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Vem är vem, den allierade truppen 

Hövitsmannens följe 
 

 

Riddar Erik Eriksson Hane 
Riddar Erik kommer från Torunda härad i 

mellersta Gedanien och är alltså känd sedan 

tidigare av bondesoldaterna därifrån. Han är en 

veteran från flera fälttåg och högt betrodd av 

marsken. 

 

Under en tid var hans ägor ockuperade av de 

Furstliga, men sedan 1142 har han dem 

tillbaka. 

Anders Palm 

 

 

 

(kontaktuppgifter 

som strukits) 

Fru Duda Figasdotter Krok 
Riddar Eriks hustru, en hetlevrad väpnare som 

med förkärlek för dryckenskap och slagsmål. 

Hon har nyligen nedkommit med deras första 

son Albrecht och är fortfarande svag efter en 

svår förlossning.  

Karolina Staël 

 

 

Herr Joar Arvidsson 
 En fattig knapfrälseman som livnärt sig som 

yrkeskrigare i många år, de senaste åren i herr 

Eriks tjänst (han kände också herr Eriks far 

och tjänade ibland under denne). 

 

Joar är frälseman men först och främst en 

gammal soldat; jordnära och rätt burdus.  

 

Han blev sårad i benet under striden igår kväll 

och är för närvarande ur stridbart skick. 

Theo Axner 

 

 

Herr Valdemar Skymning 
En lågadlig prisjägare som i vanliga fall tjänar 

under friherre Arald Eldstierna, riksdrotsen 

(högste rättsvårdaren) i Gedanien och den som 

satt som herre på Vidmarkshus före kriget. 

Han och Jaroslav har lånats ut till herr Eriks 

följe för det här uppdraget. Det antas allmänt 

att de mest är med för att bevaka herr Aralds 

intressen i sitt gamla län. 

 

Herr Valdemar har levt utomlands i många år 

och det ryktas att han t o m har arbetat åt 

Fursten. Nu är han dock mycket nitisk och ofta 

brutal när det gäller att bekämpa de Furstliga. 

Björn Carlander 
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Jaroslav Rhagini 
En av de volska husarer som kom till Thule via 

drottning Katarinas av Arosia volska släkt i 

början av kriget. Han hamnade senare i friherre 

Aralds tjänst och har jämte herr Valdemar 

lånats ut till riddar Eriks följe. 

Carl Ryrberg 

 

 

Birk mjölnare 
En av herr Eriks följesknektar. 22 år och som 

namnet antyder mjölnareson. 

Christoffer 

Holm 

 

 

Bild saknas 

 

Lars huggare 
En av herr Eriks följesknektar. 

Andreas 

Löfgren 

 

 

Bild saknas 

 

Mor Ylva 
Krigsänka, 30 år. Tjänare till riddar Erik. 

 

Allvarlig och en smula sorgsen, har en dotter 

som betyder allt för henne. Bra på att massera, 

baka äppelkaka och berätta sagor. 

Constance Bell 

Long 

 

 

Daga Ylvasdotter 
Ylvas dotter, lillpiga åt hövitsmannen och hans 

följe. Sjunger bra och är trevligt sällskap och 

bra på att muntra upp folk. Har förlorat sin far, 

Björn Smidare, i kriget. 

Alicia 

Agnesson 

 

 

Frälsetrupper 

Riddar Magnus Knutsson 
Silverek 
En av de många gedanska frälsemän som blivit 

fattigare genom kriget – en del av hans släkts 

ägor låg i norra Gedanien och har varit 

ockuperade sedan kriget började. Han är yngre 

bror till riddar Akon Silverek och ryktas vara 

en utomordentlig svärdsman. 

 

Riddar Magnus är lättsam att prata med men 

svår att komma nära inpå. En god strategiker 

och taktiker; tillförlitlig, lugn och sansad. 

DavidGrimfors 

 

 

Arald Magnusson 
En knekt som tjänar i riddar Magnus’ följe 

sedan ett par år. Han kommer ursprungligen 

från en av byarna i just den här socknen och 

har tidigare varit här i krokarna på 

spionuppdrag. 

 

Arald är en härdad krigsveteran, vars 

erfarenheter gjort honom hårdhudad och till 

Alexander 

Rasmusson 

 

 



3 

 

synes likgiltig för lidande och död. 
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Riddar Ulf Sparre 
En välbärgad sunnanslättsk riddare (släkt på 

håll med riksmarsk Vilhelmina Sparre) som 

sedan en tid tillbaka varit ”utlånad” till kung 

Imrars frälsehird som en sorts liaison officer. 

Riddar Ulf ger ett första intryck som brusig, 

extrovert och bullrig, men har också rykte om 

sig som pålitlig och rejäl. 

Martin 

Zetterman 

 

 

†Junker Bo Korpvinge 
Riddar Ulfs väpnare var en rask, hövisk och 

omtyckt yngling. Han stupade i striden igår 

kväll. 

 

Spelas inte på 

När vinden 

vände 

  

Vanna 
Riddar Ulfs tjänare. Hon är tystlåten och 

verkar blyg för folk hon inte känner väl. 

Susanna 

Torstensson 

 

 

†Herr Ivar Månsson 
Ivar Månsson till Stjärnfors var en 

knapfrälseman från norra Gedanien som 

förlorat sina ägor i början av kriget; en veteran 

som deltagit i alla större fälttåg under kriget i 

kung Imrars hird.  

 

Herr Ivar stupade i striden igår kväll. 

