
VEM MÖRDADE BALLE 
 

Ett mordmysterium i Vikingamiljö, för 8 personer. 
 

Gorm är fly förbannad. I flera veckor har han gått och planerat inför kvällen stora 

gästabud. Gäster kommer snart att anlända till gården, viktiga gäster, många som rest 

långväga för att deltaga. De flesta mäktiga krigare och hövdingar vars gemensamma 

nämnare är att de varit med på, eller finansierat, resan till Ængland och därför äger 

rätt till del av guldet från brandskattningen av Lunduni. Denna kväll kommer att bli 

intrigernas kväll och var och en får vakta både sig själv och sin tunga.  

 

Men så händer detta. På hans gård mördas Balle, och dessutom av en av hans egna 

män. Balle är död och inget kan göras åt det, men att ha en ostraffad mördare på 

gården en kväll som denna går inte. Men allt ska redas ut innan gästabudet startar. 

Med vakters hjälp föser Gorm ihop de åtta som är misstänkta för mordet och ger dem 

en enkel instruktion.  

 

” Ni har en timme på er att välja vem som är skyldig till mordet. Den ni väljer hugger vi 

huvudet av och resten går fria, sedan glömmer vi den här händelsen”.  

 

Gorm reser sig för att gå, men i dörren vänder han sig om. Han tittar på de åtta.  

 

”Har ni inte hittat den skyldige innan jag är tillbaks hugger jag huvudet av alla.” 

 

Vikingatiden är hård och kanske inte alltid så rättvis. Balle ligger död, men vem var det 

som mördade honom. Såg inte du också honom med yxan igår? Men varför var inte du i 

sovsalen i natt? Och var fick du alla de pengarna ifrån?   

 

 



 

Hur mordet gick till 
 

 

Torsdag kväll: 

 
Balle och Filip sitter och samtalar. Samtalet glider in på Filips fina halssmycke. 

Filip vill se närmre på Balles juvelbeprydda öga och skämtsamt säger Balle att det 

kommer att kosta Filip hans halsband. Filip tittar på ögat och lämnar sedan 

tillbaka det. Då kräver plötsligt Balle att få halsbandet. Filip vägrar eftersom det är 

hans finaste ägodel. Och alla vet ju hur Filip är. Släpper aldrig sina ägodelar ur 

sikte, dessutom har han svurit att döda den som tar hans fina halsband. På natten 

stjäl Balle Filips halssmycke.  

 

Fredag: 

 
Filip vaknar och efter några timmar upptäcker han stölden. Han går omkring och 

frågar efter det, men ingen har sett det. Naturligtvis misstänker han Balle men han 

måste ju ha bevis. Slode slöfock som är ute efter Balles skatter ser ett tillfälle att 

roffa åt sig allt som Balle har. Han går bort och pratar med Filip, efter ett tag drar 

de sig längre bort ifrån huset. Där berättar Slode för Filip att han sett Balle smyga 

iväg under natten med någonting som liknade ett halssmycke. Han kom ifrån 

Filips avdelning av huset. Han tänkte inte mer på det då, men nu när Filip saknar 

sitt fina smycke så stod allt klart för honom. Slode förslår att han skall tala med 

Balle. Men det vill inte Filip höra talas om, han skall allt visa Balle. Slode föreslår 

att mordet skall göras inatt och att det skall ske med en yxa. Filip blir 

överväldigad över sin nyvunna väns förslag. Det är en utmärkt idé. Filip finner en 

yxa och under resten av dgen går han och svingar lätt med yxan, pratar med den 

och skriker okvädingsord åt alla som går förbi. Eftersom Filip anses som lite 

bakom tänker ingen mycket på det. 

