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Vdlkommen rill Höstmörker, en skräck$rlld berättelse som

utspelar sig hösten l94l pä,en liten ö utanftir den Hallandska

kusten. Spelarna tar rollerna som medlemmar i en arkeologisk

expedition som ovetandes dras in i en fasansfull historia och

inser efter hand (kanske ftirsenr) am platsen bär på dunkla

hemligheter djupt begravda under jord. Scenariot bygger en

hel del på interaktion med de spelledarpersoner som figurerar

i scenariot (öborna) och kommer därftir atr kräva att spelleda-

ren sätter sig in i vilka de är och vilka motiv de har. Vidare

#tersträvas en gradvis stegrande skräcl«tämning. Från att i
början vara en lättsam humorbetonad stämning bör scenariot

efter hand byta form för att mot slutet ftirvandlas till en mar-

drömsliknande och vettsberövande berg-och-dalbana. Att
spela scenariot fullr ut kan ränkas ta ganska så lång tid. Därftir

presenteras mot slutet ett antal afternativa händelser som vid

behov kan användas (eller struntas i) beroende på vilken tid
du har på dig. Det är (som alltid) upp till dig som Spelledare

att bedöma vad du rycker behövs ftir am bygga upp en hygg-

lig stämning. Ta bort, iindra, lägg till efter egen fri vilja!!!

Att avslöja och lyckas motarbeta den onda plan som de mörka

makterna skissat ihop i scenariot kan ryckas vara ganska så

svårt, och så är det!Att gå ur Höstmörlaet fullt frisk, oskadad

och utan ärr i sjdlen 2ir heller inte särskilt sannolikt (eller

kul..?) Tanken med scenariot dr att rollpersonerna skall stdllas

inftir laafter de egentligen bara kan darra och ge efter inftir
men ändå kampa for att kanske åtminstone komma undan

med livet i behå11... Jag avslutar introduktionen med art cite-

ra en ramsa från 1600-talet som Benerationer av sjömän -

skandinavier, ryskar, hollandare - redan i unga år fick lära sig:

"Lässoe, Nidung und Anholt

machen dtt menig stiirman nict uert olt"

Med särskilt tack dll Karen, Magnus och Björn ftir goda tips

och support! Välkommen i land på Nidingen!

Andrrs Hallberg september 2000

sYil0P§ts

Under slutet av 1800-talet finner en missionär under sina

resor i A-frika en uråldrig fetisch innehållandes själen från en

ondskefull Medicinman. Prästen blir besarr av

Medicinmannens sjiil och för med sig staryetten hem dli
Sverige. Under resan dodas hela besättningen av

Medicinmannen och farryget slås sönder mot klipporna utan-

ftir den lilla firrön Nidingen. Fyrpersonalen hittar den iland-

flutne döde prdsten som de begraver. De hittar oclaå dennes

tillh«;righeter och därmed fetischen.

Fyrvaktaren blir besatt av demonen och ftirbereder en besvär-

jelse för att nedkalla den fasansfulle guden Nyogrha. Innan

han lyckas blir han dock påkommen av sina assistenter som

lyckas ta kal på fyrvaktaren. Denne begravs tillsammans med

fetischen under rasmassor i en underjordisk kammare.

Historikern och författaren Eugen Östling reser under som-
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maren 1941 rill ön Nidingen utanFor Kungsbacka tillsam-

mans med sin assistent Smith ftir att arbeta med en bok. Han

finner spår efter det som inträffat tidigare på ön och kallar på

sin gamle vän, professor Hammar och dennes sällskap ftir att

hjälpa honom reda ut Nidingens fullständiga historik. Innan

dessa hinner anlända blir Ösding besart av Medicinmannen

och mördar sin assistent utan övriga öbors vetskap,

Hammars siillskap anländer till Onsalahalvön i september

samma år och hämtas med båt ut till Nidingen. Där kan de

stifta bekantskap med de ovetande öborna. Den besatte öst-
ling lurar sällskapet att det finns en hemlig skatt begravd ftir
att de skall hjälpa honom röja ur den gamla ritualkammaren.

Första dagen bjuds de på en middag hos fi,rvaktaren och kan

stifta bekantskap med samtliga öbor. Andra dagen påbörjar de

grävandet och kommer en bit ner i underjorden. Under nat-

ten dyker en illvillig skattletare upp, men denne faller offer ft;r

medicinmannen och återkommer senare som en levande död.

Tiedje dagen når de botten på hålet och finner spår från hän-

delserna ftjr 60 år sedan. Under natten röjer Ostling/medicin-

mannen ur botten på hålet och slutftrr besvärjelsen. I samband

med det tar medicinmannen $rsik form. Detta öppnar också

en gång i gropens botten. Denna gång leder sdllskapet under

morgonen den larde dagen till en av den gamle §rrvaktarens
hemlig kammare där de kan finna yrrerligare bevis ft;r vad

som skett på ön samt råka på en fasansfull levande död som

attackerar dem. Kaos bryter ut på ön när Östling slutltir ritu-

alen. Några öbor kan falla offer, expeditionsmedlemmarna

kan komma över fetischen och eventuellt ftirstöra den. Under

dramadska former stiger Nyogtha ner och ftirsöker hämta sjä-

larna, något som tar kal på Ösding och driver de överlevande

till långvarig galenskap...

HrsT()Rrsr( BAI(GRUI{D. tAs t iflsst0iliiREr{

Det var under märkliga omständigheter som den svenske mis-

sionären Axel Eriksson kom över fetischen under sina resor i

Afrika. Närmare wå veckors Fård genom olandig vildmark och

längs strida floder hade ftirt den orädde gudsmannen och hans

f<;lje till de mest avlägsna platserna av Kongos inland.

Möjligheten att sprida herrens ljus över A-frikas ännu icke

upplysta urbefolkning skänkte honom enorm sinnesfrid och

fick honom att ta risken att fudas dit ingen vit man ftirr satt

sin fot. Den 13 januari 1875 nådde han så sitt mål f<;r fdrden,

en avlägsen by befolkad av ett primitiw skogsfolk. "Nyogtha"

hade befolkningen i grannbyarna viskat med skräck i rösten.

"Namnet på en primitiv och luaftfull skogsgud" l<id tolkens

ftirklaring som wensken senare nedrecknade i sin dagbok,

något som senare skulle visa sig stämma, men på ett sätt som

ingen kunde ana. En mörk och tillsynes ogenomtränglig låg

dimma svdvade bland de små trfiyddorna och skinkte y-tter-

ligare ödesdiger stämning åt platsen. "En pbts så tom såuäl på

lif som på Gud"s lius. Det rychs mig som om Djäfvuhn sielf ned-

stigit och utpknat alh spår af menshlighet. En djup hiensln au

oro fillzr min lehamen och allt hopp om att finna lif på dtnna



gudsJi;rgrena pku ar nu f;rsuunnet." Efter att nogsamt ha

genomsökt den rysta och tillsynes övergivna infödingsbyn fann

man i utkanten en nedgången hydda vars innanmäte uppfyll-

des av en stor burliknande konstruktion. Egendomliga tecken

syntes inkarvade i väggarna och på det stampade jordgolvet.

Bakom det Fingslande trägallret liggandes på en badd av tör-

nen fann den ftirbluffade missionären den märkliga och

skrämmande fetischen. En knapp meter hög, tillverkad i

mörkt trä och belamrad med skrämmande symboler och med-

aljonger ryckes den utstråla negativ energi och mörker.

Vad som fick den ftirbluffade prdsren arr fore med sig den

ogudaktige figurinen står ingenstans att finna i hans notering-

ar men hans ftiljalagare kunde notere en markant fträndring

i hans beteende.

När Axel Eriksson den l2 mars 1880 steg ombord på segelfar-

tyget The Mermaid som tog honom från Kins.iassa,

Kongostaten till London var det som en deprimerad och ned-

bruten man, plågad av ångest och jagad av mardrömmar...

EnscllEil
I hundratals år har Medicinmannens själ levt i staryn. Efter ett

liv tillagnat dyrkan av mörkerguden Nyogtha genomfördes en

ohygglig ritual där Medicinmannens själ rog sin boning i den

vedervärdiga fetischen. Till en borjan dyrkad och upphojd,

men så småningom fruktad och hatad levde den ftirvridna sjä-

len alltjämt i sin laopp av trä. Med dden uwecklades ftirmå-

gan att kunna ftrdas bortom denna, att kunna ta andra krop-

par i besittning. Förmågan am kunna förtära människosjälar

Benom att sluka deras skuggor. Förmågan att vdxa sig allt star-

kare ftir att med jämna mellanrum frammana och överlämna

offren till den mäktige guden Nyogtha...

tAS IYÅ: tYRlIAlfiARttl

"Vi har en f)rlisning uid Mahn!" De orden fick manskapet på

den Halkindska §rrvaktarön Nidingen på fömer under en av de

värsta stormnätter i mannaminne. Ledda av fyrvaktare Alfred

Antonsson rusade frrbiträden Erik Månsson och Karl

Bergman samt extra fyrbiträdet Mats Matsson ut i snötjockan

ftir att ftirsöka undsätta de nödställda sjömännen. I det knap-

pa ljuset som genererades från mannarnas stormlyktor och i

skenet från de mdktiga willing$rrarna s§mtades intet från

revet, men bortom den vrålande vinden kunde de h<ira ljudet

från ett farryg som slogs i bitar någonstans därute.

Ett ndstan organiskt kompakt mörker hindrade mannarna från

art kunna se eller göra någoc åt denna knappt omskrivna ftir-

lisning den 28 december 1882.

När stormen efter ett dygn bedarrat fann man de sorgliga vra-

kresterna av det brittiska ångfarryget S/S MaryAnne, men den

enda l«opp som flöt iland var den från en död prdst.

Fyrvaktare Antonsson noterade ftirbluffad att den svårt tillcy-

gade kroppen hade flera anmärkningsvärda egenheter. Huden

var askgrå och såvåil hår, naglar, tänder och ögon yar svarta som

natten, Det ndstintill oidentifierbara ansiktet var dessutom ftir-
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vridet i en skräckinjagande grimas. Vidare funderade han över

övriga sjömäns märkliga fiirsvinnande samt den blygsamma

mängd vrakgods som flutit i land.

Då man ft;r tillFället var tämligen isolerade på ön beslutade

man sig ftir att begrava den obehagliga kroppen. Ndstan en

månad senare bargade man det ftirsra ftjremålet från ftjrlis-

ningen. Det var en demolerad koffert som fyrbiträde Månsson

observerat drivit in på några meters djup som sedermera fiska-

des upp och visa sig härröra från Mary Annes undergång.

Kismn visade sig innehålla Axel Erikssons sista tillhörigheter:

Kläder och korrespondens samt några märkliga arrefakter från

Afrika, daribland den vidriga fetischen från vilken fyrvaktaren

kände en märldig dragning...

Den ftiljande tiden kunde öborna ftilja Fyrvaktare Antonssons

gradvisa dekadans. Han piågades svårt av mardrömmar och var

snar till vrede och aggression, sena nätter tillbringade han i det

östra fyrtornet vars källare bestående av naturliga grottrum och

gångar genom åren använts som lagerutrymme och kolkallare

och som han nu inrett till sitt privata arbetsrum. I sjdlva verket

var nu $rrvaktaren i medicinmannens våld. På samma sätt som

fetischen tidigare snärjt den olyclsalige prästen hade den nu

besatt ännu en kropp som den nu bOrjade använda som instru-

ment för sin plan. Efter år av ondskefulla värv var snaft tiden

inne att återigen frammana mästaren Nyogtha.

Medicinmannens sjiil verkade i sin nya boning och ftirberedde

den slutgiltiga ritualen. Stenar placerades ut i egendomliga

mönster på ön, en of[erkammare inreddes och från kammaren

under $rrtornet spelades hypnotiska ry.tmer på nätterna. De tre

frrvaktaråmiljerna på Nidingen bc;rjade drömma vidriga

drömmar om levande mörker. Den 5 december 1883 nedteck-

nade Fyrvaktaren sina sista ftirvirrade tankar. Utbromet från

vulkanen IGakatau i Indonesien (26 augusti samma år) fick

stora mängder fint stoft att täcka himlen dven över hela värl-

den och i det rödaktiga skenet såg han dll sin fasa hur hans

vanliga skugga hade siillskap av ytterligare ett tjugotal. Detta

funderade han över i sina sista ftirvirrade noteringar. De rådi-

ga biträdena Månsson, Bergman och Matsson sökte upp

Antonsson, konfronterade honom och försökte förgäves tala

honom tillrätta. Då denne vägrade ftirldarade Månsson att

man nu tagit ifrån honom beFälet och så fort höststormarna

lagt sig ämnade köra honom och hans famil.i i land. Den vid

det har laget vansinnige Antonsson svarade med hånskratt och

vrålade aft ingen skulle komma undan levande.

Morgonen efter hittades Månsson d<id i sin säng, enligt vad

man erfor avliden i sömnen. Stormen tilltog och trots aft det

var dag låg ett tjockt mörker över det vilda havet. Samtidigt

som de livrädda och ftirtvivlade ämiljerna låste in sig i sina hus

återvände Bergman och Matsson, nu beväpnade med jaktge-

vlir, dll fyrtornet dar den besatte frrvaktaren barrikaderat sig,

nu i fud med att slutftira besvärjelsen. Efter att med våld for-

cerat ytterdörren tog de sig ner i fyrens kdllare och ånn till sin

stora förvåning etr antal sedan tidigare okinda rum och trånga

mörka gångar. N:ir de slutligen fann den ndstan nakne och



vansinnige Antonsson i sin heliga kammare med nedsotade

väggar såg de till sin fasa att denne ftirvandlats på samma sätt

som den döde prästen som de funnit tidigare. Med kolsvart

hår och ögon fyllda av mörker satt han framfttr fetischen spe-

lades ftirtrollande rytmer på sin trumma sjungandes ett ento-

nigt hypnotiskt mantra tillägnat skuggmdstaren Nyogthta.

Plötsligt slutade musiken och ftirlamade av ftirvåning och

slaack såg de hur den vidriga uppenbarelsen som nu rycktes

utstråla mörker långsamt reste sig upp. Talandes en blandning

av uråldriga afrikanska språk och uttalandes sedan länge bort-

glomda förbannelser gjorde han ett utäl mot den chanslöse

Bergman. Med ett vidrigt vrålande omslöts dennes kropp av

ett kompakt tillsynes organiskt mörker som efter några sek-

under strålade ihop med $rrvaktaren vars svarta aura fiir ett

ögonblick rycktes än mer kompakt. Samtidigt som Bergmans

d<;da kropp träffade marken och hela kammaren fylldes av ett

triumfatoriskt vrål hojde det tjugofemåriga extra fyrbiträdet

Mats Matsson sitt gevär och av$.rade med några sekunders

mellanrum fem 10, 15-millimeters kulor mot sin chef och ftir

några veckor sedan vdn och ftirebild. Stilla bedjandes "Fader

Vår" kunde han sedan se hur l«oppen med en vidrig grimas

livlös fttll dll marken och hur ftir ett ögonblick ännu en ges-

talt lösgjorde ur det mörker som nu strömmade ur den

döende Anronsson. I några sekunder skådade han medicin-

mannens sanna skepnad och såg hur denne efter att ha for-

mets av svärta flöt ut i en dimma som snabbt förtärdes av

fetischstaryn. Marken skakade liksom av detonationer och

den omtöcknade unge mannen wingades rusa genom de

mörka gångarna ftir att inte omkomma i det kollapsande

grottsystemet.

