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AKr I. PnnLuDnrM

I-l idan går upp, publiken drar efter andan! Scenen står klar,

t( spetledaren vid sitt bord, spelarna - förväntansfulla. Du hål-
I \er i din hand manuskriptet till Sagan om Sagan, en berättelse
i tre akter. Läs det noga, begrunda, utöva din närapå suveråina makt
som regissör och gör nödviindiga revideringar.

Boken inleds med ett kapitel som utförligt beskriver bakgrunden
till sagan, en historik över vad som hänt och varför. Därpå följer ett
stycke om hur sagan kan spelledas och annat mabryttigt för spelle-
daren. Sen följer inget mindre än Sagan om Sagan, beskrivet scen
för scen. Avslutningsvis följer ett appendix med pjäsen som spe-
Iarna ska spela upp, Vårkungens Förbannelse.

Väl mött på leriga landsvägar och i stillsamma socknar!

Or'r Su,tt t oD ocH For«raNo
DET VAR EN GÅNG för liinge, Iänge sedan ett obebott land. Så

kom det sig att till det här obebodda landet kom en grupp måinnis-
kor, som ville bosätta sig där. De kom med sina kor och grisar, men
fann snart att marken var hård och stenig, och svår att odla. Då gick
den tappraste av dem till kungen för Småfolket (ti[ det land som
människoma senare kom att kalla Småland), och bad denne om
hjälp. Kungen, vars namn var Golm, lät då bygga en magisk brunn,
som kallades Källan till Välmående, och dess livgivande vatten be-
rikade både Småland och Folkland. På så vis knöts de två ländema
sarunan, och levde rika länge.

Kung Golm fick två söner, och den ene döpte han till Hadar och
den andre döpte han till Hagar. De två fick uppgiften att vakta
brunnen för alltid. Hadar vaktade brunnen om våren och somma-
ren, och Hagar vaktade den om hösten och vintem. Brödema var de
bästa av vänner, och skötte sitt arbete väI. Och länderna frodades
och var lyckliga.

Tiden gick, och Folkland växte allt mer. Nya kungar härskade
över torpare, fromma munkar byggde kloster för de sjuka och inte
så fromma munkar reste runt för att sprida sina domedagsprofetior.
Kungen av Småland, som inte tyckte om prästema,lät bygga ett få-
tal portar in i Småland, och vid dem satte han ut väktare.

Oi{ Sxöxa MrusaNDRA
MEN SÅ KOM DET SIG att i Småland levde en skön mö, vars narnn
var Melisandra, och hon var ofattbart vacker och älskvärd, och det
ville sig inte bättre än att både Hagar och Hadar blev djupt föräI-
skade i henne, såsom bara Småfo1k kan. Men ack, detta kunde bara
leda till bekymmer, ty nu började de båda brödema träta om Meli-
sandras gunst. Från att ha börjat som skämtsamt munhuggeri, blev
dispyten snart allvarligare. Brödema försökte med alla medel lura
varandra, skämma ut varandra, baktala och kollra bort varandra.
Som en följd härav vaktade de inte brunnen lika bra som förr, och
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Småland?
Småfolkets rike saknar

namn på det vis vi är vana
vid. Vise män under den här

tiden talade om Arkadia. Men
allmogen talade alltid om

skymningslandet som
Småfolksland eller Småland

(ett land som har följt med till
idag på en ort som en gång

hade många portar in i

Småfolkets rike).
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på grund av detta upptäckte märuriskoma i Folkland att deras skör-
dar blev sämre, vädret allt värre och stämningen allt sämre.

Till slut hade bråket mellan brödema gått så långt att de nu börjat
ta till handgripligheter, och de bägge hyste ett bittert agg gentemot
varandra. Men den sköna Melisandra, som inte bara var vacker
utan också vis, beslöt sig för att iinda deras dispyt genom att välja
en av dem. De tre samlades vid Källan till Välmående, och Melisan-
dra valde Hagar. "JagväLjerHagar", sade hon.

Vid detta blev Hadar så galen av sorg och besvikelse att han ge-
nast kastade sig över sin broder, och ett fruktansvärt slagsmål be-
gynte. Melisandra försökte gå emellan dem för att hejda bråket,
men hon råkade i tumultet få en knuff, så att hon vacklade bak-
Iänges och ett, tu, tre - föll ned i den djupa brunnen. Hagar blev be-
stört vid detta, och skyndade sig att hoppa efter, för att rädda henne
från drunkningsdöden.

När Hadar, som fortfarande var förryckt av vrede och frustration,
kikade ner i brunnen och såg de två omfamnandes, var det något
inom honom som brast (förmodligen hjärtat). Trots sin brors vädjan
om hjälp, skar han kvickt av repet som skulle kunnat bli hans brors
och Melisandras räddning. Sedan lade han på det magiska brunns-
locket, och med det förseglade han både brunnen och de två älskan-
des öden.

Ett dämpat skrik var det sista han hörde, innan han flydde från
platsen. Hans bror Hagar, och den sköna Melisandra, drunknade
således, och dog.

VEltopEr
MED DETTA ILLDÅD sinade brunnen, och Folkland blev åter
kargt och fattigt. På bara en sonunar vände rikedomen och lyckan i
yttersta nöd och misär. Vädret blev outhärdligt året om, skördarna
drabbades ideligen av missväxt, komas mjölk surnade och bara råt-
torna tycktes kunna föröka sig. Prästema var övertygade om att
detta var Guds straff för människornas synder, och detta basune-
rade de ut i by och stad, manande till bättring och bot.

I Småland insåg kung GoIm sent omsider vad som skett, och hans
vrede kände inga gränser. Genast kallade han till sig Hadar, och
bannlyste honom från Småland, dömd att vandra i det pinade FoIk-
land. Hadar kastades ut, och tvingades nu vandra runt i världen
och beskåda den sorg han orsakat. Skamsen över sitt dåd ville han
inte visa sitt ansikte för världen (kanske också för att han hade rä-
vöron och morrhår) och han tog på sig en mask. Kung Goim var så
vred att han genast efter att ha kört iväg sin son, lät ståinga alla por-
tar in till Småland och låsa dem inifrån. Småland var nu skilt från
Folkland.

Efter några år fanns det inte många glädjeämnen kvar i Folkland.
Maten var knapp, sömnen försvårades av tjutande vindar och
ylande vargar. Bara en enda sak hölI folk vid liv - sagoma och be-
rättelserna från förr, från godare tider. Vid denna tid började gyck-
elsällskap resa runt i landet, levande på allmosor och det lilla de
kunde tjåina på sina skådespel. I alla byar var de mycket uppskat-
tade, och ordspråket 'Ett gott skratt förlåinger våra miserabla liv!'
fick en reell mening. Nu skall här berättas om ett sådant teatersäll-
skap, som den bittre Hadar så småningom kom att bli delaktig i.
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TVÅ BRÖDER OCH EN DVÅRG

VID EN LITEN FORS, i en liten kvarn, bodde det en gång en liten
dvärg, som var son till en annan liten dvärg. Den släkten hade i
många generationer tjänat som portvakter in till SmåIand (för det
fanns en sådan port inne i kvamen). Men så en dag kom kung Golm
av Småland till dvärgen, vars namn var Wilhelm Assagaron Kon-
stantin, och avskedade honom. Porten stängdes och låstes, och hur
Wilhelm än försökte kunde han inte få upp dörren igen. Förvirrad
och ledsen gav han sig ut på vandring i världen, för att hitta ett nytt
hem. Under sina resor slog han följe med en grupp djur som han
mötte - en katt, en hund, tre vita möss, en utter, en ekorre, en Pung-
råtta, en papegoja och en åsna. Snart därefter mötte han också en

grupp kringresande gycklare, och med sina klipska djur kunde Wil-
helm ansluta sig till dem. Han hade nu hittat sitt nya hem, och sitt
nya kall.

I en annan del av världen, i en annan tid, hade en mor fött två sö-

ner med ett års mellanrum. Men bygden var så fattig att hon var
tvungen att sätta ut bamen till vargen. Vargen var dock mätt efter
att ha ätit så många andra utsatta bam, att barnen överlevde. Istället
togs de omhand av Styggbjöm Skogshuggare, som var en skogs-
huggare. Han kallade bamen Erik och )ohannes, och de fick slita
hårt under sin barndom. Till slut hade de fått nog, och de rymde ut
i världen, och levde på tiggeri, småstöIder och lurendrejeri. Erik var
den som alltid var glad och käck, retfull och kvick. Johannes var
den som var den känslige, poetiske och melankoliske. Ingen av dem
visste vem av dem som var den äldre, men bägge trodde sig vara
storebror åt den andre. Efter några hårda år mötte de så ett gycklar-
sällskap, till vilket de anslöt sig. Det var faktiskt saruna sällskap
som dvärgen Wilhelm reste med.

Or'r TEÄrE RsliLLs KAPET

SÅ KOM DET SIG, att efter en tid blev Johannes djupt förälskad i en

vacker kvinna som också reste i sällskapet, vars narnn var Gunna-
linda. Han skrev mäktiga poem till henne som uttryckte hans djupa
förälskelse. Men brodern Erik hade också blivit intresserad av Gun-
nalinda, om inte så himlastormande förälskad. Det hela slutade
med att de två tävlade om henne. Erik, som var den kvickare av de
två, gick allt som oftast segrande ur dessa dispyter, och Johannes
blev mycket bitter härav.

Så en dag var bröderna och Gunnalinda ute och gick i utrnarken,
och slog sig så ned vid en älv för att tvätta kläder. Omedelbart bör-
jade bröderna trätas, och denna gången utmynnade bråket i slags-
mål. SåIedes hörde ingen av de två bröderna Gunnalindas despe-
rata rop på hjälp när hon gick ner sig i älven och drunknade. De såg
henne först när hon flöt förbi på vågoma, och då var det redan för-
sent. Allt sedan den dagen har brödema undvikit att tala om Gun-
nalinda, och båda skyller hennes död på varandra.

Åren gick, och säIlskapet fick det svårt att överleva i den tillta-
gande fattigdomen. En efter en försvann gycklama, vissa tynade
bort i sjukdomar, andra gav sig av frivilligt. Snart fanns bara tre
kvar; johannes, Erik och Wilhebn. Det var vid denna tid som Hadar
mötte dem och anslöt sig till dem. De tre andra insåg snabbt hans
förmåga som pjäsförfattare, och han blev den naturlige ledaren för
det lilla sällskapet. Hadar kallade sig vid denna tid Hake, och aldrig
visade han sitt ansikte för någon.

Sagan om Sasan

Wilhelms historia

Erik Och Johannes barndom

Bröderna och Wilhelm möts

Gunnalinda

Johannes blir kär

Fiendskap uppstår mellan
bröderna

Gunnalinda Drunknar

Hake tar över tyglarna i den
lilla truppen
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"Vårkungens f örbannelse"
skrivs

Mickelsfyr

N.t I. Pr"lrdi,r*

Så författade Hake sitt epos Vårkungens Förbannelse, som var en
berättelse om hans eget öde. I alla byar väckte den stor uppskatt-
ning. Men ogina präster som hörde om detta vredgades, eftersom
pjäsen förklarade landets misär som ett verk av oknytt och djälvuls-
yngel. De var ju övertygade om att det var Guds straff de bevitt-
nade.

Or'r Gorus SLUGA PIAN
DET VORE I SANNING en tragisk historia, om inte kung GoIm av
Småland hade en slug plan i bakfickan. Han fann nämligen ett sätt
att göra det gjorda ogjort, att bringa sin son Hagar tillbaka till livet
och återställa ordningen i Folkland.

Det är nu så, att Småland och Folkland är intimt sammanknutna.
Således kan människorna i Folkland rätta till misstag som begåtts
av småfolk i Småland. Det är en knepig process/ och logiskt inte helt
uppenbar för oss vanliga dödliga. Men så här lyder i alla fall Golms
plan.

När Golm stängde alla portar till Småland, lämnade han en enda
port öppen. Den porten är Mickelsfyr, vilket inte är en plats, utan
en tidpunkt; närmare bestämt en fest som hålls mycket sällan i
Folkland. Under denna tid suddas gränserna mellan Småland och
Folkland ut för en natt. Tanken var den, att Hadar skulle ha några
år på sig att fundera över sitt illdåd, lida dess konsekvenser för att
sedan få en sista chans att komma tillbaka in i Småland och göra
bättring.

Men som sagt, Hadar själv har förbrukat sin chans att rädda sin
bror och Melisandra (h.an lät dem drunkna, jul). Istället måste nå-
gon annan ta på sig hans roll, och denne någon måste vara en män-
niska, ty bara på detta sätt kan Folkland återfå sitt välstånd. I detta
magiska skådespel skulle människorna utsättas för samma kval och
valmöjlighet som Hadar och Hagar hade, och utgången av detta
skulle för all framtid bestämma landets öde.

Ovetande om detaljerna i denna plan, har Hadar instinktivt sökt
sig till just måinskliga skådespelare, som också har genomlidit ett

Sluge gamle kung Golm
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liknande öde som han själv. Hadar har hört att det finns en i^g*g
till SmåIand genom Mickelsfyr, men han kiinner inte till att Mickels-
fyr är en fest. Han tror att det är en plats, och han har letat i hela
landet efter den. När sagan begynner är säIlskapet på väg mot den
sista byn han inte letat i, nämligen Sistledestun.

Men innan dess kommer säIlskapet att stöta på hinder och ytterli-
gare bekymmer, i form av frestelser, fanatiker och interna trätor.

Sacaxs cÅNc
Sagan är upplagd som ett antal mer eller mindre fristående scener.

