ind (men vær opmærksom på at det kan stjæle 

tid fra oplevelserne i og omkring Karlstad).  

 

|scene-forslag|Om lejrbålet 

Der er mere end en dagsrejse til Karlstadt, og spilpersonerne 

skal undervejs overnatte. De kan måske finde en gammel 

forfalden lade, eller læ blandt nogle træer. Når de sidder om 

bålet, kan du lade dem hver fortælle en lille historie om no-

get de har oplevet i krigen. Det behøver ikke nødvendigvis 

være noget, spilpersonerne deler med hinanden - det kan 

lige så godt være deres egne tanker. Pointen er at spillerne 

deler historierne med hinanden. 

Spillerne kan tage udgangspunkt i den baggrundshistorie de 

har fået udleveret (der er nogle begivenheder de 

kan fortælle ud fra, eller måske har de noget 

udstyr, som har en særlig historie) - eller de kan 

digte noget selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|scene-forslag|Baghold 

Mens spilpersonerne er på vej mod nord langs Den Gamle 

Kongevej, kommer de på et tidspunkt igennem en lille skov, 

hvor vejen er smal og udsynet dårligt.  

Her har en gruppe på 8 fjendtlige soldater slået lejr, og med-

mindre at spilpersonerne rejser meget forsigtigt frem, vil de 

ende i et baghold.  

 4 mand med musketter har gemt sig mellem træerne.  

 4 andre mænd træder frem på vejen (to af dem er be-

væbnet med hellebarder). 

Det kan sådan set godt blive til kamp, men også snak, lusk 

eller gemmeleg. Bare husk på at fjenden lige så lidt ønsker at 

dø som alle andre mennesker. De kaster sig ikke ud i hoved-

løs kamp uden de tror de kan vinde - og vil ikke slås til dø-

den men hellere overgive sig (hvad der så sker, er op til spil-

personernes samvittighed). 

MELLEMSPIL: UNDERVEJS 

Ostermark Krigssvende 
Agi d6; Sma d4, Spi d6; Str d8, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 (Armour: 8) 

Fighting d6; Notice d6; Shooting d6 

 

Musket: 2d8 / Reload 2 / Rest for the 

gun or –2 Shooting 

Helbard: Str+d8 / 2-hands / Reach 1 

Blade: Str+d6 
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Karlstadt er en lille by omringet af krig og usik-

kerhed. Nogle folk er flygtet, andre er ængsteli-

ge. Der er også fulde soldater og falske præster. 

I det kaos som hersker, skal spilpersonerne finde 

krigsbyttet. 

En lille by med et par hundrede indbyggere. Som alle andre 

byer i Kejserriget, er den beskyttet af en tilgroet grøft og en 

gammel faldefærdig mur - så det er ikke særlig besværligt at 

komme uset ind og ud af byen. 

Karlstadt har det sidste års tid været tæt på krigen mellem 

Kurfyrsterne, og indbyggerne har flere gange oplevet, at sol-

dater er kommet forbi og mere eller mindre brutalt har op-

krævet “krigsskatter” i form af mad og hvad de har kunne 

finde af værdier. 

Byens primære indtægtskilde er opdrætning af kvæg - de 

prægtige dyr bliver holdt ude på de store enge omkring by-

en, og der er mange stalde til vinteren). De lokale opdrætter 

selvfølgelig også grise, geder og dyrker markerne og små 

byhaver. 

Spilpersonerne vil nok hurtigt lægge mærke til: 

 Galgebakken og de 8 hængte lig 

 Vagttårnet og sergent Gerbold 

 Kroen ”Den Sorte Tyr” (hvor de kan få mad, bad og 

hvile nok til at fjerne Fatigue). 

 Den tomme købmandsgård ved Bytorvet 
 

HOVEDSPIL: SKATTEJAGT I KARLSTADT 

• JÜRGEN OG SKATTEN•  

Jürgen Goldweber og hans eskorte faldt i et baghold 

øst for Karlstadt. De forsøgte at slippe væk, men 

deres karet kørte galt i et vadested kaldet  Oksebroen 

og smadrede et hjul. I kampen der fulgte, fik de 

skrænt deres fjender bort. 

Jürgen skrev et brev til Kurfyrsten, som Ilse blev 

sendt afsted med. Selv tog han med et par folk til 

Karlstadt, hvor de fik fat på en stor trækvogn. I nat-

tens mørke fik de gemt skatten af vejen i en pøl i 

garveriet. 

Kareten fik de med møje og besvær bugseret hen til 

en tom stald i Søndertoften - en eng syd for byen, 

omgivet af et stengærde og gamle brombærbuske. 

Militsen i Karlstadt ser olmt på alle fra Stirland, og 

Jürgens dårlige ry gjorde det ikke bedre. Så natten 

før spilpersonernes ankomst, dræbte militsen Jür-

gen og hans mænd mens de fleste lå og sov på kro-

en Den Sorte Tyr. De døde og levende blev hængt 

op på Galgebakken. 

Eneste overlevende er kurfyrstens livlæge Dr. Theo-

dor Fidelius, der har dårlig blære og derfor var ude 

på en natte-gåtur da myrderierne begyndte. Han har 

gemt sig en kælder i den gamle købmandsgård. 
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Et overblik over nogle af de steder, som spilper-

sonerne kan tænkes at undersøge i byen. 

Vesterport og Østerport 

Spilpersonerne ankommer nok til en af de to byporte. Begge 

er aflåst fra solnedgang til solopgang, og der er nat som dag 

to-tre vagter ved hver port, som vil spørge til spilpersonernes 

ærinde. Trusler, bestikkelse eller venlige ord kan skaffe ad-

gang til byen, og de vil typisk anbefale alle rejsende at få et 

værelse på Den Sorte Tyr (de vil også grine fjoget, og måske 

antyde at man skal sove med et vågent øje…). 

Kroen: “Den Sorte Tyr” 

En stor bygning med to-tre etager med 

værelser, samt egen gårdsplads, stald og 

en omfattende kælder, der rummer vin, 

øl og forråd.  

Kroen fungerer også som byens rådhus (det forgår i den for-

nemme “borgerstue”, der ligge for sig selv og har et stort 

mødebord, der også bruges til større gilder) og domhus 

(“krostuen” + en arrest i kælderen). 

Midt på gårdspladsen er der en brønd og i et hjørne står der 

en træhest, som bliver trukket ud på torvet, hvis dommeren 

finder det nødvendigt at straffe nogle på den vis. 

Krofatteren er Johan Schweingert og hans kone Gerda. De 

har tre børn: Johanne, Hanne og Lille Johannes. De er alle 

rystet over militsens natangreb på deres gæster, og Johanne 

har travlt med at vaske gulv oppe på de værelser, hvor blo-

det flød. Gerda og Hanne står  på gårdspladsen og vasker 

sengetøjet rent, og vil gøre deres bedste for at skjule det blo-

dige vaskevand for spilpersonerne. 

Fatigue: Et varmt bad, noget god mad, et krus øl og en seng 

at sove i, er nok til at hjælpe spilpersonerne af med Fatigue. 

Bytorvet 

Byens centrum og samlingssted for folk. Her handles kvæg 

og andet fæ på markedsdage - selvom det slår sløjt til med 

den gode stemning for tiden.  

Spor: På torvet står en gabestok med en halvnøgen kvinde. 

Silke lider sin straf for at have ligget i med Jürgen Goldwe-

ber. Hun vil gøre alt for at komme ud af gabestokken, da 

hun med rette frygter, at Sergent Gerbold vil straffe hende 

yderligere. Hun ved ikke noget om skatten, men lagde mær-

ke til at Jürgens støvler var ret beskidte og ildelugtende 

”ligesom rendestenen bag ved garveriet”. 