De fann honom morBonen efter, sittandes framftir det högres-

ta fyrtornet, blek och ryst. Stormen hade bedarrat och då

undsättningen äntligen kunde ta sig ut till Nidingen var det

med sorg man kunde konstatera att tre goda mdn mist livet

och en sitt ftirstånd under omständigheter som aldrig riktigt

klargjordes. Farrygsftirlisningen kom aldrig att riktigt uredas,

ny personal med åmiljer skickades till ön, den unge Matsson

blev kvar och tillfrisknade såsmåningom, men aldrig tillräc-

kligt for att minnas den fullständiga sanningen. Incidenten

med den vansinninge Fyrvaktaren rystades ner av åmiljerna

och man diktar ihop en historia: "Fyrvaktaren och bitrddena

var på fisketur i en mindre båt. Rensnålen till motorlampan

bröts av i munstycket, så båten gick inte att starta. Under

tiden drev snipan allt längre ut fran land. Och på stranden

stod de nödstdlldas fruar och barn och såg hur männen, en

efter en, ftirsvann i vamnet och drunknade..." De enda som

kdnner dll detaljer om incidenten 60 år senare är just Matson

och dennes brorsdotter Dagmar Sundin som båda lever på ön.

Då den förstnämnde nu uppnått en ålder av 9l år har åren

och de fasansfulla hdndelserna i det ftirflutna kommir ikapp

den gamle mannen och långsamt drivit honom till galenskap

och ftrvirring. Den sistnämnde, en bitter sjömansänka har

heller inget intresse av att dra upp gamla bortglömda fasor
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från ftirr, utan vårdar sin farbror i stiilhet.

FAS 3: ]llST0RllfiRl{

En strålande sommardag den 28 juli l94I anländer histori-

kern och författaren Eugen Ösding till on Nidingen tillsam-

mans med sin assistent och följeslagare Hans Smith. I färd

med att kartlagga historiens nedslag langs Hallandskusten ftir

en kommade bok i ämnet intresserar han sig för de stenrösen

vid vilka man nyligen funnit flertalet intressanta ftiremål,

såsom t ex )xor och andra redskap han misstänker kan spåras

rilbaka till järnåldern.

Efter korrespondens med frrvaktare Gustaf Hielm ordnar han

inkvartering i ett av de tre boningshusen. Efter nogsamma

undersökningar väcks hans intresse ftjr öns tusenåriga historia

och han påbörjar dllsammans med Smith enklare exkavation

av eft srenröse på öns norra sida. Han ft;rbryltas över de märk-

liga stenformationer som utplacerats av den vansinnige [yr-

vaktaren ftir närmare femtio år sedan och då han inte kan

finna någon logisk ftirklaring till dess ursprung ft,rfamar han

ett brev till sin gamle vän och kollega professor Hammar som

han vet har några veckors ledigt efter fiöreläsningar i

Göteborg. (Handout #l) Den 3 augusti skickar han sin assis-

renr ftir att köpa ftirnödenheter och posta Hammars brev i

Varberg och fortsätter ensam sin planlaggning av ön och dess

mysterier.

En lätr storm blåser upp och han skall just avbryta ftir kvillen

då han noterar att marken rycks ha rämnat i närheten av ett

röse, liksom en igenrasad underjordisk kammare. Pl<;tsligt ger

marken vika. Den olycklige professorn faller handlost ner i

underjorden och slås medvetslös mot stengolvet...

När Hans Smith hämtas av biträde'§il'erner ett dygn senare

uppsöks han av professor Östling på sitt rum och hinner

norera en lätt förändring i dennes beteende innan han över-

rumplas av en plötslig attack från den gamle, vars ögon nu

ftirvridits av kolsvart uråldrig ondska... De övriga invånarna

på ön anar inget. Det är bara den småtokige gubben Matsson

som mumlar ryst ftir sig sjiilv i sin rullstol.

Medicinmannen har efter nästan sextio års slummer funnit en

ny värd och ämnar fortsätta där han så nesligt blev avbruten.

Han finner dock till sin stora frustration att urladdningen vid

hans ftirra värds död ått ritualgrottan under det ösra tornet

att raseras fullständigt. Han ämnar ftjrsöka gräva ut de vikti-

gaste delarna av denna, gömmer Smiths packning och l,iuger

ftir frrvaktarens familj om Smiths frånfiille. "Han har rest fir
att häka ?å skhtingar i Vnstergotbnd... "blir ftirklaringen som

ingen har orsak att bewivla. Den ende som känner till att

Smith återvänt till tin efter sitt besök på fastlandet iir biträde
'§flernet 

men i sin enfald reflekterar han inte över detta fak-

tum.

Östling lyckas dessutom skaffa sig tillträde till det sydvdstra

frrtornets kellare ddr han installerar sig. Han använder sig av

samma nyckel ftr att komme åt östra tornets kiillare der

bakom en igenmurad vdgg rasmassorna finns. Vis av tidigare



erfarenhet ftirsöker den onde afrikanen att agera något mer

ftirsiktigt och att denna gång inte underskatta sina motstån-

dare.

Under tiden ftirbereder professor Hammar och hans grupp sig

for en behaglig resa till Nidingen och ftir några veckors trivsam

vistelse under semesterliknande ft rhållanden. Fortfarande lyc-

kligt ovetande om de fasor som väntar dem under några höst-

dagar 1941.

iltDfi{Gff{S HTST0RTA

Längs den svenska kusten finns åtskilliga plamer som blivit

kända eller <;kanda ftir sina många flarrygsfurlisningar, men av

alla beryktade skepps§rkogårdar har Sveriges ftirsta frrplats
Nidingen i alla tider tagit en särstdllning. Här ftiljer en upp-

spaltad hisrorik över Nidingens historia. Ingen av händelserna

spelar någon central roll ftir scenariots utveckling men sätt dig

ändå in i dem någorlunda och läs gärna upp valda delar ftir

spelarna innan spelstart. (Naturligwis har de flesta av dem

dgnat sig åt bakgrundsforskning). Andra historiska noteringar

kan de bl a finna om de studerar dokumentationen på fyrvak-

tarens kontor.

1622 Danske kung Christian IV beäller Hallands länsherre

Mogens Gyldenstjerna att låta uppsätta ett sjömärke på

Nidingen.

1624 Fyrplacen på Nidingen anläggs av'§figei Auchus och

Michel Jungmand. Fyren drivs av stenkol.

1629 För att lättare kunna skilja Nidingen från andra frrar i

området uppftirs fyra vippfyrar på Nidingen, under överinse-

ende avJens Pedersen Grove.

1645 Yid freden i Brömsebro övergår Nidingen i Svensk ägo,

och blir Sveriges första frrplats. Siste danske $rrftirvaltare är

Peder Jensen.

1676 Fyren släcla under l«iget mot Danmark -1680, och

Nidingen skövlas av danska mupper.

1689 Vippfyrarna har ftirfallit genom bristf:illigt underhåll av

Michel Mårtenson Lund, och ersätts av vanliga fyrlyktor pla-

cerade direkt på marken.

1717 Dä fyrkostnaderna blivit alltfor betungande for svenska

l«onan, beåller Karl XII aff Eren skall släckas, och fyrpan-

norna skall föras till Halland.

1719 Fyrningen kommer åter igang på Nidingen.

L766 En mistklocka placeras på Nidingen, vilket gör det mtij-

ligt att uppskjuta nybyggnad av $,ren. Nidingen blir veterligt

den ftirsta fasta frrplats i viirlden med ordnad mistsigndering.

1832 Nya firrar borjar uppforas. Fyrsystemet är enligt det nyas-

te systemet, Polheimers-Löfrrenörns system.

1834 Besiktning av de nyuppftirda fyrbyggnaderna genomftirs,

Fyrvaktarnas hus blir även vinterbonat.

1834 15 december, ftirsta gången de båda nya frrarna tiinds.

1846 Fyrtornen byggs om till dubbla hojden och linsapparater

och rovoljelampor installeras. Fyren fi'r en ljusstyrka om 900

Hefnerljus.

lS46 19 maj, sista gången det eldas med kol på Nidingen.
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1873 Nidingen utrustas med framladdningskanoner för misr-

signalering. 3 srycken tolvpundiga kanoner.

1883 Nidingen får en ångsiren [ör mistsignalering vilket gör

klockan överflödig.

1884 Nya lampnäbbar med tre vekar insätts. Man övergår

oclså från rovolja till fotogen i fyren. Ljussryrkan ökas 2,5

gånger till 2500 Hefnerljus.

1886 Mistldockan awecklas.

1890 En von Otters klippapparat monteras i det sydvästra $,r-
tornet.

1905 Nidingens frrar förses med luxlampoq varvid ljussryrkan

fyrdubblas, till 10000 Hefnerljus.

1911 En röd sektor omåttande Lillelandsrevet anordnas från

den östra frren.
1914 Ångmaskinanläggningen ftir mistsignalering byts ut mot

mororer och luftkompressoranläggning jämte siren ftir kom-

primerad luft.

1930 ftt ny'tt hus ftir $,rmdstaren byggs och de wå andra

husen moderniseras.

1940 Sirenen byts ut mot en ryfon driven med komprimerad

luft. Sirenen avger vid drift en ljudstöt om sex sekunder varje

minut.

SAMMAI{STIILI.NII{G ÖIVER II{I{THATVARI AF

ÄmsErEr flRffiRtlAtTÄRt Å uotmrH:

Jens Pedersen Grove ........... ....1631 dll1639
Peder Jensen .....1639 till 1646

Caspar Otto Sperling ......1646

Bengt Hansson................... ....1646 till1649
Marcus Larsson.......... .............1649 dll1657
Michel W'ernle .1657 dll1660
Casgar Schmidt ....................1660 :J,ll 1670

Maria Sofia de la Gardie.. .......1670 åll1676
(Fyrarna slackta) ....................1676 :ill 1680

Michel Mårtenson Lund.............................. I 680 till 1 695

Marcus'W'ernle .1695 till1707
Anders Bör.iesson Gathe .............................. 1 7 07 dll 17 l0
Chrisdn Larsdotter..... ............1710 till 1717

(Fyrarna slackta) ....................1717 dll l7l9
Christin Larsdotter och jB Callien..............1719 till 1722

Fogden Thorin och

kaparkapten Sven Nilsson. ......1722 till1723
Överstelöjtnant Johan Baltzar Callden ........17 23 rill 17 32

Johan Busck .....1732 till1747
Skånska Stenkolsverket ................... .............17 47 till 17 63

Peter Bagge... ....1763 dll1766
Sven Schale och Nils Lindahl .1766 rill 1767

Sven Schale... ....1767 till1786
Lotsuppsyningsmannen i Onsala ................17 86 dll 17 9 6

Major Lars Malmsten .............1796 till 1801

Greve Eric Ruuth ........... ........1801 till 1811

Anders Gedda........... ..............1811 till 1820

Zakarias Berggren och A Börjesson..............1820 till lB34



Hans Petter Berg ............. ......1834 tilll865
AlfredAntonsson.............. .....1865 dlll883
CarlViktor Nordling ............1884 till 1907

August Hermansson ..............1907 till l9l6
Olaus Olsson ...1916 till 1938

Gustaf HieIm............ ....................från 1938

ilrDrlrcEr{ (}cfi Dts 0MGtvt{tt{GAR - mt ÖlIERsfifi

Nidingen är belägen syd*ydvdst om Kungsbacka, ungefer 314

mil ut i havet sydväst från Hållsundsudde, som är den sydli-

gaste udden av fastlandet väster om Kungsbackaforden.Ön

Nidingen är inte särskilt stor. Den är ungefrr en kilometer

lång och endast 300 meter som bredast. Någon gång kring

50O-talet el« steg skapelsen upp ur havet tillsammans med en

stor mängd kringliggande diaboliska reu. Ör, är tämligen flack

och uppenbarar sig som en kalt skär. Det finns inga träd eller

buskar på Nidingen, men mellan de stora stenfdlten väl ett

antal praktfulla grdsängar.

I vdst skådar man den inbuktning i strandlinjen som kallas

Kausahamnen. Denna består av en tämligen långgrund vik

med vinschanordning med vilken man kan dra upp båtarna

på land.

På Nidingens södra sida finns en ca 700 meter lång smal udde

bestående av uppkastad klapper- och kullenten.

Undervattensrevet, som i en vid båge fortsätter från denna

udde ut till Klockfotsrevet, är så grunt att det vid laaftigt låg-

vatten är ndstan torrt hela vägen. Man kan då gå från

Nidingen ut till Klockfoten där man kan beskåda rikliga

mängder knubbsälar.

Lillelandsrevet sträcker sig rakt i öster till oml«ing lfi)0 m

från Nidngens östligaste udde, Det har frtt sitt namn på

grund av att det vid vissa rillfällen bildas ett litet skar kallat

Lilleland. Det är oftast format som en halvcirkel eller en

långsmal l«ok. Det kan bli upp till 1,5 m htigt och cirka 30-

40 m långt. Lilaom det kan stiga upp på en natt, så kan det

lika pl«itsligt ftirsvinna, så att man kan fara där det dagen ftirut
varit land, med en mindre båt. Skäret kan ibland ligga uppe

kanske en vecka och något längre, men vanligen åir det ej syn-

ligt så länge. Det kan dröja flera år innan det visar sig, och ett

annat år kan det lägga upp sig flera gånger.

Holländarevet ligger cirka 600 m sydost likaledes från den

östligaste udden Det utgöres egendigen av Havrareves östli-

gaste del, men som det går en ränna på 3-4 meters djup mel-

lan dessa rev har det förra revet ätt sitt särskilda namn, efter

att en hollandare en gång ftir lange sedan strandat just på den

östra delen av revet.

Hawarevet ligger ca 600 m rakt i syd om Nidingen

Havrarevets östligaste del, som gränsar till HolLindarevet,

består egentligen av ett stenrev som sträcker sig från en min-

dre udde belagen ca 200 m vdster om Nidingens ösdigaste
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udde. Dema stenrev är synligt långt ut i vattnet och vid dess

sydligaste del, där revet svänger vdsterut, avslutas revet med ett

väldigt stenblock, kallat Havrastenen, som avtecknar sig långt

från stranden. Ursprunget till revet och stenens namn är

okänr.

Klockfotsrevet ligger syd och väst om Nidingelandets västli-

gaste udde. Det är på grund av sin stora utsträckning ett sär-

skilt farligt rev. Det består delvis av väldiga blockstensbild-

ningar. Aven detta rev har ett friliggande, över vattnet synligt

jätteblock, "Klockfotsstenen", även kallad "Norrmannen"

sedan en norsk båt rände på blocket i tjocka och gick ftirlorad.

