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En gammal saga

“Den som i dag prunkar, är till nästa års arm. Berömmelsen grönskar ock som klövergräs. Men Thüring-
ens blomma lyser genom snön. Sommar och vinter blomstrar dess lov”

Detta Ars Magica-äventyr är baserat på en tysk legend från 1200-talet, sångstriden på 
Wartburgs slott. Sägnen har bearbetats av sagoförfattaren E. T. A. Hoffman likväl som 
kompositören Rickard Wagner i operan Tannhäuser, och kommer nu även att bearbetas av 
dig, mig och våra spelare. I enkel form kan man beskriva en version av legenden som följer, 
detta är historien jag har utgått från:

Det finns i början av 1200-talet ett slott i det tyska landskapet Thüringen som heter Wart-
burg. Slottets greve, Hermann von Thüringen är en man som älskar dikt och sång, och har 
alltid en stor skara diktare i sitt hov. För grevens förnöjelse utlyses en sångstrid där sångare 
skall besjunga världens främste nu levande härskare. Sångstriden kan jämföras med en dödlig 
tornering, förloraren hängs nämligen nästföljande dag.
 Till denna kamp anmäler sig en nyanländ riddare vid namn Tannhäuser. Han utmanar 
tysklands främsta diktare, bland annat Walter von der Vogelweide och Wolfram von Eschen-
bach, att finna en härskare som ens är en tredjedel så god som Österrikes furste Leopold den 
ärorike. Utmaningen antas, men Tannhäuser förlorar och anklagar sina motståndare för orent 
spel. En skiljedomare tillkallas, trollkarlen Klingsor från Ungern. Klingsor kommer med en 
lösning på tvisten – om diktarna lyckas lösa en svår gåta har de visat att deras ord är sanna och 
vinner.

I sin utformning är berättelsen simpel, precis som sagor i allmänhet brukar vara, och passar 
väl in i Ars Magicas värld. Den blir snäppet intressantare av att det finns starka historiska 
anknytningar. Rollpersonernas karaktärer har verkligen levat, och man kan finna deras 
diktverk i bibliotek eller bokhandlar; slottet är numera en turistattraktion och bilder av 
sångarsalen finns på internet.
 Ett problem med att rollspela en historia som redan finns blir förstås att karaktä-
rerna kommer att slå in på helt andra spår än den som följer sagan. I Wartburgs sångstrid 
gör inte detta så mycket, upplägget kommer att vara ganska öppet. Jag presenterar den 
tintroducerande texten som följer: Först kommer en omgivningsbeskrivning med en ge-
nomgång av slottet och ett par ord om landskapet samt Thüringerskogen. Därefter beskrivs 
äventyrets handling i Ars Magica-tappning samt huvudaktörerna, lantgreven Hermann von 
Thüringen och trollkarlen Klingsor. Till sist, innan själva äventyrstexten börjar förklaras 
äventyrets tema, lite regeländringar, hur man ska tackla själva sången och så vidare.
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Wartburg och dess omgivning

Sagan utspelar sig i det tyska landskapet Thüringen. På kartan ligger det precis i mitten av 
det som idag är Tyskland, norr om Bayern. Runt slottet breder Thüringenskogen ut sig, en 
djup urskog dit folk sällan letar sig. Bland dessa träd jagar nämligen den spökliga jägaren 
Hakelberg och hans följe av andar, och om man går för djupt in i skogen kan man plötsligt 
bli hans villebråd.

En bit ifrån Wartburg ligger den lilla staden 
Eisenach, men eftersom berättelsen inte kom-
mer att utspelas där behöver den ingen vidare 
beskrivning.

Slottet Wartburg byggdes på 1060-talet av sväl-
tande bönder som fick bröd för mödan. Enligt 
sägnen var det den dåvarande greven Ludwig 
Springaren som fick idén till slottsbygget. Då 
han var ute och red fick han se ett högt berg och 
bestämde att där skulle hans borg stå. Marken 
var dock inte hans, utan tillhörde släkten Fran-
kenstein. Han lät i hemlighet forsla jord från 
Eisenach upp till berget, och fick tolv vittnen 
att sticka sina svärd i jorden och svära dyrt och 
heligt att de stod på Thüringens mark. Efter den 
eden kunde inte Frankensteinarna göra någonting åt borgbygget. Notera: Denna historia 
beskrivs ytterligare vid presentationen av Klingsor och Hermann von Thüringen.

Ursprungligen hade slottspalatset 
endast två våningar, men år 1130 
byggdes det till en tredje våning. 
Denna våning utgjordes helt av en 
stor festsal. Festvåningen har högt i 
tak och vackra målningar på väggarna. 
Fönstren är bågformade och har fär-
gade glasrutor vilket gör att rummet 
badar i färger då solen skiner. Taket 
hålls upp av konstfulla pelare och på 
kvällarna tänds taljljus i stora gjut-

Slottet Wartburg

En exakt kopia av Wartburgs festsal.

Bilden är egentligen tagen från Neuschwanstein
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järnskandelabrar. På våningen under låg lantgrevens gemak och sångarsalen, vilken förstås är 
viktig för denna historia. Sångarsalen är mindre utsmyckad än festsalen, men har gobelänger 
på väggarna och en scen där diktarna får framföra sina sånger. Ifall det var många besökare 
i slottet blev det ofta väldigt trångt i sångarsalen.

Wartburg har en god defensiv position uppe på berget. Bergstoppens form har gjort att slot-
tet byggdes avlångt, som man kan se på de två översiktskartorna nedan. Karaktärerna bor i 
små kammare på olika platser i slottet, troligtvis i riddarhuset (markerat som nummer 4 på 
översiktskartan) och gästsalen (nummer 7). Själva palatset är slottets största byggnad (13). 
Andra nämnvärda byggnader är badhuset (12); vattencisternen (10) och porthuset (3).

Wartburg ansågs vara en av Tysklands vackraste slott, som till och med kunde mäta sig med 
kejsarborgen i Gelnhausen, något som lantgreven Hermann von Thüringen var stolt över. 
Jag kommer inte att beskriva slottet mer ingående, minutiösa beskrivningar kommer troligt-
vis inte att behövas under spel. Vill du få en bildgenomgång rekommenderar jag ett besök 
på Wartburgs hemsida: www.wartburg-eisenach.de
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Sångstriden à la Ars

Slottet Wartburg är en plats där underliga saker kan hända. Den magiska auran är stark här, 
vilket får slottet att verka trolskt och fjärran. Platsens historia började innan själva borgbygget 
1067, med en vadslagningslek mellan två ungdomsvänner. Den ena parten var trollkarlen Kling-
sor, som trots att ha blivit magiker hade god kontakt med den andre, Hermann von Thüringen. 
Hermann, som redan i unga år var en underlig man, sade sig kunna utföra samma bragder som 
Klingsor, trots att denne nu förfögade över väldiga krafter. Klingsor som gillade utmaningar och 
gärna på ett påhittigt sätt ville sätta dit Hermann kom på en kampgren. Innan årets slut (detta 
var 1067) skulle de båda bygga varsitt slott på den krigiska släkten Frankensteins ägor. Den 
som hade det vackraste slottet skulle vinna.
 Klingsor satte genast igång genom att täcka ett stort skogsområde med trolsk dimma 
som aldrig lyfte. I skydd av dimman tillkallade han andar som reste ett vackert slott åt honom. 
Hermann hade en annan strategi. Han fraktade jord från sin egen hemort Eisenach och fick 
tretton vittnen (en var han själv) att svära att de stod på Thüringens mark. Därefter stal han 
böndernas utsäde, och gav det tillbaka i utbyte mot att de byggde Wartburg åt honom. Många 
tusen arbetade åt honom för att slippa hungersnöden.
 Då Klingsor och lantgreven återigen träffades stod det klart att Wartburg var det vack-
rare. Runt Klingsors slott hade dimman inte lyft, och det magiska murbruket började spricka. 
Hermann hade börjat omgivas av en magisk aura, 
kanske på grund av att han bemästrade en magiker. 
Denna aura gjorde Wartburg till en underlig plats, 
och gjorde även att han inte åldrades nämnvärt. När 
sagan äventyret börjar är lantgreven nästan 200 år 
gammal.
 Klingsor tog förlusten väl, och förundrades 
över sin vän. Under årens lopp har de givit varandra 
olika sorts mindre utmaningar och det står ungefär 
lika mellan dem. Klingsor kom då på idén med 
sångstriden. Utmaningen gällde vem som kunde 
finna världens främste diktare. Klingsors strategi var 
att låta en enda riddardiktare (Tannhäuser) uppleva 
väldiga mysterier och äventyr och sålunda skapa en 
människa som ur egna erfarenheter kan skapa de 
största av sånger. Lantgreven å andra sidan har ing-
en speciell strategi, utan öppnar Wartburgs portar 
för världens sångare och bjuder dem vin och mat i 
sådan ymnighet att de ur glädjen därav, och rädslan 
för att bli ivägskickade skapar de bästa verken.

Klingsor och lantgreven Hermann von Thüringen
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Hermann von Thüringen

“Hav var en diktälskande, gästfri herre, som höll sitt “glänsande hof” på Wartburgs slott. [...] “Lantfrefven 
förslösar sina håfvor tillsammans med stolta hjältar. Om ett foder godt vin än kostade ett tusen pund, 
skulle hos honom dock ingen riddares bägare stå tom.” [...] På hans vänner skalderna tyckes hans personlig-
het ha utöfvat en rätt stor trollmakt.”

Hermann von Thüringen är en person som är större än livet, en människa som lever varje 
ögonblick till fullo. Han skulle ha kunnat vara en av Tysklands största hjältar om han givit 
sig ut i krig och äventyr, men de bragder han har utfört har inte blivit kända eftersom de 
skulle riskera att sätta hans vän Klingsor i stora problem. Det är något trolskt över Hermann, 
och folk i hans närhet tyr sig naturligt till honom, och delar ofta hans humörsvängningar.
 I denna saga är Hermann en auktoritär betraktare, en furste alla vill imponera på. 
Han är modig, givmild, dygderik och en god kristen. Han reflekterar inte mycket över att 
han är så gammal, utan ser det som det mest naturliga i världen. Kanske på grund av hans 
band med trollkarlen tar han det onaturliga som självklart.
 Hermann ser ut att vara i 50-årsåldern. Han är lång och relativt kraftig, med ett 
långt ryllene hår och skägg i samma färg. Han bär vackra men något slitna kläder. Han är 
gift med furstinnan Sofie Wittelsbach.

Färdigheter: Det är inte tänkt att Hermann ska vara en aktiv deltagare i händelserna, men 
anta mycket höga värden i det mesta.

Klingsor av Tytalus

Klingsor är, liksom Hermann von Thüringen, en mycket gammal man. Han bor i ett torn-
komplex i Ungern och har på sista tiden blivit allt mer enstörig. Han bryr sig inte mycket 
om politiken i Hermes orden men har fortfarande en stark ställning och ett rykte om att 
vara mycket kraftfull.
 Klingsor är en mörkhyad man med långt hår och skägg. Han klär sig i vackra sam-
metskläder med guldbroderier och bär en fezliknande hatt på huvudet. Han ser ut att vara i 
50-årsåldern. I sin uppenbarelse är han mystisk och kraftfull, lekfull men också lättirriterad. 
Bor i covenantet Schastelmarveil.

