
 

Hej Johan. 

 

Här följer mina karaktärer till Call - 96 i Uppsala. 

 

Hoppas att dom är till belåtenhet, en kort sammafattning: 

 

Karaktär nr 1: 

Jonas Bengtsson: 24 år gammal ensamstående och inga barn. Studerar till läkare och har precis 

börjat studera. Innan detta arbetade han ett antal år som städare och sanerare. 

 

Karaktär nr 2: 

Lisa Johansson: Studerar etnologi på Stockholms Universitet, 20-40 poäng. Hoppade av Elektro på 

KTH efter 4 terminer för att studera etnologi istället. 25 år gammal, ensamstående med ett barn på 2 

år, en flicka vid namn Ellen som hon älskar över allt annat. 

 

Karaktär nr 3: 

Ernst Ernander: Studerar på sin ålders höst och för eget huvud astrologi och ockulta fenomen genom 

den litteratur han kan komma över. 68 år gammal, har varit gift (hustrun död sedan 5 år tillbaka), tre 

barn, alla vuxna och bortflyttade från Stockholm. Han har ingen större kontakt med sina barn 

förutom vid större högtider då de brukar samlas hemma hos Ernst.  

 

Jobbade tidigare som bibliotikarie på Stockholms Stadsbibliotek. 

 

Karaktär 4: 

Joakim Holgersson, inflyttad skåning som precis har börjat läsa kulturvetenskap på Stockholms 

Universitet. 20 år gammal. Samlar på gamla filmer, mestadels SF och skräck. Läser också kopiösa 

mängder med filmlitteratur och tänker sig att läsa filmvetenskap som huvudämne. 

 

Karaktär 5: 

Erik Vitakoski: Är inte från Finland som alla skulle kunna tro utan hans föräldrar flydde hit från det 

gamla Sovjetunionen när Erik var 2 år gammal. Kommer från Karelen, därav namnet. 

 

29 år gammal, bor fortfarande hemma hos sina föräldrar, studerar fysik för allt vad tygen håller på 

KTH och har bara ca 1,5 år kvar. 

 

Läser och samlar på litteratur som handlar om gamla brott som har hänt runt omkring i världen och 

är ett veritabelt vandrande lexikon gällande konstiga mord runt om i världen. 

 

Det var en snabb sammanfattning. 

 



 

Karaktär 1: 

 

Namn: Jonas Holger Bengtsson, tilltalsnamn: Jonas  

Adress: Vasastan, Stockholm. 

 

Ålder: 24 

Civilstånd: Ensamstående. 

 

Yrke: Student, läser medicin på Karolinska Institutet i Stockholm. Första terminen. 

 

Beskrivning: 185 lång, smal på gränsen till gänglig, Halvlångt brunt hår, blåa ögon och alltid 

renrakad. Ett alldagligt utseende som passerar helt obemärkt. Är rätt konditionstark och löptränar tre 

gånger i veckan. Klär sig nästan uteslutande i vita skjortor och blå jeans samt sandaler, är det vinter 

har han en stor blå jacka och Ecco skor. Verkar i det närmaste samla på vita tubsockor med hål i. 

 

Bakgrund: Jonas är uppvuxen i Stockholm och alltid bott i Vasastan. Har haft en stabil och trygg 

uppväxt med båda sina föräldrar, hans far jobbar som musiker och spelar violin i Stockholms 

filharmoniska orkester och hans mor arbetar som städare i samma firma som Jonas själv tidigare 

arbetade för. Jonas läste Naturvetenskaplig linje på gymnasiet och klarade sig bra och gick ut med 

4,7 i medelbetyg. Sökte sen till läkarlinjen direkt efter gymnasiet men kom inte in och lyckades 

komma in först i år efter ett i det närmaste perfekt högskoleprov.  

 

Personlighet: Jonas är en i det närmaste helt opåverkbar individ, han är helt enkelt lika envis som en 

oxe. Denna envishet kan ligga honom till last, speciellt när han skall samarbeta med andra 

människor och detta har gjort Jonas till en ensamvarg. Jonas har till exempel aldrig haft en flickvän 

och det närmaste han har kommit sex är hångel med diverse alkoholpåverkade flickor under 

gymnasietiden men han är fortfarande oskuld. Jonas ser egentligen inte detta som ett problem men 

visst skulle han gärna också ha en flickvän. Att han är en ensamvarg har också till viss del påverkat 

hans förhållande till hans far. Jonas far hade väl hoppats på att sonen skulle växa upp och bli en 

