
BAKGRUND
I Gävle har sedan länge tillbaka en konflikt pågått 
mellan de två största aktiva kulterna i staden, en 
Ittakva-kult och en kult som dyrkar Dagon. Länge har 
Dagonkulten, som dyrkar Dagon under namnet Levia-
than, försökt väcka den uråldriga ondska som ligger 
slumrande i Gävlebuktens djup och länge har Ittakva-
kulten varje vinter bekämpat denna genom att se till 
att vintern drar in extra hårt över Gävle och gävlebuk-
ten och fryser ondskan inne.
    Under större delen av 1900-talet rådde en jämn-
vikt mellan de två kulterna i antal anhängare och 
inflytande. Men Ittakva-kulten tappade kontinuer-
ligt medlemmar och inflytande. Tidigare hade It-
takvakulten haft tillräckligt med inflytande för att 
genomföra ritualen som hindrade ondskan i Gävlebuk-
ten utan att gemene man undrade. Nu började dock 
ryktena gå om nakna kultister dansandes i centrum. 
Därför arbetade de fram en ny ritual som likt den 
gamla krävde en enorm fyrbåk men som kunde genom-
föras av endast en person. För att genomföra ritualen 
använder Ittakva-kulten en arkan artefakt, Ittakvas 
Öga. Den fokuserade ljuset från fyrbåken och kunde på 
så sätt åkalla Ittakva. Vad de fortfarande behövde var 
möjligheten till enorm fyrbåk som allmänheten inte 
anade oråd kring. Ittakva-kultens dåvarande ledare 
Leif Gavlén kläckte idén att skapa en enorm julbock av 
halm att elda. Genom kontakter och inflytande i Gävle 
lyckades han få denna idé genomförd och de kunde då 
fortsatt hindra Leviathan-kulten att uppväcka onds-
kan i gävlebukten trots sin minskande följarskara. 
    Leviathan-kulten har genom många års idogt arbete 
och spionage lyckats identifiera att utan denna arte-
fakt (vad de tror) kan de stoppa att Ittakva åkallas och 
ondskan i djupet kan äntligen uppstiga. Det Levia-
thankulten dessutom upptäcker när de kommit över 
artefakten är att Ittakvas Öga kan användas för att 
fokusera även deras ritual och att om den genomförs 
på Ittakva-kultens ritualplats, Skarvfyren, kan de göra 
ondskan i djupet större, starkare och snabbare

Ittakva-kulten
Ittakvakulten hade en gång i tiden en stark ställn-
ing i Gävle och var en av de sydligare kända kulterna 
som dyrkade Ittakva. Kulten grundades av inflyttade 

medlemmar från Gällivare. Tyvärr har utflyttningen 
till Gävle från Gällivare minskat under åren och utar-
mat kulten så den bara består av dess ledare Leif och 
några få kultister (rollpersonerna). Leif är inte namnet 
på ledaren utan en titel. Det är endast Leifs uppgift att 
genomföra den årliga ritualen för att stoppa Leviathan 
och endast en Leif vet hur den genomförs. De övriga 
medlemmarna har genom åren fått hjälpa till med 
att ordna med praktiska saker kring genomförandet 
såsom att fixa fram öl, droger och eldattiraljer. De år 
gävlebocken inte brunnit har endast ett alternativ 
funnits, att dåvarande Leif offrar sitt liv för att åkalla 
Ittakva. 
    Kulten förfogar över en nedgången kursgård utanför 
Gävle där de ganska fritt kan utföra sin Ittakvadyr-
kan.

Leviathan-kulten
Leviathankulten är en numera väldigt inflytelserik 
kult i Gävle, både på det arkana som det mundanda 
planet. Det finns flera framgångsrika lokala företag-
sledare och politiker i dess medlemsskara. Det finns 
ett tillfälle varje år då det går att genomföra den stora 
åkallan och väcka ondskan i djupet som ska frälsa 
Gävle och alla dess invånare och varje år har det stop-
pats av Ittakvadyrkarna. I kulten har de räknat ut att 
eldningen av Gävlebocken är en del av ritualen och att 
det finns någon form av artefakt som används för att 
genomföra ritualen. För att hindra att Gävlebocken 
brinner ner har en av medlemmarna, på kultens 
inrådan, startat en vaktfirma “Leviathan Security 
Group” som åtagit sig att gratis vakta bocken de se-
naste 5 åren. 