Förmågor: Anta värden på mellan 15 och 20 i varje Art och Form. Hög intelligens.
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Tre teman

Sagan kan delas upp i tre delar som var och en har en egen stämning. Tanken bakom denna 
uppdelning är dels för att motverka att berättelsen stagnerar eller blir svårhanterad, dels 
för att sagans händelser faktiskt gör sig bättre med lite olika infallsvinklar. Det kan vara en 
idé att berätta om dessa teman för spelarna, så kan de ha en speciell stämning i åtanke då 
de spelar. Känner du som spelledare inte för att göra denna uppdelningen är det självklart 
bara att strunta i den, men det kan vara kul. Rent speltekniskt inverkar dessa teman på vad 
karaktärerna får för fördelar då de sjunger (se karaktärersbladen).

Del 1 — Melodrama och humor
I den första delen blir det troligtvis en hel del humoristiska inslag, inte minst eftersom 
spelarna förhoppningsvis framför sånger under själva sångstriden. Karaktärerna kommer 
alldeles säkert att göra mycket dumheter, men sådant accepteras så länge inget går ordentligt 
över styr. Wartburg målas upp som en plats där stoj, fylla och gamman är vardagsmat och 
ingen knorrar över att få ett stop bayerskt öl hällt över huvudet. Stämningen kan jämföras 
med den i Ronja Rövardotterfilmen men inte riktigt som Monty Python.
Inverkan på fördelar: Ifall karaktärerna sjunger (förutom Johan den förste av Brabant) får 
de räkna in bonusen om sången handlar om glädje, bragder, glättig kärlek och spelad sorg. 
Inga snyftare. Magisk aura: +4

Del 2 — En plötslig tyngd
Efter sångstriden är avklarad kommer troligtvis en skiljedomare i form av Klingsor att kallas 
från Ungen. Hösten lider mot sitt slut, flera gäster lämnar slottet i rädslan för ett annalkande 
krig, och en dysterhet lägger sig över slottet. Här är det tänkt att spelet går på långsammare 
växel. Kanske någon kär vän dör, eller bekänner lantgreven sin sorg över att hans hustru inte 
älskar honom. En kylig morgon är Wartburg belägrat, och den trolska stämningen är som 
bortblåst. Kanske är Hermann von Thüringen bara en gammal galen borgherre som allt för 
länge har flytt undan verkligheten och låtit sitt folk lida. Tänk Rosens Namn.
Inverkan på fördelar: Endast mer sorgsna eller allvarliga sånger ger fördelar. Ingen buskis-
humor eller trallvänlig ramsa. Magisk aura: +1

Del 3 — Mystik och en återgång till sagans skimmer
Då Klingsor anländer är avslutningen nära. Wartburg blir åter en mystisk plats, kanske den 
sista plats där allvaret kan lättas och hjärtat får råda som det vill. Belägringen blir kanske 
snarare en metafor för den verkliga världen som hotar rasera denna vackra sagoplats. Med 
lite uppfinningsrikedom och hjälp från Klingsor och Hermann får de dock bukt på proble-
men och sagan slutar lyckligt.
Inverkan på fördelar: Alla sånger ger fördelar. Magiska aura: +6
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... och så sången

Denna rubrik kan vara den knepigaste, det är åtminstone den som har gett mig mest hu-
vudbry. Tanken är ju att äventyret ska spelas med inslag av sång både från spelarnas och 
spelledarens sida. I bästa fall kan det bli en sjudundrande session, i värsta fall kan det bli ett 
ordentligt magplask. Det kan vara flera orsaker till att det inte blir så mycket sång, kanske 
blyghet är den främsta, eller för den delen att man tycker att det är töntigt.
 Tanken är inte att spelarna ska skriva ihop egna små rimmande sånger (även om det 
förstås skulle ge ordentliga plus på tärningsslagen), utan snarare att de sjungpratar. Tänk 
opera eller musikal, rap och hiphop-rhymes passar troligtvis inte.
 För att få lägga till sin färdighet i sång till sina slag (se exempelvis Wolfram von 
Eschenbachs karaktärsblad) räcker det ofta med att bara påkalla uppmärksamheten och 
sjunga fram det man skall göra, exempelvis: Min käre vän Johan, vad säger du! Har den fege kraken 
utmanat dig till duell? (spelaren håller ena handen på bröstkorgen, andra fladdrande i bästa operastil, hon börjar 
sjunga) Låt oss gå, kom an mina vänner. Med svärd och sköld och... öööh... mod ska vi ge honom vad han tål. 
Hans spillda blod är vårt mål... hehehe... Var håller han hus? Vi ska söka honom med lykta och ljus... och sen ska 
han allt få svälja sina ord. Framåt! En sådan sång skulle ge full bonus, dels för att hitta duellanten, 
dels på alla slag om det skulle bli en duell där sångaren skulle ställa upp. Visserligen är det 
kanske ett lite dåligt exempel för att det egentligen inte är tänkt att bli så mycket svärdsstri-
der, men du förstår nog. Observera dock att spelarna måste offra ett självsäkerhetspoäng 
varje gång de använder sin sång för att få bonus på slagen.
 Det kan vara en idé att värma upp spelarna innan ni börjar med en kort röstövning. 
Börja med att gå runt i rummet och sjung alla vokaler, som aaaaoooooouuuuuuååååååeeeeeiiiiiii-
yyyyäääääöööööööö, fortsätt sedan med ssssssssss, rrrrrrrr, mmmmmm etc.

Kommentarer

Fyra av fem spelarkaraktärer är sångare. Den femte är en hermetisk magus från Normandie 
som är här bland annat för att undersöka Hermann von Thüringens magiska aura. Den 
fungerar helt enkelt så att auran omsluter allt i hans omgivning och förändras med hans 
humör, från +1 till +6.
 Om det skulle behövas finns en hel del bihistorier vid sidan av huvudhandlingen. 
Använd dem i mån av behov. Alla dessa har historisk eller mytisk bakgrund, nästan alla 
karaktärer likaså. Källorna till dessa historier är bland annat Wagners Sagor av A. U. Bååth 
(1901); Hexikon av Alf  Henriksson; Parzifal av Eschenbach; massa hemsidor...
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Förhistoria

Ett par händelser före äventyrets början påverkar historien. Dessa kan beskrivas ganska en-
kelt. För ett år sedan, 1205, utlyste lantgreven Hermann von Thüringen en sångtävling för 
att finna världens främste sångarpoet. Alla som lämnade slottet fick bära meddelandet med 
sig till alla världens hörn.
 Meddelandet nådde spelarkaraktärernas huvudantagonist Henrik von Ofterdingen, 
eller Tannhäuser som han kallas. Tannhäuser hade just lämnat Venus berg och var på väg 
till påven Innocentius III för att få förlåtelse för sina synder, och tänkte inte mycket på 
sångstrider (egentligen var det påven Urban IV, men för att kronologin ska bli rätt är det 
i denna saga Innocentius III). Mötet med påven blev dock inte lyckat. Innocentius III höll 
en torr trästav i handen och sade att Tannhäuser skulle bli förlåten då staven grönskade. En 
beskrivning av vad Tannhäuser egentligen hade haft för sig i Venus berg beskrivs vid hans 
karaktärsbeskrivning.
 Ännu en bihistoria kommer att påvera berättelsen, se karaktären “Aubry de Mont-
didier och hunden Dragon”.
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Del 1 – Sångstriden

“Ett brak kan höras i den thüringska skogen och en blek beriden gestalt tar sig nedför en slänt. Hästen 
snubblar och från ryttaren hörs ett tyst kvidande. Året är 1206 och hösten har färgat löven i eldens 
färger. Jakten har pågått i snart ett timglas tid, men allt är tyst och vildsvinet har ännu inte visat sig. Med 
darrande armar sitter ryttaren av och stapplar fram till bäcken som gömts i lövskuggan. Wolfram von 
Eschenbach, kanske världens främste diktare dricker och kastar upp om vart annat. En enda tanke bultar i 
skallen — aldrig mer, aldrig mer. Stödd på jaktspjutet linkar han iväg till hästen då ännu ett brak bryter 
tystnaden. Ja just det. Så var det. Även de lider helvetets kval, hans såta dryckesbröder och tillika sångare. 
En rödögd Walter von der Vogelweide; en uppsvälld Reinmar von Zweter; den trötte Johan I av Brabant 
samt Henrik Skrivaren. Aldrig har bäddens bolster lockat som nu. Så yttras den självklaraste av frågor. 
Vad hände igår egentligen?”

Karaktärerna har tillsammans med Hermann von Thüringen givit sig ut på vildsvinsjakt, 
men är fruktansvärt bakfulla. De minns inte så väl vad som hände under gårdagen. Låt 
spelarna beskriva sina karaktärer och spela ett tag innan du kör första tillbakablicken. Till-
bakablickarna är helt enkelt händelser som utspelades förra natten. Man kan se det som 
minnen som sakta återkommer. Låt dem spela ett tag mellan fragmenten, så att det blir en 
kontrast mellan den lugna skogen och fyllans galna upptåg. Just denna första scen är relativt 
styrd för att få spelarna på kurs.

Första tillbakablicken
Fulla och varma letar sig riddarna ut på borggården för att svalka av sig lite och träna prick-
skytte med armborst och äpplen som kastas upp i luften. Alla är fruktansvärt fulla, så arm-
bortsloden flyger all världens väg. Man kan höra de glada skratten och musiken uppifrån 
festvåningen, och natten är skön. Men längre bort, vid stallarna, kan man se en riddare som 
har anlänt sent. De känner inte igen honom, men det är Henrik von Ofterdingen, Tannhäu-
ser. Det är inte tänkt att karaktärerna ska konfrontera honom nu, så avsluta tillbakablicken 
innan de hinner prata med honom.

Andra tillbakablicken
Stämningen är hög inne i festsalen. Tunnor rullas in och spräcks av rödbrusiga karlar och 
kvinnor. Långbordet är genomblött av all spilld öl och värmen får folk att glimma av svett. 
Det luktar stekos, spya, rosenvatten och svett. Det är fullt med folk — lantgreven och hans 
gemål samt kanske fyrtio personer till. Där finns munkar, riddare, nunnor, poeter, rika 
borgare, unga män och gamla kvinnor. Hermann von Thüringen får ett budskap viskat till 
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sig av en tjänare, och drar sig undan för natten. En fet man vid namn Biterolf  går över till 
karaktärernas hörna och ber om ett par ord. Han säger att han känner till mannen som 
anlände i natt, och att han hotar att utmana riddardiktarna för att vinna lantgrevens gunst. 
Han ber att de träffas vid stridsplatsen i thüringerskogen dagen efteråt (alltså nu) för att 
diskutera detta.

Den gamla stridsskådeplatsen
För mycket länge sedan utkämpades ett mindre slag i en glänta i skogen, enligt sägnen mel-
lan en dumdristig baron och den vilde jägaren Hakelberg. Hakelberg är en gast som jagar 
människor, och baronens följe blev nedgjorda till siste man. Deras rostiga svärd och rust-
ningar sticker upp från jorden lite här och var. Gläntan omges av åldriga lavbeklädda träd, 
och stämningen är spöklik. På en gammal märr sitter Biterolf.

Mötet med Biterolf
Irriterad och uppjagad, kanske på grund av mötesplatsen berättar Biterolf  om den ny-
anlände riddaren Tannhäuser. Han oroar sig för denne riddare. Han känner inte till hela 
historien, men säger att det ryktas att Tannhäuser har ridit rakt genom hela världen; brottat 
salamandern ur elden; funnit trolldomsmanteln som endast passar trogna fruar och tagit 
ett träd från Indien. Det sägs att han förbannar folk och fä, och att han knutit ett förbund 
med djävulen och nu blivit bannlyst av påven. Nu är han här, och Biterolf  vill bara varna 
riddarna. Han ger dem varsin stjälk av örten Agrimonia, mot förbannelser.