musiker eller åtminstone musikalisk men Jonas är så omusikalisk en människa bara kan bli och då 

fadern, kanske inte direkt men med antydningar försökt få Jonas att sjunga och spela och detta långt 

efter grundskolan såg Jonas inget annat val än att flytta. Detta gick ju alldeles utmärkt då han 

jobbade men som student har han fått det lite knapert med pengarna och hans mor sticker till honom 

pengar från sin ganska stora hushållskassa då och då. Detta är väl för den delen någon schism men 

om hans far får reda på att hon ger Jonas pengar då kommer det att ta hus i helsike, fadern har ju 

erbjudit jonas att flytta hem när han började studera men det ville inte Jonas, han resonerade som så, 

hur skall man kunna studera i det där evinnerliga gnisslet? Hur som helst, Jonas har ett stort intresse 

här i livet och det är det deckare, han läser stora mängder deckare och han försöker köpa så många 

som han har råd med, det är detta som de pengar som hans mor sticker till honom mestadels går till. 

 

Jonas nästan maniska intresse för deckare har lett honom in mot det mer obskyra och en del böcker 

som han läst på sistone har haft stora inslag av mystik och ockulta inslag. Jonas har också precis fått 

tillbaka svaret på sin ansökan om inträde i The Arcane Investigators Clubbe och han har till sin stora 

glädje blivit accepterad som medlem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vanor: Jonas har väldigt regelbundna vanor och nästan inget kan få honom att rubba dessa (vad 

som kan få honom att ändra sig är oklart, men en kvinna kanske kan):  

 

06.30 uppstigning följt av dusch och toalettbestyr. 

07.00 Frukost, en kopp kaffe, två ostsmörgåsar samt ett vitaminpiller. 

07.15 Läser morgontidningen. 

07.30 Inleder den tio minuter långa promenaden till skolan. 

07.40 Anländer till skolan, resterande tid fram till 08.00 läser han i någon deckare. 

 

Äter alltid en banan samt en liten yoghurt till Lunch. 

 

Efter skolan går han alltid direkt hem och lagar middag.  

 

Jonas är en bra kock och tycker att det är skoj att laga mat så middagen blir aldrig densamma två 

gånger dvs han lagar nog samma rätt då och då men eftersom han aldrig använder sig av recept blir 

det olika resultat varje gång men det smakar alltid bra. 

 

Efter avklarad middag som med vila tar exakt 1,5 timme är det dags för 3 timmar koncentrerad 

pluggning, ingenting får störa Jonas när han pluggar så han stänger av telefonen och allt annat som 

eventuellt skulle kunna störa honom. När pluggandet är avklarat beror det lite på vad han gör för om 

det är måndag, onsdag eller fredag så tar han sin milslånga joggingtur i Hagaparken som efterföljs 

av duschning och ett obligatoriskt telefonsamtal till mamma, är det däremot tisdag eller torsdag så 

sätter han sig ner för att läsa deckare vilket han gör fram till läggdags som infaller exakt kl 24.00 

aldrig en minut tidigare eller senare. Lördagarna inleds likadant som alla andra dagar men han tar 

sig en gångtur på stan istället för att gå till skolan och använder sig av denna tiden för att botanisera 

i diverse bokhandlar och antikvariat och för att gå till biblioteket. Efter avslutad promenad, jonas 

anländer alltid hem Kl 12.00 äter han en banan och en yoghurt och sätter sig ner för att läsa, fram till 

exakt Kl 17.30 då det är dags för middag. Lördagkvällarna tillbringar han med att läsa böcker. 

Söndagar är lite speciella för då brukar han unna sig en sovmorgon, oftast fram till 08.00 för att 

sedan plugga i exakt tre timmar. Sen brukar han utföra sin veckohandling av matvaror som alltid 

följs av middag hemma hos föräldrarna, Kl 14.00. Efter middagen som brukar hålla på till 16.00 tar 

det Jonas exakt 5 minuter att komma hem till fots och vid 16.30, senast, är han tillbaka i sin 

bekväma läsfåtölj och sina deckare. 

 

Så här har Jonas rutat in sitt liv nu när han pluggar vilket han bara har gjort i snart en termin men för 

Jonas känns det som om han alltid har gjort det. 

 

Ovanor: Jonas har inga ovanor förutom sina vanor. Hans väl inrutade liv ger ingen tid för fritid som 

inte är planerad som Jonas vill ha den. Andra människor kan nog tycka att han är lite väl bunden av 

sina vanor. 