Dessa skall passas ihop till en flytande helhet på något sätt' Sce-

nema är numrerade så att de skall kunna följa på varandra i den
ordningen. Men naturligtvis kan ordningen iindras eller vissa sce-

ner strykas helt och hållet om de inte Passar in i den version av Sa-

gan som du vill berätta.
Scenerna kan naturligtvis hänga ihop som i ett scenario av den

mer traditionella typen; på något vis försöker man alltså jämka ihop
de olika scenerna genom att erbjuda någon form av transport-
sträcka mellan dem. Detta fungerar antagligen bra.

Men i de klassiska sagoma finrts inga"döda transportsträckor,
varje scen är laddad och har en mening. Därför bör sagan också be-

rättas som en sådan. Tanken är att spelledaren sköter övergångama
mellan scenema genom en kort liten introduktion, ungefär som en
berättare på vissa teaterpjäser.

Scenen avslutas på ett liknande sätt när spelledaren tycker att det
hela har börjat gå på tomgång eller när karaktärema spontant av-
slutar scenen genom att lämna den.

Viktigt är i alla fall att sagan berättas till slut (hur det nu slutar).
Ingen ska lämna bordet med känslan att de inte är färdiga.

KoxprrrrlösNINc
I denna sagan är tämingsbaserade regler ersatta med spelledarens
goda omdöme. Genom att tolka karaktäremas handlingar och ha ett
bra grepp om scenen bör det mesta i konflikwäg vara rätt lätt att
avgöra. Om du känner att du inte vet vad som kommer att hända så

välj den utgång som passar bäst ur underhållnings och sago-syn-
vinkel.

ArrEnNnrrvA sAcoR
Vad häinder om allt spårar ur? Tänk om spelama vägrar att roll-
spela. Tänk om de bara vill ha en rak action-historia? Naturligtvis
tar spelledaren då och bygger om sagan så att den bättre passar det
som spelama vill ha. Inget i sagan är sakrosankt. Plocka och välj
vad du vill ha.

Om allting verkligen går extremt dåligt och ingen har ens lite kul
är Hubert WäIlingkrantz den perfekta nödvägen ut ur pinan. Han
kan på nolltid dyka upp och sätta fart pålslå ihjäl/förhöra och av-
rätta enstaka medlemmar eller hela truppen. Kom ihåg att Hubert
kan du alltid ha hemma!

Ou arr sPELA PIÅsEN
Vid flera tillfällen kommer truppen att behöva uppföra pjäsen Vår-
kungens Förbannelse. För att undvika att allvarlig upprepning in-
träffar kan man ta och fråga vilken akt eller vika scener de vill
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Ett exempel på
scen-intro

"och så kom de sig att den lilla
truppen åter befann sig på re-
sande fot. Mödosamt rullade
deras vagn fram genom ler-

modden. Långt borta vid hori-
sonten kunde man ana mörka

stormmoln som sakta
närmade sig.

Erik som just hade upptäckt att
Ahasverus hade bajsat i hans

lakan igen klättrade fram till
kuskbocken där Wilhelm och
Hake satt itystnad. Högröd i

ansiktet grep han tag iden
stackars dvärgen och sade..;'

Därefter pekar spelledaren på
han som gestaltar Erik och

scenen kan börja.

Hubert Wällingkrantz,
Sagans "panic button"
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Har du inga tomater? Kasta
då pennor och suddigummin
på dina spelare, om de
spelar då!igt.

Om Småfolk och döden
Om Hadar och annat Småfolk
är odödliga, hur kunde då
Hagar drunkna i brunnen?
Sanningen är den att när
Småfolk omtalar någon som
död, menar de ungefär'inte
kvar, onåbar', vilket inte
be§der bofta för alltid. Hagar
kan ju komma tillbaka i

ALt I. Pr"lrrJirr.

spela, Beroende på hur det hela går kan man efter detta sarnmEu:r-

fatta pjäsen med orden "resten av pjäsen går precis lika bra och pu-
bliken är störtnöjd" altemativt "Efter denna fasansfulla inledning
vill stämningen liksom aldrig hämta sig, ni blir tvungna att f§ un-
dan regnet av ruttna ägg och tomater". På detta sätt kan man se till
att spelama får spela hela pjäsen, fast inte allt på en gång.

I sista scenen av sagan skall åtminstone hela Akt tre spelas.

PunrmgN
Medan truppen är i full färd med att spela pjäsen har spelledaren
rollen som publiken. Vid den här tiden deltog publiken i pjäsen på
ett helt annat sätt iin nuförtiden. Man kommenterade, hejade på,
kritiserade och hyllade. Om publiken hade tråkigt krävde den att
man spelade något roligt, om de ogillade någon på scen utsattes
denne för obarmhärtigt buande och tomatkashring, även om det
bara råkade vara skådespelarens roll att vara osympatisk.

Som publik kan spelledaren påverka spelama till bättre rollspe-
lande. Om de saknar inlevelse kan publiken börja skrika "Är ni
döda där uppe eller? Rör på er." Eller om någon spelare sitter och
mumlar: "Högre för tusan". Möjlighetema med att gestalta en pu-
blik är oändliga.

Mrs,zinrN r vÄRLDEN
Landet som truppen färdas igenom är en riktig jämmerdal. Här är
allt bokstavligen sväIt, pest och pina. De dåIiga tidema har slagit
fruktansvärt mot folket. Men för att verkligen framhäva landets tra-
gedi går det inte att bara framhäva dysterhet och dåligt väder. Det
måste också finnas plats för hopp och humor i sagan. Det är kon-
trasten i att finna dessa element mitt i allt elände som verkligen
framhäver hur jävligt folk har det. Svart humor kan vara mer tra-
gisk iin svart humör, och våldsamt mycket roligare.

OT"T KARAI«ARERNA oCH ANDRA TING
Karaktärema är grundbulten i hela sagan. De skrevs först, och sa-
gan är så att säga "våvd" runt dem. Det är viktigare att spelledaren
har god kännedom om karaktärema än att han kan Sagan utantill.
Här föIjer lite ytterligare information.

Haoan Ha«r
Det är viktigt att komma ihåg att Hakes ansikte bakom masken inte
är så vidare mäinskligt. Han kan visserligen uppehålla en illusion av
mänsklighet under en kortare tid, men ganska snart börjar hans
sanna drag lysa igenom.

Vidare har Hake två stora svagheter; jäm och alkohol. Närhet till
jäm gör honom illa till mods medan direkt beröring orsakar utslag
och illamående.

Visserligen kan inte Hake dö som vanliga fo1k, han kommer bara
att dyka upp på något mystiskt sätt igen, men han kan skadas pre-

. cis som vanliga döda.

f I sagan kommer Hake antagligen att ofta fråga efter platsen Mick-
i{ elsfyr. Detta kan ge upphov till två sorts svar. "Mickelsfyr säger du?
E Xtarig hört talas om." eller "En plats som heter Mickelsfyr? Det
; känner jag inte till." I vilket fall som helst bör det inte avslöjas för-
il rän i scen åtta att Mickelsfyr egentligen är en festhögtid.
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Erux ocn JouaNNEs
Dessa två är ställda rakt emot varandra, antagligen kommer de att
hålla på och gnabbas nästan jämt. Sagan erbjuder dock tillfälle till
försoning. En lustig detalj är att båda tror att den andre är den
yngre brodem. Det är bara ännu en i raden av saker som de aldrig
har rett ut.

'§TrrnEmn 
Assn canoN KoNSTANTIN

Wilhelms funktion i sagan är att vara medlare mellan truppmed-
lemmama. Han kiinner till flera saker om de andras förflutna och är
den som kan knyta ihop ett lyckligt slut. Ogr han*fql-ty. på Hadars

:1*g1$::5§ I* Ig\*lrr3 igen denne som kungGöInil-Äör:-

Or'r DIUnEN
Wilhelm är den som är på bäst fot med djuren i sällskapet. Han har
en liten hund, Rune, som kan utföra diverse trick som att hoppa ge-
nom ringar, balansera, dansa och utföra akrobatik. Han är en vild
krabat, som ofta leker lite för mycket, gäma med Erik.Sgg:-,ry&f

' Det finns också en egensinnig katt, Ahasverus, som inte gör så

mycket annat än iakttar de andra. Ibland kan han värdigt gå över
scenen. Han har fattat tycke för Johannes, och han brukar tycka om
att sova vid hans fötter. Ibland när Erik retat Johannes, kan Ahasve-
rus gå och skita i Eriks säng.

Vidare firurs här tre små vita möss, som kan utföra de mest fan-
tastiska konster. De syns dock inte gärna på scenen, och det är lätt
hänt att trampa på dem. De är dock mycket vältämjda, och lämnar
sällan Wilhelm sida.

Ett ytterligare djur är en klipsk ekorre, Baltdhazcär, som älskar
rampljuset, och ofta tävlar med Erik om att s§äla föreställningen.
Den är oerhört snabb och lockar alltid, speciellt barnen, till skratt.
Den är också en inbiten kleptoman, s9äl @--g_tirrner aet nagonstans i .

Så finns här också en uttei, Cerberus, som även hon tycker om att
uppträda. Hon är dock ett obotligt matvrak, och sätter i sig allt hon
kan komma åt. Givetvis är Cerberus också en formidabel simmare.

Ett ytterligare djur är pungråttan Teomiseris som fördriver sina
dagar med att kila runt och i allmänhet störa alla deltagare i sällska-
pet. Teomiseris är i själva verket en ganska otrevlig pungråtta.

Så finns här en papegoja, Klas, som är mycket skicklig på att imi-
tera truppmedlemmarnas röster. Han har också lärt sig att speciellt
störa Johannes och smickra in sig hos Erik. Hans absoluta favorit-
kommentar är "Erik är kung! Ball som få!" Det upprepar han ofta!!!

Slutligen finns här åsnan Ågren, som drar hela ekipaget. Den är
stark som få åsnor, men också dum, samt mycket egensinnig och
nyfiken, och när den välfår en id6 i sitt huvud, ger den inte upp.
Om Wilhelm inte kopplar loss åsnan från vagnen innan föreställ-
ningama, kan den mycket väl börja gä iväg, och dra hela scenen
med sig (speciellt under en av Hakes monologer).

Konr ou VncNdN
Truppens vagn är helt byggd i trä, och målad i röda, gröna och
svarta färger. Det finns inget jäm i den, på Hakes inrådan (han tål ju
inte jäm) och dvärgen Wilhelm är den som underhåller vagnen. Det
är en snillrik konstruktion, med en mängd luckor, dörrar, fönster-
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Johannes, som han upplever
sig själv och sitt liv

A-Lt I. P."lrrJir*

gluggar,lådor och lönnfack. Den är ganska stor, men väger inte så
mycket som den ser ut, varför den kan dras av bara en åsna. [rne i
vagnen finns små stegar, sovalkover, ett litet bord, repanordningar,
sminkbord och speglar, kistor och så vidare.

Vagnen är teatersäIlskapets hem, och här finns allt de äger och
har; rekvisita, mat, kläder, personliga saker som böcker, pengar och
souvenirer. Vagnen är grovt indelat i fyra avdelningar för varje per-
son, men bara draperier utgör avskiljande väggar mellan dem. Bara
Hake har ett eget litet litet rum där han sover (och byter masker).
Man kan också sitta på taket i bättre väder, och en taklucka leder ut
dit.

Under föreställningar kan man fälla ner en bit av väggen, som då
utgör scenen, upphöjd över publiken. Det är ett genialisk bygge,
där man kan fäI1a upp och ner bakgrunden (solar, träd, slott och så

vidare) och det finns också en liten scenutgång som leder in i vag-
nen.
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AKT II. SAGAN

ScEN 1. LANnsvÄcrN

I vilken en storm hejdar ett teatersällskap.

7\ef hiinde sig en gång en stormig sommarnatt, att en frusen åsna

I lkom dragandes på en aagn, på en ödslig lerig landwiig. Den om-

L-/ kringliggande skogen kunde knnppt urskönjas genoffi hiillregnet.

Det oar en sådan oaiidersnatt att inte ens grodorna aågade sig ut i oatten-

pölarna för sina kaiikande serenader...

BnxcnuxD ocH MILJö
I vagnen sitter teatersällskapet med Hadar Hake, Wilhelm, Johan-
nes och Erik. Wilhelms alla djur har krupit ihop inne i vagnen, i
skydd för regnet, och vem som styr åsnan är upp till spelama. Sce-

nen är ämnad för att spelama ska få en chans att lära kåinna sina ka-
raktärer och varandra. Kanske sitter de och talar inne i vagnen, spe-

lar täming eller dricker.
Hur som helst, stormen rasar! När- karaktärema har samtalat en

stund, hamnar plötsligt ett av vagnens hjul utanför väggrenen.
Detta har som följd att hela ekipaget glider ner för en lerig slåint, in i
ett extra gyttjigt parti av skogen. Omedelbart fastnar vagnen, och
den är fullständigi omöjlig att få loss. Om karaktärema får för sig
att undersöka området, hittar de genast klosterbyggnaden som lig-
ger alldeles i närheten. Om de sitter kvar i vagnen (som dock lutar
betänkligt, och gör sömn omöjlig), kan en förbipasserande pilgrim
kika in och upplysa dem om samma sak.

Scrx 2, LÅNGFÄRDETUNA Krostrn

I vilken åderlåtningens förtjänster uppenbaras.

Ba«cnuNp
Trötta och väderbitra efter lång tids resande kommer teatersällska-
pet tifl Långfärdetuna Kloster med hopp om natthärbärge och kan-
ske inkomst från skådespel.

MIuÖ
Klostret är en låg men vidsträckt byggnad, uppförd i grå sten i flera
omgångar av strävsamma och gudsfruktiga miinniskor på två kul-
lar i den djupaste skogen. Den gigantiska träporten flankerad av
statyer förestäIlande St. Eualia och St. Wilhelmina vetter mot lands-

Om spelledaren vill ha en
mörk stämning över scenen,
kan denne uppenbara en rad

onda omen för truppen
under stormnatten.

Vindens vinande röster talar
om gamla pakter,

överröstade av vargars
ylanden.