Sigmar Templet 

En stor bygning til ære for Kejserrigets 

grundlægger og skytsengel. Der var engang 

en præst (Fader Waldo, men han blev dræbt af en gruppe 

soldater, der ville have fat i templets indsamlingsbøsser - det 

kan jo også tolkes som et symptom på at Kejserriget lider, 

når Sigmars præster dør). 

Selvom der ikke er en præst samles folk til bøn i templet. En 

ung syerske, Frauke Leitz, leder bønnen. Hun er stærk i tro-

en, og vil byen det bedste. Hun er som en af de få ikke bange 

for Sergent Gerbold, og vil heller ikke tøve med at konfron-

terer spilpersonerne, hvis de begynder at gøre et ubehageligt 

væsen af sig i byen. 

Købmandsgården 

Bygningen er nærmest en fæstning, der består af en firlænget 

bygning omkring en gårdsplads omgivet af stalde, lagerrum 

og beboelse for byens rigeste familie. I fredstid var her me-

gen liv og velstand, men nu ligger huset nærmest øde hen og 

flere døre er smadret ligesom de fine ruder og deres beskyt-

tende skodder også er smadret. 

Øverst oppe under taget i hovedbygning, bor købmandens 

enke Frau Gertaud Buhr og hendes børn (Gisele, Lara og In-

go). De har set talrige familiemedlemmer bliver myrdet af 

røvere, og vil prøve at undgå kontakt med fremmede. 

Spor: Dr. Theodor Fidelius er såret og gemmer sig på høloftet 

i en staldbygning (se scenen ”Den sidste overlevende”). 

PEJLEMÆRKER I KARLSTADT 
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Vagttårnet 

Er våbenkammer for byens milits, og har tidligere været 

brugt af den lokale herremands skatteopkræver, der opbeva-

rede de lokale skatter her. Tårnet blev stormet af røvere sid-

ste år, og den nye dør er ikke specielt solid, ligesom øverste 

etage er brandskadet og farlig at opholde sig i. Militsens le-

der, Sergent Gerbold, er flyttet ind i tårnet og omgiver sig 

med en gruppe hårdkogte soldater, der alle er veteraner fra 

krigen (flertallet af dem er desertører eller lokale mænd, der 

er sendt hjem, fordi de blev såret i kamp). De er godt og 

grundigt trætte af krigen, og udstyret med køller, knive og 

læderfrakker og mindre stykker rustning. 

Når spilpersonerne ankommer til byen, er de fleste medlem-

mer af militsen i dyb søvn og senere hårdt ramt af tømmer-

mænd. Natten inden angreb de Jürgen og hans folk, men 

først drak de mod til sig, og efter drabene holdt de en fest, 

hvor de fleste drak sig sanseløse. 

Sergent Gerbold er en ubarberet og grov mand, der stinker af 

sved og gammel øl. Folk i byen er med rette bange for ham, 

med de ved også godt, at den bedste vagthund i farlige tider 

er en bidsk og blodtørstig køter som  Gerbold. Hans store 

hænder er mærket af talrige slåskampe, hans næse har været 

brækket flere gange - og en lædersnor om halsen har en 

guldring (Jürgen Goldwebers signetring). 

Gerbold er utrolig glad for at spille om penge, enten med 

terninger, satse på hanekamp eller ved at sætte folk op i slås-

kamp mod hans trofaste håndlanger Max Horn. 

Sergent Gerbold stod bag det baghold, som blev rettet mod 

de overlevende vagter, som passede på Kurfyrstens skat. Ser 

de deres snit til det, vil de også gerne dræbe både spilperso-

nerne og rytterne fra 

Ostermark  (de frygter 

med rette, at alle solda-

ter kun er ude på at 

plyndre byen - og der er 

dødsstraf til alle desser-

tøre som bliver fanget). 

Han er ikke så kløgtig, 

og fandt aldrig ud af at 

der var en skat. Men 

finder han ud af det, vil 

han øjeblikkeligt gøre 

hvad han kan for at få 

fat på den.  

 

Ingolf og Sønner—Slagteri og Garveri  

Byens okser og andre dyr bliver ført til slagte-

riet, hvor Mester Ingolf og hans lærlinge og 

øvrige familie arbejder. 

I baggården er der et garveri, hvor oksehuderne bliver forar-

bejdet. Det giver er en forfærdeligt stank, når huderne forar-

bejdes til læder. Det sker ved at hårlaget fjernes i kalkvand. 

Herefter nedsænke huderne i en blanding af urin og garvesy-

re, inden hvert skind gennembankes og oliebehandles. 

Skatten: Jürgen og et par af hans folk sneg sig i nattens mør-

ke ind på garveriet og sænkede skatten ned på bunden af en 

af garveri-gravene, hvor de var ret sikre på, at ingen kunne 

drømme om at lede efter rigdomme. 

At gennemsøge de ulækre pøle, hvor der flyder fedt og hår-

klumper rundt, kræver helt sikkert et Spirit, Test og eller 

Vigor Test for at trodse stanken og undgå at kaste op. 

Skatten består af to kister med tusindvis af Guld Kroner og 

Sølv Skillinger iblandet en del Kobber Pfenning. Der er også 

smykker, perler og forskellige indfattede ædelstene, samt 

sølvtøj, en alter-kalk af guld, et forgyldt kranie og talrige 

andre skatte. Alene omfanget af skatten gør det nødvendigt 

med et Strength Test for at flytte den uden en stor trillebør. 

Husk at skatten er 12 Gode Skæbne-terninger værd! 

 

Ingolf 
und 

Söhne 

Sergeant Gerbold (*) 
Agi d6; Sma d4, Spi d6; Str d8, Vig d8 

Parry: 6; Toughness: 6 (Armour: 8) 

Fighting d8; Gambling d8; Notice d6;  

Charisma: -1 

Edges: Frenzy (2 angreb; -2 Fighting) 

Sword: str+d8  
(*) Wild Card 

 

Karlstad Militsen 
Agi d6; Sma d4, Spi d6; Str d8, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 (Armour: 7) 

Fighting d6; Notice d6; Shooting d6 

Helbard: Str+d8 / 2-hands / Reach 1 

Crossbow: 2d6+1 / Reload 1 

Club: Str+d4 

 

Max Horn 
Agi d6; Sma d4, Spi d6; Str d10, Vig d8 

Parry: 5; Toughness: 7 (Armour: 9) 

Fighting d10; Notice d6 

Edge: Brawny 

Knojern: Str+2 

Zweihander: Str+d10 / 2-hands  
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Spilpersonerne vil nok også trave lidt rundt i 

den nærmest omegn af Karlstadt, når de skal 

finde skatten. 

Galgebakken 

På byens galgebakke vest for byen, står et stort gammelt 

egetræ. Fra dets grene hænger 8 mand, hvis iturevne klæder 

viser de er soldater. Flere af dem er halvnøgne, da de blev 

angrebet mens de sov. 

En af mændene er iklædt en laset silkeskjorte - det er Jürgen 

Goldweber, kurfyrstens skatteopkræver (hans venstre ring-

finger er hugget af, for at Sergent Gerbold kunne få fat på 

hans signetring af guld). 

Vadestedet ”Oksebroen” 

Det var her at Jürgen Goldwebers karret smadrede et hjul på 

en sten midt i vadestedet. Det er nogle dage siden, men det 

stadigvæk muligt at finde spor efter kampen. Ikke mindst de  

8 gravsteder som soldaterne gravede til de faldne efter kam-

pen (tre af dem var Jürgens soldater, de andre fjendens). 

Spor: Med Tracking er det muligt at følge sporerne efter ka-

reten, som blev bugseret til Søndertoften. Med et Raise findes 

spor af den trækvogn som skatten blev flyttet i. Sporet leder 

til en del af bymuren, hvor der for flere år siden er slået et 

stort hul og en ildelugtende rendesten løber ud i grøften. 

