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Spilledernoter til Handzettel Eins 
 
I den første scene laver hovedpersonerne et indbrud på Dr. Hans–Gert Poetterings kon-
tor i Reichmuseum Germania. Fra pengeskabet får de fat på en sagsmappe, der beskri-
ver Operation Jötunheimr. 
Der er mange sider i det handout, og det er meningen at spillerne skal have tid til at se 
det meste igennem. Der er nok til alle, så de behøver ikke dele. Anbefal spillerne, at de 
lige giver de andre spillere et resume, når den første spiller har læst et handout. 
Meningen med de mange handouts er primært, at give spillerne et klart billede af hvad 
de nu skal gøre (tage til Norge og stoppe nazisterne), give dem en klar fornemmelse af 
at de er oppe mod store kræfter (det er trods alt Ragnarok, der står for døren) og op-
bygge noget stemning. 
Gå til Scene 2 ”Ankomsten til Oslo” så snart spillerne har et overblik. De kan altid kigge 
mere på stakken af papirer senere. 
 
I sagsmappen er følgende: 
 - En kort gennemgang af Operation Jötunheimr. 
 - Et telegram med ordre om at iværksætte operationens afsluttende fase. 
 - Præsentation af de tre vigtigste npc’ere: 
   SS-Oberführer Friedrich Bürger, Heydrichs adjundant. 
   Dr. Erich Böege, forskningsleder for Operation Jötunheimr. 
   SS–Standartenführer Elmar Brok, halvjætte og sikkerhedsofficer for 
   Operation Jötunheimr. 
 - En ”videnskabelige” rapport om jætteracen der også omtaler fundet runesten 
  i Jotunheim området. 
 
Note: Der er ingen nærmere informationer om hvor udgravningen foregår, så derfor er 
gruppen tvunget til at finde flere spor, når de ankommer til Oslo. 

15. August 1951 
Wolfsschanze / Führer Bunker Nr 13. 
Dr. Hans–Gert Poettering / Reichsmuseum Germania 

FB ankommer til minen 20/8 for at iværksætte den afsluttende fase. 
 

//SS–Obergruppenführer Reinhart Heydrich 
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SS–OBERFÜHRER FRIEDRICH BÜRGER 
 
Født: 16 February 1904, Güstrow/Mecklenburg  
NSDAP�nr:  68 902 (indmeldt 13. oktober 1927) 
SS�nr: 156 309 (indmeldt 30. januar 1933) 
 
TJENESTELISTE: 
Juni 1923: Medlem af SA (Sturmabteilung) i Nürnberg; flyttede 
  til München, hvor han indmeldte sig i 11/.SA Standarte 6. 
November 1923: Meldte sig ud af SA. 
1924 – 1925: Arbejdede i flyindustrien. 
1925: Studerede til lærer ved universitetet i Potsdam. 
1928: Meldte sig igen ind i SA, og blev SA leder i Geussen. 
August 1930: Meldte sig ind i Hitler Jugend, og blev distriktsleder 
  for Mecklenburg�Lübeck og Hitler Jugend Oberführer Nord. 
30. januar 1933: Meldte sig ind i SS som medlem af II./22. SS Standarte. 
April 1934 – august 1935: SS Race� og Genbesættelseskontoret (RuSHA). 
August 1935 – 30. januar 1936: Stabsmedlem af SS Oberabschnitt Nord. 
30. january 1936 – september 1938: RuSHA officer i SS Oberabschnitt Nord staben. 
September 1938 – marts 1940: Stab ved SS Officer Skolen Braunschweig. 
March 1940 – april 1941: Stabsmedlem for SS�Obergruppenführer August Heissmayer. 
25. april 1941 – 1. november 1942: Kommandostab "RFSS" og Ersatz Battalion Øst i Rusland. 
21. august 1942 – 1. oktober 1942: SS leder Nord�Kaukasien. 
1. cktober 1942 – 1. december 1943: SS leder Awdejewka. 
1. december 1943 – 1948: SS leder Verona 
Januar 1949: Adjundant for SS�Obergruppenführer Reinhart Heydrich.  
 
