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En saga till Sagospelet Äventyr: 

Daniel Lehto

Den stulna berlocken

En saga för 2 eller fler spelare från 5-99 år
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Den stulna berlocken
I Linnby, en by vid Strömälv, strax 
öster om Östanskog på Alea Masona, 
är värdshusvärden Paavel Punaainen 
mycket ledsen. Hans värdesaker har 
blivit stulna. Pengarna gör inte så 
mycket, säger han, för han har mer 
pengar undanstoppade. Men en släkt-
klenod från hans familj i Viipinen har 
blivit stulen, och den är för honom 
oersättlig. Han ber spelfigurerna, som 
befinner sig på värdhuset, att leta rätt 
på den.

Sagan är relativt öppen. Spelfigurerna 
har några personer att fråga ut, men 
slutet är lämnat öppet. Åker den skyl-
diga fast? Eller tar spelfigurerna fel och 
sätter dit fel person? Det kan hända 
att spelfigurerna kommer fram till 
något helt annat, och pratar med andra 
personer än dem som finns beskrivna 
här. De kanske använder någon annan 
metod än att fråga ut de inblandade. 
Som sagoberättare är det bara att följa 
med och improvisera utifrån ramhand-
lingen.
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Paavel Punaainen
Vad han kan berätta: Paavel kan berätta 
att berlocken måste stulits under går-
dagskvällen. Han lämnade värdshuset 
för en kort stund, då han åkte med sin 
vagn för att ta emot varor som skeppats 
till honom från Viipinen. De leverera-
des till Miaholm och kördes därefter 
med vagn till Linnby. Vagnen nådde 
Linnbys murar vid halvåttatiden på 
kvällen, men kusken Jora hade glömt 
sina papper, så stadsvakten ville inte 
släppa in lasten. Hon sände dock bud 
till Paavel som genast gav sig av till den 
stora stadsporten för att ta emot sänd-
ningen. Han berättar vidare att de som 
befann sig i värdshuset då han for, och 
även när han kom tillbaka, var följande 
personer:

• Lana, bysmed
• Pytri och Gubbas, druider
• Elandra, bagare
• Mikko, jägare

Berlocken förvarades i Paavels eget rum en trappa upp. Rummet brukar vara låst, 
dörren var öppen då Paavel skulle lägga sig på kvällen, men han tänkte inte så 
mycket på det. Det var inte förrän på morgonen han märkte att berlocken var 
borta. Han är ganska säker på att det måste vara någon av de fem som stulit den.
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Lana
Vad Lana kan berätta om kvällen: Hon hade 
jobbat hårt den dagen, men precis gjort fär-
digt de jobb hon haft, så hon gick till värds-
huset för att ta något glas bärsk och avnjuta 
en god måltid. På värdshuset fanns förutom 
henne själv värdshusvärden Paavel, druiderna 
Pytri och Gubbas, bagaren Elana och jägaren 
Mikko. Paavel fick snart bud om att det 
var något strul med stadsvakten rörande en 
transport, så han gav sig iväg. Lana spelade 
lite tärning med druiderna. Vid ett tillfälle 
gick Pytri iväg, Lana kan inte säga vart, men 
efter ungefär en kvart kom Pytri tillbaka och 
fortsatte spela tärning. Pytri verkade dock 
disträ och hade helt avgjort tankarna på 
annat håll. Även Elandra lämnade rummet 
ett tag. Lana kan inte säga säkert vad Mikko 
gjorde. 
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Pytri och Gubbas
Vad Pytri kan berätta om kvällen: Hon och Gubbas är ett par sedan länge, men 
de har aldrig kunnat få barn. Nu när de är lite äldre, har de väldigt mycket tid till 
övers. När de inte jobbar brukar de därför hänga på något av stadens värdshus. De 
gillar speciellt Paavels helstekta vildsvin. Paavel hade dock bråttom igår och var lite 
otrevlig, så det blev inget vildsvin. De träffade dock smeden Lana och spelade tär-
ning med henne hela kvällen. Pytri håller fast vid att hon satt vid bordet hela kvällen 
tills hon och Gubbas gick hem. Vad hon inte berättar är att hon lämnande bordet 
en stund under kvällen. Hon var på väg tillbaka från avträdet bakom värdshuset, då 
hon hörde ett ljud från Paavels rum. Hon kikade in, men såg bara en dunkel gestalt 
som rotade runt där. Hon skyndade sig sedan tillbaka till bordet och fortsatte spela 
tärning. Hon vill helst inte berätta något. Hon är nämligen van vid att bli anklagad 
för diverse otyg, samt för att fara med osanning, eftersom hon är ett troll. 

Vad Gubbas kan berätta om kvällen: Gubbas kan inte minnas så mycket. Han är 
gammal och glömsk, och vänder sig hela tiden till Pytri för att hon ska svara på 
frågorna. Om spelfigurerna frågar ut honom utan Pytri i närheten, vet han inte 
vad han ska svara.
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Elandra
Vad Elandra kan berätta om kvällen: 
Elandra säger att hon tillbringat gårdagen 
med att baka bröd åt Paavel. När hon var 
klar bjöd Paavel henne på mat och dryck. 
Hon stannade i värdshuset tills det var sent. 
Hon märkte inget särskilt, säger hon, men 
noterade att Pytri gick ifrån ett tag. Även 
Mikko var borta stora delar av kvällen. 
Hon vet inte vart någon av dem gick, men 
”de är båda kända för att hålla på med 
fuffens”.

Elandra säger att hon besökte avträdet 
ifall spelfigurerna undrar om hon lämnade 
rummet. Hon för det dock inte själv på tal.

Elandra var den som stal berlocken och 
pengarna av Paavel. Hon behöver pengarna 
då hennes bageri går med förlust. Hon har berlocken kvar, hon vågar inte sälja 
den i Linnby, utan tänker åka till Miaholm för att inte bli avslöjad. Pengarna har 
hon redan betalat delar av sina skulder med.

Om hon blir avslöjad blir hon först arg, sedan ledsen. Paavel blir också ledsen, för 
han har alltid litat på Elandra. Han säger att hon gärna hade fått låna pengarna av 
honom om hon frågat. Nu vill han dock ha tillbaka pengarna. Hon kan gå med 
på att jobba av skulden på värdshuset ifall Paavel inte vänder sig till sheriffen. 
Paavel kan gå med på detta om hon lovar att inte stjäla igen.
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Mikko
Vad Mikko kan berätta om kvällen: Mik-
ko hade varit närapå en vecka till skogs, 
men återvände till Linnby tidigare under 
gårdagen, där han sålde de byten han fått 
under jakten. Det gav en hel del silver. 
Han befann sig på värdshuset då Paavel 
åkte till stadsvakten. Mikko lämnade 
värdshuset två gånger under kvällen. Den 
första gången för att besöka handelsboden 
då han hade slut på aribisk tobak, den 
andra gången för att gå ut och röka. Han 
stod på baksidan och när han skulle gå in 
igen såg Pytri besöka avträdet. När han 
gick in igen hörde han någon stöka inne 
på Paavels rum. Mikko tänkte dock att det 
var Paavel som var tillbaka, så han funde-
rade inte så mycket mer över det.
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