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For GM: 

Dette trenger du ikke å fortelle spillerne: 

Dette scenariet er basert på flere myter, samt historiske hendelser, fra øya Hitra 

(og til dels Frøya) ved kysten av Sør-Trøndelag. Mytene om Maren Olsdatter 

Jektvig er reelle lokalhistoriske myter. De andre er funnet på. Alle steder som 

det refereres til er reelle stedsnavn, men enkelte elementer og lokasjoner av disse 

kan være oppdiktet for å tjene plottet. Kvenvær er et virkelig sted. 

Titranulykken er en reell ulykke. Årstallene oppgitt stemmer med virkeligheten. 

Dette skal du ikke fortelle spillerne: 

For nøyaktig femti år siden (i spill) opplevde Carl Christian Kværnhus noe som 

motiverte ham til å bli professor i lokalhistorie ved NTNU mange år senere. 

I sin ungdom var det en sen kveld han hadde vært på fest på Dolmøya og måtte 

gå seg en tur ut for å klarne hodet. Ved et innfall stjal han en robåt og tok seg 

over til Broholmen, hvor han ruslet langs stranden da han plutselig møtte en 

blek kvinne kledd i hvit 1800-talls-serk med en blodig rød stripe rundt halsen, og 

langt, rødt hår i en lang flette som lå over skulderen. 

Som ung amatørlokalhistoriker fra Hitra hadde han gravd litt i gamle hendelser 

både på Hitra og Frøya og områdene i nærheten, blant annet hadde han fordypet 

seg i myten om Maren Jektvig, en kvinne som ble halshugget på Dolm i 1849 for 

giftmord på sin ektemann. Han samtalte med kvinnen han møtte, og forsto at 

dette måtte være Maren Jektvigs spøkelse som hjemsøkte stedet der hun ble 

halshugget. 

Det var gått nøyaktig hundre år siden hun døde, men myten var at hun skulle 

dukke opp hvert femtiende år – så hun ba ham om å komme tilbake femti år 

senere, og hvis han kunne gjøre henne en tjeneste i mellomtiden, skulle hun 

hjelpe ham med å finne kunnskap. Han måtte finne graven hennes, hente hodet 
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hennes, og legge det i en spesiell grotte ute ved Kvenvær på en spesiell dato. 

Gjorde han det, skulle han få vite mange hemmeligheter. 

Dette tilbudet var fristende, men siden Carl Christian ikke visste om han drømte 

eller var våken, tok det en stund før han husket denne hendelsen i ettertid. Han 

bestemte seg for å bli professor i byen, og å forsøke å finne kunnskap på egen 

hånd – men til slutt var det for mye han ikke greide å pusle sammen, og DA – 

endelig – husket han tilbudet han hadde fått av Maren Jektvig. 

Faktisk hadde Carl Christian gått så langt for å oppfylle ønsket hennes at han til 

slutt hadde gravd opp deler av området utenfor kirkegården på Dolm for å prøve 

å lokalisere liket hennes – i dag er det nemlig ingen som vet hvor det ble 

gravlagt, annet enn at det sannsynligvis var utenfor kirkegårdsmurene. Han 

måtte gjøre dette i hemmelighet, siden han ikke hadde tillatelse fra kommunen 

eller kirkerådet, og saken ble slått opp i lokalavisen som en noe pussig form for 

gravskjending. 

Det Carl Christian ikke visste, var at Maren ikke hadde fortalt ham hele 

sannheten: På sitt dødsleie hadde hun tilbudt mørke krefter hodet sitt, mot at 

kreftene skulle ta hennes tidligere elsker og gårdsgutt, den ti år yngre Kasper, 

som etter hennes død var blitt fisker på Frøya. Maren og Kasper hadde et 

hemmelig kjærlighetsforhold, og ville gifte seg, men Marens ektemann Ola 

Pedersen Jektvig sto selvsagt i veien for dette. Kasper tok derfor livet av Ola med 

gift. Dette fikk Maren skylden for, men selv ikke da hun skulle dømmes til døden, 

tilsto Kasper. Istedet flyktet han til Frøya og unnlot å ta på seg skylden for det 

han hadde gjort. 

Etter sin død ble Maren plaget av disse kreftene, som ba om å få hodet levert som 

lovet – det var jo ikke deres feil at hun ikke hadde ordnet seg med noen som 

kunne bringe hodet til dem. Derfor trengte hun en dødelig til å gå sitt ærend, og 

hver femtiende år gikk hun igjen på Broholmen for å lete etter noen hun kunne 

overtale. Carl Christian kom som bestilt. 

Det som har hendt nå, er at Carl Christian etter årevis med leting endelig har 

funnet hodet. Han oppbevarer det hjemme hos seg selv, mens han venter på den 
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riktige datoen da han skal legge det i grotten som Maren ba om. Dessverre er 

denne grotten den samme som han nå har trukket oppmerksomhet til, siden han 

ikke kunne dy seg for å rapportere funnene han gjorde der da han først kom dit 

for å se på stedet. Den riktige datoen er selvsagt etter at rollene har ankommet 

holmen der Carl Christian bor. Det er ikke viktig nøyaktig når dette skjer, men 

det bør skje ganske sent i scenariet, siden besøket i grotten vil starte scenariets 

klimaks og avslutning. 

Carl Christian har også oppdaget noe annet: Nemlig at Titran-ulykken utenfor 

Frøya i 1899 var et resultat av guders vrede. Lokalbefolkningen på Titran hadde 

lenge tilbedt og ofret til den mektige jotnen Ægir (egentlig Dagon, s. 137 i 

grunnboka v.5.6) for å kunne ferdes trygt på havet og fiske. Da kapellet på Titran 

ble bygget i 1873, ble det reist over ruinene av et hellig offersted til Ægir, og Ægir 

straffet dem med dårlig fiske, og senere ved å utløse Titran-ulykken og drepe 

over 140 fiskere. 

Carl Christian kan også noe magi, som han har lært fra gamle bøker han har 

samlet oppigjennom årene. Dette har han brukt for å påkalle det han tror er den 

norrøne guden Njord, som egentlig er guddommen Nodens (s. 169 i grunnboka 

v.5.6), og bundet denne i en magisk sirkel i jordkjelleren under hytta si. Han har 

også Marens hode oppbevart her. 

Carl Christian tror at Njords tilstedeværelse vil holde Ægir unna hytta, så han 

kan få drive forskningen sin i fred. Carl Christian har også nylig gjort et offer til 

Frøy i form av et grisehode satt på en kjepp under høydedraget på holmen der 

han bor. Kjeppen er innrisset med runer som påkaller Frøy for beskyttelse. 

Dette skal du fortelle spillerne: Bakgrunnen for spillet 

Året er 1999. Ved Historisk fakultet ved NTNU i Trondheim har man nettopp 

fått beskjed om at den pensjonerte professoren Carl Christian Kværnhus har 

gjort litt livs oppdagelse ute ved Kvenvær på Hitra. Det er snakk om noen unike 

helleristninger i en grotte ute på en holme. Funnet skal visst ikke være av noen 

kjent art, og professoren hevder de beviser noen av hans mange teorier som han 

aldri fikk aksept for da han fortsatt jobbet ved universitetet. 
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Professoren er godt oppe i årene, men bor selv på en av de mindre små holmene 

utenfor Kvenvær, tilbaketrukket siden han ikke har noen gjenlevende familie og 

aldri har vært gift så vidt noen vet. 

På NTNU prates det mye om dette nye funnet i gangene på instituttet, og mange 

av den eldre garde ansatte har blitt hørt mens de mumler om at “Kværnhus 

jaggu klarte det likevel”. I hans siste par år ved NTNU var det nemlig enkelte 

som hevdet at Kværnhus var noe kokko, siden han begynte å trekke mytologiske 

teorier inn i mundane historisk-teoretiske felter, men dette funnet ser ut til å ha 

flere ansatte i konflikt omkring hvorvidt dette er noe professoren har funnet på 

for å få oppmerksomhet omkring sine gamle teorier, eller om dette virkelig er 

verd å sjekke ut. 

Lokalhistorikere har allerede kikket på saken, men har ikke nok kompetanse til 

å kunne si noe om validiteten av funnene. Instituttet har dermed besluttet å 

sende en professor med noen mastergradsstudenter utover for å ta en titt – en 

kombinert ekskursjon og evaluering av Kværnhus' motiver. Studenter fra flere 

fag har fått tilbudet, men kun en håndfull fikk dra. Det er dere. 