Jakten
Då de lämnar gläntan hörs ett jakthorn och det avlägsna skallet av hundarna. Någon har fått 
upp spåret på vildsvinet. Det ses som en stor ära att nedlägga djuret. För att döda vildsvinet 
måste någon slå över 9 med 1T10 + Per + jaga. Den som slår högst över 9 är den som till-
slut dödar bytet (om ingen gör det, anta att fru Weinsberg nedgör galten). Vildsvinsjakten 
går till så att hundarna springer ikapp svinet och håller det på plats medan jägaren dödar 
det med svärd eller spjut. De som jagar är följande (se persongalleriet):

Lantgreven Hermann von Thüringen  jagar inte aktivt
Tannhäuser     jaga 4, Per -1
Fru Weinsberg     jaga 2, Per 1
Gurnemanz von Hettingen   jaga 1, Per -1
Aubry de Montdidier (och hans hund Dragon) jaga 2, Per 1
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Ritten hem
Den lilla skaran jägare möter upp vid det döda vildsvinet och tjänare börjar släpa det hemåt 
till Wartburg. Detta är första gången de möter Tannhäuser, och riddaren ögnar dem noga i 
nästan en minut. Hermann von Thüringen introducerar dem för varandra, men Tannhäuser 
säger nästan ingenting. Han svarar på tilltal under ritten hem, men säger vare sig var han 
är på väg, var han kommit ifrån eller vad hans ärende är på slottet. Eventuellt kommer han 
med spydiga kommentarer om att det kanske blev lite väl mycket fuktande av strupen för 
riddarna i går natt.

I slottet
Väl tillbaka i slottet får karaktärerna vila fram till kvällen då en bankett hålls. Detta kan vara 
ett bra tillfälle att göra en ordentlig beskrivning av Wartburg och dess gäster. Kanske Alan i 
Dalen sitter och sjunger för sin tupp; kanske Libussa sitter och lägger spådomskort i stora 
salen eller stupar riddarna i säng för att sova bort bakfyllan.

Tannhäuser låser in sig på sin kammare och kommer inte ut förrän på kvällen. Han förbe-
reder ett spektakel som ska visas upp i kväll.

På eftermiddagen börjar drängarna att steka galten över öppen eld ute på gården. Alla 
känner doften av orientaliska kryddor och smält späck, och alla tittar trånande ned mot 
köttet.

Låt gärna den gamle riddaren Guingamor bekanta sig med karaktärerna, så att hans död 
(han dör av Tannhäusers spektakel under banketten) blir mer emotionellt laddad.

Banketten

Eldar är tända i de två spisarna, flammor letar sig upp mot väggarna från fyrkar av järn. I festsalen 
dukas ett väldigt långbord upp med så mycket mat att det knappt finns plats för silvertallrikarna. Korvar, 
äpplen, isterband, gröt med mandel och smör, grönsaksgrytor, honungskokta morötter och rovor, palster-
nackor och kol; Pastejer och kallskuret kött, knödel och sju olika såser – lika många som himmelrikets 
våningar; Där finns grillad kyckling och vaktelägg, lammfiol och skinka, pajer och buljonger för den som 
vill vila magen; Från stora ljusstakar dinglar brödkransar och skorpor, rökt och kokt fisk finns upplagda 
i stora tråg. Ur ett gyllene skrin med formen av Josef från Arimatea strör man kryddor värda sin vikt 
i guld; Vackert blåsta buteljer och väldiga vintunnor håller öl och cider, vin från hela världens druvor. 
Ögonen runt bordet glimmar, och aldrig har så många i samma rum varit så nära dödssynden som kallas 
begär. Och då har inte galten nämnts än, eller efterrätterna för den delen.
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Banketten är en härlig tillställning, där folk äter dircker och förnöjer sig. Spela gärna ut en 
del – sånger och diktande är mycket välkomna inslag. Den som nedlade vildsvinet får äran 
att bedja bordsbönen.

Då alla har förberett magen med förrätter ska vildsvinet in i salen. Pager och tjänare bär in 
det saftiga köttet på stora spett och ställer sig och skär upp stora bitar. Det är nu Tannhäu-
ser utför sitt spektakel:

Han ställer sig upp, viskar till en tjänare som skyndar iväg. Med hög stämma sjunger han:

“Hör upp, hör upp, vandrare och alleman
vida talas det om tyska diktarens kväden,
jag kom hit, men fann den sången halvdan
superier, fantasier, sångare vik häden!
se, jag sjunger och sagan blir sann!”

Fram på bordet kastar Tannhäuser vildsvinspälsen som nu blivit vit som renaste snö. Några 
applåderar, andra buar, Tannhäuser bugar. Med högtidlig stämma utmanar han alla sångare 
som nu leva att möta honom vid gryningen för att då kämpa för sin heder i en sångstrid. 
Tannhäuser skrider ut.

Så skriker någon till och pekar – med skrumpna händer krampaktigt greppandes sin vinbä-
gare stirrar Guingamor på det vita vildsvinsskinnet, död. Det blir vild kalabalik, och här får 
du som spelledare stämma av stämingen. Är spelarna sugna på fest kan någon påpeka att det 
var nesligt att Tannhäuser på detta sätt gav döden åt en gammal man, men att det kan vara 
på sin plats att dricka Guingamor till. Ett annat alternativ kan vara att karaktärerna avslutar 
banketten och förbereder morgondagen.

Natten innan striden
Under natten smyger Libussa, den unga kvinnan från Böhmen till riddardiktarnas kammare. 
Hennes uppenbarelse är mystisk, med hennes utomordentligt vackra klänning och blåaktiga 
hud. Hennes ögon är djupa som natten och hennes röst är trots ålder och kön djup och 
stark. Hon berättar att hon tidigare under dagen fick inblick i Tannhäuser (genom hennes 
kort om de frågar). Han är en förtappad man som har förnekats himmelriket och nu öns-
kar rucka själva skapelsens grundvalar. Han greppar efter solen och stjärnorna och måste 
hindras innan han når dem.
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Att spela upp sångstriden

“Det var alltså här i detta Wartburg, sångarne enligt den gamla dikten samlades till täflingsstrid inför 
lantgrefve Hermann och hans gemål Sofie jämte deras hovfolk [...] Täflingen gällde, hvem som ypperst 
kunde besjunga en furste.”

Sångstriden är den viktigaste, och kanske svåraste scenen att spela upp. I diktversionen 
stiger Tannhäuser in i sångarsalen och vill kämpa mot alla sångare som nu lever. Han väljer 
själv att sjunga om den förträfflige fursten av Österrike, Leopold den ärorike. I en dryg ton 
frågar han de andra riddardiktarna om de kan finna en furste som är ens en tredjedel så god 
som denne Leopold. Sedan börjar en lång ordväxling som mest liknar en skrytartävling med 
inslag av hot och smädevisor. Diktens sångstrid avslutas med att Walter von der Vogelweide 
lurar Tannhäuser att sätta Wartburgs herre, lantgreven Hermann von Thüringen högst. För 
att till fullo fånga alla detaljer och få till riddardiktarnas speciella ton presenteras här ett 
system för hur sångstriden kan utföras. Kom ihåg att utgången för den som förlorar är att 
dö. Detta straff  kommer att mildras eftersom en skiljedomare kallas i form av Klingsor, och 
han reder upp en del saker. Då sångstridens sanna orsak uppbådas ser varken lantgreven eller 
trollkarlen orsak att döda någon. 

Det är inte lätt att utan kunskap om medeltida diktning och en riktigt kvick tunga komma 
på bra sångstycken till striden. Därför kommer både spelarna och spelledaren att få hjäl-
plappar. Beroende på hur bra de sjunger och slår, får de tillgång till olika hjälplappar. På 
varje hjälplapp står ett par stödord som man kan använda sig av i sjungandet. Så här går det 
till:

Reglerna
De fyra riddardiktarna väljer varsin furste de ska sjunga om. De får välja mellan Frankrikes 
konung Filip August; Greven von Hennenberg; Heman von Thüringen (alltså lantgreven) 
och Ungerns konung Andras II. Dessa härskare är mycket goda, och alla karaktärer har 
besökt deras hov och sjungit för dem. Varje diktare väljer alltså en.

Tannhäuser börjar med att sjunga en sång om Leopold den ärorike. Sjungandet går till så att 
spelaren eller spelledaren slår en T10 + poesi + communication. Ifall man sjunger istället 
för att prata lägger man dessutom till värdet i sjunga till slaget. Beroende på slaget får man 
olika hjälplappar.

De andra får nu försöka överträffa Tannhäuser. Spelledaren börjar som sagt med att slå ett 
slag för Tannhäuser och dra ett kort från sin hög. Tannhäuser sjunger upp en sång baserad 
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på det som står på kortet. Beroende på hur bra det modifierade slaget blir får nästkom-
mande spelare en modifikationer till slaget (antingen -3, 0 eller +3). Spelaren slår, och drar 
ett kort (olika bra kort beroende på hur bra man slår). Spelaren sjunger upp sin sång och 
då Tannhäuser sedan ska replikera gäller samma regler för honom. Om spelaren exempelvis 
slog ett modifierat slag på 21, får Tannhäuser -3 på sitt slag. Om en spelare fumlar får denne 
dra sig ur sångstriden.

Beroende på slag + modifikationer får man kort enligt nedan:
– 10: Ett dåligt kort (ger motståndaren +3 till sitt nästa slag)

11 – 20: Ett bra kort
21+: Ett inspirerat kort (ger motståndaren -3 till nästa slag)

Det finns fyra sätt att avsluta sångstriden:

1. Om Tannhäuser fumlar sitt slag (slår en nolla, sedan en nolla till på en T10 förlorar 
han.

2. Tannhäuser eller spelarna får slut på saker att sjunga om (det finns inga fler kort).

3. En av karaktärerna får kortet “En Fälla”. Då detta kortet delas ut frågar sångaren med 
kortet vem Tannhäuser vill likna vid solen. Spelledaren slår Tannhäusers Intelligence + 
intrigerande + 1T10 och ska komma över 13, annars svarar han “Leopold den Ärorike”. 
Isåfall triumferar spelaren genom att ge dagen stärre pris, och riddardikterens herre är lik 
dagen. Sålunda vinner spelarna.

4. Tannhäuser vinner om han får spelarna att dra fyra dåliga kort.

Exempel: Tannhäuser går ut hårt, spelledaren slår bra: 9 + poesi(4) + communication (4) + sjunga (4) = 
21. Spelledaren drar en lapp från den inspirerade högen och sjunger “från hjässan till fötterna är Österrikes fur-
ste en ädel hjälte. I jämförelse krymper andra härskare till möss. Han är som solen, lika skinande och onåbar”.

Henrik Skrivarens spelare har valt att börja, men slår dåligt: 2 + poesi(1) + communication (2) + sjunga(2) 
- 3 (på grund av att Tannhäuser sjöng så bra) = 4. Han drar ett dåligt kort och sjunger “Din enfaldige gök, 
kan du inte kuckelikua fram något bättre än det där?” 

