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· Spelarmaterial: Havets silver ·

1a: Oscar Uddgrens brev

Till den det berör,

Mitt namn är Oscar Uddgren, präst i fiskeläget Fjällbacka. Det är med 
tungt hjärta jag skriver dessa rader. Jag saknar råd i mitt nuvarande 
predikament, och därför vänder jag mig nu till er. Jag mötte medlemmar 
av er upphöjda orden under mina studier i Upsala för några år sedan, 
och sätter nu mitt hopp till era särskilda kunskaper och talanger.

Min mentor och bästa vän, kyrkoherde Carl Eric Hedqvist, är död. 
Hans kropp hittades för en vecka sedan, uppspolad på en strand 
i skärgården utanför Fjällbacka. Rättsläkaren har fastslagit att 
dödsorsaken var ett självförvållat skott i huvudet och avskrivit det hela 
som ett självmord. Jag vägrar acceptera denna slutsats, och jag är säker 
på att något onaturligt ligger bakom. Och jag vet vem som bär skulden. 
Vad jag saknar är bevis och medel att göra något åt saken.

Sista gången jag såg Carl Eric i livet var en vecka innan han hittades 
död. Han skulle då återigen ge sig ut till Vrakholmen i skärgården, 
för att bringa Guds ord till det sedeslösa sjöfolk som frekventerar 
värdshuset beläget på ön. Vrakholmen är ett nav för sjöfarten och 
platsen för det största sillsalteriet i skärgården. Vrakholmen stinker av 
sill och synd, det är en gudlös skamfläck på vår jord.

Ägarna till denna rövarhåla, sillpatronen Sakarias Amundsson och 
hans moder Abela, i folkmun kallad »gudmor«, trotsar öppet Guds 
läror och har kört den gode Carl Eric på porten varje gång han besökt 
Vrakholmen.

Jag är övertygad om att sillpatronen och gudmor – tillsammans med 
Sakarias tre svagsinta men farliga äldre bröder Pål, Pelle och Palle 
– går i Hin håles ledband och ligger bakom Carl Erics förtida död. Jag 
avser att bege mig ut till Vrakholmen för att möta dessa Djäfvulens 
hantlangare ansikte mot ansikte och finna bevis för deras skuld. I detta 
farliga ärende behöver jag er hjälp. Om Gud är er kär och ni vill hjälpa 
en enkel Guds tjänare i hans stund av största nöd, möt mig i Fjällbacka 
så snart ni kan.

Med största högaktning,
Oscar Uddgren



· 93 ·

· Spelarmaterial: En grym hemlighet ·

2a: August von Meijers brev

Till ansvarig vederbörande,

Jag efterfrågar akut eder hjälp. Mitt namn är herr August 
von Meijer och jag är skogsägare, industrialist och ägare av att 
ett av norra Sveriges största sågverk, beläget här i Härnösand, 
där jag arbetar för att modernisera denna region. För att 
göra detta anskaffar jag mig skogsrik mark och anställer en 
stor del av folket i trakterna där jag investerar.

För en tid sedan skickades två av mina anställda, herr 
Gottfrid Hammarström och dennes assistent, Nils Lindesköld, 
till den lilla byn Färnsta norr om Härnösand. Den ligger 
djupt in i skogarna där marken sägs vara mycket bördig 
och trakten rik på skog. Hammarström ansvarade därför 
att ombesörja en transaktion mellan byns invånare och 
undertecknad.

Men nu har en tragedi inträffat. En natt återvände den 
stackars Nils, på hästrygg, blott iklädd nattskjorta. Han var 
illa medtagen och svamlade om att han beskådat en ond best 
på denne plats. Nils har sedan detta inte varit sig lik och 
är knappt talbar. Hammarström saknas och jag befarar vad 
som kan ha vederfarits stackars Gottfrid. Jag anar odåd –  
på denna plats ligger en hund begraven.

Det är därför ni nu kontaktas, då jag vill anlita er för att 
ta reda på sanningen om vad som åkommit Hammarström, 
samt stoppa den best som herr Lindesköld pratar om, kosta 
vad det kosta skall! Ert rykte är utomordentligt och er expertis 
skulle vara ovärderlig i vårt nuvarande predikament. Om ni 
accepterar skulle det självklart medföra riklig kompensation.