FyruoRNr,N (6 A 7)

De mest utmärkande byggnaderna är naturligwis de båda

stenfyrarna. De är Majestäriska sexkantiga skapelser byggda i

gråakdg mörk sten och omkring t,jugo meter höga. Ovanftir

§rrarnas portar sitter inmurade plamor med texten: "Bygdt

1834 o Påbygdr 1846" . När man tagit sig in i något av tornen

ser man till vänster den lilla kdllarporten i mörk ek och

ordendigt låst. En nedgången stentrappa med ett rangiigt

räcke leder upp till en cirkelrund kammare som lyses upp av

ftinstergluggar. tappan leder sedan vidare upp till själva fyr-

aggregatet som utgörs av kraftiga luxlampor. Lamporna

omges av en fascinerande linsapparat som medelst kraftiga

linser ftirstärker ljuset. (l den östra $,ren finns ett rött filter

som skapar en sektor av rött ljus mot Lilleland) En dörr leder

ut till en balkong från vilken en fantasdsk utsikt erbjuds. Det

enda ftjrutom det röda skenet i den östra fyren som skiljer tor-

nen åt är kdllarna.

DEr ÖsrRÅ FYRTORNETS KT{TLARE (7)

Erismal trappa utan räcke leder ned i detta dunkla rum utan

elektrisk belysning. Mängder av gammal bråte Lådor, kasse-

rade möbler, gamla linser och lampor från $,rarna ligger sta-

plat i högar tdckta av spindelväv och damm.

De mesta av frjremålen är rent sl«äp, men en del användbara

ftiremål kan himas har. Bland annat skymtar prästens gamla

koffert fram under röran. I den ligger resterna av några afri-

kanska artefakrer: ett spjur, en dolk, en mask och några fiirg-

glada tygsrycken. Häri ligger också en komplett men illa

åtgången priistklädsel samt ett fotografi på den gamle prdsten.

(Handout #12)

Bakom en gammal tom hylla som står uppställd mot den

norra väggen leder en gammal bortgltimd gång, cirka en och

en halv meter hög in i mörkret. Väggen har varit igenmurad

och man kan se spår från hur någon forcerat den (Ösding).

En halvmeter in i gången ligger en hög av sönderbrutna tegel-

stenar och om man kliver in i mörkret bland spindlar och grå-

suggor hamnar man snart i en något rymligare skrackinja-

gande kammare (Se uid"are information i scenariot).



Dsr vrisrna FyRToRNETs I«iLL{RE (6)

(Pnoresson Ösruxcs rourttc)
En smal trappa leder ner i deua trevligt ombonade rum. En

tjock röd matta ligger på golvet och små gulnande gardiner

täcker fönstergluggarna. På väggarna hänger avlor med havs-

motiv och en stor sjömanskista står parkerad mot den norra

väggen. En säng, en träbänk och ett rangligt slaivbord med en

stol står utspridda i lokalen som mestadels lyses upp av ett

antal små fotogenlampor. I ett litet skåp ftirvarar professorn en

mängd läkemedel. Bl a finns här lugnande medel och kloro-

form.

På sl<rivbordet tronar Östlings skrivmaskin och överallt syns

papper, böcker, kartor och dokumentation. Under en lös sten-

platta i golvet ftirvarar Ösding den onda fetischen. Då och då

plockar han dock fram den och dllbeder den med okända ftir-

bannelser och bortglömda hymner.

FönnÅossyccNAD (5)

I furrådet (som dagtid vanligrvis står olåst) ftirvaras en stor

mdngd material. Allt är i tämligen gott skick och är lätt att

hitta.

Här finns bl a: S$flar, rep, lampor, hinkar, säckar, tunnor, en

grdsklippare, kratta o s v...

I Anslutning till förrådsbyggnaden syns re cisterner §,llda
med söwatten.

Ureoass (14)

En vdlskött träkonstruktion med tre dörrar utrustade med små

hjärtformade håI. Även de mest känsliga kan besöka dessa toa-

letter, då de är vdlpar$,merade och töms forhållandevis ofta

Slonooex (8)

Ett liter båthus frllt med en mängd föremål. Här kan man

hitta: åror, fiskenät, bojar, segel, en defekt båtmotor, en rodd-

båt, flyrvdstar, en vattenpump med tillhörande brand-, och

bevattningsslangar.

Jono«ÄrmnEN (9)

bakom en trädörr under en liten kulle strax utanftir g:irdagår-

den ligger jordkdllaren. Den är ftirstärkt med betong och

ombyggd ftir att kunna tjäna som s§ddsrum. En ordentlig

jd.rnport, låsbar från insidan skymtar fram. Mörk och kall och

tämligen rymlig är den utmdrkt ftirvaringsplats ftir diverse

maffaror.

Knur ocu ForocENFöRRÅD (10)

En låg byggnad ordentligt tillbommad. På dörren syns en var-

ningssymbol ftir Explosiva Varor. llrutet ftirvaras i ett stort

antal trätunnor och dr sedan ldnge oanvdnt och av tämligen

dålig kvalitet. Fotogenet ftirvaras i dunkar av metall och iir

fortfuande brukbart.
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Mrstl'.msrcNsusET (2)

Em tegelhus med påbyggt utkikstorn. I byggnaden syns spår av

rör från den nu nedmonterade ångmaskinen. En rejil motor

med tillhorande luftkompressoranläggning är nu kopplade till
sirenen som ses sticka upp på taket.

KaNoNenNn (11)

Tre rekorderliga mistkanoner i tungt svart gjutgods står utpla-

cerade längs havslinjen. Grds vdxer vilt omlaing dem och de

ser oanvända ut.

DEr sroRa BosrADsHUsEr (3) - Sa sEpARÄr KARTA

Upprest 1832 och ombyggt 1870 är detta Nidingens största

boningshus. Huset är i gult tegel och står stabilt på gårdspla-

nen intill det vdstra $rrtornet.
Köken: Enkelt utrustade med vedeldade spisar och med små

matbord med enkla stolar.

Malte Mårtenssons rum (rum c): Ett tämligen ostädat rum

som osar svegt av cigarettrök och instängdhet. Gardinerna är

ftirdragna ftir ftinstren och i dunklet skådar man en obaddad

säng. I en garderob förvarar Mårtensson några minnen från sitt

liv som laiminell: Några knivar, ett knogjärn och en blydagg.

På golvet ligger några ihopknycklade försök till karleksbrev till
fröken Palm. (Handout #6) | eu senare skede av scenariot kan

man oclaå hitta de foton som Pelle Åtting tog från sin båt. (se

scenariot)

Mats Matssons rum (rum e): Ett enkelt möblerat rum med en

säng och ett bord. På väggarna hänger skeppskartor och foto-

grafier från torr. På väggen ovanftir sängen hänger hans gamla

jaktgevär, eft Jarmann framstocksgevär från början av 1880-

talet (kaliber 10,15 mm). Dagmar Sundin ser till att hålla

rummet välstädat.

Dagmar Sundins rum (rum a) : En vdlstädad och ombonad

kammare. Mängder av gröna vdxter frodas härinne.

Radiorum (kök b): Ett litet §'ffe som ddigare tjänat som kök,

nu utrustat med en enkel korwågsradio på ett rangligt skriv-

bord. På en anslagstavla syns diverse sjökartor och anropsfre-

kvenser. Slaivbordet belamras med slarviga noteringar och

diverse loggbticker. Den som rotar runt har kan hita en histo-

risk ftirteckning över ftirlista farryg i Nidingens omgivningar

(Handout #9).

Smiths rum (rum g): Ett litet enkelt möblerat rum med en

marra, en säng och ett skrivbord. Här bodde Östlings assistent

till den 4 augusti då han blev mördad. Östling har avlägsnat

alla tillhorigheter, Om man flyttar på mattan ser man i golvet

spår efter en mörk fläck. (blod)

Övervåningen (ej karta): Det låga taket göra att en normallång

person måste huka hdruppe. Sex enkla baddar står utplacerade

i de lokalen. Här sover det arkeologiska sällskapet.

Dsr MhroRE BosrADsHUsET (1)

(DEN caum FYRMAsTARBosTÅDEN)

Uppft;n i gulaktigt tegel1852 som bostad till dåvarande fyr-



mästaren tjänar huset sedan 1930 som biträdesbostad.

Byggnaden inrymmer tre ftirhållandevis enkla rum och kök.

Erik ri?'erners rum: Ett enkelt möblerat rum som doftar starkt

av tobak. Överallt står små miniaryrskepp och farryg ftirst-

klassigt modellerade av \7erner. I en liten bokhylla står sjo-

fartslitteratur och i en koffert ftirvaras flera flaskor prima rom

och whisky.

Fröken Palms rum: Ett ombonat rum som kombinerar

Fröken Palms boning och skola. En svart tavla sitter på väg-

gen och em lågt bord med sex stolar står i mitten av rummet.

Ett sl«ivbord vid bordets kortända tjänar som kateder. En

valbaddad säng står i hörnet.

FvnvnrrnnsosrADEN (4)

Derta hus som tillskillnad från de andra boningshusen är upp-

fört i trä inhyser fyrvaktare Hielm med familj. Byggnaden är

något större än den gamla $rrmdstarebostaden och innehåller

ftirutom sovrum, §rrvaktarens kontor och kok en elegant

möblerad matsal. Detta rum är det enda stort nog att samla

alla öbor på samma gång. (Nätt och jamnt) Ett långbord i ek

med prdktiga kandelabrar täcker upp halva rummet, väggarna

täcla av tavlor med havs- och båtmotiv. På spisell«ansen står

en skrämmande afrikansk statyett. (Handout #11) Om man

undersöker den kan man finna ett brev inuti, sl«ivet av den

besatte missionären. (Handout #3)

Dessutom ftirvarar fyrvaktaren litteratur och dokumentation

på sitt kontor. T ex listan över tidigare $,rvaktare (Handout

#16) har finns oclså öns enda telefon, en hembrdnningsappa-

rat och i ett stiill wå gevär av Mausermodell.

PnÄsraNs cRÅV (12)

Belägen på en steril platå på den östra udden och lagd i öst-

viistlig riktning. Graven har en stor vitaktig sten upprest vid

huvudgärden i öster. Under stenarna vilar restetna av den

ilandflutne prdsten. Hans vittrande skelett är kolsvart och av

prdstkappan återstår bara multnande rester. I händerna l<ra-

mar skelettet vad som varit en gammal bibel. Det enda som

återstår är läderpdrmen som bär spår av ett inristat Nyogtha-

tecken. (Handout #13)

GMwimsrN (14)

Se scenariot ftir mer information

PERSOIIGATTERI

Fyrvaktaren: Gustaf Hielm, 49

Hielm har innehaft ämbetet fyrvaktare i tre år. Lika nitisk,

ordningssam och auktoritär han är som yrkesman, lika vänlig

och trevlig iir han i socialt umgänge. Hielm håller ordning på

Nidingen och ser till att hålla obehoriga borta från fyrområ-

det under arbetstid. Han kdnner inte till någondng om fasor-

na ftir 60 år sedan, förutom att dåvarande fyrvaktaren och wå

biträden avled i en tragisk drunkningsolycka. Fyrvaktaren är

tuffoch kommer att behålla lugnet scenariot igenom.
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Flnvaktarens Fru: Mdrta Hielm,47
En iikta husfru med alk vad det innebär. Vänlig men bestämd,

det sistnämnda särskilt mot barnen.

Fyrvaktarens barn: Olle, 14 , Ebba, 12, Gunnar 4

Ljusa, solbrända och (relatir.t) väluppflostrade.

Till barnaskaran räknas oclså fuvid 24 som är utflugen och

studerar Ekonomi i Göteborg.

Öns yngre befolkning är naturligwis en kdlla ftir bra [ör att

inte använda sig av när det gdller att skapa komik och/eller

dramatik. Naturligwis kommer de att cirkulera laing fynd-

platsen och ställa dll med bus och oreda med irritation till
foljd. Särskilt kul är am låta dem rikta in sig på den som har

kortast stubin och redan är en smula uppretad. "Fajbror

Fridh, vad händer om jag skruvar på den har kranen..?, Titta

fajbror Fridh! Dina klader flyter ut på havet!!!"

llrabbor och maneter kan oclaå dyka upp på ovdntade stdl-

len... En daghor de hur barnen springer runt och jagar varan-

dra (f<ir ovanlighetens skull???). Någon lägger plotsligt marke

till hur Olle istdllet för ett trdsvärd svingar ett kolsvart män-

niskoben i luften. Vid undersökning visar det sig vara ett kraf-

tigt lårben, totalt genomsvart. Om han tillfrågas berättar han

att han funnit det ute vid prdstens grav. (Mycket riktigt är det

en del av missionären Eriksson som barnen sett sticka upp ur

grdset).

Fyrvakarbitade Erik'W'erner, 34

Glad och trevlig, lite långsam i tanke och tämligen nervöst

lagd. Denne ungkarl röker ständigt på en kritpipa en illaluk-

tande tobak. Hans stora passion i livet är ärryg och han är en

mycket skicklig modellbyggare. Han har funnits på ön i sex år

oc[ kdnner inte till något om händelserna fcir 60 år sedan. I

hans ägo fanns det mynt som Eugen Ösding använder som

"bevis" gentemot sällskapet och som han sjZilv hittade vid en

vindsröjning ftir wå år sedan.'§?'erner kommer om han utsätts

ftir slaackfyllda händelser att drivas mot vansinne, något som

yttrar sig i maniskt och irrationellt beteende och utmynnar i

apati.
'§?'erner dr den enda på ön som känner till am den mördade

Smith återvänt dll Nidingen efter sitt bCIök på fastlandet den

3-4 augusti, det var'§7'erner som lämnade och hämtade denne

vid bryggan i Onsala. Om han dllfrågas eller konfronteras

kommer han genast att berätta om resan och att det sista han

såg var hur Smith lämnade bryggan på Nidingen och gick upp

mot byggnaderna.

Fyrvaktarbiuäde Dagmar Sundin, 57

Tjurig och rystlåten. Mystisk och skum. Alkid kladd i enkla

mörka kläder. Tär hand om Gubben Matsson som dr hennes

Farbror. Dagmar ftjddes i Kungsbacka ett år efter de fasor

som utspelade sig 1883. I ungdomen träffade hon fyrvaktare-

biträdet Valfrid Sundin och flyttade 1910 ut på Nidningen dit
hennes farbror återvänt efter vistelse på sanatorium. Tiagedin



som kom att ftirändra hennes liv inträffade 1926 dä hennes

make gick genom isen. Sedan 1928 har hon sjalv arbetat på

Nidingen som biträde. I stora drag känner hon till omständig-

heterna kring farbroderns tidigare galenskap, men kommer

inte självmant att berätta något. Om hon pressas hårt eller

konfronteras med hållbara bevis kan Dagmar dock mowilligt

tänkas avslöja delar av bakgrunden, flrämst för att renwå sin

farbror. Dagmar har fätt sin beskärda del av tragedier och fasor

och lårer sig inte beröras av de med fruktansvdrda händelser.

F'yrvaktarbiträde Malte Mårtensson, 23

F d ungdomsbrottsling från Onsala som tillbringat några år av

sin uppväxt på uppfostringsanstalt. Denne till det ptre vdlar-

tade yngling lyckades få jobb på Nidingen 1940 genom taffligt

forfalskade papper. Tillsynes lugn och sansad, trevlig och höv-

lig men frlld av hat och aggressivitet. Det krdvs ingen detektiv

ftir att konstatera att unge biträde Mårtensson hyser starka

känslor ftir fröken Palm. Han har under en tid något tafatt för-

sökt uppvakta henne på olika sätt, dock utan större framgång.