Spelledarens nästa slag blir 3 + ovanstående bonusar (12) + 3 (pga spelarens dåliga slag) = 18. Ett vanligt 
kort. Tannhäuser replikerar Henrik Skrivaren och fortsätter i sången sitt lovpris till den Ärorike. Näste sångare 
är Walter von der Vogelweide. Han slår 6 + poesi (6) + communication (4) + sing (4) = 20. Ett vanligt 
kort. Sångstriden fortsätter.
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Efter striden
Ifall Tannhäuser vinner kommer lantgreven att tillkalla Klingsor för att bestämma vem som 
vann. Lantgreven kommer att acceptera förlusten, och berättelsen rinner ut i sanden. Märk 
väl att även om Tannhäuser vinner spelas andra delen, med dess väntan och osäkerhet ut.

Ifall karaktärernas diktare vinner, vilket är troligt speciellt om de sjunger, kommer Tann-
häuser att reagera skräckslaget. Han anser att de andra diktarna lurade honom, speciellt om 
de vann genom kortet “En fälla”. Hur som helst vill han tillkalla en skiljedomare i form av 
Klingsor. Förklara för karaktärerna att det ses som väldigt storsint av dem om de accepte-
rar Tannhäusers bud, och som en väldig vanära för denne uppstickare. Om de ändå vill se 
Tannhäusers blod kommer eventuellt lantgreven att ingripa.

Slutet på första delen
Efter detta klimax kommer besökarna i borgen att bejubla vinnaren och titta snett på 
förloraren/förlorarna. Ganska snart efter sångstriden sker ett tidshopp i sagan, och den går 
in i sin melankoliska fas.

Scener del 1 – använd vid behov

Gretchens straff
Enligt en gammal tysk legend från Thüringen fanns det ett gammalt spöke vid namn fru 
Holle. Hon rycker täcket av lata flickor och lyfter ut dem på gatan (i detta fallet gården) 
spritt språngande nakna. Detta sker med den fruktansvärt lata Gretchen. Det roliga i his-
torien är att Gretchen inte vaknar ens av denna omilda behandling, utan ligger snarkande 
på stenläggningen. Då hon upptäcks påpekas det att Holle måste ha varit i farten. Goda 
riddare skyler förstås den stackars lata flickan.
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Del 2 – Melankoli och väntan

“Thüringen, nådens år 1206. I husen och ute på fälten faller män och kvinnor ihop i förtvivlan. Trots 
kyrkklockornas klang och prästens böner, trots förbjudna offer om natten är den grå myllan en steril moder. 
Stanken av nysmidda svärd och desperation hänger i luften. Barnens blickar är blanka, själen tömd och 
ersatt av en enda tanke, hungern. Varje gång slottet visar sig över träden, varje gång den grå borgen fram-
träder ur dimmorna höjs förbannelsens näve. Från sitt fönster tittat lantgreven Hermann von Thüringen 
ut. I de gamla ögonen kan en stor sorg och ett visst mått av galenskap läsas. Han är ingen god härskare. 
Folket lider. Han är ingen god make, Sofie tynar för varje dag i sin sjuksäng. Han som blott ville leva för 
dikten och de vackra orden. Men ingen kan äta ord och dricka toner. Hermann ser gammal ut. Äldre än 
han någonsin varit.”

Den andra delen går i väntans tecken. Man har skickat iväg bud till Klingsor, men det kom-
mer att ta ett bra tag innan han kommer. Förhoppningsvis var den första delen energisk och 
eldig, den andra delen är dess motsats. Denna stämningsförändring märks på ett bokstavligt 
sätt, eftersom lantgrevens magiska aura tynar och således gör att verklighetens medeltid 
tränger på. Ett par exempel som kan nämnas är att de målade fönstren i festsalen förlorar 
sin färg; Hermann von Thüringen ser mycket äldre ut och maten blir mycket sparsmakad 
– rovor, lök och bröd. Tannhäusers svärd förlorar sin udd och blir ett helt vanligt vapen.

Tannhäuser sitter inne på sitt rum och lämnar det sällan. Han har svurit vid sin moders grav 
att inte lämna slottet eller på annat sätt försöka fly.

De flesta besökare har lämnat slottet, och det går illavarslande rykten om en här som drar 
närmare. Ett alternativt slut kan förstås vara att karaktärerna lämnar slottet i rädsla för en 
belägring.

Tiggare vid porten och en budbärare
Då andra delens första scen börjar har det gått ungefär två veckor sedan sångstriden. Det 
känns som om flera månader har passerat, så avlägset känns den atmosfären. För ett par da-
gar sedan insjuknade lantgrevens hustru Sofie Wittelsbach, och han har inte lämnat hennes 
kammare sedan dess.

Karaktärerna väcks av de båda tjänsteflickornas upprörda prat utanför deras dörrar. En stor 
skara svultna bönder, kvinnor barn och män står utanför Wartburgs port och ber om mat 
och allmosor. Här märks lantgrevens vanstyre som mest. Han ger inga order att öppna por-
tarna och hjälpa folket. Ifall karaktärerna hjälper människorna är det ändå endast spott och 
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spe de får stå ut med. Män pekar på sina döttrars skelettkroppar och muttrar sitt missnöje 
med att riddarnas hull minsann inte verkar lida större nöd. Kvinnor sträcker sjuka späd-
barn mot karaktärerna och bedjer dem vid gud och alla riddardygder att hjälpa dem. Kleta 
ut misären ordentligt, karaktärerna kan inte göra mycket år situationen och bör känna sig 
oförmögna att hjälpa dessa människor.

Så kommer en ryttare ridande genom folkhopen, klädd i brynja och med vapen vid sidan. 
Han är en budbärare från riddar Dorantes (en av lantgrevens vasaller) och talar endast med 
lantgreven. Lantgreven tar emot honom i Sofies gemak, och karaktärerna kan lyssna om de 
vill. Budbäraren berättar att en här är på väg mot Wartburg i syfte att överta borgen. Armén 
kommer att vara här vid gryningen nästa dag.

Hermann verkar ha svårt att fokusera, och söker med blicken hela tiden mot Sofies sjuk-
bädd, som om han väntade på råd från henne. Om det är karaktärerna eller lantgreven som 
slutligen ger ordern att kalla in knektar till borgen och låsa portarna är upp till dig. Om 
Hermann inte gör någonting kan det eventuellt stärka känslan av att han har tappat fotfäs-
tet.

Belägringen
Det är inte tänkt att belägringen ska bli en actionfylld stridsscen. Den går mycket långsamt. 
Den första snön faller nästkommande morgon då de raggslitna soldaterna visar sig i mor-
gondimman nedanför slottet. Det är inte en stor här, kanske ett par hundra man, men nog 
stor att hindra slottets invånare från att ta sig ut.

Här visar sig också hur dåligt förberett Wartburg är på hot från yttervärlden. Trots att själva 
borgen i princip är ointaglig är soldaterna få, bara ett tjugotal. Vapen och rustningar är i 
dåligt skick och pilarna i rustkammaren är sneda.

Ett ultimatum
Samma dag som hären visar sig rider härföraren upp för slänten. Det är den ökände riddar 
Rickard Macairre som vävt en mantel av stupade motståndares skägg. Han ropar upp till de 
som står på muren att han går med på att bryta belägringen om de ger honom riddar Aubry 
de Montdidier. De Montdidier har nämligen gjort honom en orätt och skall huggas ned 
som en hund. Ifall de inte lämnar ut honom genast lovar Rickard att bränna borgen.

Hermann von Thüringen vägrar förstår att lämna ut en gäst, och belägringen börjar. Spela 
ut det som en lång och utdragen process, egentligen ofarlig för stunden men dödlig om den 
drar ut på tiden allt för mycket.
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Scener, del 2 – använd vid behov

Montdidiers dårskap
Den unge riddaren från Frankrike har efterhand fått allt  fler skuldkänslor. Det är på grund 
av honom Wartburg är belägrat, så en morgon smyger han sig ut för att möta Rickard på 
duell, väl medveten om att rovriddaren inte kan dö av en människas hand. Eventuellt kan 
karaktärerna möta honom då han är på väg ut, annars levereras hans huvud till porten, men 
belägringen bryts inte.

Hermanns dårskap
En kväll hörs ett fasligt skrammel från festsalen. Hermann von Thüringen stormar omkring, 
full som en alika och med gråt i skägget. Han förbannar gud för att han tar Sofie ifrån ho-
nom, och kan endast stillas med sång. Ifall karaktärerna lyckas lugna ned lantgreven berättar 
han snyftande att Sofies kärlek på senare tiden falnat, och att han känner den smärtan värre 
än en dödsdolk.

Wartburgs innergård, palatset till höger, cisternen i mitten och bostadshus till vänster
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Del 3 – En fjärran besökare

“Denna morgon vaknade Gretchen och trodde hon var död och kommit till himlen. Utanför förnstret hade 
nämligen molnen dimpt ned från skyarna och låg nu som en vit ocean runt Wartburgs klippa. Den lata 
tjänarinnan gnuggade sig i ögonen och kunde nu skilja ut de högsta trädtopparna genom den vita grädden 
som var dimman. Uppe på den blå himlen gnistrade den tidiga vinterns sol, annars var allt blått ovanför 
henne. Ut över den morgonstilla gården sökte sig hennes blick. Ingen var där. Så hördes ett flaxande av 
vingar och en underskönt vacker fågel landade i den nakna eken. I gyllne skrud och klarblå ögon, med 
pråligt vingspann och eldsröd näbb. Så sträckte den på sig och en ljungeldsflamma omslöt den, för att sedan 
försvinna lika snabbt. Gretchen log. Nu visste hon att hon var död.”

Skillnaden i stämning mellan andra och tredje delen är markant. Från en tung verklig 
medeltid till att plötsligt segla på fantasins skepp. Allt lyser med starkare färger, och varje 
personlighet blir mer utstuderad. Ingen känner kroppslig värk eller sorg, men stämingen är 
inte glättig som i första delen.

Morgonen
En dag omsluts plötsligt hela Wartburg av en trolsk dimma, och karaktärerna vaknar av att 
pigorna skakar liv i dem för att berätta nyheten att Wartburg är intaget och alla är döda. 
Då de går ut är alla lika förvånade. Det ligger en väldigt tjock dimma runt Wartburgs om-
givning, men på borggården är det klart. Alla grå figurer som fått genomlida en lång tids 
belägring kommer ut och plirar upp mot himlen. Går man upp på murarna känns det som 
om man är på ett väldigt stenskepp. Tittar man dock riktigt noga (1T10 + Per över 7) ser 
man fackelsken från belägrarna nere vid sluttningen.

De flestas uppmärksamhet är dock riktade mot den flammande fågeln som nu slagit sig till 
ro vid hönsgården. Har karaktärerna talat med Chanticleer tidigare ser de att han är gan-
ska förtörnad över denne nye tupps majestätiska uppenbarlese. Sist ut på gården kommer 
lantgreven. Precis som om en lermask föll från hans kropp skiner han upp och verkar stråla 
starkare än fågeln. Han ropar åt vakterna att hålla utkik mot porten. Fågeln flaxar iväg efter 
ett tag.

En brokig skara
Ett tag efter det att fågeln försvann ropar vakterna att en underlig karavan står utanför 
portarna. Porten öppnas tillsynes av sig själv, och ut från dimman stiger trollkarlen Kling-
sor och hans följe. Förutom han själv gungar en väldig vagn dragen av sex kolsvarta hästar. 
Kusken är en jätte till kvinna, och flera tjänare med exotiskt utseende rider bakom.
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Klingsor och Hermann von Thüringen hälsar på varandra enligt sed, men det är inte svårt 
att se att de båda känner varandra sedan tidigare. Utan omsvep hälsar Klingsor på riddar-
diktarna och ber dem möta upp i sångarsalen.

Dimman kommer att lätta framåt dagen. Den besvärjdes av Klingsor för att skymma sitt 
intåg i Wartburg.