 

Lördag morgon: 04.00 

 
Filip smyger in i Balles rum och drämmer yxan i bröstet på  Balle. Balle skriker 

till och avlider omedelbart. Filip vaknar till ur sin "trans" och halvspringer 

därifrån utan sitt halssmycke.  Utanför står Slode och väntar på sin chans. När han 

ser Filip försvinna bort smyger han in i Balles rum och börjar söka igenom 

rummet. Han stoppar alting i en brun jutesäck som han hittat i rummet. Slode hör 

ljud utifrån gården och de närmar sig huset. Han får väldigt bråttom, men inser 

snabbt att  Balles kropp är full av smycken och inte minst hans rubinöga. Helt 

sonika drar Slode med sig kroppen till stallet som han finner vara det bästa 

gömstället för tillfället. Där tillbringar han ungeför en och en halv timme med att 

dölja alla spår efter likförflyttningen och han påbörjar en stympning av kroppen 

för att få av ringar och dylikt. Klockan 06.00 börjar drängarna arbeta och Slode 

inser att han inte hinner med att sno med sig Ögat omärkt. Så helt sonika i sitt lite 

förvirrade tillstånd, hugger han av huvudet och stoppar det i säcken. Kroppen 

täcker han med hö. Han går ut ur stallet med ett stort bylte under armen. han siktas 

av Bjarne Halvarsson. Slode kommer ihåg det lilla mörka utrymmet i festlokalen 



och drar sig dit. I det utrymmet plundrar han huvudet  i lugn och ro men börjar 

höra ljud och kastar in huvudet i mörkret och sedan tar sitt bylte (utan huvud) och 

vandrar där ifrån. I hallen möter han Egil och tillsammans vandrar de ut. Slode tar 

sin häst och med en förevändning om att han skall till kusten och möta sitt hjärtas 

dam rider han iväg med en spade och sitt bylte. Han finner en bra plats och gräver 

ner bytet. Han ser till så att han stannar borta tills klockan är 18.00. Då har de 

precis funnit den stympade kroppen i stallet, inte huvudet dock, Hövdingen har 

deklamerat att  mördaren måste finnas till varje pris innan kvällensslut. Eftersom 

enligt en utsago ifrån Balle var han en fredsmäklare ifrån ett antal andra kända 

Vikingahövdingar och inget fick hända honom han ville behålla freden. Alla som 

är ovilliga att samarbeta kommer att avrättas tillsammans med mördaren. 

 

 



 

Harold Hundöra. 

 
Du vet att Balle inte var en riktig präst.. När ni var i England såg du hur "Balle" med 

berått mor mördade en präst och tog alla hans ägodelar. Du vet inte varför "Balle" 

upptog rollen som präst men eftersom ha nu är officiellt en präst tänker du utnyttja 

detta. Du har tvingat Balle att medverka i en kidnappning av Tjalve Snabbhands dotter 

sigrid. Hon sitter nu inspärrad i ett torp 3 timmar härifrån. Ni kidnappade henne på 

natten för 4dagar sen och red iväg med henne. Ni blev dock upptäckta men eftresom du 

är den bästa ryttaren av er båda så gjorde du en avledningsmanöver. Du red in i en skog 

i närheten och där blev du av med förföljarna. Än sålänge är det ingen som har riktat 

någon anklagelse mot dig om detta men du vet att Tjalve misstänker dig. Du mötte upp 

med Balle och Sigrid i stugan och där vigde Balle er. Du tänker avslöja allt mycket sent 

ikväll, Precis innan du tar farväl av hövdingen. Men nu har ju Balle dött, i och för sig är 

det mycket bra, därför att ingen kan avslöja honom som "präst"och då är ju fortfarande 

ditt giftermål med Sigrid legalt. 

Du rider till Sigrid varje dag. Du och Kåre satt och pratade hela natten igårkväll. 

