Gårdsfolk och lokalbefolkning
Ytterligare information
Vem är vem
Folk på Hammargården
Namn

Spelare

Släktskap

Qla Zetterberg

Bror till Mats och Tord
Far till Birger?
Gift med Tyra
Kusin till Gravbergs-Lukas
Farskusin till Gregor och Atle

Brytens familj
Jörgen Svartbryte
Bryte på Hammargården. Är satt att förvalta
gården tillsammans med sina två bröder
Mats och Tord samt deras som Birger.
Jörgen är mån om alla på gården. Han är
också väldigt godtrogen och lite naiv.
Uppvuxen i Stenånger. Kusin med GravbergsLukas.
Mats Svartbryte
Jörgens bror.
Uppvuxen i Stenånger. Kusin med GravbergsLukas.

Tord Svartbryte
Jörgens bror.
Uppvuxen i Stenånger. Kusin med GravbergsLukas.

Birger
12 år och uppvuxen på gården.

Jocke Lavett

Bror till Jörgen och Tord
Far till Birger?
Kusin till Gravbergs-Lukas
Farskusin till Gregor och Atle

Erik Strömberg

Bror till Jörgen och Mats
Far till Birger?
Kusin till Gravbergs-Lukas
Farskusin till Gregor och Atle

Kroni Zetterberg

Son till Jörgen, Tord eller Mats
Kusinbarn till Gravbergs-Lukas
Syssling till Gregor och Atle

Vem som är far till Birger är lite oklart. En
dag så låg det en korg med en unge i utanför
brödernas dörr. Där låg också en lapp med
texten: "Här är din son."

Smedens familj
Risto
Smed som varit i tjänst på gården i tre år.
Gammaltroende talvi, sjunger ofta talviska

Martin Rydberg
Hedén

Far till "Spov" och "Råka"

kväden under tiden han smider, föraktar
adel.

"Spov"
Smedens son och lärling. 10 år.

Sven Hedén

Son till Risto
Bror till Råka

"Råka"
Smedens son och lärling. 10 år.

Åke Hallor

Son till Risto
Bror till Spov

Karl
Dräng på gården sen något år. Från Gautrike,
tidigare krigsfånge som fick gå i Furstlig
tjänst men sedan köpte sig fri och därefter
tog anställning här.
Sverker Flinke
Dräng på gården från grannbyn Olsnäs.
Farbror till Klara.

Viktor Stålhandske

-

Anders Jonsson

Farbror till Klara

Klara
Piga på gården från grannbyn Olsnäs.
Brorsdotter till Sverker.
Hennes mormor ägde en andel i den gamla
gruvan, men när den sinade återgick familjen
till enbart jordbruk.

Viktoria Väre
Andersson

Brorsdotter till Sverker

"Missan"
kom till Hammargården för några månader
sedan, placerad där av familjen Gadd.
Huvudsakligen utför hon textilt arbete, som
att spinna, väva, laga kläder och sådant. På
den här festen har hon fått i uppdrag att
tillhandahålla lite bakgrundsmusik när det är
lämpligt. Det är något märkligt med henne,
hon ser för länge på människor för att det
ska vara socialt acceptabelt men hon gör
inget större väsen av sig så hon stör inte så
mycket. Verkar vara god vän med smeden på
gården.
Rikka

Karin Oswald

-

Karin Edman

-

Övrigt gårdsfolk

Piga som varit anställd några månader.
Läraktig, kvick och lätt att tycka om. Nyfiken
på andra människor.
Väldigt stark.

Lukas
Lukas hittades för en tid sedan naken i
skogen och hade tydligen förlorat minnet.
Gårdsfolket tog hand om honom och när han
börjat kvickna till erbjöd han sig som tack att
hålla rovdjur borta från gården. Detta skötte
han mycket skickligt och Jörgen anställde
honom på ett halvår som jägare. När det inte
är jakt hjälper han till med udda jobb. Han
verkar ha fått minnet tillbaka men är
fortfarande lite egen.
Samuel Lång
Ny dräng på gården och har bara funnits på
plats i några få veckor.
Har hjälpt till med det mesta och hjälper
även till i köket.
Är lite tyst om sin bakgrund men nämner att
hans familj har fryst ut honom och han
driver runt på jakt efter egen lycka.
Samuel har dock befunnit sig även på grann
gårdarna och i trakten och hjälpt till tidigare
också. Är känd bland dom närliggande
gårdarna.