När nu en grupp män dyker upp på ön, varav några unga och

starka, ser han dem som rivaler och i den svartsjukt raseri kan

ynglingen drivas till att utftira hemska saker. Den gode Öst-

ling kan tänkas kasta mer ris på brasan genom "vdl valda ord

mellan $,ra ögon" till den impulsive ynglingen ftir att få
honom att begå dåd som kan avleda misstdnksamheten från

honom själv. Malte Mårtensson har dock g.iort inbrott i Öst-

lings kammare där han läste och lät sig luras om den falska

skatten. Han kontaktade sin kollega i brott, den ökände ban-

diten Pelle Åtting. Nu vill de båda åt det klingande silvret.

Under den andra dagen på ön kommer han att ge sig av med

en båt för att träffa Åtting och utbyta information.

Mårtensson kdnner inte till något om Nidingens historia och

bryr sig inte heller. Biträdet kommer under resans gång besatt

av tanken på att finna skatten att dras mot sit kriminella for-

flutna, något som ican utmynna i sabotage, inbrott och våld.

Han kommer dock ofrivilligt att hjiilpa sillskapet i slutet av

berättelsen genom att hitta Östlings fetisch och stjdla den.

Fröken NvaPalm,Z2

Anstiilld som fyrvaktarbarnens skolfr<;ken tillbringar hon

varannan vecka på Nidingen. Fröken Palm bor i Varberg där

hon studerar Modersmålet och Litteraturhistoria. På lediga

stunder skriver hon noveller och dikter. Fröken Palm är en

intelligent och självständig ung kvinna med stora planer och

visioner för framtiden. Hon har under den senaste tiden upp-

vaktats av biträde Mårtensson, något som hon upplever som

smickrande om dn en smula enerverande. Det kan tänkas am

även någon i sällskapet går och kärar ner sig i unga fröken

Palm. Det visar sig dock snart att hon inte låter sig imponeras

så läc. Hon är tämligen intelligent och har en vass tunga när

det behovs. Under utgrävningens gång kommer hon att dyka

upp några gånger och visa intresse fttr deras framsteg. Hennes

uppfattning (som hon dock helst häller ftir sig själv) är att man
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bor låta bli att gräva upp och ftirstöra gamla gravar och andra

fornminnen. Hon dras naturligwis till den starke och hovlige

kapten Dammer. (till somligas ftirtret). Om någon ftjrsöker

lägga an på skolfröken (och inte dabbar sig alltftir uppenbart)

kan hon föreslå en liten roddtur i s§mningen. Om kavaljeren

inte avskrdcks av detta kan detra göras till en tämligen komisk

historia med unga "oskyldiga'fröken som ber att å ro "Ojdå,

jag tappade årorna...", ivägflytande åror och en skamsen upp-

vaktare som antingen rvingas ta en simtur eller ropa på hjalp.

Fröken Palm ogillar framfusiga män och älskar att stdlla till det

ftir alltftir självsäkra tölpar.

Mats Matsson, 91

Fåordig, mysko gubbe som mest muttrar obegripligheter ftir

sig sjiilv och viftar med sin käpp. Vansinnig och rullstolsbun-

den men har en tendens att dyka upp på de mest omöjliga

platser uttalandes kryptiska meddelanden. Dagmars farbror

som levt hela ndstan sitt liv på ön som biträde. Han upplevde

och överlevde Antonssons besatta galenskap 1883. Efter den

fasansfulla episoden kurerades han under några år på sanato-

rium i Varberg och återinträddde i tjänst på Nidingen 1887

mer eller mindre återstdlld. Sedan dess har han upplevt ett

stort antal frTrvaktare komma och gå och upplevt otaliga dra-

madska ftirlisningar. 1929 pensionerades han som biträde efter

ett dramatiskat liv. Under alla dessa år har han plågats av

fasansfulla mardrömmar och ftir ungefär tio år sedan 1932

drabbades han av ett slaganäll efter vilket han aldrig varit sig

riktigt lik. Gubben Matsson kan komma att hjiilpa (eller stj?il-

pa) sdllskapet genom att ftirtdlja ftirvirrade brottsrycken från

det fttrfluma.

Prof*essor Eugen Ösding, 61

Östling är en aktad och respekterad professor i Historia tillika

författare till ett antal böcker och skriftsamlingar.

I litteriira och intellektuella laetsar har han gjort sig känd som

en vänlig och karismatisk man med många vänner.

Som värd åt Medicinmannen pågår en ständig nedbrytande

process i laoppen. Han är knappt någon sömn och plågas av

ständiga syner och mardrömmar. Östling är delvis fortfarande

"sig sjdlv" men är korrumperad av ondska, sjåilviskhet och dju-

riska drifter. Som "Sig själv" kan han fortfarande upprätthålla

en någorlunda respektabel fasad och duperar och ljuger ftir sin

omgivning. Emellanåt, särskilt nattetid, tas kroppen helt över

av Medicinmannen och ftirvandlas till ett livsfarligt vilddjur

helt skrupelfritt och utan mänskliga kdnslor. När slutfasen av

bewärjelsen inletts kan den onda anden ta fysisk form och fär-

das bortom Ösdings kropp. Professorns plan är att sluföra

besvdrjelsen som $,rvaktare Antonsson påbörjade 1883, men

for att lyckas måste han komma åt ritualkammaren som har en

central berydelse i slutftirandet. Ösding skickade efter sin kol-

lega Hammar innan han blev besatt och var då mest fascinerad

av de mdrkliga stenformationer han funnit och ämnade utftira

enklare utgrävningar. Nu har han ändrat planen och lurar



mycket överrygande sällskapet att röja ut den gamla kollapsa-

de kammaren. Han kopplar ihop ett silvermynt som biträde
'§f'erner funnit med legenden om en gammal försvunnen

skam.

När kammaren är utröjd slutför han besvärjelsen och öppnar

de kosmiska portarna fcir sin mdstare Nyogtha. Det enda tec-

knet som visar att Ösding är besätt är multipla skuggor som

framträder om han skull utsättas ftir rött ljus. (exempelvis från

den östra fyren)

Hans Smitl, 26

Historiesruderande, professor Östlings assistent.

(fiirsvunnen och mördad, återfinns i en brunn i det gamla

offerrummet under den östra fyren) Smith for dll fastlandet

den 3 augusti fur att posta brevet och inftirskaffa utrustning.

han kom överens med biträde \(erner att bli hämtad em dygn

senare, något som bara denne och Ösding känner till. Alla

andra på ön tror på Östlings lögn att han rest bort ftir att träf-

fa sina släktingar. Gottfrid Rundin kan komma med ledtrådar

som leder sdllskapet på spåren. (lis mer i scenariot)

Gotdrid Rundin,47

Radioamatör från Kungsbacka. Rundin har vid några tillfillen
haft kontakt med firrvaktaren på Nidingen via korrvågsradio

och avlyssnat radiotrafiken under en tid tillbaka. Han har

överhört en hemlig konversation mellan biträde Mårtensson

och Pelle Åtting dar de diskret samtade om silverskatten. Herr

Rundin är virrig och enormt pratglad. Vill vil men det blir
ofta fel. Den välvillige spelledaren kan låta Herr Rundin ta

rollen som nyrtig informatör och bl a varna dem ftir Pelle

Åtting och påvisa mordet på Smith. (bis mer i scenariot)

Pelle Åtting, 32

Sprirsmugglare och tikand bråkmakare från Varbergstrakten.

Han har fäm korn på den falska skatten som han i samarbete

med Mårtensson tänker finna och roffa åt sig. Slcyr inga medel

i jakten. Åtting är dock domd av ödet att falla offer för

Medicinmannen och senare dyka upp som levande d<id.

Innan detta kan han s§mtas i början av historian där han

knäpper bilder på sdllskapet och senare när han gör strand-

hugg på Nidingen och ftirsöker gräva upp skatten.

DEr AnrG0r()crsrfi siiLr.sKAPEI (lmRAKIÄRtRl{A)

Professor Gunnar Decimus Hammar, 64

Professor i Arkeologi och ftiråttare. Bosatt i Uppsala där han

verkar på universitetet. Han är gammal vän till Professor Öst-

ling som han respekterar som kamrat och kollega. Hammar dr

beldst, ftirnuftig och balanserad. Professorn är att betrakta

som expeditionens ledare och en mycket skicklig sådan.

John Widdn, 23

\7iddn är en ung arkeologistuderande och sedan ett halvår

tillbaka professor Hammars assistent. Unge herr Viddn dr en
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mycket inte[igent, känslosam poet och konstnär men ftir den

saken skull inte rädd fur att hugga in när det krävs.

Herr Assar Fridh, 46

Tidigare en mycket duktig och ambitiös lärare i kulturhistoria

och historia. Magister Fridh går fiir närvarande igenom en

personlig kris då han nyligen upplevt en smdrtsam skl.ismäs-

sa. Han är deprimerad och tar onödiga risker genom att testa

gränser och lagga sitt liv i Guds händer. Professor Hammar

har ftirbarmat sig över sin gamle vän och låtit honom ftilja

med på expeditionen isy{te att ä bukt med sina psykiska pro-

blem. Fridh är den som ligger närmst att påverkas allvarligt av

de händelser som kommer att utspela sig på Nidingen och

kanske drivas närmare galenskapen.

Kapten Harry Dammer, 39

Harry Dammer är en flygkapren från Uppsala. Som duktig

femkampare dger han kunskaper inom exempelvis pistolsky-

re och Fäktning och är dessutom kunnig i meteorologi.

Kapten Dammer är en hederlig och modig gentleman och til-

lika professor Hammars svärson. Han kommer att fungera

som sdilskapets fysiska tillgång. Ingetsom han ftiretarsig rycla

misslyckas och han kommer inte någon gång under resans

gång att brpa ihop eller tappa modet.

Carl Gripenstedt,28

Gripenstedt är en ung man som fötts med skeden i mun. Som

son till Friherre August Gripenstedt är han van att å sin vilja

igenom. Bakom den självsälaa fasaden döl,ier sig en mycket

liten och osdker männsiska. Hans far är gammal vän och til-
lika finansiiir till professor Hammars tidigare expeditioner.

Carl har beordrats av fadern am lolja med då denne hoppas

kunna leda in honom på rätt väg. Gripenstedt är allergisk mot

kroppsarbete och kommer att försöka maska och ftirhala verk-

samheten. Sannolikt är att han dessutom kommer att påver-

kas mycket negativt när det börjar hetta till om öronen.

ilY()GTHA

En mdktig gudomlig varelse som ingår i den s k Cthulhu-

my'tologin, i obskyr engelskspråkig litteratutr ibland även

omnämnd som "The Thing That Should Not Be". Nyogtha

sägs leva någonstans i de mest vedervärdiga underjordiska

grottor och uppenbarar sig som en enorm oformlig massa av

massivt mörker. Dess syfren är okända förutom ftir ett litet

antal perverterade och sjall<;sa anhängare. Ett möte med

denna ohyggliga endtet kan driva vilken människa som helst

till långvarig galenskap.

HIST0R|EI{ 0M CARSI$I Jtt{SE]{S StfiTT:

Carsten Jensen var en illa beryktad dansk fogde i början av

1600-talets Bohusldn. Han anwarade for uppbtird av skatt,

men istdllet ftir att låta allt oavkortat gå till laonan så ftir-

skingrade han en mindre del till egen kassa. Detta fortgick i



flera år, och efterhand hade fogde Jensen samlat på sig en

ansenlig ftirmögenhet. 1611, strax innan utbrottet av

Kalmarkriget mellan Sverige och Danmark-Norge, fick

Carsten oroande underrättelser om att en kunglig revision var

på gång. Då Jensen visste att de skulle avslöja honom, så för-

sökte han rädda vad som räddas kunde, och samlade ihop sina

skatter ftir att fly med båt till Sverige. Eftersom sikten inte var

den bästa navigerade Carsten Jensen alldeles fel. Hans båt

sprang läck, och sjönk sedermera. Carsten Jensens doda kropp

flot iland och skatterna återånns aldrig.

Vad som egendigen hande på havet har inte varit känt, men

Ösdings "efterforskningar" ryder på att Jensen gick på en gryn-

na vid Nidingen och började ta in vatten. Jensen lyckades baxa

skatten till den obebodda ön Nidingen där han begrov den.

Därefter ftirsökte han laga läckan och fortsatte mot Sverige,

med åtalt resultat. AIla spår av att det skulle ligga en skatt

begravd förstördes slutligen då fyrplatsen anlades.

IffiAIfiTAU

Namnet på den ö vars vulkan skapade ett märkligt ljusfeno-

men under 1883. Tiots att vulkanen var belägen på andra

sidan ,iordklotet kunde man ocl«å i Sverige observera detta

egendomliga röda sken. Den gamle $,rvaktaren såg sig själv i

detta röda sken samma år och ftrrundrades över att han alsta-

de eu tjugotal skuggor. I scenariot kommer smarta karaktärer

att ryda ledtrådar (bl a från gubben Matsson och frrvaktare
Antonssons noteringar) som kan leda dem till slutsatsen att

den som är besatt innehar muldpla skuggor när han blir belyst

med rött ljus. De belästa i sdllskapet kan tänkas kanna till lite
om händelsen. I professors Hammars medbragta dokumenta-

tion kan de också ta reda på en hel del matnyttigt. (se handout

#4 om röda skenet)

SCEI{ARI()T IAR SIil BÖRJAI{:
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I den lilla båthamnen sträcker sig halvmurkna bryggor likt ft;r-
vridna träskelett ut i det svarta vattnet. Ett tjugotal sjöbodar

mdrkta av ddens tand tornar upp sig på land och vid dessa

fladdrar sargade nät i den l«aftiga sjöbrisen. Tjdrtunnor och

bojar belamrar området, lilsom tomma fisklådor i staplar. Tie

gistna fiskeskutor ligger ftirtöjda med kraftiga tampar och

gungil fram och tillbaka med ett olyclabådande knarrande

läte. Masterna sträcker sig mot de gråtunga s§arna och ska-

par ett smattrande ackompanjemang av linor som slår i vin-

den. Då och då hörs måsarnas gilla skrin likt en spöklik ord-

kis solosång som tillsammans med den vinande vinden och

vågsvallet slepar en märklig och mdktig havskonsert.

Luften är frisk och vindarna som smalsatts med salt ftir med

sig starka dofter av ruttnande fisk, tjära och tång.

Vindpinade Enebuskar täcker de grå sluttningarna som omger

hamninloppet utanlor vilket ett antal öar och slcir sticker upp

ur havet.

En svartVolvo med tillhörande gengasaggregat och en lätt last-
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bil med kapell har just trängt sig ner ftir den smala snårbevux-

na grusvägen och parkerats vid vändplatsen. Professor

Hammar, Herr Fridh och assistent Widin får hjalp av den i

svart uniform kladde chaufforen Johansson från universitetet i

Göteborg och bärhj:ilpen de overallklädda bröderna Åxin att

lasta ur den arkeologiska utrustningen. De övriga i sällskaper

väntas anlända när som helst och klockan tio skall professor

Ösrling hämta dem med båt. Några minuter senare gör kapten

Dammer storstilad enmi på en Husqvarna-motorcykel och

efter J'tterligare en stund skumpar Gripenstedts vdlpolerade

sportbil, en amerikansk åttacylindrigAuburn med kompressor,

trevdxlad låda och hydrauliska bromsar, ner mot hamnområ-

det. Efter att ha givits möjlighet att bekanta sig med varandra

och diverse fordonsnycklar överlåtits ti[[ chaufftiren Johansson

och hans medhjälpare hörs några minuter över tio det stilla

dunkandet från en fiskebåt från det ndstintill mörka havet.