En död sparv trillar ned
genom takluckan med en

mistelkvist i näbben.
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Här är det fritt fram att
improvisera på temat
!idande, sjukdom och
världens undergång. Kolla
gärna "Det sjunde inseglet"
av lngmar Bergman för
inspiration till detta mörka
avsnitt av sagan.

Ebbot Kluv - inget undgår
hans skarpa blick.

Alet II. Sagan

vägen. Ovanför porten syns uthugget i sten: Långfärdetuna Kloster,
med vit målarfärg har någon lagt till "och Sjukhus".

Klostret är i dessa tider förvandlat till en uppsamlingsplats för de
svårt sjuka och handikappade. Överallt, utan undantag, finns sar-
gade människospillror som sökt sig hit för att dö. Förlorade själar
vandrar runt under de gotiska valven omedvetna om sin omgiv-
ning. Det är en lidandets plats. Regnet öser ner och droppar på flera
stäIlen igenom det mulb:ra taket.

AstorssAN
Abedissan Emilia Magdalena som förestår klostret virvlar förbi som
en vit vägg av målmedvetenhet. Denna fysiskt väl tilltagna matrona
följs av ett antal nunneadepter med ansiktena svepta i sjalar och
den veke vesselliknande abbotten Ebbot Kluv. SäIlskapet är fullt
sysselsatt med att sörja för de intagnas behor, (folk ligger i drivor
överallt). Emilia Magdalena tillhör de få här som inte tror att slutet
är nära och hon håller hårt på sitt ansvar som föreståndarinna för
derura kristendomens borg på jorden. Hon hänvisar stressat skåde-
spelarna liggplatser och anvisningar för att få mat om hon tilltalas.
Ebbot Kluv är en sur typ som säIlan tittar upp över sina på näsan
balanserade glasögon från boken där han oändligt långsamt anteck-
nar narrnen på alla sjuka och döda. Han registrerar slött skådespe-
larna om de gör väsen av sig. "-Namn, denomination, sjukdom?"

BorcönanNa
Ett tåg av slitna och botgörande människor drar förbi. Någon slår
sig över den såriga ryggen med en nitad piska. Någon skär sig i ar-
men med en rostig kniv. Någon tappar ett finger när de passerar.
Ingen av dem går att få kontakt med och alla av dem mumlar tyst
och mässande sina privata klagosånger. Både bam och gamla är
samlade i denna mardrömslika kolonn som leds av en enögd, hal-
tande munk flaggande ett standard märkt med orden Sanningen,
Skönheten, Åderlåtringen. Detta tåg kommer garanterat ..pp"r,buru
sig och vara ytterligt störande om skådespelarna får för sig att fram-
föra en pjäs eller dylikt.

"Gör bot. Gör bot. Slutet är nåra."

Kvrn-NaN Lgoa
En kvinna vid namn Leda slänger sig hysteriskt mot Hake och hän-
ger sig krampartat fast vid den långa rocken. Hon babblar osam-
manhängande och uppfordrande. "Varför har mina barn dött, kan
du svara mig på det?" "Vem är ansvarig för det här (pekar på ett
dött barn)?" Hon är mycket påträngande men svår att.få kontakt
med.

KuwNaN Fwa
Under vigvattenskålen har en kvinna kollapsat. Ingen skulle lägga
märka till henne om det inte var så att hon bär visserligen slihra
med äindå de vackraste sidenkläder och ett utsökt långt guldskim-
rande hår utslaget över golvet. Hon är döende i tuberkolos. Runt
henne har samlats några gråtande unga gossar som är övertygade
om att kvinnan dör så kommer skönhet för alltid förvisas från jor-
den. Kvinnan har en viss (liten) likhet med Gunnalinda.
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SarrusrmN
I sakristian har en präst och en munk barrikaderat sig. De är överty-
gade om att klostret är ansatt av demoner och gör sitt bästa för att
driva ut dem. De är rädda och stressade och har inte ätit på länge.
En dold sidodörr har de inte ställt möbler framför, eftersom de inte
vet om den. Om skådespelama släntrar in här ökar männens mäs-
sande till skräckslagna skrik och det viftas med krucifix och stänks
vigvatten. Deras ständigt pågående exorcism hörs redan tidigare
från näraliggande korridorer och salar.

Söona ANNEXET
I den södra flygeln av klosterbyggnaderna i anslubring till stallet är

det tämligen folktomt och ganska orört av det allmåinna kaoset. Här
kan skådespelama hitta ett höm att inkampera under förvridna
stengargoyler och helgonbilder. Anledningen till att det är tomt är
att detta var de pestsmittades avdelning och de flesta som inte är

immuna redan är döda. I vissa rum ligger lik som glömts kvar av
f örbränningsp atrullen.

UpprösNrNc/MÅr
Scenens syfte är huvudsakligen att belysa att allt inte står rätt till i
världen. De många intrycken borde ge uppslag för karaktärema att
utvecklas och agera.

När skådespelarna lämnar klostret kommer de ofrånkomligen att
stöta ihop med Wällingkrantz, se scen 3.

Sagan om Sagan

Deras evinnerliga böner
och heliga symboler bör

irritera Hake

Johannes och Erik, på
upptäcksfärd i klostret
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Tempelriddare av sjunde
graden Herr Hubert
Wällingkrantz leder en egen
inkvisitionspatrull med siu
korsriddare och två notarier.
De är på ett privat korståg för
att rena kristenheten från
misstänkta kättare. Eftersom
Wällingkrantz har hört ett
rykte om ett teatersällskap
som uppför kätterska pjäser
är han särskilt misstänksam
mot skådespelarna. ("Sa
dom inte att en av kättarna
var dvärg, mycket
misstänkt...")

Självklart kommer inte
Hubert Wällingkrantz att Stå
ut med att Hake behåller sin
mask på under förhöret. Det'
kan bli mycket spännande att
se vad Hake hittar på då.
Hans förmåga att se
mänsklig ut är iu
tidsbegränsad.
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ScrN 3. INrwsrTroN

vilken den ständige antagonisten Hubert Wällingkrantz
gör entr6 och Wilhelm vinner ett vad.

tigen upp mot klostret föreföll plötsligt alltfiir trång då de toå säll-
skapen anliinde från aarsitt håll. Från klostret - Hadar Hakes teate-
rensemble extraordinaire. Från den regnleriga landaiigen - Herr Hu-

bert Wällingkrantz sjdloutropade korståg. Det hela kunde bara sluta illa.

MrUo
Wällingkrantz med anhang har slagit upp sitt läger med tre stora
tält, hästar och vagnar i en glänta inte långt från Långfärdetuna
kloster. I det största tältet som ser ut att ha tillhört någon härförare i
korstågen har W. inrättat sin mobila självubrämnda inkvisitions-
domstol. Lägret är välorganiserat och på det centrala tältet vajar en
vit flagga med ett enkelt rött malteserkors lojt för den trötta vinden.
Här och var finns slitna minnen från fjäran resor; pälsar, underliga
tyger och artefakter. I ett av sidotälten hålls ett par kättare fångna,
smutsiga, smala och med sina klädnader sönderrivna.

MÖrs
När Wällingkrantz stöter ihop med skådespelartruppen uppstår
svårigheter omedelbart. Han förklarar att det dags för denna guds-
förgätna del av kejsardömet att bli upplyst av den sanna kristendo-
mens fackla och beordrar teatersällskapet att infinna sig i hans tält
för utfrågning. Wällingkrantz år lika pompös och svulstig i sitt ut-
seende som i sitt ordval. Han strör flitigt ord kring sig som: guds-
fruktig, rättrogen, dödssynd, kväsa i sin linda, taskspelare etc etc.
De kristna riddarna representerar en fysisk övermakt kontra trup-
pen. Vid en eventuell direkt konfrontation skall det mycket till för
att de skall klara liv och frihet, och detta inser också skådespelama
när de ser hamesk och hillebarder blänka.

Wällingkrantz inkvistadorer kommer snarast ta kommandot över
klostret och W. kommer att rytande kalla till sig ledarskapet för
detta dårhus, i och för sig utan större framgång. Två riddare poste-
ras utanför porten, några letar efter misstänkta kättare därinne, ett
par tilldelas skådespelarna att vaka över dem tills W. hinner ta sig
an deras fall.

FönHön
Skådespelama kommer att bringas inför Wällingkrantz på endera
sättet. Ju mer de käftar och stretar emot ju mer misstänksam kom-
mer han att vara. I förmaket till hans tält sitter diverse löst folk och
väntar på att bli förhörda: vanligt folk, munkar och nunnor. Med
jämna mellanrum kommer skrämda människor ut i förmaket och
försvinner snabbt iväg. Någon enstaka dras skrikande och spratt-
lande ut, fasthållen av tempelriddare, uppenbarligen på väg att slås
i bojor eller värre. Tillställningen är ett slags välregisserat kaos och
allt går mycket fort.

Skådespelama skuffas så småningom in i täItets huvudrum. Där
på ett podium sittär Wällingkrantz och de två skrivama iförda nå-
got luggslitna ceremoniella särkar. Två av de tungt beväpnade rid-
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dama står vakt och fler finns i närheten. Då efter diverse högtidligt
ordbajsande kommer Hubert att kräva att de framför en lämplig
och gudsfruktig pjäs inför hans allseende ögon, emedan de sägs

vara skådespelare. Det här är en verklig prövning för teatersällska-
pet. Om de misslyckas med att lura i Wällingkrantz att de visst är
goda kristna (han är som sagt mycket misstänksam) så kommer de
att anklagas för kätteri och okristligt taskspeleri, slås i bojor och få
följa med korståget. Om de lyckas kommer han visserligen ändå
ångra sig senare och förfölja dem.

UpprösNrNG/MÅr
Scenen avslutas antingen med att teatersällskapet undkommer Wäl-
lingkrantz med hjärtat i halsgropen, eller att de i fortsättningen får
finna sig i att färdas som kätterska fångar till detta korståg. Tänk-
bart är också att någon av skådespelarna lyckas undkomma och se-

nare kan försöka frita sina vänner.

Scnx 4. MörE vID BRUNNEN

I vilken sakernas tillstånd antydes av en otrevlig individ.

ch så kont det sig att den lilla truppen befann sig på landsuägen

igen. Det regniga aiidret aar plötsligen som bortblåst och den gas-

sande solen hade föraandlat den leriga aiigen till en lcnagglig och

obekoäm reseknntrat. Hettan aar niistan olidlig och den kaalmiga oinden
erbjöd ingen walka, snarare ttsärtom...

B,qKcnuNo
Den här scenen är lämplig att passa in strax efter att truppen på ett
eller annat sätt har lämnat klostret. Att de eventuellt reser som Hu-
bert Wällingkrantz fångar gör ingen avgörande skillnad i samman-
hanget. Vädret har som sagt föråindrats drastiskt. Inte en droppe
fukt verkar finnas att tillgå, allt är uttorkat och förtvinat. Wilhelms
djur gnyr och hiinger med tungan och det vimlar pIötsligt av flugor
och andra insekter.

Hettan borde snart gå på allas nerver och stämningen kan bli väl-
digt laddad. Försök att framhäva känslan av obehag och irritation
som ligger i luften. Uppmuntra gnabb och bråk genom att beskriva
små detaljer som skådespelarna irriterar sig på hos varandra.

Innan det hela blir långtråkigt eller utrnynnar i våldsamheter får
Wilhelm syn på brunnen.

MNIÖ
Brunnen är belägen en kort bit ifrån vägkanten, i utkanten av en
stor nedtrampad gräsplan. Det verkar en gång ha varit en mer eller
mindre konstant marknadsplats. HåIen efter nedslagna tältpinnar
samt några halvt rivna inhägnader finns fortfarande kvar. Under
buskama och träden kan man hitta benbitar (snabbmatsrester), tyg-
stycken och diverse annat. (Naturligtvis kommer Wilhelms djur att
leta reda på en massa skit.)

Brunnen sjäIv är en tämligen enkel konstruktion, en låg stenmur
runt en sju meter djup ktippskreva. Här finns varken spann eller
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Fanan över Hubert
Wällingkrantz tält
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Rollspelstips för häxan
Krägel:

Gå puckelryggig. Cirkla runt
bordet.
Rulla med ögonen.
Håll dig bakom spelarnas

ryggar.
Låtsas att Wilhelm är ett litet
barn.
Håna karaktärerna. Antyd
saker om deras förJlutna.
Väs i spelarnas öron.
Avbryt dig själv med utbrott av
galet skratt.
Spänn ögonen i dem och
nynna "När trollmor har lagt
sina elva små troll..."

Krägels historia (exempel)

" Ni förstår, mina sööta barn,
den här brunnen har en syster i
den eviga skymningens land.
Jättarna och nymfernas land.
(Spott, harkel!) Där kallas den
för Källan tillVälmående. Jo
minsann så är deL (Kliar sig i
häcken.) Men nu har källan
torkat ut och landet lider. He,
he, he, jaa det gör det
minsann. Pest och svält, usch,
usch, usch!
Det var här det började, men
var kommer det att sluta?
(Raaap!) Vem vet? (Vääs!) Ni
berättar ju en historia om hur
det gick till. Är det inte så?
(Stryker Hake över håret.) En
gullig historia minsann, jojo..."

Och så vidare...
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kedja för att få upp vatten. Bredvid brunnen ligger ett långsmalt ur-
hugget stenblock som verkar ha tjänat till att vattna hästama i.

Både brunnen och tråget är helt torra och fyllda med löv. Om man
sänker ned spannen i brunnen kommer den upp fylld med insekter
av alla möjliga slag. Detta bör vara scenens absoluta botten, då allt
känns så jäkligt och hopplöst som möjligt.

