
GILLESTRIDEN 
Bryggargillets Stormästare 

Namn: Randar Robbarom 
Yrke: Stormästare för Bryggargillet 
Ålder: 45 ar 
Varit som Stormästare: 12 ar 
 
INLEDNING 
 
De små svarta krumelurerna stirrade på dig som illvilliga vättar. Din blick ville inte riktigt 
fokusera sig på siffrorna som berättade om framgång och missöden som påverkade otaliga 
människors liv, varav många var dina bekanta eller vänner. Detta förutsatte att man kunde tyda 
siffrornas innebörd. För tillfället var det dig övermäktigt. Fastän hur du än försökte, kunde du inte 
få din hjärna att få rim och reson på det du såg. Såpass mycket visste du, av ren erfarenhet och 
långvarigt betraktande av en djupt pessimistisk trend, att det som siffrorna försökte förmedla inte 
var bra. Inte bra alls. 

Du lade ner fjäderpennan och började massera dina tinningar. Några bläckdroppar klottade 
till räkneskapen framför dig, men det brydde du dig inte om. Du fick alltid huvudvärk av att titta 
på gillets finansiella situation. Klumpar av mögel som flöt omkring i en tunna öl såg bättre ut och 
ibland hade du en känsla av att du var kapten på ett sjunkande skepp. Fastbunden vid rodret 
därtill. En känsla av fullständig hjälplöshet hotade dra ner dig i ett svart hål av svårmod utan 
återvändo, och du visste att det ända som kunde rädda dig i detta skede var ett stop kallt, 
skummigt och absolut himmelskt öl. 

Med en lättad suck reste du din kroppshydda från stolen och klev ut ur ditt arbetsrum på 
din favoritkrog ”Rävgrytet”. En gång i tiderna hade den varit endast en av flera krogar, 
ölutskänkningsstugor och värdshus som du ägde i tvillingstäderna Manderon-Randeron, men det 
var när världen var en mycket lyckligare plats att leva i. Dina allt hastigare steg tog dig snabbt 
genom de få rum som separerade dig från skänkrummet och disken med dess frälsande lockelser. 
Eller var de fördärvande? Du visste inte och ärligt sagt brydde du dig inte heller längre. 
Huvudsaken att dessa lockelser fick dig att glömma och må bättre. För gudarna skulle veta att du 
hade minnen att glömma. 

Trots den påtryckande och knakande känslan i ditt huvud lyckades du behålla din muntra 
och sällskapliga samtalston när du talade med kvinnan vid disken (du kom inte ihåg vad hon 
hette). Det dröjde inte länge förrän hon med en duns lyfte fram ett jättelikt lerstop inför ögonen på 
dig. Normala stop bleknade vid sidan om detta och skulle de ha haft nån slags intelligens skulle de 
antagligen blivit bittra av avundsjuka. Stopet hade varit en gåva till dig av Krukmakargillets 
Stormästare för många ar sedan, när du ännu varit framgångsrik och livet visat sin goda sida för 
dig. Nu såg du med längtan, inte mot stopet, utan dess innehåll, och omfamnade det i dina händer 
såsom en längesedan förlorad käresta. Det vattnades på tungan när du lyfte kanten mot dina 
läppar såsom i en kyss och sedan hällde i dig av den svagt bittra men fylliga vätskan vars like du 
betvivlade att kunde existera. Dina vältränade smakgommar upptäckte nyanser av nötter och 
rostat korn innan klunken kronades av eftersmaken av honung. Det klarvita skummet som prydde 
din överläpp smakade som grädde och du kände hur huvudvärken omedelbart tonade ner i 
styrka. Du gav ifrån dig en belåten suck och märkte hur spänningen i dina axlar försvann. Med 
betydligt bättre hållning än tidigare gick du och satte dig vid ett bord i den annars tomma lokalen. 

