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Spelledarpersoner och karaktärer
till ”Tröska rågen”



Tröska rågen

Spelledarpersoner och djur

Lars Odeldorf, Bonde 63 år
Favoritkaffe: Mörkrost
Storbonden Lars Odeldorf är en gladsint och rundlagd man som tar de flesta problem med ro, utom
när de är relaterade till råg. Han talar en utpräglad västgötsk dialekt och mumlar dessutom ganska
mycket i det frodiga skägget. Det bästa Lars vet är att dra gamla bondehistorier om livet på landet förr
i världen. Förutom sin prisbelönta talang som dansbandssångare sitter även Lars inne på en fantastisk
samling av gummistövlar. Lars kan även tala med kor, säger han.

Egenskapsvärden
STY 14
UTH 13
SMI 7
INT 8
UTS 5
STO 15
KP 14

Några färdigheter
Dansbandskunskap 17, Djurvän 14, Dricka
kaffe 16, Hålla andan 14, Odla 19, Köra traktor
35, Meka 12, Slagsmål 12

Hulda Odeldorf, Bonde 59 år
Favoritkaffe: Alla sorter som finns
Hulda Odeldorf och Lars hustru sedan många år tillbaka. Hon är en mycket trevlig och rofylld gammal
dam som mer än gärna bjuder på kaffe med minst fjorton olika hembakade kakor. Hon har mycket god
vana med djuren på gården men har aldrig uppnått samma kommunikationsnivå med dem som sin
make. Hulda är naturligtvis mycket stolt över sin man och hans fantastiska yrkesskicklighet. Huldas
hemliga beroende av kaffe har på senare tid blivit allt allvarligare och
mycket av hennes konversation handlar om jämförelser av olika kaffesorter
och diverse kafferelaterade minnen.

Egenskapsvärden
STY 8
UTH 12
SMI 7
INT 9
UTS 7
STO 8
KP 10

Några färdigheter
Berätta minnen 11, Djurvän 12, Dricka kaffe 24, Sy och sticka 12



Tröska rågen

Spelledarpersoner och djur

Eskobar Stjärnkvist, Smartis 34 år
Favoritkaffe: Espresso E-brygg
Eskobar är en halvkänd astronom inom den del av forskarvärlden
som inriktat sig på att studera meteorer. Hans ambition är att bli
ett nytt lovande stjärnskott på den nattsvarta svenska
rymdforskningshimlen.
En notis i lokaltidningen Glesbygdsnytt om meteornedslaget i
närheten av Odeldorfs gård fick Eskobar att intressera sig för
fallet och söka sig till platsen.
Eskobar är blek, klen, bär tjocka glasögon och har skägg. Han
är förhållandevis social och pratar gärna med andra om
vetenskapliga ting.

Egenskapsvärden
STY 7
UTH 5
SMI 6
INT 16
UTS 10
STO 11
KP 8

Några färdigheter
Allmänbildning 19, Matematik 17, Naturvetenskap 23, Ramla 7

Askarius Lagerkrantz, Blivande Rötägg 8 år
Spelas som SLP men finns tillgänglig som spelbar karaktär i händelse av att någon av spelarnas
karaktärer försvinner ur spel. Se beskrivning längre fram.
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Spelledarpersoner och djur

Muterade kycklingar
Dessa små gula dunbollar har brutalt muterats genom
att äta bestrålad råg. I sin muterade form är de omkring
en meter höga och deras näbbar och klor har utvecklats
till långa kraftfulla vapen. Detta i kombination med deras
nyvunna intelligens, som har gjort dem kapabla att öppna
dörrar, lägga sig bakhåll och installera bredband, gör dem
till dödliga hot.