NB: Når rollene ankommer holmen har de SELVSAGT ikke 

mobildekning. Dette gjelder for alle deler av spillet hvor rollene 

befinner seg andre steder enn på hovedøyene Hitra, Frøya, eller 

fastlandet. 
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Del 1 – Utreisen 
Rollene kjører ut til Hitra i én bil. De er akkurat nok folk til å få plass i bilen, 

med utstyret i bagasjerommet. De skal overnatte hjemme hos professor 

Kværnhus, og det betyr at de skal bo i ei hytte der det ikke er innlagt vann. Så 

vidt de vet er det strøm der, fra en generator. 

For å komme til Hitra må de kjøre i nesten to timer, gjennom en del mer eller 

mindre øde landskaper og koselige tettsteder. Det er høst, og bladene på trærne 

har fått mange fine farger. Etter å ha passert gjennom den undersjøiske tunnelen 

over fra fastlandet til øya, må de kjøre enda en times tid for å komme til 

Kvenvær. Det er fremdeles tidlig når de kommer frem, og om en times tid skal de 

møte Stig Tværan, som er lokal. Han skal ta rollene over i båt til holmen der 

Kværnhus bor, og samtidig frakte med noen dunker ferskvann og noe drivstoff til 

professorens generator. Det pleier han å gjøre ukentlig, mot en liten pengesum. 

Rollene har tid til å handle inn mat og andre ting de skulle finne på å trenge på 

dette punktet i spillet. Be dem skrive opp det de kjøper. Tilbudet er smått, det er 

bare en dagligvarehandel på stedet: Faxvaag kolonial. Betjeningen er hyggelig, 

om enn skeptisk, og de snakker dårlig engelsk (hvis Jack skulle prøve seg på 

engelsk til dem). Butikken har mest dagligvarer, men har også et bittelite 

jernvareutsalg og noe fiskeutstyr. I tvil om du skal la rollene kjøpe noe? Bruk 

skjønn. Kvenvær er et lite sted. 

Stig Tværan 

Stig er en kraftig kar i tredveårene med dongerijakke og caps. Han er hyggelig, 

men legger ikke skjul på at han synes Kværnhus er en raring. Han snakker også 

dårlig engelsk, dersom det skulle bli relevant. 

Han har med fem ganske store dunker med ferskvann, og to kanner drivstoff til 

professorens generator, som han laster opp i båten før de kan dra. 
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Overfarten utover er rolig. Utsikten er fin, været er klart. Det er masse små 

holmer utover, men også noen få større. Det tar en halvtime å nå frem til holmen 

der professoren bor. 

Holmen er ei avlang lita øy med et lite høydedrag på midten. Se beskrivelse 

nedenfor, se også eget kart. 

Rollene ankommer holmen i båt fra Hitra. Det første de ser er ei lita brygge, og 

en sti fra brygga opp mot resten av holmen. De ser ikke hytta herfra. Det er 

sparsomt med vegetasjon, annet enn lyng og lav og noen få furutrær. Det virker 

ganske forblåst, og de kjenner en lett pålandsvind. På brygga står tre tomme 

vanndunker helt like de som Stig har med. De er knyttet sammen med litt tau og 

festet til brygga, sannsynligvis så de ikke skal blåse på sjøen. 

Stig fortøyer og laster av dunkene med vann, og plukker opp de tomme dunkene. 

Han bemerker at professoren pleier å være her for å hilse på når Stig kommer, 

men at han ser ut til å være ute med sin egen båt akkurat i dag. Hvis rollene 

spør, sier han at professoren har en robåt som han pleier å ro noen turer med – 

det var sikkert på en slik tur at han fant de helleristningene. 

Stig drar igjen ganske kjapt, men sier at han kommer tilbake for å hente dem om 

fire dager. Dette er avtalt med NTNU, som har vært i kontakt med ham nettopp 

for dette fraktoppdraget. Han kan ikke overtales til å bli, for han skal på arbeid 

dagen etter, og skal nyte resten av fridagen sin i fred. Dersom rollene maser om 

mobilnummer eller flere/hyppigere fraktoppdrag, eller at han må komme og 

sjekke på dem flere dager, så gir han dem mobilnummeret sitt, men han har ikke 

anledning til å komme innom flere dager. Han kommer om fire dager for å hente 

dem, og det er det. 

NB: Jeg gjentar dette igjen: 

Når rollene ankommer holmen har de SELVSAGT ikke mobildekning. 

Dette gjelder for alle deler av spillet hvor rollene befinner seg andre 

steder enn på Hitra, Frøya, eller fastlandet. 
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Del 2 – På holmen 

Første ettermiddag, kveld, og natt 

Når rollene kommer opp til hytta, er det åpent både inn til boden og inn til selve 

hytta. Professor Kværnhus er ikke der, så Stig må ha hatt rett i at han er ute og 

ror seg en tur; eventuelt er han ute og går. Inne i hytta er det kaldt og mørkt. 

Når rollene når dette punktet, kan du la dem utforske området og hytta. De har 

ingen måte å komme seg vekk fra holmen på, så mulighetene er begrenset til 

disse to områdene. Se egne guider og kart for disse stedene for hva som generelt 

finnes der og hvordan det ser ut. Så kan rollene utforske, installere seg og ordne 

hvor de skal overnatte. 

Litt utpå kvelden kan det hende de lurer på hvor professor Kværnhus er blitt av. 

De har ikke sett eller hørt noe fra ham siden de kom, og det begynner å bli mørkt 

ute. Selv om de leter, kommer de ikke til å finne ham noe sted på holmen. 

Rundt klokka seks på kvelden har det blåst opp litt, og det regner. Sikten er 

dårlig i mørket. Til slutt vil de ha lite valg annet enn å legge seg, eller i det 

minste må de bare vente. 

Om natta: 

De(n) som sover på soverom A (rom 4 på hyttekartet), drømmer om havet. Det er 

ikke en koselig drøm, men et mareritt om et mørkt og sultent hav som sluker og 

drukner folk ned i dypet. Slå deg gjerne løs med beskrivelser. 

Når rollen(e) våkner er det midt på natta, og de kan slå Listen (bare de inne på 

dette rommet). De som klarer det, hører en dryppende lyd fra under gulvet. Hvis 

rollene sier fra til de andre, kan alle roller som står ved vinduet på soverom A 

høre den samme lyden med et vellykket Listen-kast. 

Etter dette kan det hende rollene har lyst til å finne ut om det er noe i kjelleren 

som drypper. Da må de lete etter kjellernedgangen. Det er ingen nedgang på 

utsiden av hytta. Lemmen til kjelleren er på kjøkkenet (rom 2) under fillerya 
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under kjøkkenbordet. Dersom ingen av rollene finner på å lete der, kan gruppa 

slå Idea for å finne ut hvor lemmen kan være. 

Kjelleren: (gå til egen beskrivelse) 
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Del 3 – Møtet med professoren 
Neste morgen har Kværnhus fortsatt ikke dukket opp. Her står du fritt til å 

improvisere, men det koker ned til at følgende skal skje i løpet av formiddagen: 

En av rollene som går utendørs (enten rusler rundt øya eller gjør noe annet 

utendørs), oppdager en robåt som flyter i havet rundt 20-30 meter fra holmen. 

Det er en ganske stor robåt. Et par årer stikker opp. Med et vellykket Spot 

Hidden oppdager vedkommende også at det ser ut som om det ligger noen i båten 

– en person. En ny Spot Hidden vil avsløre at det henger et ganske langt tau fra 

båten (det er knyttet fast foran, og ligger utover i vannet). 

Hvis ingen av rollene innser det automatisk, vil det holde med et vellykket Idea-

kast for at de skal skjønne at dette kan være båten til Kværnhus. Han er en 

gammel mann, kanskje det kan ha hendt ham noe mens han var ute, og så har 

han kollapset i båten og den har drevet innover mot Hitra. Et vellykket 

Navigation-kast vil bekrefte at vinden har stått slik at Kværnhus i så fall må ha 

befunnet seg i retning av det åpne havet før han drev innover med båten. 

Nå kan rollene finne ut hvordan de skal få reddet den som er i båten. Det er 

mulig å svømme ut og klatre oppi båten eller få tak i tauet og trekke båten til 

seg. Det er også mulig å rope og hoje til professoren våkner, men han vil ikke 

nødvendigvis klare å komme seg til land ved egen hjelp. Det han kan gjøre er å ta 

opp tauet og kaste det på land, så rollene kan trekke båten mot holmen. 

Hvis rollene verken prøver å redde ham eller rope på ham, kommer han til å 

våkne av seg selv og rope om hjelp. 