MEDALJER OG UDMÆRKELSER: 
Jernridderkorset: 8. December 1948 
Jernkorset af 1. grad: 30. oktober 1944 
Jernkorset af 2. grad: 11. september 1939 
NSDAP Fortjenestemedalje i guld (20 års tjeneste) 
NSDAP Fortjenestemedalje i sølv (15 års tjeneste) 
NSDAP Fortjenestemedalje i bronze (10 års tjeneste) 
Udmærkelse for Anti Partisan Krigsførelse i sølv: 1. juni 1947 
Udmærkelse for Anti Partisan Krigsførelse i bronze: 30. oktober 1944 
Medalje af 9. november 1923 Blod Ordenen: December 1934 
Partimedalje i guld: 30. december 1933 
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DR. ERICH BÖEGE 
 
Født: 13. february 1895, Trebschen 
NSDAP�Nr.: 141 768 (indmeldt 30 oktober 1930) 
SS�Nr.: 173 837 (indmeldt 24. marts 1935) 
 
TJENESTELISTE: 
1914: Indskrevet i infanteriregiment von Voigts�Rhetz 
  (3. Hannoversches) Nr. 79.  
1915: Overført til reserveinfantryregiment 232.  
30. august 1915 – december 1919: Forfremmet til løjtnant og gjorde 
  tjeneste som kompagnichef, adjundant og forbindelsesofficer til 
  Luftwaffe. Fanget på ukendt dato og indsat i Britisk 
  krigsfangelejr indtil en fangeudveksling i december 1919.  
1920�1925: Universitetet i Potsdam – Institut for Germansk historie 
1925�1917: Lektor på Institut for Germansk historie 
1930: Medlem af NSDAP 
1930 – 1932: Medlem af Sturmabteilung (SA).  
24. marts 1935: Meldte sig ind i SS. 
1935: Ansat i Ahnerbe SS – Institut for Germansk Genealogi 
1950: Overført til Ahnerbe SS – Institut for Videnskabelig Forskning til Militære Formål 
 
Ekspeditioner til Norge (1937, 1942–44, 1950–), Finland (1945–47), Tibet (1938), Island (1939),  
  Kaukasus (1940–41), Sortehavet (1948) og Svalbard (1949). 
 
MEDALJER OG FORTJENESTER: 
Jernridderkorset og Krigsfortjenestemedalje med Sværd: 2. februar 1945 
Preusisk Jernkors af 1. klasse (1914)  
Preusisk Jernkors af 2. klasse (1914)  
Krigsfortjenestekors af 1. klasse med Sværd 
Krigsfortjenestekors af 2. klasse med Sværd 
Æreskors for kombatanter 1914�1918  
Tapperhedsmedalje i sølv efter at være såret i tjeneste (1914) 
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SS–STANDARTENFÜHRER ELMAR BROK 
 
Født: Ukendt 
NSDAP�nr: 4 687 698 (indmeldt 27. december 1947) 
SS�nr: 578 942 (indmeldt 27. december 1947) 
 
TJENESTELISTE: 
22. juni 1947: Indtrådt i 3 Gebirgsjäger�(bjergjæger) Division som 
  fænrik efter at have bestået uddannelse til kadet. 
27. december 1947: Godkendt af SD – Afdelingen for Race og Arv, til 
  tjeneste i Stürmkrieger Legion Fenris. 
27. januar 1948: Obersturmführer i Waffen SS Regiment Großherzog 
  Friedrich Franz II von Mecklenburg�Schwerin (4. Brandenburgisches) Nr. 24.  
1. oktober 1948: Hauptsturmführer for 3. division.  
12 februar 1949: Sturmbannführer for Werwolf Kompagni 5. 
15 juli 1950: Leder af 30. Stürmkrieger Regiment og Werwolf Kompagni 5, Norge 
 
MEDALJER OG FORTJENESTER: 
 
Jernkorset af 1. grad: 20 september, 1947 
Jernkorset af 2. grad: 8 maj, 1948 
Jernridderkorset: 18. juni, 1948 
Germaniakorset i Guld: 8. februar, 1949 
Englandsmedalje: 8. februar 1949 
Jernkorset med Egeblade: 23. april, 1950 
Jernskorset med Sværd: 27 juni, 1951 
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FORSKNINGSRESULTATER FOR AHNERBE SS EKSPEDITION TIL NORGE 1942–44 
 
EKSPEDTIONSLEDER: DR. ERICH BÖEGE / INSTITUT FOR GERMANSK GENEALOGI 
 
Formålet med ekspeditionen var en nærmere etablering af en genealogi mellem de oprin�
delige Ariske Racer: Nordmændene fra Thule og de Germanske Folkeslag. 
Udover det genealogiske arbejde var der et sekundære resultat med lokalisering af to 
store runesten i Jotunheim området. 
 