Kai Pätzold

-

Mattias Tauson

-

Huset Gadds tjänstefolk
Dessa har kommit hit några dagar i förväg för att förbereda kalaset med er hjälp.
Fru Marit Lilja
Anne Fridh
husfru och överköksa på Videborg tillsammans med högra handen
(Erica) sedan många år tillbaka.
Syskonbarn till Vendela och den avlidna fru Gadd, skolad i kökskonst
hos en Lilja-gren i Griftedal men såg sin chans till en bättre position när
mostrarna gifte in sig i släkten Gadd.
Anknytningen till Griftedal gör att hon är mycket negativt inställd till all
förstörelse drakfåglarna åsamkat, de kunde väl hålla sig i sin vildmark!?
För Marit har det mesta blivit bättre med både fursten och släkten Gadd
och detta gör henne mycket lojal mot familjen. Accepterar inte högljutt
vädrande av drakfågel-positiva och furste-negativa åsikter i köket, tänk
på Familjens ställning och rykte! Självklart ljustroende. Sätter stor ära i
att hålla familjens ära genom representativ mat men håller sig själv
mest i bakgrunden.

Agnes Idasdotter

Erica Hasslar

Fru Marits andraköksa och högra hand.

Katja
Huspiga sedan hon kunde arbeta. Skarp, intelligent, bitter, men håller
tungan i styr.

Linn
Winnerstam

Folk i trakten i övrigt
Folk från socknen
Gravbergs-Lukas
Heter egentligen Lukas Torasson, kommer från grannbyn
Stenånger och var i yngre dagar huskarl hos familjen Gadd. Hans
mor Tora Johansdotter ägde en andel i den gamla gruvan och
efter att han återvänt hem blev han mer och mer besatt av tanken
på att gruvan trots allt inte sinat. Han har i många år sökt efter
nya fynd och anses av många i bygden som en aning tokig. Men i
och med fynden han och Gregor gjort i höstas anser han sig till
slut ha fått rätt.
Gregor
Lukas' brorson, också från Stenånger och yngst av flera syskon.
En ung man som verkar ha stora ambitioner men ännu inte fått
mycket till möjligheter, även om ett par äldre syskon gått i
Furstlig tjänst. Han har hjälpt Gravbergs-Lukas en del med
sökandet och var med när de nya fynden gjordes.

Henrik
Hoffström

Alvin
Lilliestierna

Inkvarterade soldater
Legionär Atle

Anders
Öhman

Annat folk ni har koll på
Se rollistan och fotoalbumet för spelare och bild. Särskilt bekanta namn:

Huset Gadd
•

Fru Estrid Gadd (Kristina Hedenberg / Vigdir Kristina Ingesdotter på fb), herr Magnus' yngre
syster, är den i ägarfamiljen som folk på Hammargården har haft mest att göra med.

•

Herr Magnus Gadd (Torbjörn Sjööar) äger Hammargården, men brukar inte besöka den så ofta.

Familjen Hante
Handelsmannen Vidar Hante (Ralf Wallén) har handlat en del med familjen Gadd och besökte
Hammargården med sin familj förra året. Med honom var:
• Hans hustru Sigrid Eriksdotter Ulvsax (Frida Löfström).
• Hennes två barn från ett tidigare gifte, junker Birger (Kasper Schmitt) och jungfru Signe (Alva
Schmitt). 12 resp 10 år gamla.
• Hans faster Alfhild (Pia Sällemark).

Övriga
Magikern Solaris (Jennie Gahnström) har besökt gården vid ett par tillfällen och beställt arbeten av Risto.
Hon är mycket sällskaplig och kan säkert ha bekantat sig med fler.

Mer om Hammargården
Gården sköts sedan ett antal år av Jörgen Svartbryte och hans familj för huset Gadds räkning. Hans
närmaste "chef" är fru Estrid Gadd, herr Magnus' syster.
Normalt är det Jörgen som ansvarar för att anställa och hålla personal, men det händer också att han helt
enkelt får någon hitplacerad.
Jörgen och hans bröder har skött gården i åtskilliga år och Jörgen är högt betrodd av familjen Gadd.
Funktionen som bryte på en huvudgård för familjen Gadd, som äger mycket jord i socknen, har gett
bröderna en viss lokal maktställning. Jörgen har för det mesta försökt använda sin position till att hjälpa
folk från trakten. Det går en del rykten om att bröderna kan ha sysslat med en del lite skummare affärer,
men inget har blivit välkänt.