Når professoren er på land, kommer han til å være nedkjølt og litt rørete. First 

Aid og Psychoanalysis kan hjelpe på begge deler. Han er ellers uskadet. Det beste 

er nok å la ham sove noen timer. 

Når han kommer til seg selv sperrer han øynene opp og spør etter datoen. Når 

han får den, sier han at han har “ingen tid å miste”. Han åpner kjellerlemmen og 

henter sinkbøtta. 
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NB! 

Hvis rollene har gjort noe med hodet i bøtta, f.eks. gravd det ned eller kvittet seg 

med det på annet vis, kommer Kværnhus til å bli rasende. 

- Dersom hodet kan berges og tas med i bøtta igjen, kommer han til å roe 

seg ned. Da henter han bare hodet, eller ber rollene om å hjelpe ham med 

det, og så tar han bøtta med seg inn på kontoret og blir der noen timer. 

- Hvis rollene har brent hodet, eller hevet det på sjøen, eller nekter å si hvor 

det er, bruker Kværnhus litt tid på å rase fra seg, og deretter murer han 

seg inne på kontoret sitt i noen timer. Her legger han en plan om å ta med 

rollene til grotten, og gi dem opp som offer i stedet for Marens hode. Ta i så 

fall dette i betraktning når du spiller ut det som skjer i Del 4 – Grotten. 

I alle tilfeller murer han seg inne på kontoret, og roller som smuglytter (slå 

Listen) kan høre ham mumle noen ord som overhodet ikke er på noen språk de 

forstår. Det er urovekkende på en uforklarlig måte. 

NB! Hvis rollene har sluppet ut Nodens/Njord av kjelleren 

Så kommer Kværnhus til å bli meget skremt og fortvilet. Han kommer ikke til å 

si noe om det til rollene, men han oppfører seg mer frenetisk og stresset. Han 

kommer fortsatt til å mure seg inne på kontoret i noen timer, som beskrevet over. 

På kvelden kommer professoren ut av kontoret igjen. På dette punktet er han litt 

mer kontrollert enn tidligere. Han svarer gjerne på spørsmål om alt mulig som 

rollene måtte spørre om: 

- Hodet i bøtta: Dette er hodet til den berømte Maren Jektvig. Han forteller 

gladelig historien om henne (den offisielle historien, se OM MAREN 

JEKTVIG). Han forteller også at han har “lovet Maren å gi hodet hennes 

til havet i en egen seremoni”, fordi hun ikke fikk en skikkelig begravelse 

da hun døde. 

o Kast History: Det var vanlig før i tiden at dømte forbrytere ikke fikk 

skikkelig begravelse, men ble gravlagt utenfor kirkegården – det var 

en vanære også i døden, særlig sett med kristne øyne. 
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o Kast Psychology: Det er noe han ikke forteller rollene, men de vet 

ikke helt hva. Det er uansett ikke “frisk oppførsel” å drive og grave 

opp hoder annet enn for arkeologisk og historisk forskning. 

o Kværnhus vil uansett møte anklager med at han “følte det var det 

riktige å gjøre”. 

- Sirkelen i kjelleren: Han forteller at han har tatt seg til å blote litt til de 

gamle gudene, særlig da til Njord, siden han bor her ute ved havet helt 

alene. Det får ham til å føle seg trygg. 

o Kommentarer om at dette er unormalt, møter han med uttalelsen “I 

utgangspunktet ikke mer unormalt enn å be til Gud eller gå 

nattverd.” 

o Grisehodet: Det samme som over. 

- Bøkene i hylla og de rare papirene på stua: Mytologisk forskning. 

Sammenligning av forskjellige ritualer. 

o Kast Persuasion for å få vite mer: Han forteller at han har forsøkt 

noen av ritualene og at de faktisk virker! 

- Bøkene og papirene på kontoret: Han uttrykker fornærmelse over at de 

har brutt seg inn der. Han forklarer at det er snakk om mytiske tekster, og 

fantastiske fortellinger, og det er i grunnen alt han har å si. 

- Symbolet på kontoret og i vinduskarmen på stua (elder sign): Et 

beskyttende symbol. 

- Blodet i sluket på badet: Det var der han gjorde i stand grisehodet som han 

satte opp ved høydedraget. 

I løpet av tiden som har gått siden Kværnhus kom til rette, har det blåst det opp 

til storm. Professoren kommer i alle tilfeller til å foreslå at gruppa skal vente til 

neste morgen, og se om været bedrer seg. Hvis det blir bedre kan de dra ut neste 

dag og se på grotten der han fant de unike helleristningene. 



Mysteriet på Kvenvær 

Side 14 av 44 

 

Dersom rollene ikke har sluppet løs Nodens/Njord: 

Om natta: 

De(n) som sover på soverom A (rom 4 på hyttekartet), drømmer om havet igjen. 

Det er ikke en koselig drøm, men enda et mareritt om et mørkt og sultent hav 

som sluker og drukner folk ned i dypet. Slå deg gjerne løs med beskrivelser. 

Denne gangen ser de også et ruvende hode i horisonten over de mørke bølgene – 

det må være en kjempe! En merkelig glød kommer fra havet rundt skikkelsen. 

Når rollen(e) våkner er det midt på natta, og de kan slå Listen (bare de inne på 

dette rommet). De som klarer det, hører en dryppende lyd fra under gulvet. Hvis 

rollene sier fra til de andre, kan alle roller som står ved vinduet på soverom A 

høre den samme lyden med et vellykket Listen-kast. 

Etter dette kan det hende rollene har lyst til å finne ut om det er noe i kjelleren 

som drypper. Denne gangen vet de hvor kjellernedgangen er. Se egen beskrivelse 

av kjelleren, bortsett fra at denne gangen er ikke sinkbøtta med hodet der lenger 

(enten rollene eller Kværnhus har fjernet den, avhengig av hva som har skjedd 

tidligere i scenarioet). 
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Del 4 – Grotten 
På ett eller annet tidspunkt finner rollene sannsynligvis ut at de skal ta en titt 

på grotten med helleristningene i. Det er regnet med at alle rollene blir med, og 

at de tar med seg professor Kværnhus som er den eneste som kan veien. De blir 

nødt til å ro utover i Kværnhus sin robåt, men det er plass til alle i den. 

Rollene ror utover og følger retningene som Kværnhus peker ut for dem. De ror 

ut mot det åpne havet, men legger til ved en liten holme helt ytterst som bare er 

en brøkdel av størrelsen på holmen der hytta ligger. Det tar en halvtimes tid å ro. 

Hvis noen av rollene følger med på veien kan de notere seg en +10 på senere 

Navigate-kast for å finne veien tilbake til hytta, eller fra hytta og utover mot 

grotten igjen. 

Holmen hvor grotten ligger er bar; det vokser ingenting der. Den består av 

svaberg og stein med lav på. Rundt holmen ligger tangvaser, og det sitter skjell 

og rur på steinene som danner en liten strand der rollene kan dra opp båten. 

Ovenfor stranden ligger en liten klippekant, som deretter leder ned mot en 

grotteåpning, ca midt på holmen. Klippekanten hindrer havet i å skylle over og 

fylle grotten med vann. 

Professor Kværnhus har tatt med bøtta med hodet til Maren, hvis det er mulig. 

Han har også med seg noen notater han har rasket med seg fra kontoret sitt. 

NB: 

Be spillerne om å si spesifikt hvilke gjenstander rollene har med seg ned i 

grotten. 

For å komme seg ned i grotten uten problemer må rollene slå Climb. De som ikke 

greier det, faller og slår seg, men de tar ikke noe HP-skade. Be dem som ikke 

klarer det om å slå Luck, og hvis de feiler, går en tilfeldig gjenstand i stykker 

(noe de har med seg, altså type kamera, lommelykt, e.l.). 



Mysteriet på Kvenvær 

Side 16 av 44 

 

Grotten i seg selv er rimelig smal ved åpningen, og selv de korteste av rollene må 

bøye ryggen litt. Noen meter inn, derimot, er grottegangen rundt to meter bred 

og det er ca to meter under taket. 

Gulvet er ujevnt og litt sleipt; hvis man prøver å løpe langs hulegangen må man 

kaste DEXx5 eller falle overende. Det renner kondens fra de kalde steinveggene, 

som er dekket av merkelige symboler og tegn som begynner der tunnelen blir stor 

nok til å stå oppreist i, og fortsetter nedover hulegangen og ut av rollenes lys-

rekkevidde. 

