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Kapitel ett: 

“Bakgrund till äventyret“ 

 

Not till SL: 

Det är bra om SL läser igenom karaktärerna innan äventyret börjar spelas eftersom det finns 

vissa drag i karaktärerna som är helt upp till SL att improvisera in beroende på tid, ork och 

lust. Dessutom är det viktigt att SL känner till relationerna inom gruppen innan äventyret 

börjer, särskilt vid poängbedömningen. 

 

OBS! Endast för SL. 

 

För sisådär en femtio, sextio år sedan föddes på vitt skilda platser de två män som ensamma 

kom att utgöra Pyri-samfundets fiskeelit. Dessa var Frein och T.Z.. Frein bröt tidigt med sin 

familj och fann sig tvungen att stjäla fisk ur grannbyns fiskeodlingar för att kunna överleva - 

något som han njöt till fullo av. T.Z’s far var by-shaman och T.Z. följde i hans fotspår och 

lärde sig att gå i harmoni med såväl natur såsom djur. Sålunda hade de båda en lycklig 

uppväxt med nära anknytning till moder jord. Båda visade tidigt ett brinnande intresse för 

fiskeri och snart fann de havet vara deras rätta element. Efter två framgångsrika 

fiskerikarriärer på skilda håll möttes de på “Gyllene Tranans Fiskerestaurang“ i Hindenburgs 

hamn och de förstår snart att de kommer att bli ett lysande team och slår sig samman. De 

fiskar överallt! Det finns inte ett vatten de inte känner som sina egna fickor. Framgångsrikt 

fiskar de fram allt vad som havet har att erbjuda och Poseidon kan se sig besegrad. Fiskeriets 

spänning börjar förlora sin udd, tills de en dag, av misstag, råkar förirra sig in i Lumpare 

träsk, och möter George… 

 

Gigakräftor är 13 meter långa kräftor som fiskas tämligen hårt, trots de stora faror som är 

förenade med fiskeriet. Denna ras uppstod på Åland för ett antal år sedan (se legenden om 

George nedan) genom en dispyt mellan två rivaliserande kräftodlare. Nåväl. Kräftorna blir i 

regel 10-15 meter långa och kan med sina stora klor tillfoga en imponerande skada. (Mer om 

kräftor i Appendix ett “Fisk och Fiske - Från Skrovål till Miniflipper“) Det finns dock en 

kräfta som har blivit kallad George, efter T.Z’s farbror Eddie, som har den imponerande 

längden 26 meter (kräftan alltså) och som till råga på allt är mjölkvit till skalet! Det är runt 

denna kräfta som äventyret kommer att kretsa… 

 

Frein och T.Z. hittar av misstag in i Lumpare träsk och hittar snart en liten vik där ingen 

fiskebåt ännu satt sin köl. Drivna av nyfikenhet och upptäckarlust seglar de in och upptäcker 

där Gigakräftornas legendariska parningsplats, den legendariska plats som alla de stora 

fiskarna, med Hugo Wass i spetsen, i så många år sökt, men gått bet på. Euforiska och vilda 

av lycka märker de inte hur en gigantisk gigakräfta, George, helt obemärkt går upp i ytläge på 

styrbords sida och sedan helt sonika knipsar båten i två delar. I det skummande vattnet 

utbryter en vild kamp i vilken George blir av T.Z. tillfogad ett knivhugg innan de båda 

fiskarna hunnit rädda sig upp på land undan den vilda vita besten. Chockade men upprymda 

ser de kräftan försvinna ner i Lumpare Träsks sumpiga och dyiga vatten…  

Detta blev upptakten till ett långt ärkefiendeskap mellan George och de bägge fiskarna. Frein 

och T.Z. hade nu äntligen hittat en värdig motståndare och många gånger utkämpades bataljer 



i kräftrike. George visade sig dock ständigt på styva linan och gäckade dem. I många år 

pågick detta rävspel och Frein och T.Z. hann bli gamla - mycket gamla. Tiden hade kommit 

då det var dags för nästa generation att ta upp kampen med detta vita vidunder som flera 

gånger varit nära att “kapa linan“ på både Frein och både T.Z (ja, det ska stå så!). 

 

Legenden om George 

Två rivaliserande kräftodlare levde för sisådär en hundra år sedan på Åland; Leonard och 

James. Varje år var de med och tävlade i kräftolympiaden i Mariehamn och varje år vann den 

ena eller den andre. James och Leonard hade lust till varandras kräftor och skydde inga medel 

för att komma över något extravagansa för att bräcka varann. Leonard hittade vid ett tillfälle 

en lite vit kräfta i en av sina burar. Han blev vild av glädje över att nu ha trumf på hand. Han 

gjorde en liten inhägnad för kräftan och lät den bo i hans odlingar. Vad Leonard inte visste 

var att den lilla kräftan var en gigakräfta, sinnrikt framodlad av James och tillika en av de 

mest stridslystna kräftor som någonsin skådat havens djup. James hoppades i sin enfald att 

denna kräfta skulle förstöra Leonards kräftodling och därmed göra honom till herre på täppan, 

eller åtminstone i ryssjan. Legenden talar om Leonard som mannen som vann 

kräftolympiaden inte tio men sju år i rad enda tills den dag han och kräftolympiadens ständige 

tvåa, James, försvann spårlöst tillsammans med sina kräftodlingar. Polisen kunde inte göra 

något, de enda spår som fanns var gigantiska och ledde mot sjön. Legenden blev snabbt en 

populär Åländsk skröna men få höll den för sann. Mödrar skrämde sina barn till att äta gröt 

med den. De kallade honom George, den vilde. Alla kräftodlare fruktade honom. Fiskarna var 

ännu räddare, men Fiskeministeriets institution för upprätthållande av lag och ordning till 

sjöss såväl som till lands var räddast av dem alla. Man håller fortfarande legenden för just 

inget annat än en legend, men det sägs att månlösa nätter kan man se silhuetten av George 

som stiger upp till ytan för att göra livet surt för de olydiga barnen… 

 

Äventyret i superkorthet - megabrief 

Inledning - rollpersonerna möter Frein och T.Z. och får “uppdraget“. 

George intar ytläge och släpar dem till Åland. (Alternativt storm) 

Rollpersonerna hittar en ÅRA-bas. 

Rollpersonerna flyr från densamma och hittar snart ett rubbithål. 

Rollpersonerna utför bravader i rubbitarnas källare mot “Los Zorros Blancos“. 

Rollpersonerna kan håva in en belöning i Mariehamn hos Manke Ål 

Rollpersonerna strövar runt i Mariehamn. 

Rollpersonerna återvänder till båten, ser gigakräftor och fiskar hårt och länge. 

Rollpersonerna ertappas, slänger fisken överbord och möter George. 

Rollpersonerna harpunerar George och släpas tillbaka till Hindenburg. 

Epilog - äventyret avslutas 

 

Om SL inte är helt oäven inför att improvisera eller “frispela“ borde äventyret gå “fina 

fisken“. 

 

Inledning 

 

Som vanligt efter ett lyckat fiskafänge står ni, Klaus, Shopenhauer, Pekka och Torbjörn och 

samtalar. Ni står för tillfället på pir 5, bredvid Bergsviken, och diskuterar Slemgärs. Himlen är 

blå och havet lugnt och grönskimrande. Hamnen är ännu lugn och stilla. Måsarnas skrik och 

ljudet av puttrande motorer är allt som hörs. Lukten av kol, diesel och fisk borrar in sig i era 

näsor och får er att känna er som hemma. Plötsligt bryts tystnaden av upphetsade röster som 

vittnar om ett visst dagligt alkoholintag. 



- Heliga Guds moder, Frein! 

- Och andra Guds mödrar, T.Z! 

- Absolut! (i kör) 

På styrbordssidan återfinner ni två distingerade äldre herrar, den ena är klädd i skrikiga gula 

galonkläder med guldbrodyr (hu så hemskt) och paljetter (da capo), den andre i diskreta, 

naturfärgade trasor. De håller ett krampaktigt tag om varsitt spö. Spöna är böjda, nästan till 

bristningsgränsen, och männen dras närmare och närmare kajkanten. Av vattenringarna att 

döma torde det vara en Skrovål och en Baddare som huggit på de beten de agnat med. 

Som de gentlemän och sportfiskare ni är rusar ni genast fram för att bistå de tu som befinner 

sig i trångmål. Samtidigt ser ni hur två personer, en man och en kvinna, springer fram mot 

männen, uppenbarligen med samma intentioner som ni. Ni tar tag i mannen som tydligen 

hette Frein, han med det mest böjda spöet av dem alla. Han grymtar ett “Tack!“ och lägger sig 

ned och pustar ut medan ni tar tag i det hela med stor entusiasm, nyfikna över att se vilket agn 

som kan locka slika bestar in i Hindenburgs hamn. 

De andra två som tagit tag i mannen som tydligen hette T.Z. har fullt schå med att på samma 

sätt som ni leka upp Baddaren. Efter en intensiv men mustig batalj med era marina villebråd 

lyckas ni ro iland projektet. Ni drar upp de båda fiskarna på bryggan, utpumpade och svettiga, 

och Torbjörn som alltid har sin batong till hands gör processen kort med läckerbitarna. Frein 

och T.Z. reser sig upp, trots stiltjen fladdrar Freins hår, och ber att få tacka. Frein och T.Z. 

förresten?! Var inte… DE Frein och T.Z.? Klaus stammar en smula.  

- Ursäkta mig. Ni sade Frein och T.Z., inte sant? Inte menar ni DE Frein och T.Z.? 

Frein och T.Z. nickar i samförstånd. Freins hår fladdrar värre än någonsin.  

- Mina herrar. Frein och T.Z. var namnet, DE Frein och T.Z.… 

 

[Frein] - Tackar ödmjukast för vänligheten.  

[T.Z.] - Ett litet nappatag, om jag så får säga. 

[Frein] - Låt oss få hedra er… 

[T.Z.] - …med att dela vår fångst med er på… 

[Frein] - …Hindenburgs stolthet… 

[T.Z.] - …en riktig pärla… 

[Frein] - …utsökt mat, och vilken service… 

[T.Z.] - …för att inte tala om stamgästerna… 

[Frein] - …var var vi? Jo! 

[T.Z.] - …med er på den Gyllene Tranans Fiskerestaurang… 

[Frein] - …som ägs av vår gode vän Kareem… 

[T.Z.] - …fiskhandlaren… 

 

Ni kan inte neka. Frein och T.Z. leder in er på Gyllene Tranans fiskerestaurang och går sedan 

till köksavdelningen för att få sina fiskar varma. 