Egenskapsvärden
STY 16
UTH 14
SMI 18
INT 4
UTS 5
STO 15
KP 15

Några färdigheter
Hoppa 11, Lyssna 7
Tillhygge: Näbbattack 11 (1t3+2 i skada), Kloattack 9 (1t6
i skada)

Muterade kor
De muterade korna är helt vanliga kor som blivit väldigt stora. De finns i många olika färger men de
beter sig alla ungefär likadant. De är inte aggressiva men ganska klumpiga och omedvetna om sin
nyvunna tillväxt. Denna tillväxt har också gjort dem om möjligt ännu trögare i skallen än brukligt, så
Lars Odeldorf kommer att ha svårt att tala dem till rätta som han brukar.

Egenskapsvärden
SMI 7
INT 1
STO 23-123 (Allt från ”lastbilsstorlek”
till ”oljetankerstorlek”)
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Lars-Axel Lagerkrantz, Svärmorsdröm 45 år
Favoritkaffe: Cafe latte
Du är en lyckad människa, en ledare, en golfare, en direktör, du står helt enkelt högst i samhällets
hierarki. Vissa obetydliga lägre stående människor skulle kunna få för sig att kalla dig för en snobb.
Men det bryr du dig inte om. Vad vet de om livet egentligen?
Du är personalchef på ett framstående IT-företag och har hundratals undersåtar. Din väg till toppen
har inte varit utan ansträngning minsann. Du fick börja som vice personalchef efter en rekommendation
från din inflytelserika svärfar.
Din fingertoppskänsla för framtidens teknologi har lett till att du har allt det senaste. Det ringer ganska
frekvent i mobilen, som ofta är fallet med viktiga och inflytelserika personer. Vad är väl skönare än att
få ursäkta sig mitt i ett samtal och dra fram sin nya fräscha nalle? Du klär dig alltid flott i kavaj, skjorta
och slips. Man vill ju inte riskera att se sunkig ut om man skulle konfrontera kollegor, kunder eller
press. Ditt allra käraste materiella objekt är din nya Volvo. Naturligtvis av den allra senaste modellen
inom terränggående familjebilar.
En veckas semester på landet ska verkligen bli en intressant upplevelse. Det var på ett
personalutvecklingsseminarium i Boston som du blev rekommenderad av din gode vän professor
Hobbert att pröva på detta. Det ska tydligen vara bra för den personliga kreativiteten och framåtandan
sägs det. Du är inte helt främmande för lantlivet. På personalfesten i Köpenhamn
hade något dragit in en ko i danssalen och du har många gånger sett lantgårdar från
ovan i företagets jetplan. Du gillar dessutom att äta god mat och du har hört att
råvarorna till mat kommer från just lantgårdar.

Egenskapsvärden
STY 12, UTH 13, SMI 10, INT 7, UTS 14, STO 11, KP 12

Några färdigheter
Attrahera 10,  Du säger rätt sak 14, Etiktt 14, Populär person 12, Politik 9,
Vitsa 8
Tillhyggen: Golfklubba 8 (1t10 i skada), Mobiltelefon 11 (1t3 i skada,
kan även kastas som avståndsvapen)

Rollspel
Dominant och nedlåtande är huvudorden. Du skall ständigt ha första och sista
ordet i såväl praktiska som sociala situationer. Du vill ge sken av att du kan allt
trots att det är en bra bit från sanningen. Din snofsiga Stockholmsaccent matchar
Volvon och golfbagen bra.

Utrustning
Du är ständigt klädd i kavaj och slips. Men du räknar med att få utföra en del så kallat
manuellt arbete under veckan på gården, så du har packat ner dina svindyra
viltmarkskläder. Din fantastiska mobiltelefon, som ännu inte finns i handeln då den
fortfarande är på utvecklingsstadiet, sitter tryggt fast i bältesclipet. I bakluckan på
Volvon ligger din golfbag. Du hoppas att det inte är långt till närmsta golfbana
så att du kan sticka ifrån om familjen eller lantlivet känns för påfrestande.
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Lars-Axel Lagerkrantz, Svärmorsdröm 45 år
Om de andra karaktärerna

Inger Lagerkrantz (Bimbo, 42 år)
Din förtjusande hustru som du mötte sommaren 82 på Mallorca. Dum som ett
spån, men snygg och bra att ha med sig på societetsfesterna. Dessutom såg ju
hennes farsa till att du fick ditt jobb.

