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 Förord 

Det blev så nedskrivet till slut. Denna berättelse har tagit sig många krumbukter och 
olika språnghopp innan den blev vad den nu är och processen har ibland varit 
ansträngande men för det mesta kul. Vi återvänder alltså till Umeås mörka förflutna för 
att ta oss en titt på vilka hemskheter som väntar oss där vi själva bor. Vi återvänder till 
mellankrigstidens mörker, till 30-talets förbudstid för att både roas och skrämmas åter 
en gång.

Denna gång har vi valt att fokusera berättelsen på det ovissa. Man skall vara oviss om 
man egentligen har anledning att bli rädd eller inte. Allt skall te sig förklarbart, rationellt, 
men ändå skrämmande. Man skall bli lämnad fruktandes det värsta för att i nästa stund 
få en rationell förklaring på det. I slutändan visar det sig vad som är rätt men tills dess 
vill vi att deltagarna ska ha åkt på osäkerhetens berg- och dalbana. Vi hoppas bara att 
denna osäkerhet inte förvirrar dig som läsare av manuset för mycket. För deltagarna 
kommer det mesta vara osäkert men för dig borde det vara klart, men nu kommer det 
inte vara det. I framtiden, när manuset blivit ordentligt genomläst och genomarbetat 
kommer det nog gå att läsa utan osäkerhet på vad eller varför saker sker men som det är 
nu kommer du nog oundvikligen ha några frågetecken. Om de fortfarande kvarstår när 
du läst hela skriften så känn dig fri att kontakta oss på bauginx@hotmail.com, 090-
136131 (0250-14538 över jul 04) så rätar vi ut dem åt dig. Dessutom kan vi förbättra och 
förtydliga manuset om du berättar var otydligheterna är.

Om SnöKon skall vi säga det att en timme innan spelpass två, dvs 19.00 den 6/1så har 
vi spelledargenomgång. Var där och få ut alla handouts och karaktärer i de senaste rättade 
och layoutade versionerna samt få svar på dina frågor. Annars tänker vi nog dela ut 
priser i år och istället för att ha ett första, andra och tredje pris tänkte vi ha tre förstapriser 
i tre olika kategorier.

Den första är skräck. Det är ändå ett skräckscenario och den spelgrupp som kan låta 
sig bli mest skrämd vinner detta pris. 

Den andra är tidskänsla. Detta är ett historiskt scenario och den grupp som mest 
fångar 30-talskänslan vinner detta pris. 

Det tredje priset är för engagemang för berättelsen. Detta är ändå ett interaktivt 
scenario och den grupp som kan engagera sig i berättelsen, som kan hitta egna 
förklaringsgrunder till hur saker sitter ihop och hittar trådarna i berättelsen utan att 
behövas tvingas dit vinner detta pris. Det faller bra ihop med Lovecrafts karaktärer som 
ofta drivs vidare i sina efterforkningar av någon slags mani fast de anar att de inte 
borde.

Som spelledare skall du bedöma varje grupp i vilken av de tre kategorierna de var bäst 
och i den kategorin motivera varför de skall vinna det priset. Observera att en grupp 
bara kan vinna ett av priserna så du behöver bara motivera i den kategorin de var bäst.

Annars får vi önska dig mycket nöje och lycka till med ditt läsande och spelledande. 
Som vanligt rekomenderar vi att du läser igenom manuset minst två gånger innan du 
spelleder.

Mvh Martin, Janna & Magnus



4

  Umeå-sviten 

Detta är det andra i en rad scenarion från Umeå på 1930-talet som alla rör sig kring 
Lovecraftianska teman. Delarna är fristående men det finns kopplingar mellan dem som 
spelarna kan reagera på, om inte annat med igenkänning. För att du som berättar skall 
ha en aning om vilka dessa är sammanfattar vi här nedan första delen I betraktarens öga 
som kortast och pekar på vad i det scenariot som går igen i detta. 

Berättelsen i I betraktarens öga utspelar sig i februari 1934 och handlar om en 
konstnärsgrupp som av bokbindarmäster Lagerkvist får en sten som visar sig ha mystiska 
krafter. Efter lite efterforskningar visar det sig att Lagerkvist fått stenen från Robert 
Åströms dödsbo och stenens ursprung verkar höra samman med Linnés lapplandsresa 
1731. Efter ytterligare grävande i stenens krafter och historia visar det sig att den hade 
en central roll i de mörka händelser som ledde fram till att Umeå brann ner 1888 och att 
en viss lektor Holm nu är på jakt efter stenen för att vinna ogudaktig kunskap. Efter 
diverse komplikationer så sammanstöter man slutligen med lektor Holm och får ta del 
av denna ogudaktiga kunskap som man efteråt ångrar att man har.

Av de personer som rör sig i den första delen kommer vissa igen, framförallt Lagerkvist 
som man dock inte träffar i person här. Även Robert Åström nämns men utforskandet 
av hans öde får vi vänta med till tredje delen. Slutligen kommer många personer med 
kopplingar till Linné att förekomma, vilket kan få personer att dra på smilbanden men 
egentligen inte borde ha någon inverkan på scenariot. Dessutom förekommer 
landshövding Rosén i berättelsen som är far till en karaktär i förra scenariot, men 
handlingsmässigt är inte scenarionas ihopkoppling stark på något sätt.

Som redan antytts kommer det antagligen skrivas en tredje och avslutande del i denna 
svit om Umeå. När den blir färdig får tiden utvisa men ett hett tips är till SnöKon 
2006.

 Stämning 

Med rötterna i mörker är influerat av skräckförfattaren HP Lovecraft och vissa saker med 
hur berättelsen berättas lånar vi från hans speciella berättarstil. Framför allt ser man det 
i början, i slutet och i biberättelsen i berättelsen, men det skall även märkas för spelarna 
i språket och stämningen.

Innan vi kommer in på stämningen skall vi dock diskutera kronologin i berättelsen. 
Att ha skildringar av andra tidigare skeenden som ändå berör nutiden i berättelsen var 
något som Lovecraft var vida förtjust i. Biberättelsen är egentligen en skildring som 
karaktärerna 1935 läser, men för att slippa ha spelare som sitter och ögnar sig igenom 
tjugo sidor spelar man de delarna istället. Kronologin blir dock med bibrättelsen lite 
krånglig. Scenariot börjar i 1935, hoppar till hösten 1759, sedan till sommaren 1760, 
tillbaka till 1935, till vintern 1759-60 och tillbaka till 1935. De delar som man spelar 
1759-60 är den så kallade biberättelsen och egentligen är alltså de händelserna något 
som karaktärerna 1935 läser i tre olika dagboksband. Dock, beroende på att karaktärerna 
1935 inte hittar banden i rätt ordning läser de först upptakten hösten 1759 mot något 
och efterföljderna sommaren 1760 av det utan att veta vad detta var som hände under 
vintern. Rent speltekniskt spelar man karaktärerna under sommaren 1760 utan att veta 
vad som har hänt med dem. Den krångliga kronologin har dock en poäng, att först spela 
upptakten mot något för att sedan spela efterdyningarna utan att veta exakt vad som 
skett däremellan är lite av en utmaning för spelarna och en stämningssättare i scenariot. 
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Berättelsen 1935 är å andra sidan helt rak och utan några mer tillkrånglade kronologier.

Sedan för att fånga den speciella stämningen och språkbruket Lovecraft använde sig 
av kan du inspireras av det han har skrivit. Överlag är ett ålderdomligt språk med mycket 
adjektiv är en bra utgångspunkt för att komma honom närmre. Är du väldigt ambitiös 
kan du även lyssna på och ta efter Ernst Hugo Järegårds inläsning av Skräckens Labyrinter 
vilka rent talmässigt är intressanta. Några ord som du kan använda när det passar är de 
nedanstående.

antediluviansk
blasfemisk
bortglömd
degenererad
dekadent
djurisk 
dunkel 
erbarmerlig

fruktansvärd
förfallen
förkrympt
förruttnande
gudlös
guttural
knotig
missbildad

mossbelupen
multnande
murken
mörker
ogudaktig
ohygglig
porös
primitiv

slumrande
särdrag
ursprunglig
uråldrig 
vanskapt
väldig
åldrig
ödesdiger

Listan är i synnerhet och scenariot i stort är inspirerade och influerade av Anders 
Björkelids Lovecraftianska scenarion som framförallt framförts på LinCon och 
SillyCon. 

 

 Kronologi 

Vi börjar scenariot med att presentera en kronologi över händelseförloppet som leder 
fram till våran utgångspunkt. Mycket av detta kommer att berättas igen i själva handlingen 
men är här sammanfattat för att ge dig som läsare en bättre överblick.

1759 seglar ostindiefararen Friederic Adolph från Göteborg till Kanton för att bedriva 
handel och hembringa rikedomar. I Macao går man i land för att skaffa en lots genom 
den kantonianska skärgården. Under landfallet blir konstapel Goliath Jönsson biten av 
en färggrann tusenfoting och under dagarna därefter ligger han febersjuk och svag 
bortom räddning för skeppsläkare Ståhls kunskaper. Så småningom ankommer man 
Kantons hamn, Wapao, men inte ens i dessa mer drägliga förhållanden råder doktor 
Ståhls kunskaper på konstapelns feberyra. Efter ihärdigt sökande kommer man i kontakt 
med en läkekunnig kines som säger sig kunna bota Goliath. Efter att man kommit 
överens om ett pris ger kinesen Goliath ett äpple att äta. Några timmar senare är han 
åter kry och på fötter och inte nog med att hans feber gått ner, även hans syfilis och hans 
ryggsmärtor är borta. Slagna av häpnad av denna underfrukt bestämmer sig capitain 
Ekeberg för att rusta en expedition in i Kina och hembringa denna frukt till Sverige.

På jakt efter livets frukt, detta universalbotemedel, beger sig så en liten svensk 
expedition in Kina för att leta reda på den dal där äpplena enligt utsago skall frodas. 
Efter vissa vedermödor når man så dalen, där man möts av en munkorden som 
välkomnar en men förbjuder en att nedstiga ner i dalen. I klostret finns det förutom 
munkarna en mängd barn under upplärning i Buddhas lära och den svenska expeditionen 
upptäcker att barnen beter sig på ett ytterst besynnerligt sätt, något som, med deras 
äventyrslusta, får dem att gå ner i dalen och undersöka vad som egentligen pågår. Dalen 
är full med äppelträd och mossa, de plockar lite äpplen och lägger i sin packning och allt 
verkar fridfullt. Konstapel Goliath Jönsson känner dock på sig att det finns mer att se 
och han manar på de andra att bege sig djupare in i dalen. Längst ner finner de ett 
uråldrigt träd i vars bark man kan ana groteska mönster. Konstapeln blir som besatt av 
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trädet och en rad händelser leder till att han mer eller mindre slukas av det och i hans 
ställe, genom barken träder en ogudaktig varelse, ogripbar av det mänskliga förståndet, 
in i världen. Varelsen river sönder trädet i sitt uppstigande ur jorden in i vår värld och de 
svenska sjömännen springer skrikandes från dalen. På krönet ut ur dalgången kastar 
man så en sista blick tillbaka ner i dalen innan man flyr.

På vägen hem från Kanton hamnar Friederic Adolph i en storm och Orvar Ståhl blir 
skadad och hamnar i feberyra. Hans arm är infekterad och av rädsla för döden äter han 
ett av äpplena som botar honom. Skeppet ankommer så småningom Göteborg och 
Orvar Ståhl flyttar hem till Baggböle utanför Umeå. Om händelserna i Kina talar han 
och de andra i besättningen intet och Orvar Ståhls dagböcker som beskriver 
händelseförloppet förvarar han vid sitt torp i Baggböle. På nätterna drömmer han om 
att stå som ett träd, om att smälta samman med träd och tillslut försvinner han. Kvar 
lämnar han sina dagböcker från Kinaresan, skriven i tre band, sin familj och ett äppelträd. 
Det äppelträd som han lämnar efter sig och sina skildringar tar släkten med sig och 
sporrade av händelserna i Kina blir de övertygade om att det är guds vilja att anrätta en 
äppelträdgård. I en fäbod utanför Baggböle planterar de skott från det äppelträd Ståhl 
efterlämnade sig och lyckas med mycken möda över tiden anlägga en liten lund. Där 
lever de ännu när denna berättelse tar sin början. 

Det ursprungliga äppelträdet står dock kvar i Baggböle, vid Ståhls gamla torp och 
under 1910-talet blir en viss Harald Holmberg intresserad av de myter som cirkulerar 
kring trädets livsgivande krafter och de onda andar som sägs leva där. Intresset slutar 
med att han 1921, som så många andra före honom, slukas av äppelträdet.

Dagböckerna förvaras länge av Ståhls överlevande släktingar men någon gång på 
slutet av 1800-talet faller de i en viss herr Robert Åströms händer. Robert Åström 
begravs 1933 och hans bohag sprids vind för våg och det första bandet av dagboken, det 
som beskriver Friederic Adolphs resa till Kanton, Konstapelns sjukdom och hans 
tillfrisknande, skänks av bokbindare Lagerqvist till fröken Vera Holmberg. Lagerqvist 
hade lovat Harald Holmberg att skänka honom dagböckerna om han någonsin får sina 
händer på dem igen och nu när Harald saknas ger han dem istället till Haralds barnbarn. 
Fröken Holmberg blir betagen av beskrivningen om den livgivande frukten och då hon 
själv lider av en svårartad skelettsjukdom börjar hon forska kring äpplena. Under 
sommaren -34 lyckas herr Lagerqvist, nu på uppdrag av fröken Holmberg, hitta det 
tredje bandet av dagboken, den som beskriver hemresan och hemkomsten, och även om 
dagboken uttrycker en viss skepticism kring användandet av äpplet som botemedel får 
Vera reda på vart äpplena tog vägen efter hemkomsten till Sverige, nämligen till Baggböle, 
till byn hon själv bor i. På den yttersta senhösten får hon till slut tag på ett äpple och blir 
kurerad. Hennes upptäckt gör henne eld och lågor och hon inser att detta kan vara 
något som hon dels kan bli rik och berömd för, dels bota många svåra sjukdomar med 
och minska lidandet i världen. Hon börjar experimentera med att kultivera äppelsorten 
för att kunna börja producera äpplen i större mängder. Ungefär elva månader efter 
hennes tillfrisknande är det dags för den årliga äppelskörden och ut till Baggböle herrgård 
där Vera residerar kommer några av hennes vänner inom föreningen anknuten till Maria 
Liljehammars Stiftelse för att hjälpa till med äppelskörden. Till sin hjälp har de ett antal 
barnhemsbarn. Samtidigt med det hittar även Lagerqvist band två av Orvar Ståhls 
reseskildring, det band som skildrar expeditionen in i Kina och fynden i den gudsförgätna 
dalen och han budar över boken till herrgården. När handlingen startar för oss har dock  
inte dagboken anlänt ännu...
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 Inledning 
Då har tiden kommit till det att scenariot skall ta sin början. Som berättare ser du till att 
alla papper ligger i hyfsad ordning och delar ut karaktärerna för 1935 till spelarna. Är det 
bara fyra deltagare kan du välja bort Tage Johnsson som då har blivit tvingad att följa med 
en av sina storkunder ut på älgjakt, till sin stora besvikelse. Ge spelarna gott om tid att 
läsa igenom sina karaktärer och placera ut namnskyltar för att underlätta för spelarna 
och dig att kunna tilltala de andra karaktärerna korrekt. Svara på eventuella frågor som 
spelarna har om sina karaktärer och sedan när du känner dig redo ber du om lite tystnad 
och inleder med att läsa upp nedanstående text. Texten är ganska svårläst så ta god tid 
på dig, läs långsamt och tydligt och låt texten ta tag i dig.

Numera när skördetiden närmar sig med löften om ymnig lön för arbetets 

vedermödor kan jag inte med de andra glädjas över naturens överflöd som synes 

vara en gåva. Det som min vän Vera trodde var en välsignelse visade sig vara en 

förbannelse. Jag ber innerligt var dag att denna förbannelse inte har drabbat mig, 

att inget ont frö slog rot i mig under min vistelse i Baggböle. Jag vaktar noga på 

min egen noggrannhet, min egen strävan efter perfektion för att söka utröna om 

den är besmittat.

Vi människor tar ovetande alltför stora risker med denna strävan. Vi ser perfektionen 

som en gyllene fyrbåki fjärran och söker nå den utan att fundera över vad som 

egentligen väntar vid horisonten. Jag var länge likaledes ovetande, men blev mot 

min vilja upplyst. 

Jag grubblar ofta över detta, över människans eviga strävan. Vilken strävan kan ha 

slagit rot i hjärtat hos dem som på ostindiefararen Friederic Adolph hembragde 

detta mörker? Vems strävan var det som bar frukt när Veras ödeklocka klämtade? 

Var det hennes? Var det den degenererade familjens? Eller var det en strävan hos 

något som övergår allt mänskligt förstånd?

1935 var det sista året jag bevistade äppelplockningen på Baggböle herrgård, och 

förresten det sista året jag överhuvudtaget lämnade staden för landsbygden. De som 

inte var där den natten kan inte förstå rädslan för det vilt växande, rädslan för det 

som endast följer naturens gyllene ordning. Deras förtjusning över landet naturliga 

charm äcklar mig och jag önskar att jag kunde få dem att förstå hur en sådan 

förtjusning kan övergå i korruption, såsom den gjorde för århundranden sedan då 

Ståhl hembar mörkret. Jag minns att jag längtade efter höstarna i Baggböle, efter 

att komma bort från staden och ut i naturen. Jag minns att jag hösten 1935 var fylld 

av glada förväntningar när vi åkte längs den ojämna vägen. Att jag rentav log vid 

tanken på den stundande närheten till naturen.


Karaktärer

Dela ut karaktärerna 
från 1935
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Anledningen till att vi börjar med ett vittnesmål ur ett perspektiv där historien redan är 
avslutad är att det var ett av Lovecrafts kännetecken. Ofta avslöjas delar av slutet redan 
på första sidan och så även här. Om nu spelarna tar detta som en utmaning, ett öde att 
kämpa mot får du behandla det på önskvärt sätt. Egentligen finns det inte så mycket de 
skulle kunna göra för att missa slutet, utom möjligen lämna Baggböle, men oavsett vad 
de gör och oavsett hur bra det passar i historien är det upp till dig att se till att de har 
roligt under tiden.
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 Akt I 

Där vi introduceras till Baggböle herrgård, plockar äpplen
samt träffar landshövdingen

I denna akt introduceras dels våra karaktärer och dels Baggböle herrgård som fungerar 
som scen för berättelsen. Året är 1935 och äppelträden dignar med frukt. Sensommaren 
är ovanligt fin, i flera dagar har man väntat sig de första höstregnen men de har uteblivit 
och endast lite lättare nattregn har förekommit. Nu ber man att det skall vara fint 
ytterligare några dagar så man kan få in frukten under så trevliga förhållanden som 
möjligt. 