 

Fobier: Jonas tycker inte om blod i för stora mängder och hur stora mängder som är för stora vet 

han inte exakt, han klarar dock av att se små skärsår och näsblod och dylikt men om det blöder mer 

börjar han må illa. Men Jonas räknar med att han skall klara av att fullfölja utbildningen till läkare. 

 

Vad Jonas tycker om de andra karaktärerna: Den enda person som Jonas har träffat och samtalat 

med mycket med tidigare är karaktär 3: Ernst Ernander och detta beroende på att Ernst tidigare 

jobbade som bibliotikarie och att Jonas träffade honom där. De har hållit kontakten efter att Ernst 



blivit pensionär och det är också Ernst som fått jonas intresserad av T.A.I.C. där Ernst har varit 

medlem sen 20 års åldern.  

 

De andra karaktärerna har han bara träffat en gång tidigare och har därför inga större intryck av 

dessa personer. Han vet dock vad de heter: 

  

Karaktär 2: Lisa Johansson, en kvinna som han som nämnts träffat en gång tidigare men som gjort 

ett rätt starkt intryck på honom. Hon verkar vara helschysst faktiskt.  

 

Karaktär 3: Ernst Ernander, Jonas tycker om Ernst och tycker att det är synd att han har blivit 

pensionär, detta för att det blivit svårare att träffa honom numera. Ernst är den som Jonas skulle 

vända sig till om han skulle få några problem. 

 

Karaktär 4: Joakim Holgersson, en flummig person som verkar vara lite för snurrig i bollen för 

honom.  

 

Karaktär 5: Erik Vitakoski, en bra och ordentlig person som verkar ha ordning på sitt liv. Läser 

också deckare vilket Jonas alltid ser som ett plus i en persons personlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Karaktär 2:    

 

Namn: Lisa Johansson 

Adress: Bandhagen, förort utanför Stockholm. 

 

Ålder: 25 

Civilstånd: Ensamstående med ett barn, Emma, 2 år. 

 

Yrke: Studerar etnologi på Stockholms Universitet, 20-40 poäng. 

 

Beskrivning: 1,73 lång, smal men inte mager, långt ljust hår (äkta blondin), blågröna ögon. Klär sig 

kvinnligt och sensibelt utan att det för det blir ”tantigt”. 

 

Bakgrund: Är uppväxt tillsammans med sin mor i Bandhagen, vem hennes far är vet hon inte, 

hennes mor vägrar säga detta eller så minns hon inte längre. Lisa har inte haft någon idyllisk 

uppväxt och har pga hennes mors drogproblem i stort sett vuxit upp hos sina morföräldrar.  

 

I grundskolan var inte Lisa den som backade om någon ville bråka och hon både fick och gav i 

bråken. Trots detta presterade hon bra och på gymnasiet läste hon Fyra årig teknisk linje med 

blandat resultat. Betygen blev i alla fall hyfsade, 3,6. Efter gymnasiet började hon jobba på en liten 

kvatersbutik ute i Bandhagen och det var också där som träffade Emmas far. En 15 år äldre man 

som hon levde tillsammans med tills hon blev gravid, då stack han. Detta var 2 år sedan. Lisa har 

efter detta varit mammaledig och nu när hon börjat plugga så blev hon uppsagd från butiken. Emma 

är hos Lisas mormor, Berit, när Lisa är i skolan. 

 

Lisas bakgrund har gjort henne till en stabil och målmedveten kvinna som nu när hon har fått 

chansen att plugga går hon in för detta med liv och lust. 

 

Fritidsintressen är förutom Emma som tar det mesta av hennes tid, häxor och deras värv. Lisa letar 

ständigt efter nya böcker i ämnet och besöker därför så ofta som det tillåts henne, Stockholms 

stadsbibliotek. Lisa har med tiden blivit något av en häxa själv och försöker leva så mycket i 

samklang med naturen som det går, dock utan att racka ner på andra för att de inte lever som hon 

gör. 

 

Personlighet: Är en framåt och utåtriktad kvinna som inte är rädd för någonting utan istället ser 

fram emot nya utmaningar med glädje och tar sig an dem med en entusiasm som för andra kan verka 

sjuklig. Har dock lite svårt för att ta motgångar och har t ex ännu inte funnit någon ny man att dela 

sitt liv med efter att Emmas pappa stack. Lisa har en utstrålning som gör att de flesta konversationer 

brukar tystna och de som tidigare pratat bara sitter tysta och stirrar på henne när hon träder in i ett 

rum. Detta gäller inte bara män utan även kvinnor brukar påverkas. 