Sophie Lagerkrantz (Punkare, 17 år)
Din unga rebelliska dotter som ingen förstår sig på. Hon verkar
ha för ambition att bli ovän med hela världen. Hon blev ganska upprörd när hon fick
veta att familjen skulle spendera semestern på en lantgård. Hon påstår att pengar
inte är något att bry sig om!? Hon måste vara knäpp. Troligen brås hon på sin mor.

Askarius Lagerkrantz (Blivande Rötägg, 8 år)
Din lille son är ett riktigt busfrö som ofta ställer till förtret. Men hans
nya GameBoy som du köpt åt honom håller honom upptagen och
dämpar det livliga beteende. Vem påstår att man inte kan köpa lycka?

Lars Odeldorf, Bonde 63 år
Detta ska tydligen vara er värd under veckan på lantgården. Du har varit i
kontakt med honom på telefon men lyckades inte urskilja speciellt mycket av
vad hans sa. De talar ju så märkligt ute på landsbygden. Du tycker i varje fall
att det ska bli kul att träffa en seriös lantbrukare på en alldeles äkta bondgård.
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Inger Lagerkrantz, Bimbo 42 år
Favoritkaffe: Cappucino
Det är svårt att tro att du är över 40, man skulle snarare tro att du nyss fyllt 20. Att du ägnar hela
dagarna åt motion och diverse skönhetsbehandlingar kan vara en bidragande faktor till din ungdomlighet.
Tack vare din rika familj och framgångsrika man så har du aldrig behövt lyfta ett finger för ditt uppehälle.
När du gick i skolan skolkade du mer än gick på lektionerna vilket resulterade i kraschade betyg. Men
det är av underordnad betydelse då du är mer intresserad av att vara snygg än att jobba.
Din snobbighet är direkt nedärvd från pappsen och har med tiden förstärkts ytterligare. Smuts, små
äckliga djur och andra saker som inte är dyra är det enda som finns på lantgårdar. Du förstår inte
varför Lars-Axel envisats med att dra iväg er all på denna fruktansvärda bondesemester. Men du ska
försöka hålla god min, bara du själv slipper få smuts under naglarna.

Egenskapsvärden
STY 10
UTH 12
SMI 15
INT 4
UTS 19
STO 10
KP 11

Några färdigheter
Attrahera 16, Charmattack 10, Populär person 12,
Posera 13, Smink 12
Tillhygge: Ihoprullad tidning 13 (1t2 i skada)

Rollspel
Om du inte får din vilja igenom så brusar du lätt upp
vilket mynnar ut i skrik, svimmanfall och liknande
syndrom. Din fåfänga är inget du skäms för, du lämnar
aldrig sminkväskan utom synhåll och kan inte gå förbi
en spegel utan att ta en noggrann titt.

Utrustning
Din handväska är överfylld med smink, allt i dubbel
uppsättning ifall något skulle ta slut. I handväskan har
du också trendiga veckotidningar riktade till unga aktiva
kvinnor. Du bär dyra vita kläder helt i enlighet med det
senaste sommarmodet från Paris.
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Inger Lagerkrantz, Bimbo 42 år
Om de övriga karaktärerna

Lars-Axel Lagerkrantz (Svärmorsdröm, 45 år)
Din man som du mötte sommaren 81 på en resa till Kreta. Pappa tycker bra om
Lars-Axel och ordnade ett litet chefsjobb åt honom.

Sophie Lagerkrantz (Punkare, 17 år)
Din dotter. Måste ha någon sort störning, social
missanpassning eller nåt. Varje jul och födelsedag ger du
henne en komplett uppsättning smink, men hon använder
det aldrig. Hon lyssnar jämnt på hög skränig musik och klär sig osmakligt i svarta
kläder med nitar. Usch! Kan man adoptera bort en tonårsdotter mot en gullig
bäbis månntro?