Nå er det to ting det er sannsynlig at rollene vil gjøre: Undersøke symbolene, og 

gå lenger inn i tunnelen. 

Symbolene 

Er fullstendig ukjente uansett hva rollene prøver å bruke av skills. De ser ut til å 

være hugget inn i berget og deretter forsterket med fargestoffer. Det er mye 

mørke farger. 

- Spot Hidden kan avsløre at noen av tegnene ligner på tegn som finnes 

blant Kværnhus sine papirer og notater hjemme på hytta (hvis rollene har 

kikket på notatene og bøkene inne på kontoret). 

Tunnelen 

Hvis rollene ikke går innover på eget initiativ, kommer Kværnhus til å ta dem 

med seg lenger inn. Han sier at han vil vise dem de beste helleristningene, de er 

lenger nede. 

Enten gjør han dette fordi han snakker sant, og da har han også med seg bøtta 

med hodet, fordi han også skal legge fra seg hodet som et offer lenger inn – eller 

så bløffer han rollene fordi de ødela hodet, så han er nødt til å ta dem med ned i 

bunnen av tunnelen og ofre dem i stedet. 

Lenger ned i tunnelen blir det kaldere. 

- Et Idea-kast vil kunne avsløre at tunnelen nå sannsynligvis har gått ned 

under havets overflate, og at den har gått ut til siden slik at man nå 

befinner seg under havet, på siden av holmen der grotteåpningen ligger. 
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Det tar ca fem minutters forsiktig gange før tunnelen vider seg ut og danner en 

slags underjordisk strand inn mot en mørk underjordisk sjø. Dryppstein henger i 

taket og stikker opp langs grotteveggene slik at hele sjøen ligner svelget på en 

gigantisk, underjordisk monsterkjeft. 

Nå kommer en del ting til å skje: 

Vannet blir forstyrret. 

- Enten kommer rollene til å undersøke det, røre ved det, kaste stein i det, 

eller noe lignende. Hvis rollene forstyrrer vannet på noe vis, dukker det 

opp en Deep One som vil undersøke hva som foregår. Den kommer til å 

angripe rollene. Se eget avsnitt om det. 

- Hvis Kværnhus har med seg Maren Jektvigs hode, ofrer han det ved å 

kaste det i vannet (han trenger ikke gjøre eller si noe), og dermed dukker 

en Deep One opp. Se eget avsnitt. 

- Hvis Kværnhus ikke har med seg Maren Jektvigs hode (fordi rollene ødela 

det/gjemte det for ham), vil Kværnhus prøve å dytte en av rollene uti 

vannet, mens han mumler et formular på et språk ingen forstår. Vannet 

blir forstyrret, og det dukker opp en Deep One. Se eget avsnitt. 

Det dukker opp en Deep One: 

Det første rollene skal gjøre er å slå et Sanity-kast for å se dette grusomme 

monsteret. (0/1d6) For beskrivelse, se vedlegget fra hovedboka. 

- Hvis Kværnhus ofret hodet, blir han ikke angrepet, men rollene blir 

angrepet. 

- Hvis Kværnhus ikke ofret hodet, blir alle angrepet. 

- Etter en runde dukker det opp en Deep One til, og i den påfølgende runden 

en tredje. 

Deep Ones vil slåss: 

Se eget vedlegg fra hovedboka for stats på Deep Ones. 

Det eneste som kan holde Deep Ones på avstand er hvis man holder opp et Elder 

Sign, hvis noen har tenkt på å ta med seg det. 
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- Hvis ingen av rollene har tenkt på det, har Kværnhus tatt med seg tegnet 

som lå i vinduskarmen på stua. Han bruker det i utgangspunktet til å 

forsvare seg selv. 

- Hvis rollene ikke har ødelagt hodet til Maren, prøver han å forsvare dem 

også. 

- Hvis de ødela det, prøver han bare å redde seg selv, og trekker seg unna 

oppover i tunnelen og forsvinner dersom ingen følger etter. 

- Dersom rollene ikke følger etter i det hele tatt, vil Kværnhus ha tatt 

robåten og dratt fra holmen når rollene kommer opp igjen. I så tilfelle 

kommer det bare flere og flere Deep Ones, til rollene blir overmannet og 

dør. I så fall er spillet slutt når det skjer: Gå til EPILOG. 

Hvis rollene prøver å stikke av: 

Husk at gulvet er glatt, og at man må klatre det siste stykket for å komme seg 

opp. Det kan hende at noen roller dør i forsøket. De som dør, dør, og sånn er det. 

Det finnes ingen ekstraroller, så de som har roller som dør, kan velge å bivåne 

resten av spillet, eller de kan gå fra spillingen hvis de vil. 

Hvis rollene klarer å stikke av: 

Eller, de som klarer det i hvert fall, kan ro tilbake til holmen med hytta. De må 

overnatte en natt til før de blir hentet, eller de kan prøve å ro inn til Kvenvær i 

robåten. 

Spill ut dette som du vil, bruk gjerne noen skrekk-virkemidler. Rollene kommer 

seg til slutt til Kvenvær enten med robåten, eller så kommer Stig Tværan og 

henter de overlevende dagen etter. 

Alternativ action-slutt: 

Hvis rollene klarer å stikke av for enkelt, og det er god tid igjen, kan du la dem 

overfalles av Deep Ones i hytta, og la dem spille ut en ”last stand” der. De 

overlevende etter dette kan unnslippe i robåt eller stå natta ut og bli hentet av 

Stig Tværan. Deep Ones forsvinner når det blir lyst igjen om morgenen. 

Gå i alle fall til Del 5 – EPILOG. 
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Del 5 – Epilog 

Hvis alle rollene blir drept og Kværnhus kom seg unna: 

- Fortell hvordan rollene blir meldt savnet når de ikke kommer hjem til 

avtalt tid. 

- Kværnhus blir forhørt av politiet, og forteller at rollene aldri dukket opp 

etter å ha vært ute på havet med robåten hans. Robåten har han ødelagt 

for at de ikke skal stille spørsmål ved forklaringen. Han har brent alle 

rollenes gjenlagte eiendeler. Politiet finner aldri ut noe. 

- Grotten med helleristningene er det ingen som klarer å finne igjen. Den er 

som sunket i havet... 

- Det spekuleres i om Kværnhus bløffet om funnet, og dermed indirekte 

lurte rollene i sin død på havet. 

- Noen uker senere kommer Stig Tværan til holmen for å levere vann og 

drivstoff. Han finner professorens hytte nesten nedbrent, og professoren 

selv er ingen steder å se. Det letes og soknes, man finner restene av 

robåten og noen utbrente rester av gjenstander som er gjenkjennelige som 

å ha tilhørt rollene. Saken forblir uoppklart, men lukkes av politiet etter 

en kort videre etterforskning. 

- Det antas at Kværnhus var gal, men forblir usikkert om han var direkte 

involvert i rollenes død. Sannheten får nok ingen noen gang vite. 

Hvis noen av rollene kommer seg unna: 

- Det blir satt i stand en etterforskning dersom noen av rollene ikke 

overlevde. De gjenlevende blir utspurt av politiet og kontaktet av de døde 

rollenes slektninger. De overlevende blir siktet i saken, men det finnes 

ikke nok bevis til å dømme noen av dem. 

- De rollene som prøver å fortelle sannheten om hva som har skjedd blir 

stemplet som traumatiserte eller psykotiske, og får tilbud om å la seg legge 

inn på Østmarka (vanlig mentalsykehus) eller blir tvangsinnlagt ved 

Brøset (klinikk for voldelige mentalpasienter). 
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- Den lille holmen og grotten med helleristningene er det ingen som finner 

igjen. Den er som sunket i havet... 

- Det spekuleres i om Kværnhus bløffet om funnet for å tiltrekke seg 

oppmerksomhet. De overlevende rollene blir ikke trodd hvis de påstår at 

de har vært der. 

- Hvis rollene prøver å legge skylden på Kværnhus for de som døde, vil de 

lykkes med det. Han har et ustabilt rykte og er en enstøing. Han blir 

“dømt” av de lokale på Hitra og Frøya lenge før han blir dømt i retten. Han 

tilstår til slutt og får 21 års fengsel, som sones på Brøset, Trondheims 

klinikk for voldelige mentalpasienter. 

- Noen uker senere har han rømt fra Brøset. De ansatte og politiet kan ikke 

finne ut hvordan han har greid dette, og de finner ingen spor etter ham 

annet enn en vannpytt i cella hans. De oppsøker hytta hans på holmen, og 

den er nedbrent. Det er ikke spor etter professor Kværnhus noe sted, og de 

finner ham aldri igjen. 