 

Det nya livet på universitet har dock inte bara inneburit att hon har fått många nya vänner utan även 

att hon har fått mindre tid åt sin dotter och åt sina älskade häxböcker vilka hon tidigare alltid läst på 

kvällstid efter att Emma somnat, numera måste hon ju ta sig tid till plugga också. 

 

Vanor: Lisa har inga direkta vanor, mer än de för att naturligt och hälsosamt liv. Hon är dock 

väldigt medveten om naturen och sorterar sina sopor, köper bara naturvänliga produkter samt är 

vegetarian, inte för att tycker synd om djuren utan för att hon älskar dem så mycket att hon inte vill 

äta dem. 

 



Ovanor: Hon röker, en enligt henne förhatlig ovana som hon började med i sjunde klass och inte 

kunnat sluta med även om har försökt ett oräkneligt antal gånger. 

 

Fobier: Lisa är rädd för att bli sjuk. Denna rädsla gäller inte bara henne själv utan hela hennes 

omgivning. Detta gäller inte bara dödliga sjukdomar utan även förkylningar och andra små saker. 

Springer inte till doktorn utan använder naturmediciner för att bota diverse åkommer. 

 

Vad anser Lisa om de andra karaktärerna: Den enda av de andra som lisa har träffat mycket tidigare 

är karaktär tre: Ernst Ernander, detta i hans egenskap av bibliotikarie på stadsbiblioteket i 

Stockholm, de har dock bibehållit kontakten och träffas för att samtala och dricka kaffe ett par, tre 

gånger i månaden. Lisa har genom Ernst blivit medlem i T.A.I.C. och har nu varit medlem i tre år. 

Ernst är som den pappa hon aldrig har haft och vet att hon kan prata med allt om honom. 

 

Karaktär 1: Jonas Bengtsson, ”Gud vilken tråkig person, hur kan man bara leva som han gör?” 

”Men han är ganska gullig, det kanske skulle gå att få honom att ändra på sig?” Dessa två citat 

sammanfattar rätt väl vad Lisa tycker om Jonas, dock har de bara träffats ungefär 20 minuter 

tidigare. 

 

Karaktär 4: Joakim Holgersson, en galen skåning som man inte riktigt vet var man har. Pluggar 

han verkligen? Joakim och Lisa har druckit kaffe ett par gånger både med och utan Ernst. Lisa 

tycker att Joakim är en frisk fläkt men inte en person som man tror kan koncentrera sig ens 5 

minuter på samma sak. 

  

Karaktär 5: Erik Vitakoski, vem är han egentligen, en hemlig agent eller? Lisa tycker att han 

verkar lite väl inbunden i sin person och att han borde släppa loss ibland. Undrar varför Ernst 

kallade honom för Sven när han presenterade Erik första gången. 

 



Karaktär 3: 

 

Namn: Ernst Ernander 
Adress: Södermalm i Stockholm. 

 

Ålder: 68 

Civilstånd: Änkling sedan fem år då hans fru dog i cancer. Tre utflyttade barn som han bara träffar 

vid större högtider då de allihopa invaderar hans hem i Stockholm. 

 

Yrke: Pensionär, före detta bibliotikarie på Stockholms stadsbibliotek. Sysslar numera med 

egenstudier om astrologi och ockulta fenomen. 

 

Beskrivning: 1,78 lång. Kraftigt byggd utan att vara direkt fet, grått hår utan någon antydning till 

flint, bruna ögon. Klär sig nästan alltid i svart kostym med vit skjorta och grå slips. Hans vana att gå 

nästan överallt har gjort att han har en god grundkondition.  

 

Bakgrund: Ernst är en äkta söderkis som aldrig har varit utanför Stockholm, jo en gång, han föddes 

faktiskt i Södertälje men detta berodde på att hans mor besökte sin syster och Ernst hade lite 

bråttom till världen.. Son till en grovarbetare och en hemmavarande mor som drog in extra pengar 

genom att tvätta lakan åt finare folk. Ernst visade gott gry i skolan och tog studenten efter att han 

presterat de bästa resultaten som hans skola på den tiden sett. Efter detta lästa han på universitetet 

och blev senare efter många om och men bibliotikarie. På den tiden var det ovanligt med manliga 

bibliotikarier men även detta ändrades med tiden. Under sin tid på biblioteket lärde Ernst sig känna 

många människor med de mest spridda intressen och ernst har också en smått imponerande 

bekantskapskrets och många nära vänner. 