 

Efter en överväldigande middag på Skrovål och Baddare och därtill komna sejdlar öl, 

tallrikarna renslickade, tar Frein och T.Z. till orda. 

 

[Frein] - Som ni säkert redan märkt, mina herrar, och dam med för den delen, så… 

[T.Z.] - …är vi inte riktigt längre av samma… 

[Frein] - …skrot och korn som vi en gång varit… 

[T.Z.] - …jag kommer osökt in på episoden vid Biscaya… 

[Frein] - …när vi låg bunkrade. Kocken skulle just… 

[T.Z.] - …ja, det var det vi ville säga, att vi har… 

[Frein] - …blivit något åldrade liksom den kocken… 



[T.Z.] - …men när vi ser hur ni är villiga till… 

[Frein] - …fiskeriets uppoffringar så rörs vi nästan till... 

[T.Z.] - …tårar och tänker på de dagar då vi helt… 

[Frein] - …bekymmersfritt drog ut på korståg mot sådana bestar 

[båda i kör] -…som GEORGE. -  

 

“GEORGE?“ tänker nu gruppen som en enda tanke. “Vem f-n é George?“ Ni nickar i 

samförstånd, men som alla vet, men ni inte vill avslöja, vet ni inte ett jota om vem George är. 

Men det är något hos de gamla männens sätt att tala vördnadsfullt om honom som får er att bli 

intresserade ordentligt.  

 

[Frein] -  Det var nämligen så att vi hade förirrat oss… 

[T.Z.] - …in på nya vatten. 

[Frein] - Det var en fisketur, planerad att bli en av våra sista… 

[T.Z.] - Då vi plötsligt fann något ganska speciellt… 

[Frein] - …något som fiskare fiskat efter i eoner… 

[T.Z.] - …något som Hugo Wass gick bet på… 

[Frein] - …något varje fiskare drömt om sedan liten maggot… 

[T.Z.] - (lutar sig fram över bordet och viskar) Gigakräftornas parnings plats!!!!!!! 

 

Vana fiskare och legendkunniga (Leif och Daniella undantaget) håller ni nästan på att trilla av 

stolarna av häpnad och förundrar över de båda fisketycoonernas alldagliga, avspända, sätt att 

nämna det. Frein och T.Z. lutar sig tillbaka och myser. 

 

[Frein] - Nu på ålderns höst har vi fått allt svårare att batalja George… 

[T.Z.] - …så därför skulle vi nu gärna se att den unga, starka nya generationen tog över… 

[Frein] - …och återställde ordningen i havet. 

[T.Z.] - Vi skulle med andra ord se att några driftiga (med en blick på Klaus) ungdomar… 

[Frein] - …tog över ruljansen och såg till att förpassa George… 

[T.Z.] - …till de sälla havsbottnarna. 

[Frein] - Med andra ord; ni får veta platsen för Gigakräftornas parningslekar om ni lovar… 

[T.Z.] - att ta upp kampen med och sänker George. 

[Frein] - Avgjort? 

 

Ni nickar alla frenetiskt. 

 

[T.Z.] - Avgjort! 

[Frein] - Nu skall ni alltså ta hand om George, ett liten kräfta på tjugosexmeter… 

 

- Host, Host! 

 Klaus satte en bit skrovål i vrångstrupen. 

- H-hur stor sade du att den var? 

 T.Z. lutade sig tillbaka i stolen och myste. Han sög på varenda stavelse i ordet. 

- Tjugosexmeter… Tjugosexmeter - och vit 

 De sex åhörarna gjorde tafatta försök att förstå hur mycket “Tjugosexmeter“ egentligen var 

 medan de två berättarna utväxlade blickar. Klaus log lite generat. 

- Var? Var, hrrm “gör dem det?“ 

 Frein lutade sig fram över bordet och viskade i hans öra 

- Åland. Lumpare träsk. I de lugnaste vatten… 

 



[Tempusbyte] 

 

Leif får en karta av Frein och T.Z. med den exakta positionen utmarkerad. 

 

Grupperna, de två, skiljs åt och gör upp om att mötas vid Bergsviken efter två timmar. Leif 

och Daniella ger sig av på sitt håll och Torbjörn, Klaus, Pekka och Shopenhauer springer in i 

närmaste lumpbod för att tillköpa sig ytterligare kompletterande utrustning. Leif och Daniella, 

som också vet hemligheten med parningsplatsen följer naturligtvis med på färden. Daniella är 

tydligen en skicklig mekaniker vilket kan vara bra att ha med. 

 

Efter ett par timmars förberedande av avfärden mot Åland (man kan ju inte låta sådant guld 

ligga och vänta) står ni nu på Bergsviken, redo att ge er av. Precis när ni skall till att lägga ut 

hör ni två röster av tidigare nämnd karaktär. 

 

[T.Z.] - Stopp… 

[Frein] - …och belägg! 

[T.Z.] - Ni måste ha med er… 

[Frein] - …vår stolthet… 

[T.Z.] - …vår Georgejagare… 

[Frein] - …slipad av Hindenburgs bästa smeder… 

[T.Z.] - …enkom designad för detta ändamål… 

[i kör] - George! 

 

Frein och T.Z. hivar upp den inlindade harpunen, och med en gest som av ett stort 

gåvoöverräckande få ni harpunen på däck. Den symboliserar ‘the edge’ av harpuntillverkning 

i Hindenburg. Magnifik, helt enkelt. 

 

Frein och T.Z. står kvar och vinkar i motfas tills ni ser dem som små punkter i vimlet i 

Hindenburgs hamn, som om de saknade sin klenod: Georgejagaren “Silverfisken XIV“ i 

kallhamrat stål. Ni känner en lojalitet och samtidig blodtörst (Har kräftan något att blöda 

med...?).  

Nu skall jagas Gigakräfta! 

 

Så snart som ni kommit ur hamnen börjar vattnet bubbla och sjuda vid fartygets badords sida, 

och majestätiskt likt Havets konung Geor...Poseidon, stiger en GIGANTISK (=stor, mega, 

bauta, hugo, 26 meter) VIT GIGAKRÄFTA upp ur vattnet. Med ett inbillat hånflin på hans 

inbillade läppar dyker han under båten med ett skummande, och dyker upp fem sekunder 

senare trettio meter bort, framför fartyget… 

 

The hunt is afoot...or aint it? 

 

Här är det tänkt att rollpersonerna skall harpunera George så att George kan dra med sig 

äventyrarna ett gott stycke till havs. Gör inte någon av karaktärerna detta, får Torbjörn rycka 

in som spelräddare. Harpunen sätter sig mellan ryggplattorna och linan spännes, fartyget 

börjar röra på sig... 

Det är tänkt att George drar iväg dem till Åland, och Lumpare träsk, där båten sedermera 

fastnar i en sandrevel och där börjar agerandet. 

Om färden till Åland; se nedan. 

 



Om spelarna är dumma nog att kapa linan, så kommer en slumpvis men ack så påpasslig 

storm att blåsa upp och milt fösa de glada spelarna upp på en sandrevel vid Lumpare träsk på 

Åland där stormen bedarrar ögonblicket efter att båten ställt sig till synes ohjälpligt fast på 

sandreveln och häpna och yra av allt svängande och krängande fastsurrade vid relingen återfår 

de sakta men säkert resoneringsförmåga, balans och sunda vätskor (lång mening, vi vet…) 

 

Ankomsten till Åland och Lumpare Träsk 

 

“Det är gryning över Åland. Dimman ligger som tjock-vispad mjölk i en capuccino över 

Lumpare träsk. Luften är kall men frisk enär resterna av nattens storm kommer i välsaltade 

bitande stötar utifrån havet. Bergsviken, med sin gigantiske beledsagare, klyver det sumpiga 

vattnet med god fart och får svart dy att virvlas upp från botten. Stränderna är mörka och öde. 

Inte ett ljus kan ses, överallt bara stora oidentifierbara högar. Färden tycks leda mot en stor 

vik rakt föröver, lika död som resten av Lumpare Träsk. När ni kommer närmare land ser ni 

vad högarna består utav - skrot! Idel skrot!“ 

 

Viken som bergsviken med besättning är på väg emot heter Bastvik och ligger på Lumpare 

Träsks södra strand - Lemland (se karta). Ett par hundra meter från stranden kommer 

harpunen att lossna från George. Under en sista majestätisk uppstigning kommer han att 

anmäla sitt avsked innan han försvinner ner i Lumpare Träsks mörka vatten. Båten har nu 

knappt styrfart men fortsätter att glida mot land tills den fastnar i dyn tio meter från stranden. 

 

Bergsviken har tagit skada av den häftiga färden. Motorn kommer inte att kunna startas igen. 

Det som har hänt är att den, ack för lokomotionen så viktiga muttern D#7 har hamnat ur 

gängorna och försvunnit från denna världen. Vid en inspektion av båten kommer INGEN 

förutom Daniella (eller möjligtvis Leif) komma på vilket felet är och det är nu som deras 

verkliga eldprov kommer. (En möjlig lapp skulle kunna ha texten: “Du ser att det är en mutter 

D#7 som saknas och du vet att det flera sådana i reserv i maskinrummet...“) 

Vitsen är att hon/han inte skall berätta om sin upptäckt. Både Leif och Daniella kommer att 

göra ALLT för att se så MYCKET av världen som möjligt och detta är ett gyllene tillfälle att 

ljuga ihop någonting och på så vis tvinga hela gruppen iland. Det ligger absolut inte i deras 

intresse att båten blir lagad så snart som möjligt. Denna inställning framgår också mycket 

tydligt av deras karaktärsblad. Förhoppningsvis kommer de att säga att det är någonting annat 

som saknas, till exempel en slangklämma med överliggande parallaxspinnaraxlar, och föreslå 

att man kanske kan finna den saknade delen bland allt skrot uppe på land. 

 

Detta är kanske den passage som kommer att bli svårast att få att flyta smärtfritt. Det kommer 

antagligen inte vara svårt att få rollpersonerna att gå iland, men hela äventyret faller i nivå om 

de inte gör det för att leta efter någonting helt onödigt. Det finns många sätt att lösa problemet 

på om det trasslar till sig. Om varken Leif eller Daniella tar sig för att undersöka Bergsviken, 

vilket faktiskt skulle vara rätt så naturligt, kommer Torbjörn, om ingen av de andra hinner 

före, att be om deras hjälp. Om de vägrar får du till slut ge någon av de andra rollpersonerna 

äran av att upptäcka felet - givetvis då med felaktiga specifikationer om saknade/trasiga delar. 