 

 

Tjalve Snabbhand: 
 

Din dotter Sigrid blev bortrövad av någon illvillig person för 4 dagar sedan. Sedan dess 

har du ständigt haft personer ute och letat efter henne. Men ingen har hittat henne. Du 

misstänker starkt att harold har haft något att göra med detta men du har inga bevis och 

du håller ögonen på honom därför. Angående Balle så har du haft svårt med kristna 

präster sedan en präst i England fick din bror bränd på bål. Detta har fått dig att tvivla 

på de kristnas "fromhet".Sent igår kväll nämnde Egil Arnesson att han sett Balle 

våldföra sig på Sigrid ute på ett fält för 4 dagar sedan. Du borde inte lämna detta 

ohämnat sade han. När du hört detta gick du ut på gården i vrede. Du tänkte mörda 

Balle, Men sedan tänkte du att du kunde avslöja allt för Hövdingen istället och sänka de 

kristnas inflytande hos honom. Så du gick och la dig istället. Hela denna  dag har du gått 

omkring och pysslat med lite olika sysslor. Du har också grubblat på hur du skulle 

formulera ditt avslöjande, men så kom beskedet att de funnit Balle mördad i stallet.  

Detta kom som en lättnad men också som en chock, Var är din dotter? Du har alltså 

ingen chans att ta reda på detta om inte Balle hade en kumpan. 

 

 

Egil Arnesson 
 

Du är en rättfärdig man och lever efter  lagen "öga för öga". När ni var i England så 

Mördade Balle din hustru i en strid. detta resulterade i att du efter några dager slog ihjäl 

hans käaste. Du hotade honom till livet om han gjorde något liknande igen. Det måste 

ha varit slumpen som förde er samman igen. Du beslutade dig för att hålla ett öga på 

honom nu när ni befann er på samma plats. Och mycket riktigt för 4 dagar sedan, på 

tidiga morgonen när du var ute och red såg du hur Balle våldförde sig på en kvinna ute 

på ett fält. Du blev vred men beslöt att ta itu med detta senare. Igårkväll berättade du 

detta för Tjalve Snabbhand, du hade förstått att det var Tjalves dotter Sigrid som Balle 

hade med sig på fältet. Detta skulle inte lämnas ohämnat sade du till honom. Tjalve 



rusade ut poå gården i vredesmod. Du var så pass full då att du inte kunde följa med. 

Men nu idag när Balle fanns mördad i stallet  förstod du att rättvisa skipats. 

 

 

Kåre Vittrese 
 

Du är en shaman. Din asatro är bergfast och ända sedan du och Balle satt på båten till 

Sverige har ni hyst ett förakt för varandra. Vid slutet av resan utmanade Balle dig på en 

kraftduell, en sinnenas kamp. Du vet fortfarande inte hur han tänkt sig att det skulle gå 

till men du accepterade. Balle verkade så självsäker på sig själv att du började tveka.. 

För två dagar sedan så såg du att Balle och en mängd Kristna vikingar hade tagit sig till 

ett av ortens Asatempel och där raserade de templet totalt. Du låg gömd i buskarna och 

när de försvunnit därifrån undersökte du resterna och du sökte efter "Odens öga". En 

ädelsten som sades inneha magiska krafter. Efter en stunds letande insåg du att denna 

inte fanns kvar där. Balle hade den. Du tog dig till ett annat tempel och försatte dig i 

trans. I en vision där tyckte du dig se Oden stå och peka på en person som liknade Balle. 

Oden tycktes kräva hämnd. Du vaknade ur drömmen och sedan dess har du grubblat på 

hur du skall hämnas på Balle för vanhelgningen av templet och hur du skall få tillbaka 

"Odens öga". Du har berättat visionen för några vikingar under en måltid men du 

kommer inte ihåg vilka. Nu när du har hört att Balle är död måste Oden öga finnas i 

hans rum eller i någon annans ägo. En mystisk sak som du kommer ihåg är att du såg 

Njal stå och rota i den mörka änden av Långhusets festlokal. Du gick in i Balles rum 

18.30 för att kolla om Odens öga fanns där. Men hela rummet var uppochnervänt.. Det 

fanns blod i sängen. 