Spelarna
Spelarna utgör medlemmarna (minus Leif) i Ittak-
vakulten. Rimligast är att skapa nya personer för 
detta scenario och då bör rollpersonerna ha stark 
anknytning eller komma ifrån Gällivare med omnejd. 
Om spelare och spelledare vill använda befintliga roll-
personer så är det fritt fram att anpassa handling och 
bakgrund för att passa dessa förhållanden. 
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På torgen 
Valfri, lämplig kväll och år i december. Rollp-
ersonerna vaknar till på torget i Gävle liggandes ett 
hundratal meter från Gävlebocken. De har enormt 
ont i huvuden och de ser dubbelt. De måste ha blivit 
nedslagna på torget men kan inte komma på vad de 
var på väg att göra. När de tittar sig omkring ser de 
Leif framför sig, liggandes på marken med en kniv i 
bröstet. När rollpersonerna tar sig fram till honom 
kvider han sina sista andetag och säger: ”Ta er till 
Skarvfyren, leta efter Ittakvas märke och genomför 
den gamla ritualen. Stoppa Leviathan, det är bråt-
tom!”. Sen avlider han framför deras ögon samtidigt 
som han sträcker ut sin hand hållandes en nyckel. 
Då successionen till nästa Leif inte är genomförd står 
nu Ittakvakulten utan vägledning och ledare. Det är 
ett dråpslag mot kulten och det drabbar rollpersonerna 
hårt. Hur reagerar rollpersonerna på detta? Vad ska 
de göra nu?
    Vad menar Leif? Leif menar att rollpersonerna 
måste ge sig av till Skarvfyren och leta reda på den 
gamla ritualplatsen under fyren. Där kan de hitta 
instruktioner hur ritualen ska genomföras och vad som 
krävs för att den ska lyckas. Vad Leif inte vet om är 
att Leviathankulten tänker använda samma byggnad, 
om än inte på den gamla kultplatsen för att kalla upp 
ondskan från djupet. 

Skarv-fyren
Att ta sig ut till Skarvfyren kan vara utmanande 
då det inte går någon passagerartrafik någonstans i 
närheten, speciellt inte i december. Alternativen skulle 
kunna vara att övertala en lokal fiskare att släppa av 
rollpersonerna på sin väg ut eller så får de hitta på 
någon annan mer eller mindre laglig lösning. När roll-
personerna anländer till fyren så är Leviathankulten 
redan på plats, en mindre sportbåt ligger förankrad 
vid piren.
    Skarvfyren ligger ute i Gävlebukten och är en sedan 
länge nedlagd fyr. Skarvfyren ligger på en liten kobbe 
där det endast finns fyren, fyrvaktarhuset och ett min-
dre uthus. Fyrvaktarhuset och den gamla fyren är K-
märkt och därför i fint skick även om den är i princip 
tom på saker. Det finns en mindre stenpir där det går 
att lägga till vid kobben. Det finns på en automatis-
erad fyr som ligger ett stenkast bort från kobben på en 
ännu mindre kobbe. 
    I fyrtornet går en smal trappa snirklande längs 
ytterkanten av tornet ända upp till toppen av tornet. 
Längst uppe i fyrtornet har Leviathankulten för-
skansat sig och genomför ritualen. De har insett att 
genomföra sin ritual med Ittakvas öga kommer foku-
sera deras ritual ytterligare. De har för att ytterligare 
förstärka sina chanser att lyckas med ritualen kidnap-
pat ett par personer som det har för avsikt att offra. 
    När rollpersonerna smyger in i själva fyren ramlar 
ett lik ner mot dem från toppen av fyren. Rollperson-
erna måste slå ett slag mot fysik (normalt) för att inte 
bli träffade av det nedfallande liket. Liket är naket 
och helt tömt på blod. Stannar de kommer fler lik att 
dumpas ner i botten av fyren. Vid varje tillfälle finns 
det en chans (50%) att liket träffar en lucka i golvet 
och det hörs ett tydligt ihåligt duns. Luckan i golvet 

är gömd under lager av smuts och har på sig Ittakvas 
märke. Luckan är låst och kan endast öppnas med den 
nyckel som Leif hade. 
    Luckan leder ner till en kortare gång uthuggen i 
berget som i sin tur slutar i en ritualkammare. I denna 
ritualkammare finns en gammal skrift och en shaman-
trumma. I skriften kan rollpersonerna läsa sig till hur 
den gamla ritualen gick till.  
    Under hela tiden då rollpersonerna är på ön kom-
mer de kontinuerligt kunna se hur ondskan i dju-
pet vaknar. Först är det bara ljus som rör sig under 
vattnet. Senare kan de se att någonting rör sig under 
ytan och än senare att något enormt och monstruöst 
bryter ytan och till slut att ett enormt tentakelbeklätt 
monster reser sig från ytan och beger sig sakta in mot 
Gävle. Det är väldigt illavarslande. 
    Hur stort motstånd som Leviathankulten gör på 
kobben är upp till SL avgöra. Rollpersonerna borde 
nu ha två uppenbara alternativ: att utföra den gamla 
ritualen eller att försöka hindra ritualen som Levia-
thankulten genomför på ön. Ytterligare alternativ kan 
givetvis finnas, det är ändå rollspel. 

Ritualen
Den gamla ritualen innebär att starta en enorm fyrbåk 
(företrädelsevis julbocken), dricka ett sorts psykedel-
iskt te och med hjälp av shaman-trumman dansa sig 
(naken) in i trans. Utmaningen ligger nu i att göra 
detta i centrala Gävle med ett fientligt vaktbolag som 
vaktar bocken och dessutom göra det innan ondskan 
slukar Gävle! 
    Det psykedeliska teet finns det förövrigt gott om på 
Ittakvakultens kursgård. 

Avslutning
Lyckas rollpersonerna genomföra ritualen och elda upp 
Gävle-bocken så är allt frid och fröjd. Om inte så kom-
mer ondskan på gävlebuktens botten att vakna och 
dra med sig hela Gävle ner i havet och lämnar bara ett 
stort, vattenfyllt bråddjup där Gävle en gång var. Vad 
som händer i den fortsatta konflikten mellan Ittak-
vakulten och Leviathan-kulten i Gävle är helt upp till 
er som spelgrupp att fantisera vidare om.  