Om de hjälper till med att leta, finner felet och sedan berättar för den övriga gruppen vilket 

felet är en lösning ( hitta gärna på egna) att muttern gängas i felaktigt så att den sjunde 

packningen inte sluter tätt och motorn fortfarande inte går att starta. Torbjörn kommer då att 

se att slangklämman med överliggande parallaxspinnaraxlar inte är hel - vilket den givetvis är. 

Slangklämman finns givetvis inte i reserv. 

 



När gruppen skall ta sig iland stöter de på problemet att båten faktiskt inte befinner sig på land 

utan sitter fast i dyn. Aktern och därmed propellern är dock fri. Om någon skulle hoppa ner i 

dyn skulle hon/han att sjunka ner till midjan och de andra skulle behöva dra upp personen. 

Den enda som för egen maskin kan ta sig iland är Shopenhauer. De måste med andra ord 

använda någon form av hjälpmedel för att ta sig iland. På stranden växer ett stort, givetvis dött 

träd som de skulle kunna fästa ett rep i. Ett annat alternativ är att bygga en landgång av 

däcksplankorna. Möjligheterna är många, det viktigaste är dock att rollpersonerna faktiskt 

kommer iland till slut. 

 

“Ni befinner er på en långsträckt klippstrand, ca en kilometer från sida till sida. Framför er 

breder ett mörkt och ogästvänligt land ut sig. Marken består av kala klippor utan minsta spår 

av växtlighet. Gigantiska skrothögar reser sig mot skyarna likt gigantiska skrothögar som 

reser sig mot skyarna och höljer er i skugga. Intet ljud hörs förutom vindens sus och 

ploppandet från gasbubblor som stiger upp till ytan och spricker i träsket bakom er. Det är 

kallt och på himlen syns ingen sol trots att gryningen passerats för länge sedan. Mellan 

skrothögarna ringlar sig någonting som faktiskt liknar en väg, eller i alla fall en stig. Den 

leder rakt in mot land.“ 

 

Åland anno 2657 

 

Den förr så pittoreska övärlden är nu en mörk ogästvänlig plats. Skrot här, skrot där, skrot i 

det närmaste överallt. I skrothögarna kan spelarna finna allt som man också kan finna i 

Skalmans skal, dvs. allt utom lokomotiv och atlantångare (var dessutom FRUKTANSVÄRT 

RESTRIKTIV vad gäller vapen och en viss sorts slangklämmor). Stora kratrar ligger 

utspridda som hål i en schweizerost, ofta fyllda med radioaktivt vatten i vilket endast de mest 

frånstötande livsformer kan överleva och fortplanta sig. Det råder i det närmaste total 

avsaknad av infrastruktur, dock kan på vissa platser extremt fantasifulla personer tänka sig att 

där en gång en väg har funnits. Klimatet, om man nu kan kalla det för klimat, är i allra 

högstad grad monotont: Molnigt och kallt, kvicksilvret kryper sällan över +5°C eller under -

5°C. Den mesta nederbörden kommer i form av regn eller underkylt regn. De dagar då solen 

tittar fram stannar allt arbete bland befolkningen upp och de gamla berättar anekdoter och 

historier. Det ogästvänliga klimatet gör att den enda växtlighet som kan överleva är gräs och 

vissa resistenta, kraftigt muterade, blommor. De enda träd som finns är döda. Däggdjur, 

förutom råttor och vissa muterade avarter, existerar bara i de gamlas sagor om en svunnen tid 

och fåglar har man inte sett sedan Jon Marcus från Mariehamn siktade en fiskmås utanför 

Gregersö hösten 2517. Åland är alltså i sanning en sorglig plats. 

 

Det bor ungefär 2517 människor på Åland idag. De flesta i eller i området runt Mariehamn - 

Ålands huvudstad. Det finns dock ett par kringvandrande nomadstammar vars enda levebröd 

är att leta efter värdefullt skrot, främst metaller som t.ex. koppar, och högteknologiska 

rariteter. Även Mariehamnsborna ägnar sig år skrothandel. De byter till sig förnödenheter mot 

skrot, som de antingen har hittat själva eller bytt till sig av nomaderna, och som de sedan på 

okända vattenvägar smugglar till Pyri, Jemtland eller Finland. Framförallt ägnar sig 

Mariehamnsborna åt fångst av den enda djurart som har klarat katastrofen förhållandevis bra - 

och som tillika var densammas uppkomst - fisken! Fisket är oerhört viktigt för Ålänningarna. 

Det är den enda födan som kan hämtas direkt från Åland. (Detta är inte riktigt sant, man har 

faktiskt i växthus lyckats odla fram persilja.) Eftersom fisket är livsnödvändigt kontrolleras 

det mycket hårt och fiskeministeriet i Mariehamn, bestående av Superintendent Ali-Abba och 

hans 40 fiskaler, dömer varje år ett stort antal personer till förvisning från Ålands bebodda 



delar på grund av tjuvfiske. Ålänningarna är mycket misstrogna mot främlingar, då särskilt 

folk från gamla Sverige och gamla Finland som de av förklarliga själ ogillar. 

 

· 2084 - Neo-Finland säljer fiskerättigheterna i Lumparn till Neo-Sverige för en Neo-Finsk 

Neo-Mark. Detta enbart för att irritera Ålänningarna och kväsa deras alltmer påtagliga 

nationalistiska tendenser. Detta blev anledningen till bildandet av den Åländska 

Republikanska Armén - ÅRA år 2086. 

  

· 2089- Sverige fråntar Ålänningarna alla fiskerättigheter i Lumparn vilket leder till att det 

Åländska frihetskriget bryter ur: Det krig som ÅRA rustat för sedan bildandet. ÅRA 

hindrar medelst vapenmakt svenskarna från att utnyttja sina dyrköpta fiskerättigheter. 

Svenskarna skyller på Finnarnas slapphet i tonen mot gentemot de sturska Ålänningarna 

och inleder en fiskeblockad mot Finland tills dess att Finnarna återtagit kontrollen på 

Åland. 

  

· 2096 - Efter ett sju år långt gerillakrig där finnarna lidit de största nederlagen 

kommenderar den finske fältmarsalken (och tillika Finlands president) Juha Jussinen 

“silkesvantarna av“ då Finlands fiskelager tillslut sinat. I spetsen för sina elittrupper har 

han snart återtagit kontrollen och beslutar sig för att ge Ålänningarna en läxa. Med en 

sällan skådad brutalitet, som förvisso alltid har utmärkt de finska fältmarsalkerne, 

avbefolkar han större delen av åländska riket och snart har hans bulldozrar jämnat 

terrängen med marken. Han har därigenom slagit två flugor i en smäll: Kväst upproren och 

därigenom stabiliserat relationerna med Neo-Sverige och därmed säkrat 

importmöjligheterna av fisk och samtidigt skaffat sig Finlands genom tiderna största 

avfallsplats “Ahvenanmaa-sauna“! Avfallsplatsen invigdes högtidligen år 2099 under 

närvaro av bland annat svenske konungen. Flera multinationella företag köpte snart in sig 

på Ahvenanmaa-sauna och det dröjde inte länge förrän avfallshögarna sträckte sig mot 

skyarna likt gigantiska avfallshögar som sträcker sig mot skyarna och höljde Mariehamn i 

en evig skugga… 

  

· 2114 - När de sista stora sammandrabbningarna bröt ut förmörkades ständigt himlen av de 

missiler som i skytteltrafik färdades mellan de tvenne kontinenterna med små glada 

hälsningar. Ibland kunde det hända att en missil fick tekniska fel och inte nådde sin 

slutdestination och istället störtade ned någon annanstans. De mellanliggande länderna låg 

i ständig skräck för att något sådant skulle hända. Den 12:e juni 2114 fick en gammal 

hederlig interkontinentalrobot model B.O.M.B. - 7 tekniska fel och detonerade i åländskt 

luftrum. Tryckvågen fick de enorma skrothögarna att börja röra på sig. Likt skrot som 

sprids för vinden spreds innehållet i högarna över praktiskt taget hela Åland och var 

delarna än drog fram spred de död och förintelse. Det visade sig att ett amerikanskt företag 

i hemlighet lagrat kärnavfall i högarna och nu spreds högradioaktivt splitter över nästan 

hela Åland. Efter rigorösa tester av strålningen i de nedfallsdrabbade områdena förklarades 

hela Åland vara en förbjuden zon av den finska myndigheten Juha Jussinen. Åren gick och 

Åland förföll. Den förr så fiskrika Lumparen förvandlades på bara något år till ett dött 

träsk. Men efterhand anpassade sig några få arter, kraftigt muterade av den höga 

strålningen, till ett liv i det av det få överlevande Ålänningarna numera kallade “Lumpare 

träsk“… 

 

Episod X-Y 

 

ÅRA-basen - under ytan nappatag 



 

Efter att ha färdats i en dryg halvtimme, vadat genom spillolja och snubblat över uttjänta 

hushållsassistenter kommer rollpersonerna fram till en STOR krater, omkring tre kilometer i 

diameter, som bär vittnesbörd om att här har det sannerligen dammats på. Även här ligger det 

skrot men inte i samma utsträckning så det är lättare att ta sig fram. Det är inga problem att ta 

sig ner i kratern. Längst bort, från rollpersonerna sett, glänser en stor göl - en himmelsk 

uppenbarelse för trötta fiskare. Självklart måste rollpersonerna pröva fiskelyckan. Som SL 

måste du se till att spelarna inte lämnar båten utan fiskeutrustning (någon kan ju komma att 

stjäla den) och att de inser att de verkligen måste fiska i gölen. Innan de kommit fram dit kan 

du tala med dem om abstinensbesvär och så vidare. “Om jag inte får meta snart vet jag inte 

vad jag gör…“. Allt för att få dem att meta lite… 

 

ÅRA - den Åländska Republikanska Armén - var som bekant en förbjuden organisation vilket 

föranledde dem att bygga hemliga baser. En sådan, underjordisk bas byggdes år 2092 på 

Lemland. Den var den hittills modernaste av deras baser och var utrustad med en cyberdator 

av trendigaste snitt. När gerillakriget var förlorat fortsatte ÅRA sin verksamhet härifrån, dock 

utan att uppnå några större resultat. En förflugen missil satte till sist stopp för verksamheten 

och basen fick utrymmas samtidigt som Lemland smyckades med redan nämnda krater. Det 

enda som lämnades kvar var cyberdatorn - fortfarande i funktion men inte fullt så trendig - ett 

koppel stridsrobotar och en samling nedfrysta ÅRA-medlemmar.  