 

 

Bjarne Halvarsson 
 

För ett  år sedan slog du dig ner i England med en familj och barn. Men en dag när du 

kom hem ifrån en dags jakt såg du att det brann på gården. Du skyndade dig fram och 

lyckades få en god titt på en man som sprang ifrån gården med en fackla i handen. Den 

mannen är väldigt lik Balle. Om personen ifråga är Balle eller ej är svårt att säga men 

hur i all världen har en mordbrännare lyckats bli präst. Men de är väldigt lika ... Du har 

nämnt dessa misstankar för ett flertal vikingar.Du somnade framför brasan igårkväll 

efter att du hade varit och huggt ved. 

 

 

Filip Munvig 
 

Du är lite dum och trög i huvudet. Dina ägodelar är dig kärare än allt annat. Och det 

värdefullaste är ditt halsband som du fått av din mor innan hon dog.  

Det var du som mördade Balle Präst!!! 

Så här gick det till: 

Balle och du sitter och samtalar. Samtalet glider in på ditt fina halssmycke. Du vill se 

närmre på Balles juvelbeprydda öga och skämtsamt säger Balle att det kommer att kosta 

dig ditt halsband. Du tittar på ögat och lämnar sedan tillbaka det. Då kräver plötsligt 

Balle att få Ditt halsband. Du vägrar eftersom det är din finaste ägodel. Och alla vet ju 

hur du är. Släpper aldrig dina ägodelar ur sikte, dessutom har du svurit att döda den som 

tar ditt fina halsband.  



 

Fredag: 

Du upptäcker att ditt halsband är borta på morgonen.. Du går omkring och frågar efter 

det, men ingen har sett det. Naturligtvis misstänker du Balle men du måste ju ha bevis. 

Du träffar på Slode slöfock, en person som nästan aldrig pratar med dig. Han börjar 

berätta för dig att  han vet hur du skall få tillbaka ditt halsband. Ni går bort till ett fält en 

bit bort ifrån huset.. Där berättar Slode för dig att han sett Balle smyga iväg under natten 

med någonting som liknade ett halssmycke. Hankom ifrån din avdelning av huset. Du 

tänkte inte mer på det då, men nu när du saknar ditt fina smycke så stod allt klart för 

dig. Slode förslår att han skall tala med Balle. Men det vill du inte höra talas om, du 

skall allt  visa Balle. Slode föreslår att mordet skall göras inatt och att det skall ske med 

en yxa. Du blir överväldigad över din nyvunna väns förslag. Det är en utmärkt idé. Du 

finner en yxa och under resten av dagen går du och svingar lätt med yxan, pratar med 

den och skriker okvädingsord åt alla som går förbi.  

 

Lördag morgon: 04.00 

Du smyger in i Balles rum och drämmer yxan i bröstet på  Balle. Balle skriker till och 

avlider omedelbart. Du vaknar till ur din "trans" och halvspringer därifrån . Du saknar 

fortfarande ditt smycke. På förmiddagen var du inne i Balles rum för att leta efter ditt 

smycke men hela rummet var upp och nervänt och Balle fanns inte där. Du förstod att 

Balle måste ha förvandlats till en gast och att han nu är ute efter dig. Detta gör dig 

vettskrämd. Du sprang därifrån och under hela dagen har du sökt efter ditt smycke. 

 

 

Slode Slöfock 

Du är en riktigt skum typ.Du utnyttjar gärna andra till din egen fördel. Du har gått och 

tittat på Balles underbara skatter hela veckan och funderat å hur du skulle kunna lägga 

vantarna på dem. Så igår morse hörde du hur Filip gick och beklagade sig över ett stulet 

halsband. Du såg din chans.  

Du går bort och pratar med Filip, efter ett tag drar ni er längre bort ifrån huset. Där 

berättar du för Filip att du sett Balle smyga iväg under natten med någonting som 

liknade ett halssmycke. Hankom ifrån Filips avdelning av huset. Du tänkte inte mer på 

det då, men nu när Filip saknar sitt fina smycke så stod allt klart för diog. Du förslår att 

han skall tala med Balle. Men det vill inte Filip höra talas om, han skall allt visa Balle. 