Rendestenen bliver brugt til spildevand fra garveriet, og det 

er muligt, at møve sig gennem hullet og ind i byen. Et nyt 

Tracking Test viser spor af at noget tungt (skatten) er blevet 

trukket igennem for nylig. 

Mark og enge 

Markerne omkring byen er mudrede og de fleste af dem er 

høstet for i år. Flere marker er sået med vinterafgrøder som 

byg og hvede, mens der stadig er enkelte marker med kål og 

roer, som ikke er blevet høstet. Der er også enkelte æbletræ-

er som bærer frugt. 

De fleste enge er indhegnet og omgivet af gamle stengærder 

og viltert buskads som tjørn og brombær. På engene går by-

ens talrige kvægflokke, og enkelte steder holdes der også 

geder og får.  

Spor: Jürgen Goldwebers karet står i en tom stald i Sønder-

toften - en eng syd for byen. 

 

 

 

 

Kirkegården “Morrs Have” 

Kirkegården ligger udenfor bymuren og er omgivet af en høj 

mur med rustne jernpigge på toppen. For at komme ind, 

skal man igennem en stor smedejernslåge, der leder ind til et 

lille kapel hvor folk kan sende bønner til Morr, der er drøm-

mens og dødens gud. Herfra kan man fortsætte ud på selve 

kirkegården, hvor byens gravsteder er samlet. 

Der er enkelte mausoleer for de rigeste borgere, og der er 

også nedgang til en krypt, hvor de fattige bliver begravet 

(her ligger knogler og kranier stablet i sirlige bunker). 

Både indenfor og udenfor murerne er der talrige rosenbuske, 

hvilket er helt naturligt, da rosen er forbundet med Morr. 

Der er ikke en Morr Præst i byen, men en gammel gartner 

ved navn Johan Seelen passer haven. Han går klædt i en sort 

kutte, er skaldet og har en tynd, bleg hud. Hvis man ikke 

vidste bedre, ville han ligne en genganger - og det bliver ikke 

bedre af, at han ofte går rundt med le, for at slå det græs, 

som altid prøver at trænge ind i Morrs Have. 

De Gamle - et helligsted 

En stencirkel  kaldet ”de gamle” står på en bakke uden for 

byen. Her tilbedes Taal og Rhya efter gammel skik når for 

eksempel markerne skal sås eller høstes, eller et brudepar 

skal velsignes. 

Stedet kan være ret skummelt en diset eftermiddag, hvor en 

flok ravne holder til derude, mens de hygger sig med at spise 

et fårehoved som nogen har ofret. Der ligger også andre 

knogler og forskellige andre offergaver. 

Taal er den maskuline gud for natur og jagt, mens Rhya er 

den feminine gudinde for jorden og livets gave. 

 PEJLEMÆRKER I OMEGNEN 
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Der kan ske mangt og meget i byen, hvor flere af 

spilpersonerne også kan blive konfronteret med 

nogle af de valg, de tidligere har taget. Scenerne 

er organiseret efter hvor de sandsynligvis udspil-

ler sig. 

|købmandsgården| Den sidste overlevende 

I købmandsgården har Dr. Theodor Fidelius gemt sig i en 

staldbygning. Han er såret efter han blev ramt af et skud i 

armen i kampen ved vadestedet og har feber. Om natten 

bevæger han sig rundt i huset på jagt efter lidt mad og drik-

ke. Familien Buhr har hørt ham rumstere, og frygter at hu-

set nu er blevet hjemsøgt af et spøgelse.  

Han lider også af betændelse i blæren, hvilket har reddet 

hans liv, men også er meget smertefuldt. Han klynker derfor 

ret meget, og vil primært koncentrerer sig om at få salviethe 

(der den normale behandling), og i mangel af det en årelad-

ning og masser af vin eller spiritus. 

Spor: Dr. Fidelius ved hvor kareten står, da Jürgen fortalte 

ham det. Han ved ikke hvor skatten blev af, men så Jürgen 

og fire af hans mænd trække en vogn med de to kister væk 

fra vadestedet i retning af byen. Bagefter kom de tilbage til 

kroen og tog et langt bad, og Jürgen insisterede på at få fore-

taget en åreladning (som var han bange for sygdom) og en 

får af doktorens gode mikstur (hjemmebrygget brændevin 

med forskellige urter i). 

|kroen| Grisefest 

Grisene i den store grisesti bag Den Sorte Tyr har en fest og 

ædegilde, fordi en af Kurfyrstens soldater sprang ud af et 

vindue, da de lokale militsfolk angreb. Han faldt oven på en 

entrehage, han havde med i springet, og døde af sine sår 

mens han lå blandt grisene, der begyndte at æde løs. Udover 

at være en stemnings-scene, kan spilperso-

nerne være heldige at finde soldatens bæl-

te med pistol og sværd, der ligger i svine-

stien. 

Spor: Entrehagen havde han med, fordi han var med til at 

skjule skatten i garveriet, og vidste han kunne bruge den, for 

at trække kisterne op. Det er ikke et oplagt spor, men entre-

hagen kan være et nyttigt værktøj senere (bare der ikke er 

nogen som falder på den og kommer til skade). 

 

 

 

 

|kroen el. bytorvet| Ryttersoldater 

Ostermark hæren rykker tættere på byen og en fortrop af 

ryttersoldater kommer til Karlstadt. De er lejesvende i Kur-

fyrsten af Ostermarks sold, og selvom de gerne taler om 

hvordan de er kommet for at frelse byen, har de mest af alt 

travlt med at drikke øl og komme med sjofle tilråb til alle 

kvinder de ser. De ”befrier” som det første krostuen på Den 

Sorte Tyr, og medmindre der sker noget voldsomt i byen, vil 

de nok blive der det meste af tiden. 

Deres leder er Ritmester Dierk Sauber, der er en gammel ve-

teran, der mest af glæder sig over, at han nu har en god 

chance for at slippe levende gennem krigen og ser frem til et 

varmt og dejligt bad på kroen - samtidig med at han ligesom 

så mange andre lejesoldater overvejer om der er en chance 

for at rage bytte til sig. Han kommer fra Reikland og er ikke 

tynget voldsomt af loyalitet overfor sin nuværende arbejds-

giver. Hvis han kommer i kontakt med spilpersonerne, vil 

han først prøve at overtale dem til at forlade byen i en fart - 

og kun hvis de starter et slagsmål selv, eller ikke forlader 

byen, vil Dierk og hans folk gribe til våben. 

Du kan bruge scenen til at lægge lidt yderligere pres på spil-

personerne, men også på den lokale milits, der heller ikke 

ønsker en åben kamp med trænede soldater. 

I forhold til scenariets flow efter spilpersonerne har fundet 

skatten, kan Dierk og hans folk nok opsnuse at der er en 

skat, og så vil de sætte efter spilpersonerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÆNDELSER I KARLSTADT 

Dierk Sauber (*) 
Agi d8; Sma d6, Spi d8; Str d6, Vig d8 

Parry: 7; Toughness: 6 (Armour: 9) 

Fighting d10; Notice d6; Shooting d8 

Edges: Two-fisted (har ikke Off-Hand penalty) 

Sword: str+d8 

Pistol: 2d6+1 / Small Musket: 2d8 (Reload 2) 
(*) Wild Card 

 

Reikland Rytterkarle 
Agi d6; Sma d6, Spi d6; Str d6, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 (Armour: 7) 

Fighting d8; Notice d6; Shooting d8 

Blade: str+d6 

Pistol: 2d6+1 / Small Musket: 2d8 (Reload 2) 
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|Sigmar templet| De mørke engle 

En hestevogn fyldt med mad, tæpper og andre ting som folk 

kan få glæde af, er trukket op foran Sigmar Templet. En 

gruppe munke i sorte kåberunder ledelse af Broder Caliban 

deler ud af sagerne, mens de går rundt med en indsamlings-

bøsse (Broder Zahriel, Ezekiel og Razak). En gruppe børn 

hjælper dem med  at dele ud, og et par unge drenge synger 

salmer i selskab med en ung munk (Broder Luther). 