GENEALOGISKE RESULTATER: 
 
Ekspeditionens opnåede interessante resultater i forhold til jætternes genealogi, der 
knytter bånd til den ariske, og gennem raceblanding forklarer undergangen for de 
første Ariske folk. 
I en artikel i den videnskabelige udgivelse ”Diskurser ved det Tyske Akademi for Vi�
denskaber” offentliggjorde Dr. Erich Böege 12. maj 1938 en epokegørende undersøgelse om 
netop dette emne. Undersøgelser viser, at der er genealogisk sammenfald hos det moderne 
menneske med andre tidligere racer, eksemplificeret med racesammenblanding med jætter. 
Ligeledes udelukker undersøgelsen, at Neandertaler er forgængeren til det moderne 
menneske. 
Man har i flere tusinde år haft få informationer om jætter, ikke mindst fordi kri�
stendommen og andre religioner, har fraveget rapporteringen af jætter ud fra det me�
get simple faktum, at der var indavl mellem jætter og mennesker.  
Vi ved, at det oldnordiske navn for jætter er ”jötun” eller ”iötun”., og at den island�
ske Edda skriver om et jættehjem eller Jötunheima/Iötunheimr. 
 
Jætternes tid på jordkloden udløb for i hvert fald fra 40.000 år siden og fremefter. 
De var over 2 meter høje, og udvandrede oprindeligt fra Mellemøsten og Nordafrika 
Fra alle referencerne omkring jætter får vi også et klart indtryk af hvor jætterne 
boede. Det nordlige jætteland har været fra Asovhavet og nordpå op til Finland og 
Norge. Det sydlige jætteland har været fra Kaukasusbjergene og sydpå. 
Det vides, at jætterne avlede med ”dødelige kvinder”, og startede en ny race. Det gør 
naturligvis de nordiske sagnhistorier til oprindelse for de romerske sagnhistorier om 
halvguder/halvmennesker. 
Som kvæg- og hesteavlere kendte Aserne (det ariske folk i Thule) betydningen af arv 
og race. De fik den opfattelse, at hvis de kunne avle sønner og døtre med jættekvinder, 
ville deres efterkommere i al evighed blive større og stærkere end andre folk, så læn�
ge som de holdt deres blod rent. Den overlegne fysisk styrke var en stor militær for�
del, der forblev indtil ildvåben kom ind i verden tusind år senere. 
 
Aserne gjorde sig store bestræbelser for at skaffe sig jættekvinder. Odin selv lå som 
Bølverk hos jættekvinden Gunlød. Ligeledes havde Odin konerne og jættekvinderne Grid 
og Rind. Frej elskede jættepigen Gerd. Njord, og senere Odin, ægtede Skade, som var dat�
ter en jætte. Hadding, Gram og Signes søn, favnede jættekvinden Hardegrippe . Endelig 
fik Thor sønnen Modi med jættekvinden Iarnsaxa. Følgerne af Asernes møde med jætterne 
blev, at Asernes efterkommere herefter virkelig blev fysisk større og stærkere end 
andre, men ofte også mere kantede og skrumplede. For i sidste ende at blive til racens 
forfald og undergang. 
 
Sidst, men absolut ikke mindst, beretter også Narts sagaerne fra Osseterne i Kaukasus-
bjergene om jætter, hvorfor vi derfor med sikkerhed kan sige, at de har eksisteret også 
i Kaukasus-bjergene. 
 
(side 2 beskriver ekspeditionens sekundære resultater) 
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(Side 2) 
 
RUNESTEN 1 
Mål: Højde ca. 180 cm., bredde ca. 65 cm.  
Datering: Begyndelsen af 500 årene. 
 
Indskrift: 
Sasgerd, Finulvs datter; rejste sten ved porten til Udgård ef-
ter Loke, den dyre og hin drottro. En "ræte" den mand der 
bryder dette dødeminde.  
På stenens B side er et hagekors og en triskele bestående af 
tre drikkehorn.  
 
RUNESTEN 2 
Mål: Højde ca. 220 cm., bredde ca. 75 cm.  
Datering: Begyndelsen af 500 årene. 
 
Indskrift (A side): 
Må han være en "ræte" den, der ødelægger denne sten eller 
slæber den bort fra Udgaard til minde over en anden.  
 
Indskrift (B side): 
Thjodvi rejste denne sten efter Loke. 
fuþarkhniastbmlr. Brug kumlet vel. 
þmkiiissstttiiilll. 
Gunne, Armund, Krub. 
 