Askarius Lagerkrantz (Blivande Rötägg, 8 år)
Ditt senaste barn. Du fick intensivträna i två månader innan du fick tillbaka formen.
Asså, guuud va jobbit det var!
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Sophie Lagerkrantz, Punkare 17 år
Favoritkaffe: Rättvisemärkt kaffe
Dina föräldrars lyxiga levnadsvanor och snobbiga attityd väckte rebelliska känslor i dig redan i tidig
ålder. Du gör det bästa du kan för att vara deras motsats och din tuppkam och många piercingar ger
omvärlden en tydlig signal om detta. Din största önskan är att en dag få veta att du blivit adopterad.
Efter sommaren ska du börja tredje året på samhällsprogrammet. Du gör ditt bästa för att få riktigt
usla betyg i skolan. Det ger uppmärksamhet och är en bra garant för att du inte ska bli som dina
föräldrar. Ibland tappar du koncentrationen och hänger med i undervisningen, men det är naturligtvis
någonting du försöker undvika för att inte riskera bra betyg.
Du har inte så många normala kompisar nu för tiden, du umgås mest med andra punkare. Ni brukar
planera diverse demonstrationer och aktioner med civil olydnad. Men det blir mest att ni sitter och
snackar om det. En gång stormade ni nästan en korvkiosk.

Du är en typisk stadsmänniska och ville först inte alls spendera en
vecka på landet. Men tills du blir myndig är du ju bunden att följa
dina puckade föräldrar. Dessutom skulle det inte vara så dumt att
kunna stila med kunskaper om jordbruk och djurhållning inför dina
veganpolare därhemma. Kanske kan en veckas lantliv bli ganska
coolt ändå. Bara du ser till att hålla dina hjärndöda föräldrar och din
bortskämda skitunge till lillebror på behagligt avstånd.

Egenskapsvärden
STY 8
UTH 10
SMI 10
INT 11
UTS 10
STO 8
KP 9

Några färdigheter
Upptäcka fara 11, Lokalsinne 14, Skolka 9, Slagsmål 10, Stil 14

Rollspel
Du ger lätt sken av att skita i allt, men det är inte riktigt sant. Du tar
gärna politiska debatter och smutskastar naturligtvis folk som inte
delar dina anarkistiska livsåskådningar.

Utrustning
Dina sletna trasiga kläder är färgade i de mest extrema färger och
säkerställer att du får tillräkligt med uppmärksamhet i offentliga
miljöer. Kedjor och nitar tycker du är häftigt. I fickan har du special
importerad hårspray av en synnerligen extrem styrka.
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Sophie Lagerkrantz, Punkare 17 år
Om de övriga karaktärerna

Lars-Axel Lagerkrantz (Svärmorsdröm, 45 år)
Din snobbige far. En kapitalismens trotjänare som blint styr och ställer över folket.

Inger Lagerkrantz (Bimbo, 42 år)
Din mor. Dummare än tåget. Hon envisas med att ge dig stora
uppsättningar av smink på dina födelsedagar, men du använder det
naturligtvis inte. Du försöker ständigt trycka i din mor lite sann feminism, men utan
resultat.