Det meste er løgn og bedrag. De sager som bliver delt ud, er 

noget bedragerne har fundet på slagmarken nær Trollmösen, 

og er ikke meget værd. De regner nu ikke med at være så 

længe i byen, at nogen når at opdage det. De påstår at de 

samler ind til Sigsmund Klosteret, hvor der er et hospital for 

sårede soldater, og forældreløse børn kan få en uddannelse. 

I virkeligligheden rygerne pengene i deres egne lommer, en 

af ”munkene” er en dygtig lommetyv (Broder Molochai) og 

en anden har travlt med at gennemsøge Sigmar Templet for 

værdier (Broder Ranus).  

De forældreløse børn, som følger med dem, kender ikke til 

bedraget, og enkelte af dem er endda sendt med ”munkene” 

af deres egne forældre, der håber på en bedre fremtid til 

dem. Desværre er de på vej mod de trøsteløse Drakwald 

Jernminer i Middenheim, hvor de vil blive solgt som slaver. 

I bunden af vognen ligger der flere våben og lænker i børne-

størrelse. Alle munkene har også knive på sig gemt i deres 

kåber. 

 

 

 

 

|kirkegården| Den sorte enke 

Frau Buhrer (købmandens enke) sniger sig gennem byen og 

ud på kirkegården, hvor hun beder Morr om hjælp til at 

bortmane det spøgelse, der hjemsøger købmandsgården. 

Hun er en frygtsom og forsigtig dame i klædt slør og sort 

kjole, men vinder man hendes tillid (kræver Persuasion Test 

med Raise), kan hun måske hjælpe spilpersonerne på sporet 

af Doktor Fidelius, ligesom hun kender flere folk i byen. 

Du kan bruge scenen til at lede spilpersonerne i retning af 

Dr. Fidelius. 

 

|bytorvet| Den gamle dommer 

Formelt er det byens dommer Hr. Sigwald Richter, men den 

gamle mand har mister enhver kontrol han engang måtte 

have haft over Sergent Gerbold, og holder sig for det meste i 

sit hus nær bytorvet. Driftige spilpersoner kan måske få no-

get ud af ham - enten ved at spille på hans frygt, eller give 

ham nyt mod. 

Hans hus er en fin bygning, og den adskiller sig fra mange 

andre huse i byen ved at det ikke ser ud til at have været mål 

for plyndring - hans hus har været beskyttet af militsen (der 

trods alt for deres løn fra ham) og af at de fleste ransfolk 

alligevel ikke har turde trodse en dommer (når der var andre 

folk som det var nemmere at stjæle fra). 

 

”Broder Caliban” (Fritz Henkel) 
Agi d6; Sma d8, Spi d6; Str d8, Vig d8 

Parry: 6; Toughness: 6 

Fighting d8; Notice d6; Persuasion d8; 

Stealth d8 

Charisma +2 

Sword: str+d8 

Dagger: str+d4 

 

”Munkene” 
Agi d6; Sma d6, Spi d6; Str d6, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 (Armour: 7) 

Fighting d6; Notice d6; Stealth d6 

Club: Str +d4 

Flail: Str +d6 
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En særlig kategori af hændelser, er dem, der er 

knyttet til spilpersonernes fortid. De kan være 

gode, til at give mere dybde og personlig rele-

vans i spillet - men du må selv vurdere, hvilke af 

dem der skal i spil. De er organiseret alt efter 

hvilken spilperson de er knyttet til. 

Udfaldet af det møde, afhænger jo en del af spillerens valg. 

Så det vil være oplagt, at du beskriver hvordan deres øjne 

for eksempel mødes og minderne kommer frem - og hvis 

spilleren ikke selv tidligere har bragt historien i spil, er det  

på tiden at fortælle om hvad der skete. 

Skæbne-reglerne kan oplagt bruges i forbindelse med scener-

ne, hvor spilleren kan bruge God eller Dårlig Skæbne til at 

gøre dem mere eller mindre fordelagtige. 

|skytten| Pigen med den blå kjole 

Rolf/Renate Müller har i den frostkolde vinter haft et møde 

med en bondefamilie på flugt.  Den yngste datter, Frederik-

ke, genkender spilpersonen.  

Familien består af bonden, Helmuth, hans kone, Renata og 

Frederikkes to søskende Angela og Gerd. 

God Skæbne: Frederikke og hendes familie har det godt, og 

de er måske ligefrem hjælpsomme. 

Dårlig Skæbne: Frederikke vil bebrejde spilpersonen sine 

ulykker, eventuelt noget som er sket efter ankomsten til 

Karlstadt, og hurtigst muligt vil tage fat i Sergent Gerbold, 

og få ham til at tage den hævn, hun tørster efter. 

|slynglen| Manden fra Südwald 

Axel/Annika Henkers ville efter det blodige slag ved Süd-

wald stjæle fra en såret mand, der ikke ville af med sin hals-

kæde og kunne forsvare sig med en kniv. Manden, Boris 

Acker, er i dag en del af Karlstadt Militsen. 

God Skæbne: Boris blev alvorligt såret af Jürgen Goldweber, 

der kæmpede for sit liv. Derfor har han drukket tæt hele 

natten, og er ikke ved første øjekast i stand til at huske, hvor 

han har set Axel/Annika før. 

Dårlig Skæbne: Boris er i selskab med sine to brødre Domi-

nik og Gregor, og de er alle tre hurtige til at trække våben 

frem og kaste sig over Slynglen. 

 

 

 

|tyven og krigeren| Den Røde Dame 

Luitiger/Liesl Schummel var under krigen på en flodbåd syd 

for Karlstadt, hvor en kvinde råbte dem an, for at lokke dem 

til at smugle fjendtlige soldater ind i Friedstadt. Gregor/ Gi-

sela Blutschert blev sendt ud for at dræbe selvsamme kvinde, 

men måtte sande, at hun ikke var det nemmeste bytte. 

Kvinden er Friherre-

rinde Charlotte von 

Winterheim, der 

iklædt en højrød kap-

pe kommer ridende 

til byen på en sort 

hingst. Hun er på 

sporet af Jürgen 

Goldweber og skat-

ten, og vil ikke tøve 

med at bruge vold, lusk, forførelse eller nedrige tricks for at 

komme tættere på skatten. Hun arbejder som spion for Kur-

fyrsten af Ostermark, men som alle skurke, er hun mest af 

alt loyal for sig selv. 

God Skæbne: Charlotte von Winterheim skal netop til at sige 

noget til en af spilpersonerne, da Sergent Gerbold dukker op 

og forsøger at anholde hende. Han er sur fordi hun tidligere 

har snydt ham, og nu vil han have hævn. Der er frit valg for 

at støtte den ene eller anden side, eller bare trække sig...  

Dårlig Skæbne: Friherrerinden gennemskuer øjeblikkeligt 

spilpersonernes ærinde, og sørger for at pudse Sergent Ger-

bold på dem. Hun er også villig til selv at få blod på hænder-

ne, hvis det bliver nødvendigt. 

|smilet| Manden med skægget 

Carl/Carla Perlmund blev brændmærket i Würtbaden, og 

manden med overskæg og sær accent der bortførte ham/

hende er i Karlstadt. 

Det meste oplagte er, at det er Dierk Sauber, men det kan 

også være en af de håndlangere som arbejder for Sergent 

Gerbold i militsen. 