Karaktärerna är alla medlemmar i Maria Liljehammars Stiftelse, en förening som arbetar 
för att hjälpa barn i Umeåtrakten som inte har det så bra. Varje höst tar föreningen med 
sig en grupp barn ut till Baggböle herrgård där barn från barnhem och sinnesslöanstalter 
får hjälpa till med fruktskörden. Detta gör man för att barnen skall få lära sig arbeta och 
få frisk luft. Tidigare år har deras reaktioner varit väldigt positiva, de har verkligen levt 
upp under vistelsen vid herrgården vilket gör att man har fortsatt med detta arrangemang. 
I år skall föreningen dessutom utnämna en hedersmedlem under vistelsen vid herrgården, 
ingen mindre än självaste landshövding Gustav Rosén.

Baggböle herrgård

Sittandes i en omnibuss skumpar våra karaktärer fram genom skogarna och över fälten 
som omger Baggböle. I bussen sitter det dessutom tretton barn från barnhemmet som 
är synnerligen slöa, ja nästa lite autistiskt tillbakadragna och ganska svåra att interagera 
med. Så agerar de genom hela scenariot förutom där annat anges. Låt karaktärerna 
småprata i några minuter så de får testa sina roller och låt sedan bussen anlända till 
Baggböle. Solen står högt över träden på förmiddagen och det ser ut att kunna bli en fin 
dag.

Bussen svänger upp för den långa allén som leder upp till vändplanen framför 
herrgården och alla stiger av. Fröken Vera Holmberg, som är karaktärernas vän och 
dessutom kontaktperson till Maria Liljehammars Stiftelse här ute i Baggböle, tar emot på 
gårdsplanen. Hon verkar mycket livfullare och friskare än förra gången man möttes, 
vilket för övrigt var för ett år sedan då man plockade äpplen förra gången. De som gör 
ansatser att minnas tiden emellan dessa möten kan komma att tänka på att hon inte har 
gnällt fullt lika mycket som hon brukar i sina senaste brev. Hon välkomnar en hjärtligt 
och ber en stiga på. Barnen hänvisar hon till en ladugård hos herr Andersson som är den 
som har bondgården som ligger närmast herrgården. De små liven får sitta upp i bussen 
igen och tillbaka upp för herrgårdens allé för att packa upp sina saker i ladugården som 
skall bli deras sovplats de närmaste dagarna men våra vänner, karaktärerna, skall alla 
sova i herrgården och får nu hjälp av Veras betjänt Herbert att bära in packningen. Om 
Tage är med kan Vera uppmuntra honom att hjälpa till då Klara, odågan till piga, som 
annars skulle ha hjälpt till har rymt för några veckor sedan. ”Hon har alltid varit för 
nyfiken på karlfolket” kan Vera irriterat berätta med en glimt i ögat. 

En annan sak som skall vara väldigt påtaglig i denna scen är hur pigg Vera är. Hon skall 
skratta, flamsa, vara glad och verka helt kurerad från sin sjukdom som hon var så svårt 
bruten av förra gången man träffade henne. Istället för att vräka ur sig en jämmerlåt om 
sin värk är hon porlandes glad över att träffa sina vänner igen. Frågar man berättar hon 
gärna att hon har blivit helt frisk, trots läkarnas olycksbådande förutsägelser. ”Där ser 


Information

Hur Baggböle med 
omgivning ser ut 

hittar du i resursdelen 
av scenariot där även 

kartor över 
herrgården finns.

Även kompletterande 
information om Vera 

hittar du där.

Vera Holmberg



10

man hur mycket man kan lita på medicinen och deras tal om obotbara sjukdomar.” 
Frågar man hur hon blivit frisk, vad doktorn satte in för kur etcetera, är hon lite 
hemlighetsfull, ja nästan lite retsam, och hon nämner lite vagt att det inte var doktorns 
råd utan en diet hon själv komponerat som hjälpt henne bli frisk. Hon vill inte gå in på 
exakt vad dieten innehållit förutom mycket frukt men pratar om att den nog kommer att 
revolutionera synen på sjukdom och hjälpa många som lider. ”Upptäckten skulle nog till 
och med glädja herr Nobel.” Därefter ber hon en att skynda sig att komma i ordning så 
man kan börja med äppelplockningen någon gång innan hela dagen har flytt.

Äppelskörden är stor i år

Efter det att man kommit i ordning på herrgården och packat upp sina väskor får man 
ta sig en smörgås som husan Agnes förberett och därpå beger man sig ut i äppelträdgården 
för att påbörja sitt värv. Barnen kommer strax därefter åkande på en höskrinda och när 
de kommer fram till äppelträden sker något speciellt. De förut så tysta och tillbakadragna 
barnen får en energikick. De hoppar ur skrindan och börjar skrattande springa runt 
bland äppelträden. Under mycket skratt och lek kan man således börja plocka äpplen, 
vilka finns i mängder. Vill man kan man med barnen stämma in i någon trevlig sång som 
förgyller arbetet. Det händer inget av större intresse, man tar äpplen, lägger dem i korgar 
och bär efterhand bort dem till skrindan, förrän några av barnen börjar kivas med 
varandra. Slagsmålet börjar med en del gruff  men en av tjejerna som är med tänder till 
och slår ganska brutalt ner en pojke, sätter sig över honom och börjar puckla på honom  
allt vad hon kan. De andra barnen sluter nyfiket upp i en ring kring bråket och döljer 
slagsmålet för karaktärerna. Dock skall man ha sett nog mycket för att ingripa och när 
man gör det blir barnen synnerligen besvikna. De flesta går direkt därifrån inklusive 
flickan som slogs och den ende som blir kvar frivilligt är den nedslagne pojken. Observera 
dock att det inte är som om barnen flyr de vuxna, utan mer som om de tappat intresset 
för att vara där. Pojken som blev slagen är illa sargad och nästan till hälften nedtryckt i 
marken. Det är nästan som om flickan har dragit jord, rötter och mossa över honom och 
försökt täcka honom. Han har dock inga allvarliga skador och inom bara någon minut 
är han åter på benen och leker med de andra barnen. Försöker man utröna varför barnen 
började slåss kommer de svara svävande eller undflyende, ungefär som om de själva inte 
riktigt visste.

Hedersmedlemmen

Framåt kvällningen har man så plockat färdigt och man drar sig tillbaka till herrgården 
för att vänta på landshövding Gustav Rosén som skall dyka upp för att inspektera 
äppelträdgården samt bli hedersmedlem i Maria Liljehammars Stiftelse och äta middag med 
herrskapet. Mycket riktigt, när man kommit tillbaka och bytt om till aftonkläder och 
sitter och tar det lugnt på verandan kommer landshövdingens svarta T-ford åkande 
längs allén och stannar på herrgårdens vändplan. Rosén blir uppassad av sin chaufför 
och stiger ur för att bli välkomnad av Vera och karaktärerna. Han beklagar att hans fru, 
landshövdingskan Tyra Rosén, tyvärr inte kunde komma med men han är själv glad att 
vara här. Framställ Rosén som hövlig, trevlig och intresserad. Han berättar gärna om 
sina projekt och planer på att göra Umeå till en fruktstad och om allt går vägen ska man 
redan inom några år börja plantera några tusen fruktträd ute i Holmssund, men först 
måste man ta reda på vilka äppelsorter som är lämpliga, vilket Vera har hjälpt honom 
med. Nu är han här som tack för hjälpen för att bli hedersmedlem i Maria Liljehammats 
Stiftelse och i sin tur kommer han överlämna en tala som hans son Kjell Rosén har målat 
som tack för hedersmedlemskapet. Tavlan föreställer en statypark med konstigt 
futuristiska sten- och glasstatyer under en grålila himmel. Landshövding Rosén är väldigt 
mån om barn och uttrycker gärna sin uppskattning över föreningen som gör ett strålande 
arbete och han vill stödja den genom den uppmärksamhet det ger att han blir 
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hedersmedlem.

Spela denna scen så länge du vill. Till middag serveras som förrätt en consomme 
Madeleine, som huvudrätt champinjonfärserad lammsadel med grönsallad, ärter och 
gurka och till efterrätt äppelkaka med rostade risflingor och citronsås. Till maten serveras 
cider gjord på äpplen från herrgårdens odlingar samt äppeljuice till landshövding Rosén 
som är nykterist och andra som hellre vill ha sådan dryck. Det är Agnes som slagit på 
stort i köket nu när landshövdingen är på besök. Låt herr Rosén hålla ett tacktal, låt 
honom vara frågvis och levnadsglad, fast han är med i nykterhetsrörelsen och inte 
dricker av cidern, och låt gärna middagen dra ut på tiden så länge den känns intressant 
och spelarna är aktiva. Senare på kvällen kommer landshövdingen att avvika och hans 
chaufför kommer att köra honom tillbaka till Umeå men tills dess är det full rulle 
(chauffören håller till ute i personalens kök och spelar kort under tiden).

Den öppna dörren

Man går och lägger sig, med lite rosiga kinder för dem som låtit sig väl smaka av de 
friska dryckerna, och man sover djupt och väl. Systrarna Carlsson liksom paret Johnsson 
får allt dela rum för att alla skall rymmas. Dock kommer vem som än som sover i 
rummet mitt emot Veras rum att vakna av att det är kallt. Det drar, så man går tillslut 
upp för att se varför och märker då att dörren till balkongen öppen vilket får gardinerna 
att fladdra i vinden. Det som har hänt är att Vera har fått ett nattligt besök av sin 
försvunna piga Klara som med lite lockande och pockande har fått med sig Vera ut på 
en nattlig eskapad på jakt efter en speciell äppellund. I ett tillfälligt svagt ögonblick valde 
Vera att följa med och nu har hon således lämnat herrgården via balkongen och den 
spiraltrappa som därifrån leder ner i trädgården. Om karaktärerna upptäcker Veras 
försvinnande på kvällen eller märker det först vid frukosten dagen där på har ingen 
större betydelse men de måste lägga märke till det.
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 Akt II 
Där en kär vän försvunnit och vi blir lämnade med vår undran varför

Den här akten handlar framförallt om karaktärernas reaktion på Veras försvinnande och 
vad de kan hitta för ledtrådar som kan avslöja vart hon tagit vägen. Akten är den mest 
fria under hela berättelsen och det är bra om den blir så spelardriven som möjligt. 
Scenerna som föreslås här under behöver inte komma i den ordning de presenteras utan 
bör anpassas efter spelarnas visade intresse. Dessutom skall det anmärkas att alla dessa 
händelser inte behöver ske innan Akt III utan de kan utan problem förflyttas till akt IV, 
liksom vissa av händelserna i akt IV kan ske redan här. Använd dig av ditt goda 
omdöme.

Veras spår och Ceasars flykt

Det är troligt att karaktärerna bestämmer sig för att försöka undersöka om det finns 
något eventuellt spår efter Vera. I hennes rum är det ganska stökigt, en ordentlig 
oordning råder, men det finns inga egentliga tecken på att det skulle vara våldsamheter 
inblandade och Veras stövlar och kappa saknas ur en garderob. I rummet finns det för 
övrigt ganska mycket papper av olika slag men mer om det nedan, under Veras forskning. 
Man kan dessutom hitta spår nedanför balkongen brevid Veras rum. På utsidan av huset 
går det nämligen spiraltrappor från respektive balkong för att man inte skall behöva gå 
genom hela huset för att ta sig ned i trädgården och nedanför den ena trappan är gräset 
nedtrampat, som om någon gått där nyligen. Nu är dock spåren svåra att följa över 
gräsmattan och sedan när de kommer upp på grusvägen som leder upp för allén är de 
helt omöjliga att följa, i alla fall för en människa. Bulldoggen Ceasar som Lisa och Tage 
har kan dock med lätthet följa spåret om man ger honom något att utgå ifrån. Ceasar 
följer spåret längs vägen en bit, viker sedan av över en äng bort mot själva byn och 
börjar gå upp för en liten backe mot skogsbrynet när han plötsligt stannar. Han morrar 
och skäller och är ordentligt rädd för något. Försöker man tvinga honom framåt gnäller 
han först, får sedan panik och kommer slita sig lös och springa hem till herrgården igen. 
Även om man lirkar och går runt backpartiet som oroar honom kommer han ändå inte 
vilja spåra något mer och han kommer vara orolig så länge man inte befinner sig 
inomhus.

Ovanför backen står ett förfallet torp med några träd utanför men någon Vera hittar 
man inte. Som berättare bör du dock poängtera det ytterst stora och knotiga trädet som 
står på backens krön och som man kan se i silhuett från ett långt håll. På nära håll är 
trädet så knotigt och förvridet att man tydligt uppfattar dess uråldrighet. Det står med 
rötterna djupt nedkörda i en mjuk och mörkgrön mossa som täcker marken under trädet 
och som dessutom har tagit sig en bra bit uppför stammen. Den sålunda mossbeklädda 
stammen spelar dessutom spratt med ens ögon och i den veckade barken kan man här 
och där tycka sig ana ansikten, skapade av kvisthål, skuggor och vindlingar. På grund av 
den pågående älgjakten kan man inte hitta någon modigare hund att fortsätta spårningen 
med och vad som skrämde Ceasar vet man inte. Älgjakten hindrar också ihopsättandet 
av en skallgångskedja för att leta efter Vera då det inte finns många personer kvar i byn, 
men om nu Vera försvunnit ner i skogen bakom torpet borde hon så småningom stöta 
ihop med någon av de många jägarna som så här års befinner sig där. Så länge de inte 
misstar henne för en älg borde allt gå bra.

Tjänstefolket och barnen

Några som vi vet hur de kommer reagera är Veras betjänt Herbert och hennes husa 
Agnes. Deras olika inställningar kan du använda för styra karaktärerna åt det håll du vill 
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ha dem. Är karaktärerna för lugna kan du låta Herberts oro och fantasifulla tolkningar 
sporra dem och om spelarna redan här är alldeles för skärrade och uppspelta kan du låta 
Agnes mer jordnära inställning komma till tals. Men för det första, oavsett deras 
inställning till försvinnandet, så är de båda oroliga för Vera och denna oro kommer sig 
av att de tycker att Vera de senaste månaderna, ja de senaste året, verkat alltför upptagen 
med ett brinnande intresse för äpplen och liknande. De är undrandes till vad hon har 
sysslat med, vad hon har läst in till sena kvällen och varför hon försvann, något de även 
kommer fråga karaktärerna. Som berättare är det viktigt att få in karaktärerna på det 
spåret så de kan börja undersöka varför Vera är borta istället för hur, när och var hon 
försvann. Tar inte karaktärerna husfolkets oro på allvar kan de till och med visa något av 
de mer upprörande böcker som Vera läst, ”titta här bara, detta är väl inte lämplig läsning 
för en ung dam? Inte för att jag har snokat men man kan ju inte undgå att lägga märke 
till...” För exempel på det Vera skrivit och läst se Veras forskning.

Annars tror Herbert direkt det värsta och fruktar för Veras sviktande hälsa. Trots att 
Vera varit så gott som frisk en ganska lång tid behandlar Herbert henne fortfarande som 
om hon var dödssjuk och behövde passas upp på hela tiden. När Vera försvinner blir 
han minst sagt orolig och kan inte låta bli att fantisera och tala om vad som kan ha hänt 
med hans husmor. Dessutom är han en stor konsument av olika former av spiondeckare 
så hans idéer om vad som kan har hänt kan ibland komma in på mer fantasifulla intriger 
som bortföranden och romantiska rymningar. Agnes har en mer pragmatisk inställning. 
Visserligen är hon orolig för Vera, som hon älskar, men hennes prioritet har alltid varit 
att sköta sitt arbete så hon tänker se till att herrgården är beboelig när Vera eventuellt 
återvänder samt ta hand om sin husmors gäster. Men hon daltar inte med dem så om 
karaktärerna missköter sina plikter mot barnen bara för att Vera är borta så kan du ge 
dig på att Agnes tillrättavisar dem.

De sysslor som karaktärerna har, vid sidan av sökandet efter Vera, är ju att hjälpa till 
vid äppelplockningen och även att se efter barnen när inte herr Andersson eller hans fru 
är med dem till herrgården. Barnen skall vid dessa tillfällen för det mesta sköta sig, några 
ytterligare våldsamma episoder skall helst inte förekomma, men däremot visar barnen  
tecken på att bli synbart mer energiska runt äppelträden och ett onormalt intresse för 
äppelodling och äpplen. Låt barn komma fram till spelarna och fråga saker som hur man 
odlar äpplen, hur äpplena växer, varför äppelträdet har grenar där det har det och så 
vidare. Alla barnen kan dessutom uttrycka en stor önskan om att bli äppelodlare när de 
blir stora, något som kanske inte är en så vanlig dröm bland barn. Alla former av 
olämpliga positiva uttalanden om äpplen bör förekomma. En annan sak barnen tar sig 
till är att när man någon gång skall samla ihop dem för att exempelvis äta, saknas två av 
barnen, de är 11 istället för 13. Något av de andra barnen kan peka ut åt vilket håll de 
förvunna barnen tog vägen. Följer man hänvisningarna kommer man så småningom 
fram till samma torp som Ceasar undvek och där under det gamla äppelträdet ligger de 
båda barnen sovandes. De ser väldigt fridfulla ut och protesterar milt när man väcker 
dem och tar dem därifrån. Om man frågar varför de gick dit säger de att de bara lekte. 
Detta är för dig som spelledare ett sätt att presentera äppelträdet om karaktärerna inte 
spårar Vera och annars bör scenen vara med som stämningssättare för det som komma 
skall.

Ortsbefolkningen

De boende på orten är överlag villiga att tala med karaktärerna om både det ena och 
andra. Om Vera kan de berätta att hon håller sig för sig själv och att hon allt verkar 
pyssla mycket med sina äpplen. De har inte sett henne sen igår, om ens det, och har 
egentligen ingen aning om vart hon skulle kunna tänkas ta vägen. Däremot berättar de 
gärna om Baggböles lokala historia och skvallrar om vad som försiggår i bygden. Som 
skrivet kan inte gårdarna avvara nog med folk för att starta någon skallgång men 
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brevbäraren kommer ju vid elva så man kan kanske skicka ett meddelande in till 
konstaplarna i Umeå, eller så kan man kanske kontakta jägmästare Stahlén, som 
visserligen är lite udda, men som kan skogarna väldigt bra. Jägmästare Stahlén är en 
släktning till ostindieresenären Orvar Ståhl, som tog med mirakeläpplena till Baggböle, 
men mer om det senare. Om han blir kontaktad kommer han verka försöka hjälpa till 
men egentligen har han inget intresse av att Vera hittas vilket gör att hans förslag kommer 
verka seriösa men vara fruktlösa. Att ortsbefolkningen beskriver honom som udda är 
förståeligt för han verkar dels lite folkskygg, och dels ha ganska utslätade anletsdrag som 
ger honom ett lite eget utseende.