Skicka svar snarast, då tiden är av största vikt.  
Jag inväntar er i Härnösand för att förklara mer och 
ombesörja resan till Färnsta.

Med högaktning, 
August von Meijer
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· Spelarmaterial: En grym hemlighet ·

2e: August von Meijers instruktioner till Hammarström och Lindesköld

2b: Medeltida text

2c: Medeltida text

2d: Medeltida text

Jag återkopplar till edert tidigare brev angående utvecklingen 
i Färnsta.

Utöver att säkra Färnstas bördiga skog har fyndet av 
järnmalm gjort att säkra Färnsta till högsta prioritet.  
Då jag förstår att större delen är belägen under dess kyrka 
kommer denna att behöva rivas, men jag skall självfallet 
bekosta byggnationen av en ny. Har ni majoritet av landägare 
kommer detta icke bli problem. Erbjud vad som erbjudes kan, 
ty denne affär ha icke andra val än att gå igenom, när den 
värdefullaste malm står på spel.

Höre du fåglar ƒom flyr, grenar ƒom knäck-
as och höre det höga ljudet af deß   ¥eg är du 
den som ƒkall blifva nä¥a o¤er. Hoppas 
då att ditt öde blivfer kort: ty att ¥irra in i 
deß   infernaliƒka blick kan drifva även den 
me¥ renvetande till vanƒinne. De ƒom hota 
Herrens plats riƒkera att möta deß   öde. 
Denne grymme väktare är vår Kyrko-
grim. Större än en kronhjort, ¥arkare 
än en björn och ƒmidigare än en lokatt va-
kar den över Herrens plats. Snabbare än 
en hä¥ tar den ƒig fram i jakt på de byten 
ƒom är de ƒom ƒkulle hota denna plats. Vid 
platsen där Herrens blick vakar hvilar den.

Ö¥er från den tredje af de ¥ora ¥enarna 
i riktning norröver finns vägen in. Djupt 
ner i Färn¥a hvilar deß   grymme beƒkyd-
dare. Denna väg ƒlingrar och krokar ƒig, 
men där platƒen för Herrens tro grunda ƒig 
ƒlätt ligga deß   hvila, ƒom ett ljus i mörkret.

Kattens grymma öde, döpt i eld i Herrens 
namn kom att giva den nytt lif och ƒidan 
vakar den över denna plats. Den ƒkall för 
evigt vaka över denna plats, ƒvuren ƒom 
deß   beƒkyddare. Enda¥ om deß   ben ƒkul-
le gå ƒamma öde till mötes ƒom den en gång 
ƒkapades ƒkulle den komma att förolyckas.
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· Spelarmaterial: En grym hemlighet ·

Nyligen besökte fröken Karlström mig för en kopp 
kaffe. Vi konverserade och hon gav mig mycket 
komplimanger om hur jag enar Färnsta i vår tro. 
Hennes lovord värmde och kvinnan var mycket rar.

Efter detta började hon att ställa ett flertal 
frågor rörande herr Hammarström, sändebudet från 
Härnösands stora sågverk. Hon ville ha en inblick 
i de affärerna han försökte att förhandla och något 
gjorde mig oroad över hennes ton. Jag anar en frestelse 
i hennes ögon, en frestelse som inte antyder att hon 
är gudfruktig kvinna. Kanske ska hon fresta de andra 
att sälja av sin mark?

Till herr G. Hammarström
Möt mig vid kyrkan efter nattens intåg. 
Jag har några ord som kan hjälpa dig i vad du söker.
Hälsningar 
I. Nyström

2f: Ingvar Nyströms anteckningar

2G: Lappen på Hammarströms kropp
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· Spelarmaterial: Nattsuggan ·

3b: Olgas brev

3a: Linneas invit

Kära vänner!

Jag skulle vara tacksam om ni snarast besöker mig på hospitalet, där jag åter tvingats 

lägga in mig själv efter en synnerligen svår period. Besöket är brådskande och jag ber 

er också förbereda er för en längre resa.