OvArrnr MöTE
Plötsligt gör den våldsamt äckliga häxan Krägel entr6. Detta gör
hon helst så dramatiskt som möjligt. Till exempel kan hon plötsligt
stå bakom Hake och väsa i hans öra "Alldeles torr min lilla våin! Allt
vattnet är borta, he, he, he!" I vilket fall som helst kommer hon att
dyka upp alldeles nära skådespelama. Oavsett om riddar Wälting-
krantz är här eller inte.

Häxan Krägel är en vämjelig figur, en riktig häxornas ärke-arke-
typ. Hennes knotiga kropp är alldeles förvriden och hon rör sig som
en stor fet spindel. Hennes tandlösa mun luktar som ett avlopp och
hon spottar, dreglar och väser. Hon tycker om stiliga karlar och
klänger ohämmat på Erik. Egentligen är hon dock Hakes far, kung
GoIm, i förklädnad. Han är här för att se hur det går för sin falLre
son och i viss mån manipulera förloppet.

Häxan Krägel kommer att dansa omkring bland truppen och Wäl-
Iingkrantz förstummade män (om de är här) och berätta med sin
väsande röst om hur denna förtrollade brunn står i mystisk kontakt
med Källan till Välmående i Småfolkets land. En dag torkade brun-
nen ut och ingen vet varför. (Spiinn ögonen i Hake!) Härifrån
spreds sedan sjukdomen över landet. Krägel kommer inte att tole-
rera att hon blir avbruten, eventuella frågor och invändningar kom-
mer hon att bemöta med ett otåligt och betvingande "Var tyst!".
Om någon stör henne allvarligt kommer hon att tillfälligt trolla bort
dennes mun eller något liknande elakt. Hubert och hans män ligger
bra till för denna behandling. Eftersom Krägel egentligen är Kung
Golm besitter hon all möjlig trolldom så att hon kan hålla eventu-
ella fiender i schack. Hon är onaturligt stark och alla djur och växter
lyder henne fullstiindigt.

Det är viktigt att Krägel helt dominerar scenen så länge hon upp-
träder. Om ingen hotar henne kommer hon att uppmana Hake att
ge sig iväg för att söka det han söker. "Du har ont om tid herr
Mask. Det är bäst att du skyndar på, här finns inget mer för dig!"
Om hon hotas kommer hon att ge liknande instruktioner iruran hon
försvinner i ett mobr av rök (naturligtvis åtföljt av ett kusligt skratt).

Om skådespelama är riddar Wällingkrantz fängar är detta ett ut-
märkt tillfälle för dem att fly. Till slut kommer nämligen Hubert att
överväldigas av sin ilska inför den gamla kvinnans "hädiska tal"
och beordra sina män att hugga huvudet av henne. Krägel kommer
då att skrattande förvandla deras vapen till tulpaner och skrämma
deras hästar på flykt (men inte truppens åsna). Kanske förvandlar
hon också marken till gyttja, allt är möjligt. I vilket fall som helst
borde den allmäinna uppståndelsen göra det möjligt att fly. Om nå-
gon eller några i truppen är slagna i jäm och inte har tagit sig ur
dessa kommer Wilhelms utter att dyka upp med nycklama, eller
någoi liknande.

UpprösNrNc
Scenen är till för att antyda saker om bakgrundshistorien och
skrämma truppen. Meningen är inte att de skall stanna kvar här och
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göra något speciellt. Anviind Krägel för att se till att de förstår att
platsen inte är viktig i sig själv.

Scrx 5. TonPAR-PER AAKERLAPP

I vilken det bjuds gästabud hos en torpare.

å kom det sig att niir slcymningen föll öaer landet slog oädret om.

Natten oar ljum ochfrisk, niistan som for så många år sedan. lust
när mörkret började tiitna, syntes plötsligt lius längre fram på oä-

gen. Det aittnade om uiirme, trygghet och ett hems lugnn,locknnde orå...

B,r«cnuND ocH MILIö
Scenen är här ett större torp, med ett ganska stort boningshus, en

lada och en jordkällare. Det ligger just vid sidan av landsvägen, och
omges av åkerlotter i alla riktningar. Skogen är inte långt bort. Ti-
den är i kvällningen och vädret är varmt och torrt.

Torpet har i generationer tillhört släkten Aakerlapp, och en gång
var det en rik gård. Men de fattiga åren har satt sina spår även här.
Husen är slitna och i behov av restaurering, trots att torparen och
hans familj kämpar för att hålla det i skick. Djuren är gamla och
trötta, hönsen kacklar inte längre, hunden bara sover, oxama orkar
knappt dra plogen.

I scenen ingår utöver skådespelama även torparen själv, Per Aa-
kerlapp, hans fru Ragnhild och hans tjugo bam (allt från spädbam
till vuxna personer, pojkar och flickor tillika). Här ingår dessutom
ett antal av gårdens djur, om spelledaren nu vill använda dem till
något. Teatersällskapet kan passera gården och bjudas in av den
vänlige torpar-Per, eller så kan ett hjul på vagnen gä av, eller så kan
åsnan vägra att gå liingre den här natten.

Om truppen vid denna tid är fångar hos Hubert Wällingkrantz
kan scenen genomföras på ungefär sarnma sätt. Munkama kräver
mat och husrum, och de emottages lika hjärtligt som deras fångar.
Skådespelama kommer visserligen att vara bundna eller kedjade,
men de får ändå sitta vid bordet och äta, och familjen Aakerlapp
kommer att bete sig mot dem som om de inte alls var fångar.

Scenen är tilI för ytterligare rollspel, och för att ställa spelarna in-
för diverse frestelser och kanske locka fram interna dispyter, bråk
eller liknande.

Tonpen-Pgn ocu I{ANS EAMILI
Per Aakerlapp är en mycket trevlig herre, oerhört frikostig med det
lilla han har. Han är optimist och tror benhårt på att snart skall ti-
derna bli bättre. Hans fru Ragnhild är också mycket trevlig, men
också djupt religiös. Om hon tar anstöt av sällskapet är hon för artig
för att visa det, men hon blir väldigt vaksam och försiktig, beskyd-
dande gentemot sina bam som hon är.

Sällskapet bjuds in på kväIlsvard, och det serveras väldigt god
mat (det är dock den sista maten Per har, men han vägrar att snåIa
när han får besök, och han säger inget om sin fattigdom) samt
måingder med ö1. Ragnhild läser givetvis bordsbön, och det gör alla

Sagan om Sagan

Om truppen inte redan är
Hubert Wällingkrantz fångar
kan man skapa lite stämning

genom att låta Hubert dyka
upp mitt imiddagen. Han

och hans följe kräver
härbärge för natten. Om

skådespelarna tänker snabbt
kan de övertyga Per och

hans familjatt gömma dem.
Detta kan förstås bli svårt

med tanke på Ragnhild. Men
det går att övertyga henne
om att Hubert är en galen

fanatiker som inte förtjänar
att kalla sig kristen.

De har ungefär tio minuter på
att gömma sig eftersom

Hubert först kommer in och
meddelar sin närvaro för att

sen gå ut och ställa in
hästarna.

Lyckligtvis missar Hubert
och hans män truppens vagn

i nattens mörker.
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Ola, den buttre och gnällige
sonen

Erik frestas av Lisa och Rosa

Bråk med Jens?
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barnen också. Sedan försöker Per hålla igång en munter diskussion,
och han talar inte om misären annat än att'den går över snart'.

Men alla är inte så muntra. En av de vuxna sönerna, Ola, är en sur
typ, som ser negativt på allting, och han slutar inte för ett ögonblick
att gnälla. Han klagar på allt, vädret, maten, sällskapet, oväsen.
Han är en inbiten gnällspi( och vill envist delge sina klagomål till
besökama (speciellt Hadar).

Tre små söta döttrar i åldrama fyra till sju år fattar genast tycke
för Johannes, och envisas med att klättra omkring i hans knä, och
vill hela tiden höra sagor av honom. De nöjer sig inte med dikter,
utan vill höra riktiga sagor om drakar och vackra prinsessor.

En något äldre dotter vid namn Lisa fattar tycke för Eriks charm,
och det gör också hennes syster Rosa. De flirtar hejdlöst med ho-
nom och bråkar sinsemellan. En av deras bröder vid namn Jens blir
mycket avundjsuk och beskyddande om Erik besvarar deras invita-
tioner. Om Erik och systrama avviker (tiII höloftet eller annan ort),
smyger Jens efter dem, fast besluten om att skydda sin familj mot
dessa inkräktare.

Ett par elaka pojkar vid namn Mårten och Kristoffer börjar i smyg
jaga Wilhelms djur. Speciellt katten är ett tacksamt måI. Denne retar
de sedan hela kvällen. De kan också genomföra andra hyss, som att
knyta fast skosnörena på Hadar, lossa på hjulen på vagnen, sliinga
hunden ibrunnen, skrämma åsnan och så vidare.

Ekorren och uttern kan också ställa till besvär genom att s§äla
från torparen eller hans fru. Möjlighetema är många att provocera
skådespelama.

Om skådespelarna år fängar, kan den här scenen vara en perfekt
chans att rymma. Erik kan övertala en söt flicka, Wilhelm kan få
sina djur till detsamma, hyss-pojkarna kan fås att lossa deras rep.

Dagen efter gästabudet, om inget oförutsett har inträffat (som att
skådespelama varit tvungna att f1y från torpet), serveras ingen fru-
kost eftersom maten är slut. Resan kan fortsätta, med torpar-Pers
hj ärtligaste lyckönskningar.

Scrx 6. SrsrrEDESTuN ocH RESANS sLr"IT

I vilken hoppet om att hitta Mickelsfyr falnar.

å suiingde oagnen runt änrut en krök, och diir - Sistledestun! De
hade iintligen nått sitt må\. Men liittnaden öztergick i panik niir uag-
nen plötsligt kriingde till, och rasade ihop med ett fruktansaärt brak.

lnte ens Wilhelm skulle kunnn laga det hiir!

BarcnuNo
Efter vad som känns som en evighet av resandets strapatser anläin-
der teatersällskapet til Sistledestun, den sista chansen att hitta
Mickelsfyr.

MITIÖ
Sistledestun är en medelstor håla. Folk är fattiga, inte särskilt gäst-
fria och misstänksamma mot främlingar i allmänhet. Regnet har
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äntligen slutat strila och ersatts av en mycket kall och blåsig gråhet.
Stadsboma lunkar runt och sköter sitt. Lite överallt syns halvhjär-
tade förberedelser för någon slags fest.

Sr'rÅrr ocH Gorr
-En flock frigående får blockerar fullståindigt sällskapets fram-
marsch.
-Den slitna vagnen (om de har den kvar) brakar slutligen ihop
bortom reparation, och den trötta åsnan vägrar ta ett steg till.
-När de är nästan framme i byn stryker en flock vargar ylande förbi
i skogen, oroande nära.
-En hund pissar på Hake.

Om byborna tillfrågas om var Mickelsfyr ligger ser de bara frå-
gande ut eller rycker på axlama.

INraNcaNner
När truppen har vistats ett tag i byn, och kanske fått uppföra sin
pjäs igen, hörs en oroväckande bekant homstöt. Wällingkrantzl Et-
ter några minuter kommer inkvistadorema instormande i byn på
mörka hästar. Några av munkarna kommer eftersläntrande med ett
par nyligen ihjälslagna vargar uppsläingda över sadlama. När Hu-
bert får syn på skådespelama utstöter han triumfatoriskt " Ahal" ,

pekar med svärdet på skådespelama och ropar "Kättare!". Fullstän-
dig kalabalik utbryter inom kort. Gäss flyger upp och strör $ädrar
ikring sig när munkarnas gigantiska riddjur tafatt trampar runt
bland de tätt byggda husen. En stor bonddräng slår vilt efter skåde-
spelarna med en jätteslägga, mer av allmän slagsmålslusta än av re-
ligiös övertygelse. Bam skriker och yrvakna bonnmoror slår upp
fönsterluckorna och slår varmt, illaluktande vatten över skådespe-
Iarna. Hundar och katter deltar glatt i den nya leken med skall och
väsanden. Rakt igenom den av färgglada lukter och ljud mättade
luften skär Wällingkrantz's gälla skrik "Fånga dom, för böfvelen,
fånga dom! Undan bondlurkar!"

Sagan om Sasan

Händelsen infångandet in-
träffar bara om skådespe-

larna inte redan sen tidigare
är fångade av Wällingkrantz.

lså fall kan du exempelvis
låta byborna göra ett överfall
mot W's män. (De kanske ti-
digare har blivit illa behand-

lade av inkvistadorer.)
Låt gärna tumultet kring in-

fångandet dra ut lite på tiden.
Slutresultatet kommer att bli
att hela eller större delen av
sällskapet blir infångade av
Wällingkrantz. (Det är så att

säga ödesbestämt.)

Låt gärna Hubert hota trup-
pen med att när han kommer
för att hämta dem, "då är det

minsann slut med stjärtpu-
dertaktiken och då ligger de

verkligen illa till..."

Herr Wällingkrantz.
Lika trevlig som vanligt.
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Sagan om Sagan

Under hela tiden i cellen
kommer Hake att drabbas av
diverse åkommor eftersom
muren mellan människornas
värld och hans egen tunnas
ut.
Först är det bara en allmän
"konstig känsla" av att något
händer ute i byn. Sen börjar
det susa i hans öron. Kanske
börjar han må illa. Kanske
hör han sin faders röst.
Det viktiga är att det går upp
för honom att något händer
utanför fängelset och att det
är dags för handling.
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I]pprösNrNc
Fångade och slagna i bojor fraktas skådespelama bort till stadens
fängelse. Wällingkrantz tänker besöka kapitelhuset här och överlå-
ter vaktandet av kättama till "stadsvakten".

Scrx 7. BaroM LÅs ocH BoM

I vilken vi träffar på en ung greve,
och sagan går mot sin upplösning.