Bland det som du berättar för karaktärerna genom ortsbefolkningen lägger du in 
någon enstaka äppelmyt. Både information, skrönor och sägner om Baggböle och 
äpplen finns det längre bak i resurserna men så här tidigt i berättelsen fokuserar du mer 
på Baggböles faktiska historia. I akt IV, när karaktärerna förhoppningsvis själva kommer 
att fråga om äpplen, kan du bränna av hela batteriet med äppelmyter, men här kan du ta 
det lugnt med dem. Enda undantaget är om karaktärerna undvikit äppelträdet vid torpet, 
då kan du låta någon gumma berätta en riktigt saftig äppelmyt och ta med karaktärerna 
för att titta på trädet.

Veras forskning

Då Vera varit intresserad av dessa äpplen en längre tid har hon även samlat på sig en del 
papper som karaktärerna kan ta del av för att försöka förstå varför Vera beter sig 
underligt. I berättelsen är detta representerat av fem olika handouts som du delar ut till 
spelarna. Var spelarna hittar dessa har ingen större betydelse så länge det verkar troligt 
att Vera kan ha lämnat papperen där. I Veras sovrum, arbetsrum, i biblioteket eller i 
växthuset är det nog ganska troligt att böcker och papper ligger. Hur du sedan delar ut 
dem har ingen större betydelse så länge du håller dagböckerna till sist. De andra papperen 
kan du antingen ge ut ett och ett under det att de letar, eller ge ut alla i en klump.

Fibonacciserien – Vera verkar ha studerat den gamla matematikern Fibonaccis speciella 
talserie, hur denna återfinns i naturen hos växter och djur och hur den är kopplad till det 
gyllene snittet. För att representera detta finns det en artikel från en trädgårdstidning om 
det gyllene snittet samt anteckningar av Vera.

Symbios – hur olika parasiter kan samverka med värdvarelser för att gynna dem båda är 
också något som Vera verkat fördjupat sig i. Den mesta litteraturen ligger bortom 
karaktärernas förståelsegrund men lite går att förstå. Framförallt avsaknaden på mossor 
som är symbiota verkar ha intresserat Vera. Utdrag ur uppslagsverk samt Vera egna 
anteckningar finns för att representera detta.

Undrens werld – Ett nummer ur den föga vetenskapliga tidskriften Undrens werld finns 
också i Veras ägo och framför allt en artikel från Sumatra och fyndet av en speciell 
jätteblomma verkar ha intresserat Vera. Hela artikeln finns med som handout.

Tidningsartikel – Ett tidningsklipp ur Västerbottenskuriren från 1933 sitter uppnaglat på 
anslagstavlan i hennes rum och den handlar om västernorrlands äldsta äppelträd som 
står i Baggböle. Finns med som handout.

Orvar Ståhls dagbok, band I & III – Två band av en dagbok från 1759. Vad dagboken 
handlar om står i akt III då det är menat att när man väl sätter sig och läser dagböckerna 
skall man spela med i dem istället för att behöva traggla sig genom ett mångsidigt 
handout. Dock finns karaktärer och inledningstexten till dagboken med som handout. 
Se bara till att karaktärerna inte hittar denna förrän du finner det dags för akt II att 
avslutas.
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 Akt III 
Där vi läser två band ur en dagbok och bekantar oss med de otursförföljda 

ostindiefararna, deras fantastiska fynd och nedslagna hemfärd

Den här akten handlar inte om de skeenden som utspelar sig i omgivningarna kring 
Baggböle herrgård utan porträtterar det karaktärerna 1935 läser i dagböckerna från 
skeppsläkare Orvar Ståhls färd till Kanton 1759. Denna akt startar när någon av 
karaktärerna 1935 sätter sig ner för att läsa dagboken oavsett vad de andra karaktärerna 
pysslar med. Bäst är det självfallet ifall karaktärerna läser högt ur boken för varandra 
men oavsett hur det går till skall alla spelare ta karaktärer i denna berättelse. Se också till 
att du förankrar den läsande karaktären från -35 i miljön innan biberättelsen börjar. Det 
är en hjälp att kunna återkoppla till detta när varje dagboksdel slutar. En enkel beskrivning 
om hur man slår sig ner i fåtöljen och läser i ljuset från fönstret räcker, bara för att man 
skall kunna gå tillbaka till att man sittande i fåtöljen slår igen boken och att man kan 
konstatera att det nu blivit ganska mörkt i kammaren då kvällen har kommit. När 
spelarna är redo för att läsa boken delar du ut inledningstexten till band I och ber någon 
spelare läsa den högt. När den texten väl är genomläst är det bara att dela ut de fem 
karaktärerna från 1759 som du finner bäst. Är det bara fyra spelare väljer du bort Styrman 
Svensk och låter honom vara spelledarkaraktär.

 Band I 
Innehåll i korthet

Dagboken har ihärdiga och konstanta anteckningar som följer Friedric Adolphs avsegling 
från Göteborg och dess färd till Kanton. På slutet verkar den stundande orienten lockat 
författaren till längre och mer kompletta utläggningar vilket har sin kulmen i Kanton. 
Dessa längre textstycken är de som spelarna deltar i.

Färden så långt

Börja läsningen av dagboken med att sammanfatta färden fram till det längre stycke där 
spelarna skall deltaga. Till nedanstående sammanfattning kan du även med fördel 
använda en världskarta där du visar hur skeppet färdas.

Efter många dagars lastning och med upprepad kanonsalut och vajande vimplar avgår 
skeppet Friederic Adolph i slutet av januari. Kursen går norr om England och väster om 
Irland, en farled som oftast går snabbare än att segla genom engelska kanalen och man 
ankommer Cadiz en månad efter avfärd. I Cadiz ligger man trettiofem dar medan man 
lastar av och säljer det svenska godset mot silver från Sydamerika, spanska silverpiastrar 
som förs ombord i många små träkistor. I slutet av mars är man så redo för havet igen 
och man lämnar Europa på väg mot Kina. Utanför Kanarieöarna siktar man ett skepp 
som tros vara en kapare och Friederic Adolph gör klart skepp för att förbereda strid, men 
den eventuella kaparen väjer från kursen och lämnar det svenska skeppet i fred. Efter en 
till två veckor passerar man ekvatorn och efter att ha rundat de Små Antillerna kommer 
man fram till Godahoppsudden i mitten av juni. Här ankrar man i den Holländska 
kolonin och fyller på förråden. Några dagar efter avfärd därifrån blåser en kraftigare 
storm upp men skeppet räddas tack vare en enastående insats från besättningen. Dock 
tar Neptunus inte mindre än fem man i pant för att skeppet skall kunna fortsätta sin 
färd. Efter ytterligare en månad har man passerat Indiska Oceanen och nått Java, även 
det för att fylla på förråd. Därefter tar det knappt en månad att nå Wampoa, hamnen 
utanför Kanton.
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Hurra och Gutår! – den 24 augusti 1759

Vi kommer in i Orvar Ståhls dagbok med en kortare skildring av en middag i kaptenens 
hytt där karaktärerna samt Superkargör Elias Hillerström är inbjudna för att dinera och 
diskutera. Man äter dillkött, ärtor och smör med friska rödbetor och till detta bjuds både 
brännvin och öl. Middagen är tänkt som pårollning av dessa nya karaktärer samt för att 
spelarna skall kunna finna den nya maktstrukturen i gruppen. För att detta skall få en 
liten extra rivstart är det i karaktärerna planterat olika åsikter om Kung Adolf  Fredrik 
som de kan diskutera. För samtalet är det ganska bra om du som spelledare låter 
Superkargör Elias Hillerström hålla den linje i konungafrågan som blir mest undangömd, 
att du helt enkelt låter Hillerström argumentera mot merparten av karaktärerna för att 
gynna en lite mer livlig diskussion. Pratar alla karaktärerna på och håller en bra diskussion 
utan Hillerströms inblandning är det bäst att låta honom ha en tillbakadragen roll så att 
du inte stör allt för mycket.

Lite information om det svenska konungahuset 1759: Om den svenska tronföljden, 
som besättningen på Friederic Adolph kan alltför väl, kan man väl säga att efter det att 
Karl XII dog vid Fredrikshald i Norge tillträdde hans yngre syster Ulrika Eleonora 1719 
tronen men redan 1720 efterträddes hon av sin man, Fredrik I. Fredrik regerade fram till 
sin död 1751 och efterträddes av Fredrik Adolf  som fortfarande regerar 1759. Tiden 
efter Karl XII är den så kallade frihetstiden och karakteriseras av att de svenska 
konungarna förlorar mer och mer makt till riksstad och ständerna. När dagboken skrivs 
1759-60 har Konungen Adolf  Fredrik mindre makt än någon svensk kung dittills haft. 
En viktig händelse är att riksdagen 1755-56 gav rådet tillåtelse att använda en stämpel 
med den kungliga namnteckningen om konungen satte sig mot ett beslut. Detta drev 
Adolf  Fredrik till att 1756 göra palatsrevolt, vilket misslyckades. Många av hans vänner 
skickades till schavotten och han fick skriva under på att han skulle skiljas från kronan 
om han skulle göra några liknande handlingar i framtiden. 1759 är således makten över 
konungariket Sverige inte längre i konungens hand, kungaparet kan inte ens bestämma 
över vilka lärare deras barn skall ha, utan riket ligger i händerna på riksdagen och 
ständerna. Detta är självfallet något som besättningen förhåller sig till. Många drömmer 
om ett Storsverige som det under hjältekonungen Karl XII tid, andra tycker att konungar 
som Fredrik I och Adolf  Fredrik är som konungar är mest och sådana trögtänkta idioter 
klarar Sverige sig bäst utan, ytterligare andra håller konung Adolf  Fredrik om ryggen, 
ser honom som en stor man och tror kanske att allt blir till det bättre om riksdagen 
återgav makten till regenten.

Övriga samtalsämnen som kan tänkas komma upp är den stundande vistelsen i Kina, 
man ankommer ju Macao dagen efter, och du som spelledare kan redan nu passa på att 
flika in lite information. Berätta dock inte för mycket så att känslan av det exotiska förtas 
när man väl kommer fram utan poängtera exempelvis saker som den kinesiska byråkratins 
nitiskhet och behovet av att därför ge framträdande representanter för regeringen lite 
finare presenter. Superkargör Hillerström har kanske med sig någon litet tekniskt 
underverk som han skall ge bort, något avancerat urverk eller liknande och som han 
även kan visa upp vid middagen. Låt samtalet hålla på så länge det känns okrystat och  
ledigt och avsluta scenen med att man sjunger Gubben Noa under Styrman Svensk 
ledning samtidigt som man tar kvällssnaps. Om Herr Svensk inte tar ett sådant initiativ 
kan du som spelledare låta Hillerström fråga honom om han inte har något passande de 
kan sjunga innan de dricker. Gubben Noa är en vida populär supvisa som alla kan och 
till spelarnas hjälp finns den med i deras karaktärer, och för att du skall kunna stämma 
in finns den även med härunder.


Information

I resurserna finns det 
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1759, ostindiskakom-
paniet och Kanton
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N:o 35  Gubben Noak
Av C.M. Bellman

 
Gubben Noak, gubben Noak 

var en hedersman. 
När han gick ur arken 

planterade han på marken 
mycket vin, ja mycket vin, ja 

detta gjorde han.

Noak rodde, Noak rodde 
ur sin gamla ark, 
köpte sig buteljer, 

sådanna man säljer, 
för att dricka, för att dricka 

på vår nya park.

Han väl visste, han väl visste 
att en mänska var 
torstig av naturen 

som de andra djuren, 
därför han ock, därför han ock 

vin planterat har.

Gubben Noak, gubben Noak 
brukte eget hår, 

pipskägg, hakan trinder, 
rosenröda kinder, 

drack i botten, drack i botten. 
Hurra och gutår!

Macao - den 25 augusti 1759 

Efter det att middagen blivit uppäten och sången klingat ut klipper vi till förmiddagen 
nästa dag och ankomsten till östaden Macao. Staden är inte stor, runt tretusen innevånare, 
och det enda man skall göra här är egentligen att skaffa en lots genom den kantonesiska 
skärgården så att man kan ta sig fram till Wampoa. Man ser självfallet dessutom till att 
sträcka lite på benen när man nu äntligen ankrar. Macao ligger i slutningen ner mot 
havet och består av oregelbundna, ojämna gator i vars mitt en övertäckt trumma finns 
för att forsla bort regnvatten. Bland husen byggda av sten och bränt tegel är det gott om 
trädgårdar och parker och ovanför Macao vilar en fästning där den portugisiska flaggan 
vajar. 

På väg in mot hamnen passerar man många mindre skepp och när man passerar något 
lite större fartyg skjuter man salut. Likaså när man ankommer hamnen skjuter fortet 
salut och när fartygschefen stiger av eller på skjuter man. När man väl ankrat är det upp 
till karaktärerna att ta sig för något. Superkargör Hillerström tar några mannar med sig 
och går i land för att leta redan på en lots, och det är tänkt att man skall avgå först nästa 
morgon. Är spelarna väldigt inaktiva bör Hillerström ta med åtminstone konstapel 
Jönsson men även någon mer vore passande. Du som spelledare kan annars trycka på 
att de äntligen kommit fram till Kina och därmed försöka locka i land dem.

Det är nämligen dit det är tänkt att de ska. Scenen är tänkt som stämningssättande, 
man får för första gången gå på kinesisk mark och man skall se tillräckligt av den 
kinesiska kulturen för att skapa en exotisk känsla. Är karaktärerna med Hillerström när 
han skall hyra en lots kan de även få en bild av den kinesiska byråkratin. Låt kvarnarna 
mala långsamt och låt ämbetsmännen vara på sin höjd ointresserade tills det att 
Hillerström, eller någon karaktär, efter någon timmes rundgång lite bryskt mutar en 
tjänsteman. Därefter tar det bara minuter innan lotsen står till förfogande.

Förutom stämningen av orienten och introduktionen till byråkratin skall det även 
hända en sak av vida dignitet för hela denna berättelse, nämligen att konstapel Jönsson 
blir biten av en färggrann tusenfoting under sin vandring i staden. I nödfall, om han 
exempelvis vägrar lämna skeppet, får man som spelledare se till att han blir biten ändå. 
Kanske köper någon i land något litet som konstapeln tittar på och i det råkar det vara 
en insekt som biter konstapeln. I alla fall gör bettet väldigt ont och huden kring det blir 


Rollspelsteori

Om att sjunga i 
rollspel. Ideén med 

att sjunga under 
spelandet är för att 

lätta upp stämningen 
i gruppen. Att lämna 
ut sig och sjunga i en 

grupp där man 
annars inte gör det 
skapar gemenskap 

och man kan lättare 
öppna upp sig och 

vara spontan efter att 
ha gjort något dylikt. 
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uppsvälld och öm och konstapel Jönsson känner sig yr. Ingen man frågar känner igen 
insekten eller känner till något botemedel men de tror samtidigt att det inte är något 
farligt. Sånt där händer hela tiden, folk blir bitna av någon främmande insekt, mår lite 
dåligt men blir sen bra.

Tigermuren - den 27 augusti, 1759 

Två dagar senare har man nästan tagit sig igenom hela skärgården av öar, kobbar och 
skär och man har börjat skymta Sampans, kinesiska husbåtar, med allt tätare intervaller. 
För att ta sig in i Wampoa, kantons hamn, måste man passera ett trångt sund, Bocca 
Tigris, eller tigermuren på svenska (Pho-hao – Phos mun på kinesiska) runt vilket det 
reser sig stora befästningsverk. Här byter man även lots för seglingen upp för floden Ta 
som är betydligt mer vältrafikerad än farleden hittills varit. Även två myndighetsmandariner 
går ombord med lotsen för att inspektera lasten och bedöma skattesatsen för skeppet. 
Myndighetsmandarinerna är klädda i väldigt pråliga sidenkläder och med sig har de 
självfallet även uppassare som bär den lilla packningen åt dem. Man fortsätter seglingen 
upp längst floden och passerar det första av lejontornen innan aftonen kommer. 
Lejontornen är sexvåningshöga sexkantiga signaltorn som löper från Kanton till Peking 
på vars toppar det tänds vårdkasar för att varna om fara. Mellan Tigermuren och Kanton 
står det sammanlagt tre sådana höga torn.

Förutom miljöbeskrivningen är denna scen tänkt att skildra konstapel Jönssons 
insjuknande efter bettet i Macao. Såret har börjat svälla upp och han har både yrsel, 
febersvettningar och krampskakningar vilket gör att han känner sig svag och matt. Aldrig 
har han mått så dåligt förut. Låt skeppsläkaren gå igenom de kurer han har för att kurera 
konstapeln men inget kommer vara mer än tillfälligt framgångsrikt. Tänk också på att 
även Capitain Ekeberg är läkare i grund och botten och kan komma med goda råd. Om 
1700-tals medicin skall det dock nämnas att den inte är vad vi ser som medicin idag. Man 
tror fortfarande på att sjukdomar kommer av en obalans mellan kroppens fyra vätskor, 
blod, slem, svart galla och vit galla, och läkekonsten går ut på att försöka återställa denna 
balans. Populära kurer är åderlåtning, lavemang, att stå i friskluft, dricka tjärvatten (mot 
hosta), mjölkdiet (laxerande), brännvin (smärtstillande), opiedroppar (lugnande), seltzner 
(salt man löser i vatten och dricker, bittert men rogivande), röd alun (löses i vatten, 
smärtstillande) och skedört (laxerande). Som ett exempel på hur långt läkekonsten hade 
kommit från skrock kan vi berätta att självaste Linné var läkare och han försökte bota 
sin kusins syfilis genom att låta henne krypa genom ett kalvkadaver. Kort sagt, läkekonsten 
framstår med all tydlighet som primitiv i våra ögon.

Kanton – den 28 augusti, 1759

Så kommer man då äntligen fram till Wampoa, Kantons hamn där man lägger till vid 
den svenska bängsalen och börjar lasta av och reparera skeppet. I hamnen ligger det 
några andra europeiska skepp från England, Holland, Spanien och Danmark för vilka 
man skjuter salut när man ankommer. Lasten skall nu fraktas till det svenska faktoriet i 
förstaden till Kanton och skeppet skall rengöras och repareras under de månader man 
ligger i hamn. Denna scen är tänkt som en presentation av Kanton, som en exotisk miljö 
att förundras över och som berättare är det bra om du försöker få med en sån stor 
detaljrikedom som möjligt. Låt dem köpa lite exotiska saker som kanel, arrak, sagogryn, 
kinarot, te eller liknande. Kanton finns beskrivet bland resurserna längre bak i detta 
manus.