God Skæbne: Dierk genkender godt nok Carl/Carla, men 

kan ikke lige med det første huske hvorfra. Han gætter dog 

på at det må være fra Würtbaden, hvor han arbejde som 

skummel håndlanger for forskellige adelsfamilier. 

Dårlig Skæbne: Mindet om det smertende brændsår lammer 

Carl/Carla, der udbryder et højlydt gisp og bliver Shaken. 

Dierk husker også den aften, og træder smilende tættere på 

mens han men en hurtig bevægelser flår Smilets ærme af, så 

alle kan se brændemærket. 

MØDE MED FORTIDEN 

Charlotte von Winterheim  (*) 
Agi d8; Sma d10, Spi d8; Str d4, Vig d6 

Parry: 7; Toughness: 5 

Fighting d8; Notice d10; Persuasion d10; 

Shooting d8; Stealth d10 

Charisma: +2 

Edges: Atractive; Assassin (+2 Damage mod 

folk der ikke ved hun angriber dem). 

Dagger: Str+d4 

Small Pistol: 2d6 (Reload 2) 
(*) Wild Card 
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Spilpersonerne får på et tidspunkt vel fat i skat-

ten, eller må opgive og flygte mod syd tomhæn-

dede. De kan enten søge mod broen (der måske 

er sprængt eller overløbet af fjenden) eller kryd-

se over heden til den gamle mølle (der er en rø-

verrede, hvor der måske er en båd). 

Uanset hvor spilpersonerne drager hen, er det - ligesom med 

rejsen mod Karlstadt - ikke selve rejsen, der er særligt inte-

ressant.  

Selv forventer jeg, at have skabt en situation, hvor spilperso-

nerne bliver jaget af nogen; hvadenten der er Sergent Ger-

bold, Rittmester Dierk Sauber eller Friherrerinde Charlotte 

von Winterheim. Det giver anledning til at bruge de ude-

mærkede Chase Regler fra Savage Worlds—og som reakti-

on på nogle af de Complications der kan komme i spil, 

tvinge spillerne til at overveje, om de skal lade noget af 

skatten blive tilbage, da det ret nemt kan sinke dem. 

Men hvis du ikke kender dem, er det nok ikke så relevant, 

at skubbe handlingen i den retning. I så fald kan rejsen 

være ret hurtigt overstået. 

Hold øje med klokken 

Det er også vigtigt, at have et blik på hvad klokken er ble-

vet, og hvor meget spiltid der er tilbage. Det er vigtigere at 

have tid til at få lidt spas ud af slutspillet, hvor spillerne 

digter en slutning på deres spilpersons historie, og klimaks 

(selvom den del af scenariet, på mange måder er ret nemt 

at springe over—men mere om det på næste side). 

|scene| Regn og torden 

Det begynder at regne voldsomt og en kold vind kommer 

ind fra øst med voldsomme tordenskyer. De voldsomme 

brag skræmmer heste og andre dyr, og et lyn slår ned i et 

nærliggende træ, som står i flammer. 

Det er stort set umuligt at se mere end et par meter frem, 

og der kan meget nemt opstå forvirring. Er det en skygge 

fra et træ, eller mand på lur? Spilpersonerne der pønser på 

forræderi og en større andel af skatten, vil måske benytte 

muligheden for at iværksætte deres planer?  

Eller vi andre skattejægere vælte frem fra mørket og skabe 

en kaotisk situation der blander kamp og flugt?  

 

 

 

OVER MARK OG ENGE 

• GAMMELSKOV•  

En tæt skov med store lindetræer, viltre rødel og 

krogede egetræer. Skoven er ret tæt, halvmørkt og 

fugtigt med kun få striber sollys, der finder ned mel-

lem træerne. Området er omgivet af sumpland, og 

flere steder i skoven er der også sumpet jord. Alle 

steder er jorden dækket af dødt ved og rådne faldne 

træer - enkelte steder stikker mosklædte granitstyk-

ker frem. 

Der er få stier gennem skoven, og det kræver en 

dygtig vognfører, at få en hestevogn sikkert frem af 

skovvejen, der leder til Røde Mølle (Driving Test 

for at kører roligt i dagslys, Raise for at køre stærkt; 

er det mørkt /regnvejr er der penalty for dårligt lys). 

• EDER FLODEN•  

Floden udspringer langt mod øst i bjergene ved 

Ederkopf. Floden er omkring 50 meter bred. 

Ude mød øst ligger Friedstadt (der nu er generobret 

af fjenden) og sejler man mod vest, vil floden efter 

omtrent 60 mil løbe ud i Stir Floden (grænsen til 

Stirland), og længere nede af den ligger Würtbaden. 
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Der er beskrevet muligheden for et klimaks, 

hvor spilpersonernes anstrengelser for at slippe 

bort med skatten bliver sat på en sidste prøve - 

og de kan bringe deres opsparede skæbne i spil 

inden slutspillet. Men det kan også fint give me-

ning, ikke at gøre for meget ud af den del. 

Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg ikke har no-

get klart billede af hvordan scenariet skal rundes af inden 

slutspillet. Min præference er, at lade spillerne styrer os der-

hen, hvor det giver mest mening. Derfor kan det sagtens 

hænde, at jeg springer klimaks over, og går direkte til slut-

spillet. Men jeg tænker nu egentlig, at vi ender et af følgende 

tre steder: 

 Tilbage til Toldbroen 

 Smuglerreden ved Røde Mølle 

 Forræderi blandt spilpersonerne 

De første slutninger har jeg kombineret med et lille spil, 

hvor spillerne får en sidste chance for at bruge af den skæb-

ne spilpersonerne har samlet sammen. Det kommer der me-

re om lige om lidt. 

Spilpersoner vs Spilpersoner 

Det er jo også muligt, at der er en eller flere af spilpersoner-

ne, der ønsker sig en større andel af skatten end de andre 

finder rimeligt - og derfor beslutter sig for forræderi. Det kan 

sagtens ske i kombination med et klimaks på Toldbroen eller 

ved Røde Mølle, men sådan set også længe inden. Kommer 

det til en åben og voldelig konfrontation mellem spilperso-

nerne, er det min hensigt, at afslutte scenariet umiddelbart 

derefter - nærmest uanset hvornår det sker. 

Det skyldes, at når først spilpersonerne har krydset den 

grænse, som det er at gå mod hinanden, bliver det et natur-

ligt klimaks på scenariet. Den underliggende kontrakt der 

ligger til grund for en fælles skattejagt, og dermed scenariets 

handling, bliver brudt. Så alene derfor er det naturligt, at 

bruge det som klimaks. 

Men der er også den helt lavpraktiske betragtning, at den 

slags hurtigt ender med at en eller flere spilpersoner dør. Og 

det synes jeg er fint nok. Men det betyder også, at der er 

spillere, for hvem scenariet er slut. Og så træder der i min 

optik det hensyn ind, at scenariet lige så godt kan slutte for 

alle. Desuden er det min erfaring, at den slags altid starter 

en voldsspiral, hvor flere spilpersoner bliver trukket ind i det 

og en ”last man standing” situation nem opstår. 

Tilbage til Toldbroen 

Vender spilpersonerne senere tilbage til broen, er der mis-

tænkeligt stille og ingen mennesker at se. Der er tegn på 

kamp, og mellem døde heste og soldater står et par ud-

brændte vogne på nordsiden af broen (ryttere fra Ostmark 

nåede frem og angreb de flygtende soldater). 

Toldhuset er tomt, men indenfor ligger en død Kaptajn 

Grünwald. Krudtet der skulle have ødelagt broen, blev ikke 

antændt, da lunten blev revet over af en bonde, hvis familie 

var på broen.  