Den gistna skutan Max Sievert lägger till vid kajkanten och en

dldre kvinna med barsk uppsyn hojtar från hytten. "tir fut her'

rarnt som shall hämtas till Nidingen?".

Hon presenterar sig som Dagmar Sundin, Fyrvaktarbiträde

och verkar allmänt tjurig.

Lastning av den mycket tunga utrustningen påbörju och

under tiden dyker den osannolike figuren Gottfrid Rundin

upp på rrftel.Ja, jag tiinhte jag shulle morsa på henarna innan

fu begau sig ut på dz sju hauen..."Utan att presentera sig btirjar

han på ett påträngande sätt att ftirhöra sällskapet och rota i

deras packning."själu är man ju ingen tjöman direht. Nii snarare

en inbiten bndhrabba, jag har så infernalisht htt att må d,åligt

på sjön, och sjasjuha drt är inget ax leha med! Jag minns sjdlu en

gårug när..." Med lite tålamod kan man dock å veta att

Gottfrid är radioamatör och hävdar att han haft radiokontakt

me! Nidingen under många år. Han påstår sig vara personlig

vän med fyrvaktarfamiljen och har minsann alat med "Den

genomtrealige profesor Wxling". Han fortsätter att gaffla tills

dess att båten lämnar hamnen eller någon tystar honom hand-

gripligen. Chauffiir Johansson verifierar att han kommer att ta

hand om samdiga fordon åt dem, och möta upp på på kaj-

kanten efter en vecka om inget annat avtalas.

Med ett kufiskt leende vinkar Rundin av dem när de ldgger ut.

"Lycka till! Hoppas ni tänker på en stackars fattig radioamatör

när ni kommer tillbaka med guldet..." ropar han strax innan

de är bortom hörhåll.

0MEtttT!

Båten glider stilla gungande ut i Kungsbackafiorden och ndr de

på ett tjugotal meter passerar en utstickande träbrygp lägger

de märke till en halvskum figur som placerat sig med en

kamera längst ut vid vattnet. Han dr kladd i en sliten sjöman-

sjacka, bär kaptensmössa och tar upprepade gången foton på

båten. Ropar de vinkar han som svar och fortsätter ta bilder.

(Det är den ljusskygge skurken Pelle Åtting som ftirbereder sin

kommande skattjakt med att fotografera sina blivande offer...)



pÅ sOunil oril sd
Ombord på den lilla fiskebåten ligger nät och några bojar och

man känner en stark odör av ruttnande tång och fisk. Måsar

kretsar skränande kring masten. Resan till Nidingen går i syd-

vdstlig riktning ut genom Kungsbackalorden och ftrbi Mal<i

Sund. En och annan fiskeskuta, ett stort frakdarryg och någon

segelbåt skymtar till havs. De flesta isällskapet upp$,lls av en

harlig frhetskänsla av arr sräva ut på det mdktiga havet.

Gripenstedt känner dock av en lätt sjösjuka. Dessutom har

han hört att årvattnen längre ut skall vara minerade och att

det ryktats om minor som slitit sig och drivit fritt tills dess att

någon oskyldig fiskebåt kommit årande...

Dagmar visar sig inte vara av den pratsjuka sorten. Hon kan

dock ge dem lite grundläggande fakta om Nidingen. Hon

berärtar oclaå (om de undrar) att professorn fätt ftjrhinder

och kommer att möta upp på bryggan. Frågar de om guld-

skatten som Rundin nämnde svarar hon surt att "dtt uar dct

dummaste jag hört..." Om hon anser att sällskapet är allför
påträngande eller ndsvisa sjasar hon ut dem från sryrhytten

som hon sedan låser.

Efter en knapp halvtimma kan de slcymta Nidingen i !ärran.
Under de gråtunga skyarna liknar den låga ön med sina wå

frrtorn på avstånd mest ett pansarskepp eller ubåt.

Allreftersom de kommer närmre märker de hur komplicerad

infarten tiil ön verkar vara. Under vattenytan noterar de fler-

talet srygga rev sticka upp ur det mörkret.

Med strypt moror glider båten långsamt in mot den lilla bryg-

gan och sällskapet kan strax innan klockan tolv å en ftirsta

blick av den beryktade ön Nidingen.

Vid bryggplatsen ligger en mindre segelbåt och wå roddbåtar

f<;n<;jda. I närheten syns ett litet båthus vid vilket nät hänger

på tork. Från bryggan till gårdsplanen går en grusgång omgi-

ven av ett gräsFält som överallt penetreras av stenar i olika stor-

lekar. Vid gårdsplanen som omgdrdas av en hög gärdagård

syns merparten av öns byggnader. Förutom de majestätiska

sexkantiga stentornen ligger h:ir tre större bostadshus, några

skjul och frirrådsbyggnader. Svenska fanan vajar i den läma

sjöbrisen och runt byggnaderna vdxer tämligen vildvuxna snår

och buskar. Sex personer, såvdl vuxna som barn kommer ned

mot bryggan, ivrigt vinkandes mot båten. En tjock stank av

förruttnelse slår emot landl«abborna då de ser att vaftnet run-

tom täcks av ett kompakt brunsvart lager av tång och hur

stora svarta flugor surrar i luften.

ilmrcn ruiltl!
Fyrvaktarbiträdet Erik \ferner hjdlper dem med ftirtöjningar-

na och sedan är det dags aff försöka m sig och den orympliga

utrustningen i land. Båten gungar orovdckande i tången och

bryggan är hal. Kanske någon ramlar i...?

Efter att ha tagit sig på fast mark vdlkomnas de av Fyrvaktare

Hielm som hdlsar dem hjiirdigt välkomna till Nidingen. Han

presentera-r oclså de övriga närvarande: Hans fru och barn

samt biträdet W'erner. Han tillägger att Biträde Mårtensson dr
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i land fcir am hämta barnens skolfröken som väntas anlända

ikvell. Undrar de berättar han att fröken Palm från Varberg

besöker dem varannan vecka fttr att upprätthålla barnens

skolgång. Han skickar ivdg sonen Olle ftjr att hämta profes-

sorn. Denne rusar raskt iväg mot det vdstra $rrtornet. Under

tiden ftirsvinner Dagmar raskt upp mot bostadshusen. (Om

någon kommenterar henne kan Hielm berätta att hon ofta

kan vara lite svår i början, Han kan oclaå nämna att hon dock

tar vdl hand om sin farbror, gubben Matsson)

Någon i sällskapet blir terroriserad av lille Gunnar 4 år som

vill veta väldigt mycket. "Wm ä du? Vffir ä du har? Vad a dii?"

(Pekar på vdskorna) o s v, o s v...

Hielm kan nu svara på ytterligare frågor eller berätta mer om

ön. Nagra minuter senare släntrar dock professor Östling ner

mot bryggan. Han ger ett tämligen vitalt intryck trots att

håret står på ända och att han är orakad. När han år syn på

gruppen som anlänt lyser han upp. "Vänner! Välhomna!"Han

skakar entusiastiskt hand med dem. 'Jag är så glad ax ni hundt

dyha upp. Har ni trffit dz treuliga öborna?"Efter att ha awer-

kat de obligatoriska artighetsfraserna (Hur mår ni?, har resan

gått bra? o s v...) brirjar snllskapet röra sig upp mot byggna-

dena. "Mina uänner! Ni måste uara tröttlt efier resan! Strill

packningen har så fir ni hjalp med inkuarteringen. Maten står

uppduhad så pasa på att fi någonting i er så ses ui uid flag'
stången om en timma. Jag har så mychet att uisa er... "Professorn

avböjer alla frågor "Vi tar dtt senare..." och återvänder till den

vdstra frren. Fyrvaktaren passar på att bjuda in dem till en

viilkomstmiddag klockan 20.00 i $rrvaktarbostaden innan

han lämnar dem.

Dagmar Sundin har rullat ut Gubben Matsson på årstubron.

Där sitter han och blanger på den nya gdsterna. Om någon

tilltaiar honom stirrar han stumt ti[baka på ett genomträng-

ande, nästan obehagligt särt.

Fru Hielm visar dem sitt rum på övervåningen i det stora

huset, och var de kan ffdtta av sig om de så önskar, sedan

bjuds de en enkel sopplunch i köket och några minuter ftir sig

sjdlva.

RUI{DVAI{DRII{G

Några minuter efter utsatt tid dyker professor Östling upp vid

flaggstången, nu något mer respektabel, uppkladd i kavaj och

nyrakad. "Vilhet spännandr uälzr ui fin! M måste uara ordtnt'

ligt nyfihna på uarfir jag har dra§t hit er. Oroa er inte! Jag skall

snart räta ut alla fågetechen! Gentlemän,frlj *;S!"
Han tar dem på en snabb vandring runt Nidingen. Pekar ut

bostadshusen, jordkallaren och f<irrådsbyggnaderna. De van-

drar fram till de imponerande frrtornen i grå sten. "Själu har

jag bchats fi öns bästa rum, i dtn uiistra firens hällare"berdttar

Östling. Sedan leder han dem moturs runt ön med borjan

från bryggan i söder. Han stannar vid prdstens grav. "Här

mina aiinner begraudts uisst en ilandfluun pri)stf)r närmare sex'

tio år sedtn. Wm han uar är lihsom mlchet annat på ön är höljt

i dunhe l. " Promenaden ftir dem sedan längs norra sidan. Han



pekar ut några stenrösen. "Dessa shall du ta en närmre titt på

senare. Från järnåldtrn..."Vid öns mitt stannar han igen och

pekar vdsteröver, ut mot havet. "Därate liger några au uärldzns

farligasn reu. En sådtn hAr dag han man inte tro at hundratab

farryg liger begrauda i hausbottnen diirute..."

Den observar-lte kan notera att det på vissa platser över hela ön

ligger ndstintill klotrunda svarta stenar utplacerade i, om man

undersöker saken, ett komplext mönster. (Det är ritualstenar-

na som Medicinmannen placerade ut f<ir 60 år sedan) Om

någon påpekar detta eller frågar över stenformationerna Öst-

ling nämnde i sitt brev blir han lite ställd men låtsas bara vara

glomsk. "Hrm, ja just dzt. De diir stenarna j a... Jag hålhr just på

ax f)rsöha hartlaga dtm. Påminn mig senare om att jag shall

uisa er en såzsr "(Något han ftirsöker ftirhala in i det langsta)

Han avslutar rundvandringen med am vika av in mot öns mitt

där han gör halt vid ett cal0xl0 m kargt stenFilt. Han tittar sig

omkring lilsom ftir att ftirsäl«a sig om att ingen ser, och talar

sedan med hogddlig men dämpad rösr. "Här mina uänner har

ui phtsen..." Efter en konstpaus fortsätter han entusiastiskt.

"Under dessa stenar ligger öns gamla kolft;rråd. Sedan många

år igenfrllt och oanvdnt. Dokument som jag kommit över

visar dock att man under bör,ian av 1800-talet gjorde en del

märkliga fynd i botten av kolbingen..." Östling gräver i kavaj-

0ckan och fiskar upp ett glänsande silvermynt. "Det här mina

uäniler är ett au drm..."Han låter myntet gå runt bland de när-

varande. "Som profesor Hammar sähert redtn sett är dzta uniha

siluermynt daterat hing 1600 ehr De utforshningar jag utJiirt på

Nidingen har fitt mig albmer öuerEgad om ax dtt rör sig om en

sedtn länge bortgliimd shaxgömma. För böuebn Hammar! Jag

trlr att ui är Fogdtn Jensens Silumkax på spåren! Vi homrner ax

gå till historienl" Östling dämpar sig igen och talar med vis-

kande röst. " Mina henar. On dzt är som jag tror och sorn jag

tlinher öuertyga profesor Hammar om, handkr dzt om dtt han'

she största enshildafindtt i modtm historia."

Ostling svarår nu på frågor och täcker upp eventuella wek-

samheter med de lögner som l«ävs ftir att överryga dem.

(Historien om Fogdens skatt finns på Handout #7) Om de

undrar kan han berätta att myntet funnits i biträde'Werners

sedan han fann det vid en vindsröjning (i samma rum som de

bor i) frir wå år sedan. Han lockar med ära, berömmelse och

rikedom och är noga med at engagera alla i gruppen. När de

samtalat en stund ursdktar han sig och drar sig tillbaka till fyr-

tornet ftir att Hammar skall kunna ftirbereda morgondagens

utgrävningar. Han tilliigger tillsist att han dessvdrre inte kom-

mer att vara att rdkna med när det gäller utgrävningen, då han

måste bli klar med boken inom tre veckor. Han påpekar att

han sista tiden varit så upptagen av att ftirsöka kartliigga forn-

lämningsplatsen aff boken wingats komma i andra hand. Han

lovar dock att sammansdlla det material han har ftir att ytter-

ligare övertyga sin professorskollega. De fi'r nu lite tid på sig

art undersöka stenfdltet i synnerhet och ön i allm?inhet.

(Kanske till och med påbörja utgrävningen) Öborna har åter-

gåm dll sina sysslor och barnen leker vid vattenbrynet.
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Kvdllen nalkas. Det spricker upp en smula och man kan beskå-

da solen sänka sig sakta mot horisonten och skapa ett oåttbart

vackert konstverk inramat av en dramatisk molnhimmel. Den

friska och kalla brisen dlltager och bruset från havet ökar i

intensiter.

I $rrvaktarbostadens lilla men hemtrevliga matsal samlas

omkring 20-tiden vid ett uppdukat långbord öns samtliga

invånare. Särskilt noteras på spiselkransen en egendomlig staty

av afrikansk härkomst. (Handout #11) Undersöker man den

finner man en omsorgsfullt intryckt bottenplugg. Inuti den

ihåliga staryn kan man hitta ett oroväckande brev. (Handout

#3) (Samdiga är närvarande utom Erik Werner som arbetar

vid §rrarna och barnen som äter i köket) Nu sluter även biträ-

de Mårtensson och fröken Paim upp och hälsar på de nyan-

Ia nda.

"Så intressant axfi hit en arkeobgish expedition. "rycker fröken

Palm. Den som är observant kan notera en illa dold skepsis

från Mårrensson.

Fru Hielm serverar en utsökt måltid bestående av torsk med

kokt potatis, svagdricka och ol. Samtliga verkar glada och

enrusiastiska ftirutom möjligwis Dagmar Sundin som tiurar

och Gubben Matsson som stirrar apatiskt framftir sig.

Fyrvaktaren är mycket intresserad av vad professor Hammar

har att säga om kollegan Ösdings fynd och teorier. Östling

själv tar aktiv part i diskussionerna och försöker ytterligare att

trissa upp skattletarstämningen.
"Vad tror professor Hammar ax ni han hitta undtr stenhögen?"

undrar biträde Mårtensson.

"Hur hng tid han utgräuningen tänhas ta?" undrar Hielm.
'Vlha är era respehtiue upp§fio i expedhionen?" frågar fr. Palm.

Frågorna fortsätter på samma sätt under måltiden.

Plömligt bryter Dagmar Sundin in. "Nonsens är uad dtt dr! Ni
hommer inte hixa annat iin problem i den diir gropen!"

Om någon undrar vad hon menat tillägger hon "Det finns
orsaher och shal till att saher och ting ligger nedgraud"a, och aissa

saher sball man låta uara ifred!"