 

I gölen dväljes ett slikt monster som alltid dväljes i slika gölar (“Slika vatten kräfva slika 

monster!“ citat neo-A.E) - en enorm havsanemon och tillika vegetarian. När spelarna börjar 

fiska - och det KOMMER de att göra - väcks anemonen ur sin slummer och skickar upp en av 

sina långa tentakler ur vattnet och griper tag i det objekt som har mage att störa vid den här 

tidpunkten på seklet - Klaus! Klaus blir neddragen i vattnet och ingen hinner göra någonting 

för att förhindra det. Vatten och vatten förresten, det är snarare tjock välling. Däri kan man 

inte orientera sig - man vet varken upp eller ned. Dessutom är det jobbigt att simma och man 

flyter uppåt väldigt, väldigt sakta. Väl nere i vattnet blir det en kort strid - det krävs inte mer 

än att Klaus tillfogar havsanemonen ett litet sår med sin fiskekniv eller till och med att han 

kittlar den lite på tentakeln för att den skall bli sur och dra sig tillbaka. Innan den gör det ger 

den dock Klaus en rejäl örfil så att han kastas baklänges och landar på en betongavsats. 

Eftersom luften nu är på upphällningen blir han mycket glad när han märker att det här även 

finns en järnstege som går uppåt. Efter en kort klättring når han en lucka som öppnas utan 

svårighet och han sticker nu upp huvudet i - ja just det! ÅRA-basen! Här är Klaus så tagen att 

han segnar ned; utmattad och andfådd svimmar han. 

 

Förmodligen väntar sig rollpersonerna att få se Klaus, den store och starke exbodybombern, 

komma upp ur vattnet och göra en segergest men när detta låter vänta på sig börjar de snart 

ängslas och förmodligen kommer spelarna (om de är en gnutta intelligenta) att skicka 

Shopenhauer efter Klaus som inte syns till. Inte ens några krusningar på vattenytan. Även om 

någon av rollpersonerna kastar sig efter Klaus direkt när Klaus åker i vällingen så kommer 

ovanstående paragraf att utspela sig innan den andra rollpersonen har hittat Klaus. Om det är 

Shopenhauer som slänger sig efter så är det inga som helst problem för honom att efter det att 

han hittat Klaus ta sig tillbaka och rapportera till de andra. Om det är någon av de andra 

spelarna som kastar sig i lervällingen så krävs ett framgångsrikt kontrollslag på SIMMA om 

de skall hitta Klaus och luckan (Shopenhauer hittar automatiskt). Misslyckas det så återvänder 

spelaren upp till ytan igen andfådd och dyig. För att ta sig tillbaka till gölen krävs ett lyckat 

simma-slag, Shopenhauer undantagen. Nu är det tänkt att spelarna skall ta sig efter Klaus och 

utforska ÅRA-basen. Om Shopenhauer tar med sig Klaus tillbaka direkt när han hittar honom 



så får SL se till att det t.ex. blir ett jordskred i kratern som sakta men säkert fylls av skrot och 

fin sand. Spelarna bör inse att de kommer att dö om de inte simmar ned i gölen och tar sig upp 

i ÅRA-basen. Om spelarna bara står handfallna så kommer Torbjörn att ta initiativ. Han kan 

t.ex. simma efter Klaus om ingen annan vill. Han kan komma på idén att fly in i bunkern om 

ingen annan gör det. Han kan kläcka idén att “Jo! Hövva, va’ de’ sku’ va’ trevli’ och sim’ ner 

och utforsk’ den dära bunkern, du!“. Spelarna skall alltså ta sig in i bunkern och utforska 

densamma. Lycka till. 

 

Väl inne i bunkern så möts de av robotar. Stridsrobotar.  

 

Som tidigare nämnts är denna bas utrustad med en cyberdator avsedd för att fortsätta föra krig 

mot finnarna och svenskarna  tills dess att basen fallit. Nu har alla ÅRA-soldater försvunnit 

förutom ett antal (tre) som sedan några hundra år tillbaka i tiden ligger nedfrysta i en kryo-

frys utan möjlighet att bli upptinade. Datorn skyddar till varje pris kryo-frysen. Det stora 

problemet är dock att all energi till stridsrobotarnas vapen sedan länge är försvunnen och då 

robotarna inte är några hejare på närstrid så är de tämligen harmlösa. När datorn genom sina 

kameror får syn på Leif och Daniella vars ansikten datorn känner igen från stulna svenska 

miltärregister tror den att en invasion är på G och aktiverar så plötsligt alla hittills till synes 

livlösa stridsrobotar som drar vapen mot rollpersonerna och tvingar in rollpersonerna i rum 7 - 

cellen. Datorn, som inte har varit ute och botaniserat den samtida Mutant-världen ser inte 

Shopenhauer som någonting annat än en vanlig sköldpadda och tar därför ingen notis om 

densamme. Stridsrobotar och kameror ignorerar Shopenhauer och denne kan därför röra sig 

fritt. Om Shopenhauer inte själv märker/förstår att han är “osynlig“ får SL se till att gör det. 

Stridsrobotarna kan t.ex. säga “Alla fyra, följ med här!“ och gå in i honom utan att märka det 

osv, osv.  

 

Rollpersonerna, Shopenhauer undantaget, spärras alltså in i rum 7 - Cellen - och blir sittandes 

där. Plötsligt inser Daniella någonting fasansfullt! Den här dörren är en regelrätt kopia av 

hennes ROTOX-dörr, hennes stolthet. Mycket trodde jag väl om Ålänningarna men inte detta! 

De har helt fräckt stulit Daniellas patenterade teknologi och gjort likadana dörrar. Daniella 

vrider sig i plågor. Om Shopenhauer var intelligent nog att inte bli inspärrad kan han utifrån 

öppna dörren med hjälp av en knapptryckning. Om han sitter inne i cellen är det dock värre. 

Då upptäcker Daniella att detta är hennes äldre dörrmodell, en kopia av hennes prototyp. Den 

nya varianten är ju felfri och omöjlig att ta sig igenom, men den här versionen (1.7 beta) har 

fortfarande vissa brister och barnsjukdomar. Efter lite knackande och klämmande på dörren 

lyckas hon hitta skruven och kan sabotera hela låsmekanismen om den skruvas in ett 

extravarv eller dylikt, känn dig fri att höfta fritt.  

 

Nåväl, rollpersonerna kommer ut genom antingen Shopenhauers eller Daniellas försyn. Dock 

upptäcker snart datorn att rollpersonerna flytt och snart är det dags igen. Shopenhauer kan lätt 

slå ned stridsrobotarna en efter en eftersom dessa inte ser honom. Dessutom tror datorn att det 

är ett mjukvarufel på programvaran när roboten rapporterar yttre skador när ingen finns i 

närheten, förutom en harmlös sköldpadda. Datorn förleds att tro att alla robotarna är 

oskadade, såtillvida inte någon annan än Shopenhauer skadar dem. Robotarna är som sagt var 

obeväpnade med detta vet ju inte rollpersonerna om.  

 

När tillräckligt mycket strulat, t.ex. rollpersonerna har burats in och kommit ut och 

Shopenhauer har pucklat på robotarna så inser cyberdatorn att det är ett organiskt mjukvarufel 

och inleder en förstörelsemekanism för att spränga sig själv i luften. Ur ett högtalarsystem 

ljuder (på finlandssvenska): “Basen sprängs om T minus tio minuter“, med andra ord 



rollpersonerna har tio minuter på sig att ta sig ut genom korridoren. Det finns skyltar 

markerade med EXIT som flashigt blinkar i neo-grönt. Detta bör leda rollpersonerna på rätt 

väg... I en kamp mot klockan hinner de precis ut innan hela stället imploderar. 

 

Vad som kan vara värt att nämna är att samtliga dörrar i komplexet är av modell ROTOX 1.7 

beta och Daniella kan med lätthet öppna dem alla, svärandes hårt och länge. För karta och 

beskrivning av ÅRA-basen; se appendix. 

 

När spelarna åter intagit ytläge så befinner de sig inte långt ifrån den plats där episod X 

kommer att utspela sig, med andra ord fortsätt med episod X. 

 

Episod X 

 

Rubbitkolonin - Eller “Rollpersonerna i Ålands undre värld…“ 

 

När spelarna är som bäst ute och finkammar Ålands alla skrothögar efter en slangklämma 

med överliggande parallaxspinnaraxlar trampar Klaus för etthundrasjuttiosjunde ner i ett hål 

och hela hans vänsterben sugs ned och fastnar (som i  Ronja Rövardotter). Klaus sitter 

ohjälpligt fast och kan inte ta sig loss själv. Dessutom kan han känna något hårigt som stryker 

mot hans ben och försvinner! När spelarna sedan försöker hjälpa Klaus kommer de, tack vare 

att deras samlade tyngd nu är fixerad på en punkt, nämligen en bildörr dold under muttrar och 

mossa, att trampa igenom marken - dörren ger vika, falla en eller två meter och slutligen 

fastna i ett nät som är uppspänt två meter under marken. Under dem springer små söta (?) vita 

kaniner runt runt hysteriska och pekar mot spelarna och tjattrar. Situationen är förvirrad. 

 

Kaninerna är, som den intelligente SL säkert redan förstått, inget annat än rubbitar (Ålands 

enda klan) som har sin boning här, några meter under skrotytan. Eftersom platsen för deras 

boning är okänd och de inte har några farligare fiender har Ålands rubbitbestånd ökat kraftigt 

(de är ju i grunden kaniner) och nu finns ca 250 rubbitar i denna koloni som av rubbitarna 

själva kallas “Rubbitae Carotena“. Rubbitkolonin finns beskriven i appendix under 

“Rubbitkolonin“. 

 

Så småningom kommer rubbitarna att ha sansat sig så pass att de befriar spelarna och för dem 

ned till stora hallen. Under denna färd (på ca 15-20 meter) finns ingen möjlighet för spelarna 

att göra något. Rubbitarna är beväpnade med allt ifrån fiskeknivar till pistoler och spelarna 

inser direkt att motstånd nog inte vore lämpligt. Överallt finns gångar och små salar och 

överallt skymtar rubbitar fram. Hela stället vimlar av dem. Genom trånga gångar föses 

rollpersonerna och slutligen hamnar dem i “stora salen“ som tydligen är rubbitarnas 

samlingsplats. Rollpersonerna binds fast på pålar med hjälp av fiskelina av märket Robust™ 

(Ø 0,50) och sedan slår någon på en gong-gong och strax strömmar rubbitar ut ur alla hål och 

mötet kan börja. 