7\ä, satt de alltså. Hela truppen, beröoade sin frihet och sitt glada

I I humör. Genom gallret kunde man höra hur det rustades till fest i
L-/ byn. Musiknnter stiimde sina lutor och hantoerkare reste ställ-
ningar och prooisoriska scener. Men i cellen aar det grått och tyst. lnte ens
en liten råtta syntes till...

Blr<cntxo
Det finns många sätt på vilka truppen kan bli fångar under histori-
ens gång. Hubert Wällingkrantz och hans glada män är förstås en
högst trolig orsak (han behöver någonstans att förvara dem medan
han besöker kapitelhuset i staden), men om Sagan har tagit en dras-
tiskt annan vändning kan många andra varianter tänkas. I alla fall
kommer de att lämnas tämligen ensamma i fåingelset för att be-
grunda sitt öde.

Fängelsets enda funktion i sagan är att bereda en kort andnings-
paus och möjlighet att pussla ihop ett par bitar innan den stora fina-
len. Kanske blir detta scenen då de andra ställer Hake mot väggen
för att åintligen få reda på vad som egentligen är på gang? Att fly
härifrån bör inte vara speciellt svårt för skådespelama om de inte är
obotligt dumma och initiativlösa.

Var någonstans fängelset ligger är heller inte så viktigt, fast chan-
sen är god att platsen är i Sistledestun. Vad som däremot är väldigt
viktigt är att fåingelset ligger i en stad eller mindre by där man just
som bäst, trots det allmänna missmod som råder, håller på att för-
bereder för säsongens stora festhögtid; Miclcelsfyr.

En poäing är ju att Hake hela tiden har gått och inbillat sig att
Mickelsfyr är en plats, när det i själva verket är en tidpunkt. I fäng-
elset kommer han dock att få reda på hur det verkligen ligger till.

MtrlÖ
Hela truppen kastas in en ganska stor källarlokal. Här är naturligt-
vis fuktigt, instängt och illaluktande. Liingst upp på ena väggen
finns två gluggar som är i nivå med gatan utanför. Utanför regnar
det igen och då och då stänker gyttja in när vagnar kör förbi utan-
för. Genom gluggama kan man också höra förberedelserna till fes-
ten Mickelsfyr som pågår som bäst utanför. Andra långväggen av
cellen är ett rostigt gallerverk mot en korridor med jordväggar. I
korridoren finns några stolar och ett runt bord. Två oljelampor håin-
ger och osar på väggama. I ena ändan leder en trappa upp till
stadsvaktens baracker. Mitt på ena kortväggen hänger en stor
nyckel som passar till gallerporten.

Hela bygget är så gott som tomt, eftersom alla vettiga människor
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har sökt upp ett varmt värdshus och ett stop öl i våintan på kvällens
festligheter. Mat serveras en gång om dagen. Då kommer två be-
väpnade vakter in i cellen och lämnar en stor gryta fylld med mat-
rester till fångama.

Gnrvn GusrrN
Till en början kan det verka som om truppen är helt ensamma i cel-
len. Men förr eller senare kommer de att väcka upp Greve Gusten
av Mårtuna slott som sitter och slumrar i ett mörkt hörn. Greven är
en ovarrligt lång och stilig man i yngre medelåldem som är ankla-
gad för "kätteri och samröre med onda naturväsen", något som han
sjäIv avfärdar som "Fullständigt befängt!" Annars är greven en
obotlig optimist och ett stort ledarämne. Han är övertygad om han
snart kommer att vara härifrån när det här lilla missförståndet är
uppklarat. Det som mest grämer honom är att han missar Mickels-
fyrs fest i kväIl.

Egentligen är grevens enda funktion i sagan att upplysa truppen
om festen Mickelsfyr. Vad han vet är detta enligt den lokala tradi-
tionen den natten då vår värld står närmast "Småfolkets rike" och
man festar för att blidka de onaturliga kraftema som går lösa.

Huennr pÅ sEsö«
Om truppen fördes hit av Hubert WäIlingkrantz kommer han att
göra ett kort besök för att meddela dem att de skall brännas på bål
som kättare i morgon, "så fort dessa hedniska ceremonier är undan-
stökade". Detta är möjligen sista gången truppen kommer i kontakt
med herr Wällingkrantz, sä ta tillfäIlet i akt att skrämma dem or-
dentligt.

Arr prv uR FI{NGELSET
Det finns många sätt att komma ut härifrån. Med lite påhittighet
bör det inte vara något problem. Truppen kommer säkert att hitta
på något som du inte har ftinkt på men här följer i alla fall några ex-
empel.

. Wilheim kan gömma sig i grytan och vänta på att den häm-
tas. Då kommer han att kunna smyga ner och hjälpa sina vän-
ner ut.
. Något av Wilhelms djur kan hämta nyckeln på väggen.
. Det går också bra att försöka slå sig ut ur cellen när vakterna
hämtar eller lämnar maten. Kom dock ihåg att stadsvakten har
rusbringar och är beväpnade, ett sådant försök kan bli mycket
blodigt.

UpprösNrNc
När alla har kommit ut ur fängelset är de redan halvvägs inne i
Småfolkets rike. Staden som låg utanför är borta, och ersatt med en
stor skog. Kanske är de jagade av Wällingkrantz med marmar eller
av stadsvakten. I så fall uppstår antagligen en vild jakt. ]u mer trup-
pen rör på sig desto mer uppenbart blir det att något skumt händer
med landet. Upplösnilgen är nära...

Sagan om Sagan

Grevens berättelse
"För böfvelen! Bara tör att man

bor på Mårluna hed behöver
man väl inte vara en av

småfolket. Visserligen bor där
några tomtar på slottet, men de

gör ju aldrig någon förnär...
Förutom när de flyttar på

sovrummen förstås... Det hela
är i alla fall en skandal! När jag

får tala med borgmästaren
skalljag säga honom ett och

annat, minsann!'
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Scrx 8. MTcTGLSFYR

I vilken ett skådespel uppförs på en underlig plats.

Natten låg mörk, blott upplyst aa den knllafullmånen, då truppen hnstade

från sitt fängelse och in i den djupa skogen. Till en början oroade de sig for
om de oar jagade, och det aar först flera minuter senare som de insåg att de

måste sprungit tsilse. Så här såg landsknpet inte ut niir de kom igår, aiil?

FrvrrrN
Den sista scenen är en underlig sådan, ty den förändras gradvis.
När truppen har brutit sig ut ur fåingelset är staden borta, och ersatt
med en tät skog. Det är skymning, och fullmånen sprider ett kallt
vitt ljus över de täta granama. Över mossiga stenar och stockar bär
färden, när truppen jagar genom skogen. Wällingkrantz kan väl
vara efter dem, men han kommer inte att få tag på dem.

Ganska snart framträder dock underligheter, som tar sig många
uttryck. En dimma lägger sig över skogen, underliga ljud kan höras
(viskande röster, en avlägsen flöjt, klingande skratt...). Vad som
egentligen sker är att tidpunkten Mickelsfyr har kommit, natten då
gränserna mellan Småland och Folkland suddas ut. Hadar torde
inse detta, kanske även Wilhelm.

Emedan skådespelama rör sig (eller om de står stilla) föråindras
scenen alltmer. Snart uppträder stora svampar, träd med fönster-
gluggar, små lurviga varelser under klippblock tisslar och tasslar.
Allt fler varelser framträder, springer med skådespelarna eller sam-
las runt dem; små troll, vackra älvor, långsafiuna bergagubbar, en
och en annan tomte. Men inga av varelserna säger något menings-
fullt. Om skådespelama rör sig kan de inse att det bara finns en väg
att gä, att deras steg styrs av täta buskage, barriärer av träd, strida
forsar och så vidare.

Sistledestun är förändrat
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MoT SAGANS KULMEN
Vi har nu nått sagans final, här där allt ska få sin upplösning. Kung
Golms sluga plan har nu nått sitt slut. Sällskapet befirurer sig äntli-
gen i Småland, och här ska de uppföra sin pjäs Vårkungens Förban'
nelse. Johanrres och Erik ska spela rollerna av Hadar och Hagar, och
försöka rädda landet, även om spelama kanske inte räknat ut detta.

Truppens steg styrs nu mot Källan till Välmående, där skådespe-
let ska uppföras. Under sin vandring passerar de en gigantisk ek
där ett jättestort anslag finns, liknande det de själva har för sin pjäs.

VÄLKOMMEN TILL MICKELSFYR
Ikväll, endast en föreställning

VÅRIONGENS FÖRBANNELSE
av Hadar Hake, Golms son
med Joharures som Hadar

och Erik som Hagar

Strax innan truppen nått brunnen, rusar hundratals varelser fram
och lyfter upp dem, och handgripligen bär dem fram under glada
rop och jubel. Under detta tumult kan skådespelarna skiljas åt, i
syfte att komma i ståimning inför pjäsen. Tanken är ju att ]ohannes
och Erik ska få sin avgörande konfrontation angående Gunnalinda
samtidigt som historien mellan Hadar och Hagar avgörs.

Exempelvis skulle Erik kunna hamna mitt i en skara sanslöst
vackra älvor som flirtar och retar honom. De hetsar honom och
uppmuntrar honom att skådespela bra, att stjäla hela föreställ-
ningen, reta sin bror och till och med reta Hadar Hake. Under skå-
despelet sedan kan de dyka upp bland publiken, bua, hånskratta el-
ler applådera, beroende på vad Erik tar sig till.

Sagan om Sasan

Eriks dåliga sidor frestas av
o§nniga älvor
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Hur skall man nu snyggt
sköta en sådan här scen där
skådespelarna bef inner sig
på olika platser och har olika
upplevelser? Man kan ju i
och för sig ta varje spelare
avsides, men risken med
detta är att stämningen dör
helt och hållet.
Att låta alla spelarna vara
med och bevittna de andras
hemligheter och frestelser är
ingen dum id6. Trots allt så
är iu sagan snart slut. Detta
ställer dock höga krav på
spelarna konsekventa
rollspelsförmåga. Klarar de
av att ignorera denna nya
kunskap eller faller de för
frestelsen att ordna till ett
gulligt slut bara för att de vet
vad som skall hända?
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]ohannes kan tänkas hamna bredvid en älv, där han får syn på
Gunnalinda som sitter på en liten ö däri, och som gråtande undrar
varför han inte räddade henne (det är givetvis inte hon, utan Johan-
nes'minne som råkar manifestera sig här i denna magiska natt).

Wilhelm skulle kunna möta sin farfars far eller något i den stilen,
som berättar för honom vad som ska hända, att Johannes och Erik
måste bli sams. Om Wilhelm spelar sin roll som samvetet bra, kom-
mer portama till Småland åter att öppnas och Wilhelm få tillbaka
sitt arbete som portvakt.

Slutligen skulle Hadar kunna möta sin far i egen hög person.
Kung Golm är en imponerande figur, storväxt som en bjöm, med
ett gigantiskt skägg och en sträng blick. Fadern avslöjar dock inget
av vikt, men undrar stilla om Hadar lärt sig något om människor,
om döden, om hat och ånger. Han ber sin son att bevisa det under
pjäsens gång.

Srsra FöRESTÄILNTNGEN
HeIa Småland har samlats för att beskåda upplösningen av den här
sagan, och runt skådeplatsen är det tjockt med varelser av alla möj-
liga och omöjliga slag, från knott och knytt till jättar och flygande
varelser. Spelledaren uppmuntras att använda publiken som ett
redskap, för att få skådespelama att spela pjäsen ordentligt. Hela
scenen präglas av en manisk och spänd stämning, skådespelarna
knn inte komma undan. Om de börjar spela upp en helt annan pjäs,
buas de lrt med en gång. Om de byter roller med varandra buas de
också ut! Allt bör ske enligt manuskriptet som spelarna fått (med
utrymme för improvisationer som vanligt), annars kommer publi-
ken att bli besviken.

Det kan nog vara knepigt att få ]ohannes att spela glad i första ak-
ten, men det kan också vara en god chans till kul rollspel. Framåt
andra och i synnerhet tredje akten ska det hela ta snurr ordentligt.
När Melisandra (som hittills spelats av en docka) gör entr6, är det i
]ohannes ögon Gunnalinda i egen hög person. Erik behöver inte se
detta alls. Brunnen som används nu är äkta, och om det hela slutar
med att dockan/Melisandra/Gunnalinda och Erik trillar i, kan de
drunkna på riktigt. Förhoppningsvis ska Wilhelm göra sitt allra
bästa för att få bröderna att sonas. Om Hadar gör något arurat än
spelar ödet och döden, buas han ut, men han kan ju i sina monolo-
ger försöka påverka brödema.

Om det nu blir så, att spelarna rollspelar uselt i den här avgö-
rande situationen, låt det hela sluta med ett hemskt antiklimax.
Hela publiken buar ut truppen, kung Golm skakar på huvudet och
det börjar kastas ruttna tomater och annat livsfarligt, såsom järnek-
skottar, rostörnen, giftiga svampar och förbannelser.

Hun GICK DET SEDAN?
Pjäsen/sagan kan sluta på en rad olika sätt. Om spelama som sagt
inte förstått någonting, eller rollspelar jättedåligt slutar det hela tro-
ligen med upplopp och extremt dåliga recensioner i hundratals år i
SmåIand. Truppen kastas ut ur Småland, portama slås åter igen,
och Folklands misär kvarstår.

Förhoppningsvis har dock spelama rollspelat väI, och truppen ge-
nomfört pjäsen. Om Johannes undlåtit att rädda Erik och dockan ur
brunnen, går historien igen. Då är det hela en riktig tragedi, det
sista hoppet för Folkland är förbi. Erik dör, och Småland stängs för
all framtid.