Hvor galt det ellers står til, er spillerne med til at afgøre ved 

hjælp af et lille spil (se næste side). 

Røde Mølle 

Der er på den ene side tale om en helt ny lokation, men 

samtidig er den kendt af to af spilpersonerne (Tyven Luiti-

ger/Liesl Schummel og Smilet Carl/Carla Perlmund). 

En gammel - og ganske stor - vandmølle der ligger langs 

Eder flodens bred. Møllen er også en sluse-station, hvor 

flodbåde kan forcere et vandfald. Der ligger et bådehus ved 

møllen, og derfor er der god chance for at kunne finde en 

sejlbar båd her. 

Møllen er også tilholdssted for en velorganiseret smugler-

bande ledet af Ilsa Mülhauser - selv hendes mand, mølleren 

Gert, er bange for hende. Banden består af Ilsas tre sønner 

og halvt dusin garvede smuglere, der af og til også slår sig 

løs som flodpirater. Deres foretrukne måde at myrde folk 

på, er at sy deres ofre ind i en sæk med nogle sten, og så 

smide dem i floden. Det giver ofte anledning til stor latter og 

mindre væddemål blandt de hensynsløse forbrydere. 

På afstand ser møllen ret forladt ud, men alligevel stiger der 

en smule røg op fra skorstenen og et par høns og grise tøffer 

rundt udenfor. En lænkehund begynder at gø voldsomt. 

Igen er der et lille spil til at afgøre, hvor grelt det ser ud for 

spilpersonerne (se næste side). 

KLIMAKS: TOLDBROEN ELLER RØDE MØLLE 



 

18 

Spillerne kan bruge God eller Dårlig Skæbne til 

at ændre på situationens alvor. 

Spillet foregår ved at du opfordrer alle spillerne til at samle 

deres skæbneterninger sammen, og i al hemmelighed vælge 

dem frem, som de ønsker at bruge. Når alle har valgt, kan 

de i ”klunser-stil” holde hænderne frem og på samme tid 

afslører deres valg. En hurtig sammentælling er terningerne 

sætter scenen - både hvide og sorte terninger tæller med (de 

ophæver ikke hinanden). 

Hvis spillerne holder igen med deres terninger, kan det være 

ganske nemt og uskadeligt at krydse floden. Men det åbner 

jo bare op for at de farer i totterne på hinanden, eller der 

kommer en uventet god slutning for alle? 

SKÆBNESPIL 

 Toldbroen Røde Mølle 

5+ God Skæbne Fjerner to Dårlige Skæbne-terning fra puljen. ”Flodkatten” er lastet med forsyninger.  

Alle spilpersoner får +1 God Skæbne. 

4 God Skæbne Fjerner en Dårlig Skæbne-terning fra puljen. Mosekonen brygger og en tæt tåge ligger over 

floden og begynder at trække op på land (alle får 

–2 Notice/-2 Shooting). 

3 God Skæbne En gruppe hvidklædte nonner fra Shalya Orde-

nen kommer syngende gående ud på Toldbroen. 

De vil hjælpe de sårede. Ingen af soldaterne på 

nogen af flodens sider vil løsne skud, hvis de risi-

kerer at ramme nonnerne. 

Mølleren Gert har fået nok af sin familie, og fryg-

ter at krigen snart vil skylle ind over Møllen. Han 

har planer om at stikke af, men tør ikke stjæle en 

båd på egen hånd. Men nu ser han spilpersoner-

ne, og beslutter sig for at tage en chance, og spør-

ge dem om hjælp. Han kender til ”Den Sorte 

Svane” og alle genveje omkring møllen. 

2 God Skæbne Ved Toldhuset står en stor prægtig stridshingst 

tøjret. Den er mirakuløst uskadt, og mere en klar 

til at hjælpe en eller to spilpersoner over broen i 

høj fart. 

Flodbåden ”Den Grå Hejre” kommer sejlende 

fra Friedstadt (mod øst). Kaptajnen og hans to 

bådsmænd råber møllen an, for at komme ind i 

slusen, så de kan kommer ned af vandfaldet). 

Hvis der er nogle smuglere tilbage i møllen, vil et 

par stykker komme frem, samtidig med at det 

kan skabe en afledning for spilpersonerne. 

1 God Skæbne Regnvejr gør det svært at skyde eller se noget (det 

tager tid at gøre lunte-bøsserne klar, og regnvejret 

giver –1 Shooting/-1 Notice). 

Inden i bådehuset ligger smuglernes båd 

”Flodkatten” klar. Den er sejlklar. 

1 Dårlig Skæbne En gruppe soldater fra Stirland ligger i baghold i 

budskadset på den sydlige bred.  De vil åbne ild 

mod spilpersonerne, hvis de mistænker dem for 

at være fra Ostermark. 

Smugler-dronningen Isa Mülhauser og hendes tre 

sønner sidder i møllen. De er vagtsomme, men 

har også travlt med at finde ud af hvor mølleren, 

Gert, er blevet af. 

2 Dårlig Skæbne En gruppe på en snes Ostmark soldat ligger i bag-

hold mellem træerne ved den nordlige bred.  

Et halvt dusin smuglere og foldrøvere sidder i 

bådehuset og spiller terninger mens de drikker 

snaps og ryger pibe.  

3 Dårlig Skæbne En stor oksekærer står havareret midt på broen 

og spærrer - og som om det ikke var nok, er det 

kun tre af okserne er døde, mens den fjerde er 

såret og olm. 

Der ligger en flodbåd, ”Den Sorte Svane”, ved 

bådebroen. Den ser fin ud, men så snart folk hop-

per ombord og løsner fortøjningen, begynder den 

at tage vand ind. 

4 Dårlig Skæbne Soldaterne på begge sider har kanoner klar til 

skud. 

Store Hansi, et stort brød og en ubehagelig smug-

ler, sidder på lokum, og kommer ud af døren lige 

som spilpersonerne går forbi. 

5+ Dårlig Skæbne Lunten til krudtet under broen er antændt igen, 

og den vil snart sprænge i luften. 

Fjerner en God Skæbne-terning fra puljen 
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Junker Dunkelhertz 
Agi d6; Sma d6, Spi d6; Str d8, Vig d6 

Parry: 6 (8); Toughness: 5 (Armour: 8) 

Fighting d8; Riding d8; Shooting d8 

Longsword: Str+d8  

2 x Pistols: 2d6+1 

 

Stridshingst 

Agi d6; Sma d4(A), Spi d6; Str d12+2, Vig 

d10 

Parry: 6; Toughness: 10 (Barding: 12) 

Fighting d8 

 

Ostermark/Stirland Krigssvende 
Agi d6; Sma d4, Spi d6; Str d8, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 (Armour: 8) 

Fighting d6; Notice d6; Shooting d6 

 

Musket: 2d8 / Reload 2 / Rest for the gun 

or –2 Shooting 

Helbard: Str+d8 / 2-hands / Reach 1 

Blade: Str+d6 

 

Sergeant Gerbold (*) 
Agi d6; Sma d4, Spi d6; Str d8, Vig d8 

Parry: 6; Toughness: 6 (Armour: 8) 

Fighting d8; Gambling d8; Notice d6;  

Charisma: -1 

Edges: Frenzy (2 angreb; -2 Fighting) 

Sword: str+d8  

 

Karlstad Militsen 
Agi d6; Sma d4, Spi d6; Str d8, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 (Armour: 7) 

Fighting d6; Notice d6; Shooting d6 

Helbard: Str+d8 / 2-hands / Reach 1 

Crossbow: 2d6+1 / Reload 1 

Club: Str+d4 

 

Max Horn 
Agi d6; Sma d4, Spi d6; Str d10, Vig d8 

Parry: 5; Toughness: 7 (Armour: 9) 