 

Personlighet: Ernst är en lugn och sansad man, nästan metodisk i sitt leverne, speciellt efter att hans 

fru dog. Numera tillbringar Ernst mycket tid till att läsa samt försöker lösa ockulta problem som 

ingen löst före honom. Hans stora vänkrets gör att han nästan alltid håller på och hjälper någon med 

något problem och oftast gäller det att leta fram litteratur något som Ernst av naturliga skäl är 

väldigt bra på. Det gör också att han är väldigt lite hemma och kan vara svår att få tag i. Hans 

hjälpsamhet och skicklighet med att få fram litteratur har givit honom ett rykte även utanför 

Stockholm och det är många som söker ernsts hjälp. Detta kan ibland irritera den annars så lugne 

Ernst och då åker han ut till sin lilla stuga i skärgården som brevid böcker är hans enda större 

intresse. 

 

Ernst är när han kommer igång med att arbeta en arbetsmyra av sällan skådat slag och går ibland till 

extremer för att finna viss litteratur. Ernst kan också bli aggressiv om han blir väldigt irriterad över 

någonting, oftast har det med en persons oförmåga att förstå saker att göra, men även andra saker 

kan irritera honom, lättast blir han irriterad över att inte kunna finna rätt litteraratur. 

 

Ernst är en social människa och tillbringar mycken tid med att konversera med eller korrespondera 

med sina vänner som finns över precis hela världen, han tillbringar också mycket tid på sin före 

detta arbetsplats, biblioteket, eftersom han där kan möta sina unga vänner ( de andra karaktärerna), 

Ernst tror mycket på dessa personer som framtida investigators. 

 

Vanor: Dricker alltid kaffe på samma tid och på samma fik. Detta är KL 09.00 på morgonen då han 

sammanstrålar med en dam vid namn, Josefina Göransson, om man frågar Ernst vad som pågår 

mellan honom och fröken Göransson blir han lite sur och grymtar att det är väl inget. (Josefina är 65 

och nybakad pensionär) Ernst och Josefina hade ett stormigt förhållande innan Ernst gifte sig, 



Josefina har aldrig gift sig. I övrigt, Ernst röker cigarr och dricker alltid en Konjak innan han går 

och lägger sig. 



Ovanor: Enligt Ernst har han inga ovanor, men andra säger att han skulle kunna driva en tegelmur 

galen med sitt ständiga muttrande, något som Ernst själv inte hör. 

 

 

Vad tycker Ernst om de andra karaktärerna: 

 

Karaktär 1: Jonas Bengtsson, en snäll och tillgiven person som Ernst verkligen tycker synd om. 

Detta är anledningen till att han försöker hålla kontakten med honom även efter sin pensionering 

även om det ibland kan vara lite irriterande eftersom Jonas har så otroligt regelbundna vanor. Ernst 

funderar på om inte lite kvinnligt inflytande skulle kunna vara bra för honom. 

 

Karaktär 2: Lisa Johansson, en stark och imponerande ung kvinna som Ernst verkligen behandlar 

som sin egna dotter. Ernst tycker verkligen om henne och anser att hon har börjat plugga är jättebra. 

Dock är Ernst lite orolig för att Emma (Lisas dotter) skall fara illa av att Lisa inte har så mycket tid 

över för henne numera, men det ordnar sig säkert.  

 

Karaktär 4: Joakim Holgersson, en snäll och trevlig person som dock kan vara lite väl impulsiv för 

Ernst. Joakim är dock en tillgång då han vet saker och samlar på saker som Ernst inte vet så mycket 

om och Ernst konsulterar ibland Joakim för att få fram böcker och fakta. 

 

Karaktär 5: Erik Vitakoski, Ernst rycker att Erik är en fantastisk människa som lyckats leva med 

sin hemlighet i alla dessa år. Ernst uppmuntrar Erik i nästan allt som han företar sig och tycker 

verkligen att han borde lägga lite mer tid på att skriva, men måste det vara deckare? Ernst har lite 

svårt för Eriks fascination för brott och varför är han så intresserad av gamla mord? 

 

 



 

Karaktär 4:  

 

Namn: Joakim Holgersson 

Adress: Lidingö, Stockholm 

 

Ålder: 28 år. 

Civilstånd: Ogift, har dock en flickvän nere i Helsingborg. Karin, 22 år gammal. 

 

Yrke: Student. 

