
  

  

Kantor "Cobias cfolker 
Du härstammar från en fin och kyrklig familj i från södra Dalarna. Din far är kyrkoherde i Svärdsjö för- 
samling, precis som din farfar en gång var. Naturligtvis skickades du till Uppsala för att läsa till präst. Du 

stortrivdes vid universitetet. Din vackra sångröst gjorde att dusnart blev medlem av den kända manskören 

Orphei Drängar. Ditt intresse för musiken var dock mycket större än intresset för dina studier. Du lade 
snart böckerna på hyllan och levde studentlivets glada dagar. Länge lyckades 

du hemlighålla detta från dina föräldrar, men en dag råkade din far träffa en 

av teologiprofessorerna och fick höra att du sedan länge lämnat präst- 

seminariet. Detta ledde till allvarlig osämja med dina föräldrar och det var 
inte förrän på sin dödsbädd som din far förlät dig. 

Nu är du 42 år gammal och arbetar som kantor i Mora församling. En av 
dina tjänsteförmåner är att du får bo i den lilla kantorsstugan vid pastors- 
bostället. Du spelar orgel vid gudstjänsterna och leder kyrkokören. Dess 
glada medlemmar övar varje onsdag i församlingshemmet. 

  
Mycket av din lediga tid tillbringar du tillsammans doktorn, landsfiskalen 

och brandkaptenen som är dina närmaste vänner. Varje torsdag brukar ni 
träffas hemma hos brandkaptenen och äta middag. Sedan följer alltid ett 

angenämt parti bridge samt ett och annat glas konjak. 

Några nyttiga färdigheter som du behärskar: 

Spela orgel, sjunga. 

Några nyttiga föremål som du äger: 
Cykel, nyckel till Mora kyrka. 

Vad som hänt i Mora: 

Den stora händelsen i köpingen just nu är förstås brandolyckan i tisdags då 

den där Creutz lyckades tända eld på sig själv och sitt utedass. På kör- 

övningen i onsdags var det då stört omöjligt att få sångarna att koncentrera 
sig. Allt det ville göra var att skvallra om den där syndfulle stockholmaren. 

När du talade med pastor Westin sade han att branden nog var herrens straff 
för Creutz syndfulla leverne. Under de tre år Creutz bott i Selja hade han 

minsann aldrig letat sig in till någon gudstjänst.       

 



  

  

OSrandkapten rik Regnéll 
Du är född och uppvuxen i Morastrand. Som tonåring började du arbeta vid brandkåren och när gamle 

brandkapten Gunnars pensionerades för fyra år sedan befodrades du till brandkapten. 

Nu är du 42 år och bor i en stor villa i Utmeland med din älskade hustru Majvor. Er son Sven bor fort- 
farande i en stuga ute på gården, men ni hoppas att han snart skall skaffa ett eget hus. Sven arbetar som 
bokhandelsbiträde på bokhandeln i Morastrand. Du är ganska missnöjd över att han inte skaffat sig ett 
ordentligt yrke. Till skillnad från dig är din son både närsynt och fumlig. När det skall arbetas i trädgår- 
den brukar han alltid ställa till det. 

  

   

    

    

      

    

Du äger en automobil och försöker, än så länge förgäves, att övertala 

Mora sockenmän att man skall inköpa en brandbil till brandstationen i 

Mora. Än så länge har man bara en hästdriven brandvagn. 

Mycket av din lediga tid tillbringar du tillsammans med doktorn, lands- 
fiskalen och kantorn som är dina närmaste vänner. Varje torsdag brukar 
ni träffas hemma hos dig och äta en av Majvors delikata middagar. 
Sedan följer alltid ett angenämt parti bridge samt ett och annat glas 
konjak. 

Du tycker mycket om att påta i din trädgård och går gärna långa 
promenader nere vid Siljans strand. Du röker gärna kubanska 
cigarrer som Jönsson nere på tobaksbutiken tar hem åt dig. De är 

dyra men smakar mycket bra. Du har även en snygg tändare som 
gossarna i brandkåren gav dig som present när du tillträdde som 
brandkapten. 

Några nyttiga färdigheter som du behärskar: 
Köra automobil, släcka bränder 

Några nyttiga föremål som du äger: 
Automobil, brandyxa, asbesthandskar och brandhjälm, snygg skärm- 
mössa med brandkårens emblem, nyckel till brandstationen. 

Vad som hänt i Mora: 

I tisdags brann konstnären Creutz inne på utedasset utanför hans 

målarstuga i Selja. När ni kom till platsen fanns bara pyrande rester kvar att 

släcka. Eftersom Creutz sades vara svag för starka drycker blev slutsatsen att 
han varit berusad och tappat sin fotogenlykta. 

Den där Creutz var någon slags målare nerifrån Stockholm som sägs ha 
känt Anders Zorn. Zorns hustru umgås dock inte med honom efter sin 

makes död. 

Förra veckan rapporterades det att man sett eldssken borta vid 

Bastubacksbron. När du körde förbi nästa morgon såg du dock inga 

spår.    



  

  

Landsfiskal Olof Ebvius 
Du är född och uppvuxen i Mora köping. Nu är du 41 år gammal och du trivs med ditt liv. Du och din 
äldre bror är båda respekterade personer i bygden och de flesta lyssnar till dina råd. Du kan tyckas vara en 
harmlös, rundmagad och fryntlig liten herre, men du är faktiskt en verklig hejare när det vankas råkurr. 