Sofie Wittelsbach tillfrisknar snabbt och är inom några timmar på benen igen, till allas stora 
förtjusning.

Ett slutgiltigt prov
Till sångarsalen kallas även Tannhäuser, som efter sin vistelse i sin kammare fått vildvuxet 
skägg. Han har avmagrat ordentligt, och ser härjad ut. Klingsor synar dem alla samtidigt 
som hans vackra tjänare drar in en stor låda övertäckt med ett rött sidentyg. Då han får syn 
på Jan Primus (Johan den förste av Brabant) vidgas hans ögon och han bugar djupt. Med 
värdig röst förklarar han hur mycket han uppskattade Tractatus Abstrus Hostia (världens dolda 
oblat), en bok Jan Primus skrev för ett par år sedan. Har inte Johans identitet blivit känd kan 
detta te sig underligt för de andra karaktärerna.

Klingsor ber dem redogöra för striden och hur den slutade. Tannhäuser vidhåller att de 
sluga sångarna lurade honom att sjunga sådant han inte menade. Klingsor nämner i förbi-
farten att detta förstås är en del av spelet. Han är dock bekymrad över karaktärernas taktik, 
man blir inte världens främste sångare genom att “gräva en grop och putta sin fiende däri”.

Därför vill Klingsor ställa karaktärerna inför ett slutgiltigt prov för att vara säker på att 
deras ord alltid talar sanning. Han vänder sig mot Hermann som i sin tur tittar på karak-
tärerna och nickar.

“Vilken märklig best har jag i min låda bragt till Thüringerhovet”
Klingsor får något illmarigt i blicken och drar tyget från lådan och ger karaktärerna i uppgift 
att komma fram till vilken best som finns i lådan. De har till imorgon på sig att fundera, 
sedan får de ställa tre frågor om innehållet och sedan komma med svaret. Klingsor vänder 
sig nu till Johan och föreslår att de gör något åt belägringen. Detta beskrivs nedan.
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Lådan
Den stora lådan är i trä, ungefär 3 meter lång, 2 m. bred och 1,5 m. hög. Den är kraftigt or-
namenterad med fantastiska sagodjur, och i djurens munnar finns andningshål. Själva lådan 
är tung, men man kan rubba den. Man kan då och då höra ett krafsande där inifrån, och 
eventuellt ett tyst gnyende. Det är svårt att avgöra om djuret har två fötter (som en fågel) 
eller fyra, men det låter som om det har klor.

Två gånger om dagen matas djuret med köttslamsor, och detta kan karaktärerna se om de 
spionerar. Lådan står kvar i sångsalen hela tiden.

Efterforskningar och teorier
Djuret i lådan är egentligen en räv, och tanken är att du som spelledare inte ska ge karaktä-
rerna nog information för att lösa gåtan. Det ligger nämligen en sagans sensmoral över gå-
tan. Det finns två personer på slottet som kan lösa gåtan. Den första är tuppen Chanticleer 
som automatiskt börjar darra om han närmar sig en räv. Den andra är Doktor Allvetande, 
den galne narren. Han har nämligen en sådan tur (eller kanske en galen mans insikt) att han 
kommer att gissa rätt.

Det finns flera sätt att leda karaktärerna fel. Om de talar med vittfarna kvinnor och män 
(exempelvis Alan i Dalen eller Libussa) kommer de att nämna några möjliga bestkantidater. 
En basilisk, en Tarrask (tysk drake), en “Planta Tartarica Barometz” (ett får som växer på träd). 

Ifall de besöker Wartburgs boksamling i södra tornet finner de kanske (1T10 + Int + In-
trig över 7) en avskrift av det Aberdeenska bestiariet (se speciella handouts). Detta är en 
illustrerad bok som skrevs i England för bara ett par år sedan. Hermann fick den i gåva av 
Klingsor då han vann över honom i en tävling.

Förled gärna karaktärerna, men gör det inte omöjligt för dem att komma på att de kan fråga 
Chanticleer eller doktor Allvetande. Doktor Allvetande kanske står inne i sångsalen en dag 
och mäter lådans position i förhållande till väggen med ett garnnystan och låtsas skriva i en 
bok som han håller upp och ned. Detta kanske är för uppenbart, men känn av stämningen 
helt enkelt. Det är inte hela världen om de misslyckas.

Belägringsbekymret
Troligtvis finns fortfarande armén kvar utanför portarna, men två hermetiska magiker 
kan göra mycket åt en sådan situation. Det finns lite olika sätt att göra det på. Den mest 
rättframma är förstås att förgöra hären med anfallsbesvärjelser, men det går emot Hermes 
ordens bud.
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Ett problem består i att riddar Rickard inte kan dräpas av människor. Han har relativt goda 
ledaregenskaper och hans män följer honom. Det finns dock många andra sätt att besegra 
honom på. I den “verkliga” sagan om riddar Rickard och Aubry de Montdidier dödade 
Rickard Aubry, men blev utmanad av hans hund Dragon och dog av dennes bett. Detta kan 
vara ett alternativ.

Ett annat sätt kan vara att vilseleda hären, eller bjuda dem på kopiösa mängder öl som Jan 
Primus frambesvärjer. Detta är också helt enligt berättelsen, eftersom Jan Primus gick till 
historien som Gambrinus, ölbryggarnas skyddshelgon.

Kommer inte spelaren eller spelarna på något klyftigt skapar Klingsor en illusion av Her-
mann av en halmdocka. Denna låter han rida iväg med flera packåsnor in i skogen. Riddar 
Rickard som ser detta som ett flyktförsök sätter av inåt skogen med ett mindre följe och 
dödas av Hakelberg, den spöklike jägaren, och hären upålöses utan ledare.

Utfrågningen och slutet
På förmiddagen nästa dag måste karaktärerna vara berädda på att lösa Klingsors gåta. Han 
kommer att svara sanningsenligt på deras tre frågor, och det finns ju en chans att de kommer 
på det utan Doktor Allvetandes eller Chanticleers hjälp.

slut 1
Ifall de lyckas lösa gådan applåderar Klingsor och utnämner dem till världens främsta dik-
tare och sångare. Hermann von Thüringen och trollkarlen förklarar deras vad och så festas 
det i sju dagar och sju nätter. Ett sändebud från Påven kommer till Wartburg och berättar 
att påvens stav har börjat spira, vilket innebär att Tannhäuser är fri från skuld. Gråtande 
och lycklig ber han karaktärerna om förlåtelse och gifter sig inom en snar framtid med hans 
kära Elisabeth.

slut 2
Misslyckas karaktärerna blir det oavgjort i Hermanns och Klingsors sista vad. De accepterar 
detta. Tannhäuser ber om nåd hos lantgreven, och Hermann låter karaktärerna bestämma 
den ångerfulle Tannhäusers öde. Detta avslut är inte lika pampigt.
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Scener del 3 – använd vid behov

Tuppstriden på Wartburg
I all uppståndelse under denna sista del vill även Chanticleer ta del av den mytiska stäm-
ningen, och utmanar på inrådan av Libussas kloka häst de trötta och feta tyska tupparna på 
sångstrid. Det är således ett väldigt kackel i hönshuset. Hermanns tuppar kan inte sjunga 
eller prata, så det blir en kamp i vem som har det vackraste kuckelikuu-et.
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Persongalleri

Här beskrivs möjliga besökare på Wartburgs slott. Många är färgstarka karaktärer och kan 
användas för att påverka stämningen i spelet. Förutom dessa finns en hel drös köpmän, 
lycksökare, riddare, tärnor, damer, präster och tjuvar. Det förekommer en del anakronismer. 
Vissa personer var inte födda eller hade redan dött år 1206. Är du en historiefundamenta-
list, slopa dessa karaktärer. Använd karaktärerna som aktiva aktörer. De lever sina egna liv, 
och deras historier kan mycket väl vara lika underliga som karaktärernas. Låt det dock inte 
gå överstyr, detta är ändå sångarnas saga.

Bitereolf, riddardiktare

Biterolf  är en man i senare fyrtioårsåldern. Han är fet, och har en grön fettfläckad klä-
dedräkt. Även han är en sångare, men kommer från den lilla staden Eisenach en bit från 
Wartburg. Han är inte alls en lika god diktare som karaktärerna, men är en god vän. Under 
hela denna saga antecknar han allt som händer (eller låter snarare sin skrivkunnige brorson 
Didrich göra det). Han går ofta omkring i borgen eller utanför och hittar på sånger, men 
rimmar hopplöst på natt, katt, hatt och kär, där, här.
Speladjektiv del 1: trogen, vänlig
Speladjektiv del 2: otillräcklig, trött
Speladjektiv del 3: stolt, förnöjd

Alan i Dalen

“Bawdy songs, casks of ale there was many a tale,
The tunes rang out amongst the trees from the man called Alan A Dale.”
Alan i Dalen är mest känd från berättelsen om Robin Hood. Han är en man i medelåldern 
som tagit sig ända från England för att bevittna sångstriden tillsammans med Fitz Odo och 
tuppen Chanticleer. Alan har på senaste tid blivit melankolisk, och fastän han ibland skiner 
upp och sätter sig med lutan och komponerar, sitter han allt för ofta och grubblar över tider 
som flytt. Han verkar dessutom tokig, eftersom han ofta talar om sina minnen med tuppen. 
Speladjektiv del 1: varm, skämtsam
Speladjektiv del 2: bruten, rädd
Speladjektiv del 3: fundersam, upplyft
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Chanticleer, tupp (från Canteburysagorna)

En ståtlig tupp som i sina bästa år blev dyrkad av sina sju hönsfruar. Efter ett överfall av 
en räv har den stackars fågeln blivit mycket räddhågsen, och vågade inte stanna kvar i sin 
hönsgård. Då Alan i Dalen reste förbi bad Chanticleer honom att ta honom med, trots att 
han då skulle behöva lämna sin älskade hönfru Pentelote. Chanticleer kan tala, men gör det 
sällan. Han är mycket bildad, och kan speciellt mycket om romersk och grekisk mytologi. 
Ser sig själv som en äkta normand, och är stolt över det. Börjar darra något fruktansvärt så 
fort han kommer i närheten av en räv, även om han inte ser den.
 Speladjektiv del 1: högtravande, självgod
Speladjektiv del 2: tyst, melankolisk
Speladjektiv del 3: pompös, vis

Fitz Odo, eller Robert Fitzodo (Robin Hood)

En mycket finurlig och trevlig man, smidig och med kanske världens bästa sikte. Efter sin 
legendariska tid i slutet av 1100-talet då han och hans glada män stod upp mot prins John 
har han funnit sin tillvaro fadd och tråkig. Under ett fälttåg i Tyskland mötte han Hermann 
von Thüringen och reser nu till Wartburg i förklädnad för att hälsa på. Håller sig mest i 
bakgrunden, men hyser stor vördnad för diktarna.
Speladjektiv del 1: skugglik, förnöjsam
Speladjektiv del 2: tynande, enslig
Speladjektiv del 3: leende, skojfrisk

Guingamor från Frankrike

Guingamor är en fruktansvärt gammal vithårig riddare utan tänder. Han sitter allt som 
oftast på en låg tunna ute på borggården och iakttar allt som händer. I sina yngre dar var 
han en väldig krigare och ännu större jägare, och har i hela sitt liv försökt fånga ett vitt 
vildsvin till en skön dam han fann badandes i en källa. Varje besökare i slottet hälsar han 
genom att fråga om han eller hon sett ett sådant under sina resor.
Speladjektiv del 1: lommhörd, skröplig
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Ilja från Murom

En rysk stugsittande hjälte som tagit sig till Wartburg för att han gillar sång och dans och 
vill komma ifrån sina förplikelser som riddare. Ilja tillfångatog rovriddaren Näktergal och 
tog honom till tsaren i Kiev, men efter att ha blivit utnämnd till tsarens främste krigare 
har han inte orkat göra speciellt mycket. Han har supit upp sina pengar, och trivs nu gott i 
Wartburg. Lång och ståtlig med vackert svart hår och skägg, men fruktansvärt, fruktansvärt 
lat.