Kommentar: Ristningerne på begge sten, skal tolkes som en vær�
neformel til beskyttelse af stenen, således at den holder den 
døde i graven.  
Indskriften på Runesten 2 kræver en yderligere oversættelse, 
da der er tale om lønruner. Hensigten med at riste lønruner 
er at skjule indskriftens indhold for udenforstående eller 
for at skjule magiske ord. 
Lønrunernes fulde kode er endnu ukendt, men for at læse den første sætning på B 
siden, tager man første rune og derefter hver tredje, på samme måde gør man med an-
den og tredje rune. Herefter har man samlet flg. ord: 
þistil / tidsel , mistil / mistel(ten) , kistil / lille kiste (et skrin) 
 
Hvilken betydning har så de tre ord? Der kan kun gisnes om, at tidslen og mistelte-
nen har været trylle urter, magiske urter, der skulle opbevares i et skrin, men 
hvorfor og hvordan de ellers er blevet brugt, har vi ingen anelse. 
 
De sidste tre navne virker som en senere tilføjelse. Modsat hovedindskriftens fine 
slanke runer, står disse grimt og klodset helt ud til kanten. Måske er det navnene  
på dem der ordnede graven? 
 
Note: Stenene er første gang omtalt i 1936, hvor de kom frem efter et jordskælv. 
Først under denne ekspedition var der anledning til nærmere undersøgelse. 
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KOPI 
13. september 1950 

 
OPERATION JÖTUNHEIMR 
 
Til Dr. Erich Böege, 
 
Deres ansættelse hos Institut for Germansk Genealogi er hermed tilende-
bragt. Fra dags dato er de tilknyttet Institut for Videnskabelig Forsk�
ning til Militære Formål. 
 
Reichsmuseum Berlin sætter en arkæologisk ekspedition i værk til Jotun-
heim området som De skal lede, og efterkommer dermed et udtrykkeligt 
ønske fra SS–Obergruppenführer Reinhart Heydrich om at videreføre 
forskningen i jætternes aner. 
 
Til operationen er der tilknyttet en forseglet ordre, De først kan læse 
ved ankomsten til Norge. 
 
Til operationen er tilknyttet SS–Standartenführer Elmar Brok, der har 
det militære ansvar for operations gennemførsel. 
 
SS–Oberführer Friedrich Bürger har den operationelle kommando, men al 
rapportering skal foregå til undertegnede og indenfor de normale ram-
mer for SS Ahnenerbe. 
 
Al omtale af Operation Jötunheimr til andre end de her nævnte personer 
er efter ordrer fra SS–Obergruppenführer Reinhart Heydrich at regne 
for rigsforræderi. 
 
 
 
 
Dr. Hans–Gert Poettering 
Vicemuseumsinspektør, Reichmuseum Germania 
 
Ahnenerbe SS – Institut for Videnskabelig Forskning til Militære Formål 
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VERTRAULICH: OPERATION JÖTUNHEIMR 

 
19. maj 1951 

 
Til: 
Herr Vicemuseumsinspektør Dr. Poettering 
Ahnenerbe SS 
(Inst. f. Vid. Forsk. t. Mil. For.) 
Reichmuseum Germania 
Museumsinsel 
Germania 
 
 
Dr. Poettering, 
 
Det er med stor glæde, at jeg kan oplyse Dem om, at ekspeditionen har 
haft betydelig fremgang den forgangne måned. 
 
Udgravningen af minen er gennemført, og vi har lokaliseret graven! 
 
Der er forsat et stort arbejde med at tyde runeindskrifterne, men takket 
være de nye noter jeg netop har modtaget fra Heydrich, vil være hurtigt 
overstået. 
 
Vedlagt er den runesten, du ønskede at se. Den har for tiden udtjent sit 
formål, og været en ledestjerne til graven. Eftersom den bærer indskrip-
tionen Loki, frygtede jeg længe, at den ville være os en hæmsko, men jeg 
har taget fejl. Jeg håber, at en nærmere geologisk undersøgelse kan af-
klare hvor den stammer fra, og hvordan dens egenskab til altid at pege 
i gravens retning er opstået. 
 
Vi står på kanten til den største videnskabelig triumf i Det Tredje Ri-
ges historie! 
 
Ærbødigst, 
 
Dr. Böege 
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Spilledernoter til Handzettel Zwei 
 
Har spillerne brugt for lang tid på de handouts, de fik i 1. akt, kan du holde lidt igen 
med mængden af handouts i 2. akt. Gravetilladelsen og instruktionerne fra Heydrich/
Loke kan du nemt holde tilbage, hvis det bliver nødvendigt.  
Spillerne kan få fat på papirerne i Handzettel Zwei ved at stjæle dem fra Friedrich Bür-
ger, eller du kan fordele dem rundt omkring i Oslo, og give dem til spillere, der fortje-
ner en beløninng, for at gøre et godt stykke arbejde med at udforske byen. 
Det samlede indhold af Handzettel Zwei skulle gerne give spillerne et forholdsvis klart 
billede på, hvad der venter dem senere. 
 