Efter det att karaktärerna förundrats någon dag över Kanton och dess omgivning är 
det åter igen dags att fokusera berättelsen på Goliath Jönssons sjukdom. Oavsett vilka 
kurer man prövar stiger febern och skeppsläkaren kan inte annat än att be för honom. 
Det infekterade såret varar något gräsligt, större delen av huden är blek och känns öm 
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och han har ingen aptit. Läget skall vara riktigt kritiskt. Det vi vill att karaktärerna skall 
göra är att ge sig ut och leta efter någon läkekunnig kines som kan kurera de inhemska 
insekternas gifter. I detta syfte kan man poängtera för skeppsläkaren att han aldrig har 
sett denna form av giftreaktion förut. Nappar inte karaktärerna på det kan man i nödfall 
låta en annan besättningsman eller någon mandarin, kanske tullmandarin Hau-kwan, 
som ser konstapelns ömkliga tillstånd kommentera att det finns en läkekunnig kines 
som kallas Tilim Quei och som kan bota det mesta. Hursomhelst hittar man tillslut en 
kinesisk läkekunnig man. Spela gärna upp mötet som ett lite extra klichéfyllt möte med 
den asiatiska mystikern, låt honom ha långa naglar, konstiga kläder, låt det brinna rökelse 
och vara dunkelt. Efter ett kortare samtal säger sig läkemannen kunna bota sådana 
sjukdomar och går med på att bota Goliath mot en riklig betalning, dock behöver de inte 
betala om han inte blir frisk. 

Slutligen botar så Tilim Quei konstapel Goliath genom att ge honom ett gammalt 
rynkigt ljusgrönt äpple. Skalet är ganska segt men när Goliath bitit igenom smakar det 
underbart och han kan inte låta bli att sluka hela äpplet i tre stora tuggor, den första 
maten han får ner på dagar. Konstapel Jönsson känner sig snabbt bättre och inom några 
timmar har färgen återvänt till hans kinder och såret slutat vara, men inte nog med det  
- även hans gamla ryggproblem och syfilissjuka verkar vara botad. Han mår helt enkelt 
prima, som om han vore arton igen. Poängtera att det där verkligen verkar vara ett 
mirakeläpple.

Här kommer de sista händelserna i band I, nämligen att karaktärerna bestämmer sig 
för att försöka hemskaffa denna frukt till Sverige. Mot en viss ytterligare betalning kan 
man av Tilim Quei få reda på att äpplet kommer från en dal vid namn Chan-Chuang 
som ligger några veckors marsch in i landet. Om nu karaktärerna inte förstår det 
fantastiska i denna upptäckt får du väl påminna dem om drömmen om ett 
universalbotemedel, alkemisternas sökande efter livets sten, vilket nytta en sådan frukt 
skulle ha för allmänheten och poängtera hur ypperligt konstapeln mår. Han har aldrig 
någonsin mått bättre. I och med det att expeditionen beslutar sig för att ge sig av slutar 
band I och vi kommer tillbaka till Baggböle 1935.

 Band III 

Innehåll i korthet

Band III är en tunnare skildring om hemresan från Kanton till Göteborg 1760. Dagboken 
innehåller först en rad sparsmakade anteckningar om de månader det tar för skeppet att 
passera Indiska Oceanen, runda Afrika och närma sig Europa. Därefter kommer ett 
längre stycke om en incident norr om England, och så en avslutande passage om 
landstigningen i Göteborg. Incidenten är det som kommer att spelas ur band III.

Att tänka på

I akt III är det även tänkt att Band III av Orvar Ståhls dagbok ska läsas. Själva läsandet 
går till på samma sätt som vid band I, att du först förankrar karaktären i miljön, sedan 
delar ut inledningstexten och därefter de korta karaktärstilläggen till respektive spelare 
och till spelaren som spelade Goliath Jönsson ger du Superkargör Elias Hillerström. 
Observera dock att det finns en del problem som kan uppstå. För det första är det inte 
självklart att karaktärerna läser band III alldeles efter band I. Om de inte gör det får du 
låta dem valsa på med det de gör i Baggböle och använda händelser som du har kvar från 


Nya karaktärer

Karaktärstillägg till 
Band III
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Inledningstext till 
Band III
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Akt II och IV, men låt dem inte hitta band II innan de spelat band III. För det andra är 
det ett glapp i historien som dagböckerna täcker eftersom man läser band III efter band 
I. Karaktärerna 1935 har inte tillgång till band II vilket gör att de inte kan fylla i glappet, 
men karaktärerna 1759 befinner sig i en liten annan situation. De har ju faktiskt upplevt 
det som står i band II när det berättas om dem i band III, men samtidigt som de vet om 
det så står det inte med i band III vilket gör att karaktärerna 1935 inte kan få reda på det. 
Det finns hänvisningar till det hemska som hände i Kinas inland i karaktärerna och  
vissa spelare kommer säkert undra vad det är för något som har hänt. När detta sker 
skall du som spelledare prata med spelarna som om de porträtterar karaktärerna från 
1935 och konstatera att det inte står i dagboken. Där finns bara en mängd antydningar 
om ogudaktiga hemskheter och arkaiska onda rötter, men inget står i klarhet. Detta är 
lite av en utmaning för spelarna, de skall gestalta karaktärer som genomlidit hemskheter 
utan att veta exakt vilka hemskheter de genomlidit. För vissa spelare kan detta vara 
väldigt svårt men om det blir mycket tjafs så poängtera för dem att man ofta har 
karaktärer som man inte vet hela historien bakom och att det alltid gäller att gestalta 
karaktären i nuet och inte låsa sig vid alla små oklarheter i historien. Man kan inte veta 
allt om en annan människa men i rollspel måste man försöka gestalta dem ändå.

Stormen – den 25 maj, 1760

Den lilla korta scen vi skall åtnjuta från band III utspelar sig strax norr om England. 
Skeppet skall bara runda Shetlandsöarna så är det sedan raka vägen över hemtama vatten 
till Göteborgs trygga famn. Vädret är kallt och det blåser ganska kraftigt på eftermiddagen. 
Vid horisonten i väst tornar stora moln upp sig och de rutinerade sjöbjörnarna muttrar 
oroligt om att en storm är i ankommande.

Ge karaktärerna här lite utrymme att prata och socialisera medan de gör respektive 
sysslor, kanske en femminuters kortare pårollning innan du släpper lös scenens 
huvudrollsinnehavare, stormen. Den blåst som kommer ikapp fartyget skall vara 
skoningslös, vågorna skall slå höga som hus och på skeppet skall det vara kris och panik 
då fartyget är i fara. Låt någon mast knäckas, låt tågvirke falla ner på däck, låt dem 
verkligen kämpa för sina liv, och om du vill kan du även ta några. Läkaren är det direkt 
olämpligt för berättelsen att döda och kaptenen och superkargören skall väl rent 
historiskt överleva.

Anledningen till att läkaren är olämplig att döda är att han för att föra berättelsen dit 
vi vill ha den skall bli krossad. Under stormen skall han få något över sig, kanske en bit 
av masten, en bokhylla eller en romtunna men han skall bli omkullslagen och när väl 
stormen bedarrar och det illa åtgångna fartyget räddas är han illa däran. Han har grava 
magsmärtor, hostar blod, svettas ymnigt och har hög feber. Han ligger helt enkelt och 
väntar på den grymme liemannens ankomst med prästen läsande över honom. Scenen 
skall drivas dit att Orvar Ståhl äter upp det ena av de två mirakeläpplena som han hade 
med sig från Kina, och därigenom räddar sitt liv.

Hemkomst - den 26 juni, 1760

Akten avslutas med att du läser upp följande avslutningstext från ankomsten till 
Göteborg.

Den 26 juni, 1760

Med mycken pompa och ståt ankommer vi äntligen Göteborg. På kajen kryllar det 

av människor som vill hedra oss men jag kan inte glädjas. Jag har flytt mitt öde, flytt 

min död på havet och även om jag är glad för att vara vid liv kan jag inte låta bli att 
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frukta vad jag istället för död hembringar till fäderneslandet. Har jag spridit de rötter 

som spirar i Kinas mörker till Europa? Rädd för svaret har jag bestämt mig för att 

fly Göteborg och snarast bege mig hem till västerbotten. Aldrig mer skall jag förtälja 

något från mina resor, dessa bläcksträngar är mina sista och jag ämnar ta denna bok 

med mig i graven. Må den bara inte vara insluten av ogudaktiga, mörka, uråldriga 

rötter. Må gud vara med mig.

Därefter slås band III av dagboken ihop och du återkopplar till den plats där läsaren 
satte sig för att läsa 1935 i Baggböle.
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 Akt IV 
Där vi närmar oss pudelns kärna, läser på om äpplen 

samt hittar det sista dagboksbandet

Denna akt är egentligen en fortsättning på akt II, förutom det att karaktärernas läsning 
av dagboken kommer få dem att söka och hitta lite annan information. Liksom i akt II  
skall du även här hantera scenernas uppställning löst. De behöver helt enkelt inte ske i 
den ordning de presenteras utan skall snarare ske där de bäst passar berättelsen utifrån 
vad karaktärerna gör. Undantaget är dock de två sista scenerna, Vera dyker upp och 
Dagboken kommer som måste ske i slutet av akten.

Pigan Klaras återkomst

Medan karaktärerna har forskat efter varför Vera försvunnit har deras bortsprungna vän 
kommit på bättre tankar och beslutat sig för att återvända hem igen. Hon ber och 
befaller Klara att föra henne hem igen men pigan vägrar och säger att man väntar dem 
vid lunden. Vera knuffar då omkull henne, springer sin väg och lyckas komma undan. 
Klara som å sin sida skulle hänta sin husmor, blir förtvivlad och beslutar sig för att gå 
tillbaka till herrgården för att övertala Vera att följa med igen. Fröken Holmberg är dock 
inte tillbaka ännu, för till skillnad från Klara hittar hon inte i skogarna. För våra hjältar 
där de befinner sig i berättelsen kommer det hela uppfattas som följer:

Någon gång när karakärerna befinner sig i närheten av herrgården kommer de höra 
hur husan Agnes skäller ut någon efter noter. Klara har nämligen kommit till herrgården 
och Agnes ägnar de första tio minuterna av pigans närvaro där till att förklara för henne 
att man inte bara rymmer från sitt jobb, och om man gör det kommer man verkligen inte 
tillbaka. Den tilltalade är klart besvärad och försöker fråga efter Vera men husan går 
bara på och ger henne ytterligare en uppläxning för att hon vill träffa frun efter det att 
hon skämt ut henne, ”alla i byn tror ju nu att fröken Vera behandlar sitt tjänstefolk så illa 
att de måste rymma!” Det hela är egentligen inte så intressant, Klara kommer försöka få 
reda på om Vera är där eller inte under ursäkten att hon vill be om förlåtelse och kommer 
försvinna så fort som hon får reda på att hennes husmor är borta. Hennes tunga slinter 
dock och hon säger något i stil med ”så hon har inte kommit tillbaka ännu”. Slår man 
ner på det försöker pigan bortförklara det hela med att hon hade hört att Vera var 
försvunnen, och därefter avlägsnar hon sig snabbt. En sak som dock skall vara speciell 
med Klara är att hennes utseende. Det är som om hennes ansiktsdrag har blivit lite 
utslätade. Kanske är detta något som karaktärerna inte ser men Agnes kan gärna lägga 
märke till det och kommentera det när hon har gått i stil med: ”ja det är nästan att man 
tycker synd om flickstackarn när hon är så stram i ansiktet att hennes äppelkinder inte 
längre syns ”.

Breven

I herrgården kan man hitta Veras korrespondens, och om man bläddrar igenom den är 
det några brev som sticker ut ur mängden. De flesta breven är från olika läkare, de 
handlar om Veras sjukdom och de ser ganska lika ut med resultat och uppmaningar till 
återbesök. De senast daterade sticker dock ut från mängden och är värda att kommentera. 
De är från dr Groenlund och man kan se att de som är lite äldre än ett år gamla har en 
ganska illavarslande prognos. De talar om att fröken Holmberg nu genast måste låta 
lägga in sig för behandling för annars har hon inte mer än ett halvår kvar. Med behandling 
kan detta kanske utsträckas till två år... Proverna visar att läget är akut, och dr Groenlund 
bönar fröken Holmberg att lyssna på förnuftet och låta sig bli behandlad. Men från förra 
november ändrar texten ton, de två sista breven talar istället om ett under, om att Vera 

Klara
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mirakulöst nog blivit kurerad. Aldrig har doktorn sett ett sådant fall och inte heller har 
han hört talas om ett. Fröken Holmberg måste låta lägga in sig så att läkarna får tillfälle 
att undersöka hur detta kan ha gått till. Det sista brevet är även det en bön, om än mer 
desperat, om att få studera Vera för mänsklighetens gagn.

I hennes övriga korrespondens är det inte mycket som får en att lyfta på ögonbrynen 
förutom möjligtvis ett brev som kom samma dag som vännerna ankom Baggböle. Det 
är skickat av en viss herr Lagerkvist. Brevet finns med som handout. Om man efter 
läsning av brevet frågar Agnes om det kommit någon bok de senaste dagarna kan hon 
berätta att det har det inte. Under hela karaktärernas läsning av Veras ytterst personliga 
post bör du trycka på hur fel det känns att rota i någons privata göranden så här. Det 
kan väl ändå inte vara rätt?

Tavlan

Under genomsökandet eller vistelsen i herrgården skall ens uppmärksamhet även riktas 
mot en tavla som finns där. Var den är beror lite på vad spelarna gör. Kanske står den 
på vinden där man kan hitta den på jakt efter Veras forskning, kanske plockar Agnes 
fram den ur ett av förråden som ändå skall höststädas eller kanske hänger den bara på 
en vägg. Variera beroende på vad karaktärerna gör och se till att den kommer som en 
belöning på att de tar sig till något. Tavlan är ett porträtt i olja av Veras farfar Harald och 
även om den inte i sig är något speciellt finns det något underligt bekant över den. Efter 
lite reflektion kommer någon av karaktärerna att dra slutsatsen att den liknar ett av 
ansikterna man såg i barken på det gamla äppelträdet på backkrönet. Tar man med sig 
tavlan ut till trädet kan man även konstatera att det är förvånansvärt likt. Frågar man 
efter hans öde kan man även få reda på att Harald försvann här i trakten för tretton år 
sedan. Veras ansikte kan man inte hitta i barken.

Ortsbefolkningen

Man kommer även prata mer med ortsbefolkningen, om man inte besöker dem kanske 
de kommer förbi för de kom och tänka på något efter ens förra samtal. Denna gång kan 
man om man frågar få höra en hel drös äppelhistorier som de gamla byborna kan och 
dels så berättar de om en jägare som gick bort sig för tre år sedan. De va nämligen så att 
vi hitta bössa hans int’ så långt frå’ var hund er sluta spåra, ute på ängarna där. Man kan 
få platsen där geväret hittades utpeckad och även om man inte kan hitta några spår från 
händelsen så kan man konstatera att det bara är några hundra meter bort till backen och 
trädet.

Familjen Stahlén

Är karaktärerna ute vid trädet i backen finns det en viss risk att de möter någon ur 
familjen Stahlén, exempelvis jägmästaren. Familjen har nämligen dygnet runt någon 
utsatt att övervaka äppelträdet, någon som visserligen försöker hålla sig dold men kan 
bli sedd av karaktärerna. Konfronterar man personen på något sätt uppför hon (eller 
han) sig lite udda. För det första är det något speciellt med utseendet, som att ansiktet är 
ovanligt slätt. För det andra motiverar personen sin närvaro här med att hon observerar 
trädet då det är viktigt av religösa skäl. Herden skall komma som skall hjälpa familjen att 
återskapa paradiset på jorden och detta gamla äppelträd är besläktat med de äppelträd 
som växte i paradiset. Det är väl uppenbart att paradiset var en äppellund? Kunskapens 
träd var ju ett äppelträd likväl som livets träd. Personen blir inte hotfull utan snarare 
agiterad och försöker nästan omvända karaktärerna till att dyrka trädet. Visar karaktärerna 
kunskap om Orvar Ståhls resa validerar personen allt de säger men berättar inget mer 
om den. Snarare används berättelsen från Ostindien som en förklaring till hur paradiset 
kunde överleva så länge. Se till att vara lagom osammanhängande för att karaktärerna 
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skall kunna ana saker utan att vara säkra.

Fibonaccitalen i vardagen

Ett fenomen som också skall drabba och förbrylla de spelare som har satt sig in i 
artiklarna om fibonaccitalen är att de skall börja se dem i vardagen. Som du kanske vet 
är fibonaccitalen en talserie som börjar med 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, osv. Varje tal bildas av 
att man adderar ihop de två innan, undantaget de två första ettorna. Just dessa 
talkombinationer skall nu framträda för karaktärerna i vardagliga saker omkring dem. 
Det kan hända att det i trädgården står 55 äppelträd, varav 34 redan är avplockade. 
Kanske  Veras  papper är sorterade i tre högar med fem blad i varje. När Agnes dukar  
till frukost börjar hon med att lägga fram tretton ägg och fem skivor kallskurna rester. 
Och varje växt följer ju av naturen denna talserie, om än kanske inte så tydligt. Det är 
upp till dig att avgöra. Vissa saker är redan planterade i scenariot, som att barnen är 
tretton - åtta flickor och fem pojkar - och det kan påpekas här. Ännu bättre blir det om 
du kan få karaktärerna att själva röra sig i mönstret. Två som går själv, ett par och en som 
pratar med Agnes och Herbert ger 1, 1, 2, 3. Lek med detta och om karaktärerna själva 
börjar titta efter det så skall de definitivt se det. En bra tumregel är att så fort du skall 
säga ett antal så ta ett tal ur serien.