 

Rubbitarna diskuterar livligt vad de skall göra med rollpersonerna. De talar finlandssvenska, 

men med en sådan hastighet och inlevelse att rollpersonerna har stora problem att uppfatta 

annat än enstaka ord och fraser. Låt rollpersonerna uppfatta ord som “skjutas!“, “spade i 

nacken“ etc, etc och gör dem oroliga. Låt rollpersonerna förstå att rubbitarna har beslutat sig 

för att låta dem stå fastspända i några dagar, eller någon vecka, för att senare undersöka om de 

skulle vara bra som slavar eller kanske till något annat. Skräm dem! 

 



När rollpersonerna så fått klart för sig vad som nu skall hända med dem upphör plötsligt 

tjattret och stojet i lokalen och alla rubbitars uppmärksamhet fixeras på en gammal, gammal 

rubbit som stödd på en krycka stapplar in från en för spelarna ända tills nu oupptäckt gång. 

Detta är gammelrubbiten, den styrande auktoriteten i Rubbitae Carotena. Gammelrubbiten går 

fram till en av de rubbitar som hittils varit en av ledarna och informerar sig om läget, en 

intensiv debatt på finlandssvenska inleds. Tillslut går gammelrubbiten fram för att mönstra 

rollpersonerna som är både rädda och trötta på situationen.  

 

När gammelrubbiten kommer fram för att mönstra rollpersonerna ser Pekka gammelrubbitens 

halssmycke - en autowobbler! Han kan inte låta bli att beundra smycket och peka ut det för 

Shopenhauer som är spänd på pålen brevid. När gammelrubbiten får klart för sig att 

rollpersonerna identifierat hans halssmycke som en autowobbler och att han förstår deras 

språk blir han övertygad om deras ärlighet och intelligens (något som rubbitarna betvivlat) 

och ger genast order om att de skall släppas. Denna order följs motvilligt av rubbitarna. 

Spelarna och gammelrubbiten hamnar snabbt i en intensiv diskussion om de Åländska 

fiskevattnen och de utbyter yrkeshemligheter när en liten rubbit kommer springandes och 

skrikandes i vild panik.  

 

Hon har sett “den“ igen! Skriker hon och springer runt runt i cirklar för att slutligen falla ihop 

i en liten hög på marken. Gammelrubbiten informerar rollpersonerna. 

 

“Ja, för sisådär en, två veckor sedan märkte vi att allt inte stod rätt till i södra källaren. Den 

var ju halvt, om halvt vattenfylld så vi hade inga lager där, bara tekniklagret, men nu när vi 

skulle inspektera, ja, då såg vi något stort och vitt som plaskade omkring där nere. Flera av de 

våra har försvunnit, ja, och vad-det-nu-är är fortfarande där nere…“ 

 

Eftersom spelarna ser direkta paralleller till George kommer de förmodligen att vilja ta sig till 

södra källaren och göra rent hus. Gammelrubbiten ser detta som ett utmärkt tillfälle att få 

rollpersonerna accepterade av rubbitarna och att bli kvitt “besten“. Skulle rollpersonerna 

misslyckas kan han ju alltid plocka upp deras fiskeredskap…  

 

Således: Rollpersonerna ger sig ner i källaren och får för detta arbete av gammelrubbiten en 

auto-wobbler! En riktig fiske-klenod!  

 

 

Episod X+1 

 

Källaren - Eller “Räven raskar…“ 

 

“En lång trång gång leder ner till södra källaren. En rubbit visar er vägen ner och ni har all 

möda i världen att hålla hans takt när han i ilfart kryssar fram mellan de tomburkar, michelin-

däck (dock inga atlantångare) och hushållsassistenter som utgör väggar och tak.“ 

 

Grottans invånare utgörs ingalunda av kräftor, det är nämligen den ökända Åländska 

landsplågan Los Zorros Blancos, ett rövarband bestående av albinorävar, som förskansat sig i 

Rubbitae Carotenas källare. Låt rollpersonerna in i det längsta vara övertygade om att grottan 

är Georges residens.  

 



Om rollpersonerna i sin besvikelse över att inte hitta George vill avsäga sig sitt uppdrag och 

inte driva ut rävarna så blir de anfallna av rävarna och tvingas på så sätt försvara sig och 

sedemera oskadliggöra desamma. 

Om rollpersonerna lyckas att oskadliggöra mer än halva rövarbandet dvs. mer än 5 st. 

kommer rävarna att ta till flykten, dock ej hr. Zorro själv som slåss tills han blir övermannad. 

 

Data om rävarna finns beskrivet i appendix under “Rövarrävarna - Los Zorros Blancos“ 

 

Det är alltså meningen att rollpersonerna skall bekämpa dessa “rävare“ och på så sätt vinna 

rubbitarnas gunst. Dessutom bär ledarräven, hr. Zorro själv, på sig nyckeln till rum 7, 

teknikmagasinet, i vilket man kan återfinna en slangklämma med överliggande 

parallaxspinnaraxlar..  

 

Eftersom spelarna (utom Leif och Torbjörn) är obeväpnade måste de använda list för att vinna 

över rövarrävarna. Rubbitarna visar rollpersonerna små, hemliga rubbit-gångar som tillåter 

dem att ta sig mellan alla rum i komplexet utan att använda huvudgångarna. Dessutom står 

flera av rummen i förbindelse med varandra genom underjordiska vattenvägar vilket passar 

Shopenhauer utmärkt. Således har rollpersonerna nu ett övertag gentemot räv-rövarna som 

tvingas till att ta de större gångarna.  

 

Vi vill ånyo passa på att påpeka att rollpersonerna är FISKARE och inte KRIGARE. Detta 

innebär att de inte kommer att använda fiskelina för att strypa rävarna, eller på något annat 

brutalt sätt döda rävarna. De blir snarare äcklade av våld än upphetsade. Klaus undantaget. 

Naturligtvis är de tillåtna att skada eller döda om de själva är hotade till livet men annars så 

föredrar de att t.ex. knocka folk, eller binda dem. 

 

Överallt i komplexet finns det av rubbitarna utplacerade fällor som var avsedda att hålla 

inkräktare borta. Los Zorros Blancos har naturligtvis sett fällorna men har ingen aning om hur 

man aktiverar/desarmerar dem. Om spelarna rör sig i rubbitgångarna kommer de att hitta 

utlösningsmekanismer till t.ex. nät i taket, vattenbad, fallande skrot, falluckor etc. SL 

improviserar fram lämplig fälla vid lämplig situation. Det viktigaste är emellertid att 

rollpersonerna (helst så oblodigt som möjligt) avgår med segern.  

 

När så rollpersonerna har besegrat Los Zorros Blancos och åter träffar rubbitarna kan dessa 

tala om att Los Zorros Blancos är efterlysta av Mariehamns fiskeministerie för utpressning 

och beskyddarverksamhet gentemot fiskare och de kan inbringa en fin belöning om de för 

dessa till Mariehamn. Detta är en bra anledning att få rollpersonerna till Mariehamn. Om inte 

rollpersonerna har varit i rum 7 och hittat en slangklämma [...] (dvs. den del som Leif och 

Daniella hävdar saknades) kommer gammelrubbiten att säga “ge er in i teknikmagasinet och 

ta EN sak som ni vill ha!“ varpå han med glädje (och viss saknad) överräcker autowobblern 

till rollpersonerna. 

 

Sedan ger sig rollpersonerna av. Förmodligen till Mariehamn, skuggstaden. 



Episod X+2 

 

Mariehamn - eller “Vill Ni ha persilja till fisken?“ 

 

Mariehamn är Ålands huvudstad. Den har ungefär 1500 invånare varav hälften är fiskare och 

den andra hälften skrothandlare. En liten minoritet är både och, eller har en befattning inom 

något ministerium - lämpligen inom fiske- eller skrotministeriet. Dessutom odlar tre personer 

persilja - det åländska gröna guldet!  Bebyggelsen består till största delen av låga trähus, 

undantaget fiskeministeriets fem våningar höga betong-skrapa. På huvudgatan ligger i första 

hand fyra platser som rollpersonerna kan ha glädje av att besöka, nämligen: “Fiskeministeriets 

instutition för upprätthållande av lag och ordning till sjöss såväl som till lands“, i folkmun 

kallad “FISK“ eftersom större delen av invånarna inte kan läsa, “Efraims Skrot och Korn“, 

“Skrot-Nisses skrot och allehanda antikviteter“, “Hederlige Harrys billiga bättre begagnade 

fiskeredskap & Co galore“ samt fiskerestaurangen “Sill i Dill“.  

 

Folk går klädda i praktiska kläder och överallt ligger mindre användbart skrot i drivor, det är 

kallt och mörkt ty skrothögarna avskärmar allt vad dagsljus heter. Det finns bara en gata som 

är fri från skrot - huvudgatan “Juha Jussinens gata“.  

 

 

Platser att besöka i skuggstaden 

 

“FISK“ 

Det är inte svårt att urskilja denna jämförelsevis gigantiska byggnad från sina låga trä-

grannar. En stor skylt visar på instutitionens fullständiga namn (se ovan). Det står två fiskaler 

på var sin sida om dörren. När rollpersonerna blir insläppta blir de av en receptionist 

hänvisade till Fiskal Manke Ål på fjärde våningen. Efter visst irrande hittar de slutligen fram 

till Mankes arbetsrum och blir emottagna av en hal Ål. När rollpersonerna anmäler sitt ärende 

svaras de av repliken: “Fyll i formulär F#7“ och får jämte penna detsamma i sin hand. 

Formuläret finns i Appendix under “Mankes formulär F#7“. När formaliteterna är 

överstökade räcker den glädjestrålande Manke över belöningen: ett varsitt fiskekort för 

Lumpare träsk, giltigt till och med januari 2568. Detta torde inte göra rollpersonerna 

besvikna. Dessutom erbjuder han rollpersonerna skjuts tillbaka till Bergsviken. Om 

rollpersonerna accepterar (vilket de bör göra) stämmer han träff med dem utanför porten till 

FISK-skrapan om en timme. I övrigt finns ingenting att hämta i denna byggnad. 

 

“Efraims skrot och korn“ 

Efraim är kort. Dessutom är han bror till Kareem, ägaren av “Gyllene Tranans 

Fiskerestaurang“ i Nohst, nej, Hindenburg. Efraim, som förövrigt inte kan säga ‘r’ utan istället 

säger ‘l’, bedriver en framgångsrik handel med skrot och korn på Juha Jussinens gata. Hans 

övertalningsförmåga är av ett sällan skådat slag och vem helst som går in där, om än så bara 

för att kika lite, kommer ut med allt från en werlex-konverterad motorcykel till en påse korn. 