Du föreslår att mordet skall göras inatt och att det skall ske med en yxa. Filip blir 

överväldigad över sin nyvunna väns förslag. Det är en utmärkt idé. Filip finner en yxa 

och under resten av dgen går han och svingar lätt med yxan, pratar med den och skriker 

okvädingsord åt alla som går förbi. Eftersom Filip anses som lite bakom tänker ingen 

mycket på det. 

 

Lördag morgon: 04.00 

Filip smyger in i Balles rum . Balle skriker till .Utanför står du och väntar på din chans. 

När du ser Filip försvinna bort smyger du in i Balles rum och börjar söka igenom 

rummet. Du stoppar alting i en brun jutesäck som du hittat i rummet. Du hör ljud utifrån 

gården som närmar sig huset. Du får väldigt bråttom, men inser snabbt att  Balles kropp 

är full av smycken och inte minst hans rubinöga. Helt sonika drar Du med sig kroppen 

till stallet som du finner vara det bästa gömstället för tillfället. Där tillbringar du ungeför 

en och en halv timme med att dölja alla spår efter likförflyttningen och du påbörjar en 

stympning av kroppen för att få av ringar och dylikt. Klockan 06.00 börjar drängarna 

arbeta och du inser att du inte hinner med att sno med dig Ögat omärkt. Så helt sonika i 



ditt lite förvirrade tillstånd, hugger du av huvudet och stoppar det i säcken. Kroppen 

täcker du med hö. Du går ut ur stallet med ett stort bylte under armen.Du kommer ihåg 

det lilla mörka utrymmet i festlokalen och drar dig dit. I det utrymmet plundrar du 

huvudet  i lugn och ro men börjar höra ljud och kastar in huvudet i mörkret och sedan 

tar du ditt bylte (utan huvud) och vandrar där ifrån. I hallen möter du Egil och 

tillsammans vandrar ni ut. Du tar din häst och med en förevändning om att du skall till 

kusten och möta sitt hjärtas dam rider du iväg med en spade och ditt bylte. Du har dock 

ingen dam. Du finner en bra plats och gräver ner bytet. Du stannar borta tills klockan 

18.00. Du finner att de precis har funnit kroppen i stallet.  

 

 

Njal Vilde 
 

Du är en fattig man som knappt har något land överhuvud taget. Praktiskt taget bara 

marken som ditt hus står på. När du var ung, föll det sigså olyckligt att mitt under en 

fest råkade du i bråk med byns hövding och stark som du är slog du ihjäl honom. Du 

fann dig snabbt och flydde. det verkar fortfarande vara ett mysterium vem som mördade 

hövdingen. Men nu har du träffat Balle, och han verkar veta om din hemlighet. Han har 

hotat att berätta hemligheten för hövdingen här i byn om du inte skänker honom 20 

hektar land. Han har hotat dig med det hela veckan och sagt att din sista chans var här 

ikväll. Men så råkade Balle gå och bli mördad, vilken tur!  

o Du har sett att Balles huvud låg i bortre ändan av lokalen, Hans rubinöga var borta. 

Du skyndade snabbt därifrån eftersom du inte vill bli misstänkt för något. 

 

 

 



RYKTEN 
(Klipp ut och dela ut slumpvist, se till att ingen får sitt eget namn) 

 

 

Rykten om Harold Hundöra 

o Harold rider iväg och blir borta i minst 6 timmar varje dag den senaste veckan. 

 

o Harold har talat om Sigrid länge. Sigrid är Tjalve Snabbhands dotter. 

 

o Balle och Harold har pratat i hemlighet länge. 

 

o Du såg Harold rida iväg med Balle och en kvinna för 4 dagar sedan. 

 

o  Harold och Kåre satt och pratade hela natten igår, Du hörde dem sitta utanför ditt 

fönster innan du somnade. 