I alt er der følgende papirer: 
 - Instruktioner fra Heydrich/Loke. 
 - Transportpapirer/ordrer for atombomben og udrustning. 
 - Kopi af gravetilladelsen. 
 - Statusrapport fra Elmar Brok. 
 - Skitse over minen/graven. 
 - Kort over Jotunheim området. 
  

Memorandum: 10/8-51 
 
 

Vi må fremskynde vores planer. Tiden er inde til at 
afslutte Operation Jötunheimr, og du skal med det 
samme tage til Norge og personligt sikre at alting 
følger planen. 
Der er ingen grund til at afvente Dr. Böeges arbejde 
med at oversætte alle runerne. På nuværende tidspunkt 
ved vi nok til at åbne porten! 
 
Heydrich 
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13. august 1951 
Führer Bunker Nr 13 
SS�Hamptsturmführer Miesel 
SS Werfer Batterie 500 
Eelerberg/Hellendoorn, Holland KOPI 

VERTRAULICH: 
 
A05M1.911N1518.200518K0.0271005J02120.9111YY105120R9070.C001201513191T.61
826140712.010H4140.91407051.40006180.100060.52G105.1N81920.05121XD2J2.1140
70014B1.82WE200Z41.000T200912001.81519201A50.V311220.I004051O00.0P518000.
9140419012.0000520F00.192618HHA201.5070020091.200202118.0A51422.0012A010.
414091407.05140019B.11U01120B0.02180914070.519001L51.3S021Y518.0400212.7Z8
742.2 
 

//SS–Obergruppenführer Reinhart Heydrich 
 

02 august 1951 
Führer Bunker Nr 13 
SS�Brigadefuhrer Dr. Richard Wendler 
Stürmkrieger Abteilung Depot/Apparatenbau 
Czestochowa, Polen        KOPI 

VERTRAULICH: 
 
Klargør øjeblikkelig forsendelse af udrustning til fire Stürmkrieger 
Brigader. Udstyret skal sendes til Oslo, hvor det bliver modtaget af 
Standartenführer Elmar Brok, 30. Regiment. 
 

//SS–Obergruppenführer Reinhart Heydrich 
 
 

Indholdet af telegramet er skrevet i kode, Cryptography DC 20 kan bryde koden. 
Der står: 
Eskorter øjeblikkelig atomsprængladningen fra Feuerstellung Nr. 410 til Rostock. Der er indsat 
et særtog til turen. Ladningen skal bringes ombord U-874. 
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KOPI – KOPI – KOPI – KOPI – KOPI – KOPI – KOPI – KOPI 
 
 
17 november 1950 
Indenrigsdepartementet, Oslo 
 
Tilladelse til udførelse af videnskabelige udgravninger 
 
Det attesteres hermed at den videnskabelige ekspedtion 
hedrørende Ahnerbe SS – Institut for Videnskabelig Forsk�
ning til Militær Formål og Reichemuseum Germania repræ-
senteret ved udgravningsleder Hr. Dr. Erich Böge har tilla�
delse til at udføre videnskabelig udgravninger i og om-
kring Glittertind minen, Glittertind nordside og Troll�
steinkvelen i Embedsdistrik Jotunheim. 
 
Udgravningen hidrører et fund af to runesten afdækket ved 
jordskælvet i 1936 i det beskrevne område af herbenævnte 
udgravningsleder under en ekspedition i forbindelse med en 
ekspedition for Ahnerbe SS – Institut for Germansk Genealo�
gi i 1942. 
 
Resultaterne af denne udgravning skal beskrives i rapport 
til såvel den norske administration som det germanske over-
herredømme, og alle fund skal fordeles mellem førnævnte i 
henhold til: 
 
– §1�5 i Norske Lov om Nationale Klenodier af 2. oktober 
1948, og 
 
– Führer�Direktiv for Germanske Arvefund af 13. juli 1942. 
 
 
T. Germundsen 
Kontorchef, 4. kontor 
Indenrigsdepartementet 
 
 
 
A. Nilsen 
2. Kontorchef, 4. kontor 
Indenrigsdepartementet 
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SIDE: 1/1 
 
TIL: 
SS�Oberführer Friedrich Bürger 
Führer Bunker Nr. 13 
Wolfsschanze 
Germania Ost 
 
UNDERTEGNET: 
SS�Standartenführer Brok 
30. SK�R / Werwolf�K 5 
 
DATO: 
14. maj 1951 
 
KLASSIFICERING: 
Strengt Fortroligt – Rigshemmelighed 
 
ANGÅENDE: 
Operation Jötunheimr 
 
RESUME: 
Porten er fundet. Tidsplanen holder, og Operation Jötunheimr er klar til 
den afsluttende fase så snart Dr. Böege har tydet alle runerne. 
 