Hos Efraim kan man hitta allt, utom lokomotiv och atlantångare eller en viss typ av 

slangklämmor. Om spelarna går in där kommer de utan tvekan att ha köpt något innan de går 

ut. Pyrisk valuta är gångbar på Åland.  

 

“Skrot-Nisses skrot och allehanda antikviteter“ 

Skrot-Nisse är en ärrad man med kort näsa och blåställ. Med en entusiasm som skulle få den 

mest erfarne dörrförsäljare att blekna vid jämförelse förtäljer han de mest fantasifulla skrönor 

om vad som helst som rollpersonerna plockar fram från hans hyllor.  



“-Ja ser ni, säger han med en förtrolig stämma och lutar sig fram över disken, det var den här 

slangklämman som Juha Jussinen snubblade på när han gick iland vid slaget om fyren vid 

Lumpo Udd!“ 

Även här kan rollpersonerna finna det mesta förutom slangklämmans Rolls Royce. 

 

“Hederlige Harrys billiga bättre begagnade fiskeredskap & Co galore“ 

Auto-wobblers, rayonvävs-trålar, lindansare, mördarmaggots, sprängspön, uran/titan-sänken... 

det finns ingenting som en fiskare skulle kunna drömma om att ha i sin ägo som inte finns i 

denna boutique de poisson. Harry själv, en driven sportfiskare, står bakom disken och jäser. 

På sin klingande skånska säger han: 

“- Skau vi trräjda litte draugs, du å jau?“ [Skall vi tradea lite drag, du och jag?] Han har 

utvandrat från de södra delarna av Pyri efter lite meningsskiljaktigheter. Om rollpersonerna 

tittar för länge utan att köpa något blir detta skånska urberg otåligt och har utbrister, dock med 

viss ironisk underton, att “Köuper du ingenting, då fåur du geå hjiem, jivvlar!“ [Köper du 

ingenting så får du gå hem, jävlar!]. När rollpersonerna tillslut lämnar urberget åt sitt öde 

hälsar han dem med ett “Gouaft’n, mina herrar, mina herrar!“. 

 

“Sill i Dill“ 

I hamnkvarteren ligger fiskerestaurangen “Sill i Dill“ där man kan köpa alla havets läckerbitar 

- och persilja! Man kan tydligen även få tillagat den fisk som man tar med sig antyder en skylt 

över dörren vars text lyder, “Vi lagar medan du väntar“. Vid det här laget är rollpersonerna 

hungriga och ett besök här vore definitivt på sin plats. Även här gäller Pyrisk valuta och 

priserna är låga - om man inte vill ha persilja till förstås 

 

Efter en timme återvänder de till FISK-skrapan. Manke tar emot dem och visar dem ner till 

hamnen. Han berättar att FISK skall ge sig ut på en rutinkontroll i Lumpare träsk och att det 

därför inte ä någon större uppoffring att ge dem skjuts. FISK-båten är stor och beväpnad med 

diverse eldvapen. Ett tjugotal av de 40 fiskalerna är med ombord, dock inte Ali-Abba själv. 

 

Efter ungefär tjugo minuter styr båten upp jämsides med en mindre fiskebåt. Manke skriker i 

en megafon: “Fiskekort!“ Den stackars ensamma fiskaren i den mindre båten ser mycket 

besvärad ut och lyckas till slut få fram att han faktiskt saknar fiskekort. Utan ett ord ger 

Manke ett tecken till en av fiskalerna som utan att blinka kastar en granat i den mindre båten. 

FISK-båten styr snabbt därifrån, ackompanjerade av ett ståtligt fyrverkeri. 

 

Efter ytterligare tjugo minuter är de framme i Bastvik. 

En jolle sätts i sjön och rollpersonerna kan utan problem åter gå ombord på Bergsviken. 

FISK-båten som tydligen inte har stark motor nog att dra loss Bergsviken. FISK-båten 

försvinner med löfte om att hämta en större båt som kan dra loss spelarna. Den ack så 

dyrköpta slangklämman (om de nu har fått tag på den) kan nu sättas på sin plats. När motorn 

fortfarande inte går att starta får de till sin fasa tag i instruktionsboken, en samling lösblad på 

ca 4000 sidor, och kan snabbt konstatera att precis allt som Daniella och Leif sagt, är fel (in 

till minsta molekyl). Det var inte en slangklämma som saknades, utan istället en mutter D-7 

(som för övrigt finns i reserv i tusental i maskinrummet). Detta ställer gruppen inför detta 

problem: Vilka är egentligen Daniella och Leif? Kan man få be om en liten förklaring, tack? 

 

 

Vad som förhoppningsvis händer: 

 



Daniella förklarar sig med den rätta versionen, nämligen att de som medlemmar av M.Y.S. 

velat utforska så stor del av världen som möjligt, och ber om ursäkt för sitt tarvliga beteende.  

När de som bäst står och grälar får de allihop en känsla av déja-vu. Ur vattnet stiger kräftor, 

idel kräftor och rollpersonerna lämnar grälet därhän, för att istället fiska med liv och lust. 

 

Precis när de lyckats få upp en riktig baddare (femton meter) på ‘Bergsvikens’ däck hör de ett 

rop ur en megafon: -“Fiskekort! Fiskekort?“ Det är “Fiskeministeriets instutition för 

upprätthållande av lag och ordning till sjöss såväl som till lands“, även kallat FISK, som 

trotsar döden för att kontrollera rollpersonernas behörighet att fiska. Båten lägger sig jämsides 

med bergsviken och en ärrad representant kliver över på Bergsviken för att inspektera 

fiskekorten. Rollpersonerna har ju faktiskt fyllt i formulär F#7 och fått giltiga fiskekort, och 

visar stolta upp sina klenoder...för Lättare Fiskafänge! “Är en Gigakräfta att betrakta som en 

lättare fångst“ skrattar FISK-representanten. Rollpersonerna blir alltså tvungna att dumpa 

kräftan (-orna) överbord om de inte vill bli åtalade för tjuvfiske. 

 

Efter att ha sett hur tidigare tjuvfiskare behandlats, väljer rollpersonerna att dumpa kräftan 

över bord. Kräftan (-orna) singlar genom vattnet, stendöd. Vart den landar? Jo, mitt i skallen 

på “George, den hvita kräftan“ som ilsknar till något enormt och intar återigen likt Poseidon 

ytläge mitt mellan båtarna. Utan att tveka går han till anfall mot FISK båten och knipsar 

densamma i tvenne delar. FISK: arna får simma för glatta livet mot stranden för att undgå att 

bli George-föda. Ca hälften lyckas… 

 

Nu är det tänkt att spelarna återigen ska harpunera George, men om de inte kommer på det 

kommer Torbjörn att göra det istället. Återigen: Déja-vu! Harpunen sätter sig på exakt samma 

ställe som sist vilket återkallar en exakt kopierat handlingsmönster hos George fast tvärtom, 

och nu är det nog dags att läsa Epilogen för spelarna. 

 



Epilog 

 

Pwosch! 

Harpunen flög i en vacker båge, stålet glänste i solskenet. Tiden gick plötsligt mycket 

långsammare, harpunen hängde nästan i luften. Samtliga i sällskapet hade sina blickar fästa på 

den glimmande silverpilen i himmelen. George grinade illa, gjorde ett plötsligt kast och 

rullade runt. Harpunen hade kilat sig fast precis mellan huvudplåt och ryggplåt, den enda 

delen av den väldiga besten som inte skyddades av centimetertjockt, mjölkvitt pansar. 

Gerorge satte av, den enorma kroppen klöv skummet på vågtopparna. Linan spändes sakta 

med säkert, skulle den hålla? Bergsviken ruckade lite på sig, drogs sakta loss från sandbanken 

av den gigantiska besten som var fast besluten att ge sig av, Gud vet vart. Vajern knakade 

allteftersom den spänndes, jättekräftan i den ena änden och Bergsviken i den andra; hittils 

hade den iallafall hållit. Rycket kom och Klaus, Pekka, Shopenhauer, Torbjörn, Leif och 

Daniella slogs omkull och blev sittande på ända på däcket. Torbjörn var först upp och framme 

vid relingen. 

- Rackarns, den drar oss faktiskt av grundet! 

De andra var strax framme vid relingen och såg andaktsfullt på hur det vackra vita vidundret 

bogserade Bergsviken ut på djupare och lugnare vatten med sikte på regnbågen i fjärran. 

Klaus hämtade upp solstolarna, och snart satt de där, alla sex, och såg på hur Ålands kustlinje 

blev allt svagare och svagare för att slutligen försvinna i fjärran. Utmattade och utschasade 

efter en minst sagt händelserik dag somnade de, en efter en invirade i filtar, utan att veta var 

de var eller vart de var på väg… 

 

Morgonrodnaden. Konturer i fjärran. En kuperad terräng avslöjade sig, berg och dalar, träd 

och buskar. En mycket familjär flora, Pyri-samfundets. 

 

Bergsviken och dess väldige transportör närmade sig land. De passerade kobbar och skär, 

Klaus och Torbjörn hjälptes åt att hålla i rodret och styra båten undan för alla grund och 

klippor. Hindenburg tornade upp sig framför dem, var skulle färden sluta? George frustade till 

och började tappa fart, sju meter innan hamnen. Hans väldiga kropp slutade röra sig frenetiskt 

och snart var den alldeles stilla. Daniella lutade sig ut över relingen. 

- Sover den? 

 

De samlades i stäven och såg ned på den tillsynes livlösa kroppen som låg och flöt. Skeppet 

drev in i hamn, på pir sju. Torbjörn hoppade vant av och lade några halvslag för att förankra 

båten. George låg helt stilla, några meter bakom bergsviken. Sakta började kroppen att rulla 

över på rygg. Klaus förstog hur det var fatt och tog av sig mössan. Han kände sig på något sätt 

så skyldig. 

 

Frein och T.Z. var inte långt borta, och innan någon i sällskapet hade sagt 

admiralmajorsfrusbryllingsnästkusinspåmödernetsförklädsknapp (jag menar, varför skulle nån 

säga det?) hann de fram och medels en kran hissades den gigantiska kräftan upp på land under 

folkmassornas jubel.  