ALt II. Sagan

Om däremot Wilhelm lyckas få brödema att ta reson, eller om Jo-
hannes räddar sin bror ur brunnen, dä ffu sagan ett lyckligt slut.
Publiken jublar, Golm ler! Ur publiken kommer }{adars bror Hagar,
Iivs levande tillsammans med Melisandra. Hadar får förlåtelse av
GoIm, och Smålands portar öppnas igen. Wilhelm får tillbaka sitt
arbete som portvakt (om han vill), och förhoppningsvis har också

]ohannes och Erik försonats (även om Gururalinda är stendöd,
punkt slut).

Om spelledaren inte är övertygad av slutscenen, om spelarna har
kompromissat med sina karaktärer (om exempelvis spelaren Johan-
nes räddar Erik enbart i tron att då vinner de nog turneringen) ska
publiken bua och ropa 'Inte trovärdigt!'och det hela blir en tragedi
ändå.

Det hela är upp till spelledaren! Slutscenen är svårast att spela sig
igenom, och vill du ha ett helt annat slut så varsågod. Till exempel
kan Wällingkrantz komma stormande in och avbryta allting. Efter
massakern kommer allt att fortsätta att vara eländigt i Folkland fast
nu har även sagorna försvunnit.

Lycka till!

Sagan om Sasan

Johannes. Försänkt i
grubblerier som vanligt



Sagan orn Sagan

'11 .1' nry'
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AKT III. Eprloc
PyÅsuaxus
Nedan följer ett slags grovmanus till Vårkungens Förbannelse, kan-
ske ett tidigt utkast av Hadar Hake, vem vet? Meningen är att spe-
lama skall använda manuset som stomme medan de sjäIva fritt får
fylla i detaljema.

AKt I

Introduktion (Erik och Wilhelm lockar publiken inför pjäsens bör-
jun)

Wilhelm och Erik talar om tidens misär, och att pjäsen har svaret på
orsakerna

Scenen: Skog, en brunn, Wilhelms alla djur, en sol (in på scenen
Erik och ]ohannes).

Vårkungen (Johannes) presenterar sig
Höstkungen (Erik) presenterar sig
Wilhelm talar om Landets rikedom och glädje, uppför dans med
sina djur

(Hake in på scen)
Presenterar sig som ödet, förebådar olycka

Bröderna dansar vidare, utför aIlmäna tricks och uppvisningar, av-
färdar ödet

AKt II
Scen 1

Scenen: Vårkungens slott, en port, Erik och Johannes.

Vårkungen (Johannes) läser dikt om hur vackert livet är

(Wilhelm leder in docka på scen, föreställande den sköna Melisan-
dra)

Ödet lHake) skymtar i bakgrunden, säger några hotfuIld ord
Höstkungen och Vårkungen blir förälskade, bedyrar sin kärlek till
Melisandra (dockan)

(Alla går av scenen, även dockan)



Abt III. Epil"g

Scen 2

Scenen: Vårkungens kammare, Johannes

Vårkungen (Johannes) läser hjärtskärande dikt om kärlek, uttrycker
avundsjuka mot Höstkungen

Scen 3

Scenen: Höstkungens kammare, Erik

Höstkungen (Erik) uttrycker avundsjuka mot Vårkungen, utför en

rad tricks och skämt

\-'l 
scen 4

Scenen: Brunnen, Wilhelm, Hake och aIIa djur

\ - Ödet (Hake) håller monolog om hatv 
Wilhelm och hans djur bråkar och står i, aktivt lidande'

AKt III
Scenen: Brunnen, dockan, Johannes, Erik, beväpnade med svärd,
Wilhelm

Vårkungen (Johannes) håller tårfyllt tal till Melisandra (dockan) och
Höstkungen (Erik)

Melisandra (Wilhelms röst i kulisserna) svarar att hon älskar Höst-
kungen

Höstkungen och Vårkungen har ilsken dialog, Samvetets röster\-/ (Wilhelrn) rusar fram o.h tillbuku mellan dem och försöker få dem
att ta reson

Höstkungen och Vårkungen börjar fäktas, dockan trillar ned i brun-
r nen

Höstkungen hoppar efter, Höstkungen håller vädjande tal till Vår-
kungen om hjälp

Vårkungen stryper sitt Samvete (Wilhetm) och lägger på locket

Vårkungen skriker ångestladdat, lämnar scenen

(Hake gör entr6, i skepnad av Döden)
Döden håller monolog om död, förtvivlan och misär

Wilhelm, omgiven uu ,rrr ryr,", depressiva djur, håller tal om lan-
dets fortsatta misär

Sagan om Sagan

SLUT



Flaoen Haxs
Den långe, smale ruawren skred in på scenen, och publiken drog efter andan. Det lade sig en tryckt stiimning öuer

folkmassan, och skratten och ropen tystnade tuärt. Mannen, helt klädd i en lång, soart skrud, tycktes saäaa fram
till mitten aa scenen. Han oände sig om mot publiken, och aaslöjade en fruktansaärd mask där hans ansikte borde
suttit. Ett barn började gråta någonstans.
"lag rir Döden!", sade nunnen.

Vao uan DU cIoRT?
Du är Hadar, känd bland människor som Hadar
Hake, truppledare, skådespelare och pjäsförfat-
tare. Vad människor inte vet är att du också är
son till Golm, Småfolkets konung. En gång var
du lycklig i Småfolkets rike, där du levde med
din bror Hagar. Ni två vaktade den magiska
brunnen Källan till Välmående, den som gjorde
människornas land rikt och lyckligt.

Så en dag kom Melisandra in i ditt liv. Hon var
den mest åtråvärda, vackra kvinnan i alla länder,
och du greps av en himlastormande förälskelse.
Men även din bror fattade tycke för henne. Du äI-
skade verkligen din bror, men han borde ha för-
stått att hans kärlek gentemot Melisandra var så

oerhört mycket mindre än din. Självklart blev du
arg, och självklart bråkade du med din bror om
det. Och han borde verkligen ha givit plats för
dig! Och Melisandra borde verkligen ha valt dig,
hon borde ha insett att du älskade henne mest.
Men hon valde Hagar!

Du kan fortfarande inte förstå varför. Kanske
blev hon rädd för dina svallande kiinslor. Kanske
ville hon bara retas. Men i den stunden, när hon
sade det vid brunnen, då rasade din värld sam-
man. Givetvis blev du ursinnig, konstigt vore väl
annat. Helt naturligt! Och du anföll din bror, du
ville ta ut din besvikelse på honom.

Det var en olycka att Melisandra ramlade i
brunnen under bråket. Men sedan när din bror
hoppade efter för att rädda henne, var det du
som vägrade dem hjälp. Det var du som skar av
repet som kunde räddat dem. Det var du som
lade på brunnslocket och dömde dem till döden.
Därmed sinade brunnen och människorrikets föll
i misär. Men de borde ha insett!

Ha«E Br-AND MliNNrsKoRNA
Givetvis blev du bannlyst av din far för detta.
Dömd att vandra i spillroma av den värld du
krossat. Där fann du att folk av någon anledning
skrämdes av ditt ansikte, och du satte på dig en
mask som du sällan tar av dig. Åren gick och
sakta sakta började du inse konsekvenserna av
din handling. Folkland klarade sig inte utan den
magiska brunnen, skördarna slog fel, vädret slog
sönder jordama och mödrarna slog sina barn. Mi-
sären och fattigdomen blev värre för varje år, och
du var tvingad att vandra mitt i den. Saker du
inte känt till förr, såsom fattigdom, hunger och
död, blev väldigt påtagliga. Du började så små-
ningom lida för människomas skull, och med det
kom skammen. Det är ju du som har försatt Folk-
land i den här situationen.

Långt senare mötte du så en grupp kringre-
sande gycklare och skådespelare, folk som stod
för den sista glädjekällan i det pinade Folkland.
Du anslöt dig till dem, och de tyckte om dig trots
din dysterhet (eller kanske på grund av den). Ni
var inte många, men ni reste från by till by och
uppförde era pjäser. Så kom det sig att du på nå-
got sätt ville berätta för världen om sanningen
bakom misären, och du skrev ett mäktigt epos
vid namn Vårkungens Förbannelse, som nästan
exakt återger ditt eget öde. Den har blivit en ra-
sande succ6, och du har som följd blivit teater-
gruppens ledare.

Du har aldrig gett upp hoppet om att hitta en
väg tillbaka till Småland, trots att din far Golm
har stängt och låst alla portar in dit. Av visa gum-
mor har du hört berättas att det kanske finns en
enda väg in, och den ligger vid en plats som heter
Mickelsfyr. Men hur du än har letat, har du al-
drig hittat stället. Vid sagans början är ni på väg
mot en by som heter Sistledestun, den enda plat-
sen i hela landet där du inte varit och letat.

Ou Haoan FIa«E
Du är Småfolk, och det syns. Du har långa arrnar
och ben, Iånga beniga fingrar, kan springa
mycket fort, och är extremt fingerfärdig. Du rör



dig vanligtvis långsamt, och när du går ser det ut
som om du glider fram. Detta ger ett mystiskt och
skrämmande intryck på scen. Trots din tunna
kroppsbyggnad är du mycket starkare iin måin-
niskor är. Som allt småfolk mår du väldigt illa av
närvaron av jäm.

Ditt ansikte är långsmalt, med kolsvarta ögon,
en underlig rödbrun skäggväxt, rävöron och små
morrhår. Ditt raka rödbruna hår räcker ned en bit
på ryggen. Men naturligtvis visar du aldrig ditt
ansikte, du bär alltid någon form av mask. Du
har ett stort antal masker för olika tillfällen (en

för när du spelar Döden, en för Ödet, en för att
umgås, en för att sova, osv). Helst vill du döIja att
du inte är måinsklig. Tänk om någon av dina föl-
jeslagare skulle få reda på att du är Vårkungen
och har orsakat landets lidande? Fasa!

Om du är tvungen att visa dig utan mask kan
du behåIla illusionen av ett mänskligt ansikte i
ungefär fem minuter.

Du skäms nämligen något fruktansvärt för dina
dåd. Ångesten väger på ditt samvete så att du
ibland bara vill göra slut på allt. Men ändå hyser
du hopp. Hopp om att kunna sona dina brott.
Om du bara kunde hitta tillbaks till din fars rike!

För att inte helt försjunka i ångest försöker du
att så mycket som möjligt förtriinga det hela. Så

farligt är det väl inte med lite svält, pest och miss-
växt? Folk hade det säkert inte så mycket bättre
förr i tiden. De är bara nostalgiska och handlings-
förlamade.

Fast, om saruringen ska fram, så ljuger du ju
bara för dig själv. Du tycker bara inte om att folk
påminner dig om det. |ävla gnällspikar är vad de
de är!

Fast när insikten om ditt hemska ansvar slår
dig så går det inte att låtsas längre, har du istället
upptäckt att det hjälper att ta till flaskan. Faståin

sprit i sig smakar vidrigt tycker du om känslan av
ansvarslöst, dimmigt rus som tillfälligt lindrar
dina plågor. Du kan dricka enorna mängder, och
du vet att du beter dig som en idiot när du gör
det, men det skiter du i. Allt är bättre iin din av-
grundsdjupa ångest och skam. Synd bara att ef-
fekten går över så fort. Dagen efter är du lika
ångestfull, men aldrig bakfull.

Ou uxNrsKoR
Trots att du skäms inför människor och försöker
vara snäll mot dem är du till din natur ganska
föraktfull och oartig. Trots allt, hur skulle dessa
dödliga kunna förstå dig och dina kval? Av alla
människor ogillar du mest dessa vidriga präster
som stryker omkring med sina heliga mandr. De-
ras blotta närvaro gör dig illamående och ljudet
av kyrklockor, böneläsande tål du bara inte.

I vissa fall, dock mycket sällan, drabbas du av
den iskalla fruktansvärda vrede som slog dig när
du dödade Melisandra och din bror. Då utstrålar
du en sådan iskyla att alla barn börjar gråta, hun-
dar flyr, gamlingar segnar ned och vargarna ylar.

DINa FÖL,ESLAGARE
Du tycker om dina följeslagare, de påminner dig
lite om Småfolke$ muntra, passionerade, under-
liga. Men din hemlighet gör att du äindå kiinner
dig som en främlingbland dem.

Som ledare för truppen är du auktoritär och
distanserad. De andra har en stor respekt för dig
och lyssnar när du talar. Pjäsen Vårkungens för-
bannelse är ditt livsverk och du arbetar stiindigt
på att förbättra den. Alla människor måste få en
glimt av sanningen, därför uppför ni pjäsen var-
helst det är möjligt.

I pjäsen spelar du rollerna av Ödet och Döden,
och håller flera monologer. De är alla mörka, dys-
tra och ödesmättade. När du är på scen brukar
du försöka skrämma publiken, och du avskyr alla
avbrott eller stämningsförstörare. Efter så lång tid
bland människor har du börjat inse vad Döden
verkligen är för något (även om du själv är odöd-
lig). Den fascinerar dig något ohyggligt sätt och
du kan hålla på och prata om den i evighet. An-
dra favoritämnen är sorg, hat, sjukdomar, skuld
ochhämnd.

'§TrrHrru AssacanoN KoNSTANTTN
"Denne lille man (dvärg kallar de det här) är den
som mest påminner om Småland. Kanske han har
varit där någon gång! Han är en god man, och en
mycket god lyssnare. Ibland är det skönt att ha
någon att tala med, och han finns alltid tillhands.
Han har också en förmåga att få |ohar,nes och
Erik att håIla sams, och han är en mycket begå-
vad stämningsskapare på scen. Hans djur är
oumbärliga i pjäsen! Ja ja, jag tycker om Wilhelm,
visst! Men inte när han lägger sig i mitt sätt att
vara! Där går gränsen!"

|oualwEs
"En duktig poet! Lite väl melankolisk, som om
sorg och kärlek vore något romantiskt. Det är det
ju inte! Han har många konstiga id6er, och ibland
kan han vara påfrestande att lyssna på över ett
schackparti. Men han spelar rollen av Vårkungen
mycket bra, och jag TÄNKER INTE låta Erik för-
störa )ohannes' insatser varje gång. Nå, jag har
hört att Johannes också förlorat sin älskade en
gång, precis som...som...äsch, en sup till!"