RAPPORT: 
Dr. Böege har fundet graven og forsat uvidende om dens sande betydning. 
Der er endnu et stort arbejde med at tyde alle runerne, inden vi kan åbne 
porten, og byde vores blodsbrødre fra Udgaard velkomne til denne verden. 
 
Vi begynder opbygningen af et hovedkvarter og træningslejr for de nye 
tropper nu hvor Dr. Böege ikke længere har brug for arbejderne. Der er 
allerede anlagt en landingsplads. 
 
Jeg sender en skitse over minen. Er der yderligere instrukser til ombygnin�
gen, anmoder jeg om at få dem snarest. 
 
Ombygningen efter de nuværende instruktioner bør i løbet af 3 måneder 
være klar til modtagelse af militært materiel samt pakken fra Holland.  
 
Sikkerhedssituationen er forsat uændret efter pacificeringen af de sidste 
indbyggere i Glitterheim. To fanger er undsluppet deres barak, men vi 
fandt deres frosne lig i en kløft omkring 4 kilometer vest fra minen i 
Visdalen. Der har ikke været nogle sabotage handlinger mod vores arbejde. 
 
BILAG: 
Skitse over Glittertind minen. 
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VERTRAULICH: 
OPERATION JÖTUNHEIMR 

GLITTERTIND MINEN 
 
Sikkerhedsofficer: 
SS–Standartenführer Elmar Brok. 
Sikkerhersstyrker: 
30. Stürmkrieger Regiment 
Werwolf Kompagni 5 



Jotunheim området 

  
 

Runesten 1 

Runesten 2 

Glittertind Minen 

(jernbanestation) 

  

Runesten 1 

 
Runesten 2 

 
Minen 

Jernbanen 
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Glittertind Minen 

Handzettel Drei: 1:3 

Det er ganske nemt, at få et overblik over minen udefra. Overordnet set ligner det mere 
en militærlejr end en mine eller en arkæologisk udgravning. Der går af og til soldater 
rundt, men de fleste holder sig indendørs i kulden. 
 
Der er kun to veje op til minen: en tilsneet vej med mange spor efter snepatruljer og 
jernbanesporene. Begge ruter leder op til et stort pigtrådshegn. 
 
Ved den ene låge er der et vagttårn og ved den anden et vagtskur. Derudover er der 
flere andre bygninger: 
- En bygning der sikkert er radiobygning (der står en stor antenne ved siden af). 
- To store længer ser ud til at huse en gruppe af slavearbejdere. 
- Et par andre bygninger er sneet til, og er måske garage eller ubrugte lagerbygninger. 
- Der er også en stor zeppeliner landingsplads, som er ryddet for sne. 
 
Selve indgangen til minen ligger lidt oppe af bjergsiden, og der går en smal trappe op til 
en bygning, der til forveksling minder om en bunker. Der er også en platform og en 
kran, der ser ud til at kunne flytte forsyninger ind i minen. Ellers er der også et spor af 
skinner til minevogne, der leder op til hovedindgangen. 
 
PLAN A, B ELLER C? 
Det er ikke meningen, at scenariet skal gå i stå, mens I ligger en plan. I skal bare væl-
ge mellem en af tre måder at komme ind i minen på. Plan A er et stormangreb på mi-
nen, B er et forsøg på at snige sig ind og C er et forsøg på at lyve jer adgang. Inden i 
beslutter jer, kan I prøve at finde ud af supplerende opslysninger til alle tre planer. 
 
Supplerende informationer 
Hver spiller vælger hvilken plan, han vil prøve at forberede. Så har I hvert et slag på en 
Skill, der er relevant for den plan, I vil forbedre. Der står nogle forslag til nedenfor. I 
kan sagtens fordele deres terningsslag på de forskellige planer. Er I flere spillere, der vil 
forberede den samme plan, er det kun det højeste terningslag, der gælder. 
Plan A: Demolitions, Profession (Military/Officer), Spot, Survival. 
Plan B: Climb, Move Silently, Open Locks, Profession (Military/Officer). 
Plan C: Bluff, Disguise, Forgery, Sense Motive. 
Plan A, B og C: Gather Information (tilbage til Gjendesheim) eller Surveilance. 
 