Fighting d10; Notice d6 

Edge: Brawny 

Knojern: Str+2 

Zweihander: Str+d10 / 2-hands  

 

Dierk Sauber (*) 
Agi d8; Sma d6, Spi d8; Str d6, Vig d8 

Parry: 7; Toughness: 6 (Armour: 9) 

Fighting d10; Notice d6; Shooting d8 

Edges: Two-fisted (har ikke Off-Hand pe-

nalty) 

Sword: str+d8 

Pistol: 2d6+1 (Reload 2) 

Small Musket: 2d8 (Reload 2) 

 

 

 
(*) Wild Card 

Reikland Rytterkarle 
Agi d6; Sma d6, Spi d6; Str d6, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 (Armour: 7) 

Fighting d8; Notice d6; Shooting d8 

Blade: str+d6 

Pistol: 2d6+1 / Small Musket: 2d8 (Reload 

2) 

 

”Broder Caliban” (Fritz Henkel) 
Agi d6; Sma d8, Spi d6; Str d8, Vig d8 

Parry: 6; Toughness: 6 

Fighting d8; Notice d6; Persuasion d8; 

Stealth d8 

Charisma +2 

Sword: str+d8 

Dagger: str+d4 

 

”Munkene” 
Agi d6; Sma d6, Spi d6; Str d6, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 (Armour: 7) 

Fighting d6; Notice d6; Stealth d6 

Club: Str +d4 

Flail: Str +d6 

 

Charlotte von Winterheim  (*) 
Agi d8; Sma d10, Spi d8; Str d4, Vig d6 

Parry: 7; Toughness: 5 

Fighting d8; Notice d10; Persuasion d10; 

Shooting d8; Stealth d10 

Charisma: +2 

Edges: Atractive; Assassin (+2 Damage 

mod folk der ikke ved hun angriber dem). 

Dagger: Str+d4 

Small Pistol: 2d6 (Reload 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isa Mülhauser (*) 
Agi d8; Sma d8, Spi d6; Str d8, Vig d8 

Parry: 6; Toughness: 6 

Fighting d8; Notice d8 

Edges: Frenzy (2 angreb; -2 Fighting) 

Axe: str+d6  

Pistol: 2d6+1 (Reload 2) 

 

Albert, Torsten og Wilhelm Mül-
hauser 
Agi d6; Sma d6, Spi d6; Str d8, Vig d8 

Parry: 6; Toughness: 6 

Fighting d8; Notice d6; Shooting d8 

Blade: Str+d6 

Blunderbuss: 1-3d6 (Shooting +2; Reload 2) 

 

 

Røde Mølle Smuglerne 
Agi d6; Sma d6, Spi d6; Str d6, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 5 

Fighting d6; Notice d6; Shooting d6 

Crossbow: 2d6+1 (Reload 1) 

Club: Str+d4 

 

Store Hansi 
Agi d4; Sma d4, Spi d6; Str d8, Vig d10 

Parry: 5; Toughness: 7 (Armour: 9) 

Fighting d8; Notice d6 

Spiked Club: Str+d6 

 

Lænkehund 
Agi d8; Sma d6 (A), Spi d6; Str d6, Vig d6 

Parry: 5; Toughness: 4 

Fighting d6; Notice d10 

Bite: Str+d4 

 

 

 
 

NPC STATS   
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Når spillet slutter, er der et lille slutspil; her 

skal spillerne med udgangspunkt i deres opspa-

rede skæbne fortælle hvordan historien slutter 

for deres spilperson. 

Måske er det kun nogle af spilpersonerne der slipper over 

floden. Måske slet ingen. Men der skal fortælles en slut-

ning - og hvordan den så skal drejes, afhænger jo af hvor 

scenariet slutter. 

Det handler i bund og grund om at digte videre med ud-

gangspunkt ”hvad skete der så?”. Og det kan jo bruges både 

på spilpersonerne der ender med at blive taget som krigs-

fanger, bliver skyllet med floden eller rider bort i solned-

gangen med saddeltasker fulde af guld. 

For at binde slutningen og begyndelsen sammen til en 

rammefortælling, springer I et halvt år frem i spilpersoner-

nes liv. Vinteren er ovre, foråret er kommet - og det er tid til 

at alle spilpersonerne forholder sig til deres hjemstavn. Hvis 

de vender hjem, hvad venter der dem så? Eller hvis de ven-

der hjemstavnen ryggen, hvad er det så for en fortælling om 

spilpersonen, som når dem derhjemme? 

Skulle der være en eller flere af spillerne, der har brug for 

lidt stikord, er der her nogle forslag: 

|skytten| Rolf/Renate Müller 

 Hvem ser dig først, ved Møllen i Waldburg? 

 Vil Grevens folk komme efter dig? 

 Hvad siger din familie til at du er vendt tilbage? 

|slynglen| Axel/Annika Henkers 

 Hvilke tanker har du, når du ser på tugthuset? 

 Kan dine gamle venner genkende dig? 

 Hvad vil du bruge dine penge på? 

|tyven| Luitiger/Liesl Schummel 

 Hvad ser og tænker du, når du igen står i Pisrenden? 

 Bliver du igen en del af Fællesskabet? 

 Hvordan har din lillesøster Vera det? 

|krigeren| Gregor/Gisela Blutschert 

 Hvordan går det din far hjemme i Rügendorf? 

 Hvad vil din onkel og hans familie sig til at du kom-

mer hjem igen? Vil de frygte eller elske dig? 

 Kan du igen blive en del af byen?  

|smilet| Carl/Carla Perlmund 

 Hvordan skal det gå en rakker som dig? 

 Hvad vil din familie sig, hvis de ser dig? 

 Kan du overhovedet vende tilbage til det usle liv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Døde spilpersoner 

Alle spillerne fortæller en historie, men for dem, hvor spil-

personen ikke slipper levende væk, kan det i stedet være, at 

de fortæller om hvad ”dem derhjemme” hører om spilperso-

nernes liv i krigen.  

I den situation er det nok ikke så relevant at bruge skæbne-

terninger i slutspillet. Men det er næppe sandsynligt at en 

spiller ikke allerede har opbrugt alt den Gode Skæbne i et 

forsøg på at redde spilpersonen fra døden. 

Er der alligevel lidt god skæbne tilbage, kan I måske finde 

på en slutning, hvor spilleren alligevel ruller terningerne for 

at se om spilpersonen på en eller anden måde kan snyde 

døden? En stor håndfuld sorte terninger kan på den anden 

side måske også veksles til en grum skæbne efter døden, 

hvor spilpersonen vender tilbage som en form for spøgelse 

eller genganger? 

SLUTSPIL: ”DET VAR EN SOMMERMORGEN” 

• REGLER FOR SLUTSPILLET•  

[uddrag fra side 3] Hver spiller skal slå sine Skæbne-

terninger, og ud fra ternings-slaget fortælle sluthi-

storien. 

Det er svært for mig, at formulere nogle klare reg-

ler, men lave terningslag har ikke lige så stor vægt 

som høje terningslag (alle 1’ere og 2’ere kan man 

nok overse, hvis ellers der er rigeligt med 5’ere og 

6’ere at digte ud fra). 

Skulle der være spillere, som undervejs har brugt 

alle deres terninger, og ikke har nogle tilbage, så er 

det bare om at digte en historie, hvor status quo ikke 

bliver ændret mærkbart. 
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Fyrst Leopold, Vogter af Runesværdet, 
Storhertug af Würtbaden, etc. 
 
Vognen med eders krigsbytte er alvorligt 
beskadiget efter vi faldt i et baghold nær 
Karlstadt. Flere af vagterne er omkommet 
eller såret.  Ligeså Dr. Fidelius. 
Send hurtigst muligt hjælp og gerne en ny 
vogn. Vi vil  gemme byttet et sikkert sted, 
og venter på hjælp i Karlstadt. 
 