 

Beskrivning: 1.90 Lång, smal som flaggstång och med styrkan hos en myra. Ljushårig, Sandré, 

håret bärs halvlångt, har ett litet pipskägg som han vårdar ömt. Klär sig alltid i vit skjorta och 

kostym vars byxor i regel flaggar på halv stång. Köper nästan alla sina kostymer och skjortor på 

myrorna. 

 

Bakgrund: Son till ett äkta hippiepar som har gjort sitt bästa att göra sin son till en äkta 

”flummpelle” något som också delvis har lyckats. Båda föräldrarna var aktiva proggare och sysslar 

fortfarande med fri teater även om de numera är anställda och har rätt bra betalt av en Skånska 

Teatern. 

 

Joakim har vuxit upp i ett hem med mycket kärlek och har lärt sig att kärlek är det finaste man kan 

ge en annan människa. När Joakim var liten levde hans föräldrar i ett fritt äktenskap och hade ett 

flertal olika älskare som sprang omkring i huset precis som de ville. Detta har lett till att Joakim 

ibland är tveksam om vem som egentligen är hans riktiga pappa och för 8 år sedan kom en gammal 

bekant till familjen på besök och han sa att han antagligen var Joakims riktiga pappa. När Joakim 

konfronterade sin mor och far med detta fick han ett väldigt flytande svar. 

 

Hur som helst har Joakim vuxit upp under bra förhållande även om de nästan alltid haft ont om 

pengar och bott i ett gammalt omodernt hus utanför Helsingborg men detta har bara gjort att Joakim 

kan allt om sopsortering, självhushållning o s v. Han är också en jävel på att spara av de surt 

förvärvade pengar han lyckades jobba ihop på diverse småarbeten på gårdar. Dessa pengar nu 

använder han till att köpa all gamla kultrullar, mestadels SF och skräck. Han har idag ett rejält 

referensbibliotek omfattande nästan 500 olika titlar. Utöver detta köper han filmlitteratur som han 

läser av ren vetgirighet, Joakim vill läsa filmvetenskap senare i sin utbildning. Det är nu fem år 

sedan som han flyttade till Stockholm för att börja plugga men han har inte kommit in förrän nu och 

Joakim har försörjt sig som bartender på en liten pub inte långt ifrån där han bor. 

 

Han bor i ett litet gårdshus som ett par bekanta till föräldrarna har och trivs alldeles utmärkt i sina 

två rum och kök. Karin skall förresten flytta upp till Stockholm snart, så han ser fram emot det 

fortsatta livet i Stockholm. 

 

Personlighet: Joakim är en riktig flummis, han tar var dag som den kommer och ingenting oroar 

honom, livet är en fest och den skall han uttnyttja till fullo. Nyttjar alkohol och cigaretter d v s rött 

vin och camel utan filter. Även andra droger har figurerat i hans liv tidigare men dessa har han 

enligt egen utsaga slutat med. Joakim erkänner dock att han har rökt både marijuana och hasch 

tidigare. 

 

Hans föräldrar är oroliga för att han inte kommer att klara av studierna men detta kommer enligt 

Joakim inte att vara så svårt, ” Man har väl huvudet på skaft”, och han ser studiebidraget och lånen 

som en chans att äntligen kunna köpa allt som han någonsin velat köpa i filmväg.  



 

Kort och gott, Joakim är en glad kis som, även om han inte dricker alltför mycket inte backar för en 

trevlig pratstund och en flaska vin, speciellt om det är på en trevlig fest. 

 

Joakim kan av andra ses som lite insnöad på sina filmer som han aldrig slutar prata om när han väl 

har fått en ursäkt för att börja. Men han är även intresserad av politik,han är kommunist av den 

gamla goda svenska modellen, och till viss del även det övernaturliga i samhället, speciellt då allt 

som rör vampyrer och varulvar. 

 

Vanor: Har inga speciella dagliga rutiner utan tar saker och ting som de dyker upp, detta gäller allt 

förutom lektionerna samt sitt dagliga telefonsamtal med Karin. Dessa skulle han inte kunna med att 

slarva med. Röker. 

 

Ovanor: Har enligt sig själv inga ovanor, men andra kan bli stötta av hans oplanerade livsstil, 

speciellt om de tycker om att ha det ordnat omkring sig. 

 

Vad tycker Joakim om de andra Karaktärerna:  

 

Karaktär 1: Jonas Bengtsson har han bara blivit presenterad för av Ernst och Joakim har ingen klar 

bild av vem han egentligen är. Men Joakim fick intrycket av en väldigt inbunden personlighet. 