Plan A - ”Krigerplanen” 
Den første plan er meget lige til. Der er ikke noget med at lægge fingrerne imellem. En 
eller flere bombesprængninger og så er festen i gang. Og så skal I bare rykke ind og 
rydde op. Det er en farlig plan, men den har den fordel, at det jo altid kan betale sig, at 
være den første til at bringe det store skyts i spil. 
 
Plan B - ”Snigeplanen” 
Den anden plan er mere til de forsigte typer. I prøver at snige jer ind, og planen er, at 
undgå at blive opdaget med det samme. Vagtposterne dræber I måske en af gangen og 
så lydløst som overhovedet muligt. På et eller andet tidspunkt vil planen nok bryde 
sammen, og I blivet opdaget. Men så har I alligevel fordelen af at være dem der styrer 
handlingen. 
 
Plan C - ”Luskeplanen” 
En soldats vigtigste træning er ikke våben eller taktik, men evnen til at genkende folk af 
højere rang - og adlyde ordrer fra dem. Grundlaget for tredje plan er, at soldaterne i 
minen sikkert godt ved, at Heydrichs håndlangere er på vej. Det giver mulighed for, at I 
åbent tager op til minen og fyrer et par grove løgne af, om at I er Heydrichs udsendte 
folk. Så længe de lokale nazister ikke fatter mistanke, og måske er lidt bange for at irri-
terer Heydrichs håndlangere, kan I få nem adgang til minen. 



Glittertind minen: 

Handzettel Drei: 2:3 

A) Hovedindgang 
 
B) Kran 
 
C) Trappe 
 
D) Radiohus 
 
E) Antenne 
 
F) Landingsplads 
 
G) Vagtskur med 
hunde 

H) Vagttårn 
 
I) Slavebarakker 
 
J) Skinner til mine-
vogne 
 
K) Vej 
 
L) Jernbane 
 
M) Pigtrådshegn 
 
N) Låge 
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Infiltration af Glittertind Minen 
 
Supplerende oplysninger til Plan A - ”Krigerplanen” 
DC 5 Bunkeren ved indgangen har et meget begrænset udsyn over området, men 

det kræver nok en sprængning af døren at komme ind. 
DC 10 Vagterne er bevæbnet med maskinpistoler. Vagterne i tårnet har et maskinge-

vær, og der er også et i bunkeren ved hovedindgangen. 
DC 15 Vagtholdet har base i vagtskuret, og der er vagtturnus mellem tårnet og radio-

huset.  Der er to vagter i tårnet, fire-seks mand i skuret og tre-fire mand i ra-
diohuset. Der er et par hunde i skuret, der kommer med på runderinger. 

DC 20 Hvert vagtskifte er på otte timer (08-16-24) og der er turnusskit mellem po-
sterne hver anden time, samtidig med at der er rundering. I forbindelse med  
vagtskiftet kl. 10 bliver der hentet slavearbejdere ned i minen, og de kommer 
ud igen ved vagtskiftet kl. 18. Der bliver sendt en skipatrulje med feltradio ud 
på 6 mand kl. 10, og de kommer retur ca. kl. 20. 

DC 25 Der løber en olieledning fra en bygning nede ved jernbaneskinnerne, og op til 
bunkeren, der kan antændes, og forsage en del skade. 

DC 30 Medmindre der er meget store reserver af folk i minen, er der omtrent 20 Wer-
wolf soldater (der tager skipatruljerne) og 60 almindelige Stürmkriegere. 

DC 35 Det bedste tidspunkt for et angreb er ca. kl. 18, hvor  slavearbejderne bliver 
hentet ud i minen. Vagterne der har været på post, stimler sammen i vagtsku-
ret, der kan sprænges i luften med en velanbragt bombe. De vagter der skal på 
post, bruger mere tid på at gænge de trætte stakler ind i barakken, end at hol-
de vagt. Samtidig går der et stykke tid, inden skipatruljen vender tilbage. 

 
Supplerende oplysninger til Plan B - ”Snigeplanen” 
DC 5 Vagterne forventer ikke problemer, og er generelt ikke særlig opmærksomme. 
DC 10 Om natten er området stort set mørklagt, med undtagelse af nogle lamper 

henne ved trappen til bunkeren og en projektør i vagttårnet. Vagterne runderer 
med tændte lommelygter. De har ikke håndradioer med rundt. 

DC 15 Lågerne er låst med kæde og hængelås, der kan klippes over med en boltsaks 
eller dirkes op. Lågen ved jernbaneskinnerne ligger tilpas langt fra vagtskuret, 
til det er muligt at komme uset ind den vej om natten. 

DC 20 Pigtrådshegnet beskytter ikke bunkeren. Ved at klatre ned af bjergsiden, kan 
man i ly af nattemørket komme uset ned på taget af bunkeren. 