Eru«
"Muntergök! Och som alla utpräglade muntergö-
kar är han ibland en riktig skitstövel. Han saknar
varfe tillstymmelse till ansvarskänsla, takt och
ton. Men utan honom skulle truppen inte stå sig,
hans $anteri är nödvändigt. Men ibland måste
han hållas kort! Han driver för mycket med sin
bror, och framför allt har han mage att avbryta
MIG på scen!!! Han måste hållas kort."



Eru« Gvcrunn
" Kolla hiir, jag lur en ruskigt kul idö till hur oi ska lötta upp det hiir partiet! Vad sägs om att en liten riio kommer

och stjiil Höstkungens byxor , när han badar slltså. Sen måste han springa runt naken och jaga riiaen och till sist
halkar han på en stor maffigkoblaja. Sånt gillar folk!

Vadå " ingen scen där han badar" ? Det blir aiil liitt for dig att skrioa in en scen till, Hake?

laså inte. Men förlåt då! Här försöker man komma med bra idöer och du bara klagar hela tiden!"

VEU:Ln ou?
Du är Erik, den tjusigaste, fräckaste, roligaste kil-
len i hela vida riket. Du är möemas dröm och de-
ras fäders mardröm. Du saknar respekt för allt;
Kyrkan, Lagen, Traditionen. Du dansar och leker
dig igenom livet medan vanligt folk står vid si-
dan och gapar ät din framfart. ]össes, vilken kille
du är!

Frihet är ditt honnörsord. Frihet att njuta av li-
vet, frihet att göra vad du vill. Du avskyr små-
sinta bönder och borgare som tycker att "Så kan
man inte göra!" eller "Det går ju inte för sig!".
Sånt pack föraktar du minsann!

Frihet inkluderar också att slippa ta ansvar.
Världen vimlar av folk som vill snärja in dig i
sina nät och tvinga dig att känna skuld inför nå-
got som du har gjort. Speciellt kvinnor är bra på
sånt. Först lockar de med socker och sen försöker
de lägga ett koppel om din hals. Falska varelser
är de. Men ack så härliga! Du är stolt över din
förmåga ati få kvinnor på rygg. Du anser dig vara
världsmästare inom denna gren.

Du är dock ingen dummerjöns. Du vet vilka
som har makten i världen, och det är inte du.
Bara en dåre avslöjar sin brist på respekt inför nå-
gon som är mäktigare. Du kan ju spela teater och
skratta åt dem bakom masken. Fast ibland härn-

der det ju att tungan slinter. Det gör dock inte så

mycket eftersom du också är en mästare på bort-
förklaringar

Dru nou r TRUPPEN
Såsom gycklare i Hadar Hakes resande teater-
trupp är du naturligtvis enastående vig, händig,
slagfärdig samt en strålande karaktärsskådespe-
lare. ]a, egentligen är du bäst på allt!

Men, inte ens du hinner med att göra allt. Den
nisch du har valt att fylla är att vara sällskapets
humoristiska motvikt. När sådana där dome-
dagsprofeter som Hake och Johannes kommer
igang så är det ju rena rama turen att publiken
inte trillar av pinn med en gång. Därför har du
specialiserat dig på gymnastik, jonglering, eld-
slukning och armat som väcker publikens in-
tresse.

Naturligtvis har du ett helt lager med roliga vit-
sar och farsliknande historier, dessutom är du en
hejare på att framföra dem. Cosse, gosse, gosse,
ingen kan berätta roliga historier som du, min-
sann! Ofta brukar du avbryta andra i truppen när
du ser att publiken börjar få långtråkigt. Utan
dina väI inpassade avbrott skulle ni aldrig klara
er.

HaxE
Angående det där med att du saknar respekt för
allt och alla. Glöm det! Det finns åtminstone ett
stort undantag. Han heter Hadar Hake och är le-
daren för er resande trupp. Hake är en underlig
figur som nästan alltid bär någon form av mask
för att dölja sitt ansikte. Han är lång och smal
som en fågelskrämma men är stark som en björn.
När han spänner ögonen i dig vill du bara
springa och gömma dig. Hake, som skriver era
pjäser, är sorgsen och lynnig, och gillar att tala
om Döden och Odet. Tråkigt värre alltså! Han har
en stor svaghet för dryckjom och kan bli fullståin-
digt galen när han får ett par jäm innanför kra-

8en.
Hake är truppens kärna tack vare sin starka

närvaro och målmedvetenhet. Ibland får du för
dig att mannen har något mörkt men betsämt mål
med sitt liv, något som du inte känner till.

BanNoourN
Du och din bror är föräldralösa. Ni uppfostrades
av en skogshuggare vid namn Styggbjöm som
hade hittat er övergivna i skogen. Livet i Stygg-
björns lilla stuga var hårt och slitsamt och du hy-
ser sedan dess en stark motvilja mot allt vad
kroppsarbete heter. När ni var stora nog att klara
er själva rymde ni därifrån. D.v.s. du rymde och



tog med dig lillebror ]ohannes, han kommer ju aI-

drig att b1i stor nog att klara sig själv.

DN snoR IoI{ANNES
Johannes måste vara världens största bevis på
kosmisk jämvikt. Han saknar allt som du har, och
han är allt som du inte vill vara. Johannes är sen-

timental humorlös, initiativlös, tråkig och blyg.
Han skriver långa pretentiösa dikter om kärlek
och sorg som han sen gömmer för att ingen skall
få se dem. Han kallar sig för skald, men har nog
inte ens varit med en kvinna. Kort sagt; din bror
är en tönt!

Nej, nu är du för elak. ]ohannes har sina ljusa
sidor. Han är ju trots allt din bror. Johannes är
faktiskt rätt så duktig på att skriva (även om han
inte har någon humor), han är ganska klipsk och
han vet hur man lyssnar på folk. Dessutom skall
bröder ta hand om varandra.

TnaoEoIN GtrrrrNauNDA
För några år sedan var teatertruppen mycket
större. Bland annat hade ni en ung kvirura med
er. Hennes na[rn var Gunnalinda. Hon var ingen
vidare gycklare men hon hade jävligt snygga for-
mer, och dansa kunde hon också.

Det som gjorde Gunnalinda lite speciell var
dock att hon inte verkade bry sig om dig. Visst,
ibland fungerar det helt enkelt inte och i vanliga
fall hade du låtit det hela bero. Men, vad som
hände var att Johannes (tro det eller ej!) började
stöta på henne, och vad mer; hon oerkade dessutom

uppmuntra hononL Du förstod genast att hon bara
gjorde detta för att reta och hetsa upp dig. Tan-
ken på att en sån liten flicksnärta skulle använda
din egen bror mot dig själv gjorde dig vansinnig.
Du försökte få ]ohannes att fatta vad hon höll på
med men den fjanten pratade bara på som vanligt
om att du inte förstod vad "käääärlek verkligen
innebar". Jööses! Att behöva höra såni från din
sillmjölke till bror!

Du bestämde dig för att Gunnalinda skulle bli
din. Allt annat skulle vara en fläck på din heder.
Naturligtvis blev Johannes sur, upprörd och bör-
jade anklaga dig för en massa påhittade saker. Du
försökte vara diplomatisk, trots allt så var det iu
inte världens undergång det gällde, men din bror
gjorde verkligen sitt bästa för att söka konflikt.

Tilt sist var du tvungen att Iära honom en läxa.

Ni och Gunnalinda var nere vid en å för att tvätta
kläder. Medan Gunnalinda tvättade vid strand-
kanten blev ]ohannes mer och mer uppkäftig mot
dig. Vid det här laget så hade du inget tålamod
kvar med grabben så du slog till honom lite Iätt.
Innan du visste ordetav var slagsmålet igang. Jo-
hannes var rasande och du var tvungen att ge ho-
nom ett par extra snytingar för att han inte skulle
skada sig. Plötsligt insåg ni att Gunnalinda inte
syntes till längre. Ni hittade henne flytande i vatt-
net. Hon hade ramlat i och drunknat.

Det var ju en fruktansvärd olycka. Men, livet

går vidare. Tyvärr inser inte Johannes det. Han
går fortfarande och grämer sig. Tydligen skyller
han det hela på dig. Typiskt! Du har försökt att
prata med honom om det, men det är lönlöst. Nu-
mera håller ni båda tyst om det hela, oftast i alla
fall.

\frrnruu AssacanoN KoNSTANTIN
Den fjärde och siste av truppens medlemmar he-
ter Wilhelm. Han är en missbildad liten dvärg
som är så snäll att han inte ens är kul att reta.
Han är truppens allt-i-allo. Han sköter om mat,
dekor, rekvisita och tar hand om djuren. Wilhelm
har nästan kusligt bra hand med djur och omger
sig med ett helt menageri. Du har själv lärt hans
pappegoja att säga "Erik är Kung, ball som få!"
Hans katt, Ahasverus, tycker du mindre bra om,
den brukar skita i din säng. Annars kommer du
och Wilhelm bra överens, ni brukar träna akroba-
tik och gå och fiska tillsammans. Om han bara
kunde låta bti att vara så jävla "mammig" av sig.

RoTTSpELSTIPS
Våinligen bortse från detta stycke om du redan
vet hur du skall spela Erik.
- Anvåind stora gester
- Hoppa runt och gör volter
- Le och skratta viinligt men överlägset
- Hoppa in och stjäl showen när någon annan står
på scen (speciellt under Johannes faniga dikter)
- Försök skoja om allt, hur allvarligt det åin är



)ouaxNEs Srero
"Med en deliknt, aiil aaaiigd saepning aa sin kråsförsedda hand oar lolunnes redo att leaerera sin replik. Ansiktet
uar högrött och ögonen sken intensiat. Andetagen aar tunga och oäsande och tungan spelade som en orm där inne
i munhåIans grotta. Den dramatiskn tystnaden oar tät och mörk som januarinatten. Mycket sakta och försiktigt re-
ser så lohannes sitt anlete mot skyarna och harklar sig.

Då, fram ur skuggorna! Erik. Publiken skrattar hejdlöst niir lun tiinder eld på Wilhelms fjiirt och repliken faller
tungt till goloet ohörd: -Borde inte gardinerna aara blå."

VgM,,in nu?
Du är Joharures, poet, konstnär, nytolkare och
framför allt missförstått geni. Din skådespelarta-
lang borde vara vida känd och med rätta hyllad i
land och rike runt. Otacksam är lotten att stän-
digt framföra sina stycken till det yttersta utan
den slöa massans förståelse, men det måste göras.
Allt för konsten!

Din dröm är att få läsa dina dikter och framföra
era stycken vid hovet. Tåink att för en gång skull
få en bildad publik som har vett att förstå sig på
sann konst och sann känsla. Men tills vidare är
Hadar Hakes resande teater-trupp en bra plat-
form för att vidareutveckla sig.

De andra i sällskapet tycks inte riktigt förstå
vikten av en seriös framtoning (möjligtvis med
undantag för Hake sjätv). Det är helt enkelt upp
till dig att föra in det melodramatiska, det melan-
koniska, det sköna och eviga i pjäsema. Till varje
pris skall din broder Eriks försök att vulgarisera
och förlöjlinga kväsas. Folket måste få se ljuset av
de eviga värdena.

Det är naturligt att en sann konstnär drar sig
tillbaka från de jordiska frestelserna. Kvinnor, vin
och sång lämnas åt andra. Vissa skulle säga att
du är tillbakadragen och rent ut av rädd för kvin-
nor och men de förstår helt enkelt inte det äkta

svårmod som måste bo i en sann konstnärssjäl.
Kvinnor skall hyllas på avstånd så som de vörd-
nadsbjudande varelser de är. Nu är du ju i och
för sig ingen tönt och om någon påstår det
tvingas du ibland bevisa att så inte är fallet ge-
nom lämpligt spiritusintag eller dylik mandoms-
pryl. Någon form av respekt måste ju ändå visas
din person. Principer är väldigt viktiga nämnli-
gen. De eviga värdena, skönhet, sanning och din
integritet försvarar du när som helst med näbbar
och klor. Här bör poängteras att vin och spiritus
har en förödande effekt på dig. Du blir svårmo-
dig, olyckligt kär och rasande mot världens plå-
gor. Dagarna efteråt brukar dessutom vara ett
enda långt själstigt och kroppsligt illamående.

DucraNogr
En av dina favoritsysselsättningar är att dikta.
Det är i diktandet du får bäst utlopp för dina
känslor och din talang. Du skanderar ofta dina
dikter i samband med era föreställningar. Det
brukar vara mycket uppskattat. Huvudtemat är
så klart kärleken och betoningen ligger åt hertz
und smertz hållet. Du har även utvecklat ett soci-
alt patos de senaste åren, så vanligt folk i nöd och
deras ädla känslor att ditt andra favoritämne.

FIa«E
Hadar Hake är sällskapets självskrivne ledare.
Han skriver materialet och är med sin kusliga
närvaro och målmedvetenhet en stark mittpunkt
att falla tillbaka på. Hans mask han ständigt bär
gjorde honom intressant och mystisk när ni först
träffades och den känslan håller i viss mån i sig.

Som du så är han en sernn konstnär och när han
ibland råkar vara på något sånär bra humör dis-
kuterar ni viktiga saker eller spelar schack. Lite
synd att han så ofta tar till flaskan för att glömma
eller vad det nu kan vara. (Ibland har det hänt att
ni har supit er dyngraka ihop när avsaknaden ef-
ter Gunnalinda blivit för stor.)