Med käraste hälsningar
Er Linnea

Lilla Lilli!

Du minns väl knappt mig? Åren har fladdrat förbi som fjärilar och jag fyller snart sjuttio.  

Men vem räknar?

Jag önskar att jag kunnat skriva att syftet med det här brevet är att återuppta vår speciella kontakt, som 

jag saknat så mycket, och att jag vill träffa dig för att prata om de märkliga händelser som skedde på 

Gyllencreutz för så många år sedan – och även om detta också är sant är mitt ärende ett annat.

Lilli, jag behöver din hjälp och läget är verkligen akut, annars skulle jag inte ha mage att höra av mig. 

Jag gissar att du bor kvar i Upsala – du har väl inte klarat av att lämna din älskade stad? Hur som helst 

befinner jag mig i Mölle – ett litet fiskarsamhälle i södra Sverige. Jag och några vänner bor på Mölle 

badhotell. Du måste komma hit och hjälpa oss Lilli – mer än så kan jag inte säga av rädsla för vem som 

kan komma att läsa detta brev. Att just du måste komma har att göra med vår speciella hemlighet, vårt sätt 

att se – som ju förde oss samman för många år sedan.

Ta med dig alla vapen, redskap och märkliga föremål som du kan komma över. Allt kan behövas. Fram 

tills dess är jag och mina vänner fast här på hotellet. Vi har satt oss i detta själva men trots det, trots 

allt, ber jag om din hjälp.

Din (förhoppningsvis?) kära Oggo
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· Spelarmaterial: Nattsuggan ·

KULLENS OCKULTA ARV

Sprunget ur omfattande studium af området fram
komma en form av folktro rörande själfa bergets 
tillblifvelse där fiske och bondefolk talte om Kullen 
såsom skapt och genomsyrat av övernaturliga 
energier. Dessa krafter lär ha fått själfa landet 
att resa sig upp ur det flacka lerlandskapet likt en 
vulkanisk klippa som stiger upp ur hafvet. Det 
sägas finnas grottor och raviner där övernaturliga 
energier vilar i väntan på människor eller djur som 
skola nyttjas som kärl för tillblivelse i fysisk form. 
Det sägas ock att en släkt av seende under flertal 
sekler vaktat Kullen – med syfte att förhindra 
att dessa energier taga form och giva utlopp för 
allehanda destruktiva drifter. Mina personliga 
studium av området hava icke funnit varken denna 
släkt, vilka gifvit upphov till myten om den så 
kallade »Kullamannen«, eller väsen men dock 
starka tendenser till det sublima och ickekonkreta, 
och en märklig lätthet att skåda det ickesedda och 
skapa det oskapade. Min mening är att denna del av 
södra landet bör övervakas med stränghet. Eventuellt 
bör ett mindre högkvarter upprättas i området?

Broder Johan Trana  
– medlem i Sällskapet och Förste Ekvilator

» SYNDEN I MÖLLE »
Det avsides liggande fiskesamhället Mölle i nordvästra 
Skåne har sedan två år tillbaka slitits sönder av konflikter 
rörande det badhotell som byggts på orten. Turisterna, 
som företrädesvis kommer från Tyskland och Danmark, 
uppmanas till gemensamt badande på stränderna, vilket 
ortsborna å det starkaste vänder sig emot.

Vår reporter Elias Ragnér har besökt det som kallas 
syndens hjärta i norra Europa — ett litet samhälle på 
spetsen av det klippiga området Kullen i södra Sverige. 
Här i Mölle driver Katarina Jönsson ett framgångsrikt 
badhotell som frekventeras av långväga turister. Katarina 
säger själv : » här på Kullen möts Europas kulturella och 
intellektuella elit för uppfriskande bad och avslappnande 
promenader i ett spektakulärt landskap. Min verksamhet 
är på väg att leda Mölle in i nästa århundrade. »