Doktor Allvetande

En simpel bonde som en dag tog på sig en doktorshatt och struttade runt i otaliga hov. 
På grund av en makalös tur lyckades han hålla förklädnaden ett bra tag, och då han blev 
påkommen hade lantgreven förbarmande för honom, och håller honom nu som en slags 
narr. Doktor Allvetande talar ibland på låtsaslatin, ungefär “skvuttiblorum, fnattus, petrifol!”, och 
ger sig gärna in i lärda debatter han inte har någon aning om.
Speladjektiv del 1: humoristisk, galen
Speladjektiv del 2: neurotisk, irriterande
Speladjektiv del 3: hemlighetsfull, intressant

Libussa

En ung prinsessa som på sin överkloka häst tagit sig hit från Böhmen. Dotter till den 
underlige hertig Krok, och tillika en med viss trolldomskraft. Den 16-åriga Libussa har 
kunskaper i astrologi och välsignelser samt förbannelser (hur de funkar får du bestämma) 
men inga krafter som kan mäta sig med en hermetisk magikers. Libussa är mörk, nästan blå 
i hyn och bär en mycket vacker fotsid klänning med insydda guldtrådar och ädelstenar. Hon 
talar gärna, och hyser aktning för sångarna. Hon ogillar Tannhäuser.
Speladjektiv del 1: mystisk, intelligent
Speladjektiv del 2: otäck, annorlunda
Speladjektiv del 3: högrest, magisk

Fru Weinsberg

En kung belägrade slottet Weinsberg för ett par år sedan, men lät kvinnorna gå fria med 
allt de kunde bära från slottet. Fru Weinsberg kom då på att kvinnorna skulle bära männen 
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därifrån, och räddade således alla i borgen. Strax därefter dog tyvärr herr Weinsberg, och 
sedan dess har fru Weinsberg sökt en ny. Till Wartburg kom hon för blott ett par dagar 
sedan för att vid festligheterna här försöka finna en god make. Hon är stor, stark och vacker, 
med ett svallande rödlätt hår och ett glatt hjärtformat ansikte. En riktig karlakarl till kvinna, 
som gillar jakt och stridslekar.
Speladjektiv del1: livfull, nyfiken
Speladjektiv del 2: ful, alkoholiserad
Speladjektiv del 3: vacker, kraftfull

De två tjänarinnorna Hilda och Gretchen

Det är de två kammarpigorna Hilda och Gretchen som kommer att förse karaktärerna med 
friskt vatten, rena kammare och annat som en riddare kan behöva. Båda är tystlåtna, Hilda 
är lång och smal medan Gretchen är liten men något rundare. Hilda är mycket religiös, och 
håller för öronen så fort någon säger något ogudaktigt, även om det innebär att hon måste 
släppa allt hon håller i händerna. Hon är dock mycket flitig. Gretchen å andra sidan är 
en förnöjsam flicka, men ack så lat. Hon kommer från Schlaraffenland där hon är van att 
stekta sparvar flyger in i munnen på en.

Sofie Wittelsbach

Sofie är lantgreven Hermann von Thüringens rättrådiga fru. Hon är en högrest och nådig 
dam som hållit sin skönhet genom åren. Hon älskar Wartburgs gäster lika högt som hennes 
make, och sörjer för allas trevnad. Hon hjälper alltid lantgreven i beslut, och han följer alltid 
hennes råd. Sofie är avlägset släkt till Johan I av Brabant, något som inte han vet om. Hon är 
lång och reslig, med ett långt blont hår och ovalt ansikte. Hennes ögon är knivskarpa. Sofie 
klär sig i vackra men enkla dräkter.
Speladjektiv del1: majestätisk, lycklig
Speladjektiv del 2: dödssjuk
Speladjektiv del 3: strålande, aktiv

Aubry de Montdidier och hunden Dragon

En ung riddare från Normandie som nyss anlänt till Wartburgs slott. Han är en någorlunda 
god diktare, men vill se de stora mästarna uppträda. Innan han kom hit stötte han dock på 
en rovriddare som kommer att bli hans ärkefiende, och den som senare belägrar Wartburg 



28 29

– Rickard Macairre. Aubry fläckade Rickards rykte genom att acceptera en utmaning på 
duell, men genom tur och skicklighet lyckas putta honom i en bäck. Aubry har långt svart 
hår och vackra väloljade mustascher. Han har en väldig hund vid sin sida, en mycket tillgiven 
och vänlig sådan men som eventuellt kommer att spela en huvudroll i striden mot Rickard.
Speladjektiv del1: kul, glad
Speladjektiv del 2: ångerfull, skamsen

Gurnemanz von Hettingen

Gurnemanz är en äldre riddare som nyligen förlorat sin fru till en ond borgherre då de 
reste genom Tyskland. På vägen till Wartburg blev de inbjudna till borgen, men borgherren 
tvingade Gurnemanz fru att ställa upp i skönhetstävling mot dennes fur, och eftersom 
borgherren var domare förlorade Gurnemanz hustru och blev halshuggen. Gurnemanz är 
en långsam och trött herre i övre medelåldern.
Speladjektiv del1: tillbakadragen
Speladjektiv del 2: gråtande, beklagande
Speladjektiv del 3: förnöjd, läkt

Rovriddaren Rickrd Macairre

Rovriddaren Rickard är en fruktansvärd man. Han har i många år terroriserat hederliga 
bönder i trakten. Ursprungligen kommer han från England, men stannade i Tyskland under 
ett fälttåg här. Han är en mytisk person i det att han inte kan dödas av en människas hand.  
Han är lång och bred, med vilda ögon och brett skägg kletigt av gammalt blod. Han bär en 
tung brynja, ett väldigt svärd och en mantel vävd av besegrade mäns skägg.

Anfall med svärd:
Initiativ: +3 Anfallsbonus: +9 Skada: +15

Parera med sköld: 15 Tålighet: ∞ (12 mot skador icke orsakade av en man)
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Slutord
Jan Primus blir av historien mer känd som Gambrinus, ölbryggarnas skyddshelgon. Hans 
barn gifter in sig i den Thüringska släkten.

Wolfram von Eschenbach skriver färdigt sitt diktverk Parzifal som placerar honom i skaran 
av Tysklands viktigaste personligheter.

Walter von der Vogelweides sånger sjungs genom tysklands historia.

Reinmar von Zweter är känd genom texten Spruche, vilken beskriver den hovliga kärleken.

Henrik Skrivaren var i alla fall där.



Anfivenan har två huvud, ett i 
varje ände. Anfivean visas med två 
huvuden, vingar och klor.

Apor kallas simie på latin på 
grund av att likheten mellan en 
apas tanke och en människas tanke 
verkar stor. Djävulen är en apa 
utan svans.

Leocrotan är ett snabbt djur från 
Indien. Den har storleken av en 
åsna med bakdelen av en hjort, och 
framdelen som ett lejon. Huvudet 
är det av en häst, och munnen går 
upp till öronen.



Fenixen är en fågel från Arabien, 
och kallas så på grund av att dess färg 
är feniciskt lila, eller på grund av att 
det endast finns en i hela världen

Hyenan bör inte ätas eftersom den 
är smutsig och är både hona och 
hane. Den lever i gravar och äter 
döda kroppar. Ryggraden är stel och 
den måste röra hela kroppen för att 
kunna springa.

Vilken best vågar väcka lejonet, vars 
röst är så fruktansvärd att många 
levande djur som kunde undvika 
dess anfall, stannar upp och blir 
svag på grund av rytandets kraft.



Sånglappar

De första två sidorna är spelarlappar.

Den tredje sidan är Tannhäusers.



slag sämre än 11

Tig, Tannhäuser. Prata inte 
om sådant du inte vet. Då 
gör du som en spårhund som 
leder sin herre fel, och då 
måste den smaka handen.

slag sämre än 11

Nu ska fredlös sång sjungas! 
Ta hit repet och bödeln! Det 
är jag som är mästermannen, 
och svärdsmannen skall av-
liva den av oss som är sämst!

slag sämre än 11

Det fanns en katt som sökte 
solen, men hur han än sträck-
te sig nådde han inte dit, utan 
fick fortsätta jaga möss!

slag sämre än 11

En korkad man stoppade 
in lerkrukans hals genom 
ett trångt fönster, men den 
breda delen blev kvar. Du 
försöker passa in Österrikes 
furste i hjältars fönster

slag sämre än 11

Dumme karl! Vedervärdige 
narr! Du kan inte mäta dig 
med Walther, Reinmar och 
herr Eschenbach!

slag sämre än 11

Bödel! Träd fram med din 
yxa. Måtte jag huggas ned 
om jag inte finner en furste 
utan skavanker. Jag skall be-
sjunga honom.

slag 11 – 20

Allt från barndomen har min 
furste varit givmild. Över ho-
nom svävar alltid en örn, ty 
örnen är givmildheten.

slag 11 – 20

Lyssna nu, Tannhäuser. De 
som lastar en vagn allt för 
tungt, riskerar att den går 
sönder!

slag 11 – 20

Om alla andra furstar vore 
änglar skulle [din furste] vara 
deras herre Gud.

slag 11 – 20

På prästers vis måste jag nu 
lysa dig i bann, som om du 
vore besatt av djävulen. På dig 
måste alla män och kvinnor 
vara onda.

slag 11 – 20

Efter [din furstes] vilja är det 
som de sju furstarna välja ro-
mersk konung. Om han inte 
är nog bra, avskedas han av 
[din furste]!

slag 11 – 20

Efter [din furstes] vilja är det 
som de sju furstarna välja ro-
mersk konung. Om han inte 
är nog bra, avskedas han av 
[din furste]!

slag 11 – 20

Nu skall jag giva dig min 
vedergällning. Ta hit en dräng, 
och låt honom klippa av dig 
allt hår, liksom man gör med 
en dåre!

slag 11 – 20

I sitt bröst bär [fursten] blyg-
samhet, trohet, välvilja och 
förbarmande. Detta säger 
alla som träffar honom.

slag 11 – 20

Jag måste nu sparka som 
ett barn som vägras ett ägg! 
Nu går ditt skrävel för långt, 
Tannhäuser. Din fiende ut-
nämner jag mig härmed till.



slag 21 +

Säg, Tannhäuser. Vet du att 
Herren band djävulen för sin 
högfärds skull? Måste jag nu 
binda dig på samma sätt?

slag 11 – 20

[din furste] är ett föredöme 
för alla andra furstar. Han 
strävar efter värdighet och tar 
hänsyn till både Guds nåd 
och världens seder.

slag 11 – 20

Korsa dig Tannhäuser. Packa 
dig iväg härifrån. Hagelstorm 
och blixtar sänder jag efter 
dig!

slag 11 – 20

[furstens] befallningar är 
alla goda, och varje man och 
kvinna lyder dem som om de 
vore Guds egna lagar.

slag 11 – 20

[fursten] är en väldig jägare 
som har dödat många vild-
svin, björnar och hjortar. 
Troféer pryder hans väggar.