DN enon Enr«
Erik har du fått för dina synders skull. Han repre-
senterar det folkligt korkade och vulgära. Han vi-
sar ringa respekt för din skådespelar- och diktar-
talang. Förmodligen är han lite avundsjuk, men
det skulle han aldrig erkänna. En gang i tiden
minns du att ni hade ett bra förhållande och
kunde fritt debattera skådespeleriets alla vink-



lingar. Sedan historien med Gunnalinda (Suck!)
har en bitterhet existerat mellan er. Ibland blir du
fullständigt rasande på hans arrogans och ego-
ism. Men å andra sidan drömmer du dig ibland
tillbaks till när du verkligen hade en bror och hur
lyckliga ni iindå var.

'W-rrsnnt Assec,tnoN KoNSTANTIN
Wilhelm är en mycket kapabel teaterman och allt-
i-allo. Ibland blir han påträngande men det upp-
vägs av att faktiskt sköter så många av de prak-
tiska göromål som du visserligen respekterar nyt-
tan av med själv avskyr att utföra. Han tyr sig till
Erik och deltar ibland i dennes sjuka upptå& men
det är nog bara för att han inte förstår bättre, den
stackaren.

Wilhelm satans djur är dock ytterst irriterande.
De skiter på dina scenkläder och stör under före-
ställningarna.

BanNoot'lEN
Du och din bror är föräldralösa. Ni uppfostrades
av en skogshuggare vid narnn Styggbjöm som
hade hittat er övergivna i skogen. Livet i Stygg-
bjöms lilla stuga var hårt och slitsamt men en

sund uppväxt. Ni rymde tillsammans när Erik
inte längre klarade av slitet. Han var ju så liten så

du fick som storebror ta ditt ansvar.

DgN EAGRA MöN Gui.rNauNDA

OCH HENNES TRAGISKA BORTGÅNG
För några år sedan, långt före Hake blev teater-
sällskapets ledare l,ar ni många fler. Bland annat

tillhörde en kvinna vid namn Gunnalinda trup-
pen. Hon var begåvad, älskvärd, blyg och icke
minst vansinnigt vacker. Du blev förälskad och
har inte älskat någon annetn efter henne. Hon har
inspirerat dig till tusentals dikter.

Givetvis kunde du inte säga något till henne.
Hon skulle antagligen skrattat åt dig och sagt att
hon tycker mer om Erik eller gjort något åinnu
värre, som lämnat truppen. Därför kunde du inte,
undantaget genom din diktning, säga något.

Erik försökte i vanlig ordning "erövra" henne,
och trots att du mer eller mindre talade om för
honom hur mycket du älskade henne skrattade
han bara åt dig. Det hela eskalerade till en stor
konflikt mellan dig och Erik. Du ville inte att han
skulle förstöra din förestälL:ring om Gunnalindas
bräckliga oskuldsfullhet.

När ni tre var nere vid floden en gång för att
tvätta kläder hände det fruktansvärda. Du och
Erik bråkade sinsemellan. Han vägrade styv-
nackat ta din ståndpunkt, eller ens erkänna att
det låg något i vad du sa. Ni började till och med
slåss med knytnävarna då Erik oprovocerat
dåingde till dig med all sin kraft. FIan var som be-
satt och du märkte inte ens att Gunnalinda var
försvunnen. Lnte föråin ni hittade henne flytande i

vattnet. Död.
Den händelsen är fortfarande ett blödande sår i

din själ. Aldrig skall du glömma din broders
svek, och din egen oförmåga att rädda den enda
kvinnan du någonsin älskat. Det hela var förstås
Eriks fel, men du kan ändå inte förlåta dig själv.
Så fort du ser en kvinna nuförtiden, ser du Gun-
nalinda, och avsaknaden blir svår.

RorrsprLsrIPS
Väinligen bortse från detta stycke om du redan

vet hur du skall spela ]ohannes.
- Tänk "missförstådd poet".
- Anviind utstuderade och stora gester.
- Använd ord som principer, ödet, folkets röst
och sann kärlek så ofta och så melodramatiskt
som möjligt.



Vrrunru Assecanox KoNsrAr{TrN

"Hallå, hnllå, snälla sluta bråka! Kan oi inte ztara kompisar allihopa då. Sniilla Hadar siitt ner flasknn, snälla. Sluta
nu. Lq la la la. Alla iir kompiar. La la la la la, snyft. Alla iir snälla mot oarandra. La la, snyft, la la la. Snyft.
AKTA! Knn du inte siitta ner stolen lohannes - Erik menade nog inget illa. Snälla, någon kan bli skadad. Titta jag
hiiller stearin på mig själa, ha, ha, Al, kul aa, kolla jag hiiller. Ha hn... Sniilla, sluta då..."

Vg]'{,,in ou?
Du är Dvärgen Wilhelm, sedermera skådespe-
lare. I Hadar Hakes'resande teatersällskap är du
scentekniker, djurskötare, stämningsskapare, allt-
i-allo och något av arbetsterapeut. Hur skulle
t.ex. Hake kunna håIIa sig borta från spriten och
brödema Erik och ]ohannes kunna hålla sams om
inte du fanns? Du står även själv på scenen
ibland, bland annat i rollen av Samvetet.

Teatersällskapet är din familj, ja hela ditt liv
faktiskt. Du gör allt för att motverka all osämja
mellan de andra av rädsla för att din värld skulle
rasa sarunan om sällskapet upplöstes. Du spelar
ståindigt pajas och bjuder på dig själv för att lätta
upp stämningen. Faktum är, att du skulle ta till
vilka medel som helst för att skydda din familj,
ja, det skulle du faktiskt.

Du skyr våld, och du skyr ilska. Bråk leder al-
drig någonstans annat iin till mer bråk. Nej, då är
det mycket bättre att diskutera i lugn och ro. Du
.@vs al1ra bäst när alla är vänner, när folk visar
att de tycker om varandra.

Det är en bråkig grupp, men tur då att du har
så många talanger för att avleda deras ilska -
kortkonster, buktaleri, eldslukning, akrobatik. Du
har mycket lätt att lära, det vet du.

Du har också en massa djur som är dina vänner
sedan låinge. Katten Ahasverus, åsnan Ågren, pu-
pegojan Klas, ekorren Baltdhazcär, hunden Rune,
uttern Cerberus, pungråttan Teomiseris och de
tre vita mössen. Du har alltid haft god hand med
djur, och det förvånar dig stiindigt att andra män-
niskor inte tycks förstå hur mycket djur har att
ge. För dig är det självklart att djur betyder precis
lika mycket som människor.

Herca
Hadar Hake är sällskapets självskrivne ledare.
Han skriver materialet och är med sin kusliga
närvaro och målmedvetenhet en stark mittpunkt
att falla tillbaka på.

Det enda som är synd med Hake är att han kan
vara lite argsint av sig. Särskilt när han dricker.
Då kan han bli jätte-elak och göra dig ledsen, vil-
ket du vill vara så sällan som möjligt. Därför för-
söker du se till att han inte dricker utan ägnar sig
åt sådant han är bäst på: att skriva pjäser och fixa
uppträdanden.

En annan konstig grej med Hake är den där
masken han alltid har på sig. Det är lite otäckt
och folk stör sig på det också.

Enm
Erik är en rolig typ. Han är den av brödema du
oftast tyr dig till och han har blivit en jättebra
kompis och förebild. Han kan skoja om allt och
har exempelvis lärt Klas att säga "Erik är kung,
ball som få." Synd att han och Johannes bråkar så
mycket.

fonaxNns
)ohannes är en väldigt duktig skådespelare. Även
fast han inte gillar djuren så mycket så tycker du
mycket om honom. Han skriver dikter som är så
fina att du ibland nästan börjar gråta.

GumuuNDA ocH LN,ET FöRE FIaxE
Din far före dig var portvaktare in till Småfolkets
rike i en gammal kvarn. Vid hans frånfälle blev
du portvakt också, det var faktiskt ett jobb som
gått i arv i hundratals år, och något du var
mycket stolt över. Så en dag kom Golm, kungen
för Småfolkets rike, och avskedade dig. Porten
låstes inifrån, och du var ensam. Hela din värld
och trygghet rasade samman, och du gav dig ut
på vandring. Så småningom mötte du och blev



vän med dina djur. Ännu senare mötte du ett re-
sande teatersällskap, som du anslöt dig tilt. Det
blev ditt nya hem, och äntligen var du inte ensam
längre. Livet som dörrvakt till småfolkets rike är
numera en avlägsen men sött smakande dröm.

Så en gång för låinge sen, innan Hake blev le-
dare för teatersäIlskapet så fanns det en kvinna
som hette Gunnalinda. Hon var jättesnäll och tog
bra hand om dig. Det var då du fortfarande var
ny i truppen och oerfaren och inte som nu då du
kan allt som är värt att kunna om bransdren. Hon
var faktiskt nästan som din mor. Ofta tiinker du
på hur bra och bekymmerstöst allting var på den
tiden. Sommar jämt och alltid fest i byama ni
kom till. Vad du kan minnas i alla fall.

Hur som helst, Gunnalinda var förtjust i |ohan-
nes (det berättade hon för dig många gånger) och

Johannes var på sitt sätt vansinnigt förälskad i
Gunnalinda. Dom hade säkert gift sig och sånt
med tiden men det var bara det att Erik också
verkade gilla Gunnalinda, fast inte lika mycket
som ]ohannes - tror du. En gång när alla tre var
nere vid en flod så hände det fruktansvärda. Du
såg alltihop från en bra bit bort. Erik och Johan-
nes började bråka, och dom bråkade så mycket
att inte ens la märke till att Gunnalinda ramlade i
floden och försvann. Du sprang och sprang och
brödema bara bråkade. Gunnalinda druknade i
floden för att du inte hann fram.

Efter det som hiinde har Erik och Johannes al-
drig kommit bra överens igen. Du gör ditt bästa
för att de skall bli vänner igen. En förlust av en
familjemedlem till på ditt samvete skulle vara
outhärdlig.

Rollspelstips
Vänligen bortse från det nedanstående om du re-
dan vet hur du tänker spela Wilhelm.
- Prata med dig själv och djuren när ingen annan
vill lyssna.
- Tänk på att du är hälften så lång som de andra i
sällskapet.
- Prata gäma fort och mycket särskilt när brö-
dema bråkar eller Hake super.
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AKt I
Introduktion (Erik och Wilhelm lockar
publiken inför pjäsens btirian)

Wilhelm och Erik talar orn tidens rnisär,
och att pjäsen har svaret på orsakerna

Scenen: Skog, en brunn, Wilhelrns alla djur, en
sol (in på scenen Erik och Johannes).

Vårkrrngen (Johannes) presenterar sig
fföstkungen (Erik) preselrterar sig
Wilhelrn talar orn I-andets rikedorn octr
glädje, rrppför dans rned sina dirrr

, $v'gj,::.,F*'

Wnlffi,, I
Nife ttflften",ronan

1a akrcn i

(Hake in på scen)
Presenterar sig sorn ödet, förebådar
olycka

Elröderna dansar rridare,
tricks och uppwisningar,

, sn&,hål[ ptot?lre'r)

Vårkungen (Jotrannes) läser
hjärtskiirande dikt orn kärlek,
awrrnd.sjrrka rnot llöstkrrngen

rrtför allnoäna
anrfärdar ödet

''ffi$i
i""
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AKt II
Scen 1

Scenen: Vårkungens slott, en port, Erik och
Jotrannes-

Vårkungen (Johannes) läser dikt orn *rrrr

;",-":;...:dockaru=".Sä:"'=Xande-'-',JJ*lltffi 
t

den sköna Melisandra)

Ödet (Hake) s§rrntar i bakgrrrrrden, säger
några hotfillla ord
Höstkrrrigen och Vårkrrngen blir
förälskade, bedyrar sin kärlek till
Melisandra (dockan)

(Alla går av scenen, även dockan)

Scen 2

Scenen: Vårkungens kamrnare, Johannes a
Grltcr'

uttrycker Bfa spelf
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Scen S
Scenen: Höstkungens kammare, Erik _, llr rdrn
Iröstk,ngen (!rik) uttrvcker ar^rndsj,ka m& -st,$te Fiuvårkungän, u'tför en rad tricks och skiirn , '{ 

E#frä g'1

Scen 4
Scenen: Brrrnnen, Wilhelm, llake och alla djur

_99-:a (Hake) hålter rnonolog orn tratWiltrelrn och hans djur bråfar och står i, aktirrtIidande

(F rto ,.c$O

AIft IrI
\f

;:ä;l;r'JäJf:;Sä\iäiJ3ffnnes,Erik, ..mäl;:"=;;ä tår* ut ta,,i,r iffi**J*Melisandra (dockan) och Hostkulgen ie-it
Melisandra (Wilhelrns röst i kulisserna) svararatt tron älskar fföstkungen

-to{t'.

fröstkungen och vårk.ngen har ilsken dialoo. dt$ do*"-,
sam-,^+^+^ _-_a_ rar ilsken dialog, dtfå d"H:
sarnweteis ;;t+ ifi;äiläffi,|äI?ffå:H'*, _r'!,n b,r I
tillbaka rnellan dern och fö-rsöker få dern att ta

"s'ft-

§§'>

=t,$*o'

reson

dockan trillar ned i bruÅ.en
,k {rkrfjl? .*r s,,'-

:5rds"r
g§

$$tn
,1*)i1: {$,.^et'.

Ilös-tkungen ho_ppar efter, Ilöstkrrngen trållerwädjande tal tiII Vårkungen orn hjäI[
V.årkungen str5rlrer sitt Sarnvete (Wilhelrn) octrIäg€:er på locket __1å 

g",,tr
Vårkungen skriker årrgestladdat, lärnnar u0lscenen

\ da cltorrco' *$ffl,

(Hake gör entr6, i skepnad av Döden) - »{}| . tMfE

3?å"J 
tråtler rnonorog o". Jöd, förtviwra', o"i -rd'iorrgul

Wilhe]rn-, orngiven aw tilt syrres «lepressivadirrr, håIler tal orn lan<lets fortsatta rnisär
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