
Kära spelare!

D
u tillhör alltså de modiga som vågat sig på sångstriden på Wartburg till Ars Ma-
gica. Eftersom det i utskicket står att det eventuellt blir tillfälle till sång under 
passet tänkte jag förklara orsaken till detta konstiga sätt att spela. Sångstriden på 

Wartburg är nämligen inte bara namnet på äventyret, utan också en levande tysk sagolegend 
med starka historiska anknytningar. Berättelsen utspelar sig i det tyska landskapet Thüring-
en och cirkulerar kring den underlige lantgreven Hermann von Thüringens hov just i början 
av 1200-talet. Lantgreven var en man som älskade sång och poesi, och bjöd in fattiga poeter 
och trubadurer från när och fjärran. En av dessa poeter är du (ifall du inte spelar Johan I av 
Brabant), och du trivs mycket bra på slottet. Konkurrensen är dock hård, fler diktare tävlar 
om en plats vid matbordet. Därför är varje nykomling en potentiell fiende. Sagan handlar i 
sin ursprungliga form om en sångstrid på liv och död som får en hel del komplikationer.

Diktandet och sången är något man i denna period tar på största allvar. Det är mycket få 
människor som kan författa verk som kommer att gå till historien, men de som har för-
mågan blir bemötta med vördnad, ävem om man liksom i ditt fall bara är en fattig riddare. 
Detta avspeglar sig i en speciell regeländring som så att säga sätter atmosfören. Sjunger ni 
det ni gör har ni helt enkelt större chans att lyckas med det ni gör.

Historien om Wartburg är som sagt historisk, vilket innebär att äventyret är skrivet på ett 
speciellt sätt. Alla karaktärer ni möter under spel, och en större delen av händelserna har en 
stark anknytning till samtida sagor och legender. Kanske känner ni igen vissa namn scener. 
I vissa sammanhang kan detta vara ett hinder, eller till och med spelhämmande, men detta 
är medvetet för att behålla sagans ursprungliga autenticitet. Detta är dock ingenting du 
behöver fundera på, utan har endast inneburit att jag som författare tvingats välja bort vissa 
idéer. Förhoppningsvis kommer en alldeles speciell stämning att infinna sig med vetskapen 
att allt och alla ni möter är hämtade ur sagor som berättades i denna tid. Bli inte heller 
förvånad om du i bokhandlar eller bibliotek får syn på böcker som din karaktär författat, 
eller varför inte lyssna på Wagners opera Tannhäuser och höra hur feta operagubbar tolkat 
sångstriden.

Så kommer vi slutligen till det tråkiga i att inte ha några kvinnliga karaktärer. Där stod valet 
mellan att bryta ursprungsberättelsen eller behålla de gubbar som faktiskt var där. Jag valde 
det tidigare och lovade mig själv att nästa gång skriva en berättelse men endast kvinnliga 
karaktärer.

Så. Nog från mig. Spela och ha kul.    /Linus Andersson