slag 21 +

Vore alla furstar som [fur-
sten] skulle det inte finnas 
mycket att längta till i pa-
radiset. [fursten] följer den 
höges lag i allt.

slag 21 +

En liten fågel kraxade efter 
större bär, men satte dem 
i halsen för att de inte fick 
plats i halsen. Vad påminner 
det dig om, Tannhäuser?

slag 21 +

Likt furstar från fordom 
kommer [furstens] namn att 
stå med i historiens skrifter. 
Om trehundra år säga de 
[fursten] var en sann hjälte.

slag 21 +

En fälla

Ställ en fråga till Tannhäuser: 
“Vilken härskare är likt solen?”. 
Svarar han då “Leopold den Äro-
rike” ställer du dagen före solen, 
och beskriver din furste som 
dagen. Gud skapade dagen 
före solen, och således är din 
furste bevisat den bäste av 
dem båda.

slag 11 – 20

Buga för [fursten] han är i 
sin uppenbarelse allas rygg-
krökare. I hans närvaro blir 
man matt av vördnad.

slag 11 – 20

[furstens] folk är gudfruktigt 
eftersom han är ett sådans 
strålande exempel. Alla vill 
vara som honom.

slag 11 – 20

Den som vågar yttra ett ned-
låtande ord mot [fursten] 
skall jag först giva ett mynt 
för hans mod. Sedan hugger 
jag ned honom.

slag 11 – 20

Ut från [furstens] palats blå-
ser västanvinden och sydan, 
de kommer till hans hov för 
att få råd.

slag 21 +

Vore blott [fursten] i Adams 
ställe, så skulle han aldrig 
smakat det sura äpplet och 
människorna skulle leva med 
gud.



slag 21 +

Gud! Skär två ögon i hans 
nacke och ge honom två 
händer till. Han skall då giva 
dubbla gåvor till fattiga och 
värja dem mot allt ont!

slag 11 – 20

Häftigt ansätter mig hed-
ningarna med deras oförstå-
eliga härskrin. Jag skall fö-
reta en stormning och bräcka 
sångens lansar.

slag sämre än 11

En kråka kraxar till ädel falk. 
Herr Kuckuck! Ni beter er 
som kråkor. Jag är alltför rik 
i min konst för att ni kan rå 
på mig!

slag sämre än 11

Ni dumma sångare! Ni är 
möss som ger sig på en katt, 
och ni är alldeles för få för 
att klara er. Akta er, jag bits!

slag sämre än 11

Dårar är ni som ställer upp 
blott tre furstar mot Leopold 
den ärorike. Ni diktare för-
står sig inte på herredygder.

slag 11 – 20

Den ärorikes glädje är inte 
världslig, utan strävar ivrigt 
efter Guds ynnest! Efter 
prästers lära lever han och i 
himmelriker väntar en krona.

slag 11 – 20

Leopold är likt det ädla 
lejonet. Hans hand fröjdar 
de arma och de rika. Hans 
lejonmod kan inte falla. Han 
lever då han gör gott.

slag 11 – 20

Kvinnor är hans hjärtas 
glädje. Han hälsar dem ljuvt. 
Han ärar dem för den jung-
frus skull som födde Gud.

slag 11 – 20

Med sin frikostiga hand hand 
sänder han gåvor hem till 
kvinnorna så de ska kunna 
säga “detta gav mig den ädle”

slag 21 +

Från hjässan till fötterna pri-
sas nu av världen Österrikes 
ädle hjälte. Gentemot honom 
är alla andra furstar likt ett 
töcken. Han är solen!

slag 21 +

I Österrike ser man de sorgs-
na dra till den ädelsinnade 
fursten liksom bin drar sig 
till blomman. Om andra fur-
star är likt falkar, är Leopold 
en örn.

slag 11 – 20

Österrikarens dygd svävar 
högt över världen. När män-
niskor ser honom säga de alla 
att hans ära är som hög som 
örnens flykt.

slag 11 – 20

Leopold är både lärd och 
dygdig. Varje dag låter han en 
präst sitta vid hans fötter och 
läsa den heliga text.

slag 11 – 20

Den ärorike förlorar aldrig 
mod, utan har alltid ett leen-
de på läpparna och ett skratt 
i magen. Han är kärleksfull.

slag 11 – 20

Ni talar högt och väl om 
andra furstar, men varje man 
som ej har stängt sina öron 
kan vittna om att Leopold är 
den störste.



Walter von der Vogelweide

Han sitter på med grästufvor och blommor täckt sten. Mot det vänstra benet stöder han armbågen och lutar sin 
kind mot handen. Den skäggprydde, ungdomlige diktaren bär barett på sitt lockiga hufvud. Svept i en präktig 
blå mantel med rödt foder, blickar han tankfullt mot marken, medan den högra handen håller en skriftrulle, som 

ringlar upp sig mellan den vid sidan stående hjälmen och vapenskölden, täckt med fågelbilder...
(Ur den manessiska handskriften)

“Walter von der Vogelweide är världens störste diktare. En kär-
lekssångare, en vandringsman och en evig fiende till påven i Rom. 
Han reser runt i världens kungadömen, överallt väl bemött. Det 
spelas sånger i hoven såväl som i byarna och det sägs att han ger 
de bästa råden även i de svåraste av stunder. Walter von der Vo-
gelweide från Österrike levde vid hertig Fredrik den Katolskes hov, 
tills denne dog i Palestina under fjärde korståget. Därefter reste 
riddaren från Wien och sökte sin lycka vid de olika tyska hoven.”

Ja, visst är du en god diktare, men rykten och san-
ning talar alltid olika språk. Livet som vandringsman 
kan tyckas romantiskt för de som aldrig har provat 
på det, men du vet allt för väl vad en utmärglad häst, 
ett kallt höstregn och oländig terräng gör med en 
människa.

Du har lämnat ungdomens skönhet bakom dig, och 
ansiktet är ristat av allt för många tömda vinbägare 
och av den kalla nordanvinden. För tillfället lever du 
på Wartburgs slott, vilket för dig är så nära him-
melriket man kan komma i denna värld. Lantgreven 
Hermann von Thüringen är en god man som upp-
skattar dina sånger och alltid låter dig äta gott från 
hans bord. Världen utanför slottets murar är karg. 
Det sägs att kriget nalkas, och i krigstider finns ingen 
tid för diktande och skönsång. Under det år du till-
bringat på slottet har du börjat oroa dig allt mer över 
vad som händer då lantgrevens frikostighet tar slut. 
Det sista du vill är att dra ut på vägarna igen.

Karaktärsdrag: gladlynt
   fundersam
 vänlig

Egenskaper

Int: +2
Per: 0
Str: -1
Sta: -1
Prs: 0
Com: +4
Dex: 0
Qui: -2

Färdigheter

Rida:  4
Intrigerande: 3
Svärd:  3
Sköld:  3
Sång:  4
Spela giga: 5
Poesi:  6

självsäkerhetspoäng: 4

För- och nackdelar

Walter har en speciell fördel som gör att du genom 
att offra ett självsäkerhetspoäng lägger till hans fär-
dighet i sång (dvs. +4) till en annan färdighet han 
skall utföra. Tänk på att denna fördel endast fung-
erar om du faktiskt sjunger.
exempel: under en vildsvinsjakt går det inget vidare för Walter 
(han har inte färdigheten jaga) men ställer sig i en glänta och 
sjunger om vilken god spårare han är och hur gott det skall smaka 
med vildsvinsstek. Spelledaren gillar sången och låter dig slå din 
Per (uppmärksamhet) + jaga (som Walter inte har någon fär-
dighet i) + värdet i sång, alltså 0 + 0 + 4 + 1T10.

Strid

Anfall med svärd:
Initiativ: +4 Anfallsbonus: +7 Skada: +9

Parera med sköld: 13  Tålighet: 7



Reinmar von Zweter

Under den mellersta af tre utsmyckade spetsbågar sitter den skäggige sångaren på ett upphöjt prydligt säte, klädd i 
sirlig mössa på de korta lockarna och i en dyrbar, vid pälsrock. Mot vänstra handen lutar han sin kind. Ögonen 
äro sänkta. Försjunken i sig själv synes han dikta.

(Ur den manessiska handskriften)

Reinmar von Zweter har i sina dikter frmställt sig 
själv som ungdomens gamle vise lärodiktare, en man 
som ger ungdomen klara levnadsregler. Han råder 
ungdomen från att leva utan tukt och avskräcker 
dem från tärningsspel, tjuverier och bedrägeri. Ingen 
kan vara mer skenhelig.

Du är en gammal gubbsjuk riddardiktare med vitt, 
långt hår och endast ett fåtal tänder i käften. Din 
rygg har blivit krökt av all vällust och synd. Dina 
pengar är bortspelade på tärning, och du har inget 
hem förutom din kammare i Wartburgs slott. Där 
spelar och sjunger du lantgreven Hermann von 
Thüringens lov och äter från hans spis. På senare 
tiden har den kommit illavarslande rykten om krig, 
och du bävar för att bli utslängd på de gyttjiga vä-
garna igen och leva som någon landsstrykare. Du 
trivs utomordentligt på slottet, där vinet är gratis 
och, som du inbillar dig, kvinnorna likaså.

Du är fullt medveten om att du inte äger en enda 
riddardygd, men låtsas som att du har dem och 
håller din ära högt. Det går ett illasinnat rykte runt 
Thüringen som säger att du en gång vann en svor-
domstävling med djävulen.

Karaktärsdrag: illmarig
   feg
   halvgalen

Egenskaper

Int: 0
Per: +2
Str: -3
Sta: -2
Prs: -3
Com: +2
Dex: -2
Qui: 0

Färdigheter

Rida:  3
Intrigerande: 4
Svärd:  2
Sköld:  1
Sång:  3
Spela flöjt: 4
Poesi:  5

självsäkerhetspoäng: 3

För- och nackdelar

Reinmar har en speciell fördel som gör att du ge-
nom att offra ett självsäkerhetspoäng lägger till hans 
färdighet i sång (dvs. +3) till en annan färdighet han 
skall utföra. Tänk på att denna fördel endast fung-
erar om du faktiskt sjunger.
exempel: under en vildsvinsjakt går det inget vidare för Reinmar 
(han har inte färdigheten jaga) men ställer sig i en glänta och 
sjunger om vilken god spårare han är och hur gott det skall smaka 
med vildsvinsstek. Spelledaren gillar sången och låter dig slå din 
Per (uppmärksamhet) + jaga (som Reinmar inte har någon 
färdighet i) + värdet i sång, alltså 0 + 0 + 3 + 1T10.

Strid

Anfall med svärd:
Initiativ: +5 Anfallsbonus: +5 Skada: +5

Parera med sköld: 12  Tålighet: 7



Wolfram von Eschenbach

J ag vet, att äfven där hemma i mitt eget husär det blott sällan en råtta fröjdar sig. Där behöfver man visst icke för 
mig dölja maträtterna, ty jag finner alls ingen, som man sätter fram åt mig! Med sådan lustighet är jag, Wolfram 
von Eschenbach, alltför ofta belåten.

Det sägs att Wolfram von Eschenbach är ingen an-
nan än den främste diktaren som finns. Det sägs att 
han endast står tillbaka för “den heliga skrift och 
de stora andliga lärarna”. Han har redan nu under 
sin livstid nått berömmelse med det stora diktverket 
Parzifal – om riddaren som möter fiskarkungen och 
finner den heliga Graal.