- Hvis rollene ikke får Kværnhus siktet, forsvinner han likevel. De finner 

hytta hans nedbrent, men ingen spor etter ham. 

- Noen uker etter at Kværnhus forsvinner, raser en kjempestorm over Hitra 

og Frøya. Flere hus blir revet på havet, båter synker, fire mennesker dør, 

og over femti blir hardt skadet. Stormen forbløffer alle meteorologer, siden 

den ikke var forutsett i det hele tatt. Forskere verden over interesserer seg 

for fenomenet i noen måneder før hele saken blir glemt. 

Slutt. 
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Holmen: (se kart) 
Dette kapitlet beskriver holmen der professorens hytte ligger. For selve hytta, se 

eget kapittel. Når behovet melder seg, hopp bare til de forskjellige lokasjonene. 

Du trenger ikke å ta noe av dette i rekkefølge. 

Holmen er rundt 250m lang og halvparten så bred på det bredeste partiet. Et lite 

høydedrag ligger midt på den bredeste delen, og rundt og oppå den vokser noen få 

krokete furutrær, de eneste større vekstene på holmen. Vegetasjonen er ellers 

lyng, mose, blåbærris, og noen typer hardføre blomster. De ytterste par-tre 

metrene rundt holmen er svaberg dekket her og der av lav. 

Brygga: 

En liten brygge stikker ut på den ene siden, det er der rollene kommer når de blir 

bragt over i båt. 

Ved siden av brygga er det en jernring festet til svaberget; det ser ut som den kan 

brukes til å fortøye en båt i, men det er ingenting festet til den nå. Vanligvis skal 

det ligge en robåt her, som er professor Kværnhus sin. Den er ikke her når 

rollene ankommer. Brygga er bygd av tre, og den er relativt ny. 

Stier: 

Det går tre stier fra brygga. Den ene er mer brukt, og den går til hytta. De to 

andre er egentlig begynnelsen og slutten på samme sti, en sti som går rundt hele 

holmen (se på kartet), med noen avstikkere (f.eks. opp mot høydedraget). 

Høydedraget: 

Like nedenfor høydedraget, utenom stien, litt inne bak noen busker, står et 

grisehode på en stake. Staken er dekorert med runeskrift, som kan leses/forstås 

med suksess på Other language: Norrønt eller Anthropology. Påskriften er 

FRØY OM DIN BESKYTTELSE BER JEG. 
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Suksess på Anthropology vil også få rollene til å huske at Frøy er en 

fruktbarhetsgud som ofte forbindes med griser, sønn av Njord og bror av Frøya. 

De var alle tre vaner (ikke æser, sånn som Odin og Tor), og det sies at vanene var 

nærmere alvefolket og de underjordiske enn andre. Grisehodet har sannsynligvis 

stått på staken i en ukes tid, og er blitt hakket på av måker. Hodet er også spist 

på av fluer. 

Å se dette grisehodet gjør at rollene må klare en Sanity-check for å ikke reagere 

kraftig på det sjokkerende synet. Sanity loss: 0/1 

Dersom rollene går langs stien rundt holmen eller opp mot høydedraget, kan de 

slå Spot Hidden for å se om de oppdager måkene som henger rundt området, eller 

om de får øye på grisehodet i seg selv. De trenger ikke slå Sanity før de er så 

nære at de kan se hva det er. 

Fra toppen av høydedraget kan man se nesten helt inn til Kvenvær i klart vær. 

Roller som går opp hit kan se mørke skyer komme drivende vestfra, et tegn på at 

det kan bli dårlig vær. 
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Hytta: (se eget kart med nummerering) 
Dette kapitlet beskriver rommene i hytta, inkludert kjelleren (se eget 

kjellerkart). Når behovet melder seg, bare hopp til de forskjellige lokasjonene. Du 

trenger ikke ta noe av dette i rekkefølge. 

Hytta i seg selv er kun en etasje høy, men grunnmuren er litt elevert. Dette vil 

rollene kunne legge merke til f.eks. ved å klare et kast mot Spot Hidden. Dette 

vil si at det sannsynligvis er en jordkjeller under huset. 

Rommene: 

1. Boden 

2. Kjøkkenet 

3. Stua 

4. Soverom A 

5. Soverom B 

6. Professorens kontor 

7. Badet 

8. Platting 

9. Kjeller 

Boden 

...er fylt med ved og to dunker ferskvann. Det er også noe verktøy her: En 

hoggestabbe med ei vedøks, hammer og spiker, skrujern, skiftenøkkel. 

Generatoren står her, innebygd i et eget skap med et utslippsrør som går ut 

gjennom taket. Den er i utgangspunktet avslått, men rollene kan uten problem 

slå den på. En kanne drivstoff står der fra før. 

Kjøkkenet 

...er lite og ungkarslig. Det står en “svartovn” her, altså en vedfyrt ovn til 

matlaging. Det finnes noen få kjeler, en kaffekjele, ei steikepanne i støpejern, og 

et par sleiver og øser. 
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I skap på veggene er det kopper, fat, og bestikk. Alt er rimelig gammelt. På 

benken står en balje med noe som ser ut som kaldt oppvaskvann, med en 

oppvaskbørste flytende oppi. Det ligger en fillerye på gulvet, og oppå den står det 

et bord og to stoler. På veggen henger noen antikke kjøkkengjenstander til pynt. I 

skapene finner man også noe tørrmat, hermetikk, kaffe og sukker. 

Det er åpent fra kjøkkenet inn til stua (3). Det er en dør på kjøkkenet som leder 

til rom nummer 6. Under fillerya under bordet er det en lem til kjelleren (9). 

Stua 

...er ganske rotete. Det står en treseters gammel sofa her, men den ser ut til å ha 

blitt skjøvet til side til fordel for et enormt stuebord. Veggene er dekket med 

bokhyller fulle av bøker. 

Stuebordet er fullt av papirer, de fleste håndskrevne. Nærmere undersøkelse av 

papirene viser komplekse ritualer og tekster på et språk ingen forstår. 

Illustrasjoner av merkelige figurer med tentakler og fiskehoder preger noen av 

dem. 

Symbolene er ikke gjenkjennelige, selv ikke med suksess på Occult. 

- Spot Hidden: I vinduskarmen ligger en utskåret steinfigur i form av en 

femarmet stjerne med et øye i midten; i øyets pupill er en brennende 

flamme. Samme symbol kan finnes på Professorens kontor (6). 

Bøkene er stort sett fagbøker og avhandlinger om historie, arkeologi, gammel 

norrøn kultur, antropologiske tekster, og en del ordbøker, bl.a. Latin/Norsk, 

Engelsk/Norsk, Tysk/Norsk. Et par bøker om heksejakt, manuskriptet til 

teaterstykket om Maren Jektvig, og et 12-binds leksikon fra 1956. 

Det er åpent fra stua til kjøkkenet (2). På stua er det fire dører. Den ene er 

utgangsdøra, to av dem leder til rom 4 og 5, den siste leder ut til en liten platting 

utenfor (8). Det er et stort vindu ut mot verandaen. 

Soverom A 

...inneholder en seng og et innebygd skap. Det er gulvplass nok til en ekstra 

person på flatseng, det står en sliten skumgummimadrass lent opp mot veggen. 
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Skapet er fullt av pappesker med gamle klær og sko. Det er et vindu på 

ytterveggen. 

Døra her leder til stua. Det er en hemmelig dør fra skapet her til skapet på 

Soverom B. 

Soverom B 

...inneholder et innebygd skap og par esker fulle av papirer som står stablet oppi 

en sofa. Dette ser ut som regnskap, gamle regninger, kvitteringer, og så videre. 

Det er ikke noe interessant her. Sofaen her kan slås ut til å bli en ganske stor 

seng (plass til to). Det er et vindu på ytterveggen. 

Døra her leder til stua. Det er en hemmelig dør fra skapet her til skapet på 

Soverom A. 

Professorens kontor 

Døra er låst, nøkkelen kan man finne ved å slå Spot Hidden på kjøkkenet (den 

ligger oppi en antikk øse som henger på veggen). 

Kontoret er overfylt med rot. Lufta er innestengt her, og det lukter svakt av 

svette og blekk. Det er et vindu her på ytterveggen, under det står et skrivebord 

overfylt med papirer. Dette er samme type papirer som finnes på stua, men disse 

er faktiske spells (bl.a. s. 195 og 201 i hovedboka, v.5.6): 

- Summon/Dismiss Nodens 

- Contact Nodens 

- Contact Deep Ones 

- Elder Sign 

 Midt på gulvet foran skrivebordet står en feltseng. Sengetøyet er i uorden. 