 

Senare samma kväll hölls det bankett på Gyllene Tranans fiskerestaurang. Alla var där. Frein 

och T.Z. satt vid sitt hörnbord hela kvällen, tysta, med glansiga ögon och tittade på det stora 

väldiga huvudet som satt uppspikat på väggen strax ovanför T.Z.’s stol. På Frein och T.Z.’s 

bekostnad serverades skaldjurssoppa och öl - Galore! Anka af Schinka hade just förhört sig 

om Pekka hade några nya rön angående gigakräftornas parningsplats och denne hade med ett 

leende skakat på huvudet. Frein och T.Z.’s vinkade dem till sig. Freins röst var mer sprucken 



än vanligt och T.Z. var inte långt ifrån tårarna. Detta skötte ni fint, pojkar, sade dem i kör. 

Frein lutade sig förtroligt fram över bordet och sade, jag vet att detta kanske inte är rätta 

tillfället men… T.Z. tog över.  

“Har vi berättat om Harold, 38 meters minthajen…“ 

 

Angående Leifs Cybernetik: 

Leif har följande cybernetiska tillbehör: Förstärkt skalle (abs 12), geigermätare, ir-öga, klocka 

och miniräknare, teleskoparm (5 meter, bräcklig), verktygshand (borr, cirkelsåg, laserpistol), 

cyberjack, överväxel och superstyrka. 

Den förstärkta skallen fungerar naturligtvis ständigt, men resten är det lite si och så med. Var 

MYCKET återhållsam med att låta laserpistolverktygshanden fungera. Den är mest ett 

nödfallsvapen. Överväxel och superstyrka är också kraftfulla implant som bör beaktas. Se till 

att Leifs cybernetik beter sig mycket kaotiskt och slumpartat. Ibland kan till och med hans 

kropp löpa amok, låsa sig osv. Vid vissa passager borde kanske ingen cybernetik fungera. Se 

till att Daniella tvingas till att ständigt serva honom. 



Daniella Kliché (Alias Daniella Roberts) - NFM 

 

Ålder: 39 år 10 månader och 26 dagar. 

Längd: 158 (0.5) cm 

Vikt: 53 kg 

 

 

Utseende & personlighet 

Daniella är kort och sammanbiten. Hon säger inte så mycket, förutom då hon är ensam med 

Leif eller någon annan som hon känner väl (ingen i gruppen). Hon brukar inte göra utlåtanden 

på områden där hon inte besitter några större kunskaper, men på ett område där hon verkligen 

känner sig säker, t.ex teknik, kan hon tala i timmar euforiskt. Hon vet att det kan vara 

synnerligen påfrestande att lyssna på henne då, men eftersom hon sällan pratar så tar hon ut 

det då. Hon går klädd i praktiska kläder, overaller och blåställ, med många fickor. Överallt 

hänger och dinglar det skruvmejslar, skiftnycklar osv, osv. Med andra ord, hon är kort och 

blyg och tafatt när hon är osäker, men tar ut det med ränta när hon väl känner sig säker. Hon 

sätter Leifs liv framför allt och sedan sitt eget. När Leifs automatik ballar ur är det hon som 

styrker hans självförtroende, pysslar om hans små kretsar och viskar ömma ord i hans öra - 

när ingen hör på, förstås. Daniella är 39 år gammal, snart 40. Hennes kropp är dock välbyggd 

och smidig efter all övning och hälsokost i enklaven. Om det inte vore för hennes fårade 

ansikte skulle man aldrig kunna ta henne för över trettio. 

 

Historia & bakgrund 

Daniella var tekniker och forskare innan katastrofen. Hon sysslade med teknik för att göra 

enklaverna säkrare och bättre. Det var hon som uppfann ROTOX-dörren, något hon är mycket 

stolt över. Om någon skulle leda in henne på detta ämne blir börjar hon snart bubbla och sjuda 

av liv och snart kokar hon över - om hon inte får berätta om sitt lindebarn (ROTOX-dörren, 

alltså) förstås. Daniella är, liksom Leif, medlem i gruppen MYS, en grupp som består endast 

av tidigare nedfrysta männsikor, cyborger och robotar som upplevt tiden innan katastroferna. 

De har själva satt som sitt mål att samla ihop information om hur världen ser ut idag till flora, 

fauna osv. Hur samhällena har utvecklats etc. Allt detta  skall sedan lagras i MYS:s dator, en 

Norén/Einstein 7:7 (förövrigt den första i Nobels Cyberdator-serie), för att, ja just det, ja… 

Det är bara ledningen som vet projektets egentliga anledning. Denna uppgift passar den 

nyfikna och intresserade Daniella som handsken för handen. Hon har snabbt övertygat den 

inte lika entusiastiske Leif att engagera sig och bli “operativ agent“. Leif och Daniella tillhör 

tillsammans med en mr. Thomas Moses Hindenburgsektionens operativa del och Leif och 

Daniella bor i en lägenhet i hamnkvarteren (var annars) eftersom Leif ständigt måste kunna 

kontakta Daniella, om något av hans cybernetiska tillbehör skulle få en knäpp. Därför spelar 

de ett gift par så att inte omgivningen skall fatta misstankar. Det slumpade dock sig så att 

Daniella och Leif blev lite “småkära“ i varandra, även om Daniella viftade bort allting med 

tankar om stundande 40-årskris som ursäkt men kunde inte hålla sig ifrån Leif tillräckligt 

mycket och det började blossa upp en affär igen. Nu har det till och med gått så långt att de 

funderar på att gifta sig på riktigt… 

 

Daniella kommer att göra allt för Leif och för att se världen och kunna rapportera tillbaka till 

basen i Hindenburg. Eftersom deras nya fiskarvänner verkar vara på väg att fiska strax utanför 

Åland kanske man kan komma på ett sätt att få dem att gå iland och stanna lite. Du vill för allt 

i världen inte missa en chans att få se Åland och rapportera till högkvarteret. Det skulle vara 

en merit, det! 

 



Utrustning 

Daniella har med sig två uppsättningar praktiska kläder med fickor, öglor och bälten. Hon har 

en polaroidkamera (36 exp), en bandspelare, en verktygslåda för finelektronikoch  reservdelar 

till Leifs cybernetik, 256 kronor samt NFM standardutrustningspaket, se sid 14 i Mutant 2 - 

Världsboken. 

 

Typiskt citat: 

Leif, älskling? 

Ett klassiskt errata: Slangklämman, med överläggande parallaxspinnaraxlar, har gått av! 



Shopenhauer - FMD (Sköldpadda) 

 

Ålder: 23 år 

Längd: 258 cm 

Vikt: 198 kg 

 

Mutationer: 

Gälar & simhud, sugkoppar, stor och sonar. 

Defekter: 

Sänkt grundegenskap (Dålig syn -20% utan glasögon). 

 

Utseende & personlighet 

Shopenhauer är en gigantisk muterad sköldpadda som rör sig graciöst och lätt trots hans 

enorma storlek och tyngd. Han har gälar, simhud och sugfötter vilket gör honom till en 

formidabel fiskare. Han besitter även mutationen sonar, vilket kompenserar för hans dåliga 

syn. Shopenhauer är glad, gemytlig och trevlig.  Han är en skämtare och behandlar alla 

vänligt. Han tycker inte om att bli särbehandlad bara för att han är ett muterat djur - inte äns 

om det innebär privilegier. Hans kropp gör det svårt för honom att hitta passande kläder så 

oftast går han endast klädd i ett höftskynke eller motsvarande. Han tycker väldigt mycket om 

Torbjörn, bergsvikens matros, en man som verkligen uppskattar honom för den han är.  

 

Historia & bakgrund 

Shopenhauer arbetade under sina första 15 år som cirkusartist tillsammans med ett 

kringresande gycklarsällskap. Han arbetade som clown, som akrobat (!) och som en del av 

“The Fighting Duo“, en tvåmansshow i vilken deltagarna pucklade på varandra med knivar 

och svärd samt använde sig av allehanda knep för att besegra sin motståndare. När 

gycklarsällskapet vid ett tillfälle var i Hindenburg beslöt han sig för att hoppa av truppen och 

försöka försörja sig på ett lite mer konventionellt sätt. Under ett krogslagsmål blev han 

bekannt med Klaus som gav honom jobb på sin båt, Bergsviken. Efter ett par år har relationen 

gått från arbetsgivare-arbetstagare till vänskap. Numera är Shopenhauer alltså en fiskare 

(något som hans konstitution gör honom formidabel som) tillsammans med Torbjörn, Klaus 

och Pekka på bergsviken. Dessutom fungerar han som Bergsvikens eldare då han är ganska 

stark och uthållig. Shopenhauers lojalitet står främst hos Klaus, Torbjörn och Pekka. I den 

ordningen. 

 

Shopenhauer är stor och stark och vet detta. Han är ingalunda macho utan tycker om att leva 

farligt. Få andra skulle fiska dräparspigg, gaddsnarare och minthaj i dessas egna element. Han 

tar gjärna risker; “Det skall vara lite sport“, som han brukar säga. Han skulle utan tvekan 

riskera livet för Klaus eller Torbjörn och förmodligen också för Pekka och han vill inte ha 

något i gengäld. Om han har något i överflöd, eller om han kan göra något för någon annan 

utan att det drabbar honom hårt och negativt så ger han bort det eller gör vad det nu var. 

 

Shopenhauer lider av mycket dålig syn. Han har glasögon som hjälper upp detta samt 

mutationen sonar som ger honom en ypperlig rumsuppfattning. Dock har han svårt att sikta 

eller identifiera en fisk på längre håll (han är närsynt). Shopenhauer använder av 

utseendemässiga skäl nästan aldrig sina glasögon och tar oftast hellre nackdelarna med dålig 

syn än omgivningens skrattsalvor. 

 

Utrustning 



Shopenhauer har ett antal tygtrasor som han använder som kläder, 80 kronor samt allehanda 

fiskedoningar såsom spå, ett tiotal drag och en skyffel. Ett par ohyggligt fula (specialbyggda 

för honom) glasögon. 

 

Typiskt citat:  

Kowabunga! (Nej, faktiskt inte) 

Det här blir fina fisken, jag behöver inte ens visa mig på styva linan. 