Vera dyker upp

Mitt i allt detta, när karaktärerna, och inte minst spelarna, undrar vad som egentligen 
händer kommer Vera tillbaka. Låt tidpunkten vara förmiddag eller morgon så passar 
slutet bra. Hennes kläder är slitna och hon själv är på jättedåligt humör, hon är hungrig, 
trött och allmänt sur. Hennes allmänna hälsotillstånd måste självfallet varieras beroende 
på hur långt tid det har gått i scenariot. Har det gått en vecka är hon riktigt illa däran men 
har det bara gått en dag är hon piggare, använd som alltid ditt sunda förnuft. Hon 
kommer mest vilja ta sig inomhus, byta kläder, äta lite mat och vila men karaktärerna 
kommer säkert fråga ett eller annat om vad hon har pysslat med och då kan hon berätta 
följande:

Vera följde med sin gamla piga Klara ut i skogen för att denna lovade att visa henne 
ett ställe i skogen där man har lyckats kultivera en viss äppelsort som Vera själv försökt 
odla i snart ett år. Hon hoppades på att hon skulle kunna få något bra råd eller kanske 
en stickling. Under promenaden genom skogen började fröken Holmberg dock ångra 
sig, dels på grund av den oangenäma tiden och dels på grund av pigans närmast religösa 
anspelningar om äpplena. Men när Vera gjort klart att hon ville vända blev Klara närmast 
hotfull så Vera slog omkull henne och flydde, men virrade omkring i skogen lång tid 
innan hon hittade hem igen. Det Klara dillade om var att äpplena var paradisets frukt 
och att det var mänsklighetens plikt att återskapa paradiset vilket självfallet bara är 
struntprat enligt Vera. Om man frågar ut henne om hennes forskning kommer hon slå 
bort alla övernaturliga förklaringar och bara konstatera att äpplena har livsgivande 
egenskaper men att de naturligtvis har en förnuftig, vetenskaplig förklaring. Vilken 
denna är och hur stora äpplenas förmågor är återstår dock att visa. Äppelträdet ovanför 
backen är det enda äppelträd av den sorten som hon vet om och det är så gammalt att 
det kan dö vilken dag som helst. Vera kan även spekulera i att äpplena och mossan i 
symbios har uppnått det gyllene snittet och därav fått denna läkande kraft. Blir 
karaktärerna för närgångna kommer Herbert köra bort dem då Vera måste få vila efter 
sina strapatser. Ganska snart kommer Vera gå och lägga sig hursomhelst.

Dagboken kommer

Med stormsteg närmar sig så själva klimax men först skall denna akt ta slut, vilket den 
gör med de händelser som timar när Vera någon timme senare kommer upp igen. Det 
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är nu mitt på dagen och Vera försöker äta lite och småprata med de karaktärer som 
närvarar. Hon säger att hon känner sig rastlös och smått besviken, att hon vill ta denna 
motgång, detta fiasko, och vända det till något konstruktivt. Då kommer Herbert in med 
ett paket från herr Lagerkvist. Det anlände med posten medan Vera sov, men han ville 
inte störa henne. Vera öppnar det ganska förstrött och konstaterar att det är band II av 
Orvar Ståhls dagbok. Hon bläddrar lite i boken men lägger sedan undan den, hon har 
ingen lust att läsa 1700tals svenska, hon vill få något gjort. Så hon reser sig upp och går 
ut till sitt växthus för att fortsätta sina försök och se hur hennes tidigare har klarat sig 
under hennes frånvaro. Dagboken ligger kvar på bordet och när karaktärerna beslutar 
sig för att läsa den slutar akten.

 Akt V 
Där vi får reda på vilka hemskheter som egentligen döljer sig vid

dessa träds rötter och vad som egentligen hände i Kina

Den femte akten handlar om vad som hände under kinaresan i och med det att svenskarna 
letade efter mirakeläpplena. Likt de andra dagboksdelarna spelas detta som en biberättelse 
som de i Baggböle läser ur det andra bandet och även här är det bra om du först förankrar 
läsaren i miljön. Dock kan förankringen vara färgad av oro och istället för att det är 
skönt att krypa upp och läsa bör det vina av blåst om knutarna, knarra i golven och 
ljusets låga flämtar hela tiden. Detta till stor del för att vi i denna akt skall närma oss, 
rentav avslöja de asiatiska hemskheterna och det är bra att ge spelarna en föraning om 
att de snart skall bli skrämda. Efter det att du förankrat dem i miljön delar du ut  
inledningstexten för band II för högläsning och därefter karaktärstilläggen till band II. 
Här kan det dock dyka upp nya problem. Framförallt med spelaren som gestaltar 
konstapel Goliath Jönsson. I band III, som man redan tagit del av, saknas konstapeln 
och det krävs knappast stor slutledningsförmåga av spelarna för att de ska lista ut att 
konstapeln försvinner i band II. Problemet uppkommer om den som spelar Jönsson 
beslutar sig för att sätta sig på tvären. Exakt hur det här skall hanteras varierar naturligtvis  
och det är viktigt att vara medveten om risken. Kanske är det bra att poängtera i början 
av band II att de karaktärer de spelar 1759 ännu inte vet något om det som skall hända 
i band III och all sådan information skall därför tas som kommentarer av karaktärerna i 
Baggböle 1935. I alla fall, här kommer nu utan mer krångel:

 Band II 
Innehåll i korthet

Dagboken börjar med en längre passage om expeditionen från Kanton till dalen och om 
de upplevelser som väntade på Svenskarna där. Resten av Kantonvistelsen inklusive 
avgången tillbaka mot Göteborg tecknas väldigt sparsmakat som om skrivlusten hade 
försvunnit för skeppsläkaren. Det inledande längre stycket är det som spelas.

Färden

Förutom våra redan kända karaktärer följer matroserna Johansson, Brand, Björs och 
Hanses med på expeditionen. Hur du väljer att porträttera dessa fyra herrar är helt upp 
till dig. Är spelarna avslagna kan de ta mycket plats, har du ont om tid eller väldigt aktiva 
spelare kan de vara tillbakadragna. Var inte heller rädd för att skada eller döda någon av 
matroserna om du känner att det behövs för att få till den sökta skräcken i berättelsen. 


Nya karaktärer

Karaktärstillägg till 
Band II
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Man har förberett sig väl och har proviant och förnödenheter för flera veckor, annan 
nödvändig utrustning samt vapen i form av huggare och musköter till skydd. Själva 
färden till dalen Chan-Chuang tar flera veckor och allt som sker på denna strapats går 
självfallet inte att gestalta inom ramen för berättelsen men här nedan står några exempel 
på händelser. Beroende på mängden tid ni har kvar när ni kommer hit går de självfallet 
att hoppa över, eller brodera ut.

Miljön man rör sig i när man färdas bort från Kanton är ordentligt kuperad och på 
sluttningarna ligger det odlingar och trädgårdar. Man passerar risfält där arbetande 
bönder plöjer med vattenbufflar, buddhistiska padoger som doftar av rökelse, små byar 
där man som Europé är årets stora händelse och så vidare. Ju längre västerut man 
kommer från Kanton desto mer vildmark blir det. Vägarna blir sämre och byarna ligger 
glesare. För svenskarna är klimatet varmt, men jämfört med temperaturen det stundtals 
var på däck när man passerade Indiska Oceanen är det väldigt lindrigt.

Under sin färd passerar man förbi ett stort träd med utskjutande grenar under vilken 
det sitter en massa människor. När man kommer närmare kan man se att det är 
spetälsksjuka som sitter där och att de har slagit upp tält under det. Frågar man någon 
kan man få höra att det trädet är ett speciellt Lazari-träd, vilken väldigt sällan skall bära 
livsgörande frukt och de sjuka väntar för att kunna bli friska.

Något sker som får en herrelös hund att börja följa sällskapet. Kanske matar någon 
den eller så gör den det ändå. Spela gärna ut scenen så att man får lite av ett känslomässigt 
band till hunden som kan vara ordentligt tillgiven.

Ankomsten

Efter att ha färdats i närmare fyra veckor kommer man slutligen fram till bergen som 
innesluter Chan-Chuang och man börjar bestiga dess branter. Efter nästan en dagsmarsch 
uppför bergssidan börjar man passera den ena pagoden efter den andra och till slut, när 
det börjat skymma, kommer man fram till ett litet kloster. Det ligger just vid passet in 
till dalen och när man närmar sig kommer det ut munkar som bjuder in en för mat och 
vila. 

Templet inhyser ett tjugotal munkar som ägnar dagarna åt meditation och studier. Där 
finns även ett tjugotal barn i varierande ålder som undervisas av munkarna på dagarna 
och som får hjälpa till med omvårdnaden av klostret och trädgårdarna i omgivningen. I 
templet bjuds man på en enklare måltid, ris med bönor, bröd och vatten och får 
sängplatser på mattor i samma sal som barnen sover i. Munkarna kan naturligtvis inga 
europeiska språk så svenskarna kan bara kommunicera ytterst sparsmakat med dem. 
Det enda som munkarna är måna om att få fram och lyckas kommunicera, förutom sin 
gästfrihet, är att dalen bakom klostret, är helig och förbjuden för dem som inte är 
utvalda.

Barnen, som inte fått munkarnas höga impulskontroll ännu, är extra förtjusta i 
svenskarna och drar i deras kläder och skrattar åt deras håriga armar men verkar vara 
genuint glada. För en stund i alla fall, sedan börjar deras beteende att förändras. Först är 
det bara något barn som lite frånvarande sitter och ritar ett mönster på golvet, men snart 
blir det fler och fler som hypnotiseras av mönstret och snart sitter alla och upprepar det. 
Någon ritar det, någon flätar grässtrån i det, någon flyttar sina ögon efter det och när 
karaktärerna ser hur barnen sitter så kan de inte undgå att se att alla barn faktiskt sitter 
efter mönstret också. Hämtar man någon av munkarna för att visa detta avfärdar munken 
det som om att barnen bara gör det de ska, men man kan ana att han också blir lite 
begeistrad och exalterad över att barnen håller på som de gör.


Här skall det 

Vara en bild på 
mönstret som barnen 
är upptagna med. 
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Karaktärerna är trötta efter färden och även om barnens beteende är fascinerande är 
det samtidigt väldigt enformigt och repetativt vilket gör att de flesta av våra hjältar 
antagligen väljer att somna in, kanske med en vaktpost. Hursomhelst kommer alla 
svenskar att somna in så småningom, men de vaknar efter några timmar av att barnen 
stilla börjat sjunga eller gnola på en enformig melodi. De har rest sig upp och håller på 
att lämna salen för att bege sig ut i trädgården och vidare ner mot dalen. Barnen går 
fortfarande som om de vore i trance och det är något kusligt över tonerna de gnolar. 
Försöker man ta sig in i klostret kan man bara konstatera att munkarna reglat dörrarna 
och inte öppnar hur mycket man än bultar på den. Själva tanken är att svenskarna skall 
följa efter barnen ner i dalen men det är inte självfallet att de gör det. Om de exempelvis 
går och lägger sig igen och ignorerar händelseutvecklingen får du hantera det på bästa 
sätt. En variant är att poängtera för Capitain Ekeberg och de andra naturalhistorikerna 
hur nära denna magiska frukt de nu är och att detta kanske är den enda chansen de får 
för på dagen kanske munkarna hindrar dem från att nedstiga i dalen. En annan variant 
är att låta hunden, om spelarna fått ett band till den, börja skälla och sätta av ner i dalen 
så man måste följa efter för att rädda hunden. Därutöver kan man poängtera konstapelns 
nästan maniska vilja att äta mer äpplen. Själva tanken på att chansen finns får det att 
vattnas i munnen på honom.

Om du inte tidigare har börjat använda de lovecraftianska orden så är det i denna scen 
ett ypperligt tillfälle att införa dem. I alla fall  beger man sig så småningom ner i dalen 
och oavsett om man följer efter barnen eller går på egen hand händer ungefär samma 
saker. När man kommer över krönet och kan blicka ner i dalen ser man en nästan 
överjordisk syn. Över dalen hänger månen, full och rund, men aldrig har någon i 
sällskapet sett en sådan stor måne, den verkar nästan uppsvullen, plufsig och onaturligt 
gul-grön i sin färg. Landskapet som breder ut sig i dalen består av knotiga träd på en 
mossbelupen mark där mossan ofta verkar växa långt upp på stammarna och ur dalen, 
upp mot månens gula ansikte stiger det ångor. Det är som om hela dalen pulserar, som 
om mossan pöst fram och nu tar för stor plats. Det känns uråldrigt och orört av 
människohand, som den yttersta vildmarken i en främmande värld. Genom mosstäcket 
på marken sticker krokiga mörka rötter upp och hotar att fälla en vid varje steg. Det 
enda som tyder på mänsklig inblandning i dalen är den delvis överväxta stigen som 
snirklar sig ner i dess inre. 

Halvvägs ner för slänten, när de knotiga träden, som naturalhistorikerna kan se är 
förvridna uråldriga äppelträd, börjat torna upp sig på sidorna av stigen och dölja den 
sjukligt gula månen, börjar hunden bli orolig. Hunden stannar och morrar, gnyr in mot 
dalen och vill/vågar inte längre följa med spelarna. Vad man än gör kommer inte hunden 
följa med en längre. Sätter man koppel på den och försöker dra den in i dalen kommer 
den få total panik och i värsta fall bita den som håller kopplet för att sedan fly.

När man så stigit ner på dalens botten är äppelträden större och vissa av dem bär 
dessutom frukt. Se till att karaktärerna, och framför allt Orvar Ståhl, faktiskt plockar 
minst två äpplen under dalvistelsen, för som vi vet har han ju med sig två äpplen i band 
III. Här nere stöter man även på en underlig kines som står och sköter om ett träd. Hon 
står och vänder upp jord på rötterna och ansar bort dåliga skott ett i taget med sina 
händer. När man närmar sig henne reagerar hon inte nämnvärt och hon verkar inte 
kunna tala något av de språk som svenskarna hanterar. Hennes blick har något glasartat 
över sig och hennes ansiktsdrag ser ovanligt utslätade ut, ungefär som om hennes 
ansiktsdrag blivit lätt utsuddade. Om Konstapel Jönsson kommer fram till henne 
kommer hon reagera och röra vid hans ansikte samt säga ”kougt-cta chouxt” och peka 
längre in mot dalen. Ordet hon säger är helt oförståeligt men har en klang av något 
uråldrigt och efter hon förmedlat detta vänder hon sig åter till sitt värv. Konstapel 
Jönsson känner sig konstigt berörd av orden, som om de rört till liv något gammalt i 
honom. Stannar man hos trädgårdsmästaren kommer hon efter en stund börja vandra 
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in mot dalens mitt, åt det håll som hon själv pekade.

När de väl börjar vandra in mot mitten av dalen förändras omgivningen ytterligare. 
Träden verkar vara äldre, urgamla och fler gånger rycker man till då man tror att det är 
någon som står i buskarna. Det visar sig dock bara vara någon kvist och barkens rynkor 
som är liknar ett ansikte. Karaktärerna kan även börja ana mönster i barken på vissa 
träd, mönster som ser ut att vara tillverkade av människor men som ändå upprepas i 
trädens bark. De kan mycket väl förstå att man vidskepligt förr i tiden trodde på tomtar 
och troll. Ju längre in i dalen man kommer desto tydligare ansikten finns det i barken, 
och desto äldre verkar träden vara.

Skräcken

Så kommer man fram till den plats i dalen som barnen och trädgårdsmästaren färdades 
mot, en liten glänta i vars mitt ett uråldrigt äppelträd står. Från trädets grenar hänger det 
långa skägg av lavar och stammen är helt övertäckt av mossa. På en gren finns det ett 
ensamt äpple och konstapel Jönsson känner en konstig närhet till trädet. På något sätt 
vet han att det var ett äpple från just detta träd som han åt och han känner hur saliven 
rinner till . Han fantiserar om hur gudomligt gott det vore att ta det saftiga äpplet mellan 
sina tänder och vilsamt luta sig tillbaka mot den mossbetäckta stammen.

Här har vi en av scenariots nyckelhändelser, nämligen den att Konstapel Jönsson, 
helst av egen fri vilja, sätter sig i trädets närhet, kanske för att äta äpplet. Om han absolut 
inte vill göra något åt det hållet kan du låta barnen övermanna honom och släpa honom 
till trädet, men då konstapeln är löjligt stark är det bara en yttersta sista utväg. Annars 
håller sig barnen och trädgårdsmästaren på ett respektfullt avstånd från trädet samtidigt 
som de nynnar på den melodi som barnen började på uppe vid klostret. Fler 
trädgårdsmästare ansluter sig också och deras släta ansikten påminner om den som man 
stötte på först.

Det som skall hända är att konstapeln skall sätta sig i närheten av, helst mot, trädet. 
När han gör detta känner han en obeskrivlig glädje och känsla av hemkomst, han fylls 
upp av inre frid och strax därefter börjar han stilla sjunka in i trädets stam och 
mossbädden. I början går det så långsamt att han inte märker något själv och det är 
nästan omärkbart även för dem som iakttar det hela, men snart kan de se, och Goliath 
känna, hur han sakta sugs in i trädet. När detta börjar blir barnen och trädgårdsmästarna 
eld och lågor, de jublar och skriker av glädje. Konstapeln kan kämpa emot eller bara följa 
med, men han kommer att bli slukad av trädet, slingor av mossa och grenar kommer att 
dra och trycka honom in i det mörka. Försöker de andra svenskarna hjälpa honom blir 
de övermannade av barn och trädgårdsmästarna som med glädje offrar sina liv för att 
Jönsson skall bli slukad. Det sista de ser av konstapeln innan mossan och barken stängs 
kring hans kropp är hans skräckslagna ögon som i vild panik stirrar utåt mot sina forna 
besättningskamrater. Sedan är han borta. 

En tryckt spänning lägger sig bland barnen och trädgårdsmästarna, som om de väntade 
på något. Eventuella svenskar som vill rusa fram till trädet stoppas men man verkar vara 
fri att fly. Så ser man något röra sig under barken, ner mot stammens lägre delar. Marken 
under trädet skälver och barken faller ner på marken som ett tomt skal och upp ur 
jorden, genom äppelträdet, krälar en ogudaktig varelse fram. Den är stor, ja större än 
själva trädet och den tar sina första vacklande steg mot karaktärerna. Den har groteska 
drag, som en hybrid mellan en sengångare och en apa med läderartad, brungrönaktig, 
veckad hud och stora svarta ögon.

Om svenskarna inte förstår att det är dags att springa och fly så känn dig helt fri att 


Rollspelsteori 

Vad gör man med en 
död karaktärs 
spelare? Använd 
denna person som en 
resurs. Låt henne inte 
sitt inaktiv utan få 
henne att gestalta 
någon spelledar-
karaktär, eller i detta 
fall monstret som 
konstapeln blir.
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döda någon av de fyra matroserna på groteska och blodiga vis. När de så väl flyr, springer 
över marken som är ojämn med rötter, knölar och hal av mossa hör de ljud i skogen 
omkring sig. Ungefär som om varelsens födelse hörsammas av ett antal väldigt stora 
djur som rumsterar i dalens inre. Låt dem halka och kämpa sig upp för dalens slänt och 
i fjärran, nerifrån dalens mitt hör de en serie av högljudda brölanden med stämmor som 
inte är av denna värld. När de kommer upp på krönet kan de inte hindra sig från att ta 
en sista blick tillbaka ner mot dalen. De ser det mossbeklädda landskapen med den 
uppsvällda månen som lyser ner över den, de ser de många äppelträden och här och där 
i dalen skymtar de rörelser av gigantiska djur som på ett ojordiskt sätt släpar sig fram 
under äppelträdens kronor, och de vet att denna vy ej är hämtad från vår värld utan 
snarare är en spegling av någon ogudaktig planet bortom eterrymdernas djup.