På gulvet ved felstenga ligger et hefte som heter Johansen-narrativet (The 

Johansen Narrative, s 90 i hovedboka, v.5.6). Det ser ut til å handle om en 

sjømann fra Kristiania (Oslo) som i 1925 var eneste overlevende etter en 

skipsulykke – størsteparten av handlingen er en slags uvirkelig, men meget godt 

beskrevet feberdrøm av noe slag, en hallusinasjon om en by under havet som 
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stiger opp og ubeskrivelige monstre som kommer ut og sluker sjømennene på 

båten levende. 

Denne kan man lese på noen timer, og de som gjør det må kaste Sanity: 1d3/1d6 

Beretningen er svært forstyrrende fordi den er så livaktig fortalt. 

Både på innsiden av døra og på vinduet finner man det samme symbolet, som er 

ukjent for rollene, selv med Occult-kast eller andre skills: En femarmet stjerne 

med et øye i midten; i øyets pupill brenner en flamme. Symbolet er risset på 

innsiden av døra, og malt på innsiden av vinduet med vanlig maling. Symbolet 

finnes også som en steinfigur på Stua (3), hvis rollene har lagt merke til den. 

Det står et skap her, som inneholder klær. På veggene henger bokhyller fulle av 

bøker og papirer. Bøkene som finnes her er bl.a. Smaragdtavlen og Den Gyldne 

Gren (The Emerald Tablet og The Golden Bough oversatt til norsk, s. 84 i 

hovedboka v.5.6). Andre bøker: Celaeno-fragmentene, Cthaat Aquadingen, De 

Navnløse Kulter, Monolittens Folk, og Ponape-manuskriptene (Celaeno 

Fragments, Cthaat Aquadingen, Unaussprechligen Kulten, People of the 

Monolith, Ponape Scriptures, oversatt til norsk s. 86 og utover i hovedboka v.5.6) 

Døra her leder til Kjøkkenet (2). 

Badet 

...er lite og belagt med linoleumsgulvbelegg som strekker seg litt opp på veggene. 

Gulvet heller litt mot et sluk i det ene hjørnet. En ganske stor badestamp av 

metall står ved den ene veggen, og en vask hvor kranen er koblet opp mot en 

halvfull vannkanne, henger på en annen vegg. 

Ved vasken er en hylle med et speil, på den står barbersaker, såpe og tannbørste. 

Det er installert et toalett her, hvor spyleknappen ikke spyler, bare aktiverer en 

lukkemekanisme som åpner avløpet slik at det man gjør fra seg kan forsvinne 

ned i et hull, og så kan man lukke for etterpå, så det ikke lukter så ille. 

Det er et skap her, med håndklær. 

En Spot Hidden vil avsløre at det er rester av noe brunlig stoff rundt sluket. En 

Medicine, Natural History, eller Idea vil avsløre at det ser ut som rester av blod. 
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Døra her leder til Stua (3). Det er ingen vinduer, men en luftekanal på ene 

veggen. 

Plattingen 

...er bar bortsett fra to hagestoler i tre som er lenket fast i plattingens gulv så de 

ikke skal blåse på sjøen i hardt vær. Treet er slitt av vær og vind, både møblene 

og selve plattingen. Ellers er det ingenting her. Platten er lav og uten rekkverk, 

så det er bare å gå av den og rusle av gårde om man så ønsker. 

Døra her leder inn til Stua (3). 

Kjelleren 

...første gang noen kommer ned i kjelleren er det helt mørkt der nede. Veggene er 

i stein, det er ingen vinduer, og gulvet er jordgulv. En potetbinge ligger langs den 

ene veggen. 

Det høres en lyd som av dryppende vann, fra området rett under Soverom A (4). 

Hvis man lyser med lykter i den retningen, finner man at taket er vått akkurat 

der, det samme med veggen like ved, og det drypper vann ned på jordgulvet og 

samles i en liten dam. 

- HALV Spot Hidden (rundet ned) – altså vanskeligere enn vanlig: Det er en 

magisk sirkel strødd opp akkurat under området like ved vinduet i 

soverom A (altså omtrent der man hører drypping fra). Denne sirkelen kan 

rollene se hvis de har lommelykter med seg. Sirkelen er av hvit kalksand. 

- For å skjønne hva sirkelen er til, kan man slå Occult (NB! Det at man 

klarer kastet vil ikke si at man automatisk TROR på magi, så ikke la 

rollene automatisk mene at de skjønner hva som foregår, for det har de 

ingen forutsetning for). 

Dersom noen av rollene går bort til vannet uten å ha lagt merke til sirkelen eller 

hvis de ikke passer på når de går i nærheten, bryter de sirkelen. Dette skjer også 

dersom de tar bort sanden på et område, eller på andre vis bryter den med vilje. 

Dermed vil Nodens/Njord slippe fri. Dette merker rollene bare som et vindpust 

forbi dem (til tross for at de er i en kjeller uten vinduer). 
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Nodens/Njord vil ellers ikke gjøre noe med rollene når de kommer ned i kjelleren. 

Bryter de sirkelen, stikker han av. Bryter de ikke sirkelen, forblir han der, og da 

kommer marerittene til å fortsette hver natt. Hvis de kommer tilbake senere og 

bryter sirkelen, skriv det også ned, for da blir det også viktig senere. 

Det står en sinkbøtte med lokk i det ene hjørnet av kjelleren, ved siden av 

potetbingen. Oppi bøtta er en gammel hodeskalle med noen råtne kjøttslintrer og 

rester av hår på, blant annet en lang flette som såvidt sitter fast på skallen. Det 

stinker ikke så ille, siden hodet er gammelt. 

- Archeology eller Medicine kan fortelle rollene at dette nok er en kvinnelig 

skalle, og at den har vært gravd ned tidligere og så gravd opp igjen. 

Sanity-kast påkreves: Sanity loss 0/1 
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Om Hitra: 

Arkeologiske funn: 

Hitra har flere påviste boplasser fra både eldre og yngre steinalder, blant annet 

på Skaget, Tranvikan, Ansnes, Fausland, Balsnes og Hestnes (Hestneshula). Det 

eldste funnet er en over 9000 år gammel skiveøks fra Dolm. Det også gjort funn 

fra bronsealder og jernalder. 

Ved Dolmsundet er det rekonstruert et 15 meter langt langhus fra 

folkevandringstiden, funnet under arkeologiske utgravninger i 1998. En gravrøys 

fra bronsealderen er også funnet på Dolm. 

De eldste gårdsnavna som fortsatt brukes på Hitra er trolig 2000 år gamle. 

Arkeologiske funn viser at det for vel 1500 år siden fantes 10-12 gårder i drift, 

men særlig to funn fra denne tiden utmerker seg; Runesteinen fra Sageidet på 

Strøm og perlefunnet fra Kalvøya. 

Runesteinen (Strømsbrynet) er muligens en liten arbeidssang eller en 

besvergelse innrisset i runer på en brynestein og er det eldste kjente 

skjønnlitterære arbeidet i Norge. Perlefunnet er en samling glassperler fra en 

kvinnegrav på Kalvøya ved Sandstad. Perlene er trolig fra Stillehavsområdet. 

Rundt år 1000 var mellom 40 og 50 gårder i drift med en antatt folkemengde på 

500-600. Økt etterspørsel etter fisk gav grobunn for en vekstnæring på 

Trøndelagskysten. 

Hitra prestegjeld som omfattet dagens Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord blir en 

velstående del av regionen og erkebispen i Nidaros plasserer en av sine 

setesvenner på gården Ulvan, for å sikre seg sin del av inntektene ved 

fiskehandelen. Her blir det også bygd en stavkirke, trolig på 1200-tallet. 

Et sagn forteller at etter svartedauden på 1300-tallet kom det bare røyk fra 

skorsteinen på to Hitra-gårder: Småg og Helbustad. 
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Eldste byggverk: Dolm kirke 

Eldste eksisterende bebyggelsen er Dolm kirke, trolig fra senmiddelalderen. Den 

erstattet en eldre og liten stavkirke fra vikingtiden, ca. år 1000, på Undås. Dolm 

kirke er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger. Den har vært 

brannherjet etter lynnedslag og gjenreist igjen fire ganger (1709, 1772, 1848 og 

1920). Funn tyder imidlertid på at det har vært flere branner, og at minst en 

gang har folk brent inne i kirken. 