Sedan yttrar hon sig inte mer i frågan, utan fnyser ftiraktfullt

åt eventuella ifrågasämanden.

Om stämningen börjar bli obekväm bryter Hielm in. "Ni fir
ursäktafu Sundin. Hon är inte så glad åt nyhomlingar men jag

louar er ett när ni krt hänna henne homrner ni upptdcha att hon

har ett hjArta au gu[d!".

Om ingen tagit upp frågan om inftidingsstaryn anvdnder

Hielm detta ftir att sryra över diskussionen. "Jag såg att ni stu-

dtradz statyetan på spiselhransen. Den har tyuiirr en gansha ofull'

standig hisnria. Det är arahspiilror från ett fartyg som §ch i huau

utanfir Mahn en ainternatt i slutet au 1800-ubt. Tydligen hadz

sheppet baöht Afiha på ett eilzr annat sätt. Ni såg uäl prtisans

grau tidigare? Hans hropp fliit ilnnd i samband med just d"en f;r-
lisningen. "

Plötsligt avbryts middagskonversationen av en laaftig signal

som ekar över omgivningarna.



Samtalet dampas. Om någon undrar ftirklarar man atr det är

mistsignalen som ljuder och am det är mycket egendomligt, då

varken årstiden, vindhastigheten eller luftfuktigheren egentli-

gen skulle tillåta det. Mycket riktigr srävar från haver en mörk
och kompakt dimma som snarr virvlar utanför stugfönstret

och skapar otäcka figurer som rycks strdcka sig in mor s?illska-

pet. Den meteorologiskt kunnige kapten Dammer kan inte

annat än am ftirbryllas över detra fenomen,

Strax före klockan tio, efter kaffet ursäktar sig Dagmar Sundin

och drar sig tillbaka tillsammans med den rullstolsbundne

gamlingen. Denne mumlar knappt hörbart innan de [örs-

vinner. "Dena hommer att sluta i\k...".
Mörkret och den märkliga dimman skapar en tämligen orrev-

lig stämning utanftir ftinsrret men i skener från brasan fortgår

kvällen i $rrvaktarens residens. Denne plockar fram en flaska

prima brännvin (egen produk$ och det är fritr fram ftjr sdll-

skapet att stifta närmare bekanrskap med öborna och kanske

ftirdjupa sina kunskaper om ön och dess historia. (T ex frrar-
nas historia, Lilleland o s v...)

srffiiict( tMöRt(Rrr

Framåt tolwiden har de flesta dragit sig tillbaka och fyrvakta-

ren schasar artigt iväg de sista gästerna. Om Eugen Ostling
fortfarande är kvar i sillskapet tackar han ftir sig, hälsar att

han dyker upp vid grävplatsen under ftirmiddagen och beger

sig in i den kalla, fuktiga ndstan organiska dimman mor väs-

tra $rrtornet. Från mistmaskinhuset ljuder med jämna mel-

lanrum de l«aftiga signalerna som ekar kusligt över Nidingen.

Tvillingfrrarnas sken blir blekt och dovt och omgivningarna

ter sig skrämmande och rysta, endast svagt ackompanjerade av

det laaftiga vagskalpet.

De flesta kdnner sig illa till mods när de drar sig tillbaka till
vindsrummet och ftir den förste vänrar en obehaglig överrask-

ning. När han äntrar vindsvåningen känner han en m:irklig

kdnsla över atr inte vara ensarn d:irinne. Medan han famlar i
mörkret ftjr am ftirsöka ä liv i oljelampan hOr han en mörk
och skrdmmande röst. "Det är i mörbret Han trius biirt. I mör-

hret smidrr Han sina pkner. Håll Er borta från mörkret!"

När den vid det har laget livrädde srackare ftLr ljus i lokalen

kan han ftirvånar konstatera arr det är den gubben Marsson

som sitter dlr på en pall längst in i lokalen och stirrar på

honom med genomträngande ögon för att sedan återgå till
den sedvanliga tomma blicken.

Förhoppningsvis försöker någon/några ftira tillbaka Marsson

till sitt rum, antingen på egen hand eller efter att ha kallat på

Surpuppan Sundin. Denne ursäkrar gubben Matsson och

hjalper honom tillbaka efter att ha hämtat hans rullstol som

står kvar i hans rum. Sjilv är hon inte villig an diskutera det

intr?iffade. "han går i sömnen ibland...'l De kan nu ä begrän-

sade möjligheter am ä en kik in i gubben Matssons rum eller

åtminstone notera bössan som hänger över sängen. (Om

någon drar sig tillbaka ftire Matsson och Sundin kan gubben

dyka upp under natten, då någon vaknar av hans mumlande...)
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Förr eller senare faller alla i sömn, mer eller mindre störda av

misrsirenen. Någon drömmer egendomligt om mörker och

ljud från aflrikanska rrummor. Följande dröm kommer atr

uwecklas under vistelsen på Nidingen. (Drömmaren kommer

längre och längre varje natt)

Ex gråahtigmörh dimma omger drömmaren. och fut är halb och

råx i kfien. Det iir tungt att ondtr och lungorna suidzr lihsom

efier an ha inhalerat brandrök. Med jämna melknrum lyses drn

kompakta dimman upp fån tuå starha ljusknllor slm til@igt
bhnd^qr drömmaren.

Någonstans i fiärran famnädtr dtt suaga ljudet från trummlr.

Alhefersom $udet 4,chs Ji;flyxa sig runt pktsen börjar dimman

uiruk omhring drömmaren, slm ulre drn organish. En fuhtan-
suiird hänsh au att något hemsht hommer att häilda genomrtrar

lufien.

Plötsligt shymtar en mörh gestalt i fiänan som till en barjan tychs

betrahta drömmaren på austånd. Ti'ummornas rynner spehr allt
intensiuare men rlt/nerna hönns fel och otächt uansinniga.

Suäuandzs någon decimeter ouanf)r marhen ntirmar sig gestalten

med hog hastighet.

Drömmaren hinner urshilja dtn uidrige Medicinmannen med

suarta ög071 och bhttadt suarta tändtr (Handout #15) innan

denne tychs hollidzra med honom Ji;r att sedan Jiirsuinrua.
Tiummorna tystnar och spänningen i hroppen firsuinner
En domnandt hänsk spridzr sig när hroppen långsamt börjar

losas upp, flyta ut och f;raandlas till grå dimma...

ilÅilDAGEI{ DEI{ 22 SIMffiBM.IU}IGA SI,ARTA STTilAN

Mörka moln tdcker himlen även denna dag, men regner rycks

ändå hålla sig på avstånd. Efter att ha ätir en rejäl frukost kan

dqpåbörja (fortsätta?) sitt arbete vid stenäter. Det visar sig

bli en tämligen ansträngande jobb som kräver många timmars

slitsamt grovarbete. Det översta lagret srenar är snabbt bort-
röjt, men det undre visar sig besrå av större bumlingar som

l«dver samarb eta av 2-3 man ftjr am baxa upp. Siillskapet (ftr-
modligen ledda av professor Hammar) kan sjiilva v.il.ia arbets-

metod och använda vilka redskap de vill. Spadar, hackor, spett

eller liknande. Hursomhelst resulterar ftirmiddagens slir i
smärtor i rygg, armar, nacke och ben. Mellan varven seryeras

de ftirfriskningar av fru Hielm. Då barnen har lektion med

fröken Palm slipper de åtminsrone deras oönskade uppmärk-

samhet. Under ftirmiddagen dyker östling upp vid grävplat-

sen. Han har skissat på en karta (som eventuellt visar att de

grävt någon meter ftir långr åt söder och derftir år uwidga

gropen med en till wå meter åt norr.)

Han tillbringar en liten stund med dem men påsrår sig sedan

inte vilja störa deras arbete och återvdnder till tornet ftir vidare

arbete med boken. Han passar på art bjuda in dem tillsin lilla
krypin niirhelst de önskar. (Mest ft;r att skingra eventuell

skepsis och misstdnlaamher mor hans ftirehavanden...). Han

kan tänkas dyka upp senare för atr ftirsöka höja moralen och

se till att alla arbetar. Om hans frånvaro bemöts med ifråga-



sättanden från gruppen kan han till och med tänka sig att hjäl-

pa till med delar av utgrdvningen ftir att inte vdcka misstan-

kar... Senare dyker även Mårtensson upp ftir att snoka och stdl-

la några instdllsamma frågor. (lnformation som han sedan

vidarebefordrar tilI skurken Åtting)

Förutsatt am alla hjälper till efter bdsta lormåga når de under

den sena eftermiddagen ner till de gamla rasmassorna. Ndstan

rvå meter från markytan kan professor Hammar urskilja vad

som verkat vara en igenrasad kolkammare. Man ser spår av

knäckta bj:ilkar och allt täcl« av sot. (Snart även de grävande).

De måste nu oc[<så spjiilka upp vdggarna ftir att eliminera

eventuella ras. Stora massor med jord och sand gör att man nu

också ftir börja använda sig av spadar ftir att gräva sig neråt. På

ett ställe blottar sig nu ett trångt hål ner i den mörka under-

jorden (Det var här professor Östling ramlade ner och i vars

botten fetischen låg. Han har sedan bristftilligt täckt igen det

med sten och jord). S:illskapet kan något Forbluffade och oro-

ade konstatera att någon nyligen varit här och grävt (eller fyflt

igen). Det går inte att utesluta att någon (eller någo$ verkar ha

kommit upp ur det håIet som dessvärre är ftir smalt och för

årligt ft;r att klättra ner i. Kvdllen kommer krypande och man

wingas avbry.ta grävandet. Mest p g a brutna leder och enorm

trötthet. Framåt aftonen flyter den vidriga dimman in och

saboterar åtminstone möjligheten att se var man gräver och

vilka $rnd man eventuellt gräver sönder.

ÄilDRA ilArrEr{- DEr{ 0HBJUDI{I GiiSTtt{

Tiötta och smutsiga viljer nog de flesta att dra sig dllbaka

tidigt. Kanske väljer de att hålla någon form av bevakning över

grävplatsen. När dimman stävar in går mistsirenen igång.

Någon gång efter midnatt dyker Pelle Åtting upp i den kalla

natten bevdpnad med spade. Han har tillbringat dagen med att

medelst stark kikare kartlägga personerna på ön och vad som

rycls pågå. Dessutom har han och Mårtensson träffats och

smitt ondskefulla planer. Nu utnyttjar han dimman ftir att

ostört kunna anlägga sin roddbåt på något strategiskt ställe.

Sedan smyger han forsiktigt fram dll hålet och forsoker btirja

gräva. Olyckligwis vet han inte att platsen övervakas av en

uråldrig ondskefull medicinman. Under natten kommer den i

sällskapet som sover sämst eller är mest uppmärlaam att höra

svaga l.jud från hålet. Det låter som om någon är där och grä-

ver! Om de valt att bevaka platsen hör vakten hur någon smy-

ger oml«ing i dimman. Eventuellt kommer Pelle Åtting att

ftirsöka övermanna vakten. Hursomhelst kommer händelsen

troligwis att sluta med att en vild jakt utbryter i mörlaet och

dimman. Efter några kaotiska minuter tappar ftirftiljarna spå-

ret och en stund av rystnad foljer. Någon kan känna nd.rvaron

av någonting annat i mörkret, och kanske s§mta en siluhett

som rör sig snabbt och snart hörs ett blodisande sluik. Ostling

har just gjort sig av med inl«äktaren.

Nu har ndstan hela öbefolkningen kommit på ftitter, och slu-

ter upp. Eugen Östling ser naturligwis till att dyka upp tidigt

efter att ha gjort loss Åttings båt. Önskas misstankar kastas på
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någon annan öbo kan denne dyka upp långt senare eller inte

alls. Det enda spåret som hittas under natten är en gammal

kaprensmössa i närheten av platsen där slaiket hördes.

"Vem det än var, är han nog borta nu" konstaterar man.

Mycket riktigtl Förr eller senare wingas man dock gå och lägga

sig igen och sova mer eller mindre ostört.

TISDAGTI{ DEI{ 23 SErIffiBTR - MIIRI(IIGA SPÅR!

När dimman lättat (l<ring klockan fyra pä morgonen) och gry-

ningsljuset dyker upp kan den morgonpigge konstatera ett par

tämligen orovdckande fakta. Vddret har blivit berydligt sämre.

Svarta moln stävar över himlen blåsten har tilltagit. Ur havets

djup har Lilleland stigit upp, något som enligt $,rvaktaren inte

skem tidigare under året. På den lilla stenformationen ses en

liten roddbåt som strandat. Det är naturligtvis Åttings fort-

skaffningsmedel som till Östlings stora ftirtret drivit iland på

den nJ&idda ön.

Tär man sig ut (något mer problematiskt nu när det blåser) hit-

tar man i båten en kikare, ett exempar av gårdagens "Dagens

Nyheter", en kamera utan film, ett fiskespö och en låda prima

smuggelsprit (omärkta flaskor) Fyrvaktaren åtar sig att under-

rätra myndigheterna och ser till am ankra båten vid bryggan.

Förmodligen återupptas grävandet under morgonen/ftirmid-

dagen. Sakta men sdkert börjar den gamla kolkällaren att blot-

tas. Mängder av kol år de arbetande att bli otroligt smutsiga.

Under eftermiddagen stöter de på ett märkligt fynd. Plötsligt

stöter spaden mot något som visar sig vara benknotor. Det är

resterna av biträde Bergmans sargade laopp. Tiots svdrtande

kol är skeleret anmdrkningsvärt vitt. Efter noggrann utgräv-

ning ser man att dess enkla kläder är tämligen välbevarade och

kan dateras sisådär 50-80 år tillbaka i tiden. I fickan hittas res-

terna av en pipa och tobak. Skelettet visar sig dock vara

extremt poröst. (Det faller i bitar när man vidrör det) Ingen

direkt dödsorsak kan spåras.

Vid formatt exkavation hittar man ännu ett benrangel. Detta

är dock oroväckande nattsvart, trots att man borstat bort kolet

och klätt i vad som verkar ha varit ett h<iftskynke. Huvudet

rycla blivit genomborrat av minst wå kulor. Detta är natur-

ligwis Fyrmiistare Antonssons kvarlevor.

längre ner i kolet hittar man Bergmans gamla gevdr som nu är

buckligt och btijt. (EnJarmann-bössa från slutet av 1800-talet,

10,15 mm) Efter undersökning finner man att magasinet är

fullt. Fem 10,15 mm tomhylsor kan hittas på stengolvet samt

en primitiv förstörd afrikansk trumma. (Det hårt anfrätta skin-

net är gjort från människohud) När man slutligen når stengol-

vet kan man urskilja ett egendomligt tecken (Nyogthas sigill)

som omsorgsfullt karvats in. När utgrävningen kommit sfiär
långt iir det sen kväll och om man inte vdgrar upphtira med

verlaamheten kommer dimman åter stdvande.

linnu tröttare, skitna och md blåsor i hiinderna wingas s:illskapet

dra sig dllbalo och fundera över dagens fr/nd.T ex kan de spåra

tomhylsorna till gubben Matsson. Denne har dock inte blivit mer

pratglad, så de år ge sig till tåls fiir att å fler ledtrådar fran honom.
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Ösding/Medicinmannen gottar sig nu isin kammare över den

hjalp de fått. Under natten kommer han att smyga över till
det östra tornets källare och gräva ut de sista meter som fattas

till ritualplatsen. Där kommer han se till att sätta eventuella

vakter ur spel f<ir att sedan utftira de sista små deraljerna i ritu-

alen. Sedan kan offrandet b<;rjalll

Den som vistas i närheten av hålet kommer att höra märkliga

sl<rapande ljud från botten. Mörkret och dimman hindrar att

man ens i lyktsken ser något. Någonstans långt bort ekar vad

som låter som trummor spelade med enorm frenesi.