Hmm, skulle inte en autowobbler vara ett bättre drag, jag menar vind från väster… 



Klaus - IMM 

 

Ålder: 41 år 

Längd: 193 cm 

Vikt: 107 kg 

 

 

Utseende & personlighet 

Klaus är stor, biffig och bred. Han har ett bullrande skratt och nävar av betong. Han är trevlig 

och samtalar gärna med allt och alla. Förolämpa honom dock inte, han har kort stubin! När 

han blir arg ser han allt rött. Bord och stolar ryker och porslinsserviser går i kras. Det enda 

som han dock inte har hjärta att skada är Bergsviken - hans stolta skepp vars vita köl klyver 

vågtopparna med en sällan skådad grace, en elegans som inte är av denna världen, och den är 

min, bara min… 

Ja, så kan det låta när Klaus sätter igång att tala om sitt kära skepp. Man kan inte tro att han är 

gammal body bomber… 

 

Historia & bakgrund 

Klaus är alltså gammal body bomber. En av de få ickemuterade d:o som lyckats väl inom 

sporten faktiskt. När han fyllde trettiofem, en aktningsvärd ålder för en body bomber, beslöt 

han sig att dra sig ur den våldsamma delen av sporten. Han tjänade en del pengar på 

vadslagning och uppvisningsmatcher, lät en god vän placera pengarna åt honom, och tog det 

lungt. Den gode vännen, en djupt fiskeintresserad man, placerade alla pengarna i en 

fiskeodling ute på en ö i skärgården. Klaus blev ursinnig men åkte likväl ut för att se på 

odlingen. Båten hade knappt lagt ut förrän han upptäckte att havet var hans rätta element. Han 

stannade på sin ö, och skötte sin fiskeodling. När denna blomstrade och blev tillräckligt 

framgångsrik sålde han densamma och köpte för pengarna som det inbringade båten 

Bergsviken, en stolt ångbåt, från vilken han nu ämnade bedriva sitt fiske. En gång när han låg 

i hamn råkade han in i ett rejält krogslagsmål från vilket bara han och en annan man, en 

gigantisk sköldpadda, klarade sig stående. Dessa upptäckte snart att de kom bra överens och 

Klaus, som behövde en man till att fylla ut tomrummet på bergsviken, anställde denne. 

Shopenhauer, som sköldpaddan hette blev snart hans vän och kamrat och deras relation 

övergick från att vara yrkesmässig till vänskaplig. De ger sig ofta ut på långresor tillsammans 

med den övriga besättningen, Torbjörn, Klaus kusin och tillika matros på bergsviken, samt 

Pekka, gruppens kock, även han en ypperlig fiskare. 

 

Utrustning  

Klaus äger Bergsviken, ca 5000 kronor (varav ca 3500 är placerade i Hindenburg), en kajplats 

i Hindenburgs hamn (pir 5), allehanda fiskeutrustning (sportfiske samt trålfiske). Allehanda 

båtredskap samt en hel del kuriosa som är placerat lite överallt på båten. (Fråga din SL om det 

är något särskilt du vill ha). 

 

Typiskt citat: 

Jasså, här dammas på? Då skall vi se vem som kan damma på värst… 



Leif Kliché (Alias Leif Hamilton) - CYB 

 

Ålder: 32 år 

Längd: 193 cm 

Vikt: 123 kg 

 

Cybernetik: 

Förstärkt skalle (abs 12), geigermätare, ir-öga, klocka och miniräknare, teleskoparm (5 meter, 

bräcklig), verktygshand (borr, cirkelsåg, laserpistol), cyberjack, överväxel och superstyrka. 

 

Utseende & personlighet 

Leif är cyborg och stridis. Han föddes 2056 i Umeå men flyttade vid fem års ålder till Lund. 

Han har därför en ganska lustig accent som har en för honom positiv inverkan på det motsatta 

könet. Överallt på Leif finns “metallutväxter“, olika utbuktningar och påbyggnader. Om man 

såg Leif naken skulle man se att det inte finns mycket kvar som verkligen är Leif. Leif 

jobbade som vakt i Daniellas enklav under katastrofen och de tinades upp samtidigt. Leif var 

förr en viril soldat som utrustats med allehanda extravagansa för att bli ett formidabelt 

mordredskap. Under åren i kryo-frys blev dock hans cybernetik väldigt ansatt och nu är Leif 

blott en skugga av sitt forna jag. Hans leder är en smula stela och ibland gnisslar han. Hans 

cybernetik uppför sig synnerligen slumpmässigt och det verkar inte finnas någon som helst 

ordning på när och hur hans implant fungerar. Detta har gjort att Leif är ytterst försiktig när 

det gäller att använda sin cybernetik, dels för att något skulle kunna gå fatalt fel och någon 

blir skadad och dels för att han är mycket mån om sin image inför Daniella.  

 

Historia & bakgrund 

Daniella är Leifs stora passion. De träffades som sagt var redan på 2000-talet i den enklav 

som kom att bli deras viloläger i ett par hundra år. Leif var kär i Daniella redan då, men hon 

var känd som en hård och svårflirtad kvinna som bara hade sin karriär i huvudet. Daniella och 

Leif blev upptinade samtidigt och båda blev medlemmar i MYS, Hindenburgsektionen. De 

blev inhysda under falska namn, som man och hustru. Dock blev det faktiskt en liten romans 

mellan dem men Daniella verkade mest vara besvärad. Nu har det dock blossat upp igen och 

de talar lite om att kanske gifta sig. Daniella är kvinnan som ömt vårdar Leifs cybernetik när 

den går sönder och som ser till att förgylla hans vardag på alla de sätt. Kanske är det för att 

hon påminner honom om tiden innan som han är så fäst vid henne?  

 

MYS är en grupp som består endast av tidigare nedfrysta männsikor, cyborger och robotar 

som upplevt tiden innan katastroferna. De har själva satt som sitt mål att samla ihop 

information om hur världen ser ut idag till flora, fauna osv. Hur samhällena har utvecklats etc. 

Allt detta  skall sedan lagras i MYS:s dator, en Norén/Einstein 7:7 (förövrigt den första i 

Nobels Cyberdator-serie), för att, ja just det, ja… Det är bara ledningen som vet projektets 

egentliga anledning. Daniella övertygade Leif om att även han skulle vara med och smickrad 

över att Hon ville ha med Honom tog han genast värvning som operativ agent. 

 

Leif tycker inte om havet och blir lätt svartsjuk. Att åka och titta på några kräftor som “gör 

det“ tycker han låter fullständigt idiotiskt men dit Daniella går; dit går även Leif. Han klagar 

dock inte (han klagar aldrig) och underdriver gjärna om någon skulle uppmärksamma hans 

gröna uppsyn (sjösjuka). 

 

Leifs stora passion är att sjunga och han är faktiskt ganska bra. Han brukar alltid sjunga när 

han slåss eller om han måste koncentrera sig. Han är en musikaliskt all-ätare, men har fastnar 



för Evert Taube och hans skärgårdsidyller och ballader. Förtillfället är hans favorit “Brittisk 

ballad“ och han hörs ständigt nynna:  “Det är svårt att vara kvinna, ge mig barnet, du skall 

finna, fast du svek mig Alice, älskar jag dig än!“ 

 

Utrustning: 

Batong, stridskniv, en kevlardräkt (sliten skyddar 3/5/4 överallt utom huvud, händer och 

fötter), 3 gasstopper, 1mmokub, spegelsolglasögon (får honom att se ut som Sven-Bertil 

Taube), en freestyle med batterier (4st) och ett kassetband  med hittat av “gamle Evert“ samt 

NFM standardutrustningspaket. 

 

Typiskt citat: 

Mitt namn är Hamilton, Leif Hamilton! (Fast numera Kliché, Leif Kliché). 

 



Pekka von Kosken - PSI 

 

Ålder: 33 år 

Längd: 163 cm 

Vikt: 60 kg 

 

Mutationer: 

Dödsknäpp, förbränning, regenerera. 

Defekter: 

Tillfällig stupiditet, Bakslag. 

 

Utseende & personlighet 

Pekka är liten och tunn trots hans glupande aptit. Han äter gjärna och ofta och blir lätt hungrig 

eller rastlös om han inte får äta. Finns det mat äter han nästan alltid. Han är väldigt trevlig och 

pratglad och drar sig inte för att berätta en eller två dåliga fiskehistorier eller skämt. Han har 

inget bordsskick eller sinne för när han går för långt. Han är en ren naturlig människa som 

ingen egentligen kan bli arg på, just för att han har ett sken av hederlighet och naivitet över 

sig. Han ser inte mycket ut för världen men lurar på oanande krafter. Han har dåligt 

självförtroende men hävdar sig gjärna på det område där han vet att han är att räkna med - 

matlagning. 

 

Historia & bakgrund 

Pekka är PSI-mutant. Kort och tanig, men innanför den föga virila ytan döljer sig oanade 

krafter. Att vara PSI-mutant är ungefär detsamma som att vara förföljd eller jagad. Det finns 

ett antal organisationer som sysslar med förföljerser och övergrepp på dina likar. På grund av 

detta är de flesta PSI-mutanter ofta medlemm i en motståndsgrupp som med mer eller mindre 

militanta metoder bekämpar ickemuterade på precis samma dåliga sätt, eller så bor de i 

isolerade samhällen, ofta i grupper för att vara starka, långt ifrån de större samhällena. Pekka 

tillhör ingen av dessa kategorier. En av hans allra bästa vänner är ickemuterad. Han umgås 

inte med några PSI-mutanter, och han är bosatt i Hindenburg - Pyri-samfundets största stad. 

Pekka har aldrig talat om för någon att han är PSI-mutant. Ingen av hans nära vänner vet om 

det, inte ens Shopenhauer som sitter lite i samma båt eftersom han är ett muterat djur. Pekka 

använder i det närmsta aldrig sina krafter. Han har aldrig blivit ertappad som PSI-mutant.  

Pekka insåg relativt tidigt att han trivdes bäst till havs och spenderade sin ungom kuskandes 

runt på båtar osv. Han slog sig snart in på fiske och fann sig vara en naturlig talang. Han blev 

snart skicklig på området och började försörja sig som fiskare. Han lärde sig att laga till 

läckerbitarna och blev snart en fullfjädrad kock. Han fick arbete på “Big Billy Bob“ i 

Hindenburg och det var där han mötte Klaus som genast föll för tanken med en 

fiskeintresserad kock som matros/kock/alltiallo på Bergsviken; Klaus båt. 

 

Pekka skulle ALDRIG skada ett djur, hellre dör han. Djuren är de enda varelser som han är 

säker hos. Han skulle aldrig skada dem och de känner det och skadar sällan Pekka. Fisk är 

dock ett undantag. Han fiskar gjärna, men slänger tillbaka fisken om han inte är hungrig 

(vilket han oftast är). Skaldjur (hummrar, kräftor etc) räknas inte till fisk. 

 

Utrustning: 

Kokbok, fältkök, salthaltmätare för vatten, allehanda fiskeutrustning, bok: Fiskar i färg (marin 

fauna)*1,  

196 kr, kryddor och råvaror för matlagning i Bergsviken. 

 



Typiskt citat: 

 

 

*1 Det är denna bok som ger spelarna tillåtelse att när som helst under äventyrets gång läsa i 

fiskekompendiet. 

 