Dolm kirke er omgitt av mange legender. Blant annet har det blitt sagt at det 

hviler en forbannelse over den, at kirken skal brenne hvert hundrede år. Det 

fortelles også at det spøker på den gamle kirkegården. 

Om Maren Jektvig: 

Maren Johanne Olsdotter Jektvig (født 7. november 1811 på Jelsøya i Kvenvær, 

død ved halshogging 11. juni 1849 ved Broholmen på Dolmøya) var datter av Ola 

Larsen og Randi Jonsdotter. 

I juli 1833 giftet hun seg med Ola Pedersen fra Jektvika på Dolmøya. Han kom 

hjem syk under skreifisket ved Titran våren 1847, og døde etter et par uker. 

Maren Jektvig ble anklaget for å ha forgiftet ektemannen. Etter at slektninger 

krevde rettslig undersøkelse av liket ble Maren arrestert. Obduksjon kunne 

imidlertid ikke med sikkerhet påvise gift i innvollene, og hun ble løslatt. 

Da Maren i senere avhør tilstod at hun hadde hatt arsenikk i huset, lovlig kjøpt 

for å utrydde rotter, ble det gjennomført en ny obduksjon. I april 1848 ble det 

påvist rester av arsenikk i liket. Det ble reist anklage og Fosen underrett 

behandlet saken 27. juni 1848, der Jektvig ble frikjent. Dette ble stadfestet 21. 

august samme år i Trondhjem Stiftsoverrett. 

I Høyesterett ble hun imidlertid den 25. november 1848 dømt til døden ved 

halshogging. Den 23. desember 1848 tilsto Maren Jektvig å ha gitt mannen 

arsenikk. Motivet var at hun hadde en yngre elsker. Hun ble henrettet den 11. 

juni 1849 på Broholmen av skarpretter Lars Hyll. Dette var hans første 

henrettelse av en kvinne, og kort tid etter dette sa Hyll opp sin stilling. 
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Marenspillet som fremføres på Hitra hver sommer er et drama fritt bygd over 

Maren Jektvigs skjebne, liv og menneskene rundt henne. 
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Vedlegg: Roller, biroller, kart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mysteriet på Kvenvær 

Side 33 av 44 

 

Gaute Nymo – student 

Gaute er en glad friskus fra lenger sør i landet som har vært speiderleder og liker 

å dra på turer i skog og mark. Han er personlig kristen, men misjonerer ikke. 

Han var psykologistudent i Bergen en stund, men studerer nå historie og 

antropologi på NTNU. Har ikke kjæreste for tida. 

Age: 24  Nationality: Norsk 

Languages:  Norsk 70% (Own language)  Engelsk 50 % 

STR 13 APP 13 INT 14 KNOW 70 

DEX 12 POW 12 EDU 14 IDEA 70 

CON 14 SIZ 13    LUCK 60 

MP: 12   Sanity: 60 

HP: 14    Cthulhu Mythos: % 

Skills: 

Accounting 10 

Anthropology 31 

Archaeology 01 

Art 05 

Bargain 05 

Biology 01 

Chemistry 01 

Climb 50 

Computers 21 

Conceal 15 

Craft 05 

Credit Rating 25 

Dodge 24 

Drive 40 

Electrical rep. 

10 

Electronics 01 

Fast talk 05 

First Aid 30 

Hide 10 

History 50 

Jump 25 

Law 05 

Library Use 65 

Listen 35 

Locksmith 01 

Martial Arts 01 

Mech. rep. 30 

Medicine 05 

Nat. History 30 

Navigate 30 

Occult 15 

Opr. hvy. mach. 

21 

Persuade 30 

Pharmacy 01 

Photography 10 

Physics 01 

Pilot 01 

Psychoanalysis 

31 

Psychology 40 

Ride 05 

Sneak 10 

Spot Hidden 30 

Swim 30 

Throw 30 

Track 30 

Weapons: 

Fist/Punch 50, 

1d3 damage 

Head Butt 10 

Kick 25 

Grapple 25 

Axe 20 

Club 25, 1d6 

Knife 25, 1d4+2 

Handgun 20 

Rifle 25 

Shotgun 30 

Equipment: Turutstyr, varmt tøy, kart og kompass, sovepose, tollekniv, 

fiskeutstyr, notisbok og blyanter, kikkert, en kriminalroman til lesing på senga, 

lommelykt med batterier, mobiltelefon. 
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Nina Marie Tunstad – Student 

Nina er ei nordnorsk jente med bein i nesa og svømmehud mellom tærne. Hun 

vokste opp i Lofoten og har vært med i Røde Kors. Hun liker å ro, seile, svømme, 

fiske, og alt annet som har med sjøen å gjøre – men utenom dette er hun ei 

skikkelig byjente som liker å ha fasilitetene i orden. Hun er arkeologistudent ved 

NTNU. 

Age: 23  Nationality: Norsk 

Languages:  Norsk 80% (Own language)  Engelsk 50% 

STR 11 APP 12 INT 15 KNOW 80 

DEX 13 POW 15 EDU 16 IDEA 75 

CON 15 SIZ 10    LUCK 75 

MP: 15   Sanity 75 

HP: 13    Cthulhu Mythos % 

Skills: 

Accounting 10 

Anthropology 01 

Archaeology 51 

Art 05 

Bargain 05 

Biology 01 

Chemistry 01 

Climb 40 

Computers 31 

Conceal 15 

Craft 05 

Credit Rating 15 

Dodge 26 

Drive 20 

Electrical rep. 

10 

Electronics 01 

Fast talk 05 

First Aid 50 

Hide 10 

History 40 

Jump 25 

Law 05 

Library Use 40 

Listen 25 

Locksmith 01 

Martial Arts 01 

Mech. rep. 20 

Medicine 10 

Nat. History 30 

Navigate 30 

Occult 05 

Opr. hvy. Mach. 

01 

Persuade 25 

Pharmacy 01 

Photography 40 

Physics 01 

Pilot (boats) 36 

Psychoanalysis 

01 

Psychology 05 

Ride 05 

Sneak 10 

Spot Hidden 55 

Swim 60 

Throw 25 

Track 10 

Weapons: 

Fist/Punch 50, 

1d3 damage 

Head Butt 10 

Kick 25 

Grapple 25 

Axe 20 

Club 25, 1d6 

Knife 25, 1d4+2 

Handgun 20 

Rifle 25 

Shotgun 30 

 

Equipment: Turutstyr, varmt tøy, sovepose, tollekniv, fiskeutstyr, notisbok og 

blyanter, forstørrelsesglass, prøveglass til å samle prøver, annet 

feltforskningsutstyr, fotoapparat, lommelykt, mobiltelefon. 
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Bjørn Ove Stabben – Professor 

Bjørn Ove er professor ved historisk institutt på NTNU, spesialisert på gammel 

norrøn mytologi og kulturhistorie. Han er en traust kar med begge beina i ei bok. 

På 70-tallet var Bjørn Ove en skikkelig aktivist, men han har blitt roligere og 

rundere i kantene med åra. Kona hans, Elisabeth, jobber på krisesenteret i 

Trondheim. Han har to barn, begge godt voksne; Ruth (31) og Bjørn Elias (28). 

Bjørn Ove studerte i sin tid under Carl Christian Kværnhus, så hans meninger 

om mannen er delte – han vet ikke helt hva han skal tro om sin gamle foreleser. 

Age: 62  Nationality: Norsk 

Languages:  Norsk 99% (Own language) Engelsk 30% 

Gammelnorsk 50%   Latin 20%  Tysk 20% 

STR 10 APP 10 INT 16 KNOW 99 

DEX 12 POW 11 EDU 20 IDEA 80 

CON 12 SIZ 14    LUCK 55 

MP: 11   Sanity 55 

HP: 13    Cthulhu Mythos % 

Skills: 

Accounting 10 

Anthropology 81 

Archaeology 51 

Art 05 

Bargain 15 

Biology 01 

Chemistry 01 

Climb 40 

Computers 01 

Conceal 15 

Craft (thesis) 55 

Credit Rating 25 

Dodge 24 

Drive 20 

Electrical rep. 

10 

Electronics 01 

Fast talk 05 

First Aid 30 

Hide 10 

History 80 

Jump 25 

Law 25 

Library Use 65 

Listen 25 

Locksmith 11 

Martial Arts 01 

Mech. rep. 20 

Medicine 05 

Nat. History 40 

Navigate 10 

Occult 45 

Opr. hvy. mach. 