DC 25 Flere af vagterne ryger udenfor, men på grund af cigatens glød, har de et me-
get dårligt mørkesyn, og vil ikke kunne se så meget. 

DC 30 Der er en ventilationsskakt oppe af bjergsiden, hvor det er muligt at klatre ind. 
DC 35 Det bedste tidspunkt at snige sig ind er omkring kl. 3 om natten, hvor nathol-

det får natmad. Der bliver bragt suppe rundt til de andre vagter nede fra sku-
ret, og opmærksomheden er for en stund rettet mod maden og ikke pligten. 

 
Supplerende oplysninger til Plan C - ”Luskeplanen” 
DC 5 Med en vinteruniform, snebriller og halstørklæde ligner alle tyske soldater hin-

anden. Specielt når det sner og er halvmørkt. Men der er for få soldater i mi-
nen til, at nye ansigter ikke vil blive bemærket indendørs. 

DC 10 Skipatruljerne - der heldigvis er på seks mand - går stort set uantastet ind på 
området og direkte ind i bunkeren, når de hver aften kommer tilbage kl. 20. 

DC 15 Radiomasten har sikkert ret dårlig forbindelse. Det er muligt, at sende en falsk 
besked via en feltradio, der vil blive opfattet som om den kom fra Oslo. 

DC 20 En feltradio kan også bruges til at sende en falsk besked om et nedstyrtet fly, 
hvilket nok vil lokke en ekstra skipatrulje ud for at assistere. 

DC 25 Det skulle være muligt at skaffe uniformer mm. i Gjendesheim. 
DC 30 Nogle falske papirer der identificerer jer som værende inspektører udsendt af 

det norske indenrigsdepartement eller fra selveste Reichskommisar Terboven, 
vil nok kunne fungere som adgangsbiletter til minen og en rundvisning. 

DC 35 Der er ingen, der tør sige en udsending fra SS-Reichsführer Himmler imod. 
Hvis ellers der er passende falske dokumenter med, og en anklage om rigsfor-
ræderi. Det giver helt sikkert adgang, og skaber forvirring for en stund.  

Handzettel Drei: 3:3 



Oversigt over almindelige Tyske håndvåben 
 
GEWEHR 43 
Damage: Single Shot 2d10 /  
Burst (3) 2d10+4 
Magazine 10 
For hver 40 meter til målet, er der –2 på at ramme med geværet. 
 
K-99 MAUSER GEWEHR 
Threath 18-20 / Damage: 2d10  
Magazine 5 
Fordi våbenet har overlegen præcision, kan 
det lave et Critical Hit på alle skud, hvor ter-
ningen slår 18-20. 
Takket være riflens kikkertsigte, er der kun –2 på at ramme for hver gang målet er mere 
end 150 meter væk. 
 
STURMGEWEHR 48 
Damage: Single Shot 2d8+2 / 
Burst (3) 2d8+6 / Autofire (10) 4d8+6 
Magazine 30 
For hver 30 meter til målet, er der –2 på at 
ramme med et stormgevær. 
 
MASCHINENPISTOLE 40 
Damage: Burst (3) 1d8+4 /  
Autofire (10) 2d8+4 
Magazine 30 
For hver 6 meter til målet, er der –2 på at 
ramme med en maskinpistol. 
 

PISTOLE WALTHER P38 
Damage 1d10+2 
Magazine 8 
For hver 6 meter til målet, er der –2 på at ramme med en pistol. 
 
PISTOL P08-X “LUGER-X” 
Attack Bonus +2 / Damage 1d10+2 
Magazine 8 
For hver 6 meter til målet, er der –2 på at ramme med en pistol. 
En Luger-X er en specialbygget pistol, der giver +2 på at ramme.  
 

KNIFE 
Damage: 1d4 
En kastet kniv har –2 på at ramme for 
hver 2 meter til målet. 
 
STILETTO 
Damage 1d6 
 

SURVIVAL KNIFE 
Damage 1d6 
En sav på bagsiden af klingen og over-
levelsesudstyr i skæftet giver +2 på 
Survival slag. 
 
BAYONET 
Damage: Normal 1d4 / On Riffle 1d6 

HÅNDGRANAT 
Damage 2d10 (Reflex Save DC 25 halverer skaden) 
For hver 3 meter til målet, er der –2 på angrebet. Kan ikke 
kastes længere end 20 meter uden at præcisionen falder så 
meget, at det ikke er et effektivt angreb mod mål mindre 
end et helt kompagni soldater.  



Stab SS Obergruppenfuhrer 
Reinhart Heydrich 
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