Spelas inte på 

När vinden 

vände 

 

 

Bäcktorps rote 
Bäcktorps socken i Torunda härad var under Furstlig ockupation mellan 1140 och 1142. 

Rotemästare Björn 
Eskilsson 
Björn är en veteran; han var med i slaget vid 

Månhella och har tjänstgjort i värvade fänikor 

under några år efter 1142 innan han återvände 

till gården. Som den krigsvanaste bonden i 

socknen var det naturligt att han valdes till 

rotemästare. 

 

Björn är disciplinerad, noggrann och hängiven 

uppgiften att få ut de Furstliga ur Gedanien. 

När han känner att situationen är säkrad kan 

han slappna av och umgås glatt med vänner 

och kamrater. 

Jan-Erik 

Grenlund 
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Sigvard Halvarsson 
En av soldaterna från Bäcktorp, 22 år. Det här 

är hans första fälttåg. 

Lars 

Alexandersson 

 

 

Jan från Nordmir 
En bonddräng som bott och arbetat i Bäcktorp 

i över tio år. Han är alltid positiv och tar sina 

uppgifter på allvar, men håller gärna en 

lågmäld profil. 

 

Kalle Wong  

 

Bild saknas 

 

Hedda Björnsdotter 
En god bågskytt, duktig på att springa fort och 

spana. Hon är plikttrogen och pålitlig, men 

drivs av ett djupt rotat hat mot de Furstliga. 

 

Hedda och hennes bror Vigg växte upp i byn 

Sätra här i Råbro socken men flydde när kriget 

började och tog tjänst som soldater. När 

Bäcktorp och Torunda befriades slog de sig 

ned hos släktingar där. 

Ulrika Wiborgh 

 

 

Vigg Björnsson 
Heddas bror, liksom hon en god bågskytt. Det 

sägs att han varit i Furstlig tjänst en tid - före 

kriget, får man förmoda – men rymt från den.  

Emil Persson  

 

Bild saknas 

 

†Tora Matsdotter 
En annan bondesoldat från Bäcktorp, en 

granne till både Ulf och Sigvard. Hon var den 

första som stupade i striden igår, träffad av en 

pil från en vargryttare. 

Spelas inte på 

När vinden 

vände 

 

 

Bild saknas 

 

Spejarroten 

Rotemästare Lo 
Berasdotter 
Lo är en gedansk spejare och yrkessoldat 

sedan sju år tillbaka. I samband med det här 

fälttåget blev hon rotemästare för sin lilla 

spejartrupp. Det enda hon verkligen verkar bry 

sig om är sina stridskamrater. Hon har en 

historia av att hamna i bråk men är en duglig 

soldat. 

 

Hon har släkt här i trakten men har inte varit 

här sedan hon tog tjänst. 

Maria Rodén 

 

 

Axel av Lod 
En ärrad veteran och sjukvårdare från flera 

Leon Green  

 

Bild saknas 
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fälttåg som alltid kommer tillbaka från sina 

uppdrag trots sin uppenbara alkoholism och 

pessimistiska attityd. Han verkar trivas bäst 

vid lägerelden och drucken. 
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Disa Grimsdotter 
En spejare från kungens gårdshird. Hon 

kommer från Håva, samma by som Arald 

Magnusson, här i socknen från början och 

förlorade sin familj i början av kriget. Hon 

hamnar  ofta i slagsmål och gillar tärningsspel 

och sprit. Tar gärna stora risker i strid. 

Cajsa Lithell 

 

 

Eskil Bursson 
En spejare från norra Gedanien, som tidigare 

tjänat bl a i ärkepatriark Olau’ hird och senare 

utfört flera uppdrag för Nyckelns Väktare. Han 

har anslutits till Los rote för det här fälttåget. 

 

Eskil är gladlynt, lojal och stolt. 

Ola Bengtsson 

 

 

Trossen 

Kvartermästare Tyravi 
Ingesdotter 
Tyravi har lång erfarenhet av trossarbete och 

att ligga i fält. Hon har deltagit i flera 

belägringar och fälttåg (bl a Draakhem och 

undsättningen av Geda). Hon är arbetsam och 

ser till att andra också blir det. 

Carolina 

Ehrencrona 

 

 

Köksa 
Anne Fridh 

 

 

Trossdräng 
 

Elis Örjes 
 

Bild saknas 

 

Disa Johansdotter 
En trosspiga. Hon har, liksom Arald och Disa, 

flytt från byn Håva här i socknen när kriget 

började. 

Åsa Ljusenius 

 

 

Sissela Johansdotter 
Disas yngre syster; flydde med henne och 

deras far när kriget började. Hon har tjänat 

som fotsoldat i Johan Skölds fänika (en av de 

värvade fänikor som satts upp under kriget) 

men blev ganska illa sårad under en tidigare 

skärmytsling och har inte kunnat slåss på ett 

tag. Hon hjälper till med vad hon kan och har 

nu slagit följe med Disa i trossen. 

Malin 

Andersson 
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Liv 
En tidigare novis från Örnevalls kloster som 

följt med armén som sjukvårdare. Liv och 

Eskil känner varandra sedan gammalt och det 

sägs att hon också utfört uppdrag för Nyckelns 

Väktare. Det har hon inte gjort något stort 

nummer av utan legat rätt lågt. 

Susanne Staaf 

 

 

Fältkaplan 
En ung, nyvigd präst som följt med hären som 

fältkaplan. Han har mest biträtt en av de äldre 

prästerna men fick följa med ensam på det här 

uppdraget. 

 

Roger 

Holmgren 

 

 

Bild saknas 

 

 