 

 

Ryktan om Tjalve Snabbhand 

 

o Du har hört Tjalve säga "jag skall mörda honom" Precis innan han gick igårkväll. 

 

o Du vet att Tjalve misstänkte Balle för att ha rövat bort Sigrid, hans dotter. 

 

o Tjalve har alltid haft det svårt för kristna. Speciellt präster. 

 

o En präst i england fick Tjalves bror bränd på bål. 

 

oDu såg hur Tjalve gick in i sitt rum igårkväll, och när du gick förbi där senare hörde du 

högljudda snarkningar. 

 

 

Rykten om Egil Arnesson 

 

o Egil lever efter "öga för öga" 

 

o Du såg att  Egil och Tjalve stod och pratade. Du hörde Egil yttra orden" ...lämna inte 

detta ohämnat..." 

 

o Egils fru mördades av en en Engelsk präst. 

 

o Du hörde Egil säga till Balle när ni var i England, "Du skall akta dig, nästa gång är det 

du!" 

 

o Egil låg och sov på natten, det är du säker på. 

 

 

Rykten om Kåre Vittrese 

 

o Du vet att Kåre haft en syn som talade om för honom att han måste ha en sak som 

Balle har. 



 

o Balle hade utmanat Kåre på "själslig duell" och Kåre verkade klart skärrad. 

 

o Du vet att Kåre han är förbannad på alla kristna för han påstår att ett gäng kristna 

vanhelgat ett Asatempel. 

 

o Klockan 18.30 idag såg du Kåre gå in i Balles rum. 

 

 

Rykten om Bjarne Halvarsson. 

 

o Bjarne har sagt att Balle är misstänkt lik den person som brände ner hans hius och 

mördade hans familj i England. 

 

o Bjarne har stirrat väldigt mycket på Balle den senaste tiden. 

 

o Bjarne har undrat hur Balle blivit präst. 

 

o Du såg Bjarne stå och hugga  ved igårkväll. 

 

o Bjarne låg och sov framför brasan igår natt. Och när du vaknade låg han kvar på 

samma plats.' 

 

 

Rykten om Filip Munvig. 

 

o Filip är lite bakom, Han håller alltid fast vid sina ägodelar som om de vore 

värdefullast i världen.  

 

o Filip och Balle satt och pratade, De visade varandra Smycken. Helt plötsligt blev Filip 

arg och nästan slog Balle. 

 

o Filip gick omkring med en yxa hela dagen igår. 

 

o Du såg Filip och Slode stå och prata ute på fältet igår. 

 

o Filip har letat efter sitt halssmycke hela dagen igår och idag. 

 

o Du såg Filip utanför Balles förnster i natt. 

 

oFilip är lättpåverkad. 

 

 

Rykten om Slode Slöfock 

 

o Slode är en sniken person. Ser ofte lite snett på personer somhar mycket pengar eller 

stora landegendomar. 

 

o Du såg slode komma ut ur stallet tidigt i morse med ett bylte under armen. 

 



o Slode red iväg imorse och kom inte hem förrän klockan 18.00 Hade varit ute hos sin 

hjätras dam sade han. Slode har ingen dam. 

 

o Slode utnyttjar gärna folk till sin egen fördel. 

 

o  Du hörde ett skrik igårkväll och gick ut för att se vad det var, men du såg inget så det 

var nog inget. Men när du tänker efter så kom skriket bortifrån Balles avdelning. 

 

o Egil och Slode kom tillsammans ut ur långhusets festlokal imorse. 

 

o Slode hade med sig en spade när han red iväg imorse. 

 

 

Rykten om Njal Vilde 

 

oNjal var uppenbarligen väldigt rädd för  Balle. 

 

o Det sägs att Balle hade en hållhake på Njal 

 

o Du såg hur Njal stod och rotade i bortre ändan av festlokalen. 

 

o Njal var borta vid stallet vid lunchtid idag. Han brukar aldrig vara vid stallet. 
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