Därmed är det vi spelar i band III slut och då återgår vi till Baggböle för att låta 
Umeåborna reagera på detta och fundera på de implikationer detta har.
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  Akt VI 
Där denna berättelse får ett slut och vi försöker rädda en vän

Så lägger våra vänner ifrån sig dagboken och berättelsen hamnar åter i Baggböle 1935. 
Allmänt om dagböckerna så är det värt att poängtera att då de är nedskrivna kan självfallet 
karaktärerna läsa dem igen, om de så vill. Antingen kan du då återberätta det som man 
just spelade eller så kan du låta spelarna köra en repris. Skulle karaktärerna i en repris 
göra annorlunda är det bara att backa ut en nivå till Baggböle igen och där konstatera att 
så står det ju inte alls. Låt det hur som helst blivit sen kväll eller natt när de väl är färdiga 
med läsningen av boken.

Denna akt kan ta vägen lite vart som helst beroende på vad spelarna beslutar sig för 
att göra när de väl har läst dagboken men den skall landa i de scener som nedan finns 
beskrivna. Har ni ont om tid är det bara slänga in scenerna direkt, är det gott om tid kan 
man dra ut på det lite så spelarna får diskutera vad som egentligen händer och därmed 
få en lugnet innan stormen effekt. Tänk dock på att det inte inte får bli för tradigt så hela 
känslan från akt V hinner förtas innan klimax. Karaktärerna i Baggböle skall bäras fram 
av känslan från 1759.

Vad som händer

För att du som läsare skall förstå vad som försegår i slutscenen skall vi svara på några 
varför. Dessa svar har antagligen redan framkommit eller finns insinuerade tidigare i 
scenariot men för att du som berättare skall ha korten på bordet och inte känna dig 
alltför förvirrad kommer här följande.

De äpplen som Orvar Ståhl tog hem från Kina finns i Baggböle och förutom sin 
läkande kraft är de till viss del förtrollande och får nyttjarna av dessa äpplen att antingen 
hänge sig åt att vårda äppelträd, likt familjen Stahlen, eller vilja smälta samman med 
dem, likt konstapel Jönsson eller Veras farfar Harald. Vera har ätit av dem och drabbats 
av de senare varianten och kommer under kvällen ge sig ut för att söka upp det första 
mirakeläppelträdet i Baggböle, nämligen det gamla som står på kullen. 

Barnen i Baggböle å andra sidan är likt barnen i Kina under upplärning för att bli 
framtida tjänare och slavar åt varelserna som kommer genom träden och de blir 
påverkade på samma sätt som barnen i Kina blev av det att en varelse är på väg att stiga 
in i vår värld. Det är familjen Stahlen som under åren fått olika förälderlösa barn att äta 
av äpplena.

Slutligen så finns resterna av Orvar Ståhls släkt kvar, under namnet Stahlen. De har 
sedan länge flyttat ut ur Baggböle och försöker nu i avskildhet i skogen uppbringa en 
Svensk version av den Kinesiska dalen som de ser som en paradisets trädgård. Det träd, 
som Orvar Ståhl först planterande står dock i Baggböle vid det gamla torpet, och nu när 
det skall kläckas, när det sista offret för att fullborda den främande varelsens insteg i vår 
värld sker, kommer släkten Stahlen åter ner till Baggböle för att motta sin framtida 
härskare.

Väderomslag

När akten börjar startar även åskan gå i fjärran och ganska snart skall det blixtra och 
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dundra i skyn över herrgården. Nu har det regn som man fruktade skulle störa 
äppelplockningen äntligen kommit och det med råge. De mörka molnen och det 
piskande regnet skall ge en kusligare stämning och ta bort trygghetskänslan i Baggböle. 
Vad man mer konkret gör i detta nu är väldigt fritt, men om man inte tänker på det bör 
det konstateras av någon bland tjänstefolken att Vera inte kommit tillbaka från sitt 
växthus och att det inte längre lyser i det. Det kraftiga regnet gör Herbert och Agnes 
oroliga och om inte karaktärerna gör det kommer Herbert själv gå en sväng för att leta 
reda på fröken Holmberg. Han återkommer dyblöt efter en halvtimme förtvivlad över 
att inte hitta Vera och mer eller mindre tvingar ut karaktärerna för att hjälpa henne leta. 
”Fröken Holmberg kan ju frysa till döds i detta väder, vi måste ju hitta henne, hon som 
kan bli så sjuk och dålig.”

Växthuset är mörkt och övergivet, om inte husan varit ute så står dörren även öppen, 
som om Vera lämnat det med intentionen att återvända inom kort. Växthuset är fullt av 
olika sticklingar av äppelträd och allt är ordnat och prydligt lagt till rätta utom en kruka 
på arbetsbänken där Vera verkar ha börjat plantera om en stickling men sedan avbrytit 
mitt i med jord och växten med sina mörka rötter liggandes på den ljusa bänken.

Med lanternor, regnkappor och sydväster ger man sig så ut i natten. Sikten är högst 
tjugo meter av de tunga skyfallet, förutom då landskapet lyses upp av blixtrar, och då 
man inte vet åt vilket håll Vera försvunnit letar man lite på måfå. Här är det svettigaste 
du som spelledare behöver göra är att hålla ihop gruppen medan de letar genom dygnsura 
snår eller söker skydd under träd. Vill spelgruppen sprida ut sig kan det senare bli väldigt 
konstlat att få ihop dem till klimaxet så poängtera att man inte gärna vill gå själv i den 
mörka natten och det bästa kanske är att hålla ihop sällskapet. Dessutom kan endast ett 
par ögon lätt missa det viktiga under dessa hemska väderförhållanden så om man vill 
vara säker på att Vera inte är där man har sökt bör man kanske gå i grupp.

Äppelbarnen

I natten kommer man så småningon fram till den ladugård där barnen övernattat. Redan 
när man kommer i närheten kan man se att det är något på gång. Det lyser i fönstren och 
på skuggorna som passerar innanför dem kan man se att barnen är uppe och håller på 
med något. I förhoppning om att det är hit som Vera begivit sig närmar man sig så huset 
men får då se något som oroar en mycket.

Vera är inte här utan istället håller barnen på att likt sömngångare göra olika saker. 
Samma mönster som de kinesiskabarnen ägnar sig åt i band II verkar nämligen ha besatt 
även dessa barn. På golvet i ladan har de själpt ut alla äpplen som plockats under dagarna 
och ombidat dessa till en jättelik spiral bestående av flera tusen äpplen. Man kan höra 
dem nynna en enformig melodisnutt som låter väldigt främmande, med väldiga 
svängningar från låga till höga toner och knappast som någon modern sång eller visa. 
Lite förskräckt kan man se att allt de gör rör sig enligt mönstret och är man uppmärksam 
kan man även se att barnen organiserat sig i grupper som överensstämmer med 
fibonaccitalen. När man tänker på det så är barnen även delade enligt kön i grupperna 
av 13 flickor och 8 pojkar, även det från talserien. Det går inte riktigt att få kontakt med 
barnen, det är som om de går i sömnen och stör man ett barn, exempelvis genom att 
hålla fast det, anpassar sig de andra efter mönstret instinktivt.

Vad detta skall säga till spelarna är att något hemskt håller på att hända. Det som 
skedde i Kina håller på att ske här! Förhoppningsvis skall detta driva karaktärerna att 
ännu mer frenetiskt ge sig ut i natten för att finna Vera innan något riktigt hemskt 
händer henne. 

Gudarnas vrede
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Man beger sig ut i natten igen och har inte kommit alltför långt innan man ser att även 
barnen börjar gå ut, men till skillnad från de regntäta plagg som karaktärerna antagligen 
har tagit på sig, går de flesta av barnen i nattsärkar och barfota i den kalla natten. Det 
mål som barnen har och som karaktärerna ganska snart kommer förstå att det har är det 
gamla äppelträdet på kullen. På vägen bort mot torpet uppenbarar sig ytterligare några 
gestalter ur skogsbrynet bakom byn. Ett tiotal gestalter vandrar sakteliga bort mot trädet. 
De är klädda som vanliga svenskar men deras drag har något utstrucket över sig, som 
om alla tydliga karaktärsdrag sakteliga suddats ut. De har inga tydliga kindben eller 
någon markerad haka utan är istället väldigt inte sägande men samtidigt underligt vackra, 
och detta särdrag blir allt tydligare hur äldre individerna verkar.  Detta är resterna av 
Orvar Ståhls släkt som vårdar träden åt herrarna, men det vet förstås inte karaktärerna. 
Bland gruppen finns pigan Klara med, som man känner igen från Akt IV.

Skyndar sig spelarna kommer de komma fram till trädet lite innan barnen och 
skogsgestalterna och där vid trädets sida ligger Vera. Hon ligger helt stilla och fridfullt 
fast hon borde frysa i sin tunna klädesel. I skenet från en blixt kan man se hur trädet 
med alla sina knotor och sin grova bark nästan böjer sig över henne och hur mossan mot 
stammen där hon ligger verkar ha börjat krypa upp för hennes sidor. Ja det ser ut som 
om hon långsamt, långsamt, håller på att slukas, i den regniga natten.

Nu finns det ganska många olika saker som karaktärerna kan ta sig till men utkomsten 
skall vara ungefär densamma alltid. Vera skall för det första slukas av trädet. Gör man 
inget kommer hon ligga fridfullt vid trädet tills hon till hälften är inne och sedan reagerar 
hon i ett ångesttjut så karaktärerna kan se hennes panikslagna ansikte då hon fördjävels 
kämpar med att ta sig lös. Försöker karaktärerna direkt hjälpa Vera, kommer hon göra 
motstånd, för det är väldigt trevligt att ligga vid trädet, dock när hon är till hälften slukad 
kommer den trevliga känslan likt ovan övergå till ren och skär panik. Dock tycker man 
att alla karaktärerna borde kunna övermanna Vera och släppa henne från trädet. Detta 
ger oss ett problem som du som berättare antingen kan lösa genom att låta Vera helt 
sonika sitta fast, karaktärerna har då dragkamp med varelsen under barken och skadar 
nog mest Vera med sina försök, eller om du finner det bättre kan du låta barnen och 
skoggsgestalterna hindra karaktärerna.

Vera slukas så av trädet och stiltje uppstår. Ingenting händer, allt är stilla. Låt spelarna 
handla, de har nu blivit släppta av eventuella angripare. Låt dem ta ett steg åt något håll 
och sedan smäller det till. Ett ljussken, starkare än något de förut hört och en smäll som 
verkar spränga deras trumhinnor, de kastas om kull av chockvågen och slås medvetslösa 
när ovädret slår ner en blixt i äppelträdet.

 Avslutning 
Som avslutning läser du eller någon av spelarna upp nedanstående text. Om du är en bra 
högläsare är det kanske bäst att göra det själv men känner du dig inte bekväm med att 
läsa högt är det bättre om någon spelare läser eftersom texten är skriven ur karaktärernas 
perspektiv. Vem i gruppen som är en bra högläsare kan du med fördel undersöka när du 
tidigare delat ut dagboksdelarna.

Nu när jag har hämtat mig från sviterna av blixtnedslaget och min kropp inte längre 

ömmar skulle man kunna tro att det vore möjligt för mig att återuppta mitt arbete 

inom Maria Liljehammars Stiftelse men så är icke fallet. För även om min lekamen 

har läkt är mitt darrande sinne för evigt sargat och ömt. Det är som om såren åter 

rivs upp i mitt inre när mina tankar tvingas behandla ämnen som ens avlägset kan 


Handout

Avslutningstexten 
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påminna om de händelser jag var med om. Tal om Vera Holmberg och Baggböle 

får mig att tappa både matlust och sömn och även det oskyldigaste omnämnande av 

äpplen eller Kina kan rubba min bräckliga balans.

För att behålla den lilla sinnesfrid jag har kvar har jag slutat läsa tidningar, och radion 

får stå tyst på sin bänk. Det talas nämligen alltför mycket om den förhatliga frukten 

då landshövding Gustav Rosén har nu börjat genomföra sina idéer om att göra Umeå 

till en nordlig fruktstad. Han har låtit plantera flera tusen äppelträd ute i Holmsund 

och jag förmår inte, orkar inte, protestera fast jag vet vilken dårskap det är.  I vår 

okunskap predikar vi äpplets härlighet och berättar sagor om hur människan fått 

både kunskap och evigt liv av dess saftiga kött, men den strävan som kan komma att 

bära frukt när mörkret slår rot i våra hjärtan är vi sorgligt omedvetna om. 

Den fruktan jag känner för landshövdingens projekt är dock ett obetydligt ingenting 

mot den fasa jag kände hösten trettiofem. Jag kan inte längre blicka mot en späd planta 

utan att se hur den strävar efter perfektionen, efter det gyllene snittets uppnåelse 

och jag bävar för den dag växterna når sitt ohyggliga mål. Denna skräck kommer 

ur det oförsiktiga läsandet av ostindiefararen Orvar Ståhls rysliga skildringar och ur 

den förlamande insikten om vilka frön han hembragte.

Dessa frön borde de inte få kultiveras, hur överjordiskt perfekta de än må vara! 

Jag har sett den degenererade familjen Stahlén, arvtagarna till Ståhls ogudaktiga 

odlingar, sett deras horribelt utslätade ansikten med mina egna ögon och alltför väl 

förstått vilken galenskap som drabbar det sköra mänskliga sinnet när det närmar 

sig det blasfemiskt perfekta och står på tröskeln till att uppfylla det gyllene snittet. 

De har nått denna osunda perfektion endast för att överjordiska varelser skall finna 

dem nöjsamma. Aldrig mera ämnar jag lämna staden, ty här hålls växterna efter så 

att de inte fritt kan söka uppnå sitt fasansfulla mål. I Baggböle var det växten som 

kultiverade familjen Stahlén.

Men det som skrämde mig mest den natten var inte den inavlade Stahlén-familjens 

underliga särdrag eller barnens kusliga mässande. Det var inte Veras förtvivlade 

kamp när hon slukades av det uråldriga, mossbelupna trädet. Inte heller var det att 

bli slagen av blixten utan det mest skrämmande var att vakna upp igen. Att tvingas 

öppna sina ögon mot mörkret.

Jag vet inte hur länge jag och mina vänner var avsvimmade men när jag väl kom till 

sans och reste mig upp kunde jag se resterna av det blixtslagna trädet. Jag såg att där 

själva stammen hade varit, där stubben borde stå, fanns nu bara lämningarna av ett 

tomt skal, som ett avlagt hölje, och under detta ett avgrundsdjupt hålrum där långa 

bleka rottrådar slingrade sig ner bland skuggorna. Det var som om det uråldriga 

trädet hade stått med rötterna i mörker.
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 Resurser 
Denna del av manuset innehåller kompletterande information som skall hjälpa dig som 
berättare att porträttera de olika scenerna i berättelsen. Resurserna är indelade i tre bitar, 
1935 med Spelledarpersoner, Baggböle historia, Äppelmyter, Kartor, Namnlista och 1759 med 
Ostindiska kompaniet, Ordlistor och sist allmänna delar om Varelsen och en Tidslinje över 
scenariot.

 Spelledarpersoner 
Gustav Rosén

Denna ryktabara man har präglat den politiska debatten i under större delen av den 
första halvan av 1900-talet. Därför är det svårt att inte nämna honom om man som vi 
vill skriva ett delvis historisk rollspelsscenario som utspelar sig i Umeå stad.  Gustav 
Rosén föddes 1876 i Vallsjö socken i Jönköpings län som son till en järnvägstjänsteman. 
Då familjen bestod av en syskonskara på tolv bran tillät inte ekonomin några fortsatta 
studier för unge herr Rosén, trots att han hade Berömlig i så gott som alla betyg. Så som 
många andra i hans situation blev militären det enda alternativet till fortsatta studier och 
därmed blev han artilleriunderofficer 1897. Dock lämnade han armén efter en kort tid. 
Efter det blev det ett antal olika arbeten däribland som schatmästare vid Gällivare gruva. 
Det var där som herr Rosén uppmärksammade de usla förhållanden som rådde för den 
arbetande klassen och därmed lades grunden för hans vilja att förändra samhället. Det 
bör påpekas att han icke blev socialist eller socialdemokrat utan istället någon slags 
liberalaktig och kritisk inställning till de rådande förhållandena. Det var även nu som 
Roséns journalistiska bana börjar ta form, han kunde inte tiga med sina åsikter och 
började skicka in notiser och artiklar med sina iakttagelser till tidningarna i Luleå. 1899 
sades han upp från företaget och drog sig till Luleå för att påbörja en karriär som kritiker 
och oppositionsman. Strax efter detta träffade han sin blivande fru, Tyra Lindforss, och 
de flyttade till det vid den tiden ultrakonservativa Umeå. 1903 lyckades han bli 
chefredaktör för Västerbottens-Kuriren och en lång tid av ursiningslös politisk debatt 
med många personliga påhopp påbörjades. Herr Rosén och han liberala åsikter var inte 
särskilt välkommen bland de fina herrarna bland Umeås socitet och han fick epiteten 
”fridsstöraren”. Rosén gick så långt i sina påhopp att han till och med avtjänade ett 
fängelsestraff  på tre månader för tryckfrihetsbrott. Tillslut fick de politiskt styrande nog 
och fick, vad de trodde, en genialisk idé nämligen att få Rosén invald i stadsfullmäktige 
och därmed få slut på hans eviga gnäll. Detta hindrade dock inte Rosén från att kritisera 
de styrande, dock låg faktiskt angreppen mot fattigvården nere under den tiden (Rosén 
hamnade nämligen i Fattigvårdsstyrelsen). Med denna plötsliga karriärändring blev 
politiken Gustav Roséns melodi, han ersattes som chefredaktör på V-K av sin son, 
Stellan Rosén, som var blott 23 år gammal. Därefter fortsatte Gustav Rosén sitt politiska 
avancemang, han blev riksdagsman och lite senare även försvarsminister mellan 1926 
och 1928. Efter mycket om och men blev tillsist herr Rosén landshövding i Västerbottens 
län.

Som person tycks Gustav Rosén vara en ytterst motstridig man, som tidningsman och 
politiker var elaka, och väldigt ofta personliga, påhopp ett vanligt angrepp från hans 
sida. I det privata beskrivs han som ”känslig, vek och lättrörd” . Han sägs även vara en 
”pragmatiker, en verklighetens man, som avskydde allt intellektualistiskt bollande med 
samhällsutopier, allra mest utländska ideologers skrivbordskonstruktioner” . Därför var 
han ingen större anhängare av den socialistiska ideologin. Rosén var även en absolut 
nykterist, detta var något som hans far hade predikat sedan hans tid som barn, dock 
präglades Roséns tid i armén av ett oehört supande. 
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Ett av Roséns främsta fritidsintressen var blommor, han var väldigt förtjust i 
trädgårdsarbete, något som fick en viss del i hans politik. Många av dåtidens träd i 
centrala Umeå var planterade på initiativ av Rosén, detta är något som han under detta 
scenario kommer att tala om (se akt 1).