Många av ortens representanter har inte samma 
positiva syn på badhotellet — och främst då Katarinas 
uppmaning till sina gäster, att låta kvinnor och män 
frekventera samma stränder — samtidigt ! Prästen Algot 
Kransvik beskriver det hela som » ett mycket olyckligt 
och ogenomtänkt projekt som skapar osämja och 
uppmuntrar till syndfullt leverne » medan fiskarhustrun 
Anna Svensson låter meddela att hon » tvingas åse 
herrar i hängslen och damer i korsett, vilket är en 
sorgfull påminnelse om vår dödlighet. »

Er käre reporter Elias låter sig hur som helst svalkas 
av ett bad i det kalla Nordsjövattnet — och visst är 
utsikten på Kullen spektakulär !—
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3c: Klipp från Nyheter Idag

3d: Johan Tranas anteckning om Kullen
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3e: Olgas karta

3f: Utdrag ur Krögare Jonssons dagbok

Det var när min syster hittades 
död med uppskuren buk som jag 
gick från att vara barn till att 
bli vuxen. En tidig nyårsdag 
ledde min syster Elsa oss andra 
runt kyrkan, för att hon hört 
att man då kunde kika genom ett 
nyckelhål och se in i framtiden. 
Vi lekte med krafter vi inte 
förstod och de osynliga straffar 
övermod.
När vi gick mot kyrkporten stod 
det största vildsvin jag någonsin 
sett på stigen framför oss. Dess 
ögon brann i mörkret, ryggen var 
täckt av vassa borst och munnen 
krönt av kraftiga betar. Elsa tog 
ett äpple ur sin ficka och kastade 
det på marken, vilket fick 
besten att för ett ögonblick glömma 
oss och vi kunde rusa därifrån. 
Men strax hörde vi dess klövar 
dundra mot marken bakom oss. 

Elsa, som sprungit bredvid mig, var plötsligt inte längre där. Jag stannade och såg henne gå mot svinet, och sen sprang jag allt vad jag kunde. Hon offrade sig för oss andra.
Under många år har jag samlat rykten och sagor om denna varelse, vars namn är gloson. Det sägs att den dras till trollpackor och de med synen, och att den slukar deras innanmäte för att ta deras kraft. Men jag har hört folk undkomma genom att likt min syster distrahera den med äpplen eller nötter. Vissa påstår att varelsen kan styras av en häxa med hjälp av en käpp av lind. Efter det som skedde med min syster går jag aldrig ut på vinternätter, och jag håller barnen hemma.
Krögare Niklas Jonsson i Åstorp
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· Spelarmaterial: Sången om den fallande stjärnan ·

4a: Hugo von Kaiserlings brev

Kära Kusin,

Jag skriver till dig med en vädjan om hjälp i din egenskap som 
medlem av Sällskapet.

Något märkligt är i görningen och jag kan inte för mitt liv 
begripa hur allt hänger ihop. Min fru Agnes och jag fick 
nyligen vårt första barn, Eduard. Bara några veckor efter 
förlossningen blev Agnes som förändrad. Hon vill inte kännas 
vid barnet och hon finns nu inlåst på sanatoriet i Arensburg 
på grund av att hon en natt tog sig iväg ut i bastun för att som 
hon sa »dränka monstret«.

Agnes har alltid varit en sansad och klok person. Jag förstår 
inte vad som farit i henne. Kanske är felet mitt. Jag lämnade 
henne mycket ensam då mitt avhandlingsarbete tog mycket tid. 
Dessutom blev Eduards dop uppskjutet på grund av att jag bjöds 
in att föreläsa om min avhandling i universitetet i Lund. Jag vet 
ingen råd. Hon vägrar tala med mig mer och har enbart haft 
kontakt med fader Cornelius, prästen i hennes kyrka.

Fader Cornelius är övertygad om att Agnes historia stämmer 
och att barnet fallit offer för onda makter. Han har föreslagit 
exorcism. Jag fruktar för barnets säkerhet om han får som 
han vill. Att något övernaturligt är inblandat kan jag inte 
som vetenskapsman acceptera! Jag behöver er erfarenhet för att 
navigera situationen. Kanske kan ni mer er erfarenhet övertyga 
Agnes och prästen?

Jag är desperat käre kusin! Er hjälp vore högst välkommen!

Er tillgivne, 
Hugo von Kaiserling