Utan flirvarning hörs em ljudligr kraschande från botten. Ett

enormt mörker väller över de olycksaliga och de ftirlorar med-

vetandet i ett antal timmar.

()IISDAGTI{ DTI{ 24 STPTTMBTR. ST()RMTN BRYTH UI

Under morgontimmarna ftirvärras vädret pterligare och en

kraftig storm bryter ut. Det svarta havet visar sitt ursinne och

kastar enorma vågor upp mot Nidingen. Den meteorologiskt

kunnige Dammer ser ft;rbluffad hur de kolsvarta molnen på

himlen rycks cirkulera kring ön som en jämelik olycksbådande

virvel. Den märkliga dimman har heller inte lättat fullstän-

digt. Tjocka gråsvarta bankar driver hastigt över ön i den

hårda blåsten och det duggu latt. Vem som helst kan konsta-

tera att det är fullständigt omöjligt att vare sig lämna eller

ankomma till <;n. SOker någon upp Fyrvaktaren berättar han

an teleFonledningarna är döda, moligen till ft;l.id av stormen...

Botten av hålet är fullständigt rensat på kol och man ser ryd-

ligt den stora symbolen. (Handout #14- Någon har alltså varit

här under natten, eller???) En liten knappt synlig trång gång

leder från den sydvdstra vdggen rakt mot det östra frrtornet.
Det rycla som om någon har grävt sig ut från insidan(!). Man

kan med stor möda åla sig igenom, dock med uppenbara ris-

ker för sitt eget liv. Att uwidga gången iir möjligt, men skulle

ta flera dagar.

Om man beslutar sig ftir att testa kan en stackare bege sig in i
mörkret. Det är fruktansvärt klaustrofobiskt då det inte är

många centimeters marginal till de omgivande väggarna. Efter

många meters l«iilande öppnar sig gången till en mörk och

vidrig kammare. Det är lågt i tak och golvet består av svärta-

de stenplattor, det luktar unket och rumet. I mitten av rum-

met gapar ett meterstort brunnsliknande cirkulärt hål ner i

underjorden (las mer nedan). En låst ekdörr (dock i dåligt

skick) finns i den södra väggen Framfiir hålet står en liten trä-

låda som någon har byggt om till en primitiv form av trum-

ma och målat med egendomliga symboler. Tiumskinnet dr

gjort av ett märkligt material. (Människohud om någon törs

undersöka) I ett hörn knappt synligt i en kolh<ig hittar man

diverse kläder. Här ligger resterna av Fyrmdstare Antonssons

klader. I dessa ligger ett ndstan helt förstört dokument som rör

händelserna strax ftire hans egen besatthet. (Handout #5:

Mary Annes ftirlisning, prdsten o s v. Hdri kan man bl a utla-

sa att den som är besatt visar flera skuggor om han/hon utsätts
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för rött ljus). I kothögen ligger oclså Hans Smiths bruna kavaj

i vars ficka man kan hima en ihopskrynldad lapp der det står

"Mör W bryggan 4/8 kl 19.00" (En referens till birräde

\ferner som hämtade Smith i Onsala vid nämda datum). I

högen finner man likväl Pelle Åttings seglarejacka med en

gammal revolver i fickan (laddad med tre kulor och rre rom-

hylsor).

BRUlll{t}l

Hålet är rerterna från en gammal underjordisk söryarrens-

brunn som övergivits sedan många år sedan, då vattner blivit
bräckt. Antonsson och nu Ösding har använt brunnen för

ritualer och offer. Här har Ösding dumpar kropparna Från

Smith och Åning (och om någon mer strukit med under

resans gång.). På botten ligger också Smiths resvdskor och

utrustning. Under natten har han dessutom preparerat denna

ritualkammare med en otrevlig liten överraskning. När han

överrumplade Åtting häromnatten fiirdes denne hit och för-

vandlades dll en levande död genom kraftfull magi. Nu vak-

tar han denna helgedom från botten av brunnen...

En knapp halvmeter ner från kanten syns ett svart stilla vat-

ten. Plötsligt utan {iirvarning (helst om någon vidrör vatteny-

tan, spelar på trummen eller liknande) syns luftbubblor flyta

upp ur mörkret.

Vattnet börju virvla och något syns komma uppflyrande med

hrig hastighet. Med fasa kan man konstatera aft det är en d<;d

kropp, svårt medtagen efter lång tid i vattnet. (Smiths lik)

Sakta roterar kroppen i mitten av brunnen, vars vatten rycks

stiga långsamt. Om någon vågar titta kan man s§mta hur

någon karvat ut hud från ryggen på liket. (Till trumman).

Blroppen är egendomligt porös och åller i bitar om någon

vidör den. När vattnet stigit upp till kanten slutar virveln lika

,.r"lbt som den dykt upp. Nu väntar Åtting-monstret som

gömt sig under Smith på rän ldge...

Plötsligt skjuter en gråsvart arm upp ur brunnen och greppar

efter närmsta olyckliga person. Strax därefter häver sig en vid-

rig varelse upp ur brunnen, kladd i endast ett par slitna trasi-

ga byxor, flintskallig med svarta naglar, svart stirrande ögon

samt en uppspärrad mun likväl fylld med kolsvarta tänder.

I ovdsendet från det skräckfi,llda tumult som troligwis uppstår

nu kan ingången tänkas raseras fullständigt och eliminera

möjligheten att ta sig ut den vägen (he he...)

Med ett vdsande och gurglande stapplar varelsen med

utsträckta armar mot dem. Troligwis saknas flykwägar och

någon form av skräckfyllt handgemäng torde utbrpa. (Om

inte jagas de i panik genom gångarna...) Varelsen som föröv-

rigt saknar övermänsklig sryrka och ftirmågor (forutom odod-

lighet) ämnar ftirsöka dra med sig sitt offer ner i brunnen. En

svag, panilslagen och ensam expeditionsdeltagare riskerar att

srryka med, men bör ändå räddas på något sätt. (mycket åter-

står av scenario$. Episoden skall helst sluta med att monstret

rvingas (eller drar sig tillbaka) ner i brunnen igen for att Förs-

vinna... Dörren kan forceras med hj:ilp av våld. (Östling är



den enda som har nyckel) En mörk och fuktig gång leder

vidare in i mörkret och slutar vid vad som verkar vara en trä-

vägg. Ett mycket svagt ljus strilar mellan plankorna (förutsatt

att det inte är natt, då ar det mörkt) och den som kikar fram

mellan gliporna ser ut i en dunkel lokal. Det östra frrtornets
källare. Väggen är enkelt forcerad då det helt enkelt är baksi-

dan på ett gistet gammalt skåp som stdllts mot öppningen.

Naturligtvis kan man även ta sig in i den heliga kammaren från

detta håfiet också. Det kräver dock att man tillskansar sig till-
träde. (Nyckel till $,rk?illaren innehas av Östling, §rrvaktaren
och biträdena) och att man hittar den väl dolda ingången.

I det svaga ljuset som strilar in från en liten ftinsterglugg s§m-
tar man mängder av gammalt skräp. Man kan dock med lite

hima prdstens gamla ilandflutna koffert och i den hitta några

(tämligen ointressanta) afrikanska artefakter.

srffiiiflfir{ F0RTsiirrrR

Efter att siillskapet ått lagom med tid att studera och firndera

över de ftiremål de funnit och det fasansfulla som hänt i kiilla-

ren börjar helvetet bry,ta lcis på Nidingen. När slutskedet av

besvärjelsen nu är påbörjat har medicinmannen sjdlv antagit

$,sisk skepnad och lämnat Östlings kropp. Han kommer nu

att stiäla sjdlar lite här och var med början hos fyrvaktaråmil-
jen. (om scenariot uwecldats på annat sätt kan familjen ersät-

tas av någon eller några andra öbor, dock ej Mårtensson)

Plötsligt hör någon i gruppen upprörda skrik fran gårdsplanen.

"Eldtn är /a/'i Nar de srörtar ut ser de med fasa hur frrvakta-
rens hus sdr i lågor. Elden har ännu inte tagit sig över hela

huser men sprider sig hastigt. Åkådrrn, tycls handlingsft;rla-

made av chock och det är upp till våra hjältar att agera. (Om

gruppen agerar långsamt eller strular kan någon annan ta tag i

situationen och kommenderar några in i huset och några till
båthuset fiir att fixa få igång slackningen) I båthuset finns en

vattenpump och slangar. Dessa visar sig dock vara utsatta ftir

sabotage. Någon har skurit sönder samdiga slangar. Under vat-

tenpumpen ligger Mårtenssons stilett. (ditplacerad av Ost-

ling).

Den eller de som rusar in i huset möts av en hemsk ryn. Till
en början möts de av en tjock svart rök och de wingas att

hukande ta sig in. Det stinker av flotogen och de kan se hur

golv och väggar på vissa stdllen är fullständigt indrdnkta.

Slängd i hallen ligger en metalldunk (från fotogenftirrådet). I
köket sitter frrvaktarfamiljen vid ett dukat bord. Raka i ryggen
och likbleka i ansiktet stirrar de tomt framför sig. Deras hår

har vitnat liksom huden över hela l«oppen.

Lågorna slickar nu taket i rummet som snabbt fylls av svart

rök. Det sprakar och knapper otäckt från övervåningen. Mitt
på k<ilabordet står en liten grön tunna med texten "Explosiv

Vara". (En tunna fylld med krut från krutftirrådet). Elden är

skrämmande nära. Om en hjdltemodig (dumdristig?) person

försöker flytta med sig någon familjemedlem går l«oppsdelen

i bitar med ett vidrigt l«asande ljud. Några sekunder senare

når flammorna fram till krutbehållaren som antänds och
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exploderar med fu[[ eFfekt. Folk som står i närheten riskerar art

träffas av splitter som viner åt alla håll. Total panik utbqrer

och folk springer skrikande omkring på gårdsplanen.

IFIERCfl0CI(

Några minuter senare kan sdllskapet skåda ut över det total-

ftjrstörda huset. Det ryker kraftigt ur ruinen. Endast en hus-

grund och en svärtad trähog dr vad som återstår. Inget spår

finns av familjen, vars l«oppar totalftirstördes i explosionen.

Förrvirrade öbor kommer utstapplande svårt chockade.

Samtliga utom biträde Mårtensson är närvarande.

Tänken är nu att misstankarna skall Falla på den sistnämnde.

Någon kanske såg kniven i sjöboden, den känner personalen

igen. Annars kan Östling blanda sig in. 'Jag tffide
Mårtensson tidigare i dag. Han bar tuå dunhar fotogen öuer

gårdspknen..." (l själva verker tänker han lura dem till
Mårtenssons rum i det stora huset. Där skall Medicinmannen

vänta gömd på övervåningen...) Östling menar att de måste

s§nda sig att gripa Mårtensson å det snaraste.

Dimbankar stdvar ständigt över ön och ovädret rycla ständigt

tilltaga. Ösding ftirsöker nu splitta gruppen genom att insiste-

ra på att inte fcilja med. Han tänker försöka hålla sig i närhe-

ten av något lämpligt offer som han kan anvdnda sig av i slu-

tuppgörelsen han ftirutspått. (l:impliga offerkandidater torde

vara fröken Palm, $rrvaktaren, Dagmar Sundin och/eller

någon gruppmedlem som skljts från de andra...). I fickan

leker han med en liten flaska KloroForm...

Mycket smarta (paranoida?) expeditionsdeltagare kanske nu

har famat misstankar mor Östling. Kanske någon har ftirstått

att man kan genomskåda en besatt person genom att på något

sätt ursätta dem ftir rött ljus.

Om sällskapet börjar agera mor Östling kommer han i det

längsta att behålla lugnet för att utnptja dimman ftir en plöts-

lig reträtt. Hursomhelst kommer plomliga och våldsamma ljud

från deras vindsvåning troligwis an avbrlna alla eventuella ftir-

hör av den onde professorn. (se nedan)

ilÅRTHtSot{S töRrfi AtlAt{Dtr{

Mårtensson har naturligwis inte haft något att göra med mor-

det på fyrvaktarämiljen. Han har istillet tillbringat denna dag

med att bryta sig in hos Ösding ftir att försöka hitm skatten

som han dr överrygad om skall finnas där. Frustrerad letar han

nogsamt igenom professorns gemak och finner en lös plama i

golvet. Skakande av ivrighet bänder han upp stenen och svär

högt när det enda som finns därunder är en gammal infö-

dingsstaty och några pappersark. Han inser dock att ett före-

mål som gömts såhär omsorgsfi.rllt måste betinga något vdrde,

så han rafsar åt sig pappren och stoppar ner fetischen i sin

kappsäck I slrydd av dimman och uppståndelsen utanftir beger

han sig nu till arkeologsiillskapets vindsvåning ftir att söka ige-

nom.den, dock ovetandes om den uråldriga sl«dck som vdntar

i skuggorna ddr...



UPPEÅD!

Gruppen (nu troligwis beväpnade) beger sig pahejade av Öst-

ling tifl huset ftir att söka igenom Mårtenssons rum. Därinne

kan de göra en del intressanta $,nd. På skrivbordet hitter de

bland annar de foton som Åtting tog på båten i Varbergs

hamn. (Om någon i sällskapet varit särskilt vänlig mot fröken

Pa1m, är dennes ansikte bortskuret på samtliga kort med den

skalpell som ligger jämte).

Undersökningen avbry'ts av ett vilt tumult på övervåningen.

(Detta tumult hörs från utsidan om de inte beger sig till
Mårtenssons rum eler om någon är påväg upp f<;r att hämta

något eller liknande.)

En mansrösr vrålar i skräck och saker faller i golvet.

När de störtar uppför trappan ser de i skumrasket hur

Mårtensson kämpar ftirwivlat mot den vedervärdige medicin-

mannen (Handout #15) som kopplat strupgrepp om den

ftirsmämnde. Etr vidrigt mörker skjuter ut från händerna och

omsluter den d<;dsdomde mannen. De ser med fasa hur hans

hud och hår vitnar och hur den svarta auran som omsluter

dem båda vidgas och återvänder tili Medicinmannen.

Mårtenssons döda, vita, krumma kropp segnar långsamt mot

golvet och landar med em ljudligt krasande ljud.

Om en ensam obeväpnad stackare begivit sig upp riskerar

dven denna att falla offer för afrikanen, men om en stor styr-

ka (eller en gevärsbeväpnad man) stormar upp vdljer denne att

fly. Vigt och snabbt kastar han sig mot kortsidans ftinsterruta

och ftirsvinner i ett l«istallregn mot marken för att sedan upp-

slukas av dimman och fiirsvinna. Den som eventuellt skulle

försöka hinna skjuta eller försöka bruka våld mot demonen

har inget att hämta då denne nu inte tar någon som helst

skada från $,siskt våld.