 

Karaktär 2: Lisa Johansson har han träffat ett par gånger på biblioteket och han har också varit 

med Ernst och druckit kaffe tillsammans med henne. Delar hennes miljömedvetande och tycker att 

hon är en sympatisk kvinna. 

 

Karaktär 3: Ernst Ernander är en helhygglig person som var den första människa som Joakim 

vågade ta kontakt med förutom föräldrarnas vänner. Tycker att Ernst är en helt underbar människa 

som man kan prata om allt med. De ringer varandra på stadig basis och lånar även böcker av 

varandra som behandlar de mest skilda ämnen. 

 

Karaktär 5: Erik Vitakoski har han bara blivit presenterad för tidigare och detta skedde på 

biblioteket där Ernst jobbade. Tycker att Erik verkar vara en sympatisk människa. 

 

 



Karaktär 5: 

 

Namn: Erik Vitakoski 
Adress: Midsommarkransen, Stockholm. 

 

Ålder: 29 År. 

Civilstånd: Ensamstående, bor hemma hos sina föräldrar. 

 

Yrke: Student. 

 

Beskrivning: 1,86 lång, mörkhårig, svart i kort frisyr. Helskägg, välansat. Klär sig helst i jeans och 

t-Shirt. Färgen på kläderna är sekundär. Bär alltid vettiga lågskor. Ett alldagligt utseende som inte 

väcker någons intresse. Dock är hans bruna ögon inte av denna världen, alla kvinnor älskar dem.  

 

Bakgrund: Kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar då han var två år gammal. Hans 

föräldrar lyckades fly från det gamla Sovjetunionen där de arbetade som forskare på ett hemligt 

laboratorium i Karelen. Därav hans finskklingande namn. Väl i Sverige togs de väl omhand och 

gömdes till att börja med i ett litet samhälle i Dalarna där de fick nya identiteter och namn samt lära 

sig svenska. När de hade bott där i fem år och det var dags för Erik att börja i skolan fick de en 

lägenhet i Midsommarkransen söder om söder i Stockholm och föräldrarna började jobba, fadern 

som laboratorieassistens på Karolinska och modern som laboratorieassistent på ett södersjukhuset, 

dessa arbeten var långt under deras egentliga kompetens men detta var bara början. Numera är de 

chefer på sina respektive arbetsplatser. Erik hette när han flyttade till Stockholm inte Erik Vitakoski 

utan Sven Andersson, ett namn som han kastade kort efter Sovjetunionens fall.   

 

Har alltid presterat bra i skolan och gick ut gymnasiet, naturvetenskaplig linje, med toppbetyg (4,9) 

men var trött på studier och började jobba på samma labb som hans far förestår. Där arbetade han 

tills han kom in på fysik på KTH och där sköter han sina studier mycket väl. Han är redan klar med 

all praktik och vet redan vilket X-Jobb han skall utföra sista terminen. Egentligen är han redan klar 

med alla sina tentor men han passar på att bygga ut sina studier lite med olika kurser inom data m 

m. 

 

 

Personlighet: Erik är en lite splittrad personlighet då han aldrig kunnat vara sig själv som liten, han 

har alltid varit medveten om att hans föräldrar när som helst skulle kunna bli bortförda om någon 

avslöjat vilka de var. Han har alltid fått leva med pressen att inte kunna berätta någonting om sig 

själv mer än den falsk bakgrund som han fått lära sig sen barnsben. Dock har han alltid haft det bra 

och han är en stark och individuell människa som vet vad han vill. Eriks politiska åsikter är starka 

och väl definierade igenom ett grundmurat intresse. Han är högborgerlig och avskyr allt vad 

sovjetkommunism heter, dock har han inte så svårt för den svenska modellen utan kan acceptera det 

politiska läget i Sverige.  

 

Den skyddade barndom som Erik hade ledde till att han alltid har läst mycket och det som började 

med deckare har utvecklats till ett i det närmaste maniskt intresse i kriminilogi. Erik läser allt han 

kan komma över som handlar om brott, nya som gamla. Erik är idag ett veritabelt vandrande 

referensbibliotek gällande olika brott i Sverige och det finns knappt något som han inte vet och 

speciellt om mord. Dessa kunskaper har gjort att han funderat på att skriva egna deckare men än så 

länge har det bara blivit en färdig novell som ligger och samlar damm i en byrålåda. Ernst har dock 

läst den och har givit den betyget välskriven och intressant.   