Askarius Lagerkrantz (Blivande Rötägg, 8 år)
Din lillebror. Ett hopplöst fall. Otroligt bortskämd. Han har alltid fått allting han pekat
på. Om ingen vänlig själ gör punkare av honom kommer han att bli ännu värre än dina
föräldrar när han blir stor.
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Kristoffer Hjalmarsson, Hårdrockare 18 år
Favoritkaffe: Dricker inte kaffe
För bara ett par månader sedan var du en vanlig gymnasieelev som gick naturprogrammet i Skara.
Men en beklaglig incident som involverade en kaxig hipp-hoppares oskyddade huvud och en hård
elgitarr gjorde att du blev avstängd från undervisningen. Du blev istället placerad på det äldre paret
Odeldorfs lantgård i Falköping för arbetsplatsutbildning. I början tyckte du det var pest och pina, men
snart började du nästan trivas med lantlivet. Nu på sommaren sommarjobbar du för en mindre penning
och bor i drängstugan.
Din huvudsakliga syssla på gården är att spatsera runt i stövlar när bonden Lars inte hinner göra det.
Moralen bland gårdens djur riskerar att sjunka om ingen gör det. Det är också du som får gå upp och
väcka tuppen varje morgon klockan 05:00. Om du försover dig gör även alla på gården det, eftersom
som tuppen inte gal, och allas dygnsrytm blir skadad.
Du älskar hårdrock och är helt såld på allt som är svartrock och ”gotiskt”. Egentligen borde du hata
den sockersöta miljön på landet och skulle hellre arbeta på någon lite mer ”gotvänlig” arbetsplats,
exempelvis en kyrkogård eller i ett bårhus. Dessvärre fanns det inga gymnasieutbildningar med den
inriktning, åtminstone inga som du kunde komma in på.
Men allt är som sagt inte skit på gården, det går att hitta roliga saker att göra. Du brukar sätta upp döda
sniglar på uthusväggarna som du heroiskt har jagat upp och nedgjort. En tämligen imponerande
samling med tanke på den korta tid du haft på dig.
Familjen från Stockholm som ska komma på besök kanske kan tillföra lite spänning i tillvaron på
gården. Du är inte säker, men tror att familjens dotter är i din ålder.

Egenskapsvärden
STY 10, UTH 9, SMI 11, INT 8, UTS 10, STO 12, KP 11

Några färdigheter
Gömma sig 14, Ljuga 14, Låsdyrkning 10, Slagsmål 9, Spela
elgitarr 5, Stil 13
Tillhygge: Spade 8 (1t10+1 i skada)

Rollspel
Somliga skulle kalla dig lat, men det är fel. Du väljer hellre
termen ”bekväm”. Ditt språk är tämligen enkelt och du
talar mest om gamla vinylskivor med band som ingen
hört talas om.

Utrustning
Du klär dig uteslutande i svart och bär alltid något
ur din stora samling av gotiska smycken samt
en t-shirt med sataniska anspelningar och
bandnamn. Under arbetstid bär du motvilligt
ett par gröna stövlar och en spade. Spaden
är i och för sig rätt cool. Den skulle säkert
kunna dunkla ihjäl någon och fungerar
utmärkt att gräva ner ett lik med.
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Kristoffer Hjalmarsson, Hårdrockare 18 år
Om de övriga karaktärerna

Eskobar Stjärnkvist (Smartis, 34 år)
Nåt sorts forskarfreak som ska bo ett par veckor på gården medan han undersöker
nåt meteornedslag. Verkar rätt kul tycker du.

Lars Odeldorf (Bonde, 63 år)
Tjock och trevlig bonde. Han borde betala dig bättre, tycker du. Annars är
han rätt cool. Han gillar visst dansbandsmusik så du planerar att omvända
honom till att börja lyssna på lite skön dödsmetall. Snyggt skägg har han och
en stor samling gummistövlar.

Hulda Odeldorf (Bonde, 59 år)
Hon lagar god mat som du mer än gärna tar för dig av. Hon vill nästan alltid bjuda
på kaffe, trots att du inte gillar det.