01 

Persuade 45 

Pharmacy 01 

Photography 10 

Physics 01 

Pilot 01 

Psychoanalysis 

01 

Psychology 05 

Ride 05 

Sneak 10 

Spot Hidden 35 

Swim 25 

Throw 25 

Track 10 

Weapons: 

Fist/Punch 50, 

1d3 damage 

Head Butt 10 

Kick 25 

Grapple 25 

Axe 20 

Club 25, 1d6 

Knife 25, 1d4+2 

Handgun 20 

Rifle 25 

Shotgun 30 

Equipment: Turutstyr, varmt tøy, kart og kompass, sovepose, notisbok og 

blyanter, fotoapparat, lommelykt, ei ny fagbok om sed og skikk i vikingtida til 

lesing på senga. Ikke mobiltelefon. 
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Jack Duncan 

Jack er arkeologistudent ved NTNU, utvekslingsstudent fra England. Han er i 

grunnen ikke så interessert i faget, men føler seg presset av sine 

professorforeldre i Oxford som virker besatte av å holde ham unna 

“verstingmiljøene” i hjemlandet. Siden han har klart å få studieplass i et annet 

land føler han seg friere til å gjøre som han selv vil. Jack er mye mer fysisk enn 

akademisk anlagt. 

Age: 22  Nationality: Britisk 

Languages:  Engelsk 65% (Own language) Norsk 30%  Fransk 30% 

STR 14 APP 15 INT 15 KNOW 65 

DEX 14 POW 12 EDU 13 IDEA 75 

CON 12 SIZ 14    LUCK 60 

MP: 12   Sanity 60 

HP: 13    Cthulhu Mythos % 

Skills:

Accounting 10 

Anthropology 21 

Archaeology 31 

Art 05 

Bargain 25 

Biology 01 

Chemistry 01 

Climb 40 

Computers 21 

Conceal 25 

Craft 05 

Credit Rating 15 

Dodge 28 

Drive 40 

Electrical rep. 

10 

Electronics 11 

Fast talk 35 

First Aid 30 

Hide 10 

History 35 

Jump 35 

Law 05 

Library Use 35 

Listen 45 

Locksmith 26 

Martial Arts 21 

Mech. rep. 20 

Medicine 05 

Nat. History 15 

Navigate 10 

Occult 05 

Opr. hvy. mach. 

01 

Persuade 40 

Pharmacy 01 

Photography 10 

Physics 01 

Pilot 01 

Psychoanalysis 

01 

Psychology 35 

Ride 05 

Sneak 10 

Spot Hidden 25 

Swim 25 

Throw 25 

Track 10 

Weapons: 

Fist/Punch 60, 

1d3 damage 

Head Butt 20 

Kick 25 

Grapple 35 

Axe 20 

Club 25, 1d6 

Knife 25, 1d4+2 

Handgun 20 

Rifle 25 

Shotgun 30 

 

Equipment: Turutstyr, varmt tøy, tjuepakning sigaretter, sovepose, GameBoy, 

kortstokk, solbriller, lommelykt, tegneserieblader, bærbar musikkspiller, sixpack 

øl, mobiltelefon. 
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Anniken Vang 

Anniken er antropologistudent ved NTNU og driver med yoga, energihealing og 

meditasjon på fritida. Hun synes kulturer er kjempespennende. Hun er ivrig og 

utadvendt, fargerik, og kan være litt intens. Har en kjæreste i byen som hun 

prater om ustanselig; Morten. Morten er musiker. Egentlig prater hun så mye om 

Morten fordi hun prøver å overbevise seg selv om at hun fortsatt er forelsket; 

egentlig så er hun ikke det lenger, og kan tenke seg å finne en annen. 

Age: 23  Nationality: Norsk 

Languages:  Norsk 70% (Own language)  Engelsk 60%  Spansk 20% 

Fransk 40%    Tysk 20% 

STR 9  APP 15 INT 12 KNOW 70 

DEX 16 POW 18 EDU 15 IDEA 60 

CON 10 SIZ 10    LUCK 90 

MP: 18   Sanity 90 

HP: 10    Cthulhu Mythos % 

Skills: 

Accounting 10 

Anthropology 61 

Archaeology 01 

Art (poetry) 10 

Bargain 05 

Biology 01 

Chemistry 01 

Climb 40 

Computers 11 

Conceal 15 

Craft 05 

Credit Rating 15 

Dodge 

Drive 20 

Electrical rep. 

10 

Electronics 01 

Fast talk 25 

First Aid 30 

Hide 10 

History 55 

Jump 25 

Law 05 

Library Use 45 

Listen 35 

Locksmith 01 

Martial Arts 01 

Mech. rep. 20 

Medicine 05 

Nat. History 10 

Navigate 10 

Occult 55 

Opr. hvy. mach. 

01 

Persuade 25 

Pharmacy 01 

Photography 10 

Physics 01 

Pilot 01 

Psychoanalysis 

11 

Psychology 25 

Ride 05 

Sneak 10 

Spot Hidden 35 

Swim 25 

Throw 25 

Track 10 

Weapons: 

Fist/Punch 50, 

1d3 damage 

Head Butt 10 

Kick 25 

Grapple 25 

Axe 20 

Club 25, 1d6 

Knife 25, 1d4+2 

Handgun 20 

Rifle 25 

Shotgun 30 

 

Equipment: Turutstyr, varmt tøy, sovepose, notisbok og blyanter, kikkert, 

tarotkort, en helbredende krystall som også kan brukes som pendel, ei bok om 

afrikansk kultur, lommelykt, mobiltelefon. 
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Carl Christian Kværnhus – Gal Professor 

Carl Christian Kværnhus er en forhenværende professor ved NTNU. Han vokste 

opp på Hitra i nærheten av Dolm, men flyttet til Kvenvær da han i sin tid 

begynte som lokalhistoriker. Har flere grader i historie, kulturhistorie og 

antropologi, og store kunnskaper innen norrøn mytologi og andre (nye og gamle) 

religionsfag. Han er overbevist om at han har funnet og avslørt flere store 

mytiske hemmeligheter på Hitra og Frøya, og han benytter seg av magi som han 

har lært av en del av bøkene han har i sitt hjem. Som eremitt ser han ikke helt 

hvordan han har behov for selskap, annet enn som tilhørere til den nyeste teorien 

hans, eller som hjelp til å skaffe ham de forsyninger han trenger (han er tross alt 

gammel og skrøpelig, og klarer ikke alt selv). 

Age: 71  Nationality: Norsk 

Languages:  Norsk 99% (Own language)  Engelsk 10%  Latin 20% 

Gammelnorsk 70%   Mystisk språk 20% 

STR 10 APP 10 INT 16 KNOW 99 

DEX 12 POW 18 EDU 20 IDEA 80 

CON 12 SIZ 14    LUCK 90 

MP: 11   Sanity 60 

HP: 13    Cthulhu Mythos 25 % 

Skills:
Accounting 10 

Anthropology 80 

Archaeology 51 

Art 05 

Bargain 15 

Biology 01 

Chemistry 01 

Climb 40 

Computers 01 

Conceal 15 

Craft (thesis) 55 

Credit Rating 25 

Dodge 24 

Drive 20 

Electrical rep. 

10 

Electronics 01 

Fast talk 05 

First Aid 30 

Hide 10 

History 80 

Jump 25 

Law 25 

Library Use 65 

Listen 25 

Locksmith 11 

Martial Arts 01 

Mech. rep. 20 

Medicine 05 

Nat. History 40 

Navigate 10 

Occult 46 

Opr. hvy. mach. 

01 

Persuade 45 

Pharmacy 01 

Photography 10 

Physics 01 

Pilot 01 

Psychoanalysis 

01 

Psychology 15 

Ride 05 

Sneak 10 

Spot Hidden 25 

Swim 25 

Throw 25 

Track 10 

Weapons: 

Fist/Punch 50 

1d3 damage 

Head Butt 10 

Kick 25 

Grapple 25 

Axe 20 

Club 25 1d6 

Knife 25 1d4+2 

Handgun 20 

Rifle 25 

Shotgun 30 

 

Equipment: Kanskje et Elder Sign? 
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DEEP ONES 

Dropp spells, det kompliserer bare ting. Følg ellers beskrivelser og stats fra disse 

kopiene av boka. 
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Kart over holmen: X markerer grisehodet. 
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Kart over hytta: 

(K betyr Kjellerlem, G betyr Generator) 
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Kjellerkart: 

- Sirkelen er den magiske sirkelen 

- X er hvor bøtta med hodet står 
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Kart for spillerne: Hytta 
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Kart for spillerne: Kjelleren 

 


