
Wettcon 12 CoC Mylingen 2001 
Scenario 

 

Klarav. 17 

 

Platsen stor som Skillingaryd 

 

Elizabeth Johanna Månsdotter Grüning 

 

Roger Grüning 

 

Tidslinje 

 

Lägenhetsmord 

 

Syner av folk med skador 

 

Våta fotspår 

 

Mylingsiktning 

 

Drömmar 

 

Kult väntar på att stjärnor står rätt – Lib Use 

 

Gammal kultplats, syner. 

 

Lösning: Ge mylingen en hederlig begravning. 

 

Platser: Gamla Bruksvillan, nu ett villaområde : Bogren. Rädd tidigare ekonom på Hexagon. 

 

Klarav. 17 : Alla bor där. Anton Adlerberth bor också där. Hund, Foton osv 

 

Hexagon: Uppgrävt golv. Bomb. Ledningen kontrollerad. 

 

Änglamakerskans hus. Vattan nedanför är dödsplats för Mylingen. 

 

Biblioteket. Adolf Jansson, bibliokarie, kände Adlerberth. Vet att Adlerberth intresserade sig för Elizabeth. Hade 

sett henne. Kan berätta att ett barnspöke är en Myling. 

 

 



Josephine ”Jossan” Eriksson 

Jossan är en kvinna i 25-årsåldern. Hon har ett glatt och utåtriktat sätt som döljer en djup inre osäkerhet. Jossan 

har helt enkelt aldrig kunnat besluta sig för vad hon vill göra med sitt liv. Kanske en inre rädsla för att inte duga 

till, kanske en oförmåga att koncentrera sig på något enda intresse särskilt länge. Hon har hållit på med 

porslinsmålning, folkdans, aerobics, målskytte och orientering för att bara ta ett axplock ur denna kvinnas vida 

intressesfär. Det är viktigt att komma ihåg att inget av detta är saker som hon håller på med nu utan är gamla 

intressen som hon har tröttnat på. 

  

På gymnasiet gick hon Estetisk linje men bytte till verkstads för att sedan hoppa av gymnasiet och börja jobba i 

en guldsmedsaffär. Där stannade hon inte länge och sedan dess har hon gått från jobb till jobb. Typiskt för henne 

är att hon hoppar av energi i början av något nytt intresse och hatar världen, sig själv och allt några månader 

senare.  

 

För det mesta är hon glad och optimistisk men ibland drabbas hon av djupa depressioner när allt bara känns 

svart. Dessa varar aldrig längre än några dagar, men både hon och hennes omgivning kan uppfatta det som 

veckor. 

 

Giftermålet med Peter kom plötsligt. Dom träffades och blev störtkära i varandra och gifte sig efter några 

månader. Nu, när de har varit gifta i ett år, börjar hon undra om det var så klokt.  

 

Hon är inte uppväxt i Vattofta utan flyttade dit för 7 månader sedan, när Peter fick jobb där.  Själv har hon fått 

jobb som deltidsarbetande städerska, vilket ger tid över för hennes stora intresse, medeltida broderikonst. 

 

Hon har börjat tröttna en smula på både Vattofta och sitt äktenskap, men nu när Peter blivit arbetslös kanske hon 

kan övertala honom att flytta. 

 

 

 



Peter Eriksson 

Peter är en av naturen slö människa. Han har en slags hösäcksmentalitet som får honom att stappla framåt i 

samma invanda fotspår vare sig de går åt rätt håll eller inte. Detta skall inte fattas som att han är dum. Peter är 

väldigt, väldigt intelligent, det är bara motivation och initiativförmåga som saknas. Om något ställer sig i hans 

väg, så går han runt det på ett flegmatiskt sätt. Om det inte fungerar så gräver han en tunnel. Han är civilingenjör 

i kemi, mest därför att man tjatade på honom att han måste studera vidare. Tills nyligen arbetade han i Vattofta, 

på Hexagon polyteknik AB. Nu har det kursat. Synd tycker Peter. Han hade hoppats på att glida in i en rutin och 

leva livets långsamma gilla gång. Nu går inte det. Nåja. 

 

Han har väldigt, väldigt lång stubin. När han väl blir arg så blir han å andra sidan bara en smula irriterad. Det här 

sitter dock i länge. Har han väl bestämt sig för att tycka illa om något, så gör han det också, i evigheter. Han 

släpper aldrig någonting när han väl har börjat med det. Att få honom att börja med något är dock väldigt svårt. 

Om han själv får välja brukar det sluta med att han åker och metar. 

 

Han gifte sig med Josephine en väldigt kort tid efter att de hade träffats. Han tyckte själv att det kunde ha väntat 

längre, men hon svepte på något sätt med honom nerför kyrkgången innan han kunde börja spjärna emot. Nu, när 

de har varit gifta ett år börjar han mer och mer känna att det var rätt. Känslorna för henne har djupnat med tiden.  