Magnus Skugge (Sotare, 30 år)
En sotare som klär sig i svart. Trots klädvalet lyssnar han inte alls på hårdrock,
men det kan du ju försöka ändra på. Han har varit på gården i några dagar för
att se över gårdens skorstenar och kommer att stanna minst en vecka till.
Han delar drängstugan med dig under tiden.
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Magnus Skugghe, Sotare 30 år
Favoritkaffe: Mörkrost
Du är en skicklig sotare, traktens mest efterfrågade och stoltserar med ett ständigt fullbokat schema.
Hemligheten till din framgång är att du tar stor stolthet i allt arbete du utför och är mycket noggrann. Allt
måste göras ifrån grunden och inga problem kan lösas förrän alla fakta klarlagts, vilket gör att vissa
kan uppfatta dig som långsam och trög. Men det är naturligtvis ganska långt från sanningen.
Även om du inte är speciellt smart eller beläst så har du faktiskt en akademisk bakgrund. Du är du en
av de få i landet som har doktorerat i Skorstenshistoria. Tyvärr skrattar de flesta när du berättar det.
Du är på gården för att dona lite med husets invecklade spissystem, som behöver en uppfräschning
sedan senaste kontrollen. Enligt dina kalkyler kommer det ta cirka en veckas fixande att få allting i
funktionsdugligt skick och du sover därför av praktiska skäl över på gårdens drängstuga.
Odeldorfarna tar emot sommargäster och denna vecka skulle det tydligen komma någon förnäm
Stockholmsfamilj. Det kan ju vara intressant och se hur de fina människorna klarar lantlivet.

Egenskapsvärden
STY 16
UTH 14
SMI 11
INT 6
UTS 5
STO 14
KP 14

Några färdigheter
Händig 12, Meka 16, Ramla 12, Se i mörker 9,
Skrämma 11, Sota 23
Tillhygge: Sopkvast 16 (1t6+3 i skada)

Rollspel
Du tar stor stolthet i ditt yrke. I övrigt är du ganska
trög och asocial. Du är van att fajtas med fåglar till
följd av de många skorstenar du rensat genom
årens lopp.

Utrustning
Av praktiska skäl är du naturligtvis klädd i svart. I
din kompletta uppsättning av sotningsredskap ingår
en synnerligen stor sopkvast.
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Magnus Skugghe, Sotare 30 år
Om de övriga karaktärerna

Eskobar Stjärnkvist (Smartis, 34 år)
Nån sorts fjantig stjärnforskare som springer omkring och tar jordprover här
och där. Han bor på gården sedan några dagar tillbaka, men syns bara till vid
kvällskaffet. Skumt. Du kanske borde introducera honom i sotningens ädla
konster?

Lars Odeldorf (Bonde, 63 år)
Trevlig bonde som du kommer väl överens med.
Du har hunnit genomföra många och kostsamma
sotningar av hans skorstenar och rör. Egentligen borde väl hans skorstenar
på lantgården bytas och genomgå en totalrenovering. Men det är ju som
dina kollegor brukar säga. Man ska inte döda hönan
som värper guldägg.

Hulda Odeldorf (Bonde, 59 år)
Trevlig tant som gör god mat och gott kaffe. Hennes matlagningskonst gör det
värt att dra ut på arbetet några extra dagar.

Kristoffer Hjalmarsson (Hårdrockare, 18 år)
Ung missanpassad kille som sommarjobbar på
gården. Du delar drängstugan med honom under tiden som du bor på gården.
Han lyssnar mycket på högljudd musik och bär konstiga smycken och kläder.
Det är ganska kul att prata och driva med honom.
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Askarius Lagerkrantz, Blivande Rötägg 8 år
Favoritkaffe: Har bara druckit kaffe en gång. Med 14 sockerbitar och mjölk.

Egenskapsvärden
STY 5
UTH 9
SMI 13
INT 12
UTS 9
STO 6
KP 8

Några färdigheter
Jojja 12, Knyta knutar 14, Ljuga 17, Spela spel 20, Tejpa och klistra 11, Tjata 18
Tillhygge: GameBoy 11 (1t3 i skada, kan även kastas som avståndsvapen)

Rollspel
Varför anstränga sig? Varför bete sig bra? Jag får ju ändå allt det jag vill ha.

Utrustning
Shorts. T-shirt. Keps. GameBoy Advanced

Om de övriga karaktärerna
Lars-Axel Lagerkrantz (45 år, Svärmorsdröm)
Din puckade och rika farsa.

Inger Lagerkrantz (42 år, Bimbo)
Din puckade och rika morsa.

Sophie Lagerkrantz (17 år, Punkare)
Din puckade och fula syrra.

GameBoy Advanced (1 år, spelkonsol)
Din enda och bästa vän.