Trots framgångarna är du en luspank riddare som 
knappt kan försörja din familj. Ändå är du alltid 
nöjd och snar till skämt. Du lever ett utsvävande och 
kringflackande liv, stundom som en mästerlig dik-
tare, andra gånger som en dreglande suput. För till-
fället bor du hos en av dina bästa vänner, lantgreven 
Hermann von Thüringen tillsammans med andra 
diktarkamrater. Här står din bägare aldrig tom, och 
här får du smörja kråset varje kväll. Du trivs som en 
kung i detta vackra slott Wartburg.

Du kan inte skriva, utan dikterar dina dikter. Fastän 
du hyllas för det du hittar på vill du egentligen inte 
bli ihågkommen som poet, utan som en krigare. En 
gång sade du att “den dam, som vill älska mig för min sångs 
skull, synes mig krank i vettet. Begär jag en kvinnas ynnest, var-
der hon mig aldrig huld, ifall jag icke först gör mig med svärd och 
spjut förtjänt av hennes kärlek.” Problemet är bara att du 
aldrig gillat att se blod.

Karaktärsdrag: ärofylld
   levnadsglad
   finurlig

Egenskaper

Int: +1
Per: 0
Str: +1
Sta: 0
Prs: +1
Com: +4
Dex: -1
Qui: -2

Färdigheter

Rida:  4
Intrigerande: 2
Svärd:  4
Sköld:  3
Sång:  5
Spela luta: 3
Poesi:  6

självsäkerhetspoäng: 4

För- och nackdelar

Wolfram har en speciell fördel som gör att du ge-
nom att offra ett självsäkerhetspoäng lägger till hans 
färdighet i sång (dvs. +5) till en annan färdighet han 
skall utföra. Tänk på att denna fördel endast fung-
erar om du faktiskt sjunger.
exempel: under en vildsvinsjakt går det inget vidare för Wolfram 
(han har inte färdigheten jaga) men ställer sig i en glänta och 
sjunger om vilken god spårare han är och hur gott det skall smaka 
med vildsvinsstek. Spelledaren gillar sången och låter dig slå din 
Per (uppmärksamhet) + jaga (som Wolfram inte har någon 
färdighet i) + värdet i sång, alltså 0 + 0 + 5 + 1T10.

Strid

Anfall med svärd:
Initiativ: +5 Anfallsbonus: +7 Skada: +11

Parera med sköld: 13  Tålighet: 8



Johan den förste av Brabant

Callimacha, min vän
Jag ska försöka beskriva min belägenhet utan krusiduller och omsvep. Jag är inte galen. Jag försummar ej mina plikter. Jag är helt 
enkelt trött, min vän. In i döden trött på intrigerandet och maktspelen i vår orden. Allt för många gånger har jag hört mina systrar 
och bröders trätan och osämja. Jag packade min kappsäck och gick, och här är jag nu, i Hermann von Thüringens hov. Här är alla 
gelikar, kan du tänka dig Callimacha, en dam dunkade mig i ryggen under en festlig kväll! Här kan hjärtat få ro, här finns det sanna 
livet! Och kan du tänka dig, på denna min irrfärd har jag stött på en högst märklig företeelse. Här fluktuerar magin efter hovets 
nycker. Då sångarna drabbar samman dallrar luften av den, då lantgreven är melankolisk tynar den till inget. Här finns ett studium 
värdigt dig, eller för den delen god mat och utomordentlig dryck.

– Din vän, Jan Primus av huset Jerbiton

Du, Jan Primus av huset Jerbiton, en av de främsta 
hermetiska trollkarlar i den Normandiska Tribuna-
len, har tröttnat på din lott. Som konung över det 
lilla riket Brabant och tillika medlem i Hermes Or-
den har du allt för ofta funnit dig dragen mellan för-
pliktelserna du är skyldig dessa två motsatta krafter. 
Enligt ordenslagarna får du inte beblanda dig med 
vanligt folks görsmål, men som konung är det det 
enda du bör göra.

Du har svajat fram och tillbaka mellan dina plikter, 
ömsom dragit dig tillbaka, ömsom överöst ditt folk 
med gåvor endast en magiker kan ge. Du har dock 
aldrig öppet visat dina konster, något som har räddat 
dig från dina ordenssyskons vaksamma blickar. Du 
är berömd för att ha funnit en hemlig bryggarkonst 
och kallas bryggarnas fader i Brabant, då du en gång 
lät hundra tunnor vatten fyllas av det mest välsma-
kande öl som tänkas kan.

Men du har tröttnat, och har i lönndom rest till en 
borg i det Böhmska Thüringen där du lyssnar till 
världens bästa diktare och sångare. Du trivs utom-
ordentligt bra, och har inte haft en fundering på att 
röja din riktiga identitet. Skulle det bli känd, skulle 
du nämligen tvingas tillbaka.

Karaktärsdrag: säker
   frågvis
   klipsk

Egenskaper

Int: +3
Per: +2
Str: -2
Sta: +2
Prs: +1
Com: +2
Dex: -2
Qui: -2

Färdigheter

På grund av din stora er-
farenhet kan du anta ett 
värde på tre (3) i nästan 
alla spelets färdigheter.

självsäkerhetspoäng: 5

För- och nackdelar

Du är en mycket mäktig trollkarl, och kan få de mest 
fantastiska ting att ske med viljans kraft. Du visar 
dock inte dina krafter öppet, kanske inte ens om liv 
står på spel. Är du osäker på Ars Magicas magisys-
tem är det bara att fråga spelledaren. Annars har du 
ett värde på 15 i varje konst och form. Trollformler 
får inte plats på karaktärsbladet, men anta att du har 
ett gott antal.
 Observera att du kan kasta besvärjelser endast 
med tankekraft, utan hemliga ord och gester. Fråga 
spelledaren.



Henrik Skrivaren

Henrik Skrivaren, eller “Henricus Scriptor, den dygdige” som han själv kallar sig spelade en huvudroll i sång-
striden på slottet [Wartburg]. Han hade en mycket inflytelserik ställning vid furstens hov, kanske för att han 
behärskade skrivkonsten.

I dessa goda diktares skara är tyvärr du den abso-
lut sämsta. Dina kärlekssånger kan med nöd och 
näppe beskrivas som veka, men trots detta är du en 
välkommen gäst vid Thüringerhovet. Kanske beror 
det på din förmåga att alltid komma med snabba 
kommentarer om de andra besökarna hos lantgreven 
Hermann von Thüringen.

Nu är näsvis och ibland ganska otrevlig, men är 
mycket stolt över att vara vän med de goda rid-
dardiktarna. Du är ingen riddare själv, utan gick 
en klosterskola och har sedan dess befunnit dig på 
Wartburg. Du har flera äldre bröder och kan inte 
hoppas på att få ärva någonting. Faktum är att du ses 
som något av ett svart får i familjen, kanske på grund 
av din stora kärlek till sång.

Du är smal och lång, din kropp lika smidig som 
en kratta. Över din bruna pagefrisyr har du nästan 
alltid en basker och klär dig i gamla kläder. Jackan är 
nött och snabelskorna är trasiga. Du har alltid svarta 
fingrar av bläcket, och lyckas ofta smeta ut det även i 
ansiktet och på kläderna.

Karaktärsdrag: sprättig  
   dryg
   klipsk

Egenskaper

Int: +1
Per: +2
Str: -2
Sta: -1
Prs: -1
Com: +2
Dex: -2
Qui: 0

Färdigheter

Rida:  1
Intrigerande: 5
Svärd:  1
Sköld:  1
Sång:  2
Läsa/Skriva: 3
Poesi:  1

självsäkerhetspoäng: 3

För- och nackdelar

Henrik har en speciell fördel som gör att du genom 
att offra ett självsäkerhetspoäng lägger till hans fär-
dighet i sång (dvs. +2) till en annan färdighet han 
skall utföra. Tänk på att denna fördel endast fung-
erar om du faktiskt sjunger.
exempel: under en vildsvinsjakt går det inget vidare för Henrik 
(han har inte färdigheten jaga) men ställer sig i en glänta och 
sjunger om vilken god spårare han är och hur gott det skall smaka 
med vildsvinsstek. Spelledaren gillar sången och låter dig slå din 
Per (uppmärksamhet) + jaga (som Henrik inte har någon fär-
dighet i) + värdet i sång, alltså 0 + 0 + 2 + 1T10.

Strid

Anfall med svärd:
Initiativ: +4 Anfallsbonus: +3 Skada: +5

Parera med sköld: 8  Tålighet: 5



Henrik von Ofterdingen, Tannhäuser

Han står upprätt mellan högvuxna blomrankor. Öfver honom sväfva sköld och svärd. Han bär skägg och på 
hufvudet en grön mössa med hvitt, bredt band, som ringlar nedåt ryggen. En lång, sid och klargrön rock utan 
gördel omsluter den högresta gestalten. Med den högra handen fattar han i den vanliga, vida tyska herremantel, 

som hänger öfver båda skuldrorna och som på ena sidan är märkt med ett stort svart kors.

“Herr Ingen, Hjälp, herr Skaffa Ingenting och herr Sällan Rik 
samt herrar Brist och Tvifvel äro mina följeslagare.”

Henrik som Ofterdingen, eller Tannhäuser som han 
alltid kallar sig, är en vitt berest sångare och äventy-
rare som verkligen haft ett färgrikt liv. Förutom att 
ha besökt mytiska platser har han hunnit med ett 
korståg och en anställning under trollkarlen Kling-
sor från Ungerns land. Det är i Klingsors hem han 
har sin älskade Elisabeth, men hon är en grym och 
krävande dam. Hon har efterlyst legendariska kleno-
der som Paris äpple; nordstjärnan; eldsalamandern 
(som han faktiskt fångat); den heliga Gral; Noaks 
ark med flera.

För blott en tid sedan förirrade Tannhäuser sig i en 
väldig skog och klev in i Venus berg där han mötte 
denna gudinna. Hos henne stannade han länge, men 
blev ångerfull och reste till påven för att få syndernas 
förlåtelse. Påven sade dock att Tanhäuser skulle bli 
förlåten då påvens trästav fick löv.

Utom sig av sorg gav sig Tannhäuser ut för att på 
hjältars vis strida mot världen. Under sina makalösa 
äventyr bad Klingsor honom att rida till Wartburg 
för att där utmana riddardiktarna vid lantgrevens 
hov. I hopp att således återfå Elisabeths ynnest reste 
han dit, och ämnar göra allt för att vinna sångkam-
pen.

Karaktärsdrag: visionär  
   förtappad
   ödestyngd

Egenskaper

Int: +1
Per: -1
Str: +3
Sta: +3
Prs: +3
Com: +4
Dex: +2
Qui: +1

Färdigheter

Rida:  4
Intrigerande: 4
Svärd:  4
Sköld:  4
Sång:  4
Spela luta: 4
Poesi:  4
Jaga:  4

självsäkerhetspoäng: 3

För- och nackdelar

Tannhäuser har samma fördelar som riddardiktarna 
då han sjunger.

Kommentarer

Tannhäuser är sagans huvudfiende för karaktärerna, 
trots att han egentligen bara är en spelbricka i spelet 
mellan Hermann von Thüringen och Klingsor. Ifall 
han skonas från snaran och får veta att Påvens stav 
har skjutit skott blir han en förändrad människa. 
Han övergår från plågad poet till en skojfrisk och 
glad äventyrare. Tannhäuser har ett magiskt svärd, 
Berendegoutz som gör att varje träff  dödar.

Strid

Anfall med svärd:
Initiativ: +9 Anfallsbonus: +10 Skada: ∞

Parera med sköld: 11  Tålighet: 10