Vera Holmberg

Vera Holmberg är en av de ledande centralgestalterna i detta scenario. Det är hennes 
försvinnande som leder till att rollpersonerna börjar gå igenom hennes omfångsrika 
forskningsmaterial kring det stora äppelträdet och dess frukter. Vera är en 35-årig ungmö 
som bor i Baggböles stora herrgård som hon fritt får disponera medan den egentliga 
ägaren, hennes kusin Henrik Holmberg, vistas i Berlin. Vera flyttade till herrgården för 
ungefär fem år sedan för att kunna njuta av det enkla livet i Baggböle men även för att 
kunna skriva en biografi över sin farfar Harald Holmberg. Den sistnämnde var en 
framgångsrik rederiman från Stockholm som dragit sig norröver för att ta del av den 
rikedom som skogsflottingen gav. Haralds stora passion i livet var jakt och skogsliv och 
under jaktsäsongen 1921 försvann han under mystiska omständigheter. Detta är något 
som Vera varit väldigt intresserad av och gjort ganska omfattande undersökningar kring 
detta försvinnande, dock har detta projekt lagts åt sidan för de studier kring äpplen som 
Vera påbörjat. Fascinationen för äpplen kom för ungefär ett år sedan då hon åt av ett av 
äpplena från det gamla äppelträdet som finns i närheten av herrgården. Vera har sedan 
tidig ålder plågats av en svår reumatism som gjort hennes liv ytterst obekvämt men 
denna sjukdom försvann sedan ett av dessa äpplen förtärts. Nu för tiden har hon begravt 
sig själv i både biologiska studier av äpplen men även om myter kring dessa frukter.

Som person är Vera väldigt levnadsglad och sprallig, detta är något som kommer att 
förvåna rollpersonerna mycket då hon tidigare varit ganska dyster och inåtvänd. Men 
sedan Vera botats från den svåra reumatism hon haft har en stor omvälvning skett med 
hennes person. Hon pratar gärna och mycket om herrgården som hon residerar i och 
även om Baggböles historia. 

Något annat som kommer att slå rollpersonerna är Veras nya studieobjekt; äpplen. 
Hennes tidigare biografiska projekt kring hennes farfar är nästan helt och hållet skjutits 
åt sidan. Istället står äpplen i fokus, hur äpplen och annan frukt har och fortfarande 
används inom medicin, men även myter kring äpplen. Vera har en väldit rationell 
inställning till sina studier och finner de mer otroliga episoderna av sjömannens 
dagboksanteckingar som påhittade.

 Baggböles historia 
Denna lilla text är till för att Du som spelledare skall få en liten uppfattning om Baggböle 
by och dess historia. Det är inte tänkt att ge en helomfattande bild utan snarare en kort 
redovisning kring Baggböle by och lite grann kring begreppet ’baggböleri’ och dess 
innebörd och uppkomst.

Till en början skall vi ta och skilja mellan Baggböle som by och Baggböle som 
arbetsplats (sågverket), men även Baggböle som bolag (Baggböle Sågverksegare). Det 
sistnämnda ägdes under större delen av 1800-talet av företaget James Dickson & Co. 
Detta företag till hörde finansfamiljen Dickson som hade anor från Skottland. De hade 
kommit till Sverige i slutet av 1700-talet för att kunna ta del av de rikedomar som kunde 
skördas av de svenska naturresurserna, främst skog och järnmalm. Det blev det 
förstnämnda som blev Dickson & Co:s främsta handelsvara. När industrialieringen tog 
fart i Sverige under den första halvan av 1800-talet tävlade företagen om att muta in 
områden för skogsavverkning och Dickson & Co gjorde stora framgångar i detta race. 
1826 började de köpa in sig i industrierna vid Svartvik och Matfors som låg vid 
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Sundsvallsbukten. 1838 köps industrierna vid Husum och Baggböle och när Sandarne 
vid Ljusnans mynning införskaffas 1852 hade det Dickinsonska företaget kopplat ett 
järngrepp kring hälsinge och härjedalsskogarna. Företaget skaffade sig snabbt ett rykte 
om sig att använda väldigt hårda och mindre nogräknade metoder för att lägga under sig 
all denna skogsmark. Tiden mellan 1840 och 1860 kantas med en rad processer mot 
företaget för åverkan, dvs olaglig avverkning. 

Det är här som Baggböle bolag kommer in i bilden, stora delar av skogen kring 
Baggböle by tillhörde Kronan men detta var inget som hindrade Baggböle Sågverksegare 
från att skövla den. Det bör påpekas att inga konkreta bevis för James Dickson & Co 
kännedom kring detta har framlagts, redovisningsböcker för Baggböle Sågverksegare 
har en stor lucka mellan 1836 och 1868. Hur som haver blev Baggböle en symbol för 
skogsföretagens åtroffning och vid processen i Lycksele tingsrätt var det stora skriverier 
i dagspressen över hela landet. Innan vi går in på lite mer precist vad denna process gick 
ut måste vi första vad som låg som grund för den.

 Äppelmyter 
Enligt äldre folktro så är äppelträd populära som bostad för älvor och annat småfolk, 
särskilt de äppelträd som växer vid vägkorsningar eller på andra laddade platser. Detta 
speciella äppelträd i Baggböle är därför ett utmärkt fokus för diverse berättelser om 
älvors upptåg och andra småfolks påhitt. Här följer några exempel på sådana upptåg 
som kan tillskrivas småfolk som tros bebo/ha bebott trädet: 

Småfolk slår gärna dunster i ögonen på folk så att de ser saker som inte är där eller 
rentav gäcka folk genom att låta sig själva skymtas. Vid det här trädet har folk påstått sig 
se underliga skuggor, ansikten i barken och underliga mönster i gräset runt trädet, allt 
orsakat av älvorna. Numera kan man ju se att det bara är barkens vindlingar som i vissa 
ljus ser ut som anletsdrag, men när folk trodde på älvorna så ack vad de lurade i sig själva 
saker. De kan även då och då ta sig för att röva bort någon genom att locka dem in i 
dimma eller ner i sina bostäder under marken, och man bör ta sig i akt för att sova på 
deras mark. Det har ju faktiskt försvunnit folk vid trädet, och i äldre tider lär dessa 
försvinnanden ha kopplats till dessa myter, om de sista spåren av personen funnits vid 
trädet. Här kan folk i byn tala om specifika personer (gärna med gårdsnamn och 
förnamn, ex Lassas-Anders, Stur-Lisa o.s.v.) som gått till småfolket i/under trädet eller 
knipits av dem på en nattlig promenad. Småfolk kan även hjälpa en med vissa saker mot 
betalning, och vissa personers hastiga tillfrisknande efter ätande av dessa äpplen kan ha 
setts som en sådan hjälp. Dessa historier lär vara centrerade kring funderingar över vad 
priset kan ha varit, när personen så småningom försvunnit eller flyttat (kanske till 
Stahléns fäbod, där också småfolk härjar?).

En annan gammal sed var att kvinnor förr i tiden kunde gå med ett äpple i armhålan 
under en vecka för att sedan bjuda en man på äpplet. Resultat skall bli att mannen i fråga 
skall bli kär och förälskad i kvinnan. En variant av denna sägen kan berättas, nämligen 
att Pigan Elin som var förtjust i Torpar-Anders gjorde detta när den som berättar var 
ung, på 70-talet, men resultatet blev inte som hon tänkt sig. Antagligen orkade hon inte 
ha äpplet i armhålan nog länge för det enda Anders blev förtjust i var äpplena. Han blev 
så förälskad i äpplen att han senareblev äppelodlare annonstädes.

Under senare delen av artonhundratalet så höll ibland pastor Anders Linder till i byn, 
det är han som har ritat herrgården och även en del andra byggnationer som kom till i 
samband med sågen. Han intresserade sig smått för de mirakel och mysterier som 
tillskrevs trädet och han talade en gång med den som berättar detta för karaktärerna, och 
då gled samtalet in på Edens lustgård och det träd som Adam och Eva inte ätit utav; 
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livets träd. De åt av kunskapens träd och blev utslängda ur paradiset, men keruberna 
sattes att vakta över livets träd för att människan inte skulle sträcka sig efter även denna 
frukt och bli såsom Gud. Pastor Linder varnade bybon för att sträcka sig efter de 
förbjudna frukterna och brista i gudsfruktan. Bybon har själv funderat på om inte trädet 
ändå är något speciellt, för något tycks ändå stryka omkring det, vakta det, och barnen 
flockas stundtals kring det som om de vaka och väntade. [mosebok 1.3:22 -24]

En äldre herre vid namn Theodor Bergström, som bor i en av de finare gamla 
arbetarbostäderna, var i sin ungdom anställd som hemlärare på herrgården åt de som var 
för fina för att gå i byskolan med arbetarbarnen. Om man frågar honom om trädet kan 
han säga att han i sin ungdom var väldigt intresserad av vikingamyterna, ett intresse som 
var i högsta grad påverkat av tidsandan, vilket han påpekar, och han trodde ett tag att 
trädet skulle kunna vara ett av Iduns äppelträd. Det går sannerligen tillräckligt med 
historier om trädet för att det skulle vara något speciellt, och dess gyllene frukter glänser 
lockande där de hänger. Han har också hört antydningar om att äpplena är någon sorts 
mirakelkur, om än priset för att äta dem är alltför högt. Han trodde då, i sin ungdomliga 
övertro, att de kanske straffades av gudarna för att de stal deras frukt. Theodor har 
några gånger försökt få tag på ett av dessa äpplen, först av nyfikenhet och nu senare för 
att hans ålderskrämpor är så svåra att han är villig att pröva allt, men äpplena verkar 
försvinna när de alldeles blivit mogna. En morgon så är varenda liten frukt plockad, och 
inget blir det kvar åt gamla och behövande. Det är säkert de rackans ungarna som är där 
och tar allt. De omogna frukterna sitter alltför stadigt vid sin gren och är alltför hårda 
för att ätas.

 



 Kartor 

Baggböle Herrgård

Information om herrgården... blablabla vad de olika 
rummen ät till för



här skall det vara en

karta över baggböle
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 Namnlista 
Även om berättelsen är i Sverige och namnen inte skiljer sig nämnvärtfrån idag har vi 
valt att inkudera en namnlista så att du, om du skulle känna att du behöver det, kan 
vända dig till manuset och förslag på vad karaktärer i Baggböle skall heta. Mot vissa 
spelgrupper är det dessutom bra då de kan komma att ta personer på större allvar om 
spelledaren måste leta efter namnet i manuset istället för att bara improviserar fram 
det.

Kvinnonamn Mansnamn Efternamn
Adéle Abraham Andersson
Adrina Albert Appelgren
Alfrida Albin Boström
Amalie Arthur Brohlin
Andrea Axel Collberg
Anna Bjarne Dunér

Conkordia Bror Emsing
Doris Edvard Engström
Elin Emanuel Ericsson

Elisabeth Emil Fernholm
Emy Erust Forsberg
Ester Evert Garfors
Evy Fritz Glas

Gerda Georg Grann
Gertrud Gunnar Grenholm

Gusti Gustaf Hage
Gärd Halvar Hall

Hanna Helge Janson
Helena Helmer Karlsson
Ingrid Herman Lagergren

Kristina Hilding Moberg
Maja Hjalmar Måhlén

Margareta Holger Nilsson
Maria John Nordh

Martha Knut Odher
Mia Ludvig Pettersson

Norma Magnus Rehn
Olga Nils Sandström

Rosalie Olof Strömqvist
Ruth Simon Tjernell
Signe Sven Trogen
Sigrid Thorvald Wickström
Siri Torsten Åström

Teresia Waldemar Öberg
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 Ostindiska kompaniet 

Under 1700-talet framstod Kina som ett mönsterland, och Sverige hade ett starkt utbyte 
med och blev kraftigt påverkade av Kina. Påverkan nådde Sveriges idéliv, vetenskap, 
konst och politik. 1731-1813 existerade det Ostindiska kompaniet som hade monopol 
på handel inom Sverige med just Kina, och det var genom kompaniet som denna 
påverkan skedde. Visst hade man haft tidigare försök med handel med orienten men i 
och med kompaniet lyckades man för första gången upprätta en kontinuerlig handel 
som var varaktig, eller i kompaniets fall, varade i 81år. 132 expeditioner sände bolaget 
under sina år men alla nåde inte alltid sina mål. Resan var lång och farlig och sammanlagt 
strandade eller förliste åtta svenska fartyg, och ofta togs hela besättningen och lasten av 
havets djup. Trots bolagsnamnet, ostindiska, handlade man så gott som uteslutande med 
Kina utanför Europa.

Oktrojer och Superkargörer

En naturlig indelning av ostindiska kompaniets verksamhet är att dela in den i oktrojer. 
En oktroj var den tid som kompaniet fick privilegier att handla under. Sammanlagt 
delades privilegier ut fem gånger även om de inte användes till fullo den femte och sista 
gången. I denna sammanfattning är vi mest intresserade av den andra oktrojen, den 
mellan 1746-1766.

Den grupp anställda inom kompaniet som, efter direktörerna, var de viktigaste för 
bolagets överlevnad var superkargörerna. På skeppen hade de högsta bestämmande rätt, 
till och med över kaptenerna. De dinerade på skeppen vid det finaste bordet, finare än 
övriga besättningen och skulle utgöra bolagets intresse i allt som rörde skeppen. Vid 
olika mening mellan superkargörer röstade de och vid lika röstetal var förste 
superkargörens röst avgörande. I hamnarna svarade de för inköpen och försäljningen 
vilket gjorde att mycket av bolagets förtjänst låg på deras axlar. Man skall dock inte tro 
att kaptenen var en betydelselös person bara för att superkargörerna stod över honom, 
utan ofta rådgjords det mellan de båda parterna. Kaptenen hade dessutom ansvaret att 
föra krigsrätt över besättningen i vilket superkargörerna inte hade något att säga. 
Däremot över assistenter, hovmästare, kajutkocken, förste superkargörens dräng och 
kaptenen själv dömde superkargörerna. 

Last och utrustning

Det kompaniet skeppade från Göteborg var ofta stora kvantiteter av olika råvaror, ofta 
järn eller trä i form av stångjärn, bandjärn, plankor, bräder, eller olika artiklar som yxor, 
spik, bössor, fiskkrok, lyktor med mera. Dessa saker såldes i Cadiz i Spanien mot de i 
Kina högt värderade silverpiastrarna. En last från Göteborg kunde inbringa runt 300 
000-400 000 piastrar. För Silvret köpte man sedan i Kanton mest porslin och te men 
även råsilke, siden, rabarber, rotting, sagogryn, risgryn, kanel, arrak och tutanegro (en 
metallegering). Mellan packningen hade man växterna gallingall och kinarot som 
stoppning och även de såldes vid hemkomst till apotek.

Ett skepp hade en besättning på upp till 150 man vilket var ganska snävt tilltaget. Det 
var inte ovanligt att kaptenerna fick mönstra på nya matroser i hamnar de passerade för 
att kunna få hem sina skepp. Olyckor, sjukdomar, stormar och desertering var det som 
minskade besättningen under färdens gång. Skeppen var utrustade med 25-30 kanoner 
för att avskräcka kapare och hade ordentliga förråd med mat för att kunna klara den 
långa seglatsen. Observera att potatisen inte slog igenom förrän under 1770-talet utan 
på skeppen hade man mycket levande djur, som oxar, kork får, svin, gäss, ankor, kalkoner, 
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höns med mera. Vid Godahoppsudden, Java och i Kanton fyllde man vid behov på 
förråden med lite mer exklusiva saker som bufflar, sköldpaddor och kinesiska får. Dryck 
var ofta svagdricka och öl till manskapet och vin, sherry och arrak till befälen. Detta på 
grund av att vatten inte hölls sig färskt någon längre tid. 

En resa till Kanton

Efter många dagars lastning och under upprepade kanonsalut och svajande vimplar 
avgår så skeppet i slutet av januari. Kursen man tar går norr om England och väster om 
Irland, en farled som oftast går snabbare än att segla genom engelska kanalen och man 
ankommer Cadiz ungefär en månad efter avfärd. I Cadiz ligger man ungefär en månad 
medan man lastar av och säljer det Svenska godset mot silver från Sydamerika. I slutet 
av mars är man så redo och avgår för att lämna Europa på väg mot Kina. Efter en till 
två veckor passerar man ekvatorn, men de sedvanliga dopceremonierna för de som 
aldrig varit söder om ekvatorn är förbjudna av Bolaget och i stället läggs pengar i en 
kassa för att fira när man kommer fram. Efter att ha rundat de Små Antillerna kommer 
man fram till Godahoppsudden i mitten av juni. Brukligt ankrar man här och fyller på 
förråden men det skedde inte alltid. Efter ytterligare en månad har man passerat Indiska 
oceanen och når Java, även det för att fylla på förråd. Därefter tar det knappt en månad 
att nå Wampoa, hamnen utanför Kanton.

Kanton

För att anlägga Wampoa måste man först ta sig genom Kantons skärgård. Därav går det 
på en lots i Macao som hjälper en genom skärgården. Macao är en ort med ungefär 3000 
innevånare varav många bosatta är européer, enligt källor skall det vara betydligt 
nöjsammare att bo i Macao än i förstaden till Kanton. Staden består av oregelbundna, 
ojämna gator i vars mitt en övertäck trumma forslar ner regnvattnet ner till sandstranden 
nedanför staden. Husen var en eller tvåvåningshus i sten eller bränt tegel med stora 
fönster och två tredjedelar av stadens yta upptogs av trädgårdar och parker. Ovanför 
Macao är det en fästning i vilken den portugisiska guvernören bor med cirka hundra 
soldater. Trotts att portugiserna har guvernörskapet över staden är det en grupp 
mandariner som i sin tur ser till att guvernören håller sig innanför den kinesiske kejsarens 
tyglar.

När man så seglar genom skärgården är det första man ser av kanton de tre Lejontornen, 
niovåningar höga sexkantade torn som används för att tända signaleldar, det sägs att 
tornen fanns ända fram till Peking. Man passerar Bocca Tigris – tigermuren – ett smalt 
sund med två fästningar på vardera sidan som skyddar hamnen. Här går även en ny lots 
ombord och även några myndighetsmandaringer. De tar skeppets namn och går igenom 
de formaliteter som de kinesiska lagarna föreskriver. I själva Kanton släpps inte 
Européerna in, Fan Kwaes – de främmande djävlarna – får inte passera muren. De får 
hålla sig i hamnen som ligger två mil nedströms från staden, eller i förstaden, i den 
bebyggelse som finns utanför Kantons murar. Förstaden ägs av och handeln med 
européerna styrs av en köpmannagrupp, Co-Hong eller Hongköpmännen, som av 
kejsaren har fått en monopolposition mot dryga avgifter. Det är de som ansvarar för tull 
av och utgör laga myndighet över européerna. 