Mången buse har fått smaka på dina kraftiga nypor och sedan fått sova av sig fyllan i tingshusets häkte. 

Din bror Jonas driver Hotell Gustaf Wasa tillsammans med sin fru Anna. Själv lever du ensam, men du 
har ett gott öga till Ingalill, kokerskan på din brors hotell. Du är alltid välkommen till hotellet och brukar 
ofta ta med dig dina vänner dit när ni vill äta tillsammans. 

Eftersom du oftast klarar dig på bara fem timmars sömn har du för vana att gå upp mycket tidigt på mor- 
gonen. Du brukar då gå en vända i köpingen för att se till så allt står rätt till innan du går ner till din bror 

och äter frukost. Lagom när tidningen har kommit går du så tillbaka till din villa och läserden med stor 

förtjusning. Att läsa är en av dina stora passioner. Du får till och med Dagens Nyheter uppsänd från 
Stockholm. Så här på hösten är det dessutom jaktsäsong och då brukar du 

och din bror åka ut till släkten i Färnäs och jaga. 

              

   

  

   

Polisarbetet i Morastrand är inte så ansträngande. Mest handlar det om att 

lugna ner fyllerister och hjälpa vilsna stockholmare som kommer upp om 

sommaren. Något enstaka knivslagsmål är väl det mest dramatiska. För två 

år sedan skedde det dock ett eländigt yxmord ute i Nusnäs, men det 
löste du galant. Efter det fick du lönepåslag och länskomissarie 

Norlén i Falun ordnade så att du fick en polisautomobil. Den får 
du egentligen bara köra i tjänsten, men vem bryr sig. 

Mycket av din lediga tid tillbringar du tillsammans doktorn, 

kantorn och brandkaptenen som är dina närmaste vänner. Varje 
torsdag brukar ni träffas hemma hos brandkaptenen och äta 

middag. Sedan följer alltid ett angenämt parti bridge samt ett 
och annat glas konjak. 

Några nyttiga färdigheter som du behärskar: 
Slagsmål, jaga, skjutvapen 

Några nyttiga föremål som du äger: 
Batong, jaktgevär, tjänstepistol (inlåst på tingshuset), skärm- 

mössa med polisens emblem, nyckel till tingshuset. 

Vad som hänt i Mora: 

I tisdags brann konstnären Creutz inne på utedasset utanför 

hans målarstuga i Selja. Det rapporterade din kamrat brand- 

kaptenRegnell dagen efter. Den berusade målaren hade tydligen tänt eld på 

sig själv. Det visar än en gång att Stockholmare är precis så odugliga som 

du alltid trott. 

I skogarna norr om Östnor är det tjuvjägare i farten. Älgjakten skall inte 

börja än på någon månad, men man har hört skotten eka över bygden. 

  

 



  

  

SIDoklor Fredrik Åkerman 
Du föddes i byn Vika strax utanför Mora. Du blev tidigt intresserad av medicin och tillbringade en stor 
del av din uppväxt med att tjata på din far att du skulle få fara in till Mora och titta på när doktorn 
arbetade. Eftersom du dessutom hade läshuvud så gav han med sig och lät dig studera istället för att ta 
över gården därhemma. Du läste medicin i Uppsala och praktiserade i ett par år på länssjukhuset i Gävle 
innan du återvände hem till bygden. Tillsammans med doktor Jakob Svensson förestår du nu lands- 
tingets sjukhus i Mora. Under studenttiden lärde du även känna Kantor Folker eftersom ni båda var 
aktiva medlemmar av Västmanland-Dala studentnation. 

Du är 45 år gammal och bor ensam med din hund Barsk i en villa inne i 
köpingen. På senare tid har du dock börjat umgås allt mer med syster Ragnhild, 
en av sköterskorna på sjukhuset. Eftersom du är väldigt pedantisk så föredrar du 
att se över och underhålla din villa själv, något som har lett till både ett och 
annat höjt ögonbryn i köpingen. 

  

     

    

    

   

Mycket av din lediga tid tillbringar du tillsammans kantor Folker, landsfiskal 
Elwius och brandkaptenen Regnell som är dina närmaste vänner. Varje 
torsdag brukar ni träffas hemma hos brandkaptenen och äta middag. 

Sedan följer alltid ett angenämt parti bridge samt ett och annat glas 

konjak. 

Några nyttiga färdigheter som du behärskar: 
Första hjälpen, medicin, röka pipa. 

Några nyttiga föremål som du äger: 

Pipa, läkarväska, nyckel till Mora sjukhus, automobil. 

Vad som hänt i Mora: 

I tisdags brann konstnären Creutz inne på utedasset utanför hans 

målarstuga i Selja. Brandkaptenens gossar lämnade av de förkolnade 

kvarlevorna på sjukhuset dagen efter och du gjorde en undersökning. 

Creutz var ordentligt förbränd vilket tyder på att han måste ha hällt 

ut fotogen från lampan på sina kläder. Eller så var kanske kläderna 
indränkta i sprit. Efter vad du hört om den mannen skulle det inte 

förvåna dig. 

     