Hänt nyligen
Räden mot Griftedal
Griftedal ligger ett par dagsresor från Hammargården, men larmet spred sig fort och vårdkasarna brann i
hela distriktet.
Soldaterna som var förlagda här kallades till sin samlingsplats vid Mittforsen och patrullerade vägarna
extra intensivt några dagar, men det kom efter några dagar nya bud om att anfallet verkade vara över. Det
kunde fortfarande finnas spridda grupper av rebeller som rörde sig inåt landet och man har fortsatt
patrullera med tätare mellanrum än tidigare. Än så länge har inget upptäckts häromkring.

Mer om Gravberget och den gamla gruvan
•
•

Före Furstens tid var själva berget och skogen omkring allmänning. Diverse lokala bönder och
bergsmän ägde andelar i gruvan.
Gruvan sinade och övergavs ca 1115, dvs för omkring 35 år sedan.

•
•
•

Berget och marken fortsatte ha dåligt rykte. Det sades att det spökade och att gruvråna var nyckfulla
och retliga trots att deras berg lämnats ifred.
Efter Furstens övertagande skattlades bygden och familjen Gadd tillerkändes det mesta av marken
berget står på, familjen Vråk en mindre del (omkring 1/5 - 1/4). Detta var ingen hot property då och
saken var inte så relevant.
Nu i och med fynden är det relevant igen. Familjen Gadd anser sig som ägare till berget och allt i det,
och menar antagligen att gamla claims borde vara irrelevanta då den gamla gruvan inte finns längre.

Tidigare bergsmän och delägare med spelade släktingar
•

•

Tora Johansdotter i Stenånger. Avliden. Spelade släktingar:
o Lukas Torasson alias "Gravbergs-Lukas" (Henrik Hoffström), son, f d huskarl hos familjen
Gadd. Den som upptäckte de nya fynden med sin brorson Gregor.
o Gregor Aronsson (Alvin Lilliestierna), sonson, yngre bondson. Landbo under herr Magnus
Gadd.
o Atle (Anders Öhman), sonson, legionär. Familjen är landbor under herr Ulfgeir Vråk.
Sigrid Dagsdotter i Olsnäs. Avliden. Spelade släktingar:
o Klara (Viktoria Andersson), dotterdotter, piga på Hammargården. Familjen är landbor under
herr Ulfgeir Vråk.
o Sverker Flinke (Mattias Jonsson), farbror till Klara (bror till Sigrids svärson), dräng på
Hammargården. Familjen är landbor under herr Ulfgeir Vråk.

Mittforsens socken och motståndet mot Fursten
Mittforsen är inte känt som något tillhåll eller centrum för Drakfåglarna, motståndsrörelsen mot Fursten.
Det finns ändå en del historik av motstånd här som går tillbaka till när Fursten först tog över för 16 år
sedan (se avsnittet om lokal bakgrund i Utskick 2!). Åtskilliga bönder och torpare härifrån trakten gav sig
av för att sluta sig till de som tänkte slåss mot de Furstliga. Efteråt höll de Furstliga en hård räfst där de i
princip lät familjerna Gadd och Vråk, som stod på deras sida, peka ut vilka som skulle straffas som
upprorsmakare. Många av de upproriska familjer vräktes eller dödades rentav, och även flera oskyldiga
som på ett eller annat sätt var till besvär för adelsfamiljerna. Både huset Gadd och huset Vråk berikade sig
också på det hela genom att utöka sina jordar och flera tidigare självägande bönder som kommit på
obestånd tvingades ge sig till landbor eller legohjon under dem. Det hela är fortfarande ett oläkt sår i
bygden.
Det finns flera som i det tysta sympatiserar med motståndet mot Fursten och kanske t o m är beredd att
hjälpa motståndskämparna, men det är naturligtvis mycket farligt. Många ser det också som ett
olycksomen om de rör sig eller opererar i ens hemtrakter - det brukar föra oönskad Furstlig
uppmärksamhet med sig.
Om din roll är uppvuxen i trakten så bestäm dig för om du t ex hade släkt som drabbades av det här, och
vilken inställning din roll har.

Gården