 

Hans närmaste planer för framtiden är att börja söka jobb. Helst vill han stanna i Vattofta, men blir det 

nödvändigt kan han tänka på att flytta, kanske. 

 

Allt i allt så är Peter en man som tycker om slentrian och invanda fotspår. Förändringar gör honom osäker, men 

med en fast punkt att stå på så kan inte hela världen rubba honom. 

 



Svante Olin 

Alla platser har sina odrägliga skrytmånsar och besserwissers, men de som bor på små orter är ofta lite värre än 

de som bor i storstäder. Kanske är det helt enkelt att det är lättare att komma undan med att veta bäst och glida 

ovanpå på en liten ort än på en större. I vilket fall som helst är Svante personifikationen av en odräglig jävel som 

inte tål att ha fel. Vad det än gäller så kommer han med goda råd och tips eller berättar hur han en gång gjorde 

samma sak fast mycket bättre. Om hans ideér och förslag inte fungerar skyller han på killen han ”hjälper”.  

 

Ingen har dock bara dåliga sidor, Svante har en varm och vinnande personlighet när han försöker låna pengar och 

är alltid vänlig mot människor som beundrar honom. Observera att Svante är bra på att vara ett egofixerat kräk, 

många i Vattofta ser upp till honom och tycker att han är lite av ett geni som förföljs av otur och inkompetenta 

affärspartners. 

 

Han har haft flera olika företag, vilka samtliga har kursat och för tillfället arbetar han inom kommunen som 

ungdomsledare. Detta innebär i praktiken att han berättar för vaktmästaren på fotbollsplanen att han ska klippa 

gräsmattan. Jobbet fick han genom ett smort munläder och behåller det genom att lämna glödande rapporter om 

sig själv uppåt i hierarkin. Han betraktas lite som en pamp i Vattofta. 

  



Mats Säter 

Du är en stor optimist. Du har en otrolig förmåga att hitta ljuspunkter i nästan vilken situation som helst. En gång 

i femman så gick du och en vän vilse i skogen under en orientering. Även efter 15 timmar av köld , hunger och 

spöregn så kunde du inte låta bli att tänka på vilken tur ni hade som fick den här oväntade naturupplevelsen. 

Överhuvudtaget tycker du att folk oroar sig för mycket, om de bara tog sig tid att tänka efter en smula så skulle 

de inse att alla moln har en silverkant och att det alltid är ljusast före gryningen. Eftersom du faktiskt säger saker 

som de föregående, så betraktas du som sanslöst irriterande av de flesta som känner dig, men det tar du med 

jämnmod eftersom du vet att alla behöver något utlopp för sin aggressivitet, och var det inte du, så skulle det 

vara någon annan. 

 

Du har nyligen blivit arbetslös, men det tar du med upphöjt lugn eftersom du vet att arbetsmarknaden alltid 

vänder. Ditt stora intresse i livet är hötorgskonst. Måla den, samla den, prata om den eller bara beundra den. På 

gymnasiet gick du estetisk linje och tänkte slå dig fram som konstnär. Det gick inte så bra men att leva under 

existensminimum var en intressant upplevelse i sig. Det var under den tiden som du träffade Bittan. Ni föll direkt 

för varandra men när ni varit ihop i 2 år och du tyckte att ni kanske kunde fundera på att ringa prästen, så 

vägrade hon om du inte skaffade dig ett fast jobb. Fylld av entusiasm tog du första bästa och fann dig snart vara 

profilstansare på Hexagon. Många skulle tycka att det var tråkigt att sitta och trycka på en pedal hela dagarna, 

men du gladde dig över att du fick en egen stol. 

 

27 år. 195 lång. Glatt leende. 

 



Birgitta ”Bittan” Säter 

Du har ett stort intresse i livet, och det är andra människor. En del skulle kalla nig nyfiken, men det är bara de 

som inte har känt dig någon längre tid, alla som verkligen känner dig tycker att du är en outhärdlig sladdertacka. 

Det finns ingenting som du tycker är för privat för att du inte ska lägga dig i det. Man måste bry sig om sina 

medmänniskor. Eftersom dina intressen ger dig föga tid över för ordnat arbete och dylikt är ditt drömjobb 

hemmafru. Det har du också lyckats uppnå. Ditt giftermål med Mats är lyckligt, du kunde inte be om en mer 

formbar man. 

 

Du har ett stort umgänge och kan när som helst dyka in till dina vänner/offer för en pratstund/spionagerunda. Du 

är inte i skäl och hjärta en ond människa, bara väldigt, väldigt nyfiken. När du inte är ute och lägger dig i andras 

affärer så tittar du vanligen på TV. Såpor år din favoritdrog. 

 

28 år , svart hår, 164 lång, nyfiken blick. 

 