I början av Ostindienhandeln hyrde svenskarna ett faktori i förstaden men så 
småningom fick man ett fast där man även har en superkargör bosatt. Denne superkargör 
är den som har huvudansvaret för affärerna och vistas i Kanton i flera år.  Det svenska 
faktoriet har namnet Sui-hong och ligger sydväst om Kanton och har magasin, kontor, 
kök, matsal, logement samt ett rum för religiös aktivitet. Medan superkargörerna sköter 
handeln repareras skeppet i en så kallad bängsal, ett särskilt tyghus som kompaniet fått 
inreda i Wampoa. Floden Ta är nämligen så grund att de djupgående ostindiefararna inte 
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kunde komma längre upp längst den.

Även om Européerna inte fick inträda innanför Kantons stadsmurar fanns det ändå 
saker i förstaden som väckte förundran. På floden bodde det dessutom mängder av 
kineser i husbåtar – sampan – som egentligen var flytande hus. De största – djonkerna 
– såg inuti ut som riktiga hus med lyxigt möblerade rum men även de minsta hade några 
lösa kurar som placerades mitt på sampanen till skydd från vädrets makter. Där fick 
svenskarna en smak av orienten. Dels fanns det möjlighet att införskaffa egna små 
förråd av arrak, sagogryn, te, porslin eller andra handelsvaror, men man kunde även äta 
kinesisk mat, nudlar och risrätter med ingefära och vitlökssmak, sojasås, bambuskott 
eller sötsurt oxkött. Husen i förstaden var inte så imponerade, mer som båthus på 
stöttor, men gatorna mellan husen var raka, belagda med fyrkantiga steplattor och 
imponerande rena. Vissa var breda och vackra men de flesta var smala och trånga. 
Byggnaderna är låga lerhus och broar löper över kanaler och trappor löper ner till vattnet 
för att man skall kunna anlägga med båt lite överallt. Runt om staden finns många 
lummiga trädgårdar, gröna ängar, fält och plantage där man odlar frukt som bananer 
och pumpor och annars mest ris Klimatet är så välvilligt att marken ger skörd två gånger 
om året. Norr om staden finns det några höga berg som är helt gröna med träd och 
pagoder. Staden ligger den helt plant längst floden Ta och är delad i tre delar, nämligen 
Kanton innanför murarna, den redan nämnda förstaden och det flyttande kanton med 
dem som bor på själva floden.

I förstaden föregick själva handeln i öppna bodar i vilka man kunde se hantverkarna 
tillverka saker när man gick förbi på gatan. Bodarna var organiserade så att alla som 
sålde porslin låg på en gata, alla som sålde siden på en och så vidare. Längst ort från 
faktorierna låg de bodar som sålde mat och i värmen kunde de upphängda flådda svinen 
och nackade gässen få en viss odör. På nätterna kan man blicka upp längs floden och se 
tusentals färgade papperslanternor brinna på alla de olika båtarna. På dagarna kan man 
bevittna hur kineserna jagade änder, simmandes med korgar över huvudet för att greppa 
efter ändernas ben när de kom nära. Har man tur kan man se fyrverkerier över Kanton 
som påskiner att festligheter pågår innanför stadsmurarna. Den exotiska doften av 
rökelse vid tempel som tillber andra saker än den kristna guden. Växter som man inte 
kände igen växer i trädgårdarna, fruktträdet gujaves – kinesiskt fikonträd, lackträd – vars 
sav används vid lacktillverkning, betel, kinarot, tebuskar, och rabarber. Bland husen som 
i sig var konstigt byggda med sina spetsiga tak och bambumattor i stället för dörrar, 
trängdes löst folk i oräkneliga antal. Tiggarmunkar och taskspelare, gycklare och spåmän, 
kvacksalvare och charlataner, nagelskärare och barberare, bönder med korgar på 
bambustänger över axlarna som säljer fisk, grönsaker eller frukt. Förutom alla dessa 
månglare som gärna betjänade dig direkt på gatan fanns det många fler därtill utan 
sysselsättning som under sommarvärmen drev omkring helt nakna förutom ett enkelt 
höftskynke. Mycket var det som gav sjömännen saker att prata om när de väl kom 
hem. 

På Frans Eijland, franska ön, hade fransmännen frihet att själva uppföra bängsalar och 
så småningom fick även Sverige en bängsal där. Det var även på denna ö som européerna 
begravde sina döda, vilket gjorde att den kallades döds-hucken. Ön var även något av ett 
europeiskt nöjesfält för sjömännen.

Av mandarinerna var många tjänstemän av vikt för Svenskarna. Den översta Liang-
Kiang-tsung-to, vicekejsaren, kallades av svenskarna Xontocken. Det var väldigt sällsynt 
att han ärade européer med ett besök. Annars var tullmandarinen, Hau-kwan, den man 
alltid såg till, då han skulle mäta lastdygdigheten och slå fast tull för skeppen. Han 
kallades Hoppo, och hans besök imponerade ofta på den svenska besättningen. Han 
hade en praktfull sampan, som han med sina tjänstemän äntrade fartyget från. Efter 
mätningarna bjöd man ner honom i kajutan där man bjöd på presenter och något svenskt 
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att förtära. Presenterna var ofta mekaniska saker, exempelvis kikare, och sågs som 
personliga gåvor, av kineserna kallade sing-song. Ofta överlämnade Hoppo även 
presenter i gengäld. Det var inte heller några dåliga gåvor han gav till besättningen utan 
en gåva, som nämns i av Frängsmyr, är på två oxar, tio kilo mjöl och tio krukor samsu 
– kinesiskt brännvin – men gåvorna varierade beroende på hur väl emottagen han hade 
blivit.

Reparationer, rengöring, ommålning, handel, av- och pålastning följde de kinesiska 
protokollen för hur det skulle gå till och tog upp mot fem månader att färdiggöra. I 
slutet av januari var man igen redo att segla tillbaka mot Sverige men det hände att skepp 
på grund av förseningar eller annat låg kvar över ett år i Kanton.

Vetenskapsakademien, Linné och kompaniet

Ostindiska kompaniet och vetenskapsakademien hade en god kontakt och ett rikligt 
utbytte. Från akademiens sida såg man möjligheter i att från orienten få hem idéer och 
växter som skulle kunna komma Fäderneslandet till godo. Mest aktiv för att utveckla ett 
intimt förhållande mellan akademien och kompaniet är självaste Linné som vill ha ett 
samarbete ”till vetenskapens fromma”. Det man är speciellt intresserad av är silkesodling, 
något man ville importera till Europa. Alla resenärer på 1750-talet blev ombedda att 
notera allt kring silkesodling och på olika ställen i landet försökte man odla silke, bland 
annat i Skellefteå under ledning av prosten Pehr Högström. Efter 1750-talet svalnade 
intresset för silke till fördel för andra nyttoväxter.

På skeppen var det nästan en regel att skeppsprästerna skulle vara naturhistoriker och 
Linné själv var med och valde ut dugliga män och duktiga studenter som han lät 
snabbvigas till prästyrket så de kunde följa med på skeppen. Skeppsprästen skulle hålla 
morgon- och kvällsbön, stormbön inför oväder, ge nattvarden vid feber och predikan 
på söndagar och helgdagar, men det viktigaste var att han skulle föra noggranna 
anteckningar, samla in naturalier och göra små exkursioner i fjärran trakter för att öka 
det vetenskapliga kunnandet om orienten. Skeppsprästens anteckningar skänktes som 
regel till vetenskapsakademien vid hemkomst. Som kuriosa kan nämnas att en viss Johan 
Berlins reseskildring om hur han blev akterseglad av sitt skepp, kom i riskabel kontakt 
med infödingar och efter en tur till Sydamerika återkom till Sverige sågs som för 
fantasifull och ej helt sanningsenlig. Annars var problemet det motsatta, att 
reseskildringarna alltid ungefär berättade samma saker på samma sätt. Skildrarna använde 
sig ofta av eller vände sig till utländska förlagor, vilket i längden gjorde att de stora 
vetenskapliga upptäckterna uteblev.

Carl Gustaf  Ekeberg

Carl Gustaf  Ekeberg var medicinstuderande vid Uppsala men ville inte sitta inlåst och 
läsa böcker utan ville se världen. Därför mönstrade han på som skeppsläkare på olika 
fartyg och lärde sig styrmannakonsten under resor till Spanien. Så småningom mönstrade 
han även på för kompaniet och kom att göra tolv resor till Ostindien, varav sex som 
kapten. 1742 var hans första ostindiefärd och 1745 var han med på ostindiefararen 
Stockholm som förliste utan för Shetlandsöarna. Ekeberg lyckades med hjälp av några 
plankor ta sig i land men efter det var hans hår silvervit. 1746 var han med på ytterligare 
en färd till Kina på skeppet Götha Lejon. Skeppet låg över ett år i Kanton vilket gav 
Ekeberg tid att se sig omkring och studera naturhistorien. Därefter blev han intresserad 
av Vetenskapsakademien och upptagen som ämnessven inom den samma. Han var 
förste styrman 1751-54 på Hoppet och 1755-58 på Sophia Albertina och på Friederic 
Adolph 1759-60 var han första gången kapten på en långresa. Året där efter 1761 blev 
han invald i Vetenskapsakademien. Han köpte in gården Altomta i Tensta socken där 
han under åren 1763-65 satt i lugn och ro. Under den tiden hade han ett nära vetenskapligt 
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utbyte med Linné. I Linnés fotspår ville han tänka sig att alla möjliga exotiska växter 
skulle inplanteras i riket och komma det svenska folket till nytta. Ekeberg hemförde 
även plantor till Linné 1763 över vilka Linné skall ha blivit ”eld och lågor”. Tyvärr dog 
växterna efter en kort tid. Ekeberg är kapten över ytterligare resor, nämligen över 
Stockholms Slott 1765-67, Finland 1769-71, Sophia Magdalena 1774-75 och 1777-78.

På sina resor verkade Ekeberg som observatör för Vetenskapsakademien. Bland annat 
studerade han kompassnålens inklination på resan 1769-71. Det är även den resan som 
är den mest kända på grund av de reseskildringar som publiceras om den. Om Ekeberg 
kan man för övrigt nämna att han en gång har friköpt en slav på Sumatra då han var 
upprörd över hur slavarna pinades och han lät medtaga slaven hem till Tensta. 

Det som intresserar oss i denna skrift är Ekebergs första färd som kapten på Friederic 
Adolph 1759-60 och den reseskildring som skrevs om den resan. Den reseskildringen 
publicerades aldrig av förklarliga anledningar, framförallt att de inblandade inte ville bli 
betraktade som Johan Berlin, som lögnare som for med osanning, för reseskildringen 
innehåller lite onormala inslag, minst sagt. Den enda skildringen som till vår vetskap 
existerar om resan är det exemplar om Robert Åström lade beslag på och som tillika 
Vera 1935 innehar.

 Ordlistor 1759 
Denna del innehåller lite olika listor med ord som du som berättare kan förkovra dig i 
för att skapa en bättre 1700-tals stämning under dagboksdelarna. Använd dem så mycket 
du finner det bekvämt, det är absolut inget krav på att du skall använda dem alls om du 
inte är bekväm med det. Bättre att känna sig hemma i sitt spelledande och därmed 
förmedla någon slags säkerhet, än att göra det helt rätt hela tiden.

Tjänster ombord

En liten lista över tjänsterna på en ostindiefarare som du som spelledare kan få lite hjälp 
av i din improvisation kring vistelsen i Kanton. Listan är hämtad från Göteborgs 
universitetsbibliotek men därefter bearbetad av oss.

Assistent
Buteljör
Buteljör Math
Båtskarl
Båtsman
Båtsmans Math
Comprador
Diplomat
Dräng Fältskär
Dräng Kapten
Dräng Skepps
Dräng Styrman

Dräng Superkargör
Fältskär
Handelsman
Hovmästare
Hovmästare Math
Jungman
Jungman/
Hönsvaktare
Jungman/
Sjukvaktare
Kadett
Kapten

Kock
Kock Math
Konstapel
Konstapels Math
Konsul
Kvartermästare
Kypare
Kypare Math
Lingvist
Lärstyrman
Matros
Präst

Segelmakare
Segelmakare Math
Timmerman
Timmermans Math
Vetenskapsman
Skeppsgosse
Skeppsskrivare
Smed
Smed Math
Snickare
Styrman
Superkargör

Kinesiska namn

Eftersom den vanliga namnlistan från 1935s umeå inte är gångbar i 1759års Kanton har 
vi med en kortare hjälplista över kinesiska namn som du kan använda dig av. Nu kan jag 
som författat denna väldigt lite om kinesiska namn utan dessa är tagna ur Pehr Osbeck 
– Dagbok öfwer Ostindisk Resa åren 1750, 1751, 1752. Detta för att namnen skall bli så 
lika de sjömännen uppfattade på 1700talet.
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Hur använder man den då? Jo man tar bara ett förnamn och ett efternamn och bildar 
därmed namn, exempelvis Yen lay eller Hång sum och vill man kan man även lägga in 
en mellanstavelse, exempelvis Hoam fo min eller Cang xin hi. Hur korrekt detta blir kan 
jag inte svara på men det fungerar.

Förnamn

Yen
Taj
Ti 
Hiven
Hoam
Chun
Hång
Cang
Hoai

mellanstavelser

ti

xin

fo 

yu

Efternamn

hi
num
chim
min lay
vam yven
tchi
sum

Ordlista

En kort sammanfattande ordlista över de kursiverade främmande orden i texten om 
Kanton.

Bocca Tigris   Ett smalt sund med två fästningar på vardera sidan som   
   skyddar  hamnen. Kallas Tigermuren
Bängsal   Ett tyghus i vilket skeppet rengjordes och reparerades under  
   kinavistelsen
Co-Hong   Den köpmannagrupp som hade monopol på handeln med   
   Européerna i Kanton 
Djonk    En stor Sampan - husbåt 
Döds-hucken    se Frans Eijland
Fan Kwaes   Kinesisk benämning om Européerna, betyder ungefär ”de   
   främmande djävlarna”
Frans Eijland    Franska ön, ägd av fransmännen med europeiska bängsalar  
   och begravningsplatser, även kallad Döds-hucken
Gujaves   Kinesiskt fikonträd
Hau-kwan  Tullmandarinen, kallades Hoppo
Hongköpmännen, Annat namn för Co-Hong
Hoppo   Svenskt namn på Hau-kwan
Liang-Kiang-tsung-to Vicekonungen av Kanton, kallades Xontocken
Sampan   Kinesisk husbåt
Samsu   Kinesiskt brännvin
Sing-song  Ord för personlig present
Sui-hong  Namnet på det svenska faktoriet i Kanton 
Ta     Floden som Kanton ligger vid
Tigermuren  Svenskt namn för Bocca Tigris
Xontocken  Svenskt namn på Liang-Kiang-tsung-to
Wampoa  Kantons hamn, 2 mil nedströms längs Ta från själva Kanton.
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Känsla 1700-tal

Lite ord som du kan använda som berättare för att ge en känsla av 1700-tal.

Mode
Bruxellespets
Linneskjorta
Puffärmar
Paraply
Spetsar och pantalonger
Taft och guldskir
Damasker
Målade läppar
Axelgehäng av bockskinn
Franska höga hattar
Bockraggsperuk
Skinnslivsstycke
Quarréperuk med 
dubbellock
Tåhätta på skolädret
Byxor med bandrosor vid 
knäna.
Ungerska låga kängor med 
klack
Trikåjacka
Rundkullighatt
Hög qrucerad tupé

Stämningsord
Klädespersedel
Fröjdetårar
DödgrävarenMönja
Stånka
Armod
Gikthälfta
Basuner
Krämtande
Förlöst
Blesserad
Häppläten
Ölstugor
Prål
Kväkande
Sprutfnisser
Vaxbleka kinder (om 
någon sjuk)
Bettla
Traktörer
Likörkammare
Väpplingen

Skampallen
Sjuksängen
Hungertärd
Böljegång
Bolster
Plafonden
Giktbruten
Värksvag
Flussplågad
Nymf  (prostituerad)
Okvädningsord
Mäsk- och finkeldoft
Liktornar 
Ruttnande tandkött
Morgonsupen
Likör
Kålsoppa
Vinlägeln
Punsch
Portvinsbuteljer

 

 Varelsen 
Äpplena

Denna historia handlar om speciella äpplen som togs till Umeå på 1700talet och som där 
upptäcks igen på 1930-talet och de följder dessa upptäckter får. Men för att berättelsen 
skall bli begriplig så redogör vi här för vad äpplena är för något, vilken inverkan de har 
över människor och vilka konsekvenser detta får.

Äpplets övernaturliga effekter

Den första konsekvensen som den som äter äpplet som smakar gudalikt gott, är att hon 
inom sex till arton timmar blir helt somatiskt frisk. Sår läker, feber lägger sig och även 
saker som utslitna ryggar, trasiga tänder slutar göra ont och känns som nya.

Den andra effekten är mycket mer subtil och mer illavarslande. Det är nämligen så att 
de som ätit av äpplena får svaga impulser och känslor av att vårda äppelträdet som 
äpplet kom från, och ifall det redan växer i en frodande dunge, anlägga nya dungar. Men 
dessa impulser är så svaga att man själv inte först är medveten om den, utan de tar sig 
uttryck i att man kanske tar lite längre söndagspromenader än innan och då börjar gå 
förbi en äppellund, kanske faller sig det så att det är just vid äppellunden man börjar ta 
paus på promenaden för att sitta en stund på en bänk och titta på träden, kanske blir 
man mer intresserad av äppelträds artiklar och notiser i tidningen och över åren utvecklar 
man kanske ett intresse för fruktträd och anlägger en liten fruktodling i sin trädgård med 
en övervikt av äppelträd. Dock ökar impulserna i styrka om man äter mer äpplen och då 
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blir även intresset mer uttalat inriktat mot just ett träd, eller en äppellund. Impulserna 
ökar även om man lever och vistas nära träden en längre tid, man får allt svårare att 
lämna dem och allt mindre ursäkter behövs för att man skall stanna där.

Vad äpplena egentligen gör är att de bereder väg för att deras herrar skall kunna färdas 
över de onämnbara avstånden mellan världarna och kunna göra intrång i våran.

 Tidslinje 
 

 Litteratur 
Under skapandet av scenariot har vi läst en del litteratur och om du är nyfiken på att leta 
ytterligare information kring något rörande berättelsen kan du själv leta någon av 
följande källor.
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