 



Vanor: En metodiskt läsare som inte vill bli störd när han läser. Sitter alltid och pluggar eller läser i 

en studiecell på biblioteket. Han har svårt för att planera möten med andra människor i förväg 

eftersom han kan drabbas av plötsliga anfall av misstänksamhet mot alla andra i samhället.  

Är vegetarian men äter vissa mejeriprodukter samt fisk. 

 

Ovanor: Pedant. Vill alltid att det är ordning och reda runt omkring honom. Det måste vara rent där 

han befinner sig, är det inte det städar han. 

 

Fobier: Är livrädd för alla slags öppna platser med mycket folk på. Han blir helt hysterisk och 

springer och gömmer sig i händelse av exponering för stora folksamlingar. Denna fobi grundar sig i 

den splittrade personlighet som han fått växa upp med samt att han alltid fått lära sig att inte lita på 

någon främling, denna läxa har satt sig ordentligt. 

 

Vad tycker Erik om den andra karaktärerna: 

 

Karaktär 1: Jonas Bengtsson, har blivit presenterad för honom och tycker han verkar vara en 

trevlig och snäll person.  

 

Karaktär 2: Lisa Johansson, en kvinna som han tycker verkar vara lite lustig och undrar om man 

kan lita på henne helt och hållet. Men han kan ju ha fel, de har ju bara blivit presenterade för 

varandra genom Ernst och pratat lite på bibilioteket. 

 

Karaktär 3: Ernst Ernander, en fantastisk man som Erik verkligen tycker om och litar på. Har givit 

Erik trygghet och självkänsla genom att alltid lyssna på problem och annat som Erik behövt 

ventilera. 

Ernst vet allt om Eriks bakgrund och känner även Eriks mor. 

 

Karaktär 4: Joakim Holgersson, den person som Erik tycker verkar vara behagligast (förutom 

Ernst) i hela gänget och efter det att Ernst presenterade dem har de hållit kontakten. Detta har skett 

mestadels per telefon eftersom båda två har lite svårt att kunna bestämma någonting i förhand. Då 

Joakim till viss del läser samma saker (Deckare) som han själv så har det blivit så att de kommit 

varandra lite närmare. 

 

 



 

Okej Johan, så här är det. Karaktärerna har inte träffats så mycket ännu och kommer inte att träffas 

förrän det första mordet har skett, eller? Ernst kan ju kalla samman detta gäng då allihopa är 

medlemmar i Arcane... Då de träffas är det hemma hos Ernst och detta på en Lördag efter att Ernst 

har övertalat Jonas om att han måste komma dit.  

 

Vad skall de då göra? Självklart skall de lösa vad det nu är du har kokat ihop, hoppas att du har 

hållit äventyret inom stockholm för då fungerar det med lite mer personliga kontakter karaktärerna 

imellan om du förstår vad jag menar. 

 

Ernst är den naturlige ledaren i gruppen, men se upp för Lisa, hon kan verkligen driva på om det 

behövs.  

 

Jonas kommer nog att verka vara en bromskloss men om Ernst spelas rätt och om Lisa kommer in i 

äventyret som hon skall så kommer Jonas att bli en veritabel virvelvind som slänger allt vad vanor 

heter. Kanske till och med så får han sig ett litet nyp av Lisa, vem vet? 

 

Joakim, flummiga ideér och konstiga infall är en del av denne karaktärs personlighet, dock kan detta 

också komma att ställa till problem för gruppen. Den enda karaktären som jag anser lämplig för att 

trampa ordentligt i klaveret och bli dödad. 

 

Erik, gud vilken jobbig karaktär att ta med sig ut på stan, men vilken mästare på att hitta alla 

alternativa och folktomma vägar som finns. Erik kommer antagligen att bli den som samordnar det 

hela på något sätt och kommer nog inte att springa omkring så mycket. Om spelarna spelar Erik som 

en öppen person som pratar mycket med främlingar eller som springer omkring bland en massa 

människor ute på stan skjut spelaren!!! (Jag menar det, såklart behöver du inte skjuta spelaren på 

riktigt men se till att han förstår att Erik INTE gör dessa saker. Om spelaren ändå inte förstår får 

väl även Erik bli ett offer för den mystiska mördaren, suck) 

 

Okej, jag tror att Erik är den enda av karaktärerna som kan bli lite svårspelad men det är meningen 

så. 

 

Du får ändra det som du tycker är konstigt. 

 

 

 

 