I den dödes fickor finner de ett märkligt maskinskrivet brev

ftirfattat av skurken Östling (Handout #8) och i säcken jämte

l«oppen ligger den vidriga fetischen. (Handout #10)

Med hjiilp av dessa ledtrådar förstår de troligwis hur saker och

ting ligger till. Lyssna noggrannt till diskussionerna som ftiljer

och ftirsök modellera slutet efter dessa.

UPPGöRttSEI{

Medicinmannen rusar osedd genom dimman och smälter åte-

rigen ihop med Eugen Östling. Mdstaren är nära nu och det

börjar an dra ihop sig mot offer. Östling wingar med hj?ilp

av en ndsduk Kloroform upp sin gisslan (frtiken Palm,
'W'erner, Dagmar Sundin och/eller någon gruppmedlem) i det

östra fyrtornet, där det slutgiltiga ofl?et skall ske. (Det kan

naturligwis dven ske på någon annan dramatisk plats...)

Niir gruppen kommer ut på gårdsplanen är alla ftirsvunna.

Det dr bara gubben Matsson som sitter på sin farstubro och

pekar med eft knotigt finger upp mot det östra tornet.

(Eventuellt kan någon av de övriga öborna som inte tagits

som gisslan dyka upp som skuggfigurer döda eller levande i

dimman som lite extre skräckeffekter)

Molnen ovan dem cirkulerar nu allt snabbare runt denna plats
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och havet är ursinnigt och svart.

Två skepnader visar sig i det rödvita skenet från $,ren. Det är

Osding och hans gisslan. I det röda skenet från $rren ser man

rydligt ett trettiotal skuggor avteckna sig i dimman från Öst-

lings kropp. Han har nu antagit en smått omänsklig skepnad

med gråaktig hy, kolsvart hår, svarta tänder, ögon och naglar.

Han ser totalt vansinnig ut och håller sin gisslan som en

mänsklig sköld framfor sig. Med stark och myndig röst ropar

han "Stanna där ni är era uslingar! och hräb i stofat inf;r
s hugmristaren Ny o gth a! "

"Ni hommer nu att fr beuittna någonting fantastisbt mina uän-

ner! Ha ha! Ni hommer attJå shåda dzn mörhe miistarens uppen-

barelse och ni homnter alk ax sluhas au hans enlrmd uredr! Era

idioter! Förstår ni inte ax ni bliuit luradr! Ha haaa! Fast f)rstås,
Han hanshe shonar era usla liu efiersom ni kgt grundtn till hans

anhomst! Fall på hnä, nu i dtnna stund oclt öuerliimna era sjäkr

till slzugmäxaren!" Han forrsätter att skandera om Nyogthas

storhet. Om någon avbryter eller replikerar vredgas han. " Tig

du din hräbndt lilk mash, nu är dzt jag som talar! Nyogthas

utstindz!"

Ingenring de säger kan tala honom tillrätta (Han kan dock

avslöja intressanta och tidigare hemliga åkta f<;r dem) och

han håller sin omtöcknade gisslan skrämmande nära kanten

till tornet.

Att lyckas kräver en smart plan. Em (tämligen dåligt) alterna-

tiv kan vara att Harry Dammer prickar Östling med ett pre-

cisionsskott från ett jaktgevär eller pistol, exempelvis från det

andra firrtornet. (Detta med mycket stor risk att träffa giss-

lan). Ett annat är att någon smyger upp osedd i trappan och

flirsöker övermanna Östling (oclså det riskabelt både 6r smy-

garen och gisslan), det tredje och bdsta alternativet (Om man

nu_inte bara vill awakta och invdnta sitt öde) är am hala fram,

eller nämna, fetischen. Då blir Medicinmannen/Östling

märkbart skakad. "Var har ni stulit den era usla hundar! Kom

genast upp med den!" Nu kan de borja ställa l«av på att giss-

lan skall frislappas, samt kanske ä en chans att övermanna

Östling. AIla tänkbara siruationer kommer dock sannolikt att

sluta på samma sätt.

I{Y()GTHA AIItiII{DIR

Marken skakar kraftigt och alla omkringstående slås till mar-

ken. En tjock svart aura omsluter Östling och fur ett ögon-

blick ar det Medicinmannen som står där. Från det ursinniga

havet väller ett enormt mörker fram från alla väderstreck.

Detta organiska mörker stävar fram över någon meter över

havsytan och närmar sig med h<ig hastighet rornet med pro-

fessor Östling. Den vidriga massan omsluter alla närvarande

som kastats till marken och genomsyras av dess primitiva

känslor uppbygda kring hat och vrede. Molnen på himlen cir-

kulerar nu med enorm hastighet ovanftir dem. Darrande av

fruktan kan åskådarna se hur mörkret tränger in i Östlings

l«opp genom alla l«oppsöppningar och ett vidrigt gurglande

triumf(?)vrål från Östlings strupe ekar vida omkring. För



nfura sekunder blir allt kusligt lugnt och tyst och det finns

chans för den som vill (och vågar) att agera. (T ex med att s[å

sönder fetischen - allt fysiskt våld mot Östling är verknings-

lcist)

Några sekunder senare vdnder Ösding blicken mot s§n och

ur hans vidöppna mun strömmar det vidriga mörkret upp mot

molnens centrum. Hans l«opp faller livl<is till marken. Om

ferischen slagits sönder ftirsvinner medicinmannen skrikande

tillsammans med de ftirlorade själarna och skuggmdstaren upp

islryn. Om inte slinker han snabbt ut ur Östlings mun och flyr

som en skugga snabbt tillbaka till sin träboning där han ftirbe-

reder sig för att besätta nästa stackare. Den som först vidrör

den eller kommer i dess absoluta närhet råkar ovetandes ut f?ir

nfuot som i framtiden kommer att bli ytterst fatalt och ödes-

digert.

Efter att Nyogtha lämnat Nidingen spricker molnen upp.

Stormen bedarrar och dimman lättar. Skakade överlevande

irrar ftirvirrade och halvgalna omkring i ftirödelsen och kan se

hur gubben Matsson mödosamt hasar fram till flaggstången

och hissar den svenska fanan.

EP,lL0c

Efer sextio år au fa"sansfulk mardrantmar insåg dtn gamle man-

neil att dzt äntligen ulr öuer. Ända sedan dtn ödzsdigra dag som

han med fem hulnr ug liuet au firuahtare Antonsson har han

tuingats fambua uarje dag på an öaertygad om att mörkret inte

på något säx shingrats.

De senaste dtgarna hadz medf;rt fuhtansuiirda honsekuenser f)r
alk inbkndadz. Männisholiu hadt gått till spillo och många siä-

lar hadr permanentforuridits till oigenhännelighet. Änd"å hundz

drn gamb mannen inte hänna annat än tachamhet och latmad

när han mödnsarnt reste sig ur rullstobn. Med en hnappt synligt

bnfu på l.iipparna uändt han sitt rynhiga anltte mot sbyn diir dt
suärtadr molnen shingrats och dlir solen nu uisadz sin uarmt glö'

danfu shiua mnt honlm. Med några hasandc *eg tog han sigfram

mot fliggstången som gisten och hrohig striichte sig mot himbn.

Iingsamt aechbdt han ut tygstychet han hrampahtigt hålb i sina

hnotiga och danandt hAndzr och §ordt omsorgsfulltfast dtn bk'
gulafanan.

Med ett uppbringandz au sina sista hrafier lat han sedan dtn

fzddrandz rehtangeln saäua uppåt. De suåra och mörha åren uar

nu ett minne blox och samildigt slm lloggo, nådlt toppen skpp-

te han taget 0m sin egen sjal. Fybitradt Mats Matssonf;llner och

d"og på Nidingen me d dt nå suarta fiirtornen szm enda aittnen en

märhlig höstdag i september 194 I .

öunrcn ttiir{DErstn

H:ir ftiljer några av de episoder och händelser som kan infogas

under scenariots gång Händelserna kan betraktas om optio-

nella, då scenariot vid tidspress kan genomspelas utan att de

anvdnds:

Silomr- mrilsml§ffrllrrulot$ariltff l!f, äGrrutctlraatrFtt
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SAIiTTAI. FRÅil G(,ITMD 1

(Btir inuafia före andra natten)

När någon i sällskapet passerar radiorummet hör han en röst

som kallar. "Hailå, halk! År dtt någon äri" Naturligwis är

ingen i personalen i närheten. Ropen fortsätter tills någon sva-

tar.

"Halk! D* är Gottfid! Goxfid Rundin fån Onsak! Hur går

dnfir er på Nidingen?"Utan att ta direkt notis om svaret fort-

sätter han på ett ytterst enerverande satt. "Hur är uiidret? Hur

gich båtraan? Har ni hittat shanen än? Har ni häkat professor

Nordlingfån mig? " o s v... Om den som svarar på samtalet är

artig och låter honom hållas utan att stänga av kommer dock

en liten beloning. 'Jo jag shulh berätta om en lite skum sah som

hanfu haromdan. När jag som uanligt uar nere på torget och

spanhubradt så antastadts jtlg au en ytterst ohöalig man med uild-

sint utseendz. Först fuhtad"e jag an han shulle råna mig men dtt
uar ju min på dagen och dzt uar fulh med folhi närheten så jag

hgnant mig snart. Hursomhelst så började han fråga en mtssa

saher om uad jag hdndz till om Nidingenexpeditionen och en

mtssaanntttrams."Sedan fortsätter han Ja jagsa ju inte något

som ingen anntn redan hiinner tilL Jag menar jag har ju redan

stön på folh som talar om dtn stora guldshatten på Nidingen.

Nåuril jag tnnhte ax jag shulle uarna er f;r han såg stor och farlig
ut." Om Rundin blir tillfrågd beskriver han en person som

snabbt kan identifieras som Pelle Åtting. Sedan önskar han

dem åter lycka dll och signalerar Klart Slut.

G()TTFRTDS AiloRA SAIIIAI (AilGAtt{Dt SMITH)

När någon i sällskapet passerar radiorummet hörs åter en

bekant röst. "Hallå! Hallå! Det ar Gottfid Rundin som tabr!Är
någon diir?"

Eftqr att ha avklarat de sedvanliga "artighetsfraserna" kommer

han dll saken. Jag samtaladz andtr dagen med min gamb uiin

Tage Btirh på Onsalthaluön Han berättadt att han hafi en fel-
parherad Ford stfunde i ett bushage aid sin tomt i niirheten au

båthamnen unler niistan nå månadtrs tid. Sist han såg något au

bilrn aar i början aa augusti. Myxisht, elbr hur? Nåuä|, jag har

undtrsökt lix å era uägnar. Visst är dtt lite shumt? Bilen tillhar

nämligen Hans Smith och han är uäl en deltagarare i er expediti-

on?"

Detta kan å s:illskapet uppmärksammade på Smiths tragiska

öde.

Frågar de runt på ön så säger alla am han reste hem i början av

augusti. Ösding berättar att han rest den 3:e augusti för att

hilsa på sliikt och vdnner i Vdstergödand. Vart påstår han sig

inte veta. Frågar de berättar han att det var biträde'§7'erner som

körde honom till bryggan i Onsala där han skulle ta bilen till
Varberg.

Förhör de §0'erner kan han berätta att han kommit överens

med denne att hämta honom på samma plats för ranspoft till-
baka till Ndingen den 4 augusti på kvillen och att så oclså

skett. Ingen öbo påstår sig dock ha sett honom dyka upp.

Evenruellt ftirsöker Östling kasta misstankar över'W'erner och



få henne att framstå som en lögnare eller i vdrsra äl mördare.

I sådana fall kan han plantera "bevismaterial" som r ex Smiths

glasögon som de kan finna i \W'erners rum eller i närheten.

Om någon verkligen vill gå till borten med historien kan man

kontakta släkringar eller andra kontakter via telefon. De kan

verifiera att han inte hörts av sedan den 4 augusti. Man kan

också ta sig in till Onsala ftir att undersöka bilen. Den visar

sig dock vara tom och utan intressanra detaljer.

VUI.IfiI{IITBR()IT!

Gubben Matsson dyker plOtsligt upp på något oväntar och

omöjligt st?ilIe. (Uppe i $,rtornet, nere i en kdllare eller på

någons rum)

Där uttalar han med klar stämma: " Krahataus uredt fch
honom att uisa sin rdxa jag!"Därefter kan han tänkas upprepa

"Krakatau" ett antal gånger. Han hänvisar naturligwis till
naturfenomenet med det röda skenet som 1883 avskijade att

den besatte $,rvaktaren hade flera skuggor. (något sdllskapet

kan dra nlrtta av när de eventuellt skall lorsöka avslöja Östling

i sluret.)

De larda i sällskapet kan dra sig till minnes information om

händelsen med vulkanen Krakarau och efter eventuell efter-

forskning i professor Hammar medförda böcker hittar de en

del matnyttigt. (Se handout #4)

GUBBEil irATSS0t{S öVnrcR ms0ilrR

Som tidigare nämnts dyker den gamle mannen upp på de

mest märkliga platser dit han omöjligwis borde kunna tagit

sig.

Där kan han komma med ledtrådar och tips. Med sin kåpp

kan han till exempel han mödosamt upp Nyogthas symbol i
gruset ftir att sedan snabbt radera detsamma. (Visa handout

#14 i nägra sekunder och göm den sedan snabbt.)

NÅGRA AIIIIOIITER tlu tIttEI PÅ ilDilIGIII

Dessa små berättelser kan infogas for att öka stämningen och

berdttas av öborna vid lämpliga dllfällen:

'Jag minns Jiirfirlig historia, f)r sådiir 20 år sedan. Det hAndz

sig att en liubåt fli;t iknd med fem stychen besätntingsmän. De

hom från ett betongfartyg som sprun§t ltirh. Tuå man hadz

drunhnat då dz Ji;rsöhte gå i liubåten och hochen hadr hamnat i
aat'tflet och driuit bort med en ?knha undtr uar arln, utan att

dt andra hundt göra n^ågot. De öuriga höll sig huar på homman-

dobrygan som hadr losat närfartyet sjönk. Kaptenen samkdr in

alb kniuar; drt uar bara en matrls slm hall uthih uppe aid shor-

ttenen slm aiigradt kmna ifrån sig sin. Men efur ett halut dJgn

så börjadt han bli omtöchnad au hunger och hyh, så han uillt
ta liuet au sig. Så han tog fram hniuen och shulb huga dtn i
hjArtat. Men han uar medtagen och hafu så tjocha hkdzr på sig

att han inte orhadt. Då ropad"e han: "Det går fortare så här!"

Och så shar han halsen au sig fån dct ena arat till drt andra.

På morgonen dagen fur olychan fth d, huaraarande syn på

r0$*xtE- Err0ugo.sa8tt&onunBsErotDfl !rmEs|llluEmtffi flxto0{:r0ttr
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Nidingen och ng sig i ltmd. Men dzn di;dz matrl§en saxfastfu-
sen huar uid shorstenen. "

"Det uar mychet nagisht f;r firbitrad"ena Gustaf Berg och Johan
Andtrsson. De hadz eldat i spisen och lagt sigfir ax tlua, atdn

att tAnha på att spjället uar stängt. De dng au holosfi;rgiftning."

"Nnr Lilleknd dyhn upp så har dzt ansetts lta en magish bety-

dtbe, och ansågs uara ett ucben på hur uädret ochfisheresultaten

shulle bli."