Deres ærbødige tjener 

 

Jürgen Goldweber 
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Landsknecht er et Warhammer-scenarie, men med nogle 

helt andre regler, end dem der er udkommet til brug for 

Warhammer Fantasy Roleplay. Det skyldes, at Warhammer 

er en fin setting, som har inspireret mange—og da jeg i sin 

tid skulle vælge hvor scenariet skulle foregå, lavede jeg en 

lille Facebook afstemning ud af det. 

Personligt har jeg altid holdt meget af Warhammer rollespil. 

Det er dystert, har et mere troværdigt ”europæisk feel” end 

meget af det amerikanske rollespil - og så er det også lidt 

skørt, på en sær britisk måde. 

For at gøre mit scenarie til rollespil, har jeg undervejs lagt 

elementer ind, der kan øge spillernes oplevelse af, at det 

skam er Warhammer de spiller, og ikke ”bare” et krigs-

scenarie som foregår under 30-års krigen. Men den eneste 

by i spillet, der er med i nogle WFRP udgivelser er Würtba-

den (Wurtbad). Resten kan ikke findes på nogle kort. Det 

giver nemlig lidt mere frihed til at improvisere undervejs. 

Derudover har scenariet brug for din hjælp. For jeg har und-

ladt en masse ting, der normalt hører Warhammer til. Der 

er ikke rigtig noget fantasy med. Der er ikke Chaos, magi 

eller andre væsner end mennesker. Så her er nogle af de 

ting, som jeg selv bruger som Warhammer-spilleder: 

Skoven, natten og ikke mindst mosen er farlig! 

I en verden, hvor der vitterligt bor menneskeædende trolde, 

er det ikke overtro, men sund fornuft, at holde sige inden-

dørs om natten. Og helst ikke bevæge sig derud i naturen, 

hvor skrækkelige væsener lever. 

Magi er lige så virkeligt som tyngdeloven 

Bare fordi magi ikke optræder direkte i scenariet, er det ikke 

forsvundet fra verdenen. Sære dansende lys over mosen eller 

på himlen, kan være alt fra ildfluer til en manifestation af 

magiens vinde. 

De døde kan vende tilbage 

Uddøde af enhver art, kan hjemsøge dig, hvis du ikke passer 

på. Specielt spøgelser er normale i det kolde og disede efter-

år, hvor tågen ligger over landet. I Stirland ved alle, at man 

begraver de døde med ansigtet ned af - for hvis de vågner af 

Morrs søvn, så graver de sig længere ned, og ikke op.  

Dyrk det sære 

Warhammer er mystik, og ikke mindst frygten for det 

ukendte. Lad spilpersonerne få noget uforklarligt at bekymre 

sig over: Underlige lyde. Sære gevækster. En bekymrende 

byld under armen (er det pest, eller ligefrem en kaos-

mutation?). En kat, der kigger særligt skummelt på dig. En 

sær og ubestemmelig lugt. Et halvt ædt kadaver af en ged. 

Kranier lagt omhyggeligt tilrette i en bunke. Sten med sære 

runer. 

APPENDIKS I: WARHAMMER 

På Facebook var der godt nok flertal for Første Verdens-

krig, men jeg syntes det lød sjovere med Warhammer! 
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Det kan være lidt sjovt, at holde styr på spilpersonernes pen-

ge, hvis begynder at besøge kroen Den Sorte Tyr, eller prø-

ver at bestikke folk. I hvert fald, er det rart at vide, hvad Søl-

skillinger og Guld Kroner egentlig er værd.  

Der er ingen som gider holde styr på Pfenninger. En hånd-

fuld er nok til at købe en kande øl, og bruger du mindre end 

det, er du enten fattig eller nærig.  

En god ugeløn er på 1 Skilling for de laveste samfundslag. 

Håndværkere tjener omtrent det dobbelte. Velstående borge-

re gør deres ugeløn op i snesevis af Guld-Kroner. 

Lejesoldater får deres sold ret uregelmæssigt, men det er 

normalt med en månedsløn på 8-9 Guld-Kroner. De fleste 

bliver drukket og horet op. Skal de blive rige, sker det ved at 

plyndre og rane fra fjenden og andre folk. 

 

 

APPENDIKS II: PENGE 

 MØNTER   

1 Kobber Pfenning = 1/100 Skilling = 1/2000 Krone 

1 Sølv-Skilling = 100 Pfenning = 1/20 Krone 

1 Guld-Krone = 20 Skilling = 2000 Pfenning 

Mønter er ret tynde, og består ikke af så meget metal, 

som man måske lige tror: 1 Guld Krone vejer 3,5 g. 

 Værdi  Eksempler på udstyr mm. 

1~5 Skillinger  Flaske vin eller brændevin, godt måltid, et varmt bad med sæbe. 

Et par Kroner   Pile, værktøj, overtøj. 

~5 Kroner Billige våben, silketørklæde, musikinstrumenter. 

~ 5-10 Kroner Saddeltaske, billet til diligence, gode støvler. 

~10-60 Kroner Dirke, de fleste våben, billig rustning, større husdyr. 

~30-100 Kroner Dyre våben, haglbøsse, rustninger, sølvtøj. 

~80-500 Kroner Specielle våben, pistol, bøsse, et byhus, hest, dyrt værktøj, stor plade-rustning. 

~1000-1.500 Kroner Krigshest, forstørrelsesglas, illustreret bog. 

~1.500-2.500 Kroner Landejendom, avlshingst. 

>5.000 Kroner Storslået byhus med stor have. 

Masser og masser af Kroner En fyrstelig skat vejer nemt 30-40 kg pr kiste. 
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Dengang jeg drog af sted 

Tekst: Peter Faber, 1848 

Melodi: E. Horneman, 1848 

I marts 1848 udbryder 1. Slesviske krig ”Treårskrigen”, der 

er en dansk borgerkrig udkæmpet i Slesvig og Holsten. Den-

ne sang udkom i særtryk den 10. april 1848. Dagen før hav-

de de danske tropper besejret den slesvig-holstenske styrke i 

slaget ved Bov, treårskrigens første militære træfning. 

Første vers lyder: 

Dengang jeg drog af sted, 

dengang jeg drog af sted, 

min pige ville med, 

ja, min pige ville med. 

Det kan du ej, min ven, 

jeg går i krigen hen, 

og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. 

Ja, var der ingen fare, så blev jeg her hos dig, 

men alle Danmarks piger, de stole nu på mig. 

Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. 

Hurra, hurra, hurra! 

 

 

Det var en sommermorgen 

Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1850 

Melodi: P. A. Heise, 1864 

I Grundtvigs ”Kiærminde-Sang“ („Det var en Sommer-

Morgen“) er skrevet på baggrund af Istedslaget samme år. 

Her prises sejren, men angsten op til slaget er også skildret, 

og der lægges en særlig vægt på de faldne soldater.  

Ikke underligt kunne Grundvigs sejrssang fra Istedslaget 

forvandles til en klagesang i forbindelse med det danske ne-

derlag i 1864.  

Førte vers lyder 

Det var en sommermorgen, 

endnu før det blev dag, 

da yppedes på heden 

et Holger-Danske-slag. 

Da sol stod op i øster, 

den næppe var at se, 

og alle fuglerøster, 

i struben kvaltes de. 

APPENDIKS III: SANGE OM KRIG 

Slaget ved Isted er et Danmarkshistorien største og endte krigen. Den danske hær var på 37.500 mand og oprørenes var 

på 26.800 mand, hvoraf mange var tyske frivillige.  

Tabstallene var for danskerne 845 døde og 2405 sårede. Oprørene havde 534 døde og 1202 sårede.  