Medan du satt där och önskade att någon skulle komma in för att du skulle få en 
samtalspartner, for dina tankar iväg till minnen som ännu inte svikit dig. Det var ofrivilligt och 
oundvikligt. När hade saker och ting börjat gå snett? Vad kunde du har gjort för att undvika 
katastroferna? Det var försent och onödigt att grubbla på det nu, men du kunde inte rå för att du 
emellanåt bars iväg i dessa tankegångar. Det du starkt försökte dig på var att släcka alla olyckliga 
minnens lågor med innehållet i ditt gigantiska stop, men du hade inte riktigt lyckats. Ännu. 
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Genom hårt arbete, skicklighet och lite tur hade du för 12 ar sedan arbetat dig upp i Bryggargillet och 
affärslivet som krögare och värdshusvärd till den punkten, att du blev enhälligt vald till gillets Stormästare. 
Från att ha börjat som en tvättare av stop (vilket gick ut på att doppa stopen i en stor tunna kallt vatten, som 
byttes med ojämna mellanrum) på en skitig liten håla till krog i Randeron vid 14 ars ålder, var du vid det här 
laget ägare av eller delägare i över 20 värdshus och ölutskänkningsstugor runtom i tvillingstäderna. 
Egentligen kom det som ingen överraskning att du valdes till gillets ledare. Du var otroligt omtyckt, du 
kände branschen väl, turen verkade alltid vara med dig, du var en naturlig galjonsfigur, hade karisma och 
social kompetens, och hade dessutom en vacker fru. Vad mer kunde en man ha önskat sig? 

Svaret var naturligtvis avkomlingar och inte länge efter din instiftelse som Stormästare föddes ert 
första barn – dottern Tymene, döpt efter din hustru Julinias mormor. Du var den stoltaste fadern i hela 
Manderon-Randeron. Du minns fortfarande hur din lilla flickas ögon såg ut då hon för första gången 
öppnade dem, mötte din blick och berörde din själ på ett sätt som fick hela ditt väsen att vibrera. 
 
En tår flydde ögonlockens fängelse och gled ner för din kind. Du kvävde en snyftning genom att 
hastigt ta en rejäl klunk ur stopet. Tankar om din dotter hade alltid denna effekt på dig. Du ville 
sluta minnas, för det var alltför smärtsamt, men kunde inte. Nu var porten öppnad och allt 
strömmade in. Ostoppbart. Ohejdbart. Du tog en klunk till och övervägde att be flickan vid disken 
om något starkare. 
 
Det varade i fyra underbara, magiska ar. 

Fröjden av att se din dotter växa upp överglänste naturligtvis nöjet i att leda Bryggargillet, men bara 
nästan. Du fann mycket snabbt att du var som klippt och skuren för din nya roll inom gillet. Du älskade inte 
bara det du nu gjorde, du var dessutom förbannat bra på det. Detta var inte bara din personliga åsikt – 
bekräftelse fick du utan förbehåll från dina kolleger inom gillet och därtill talade statistiken för sig själv. 
Bryggargillet hade inte sett en sådan finansiell uppsväng på 10 ar och det var till största delen din förtjänst. 
Efter ditt första ar vid rodret hade du med framgång drivit igenom en kraftig modernisering av gillets 
förfarandesätt och anskaffat betydande förmåner hos Fursten för gillets del. Därefter behövde du inte arbeta 
så värst mycket längre, utan kunde luta dig tillbaka och se hur guldet rullade in. Dina egna institutioner 
gick allt mer på vinst och din ställning som Stormästare medförde ökat ekonomiskt andrum. Du investerade 
stora summor i att utöka ditt krog- och värdshusimperium. Du hade till och med tankar på att öppna 
verksamhet i andra närbelägna storstäder, bl.a. Kyiborg och Tadizit’khar (Reykas huvudstad). 

För att fylla stunderna när du inte var upptagen med att sköta om de få ärenden som gillet krävde av 
dig, eller tillbringa tid med din dotter eller hustru, tog du allt oftare till flaskan. Ungefär vid den här tiden 
började de första småsakerna glida dig ur händerna. 
 
Du ville inte minnas vad som kom efter det här! DU VILLE INTE! Nu hade du tappat all vilja att 
samtala med någon. Du ville vara ensam. Du var låst i kretsloppet. Dina fördömda minnen. 
Hopkrupen som du var i ändan av ett bord märkte du inte först hur kvinnan från disken kom fram 
till dig. Tårarna som nu fritt föll grumlade till din syn och du kramade stopet hårt i dina händer 
när du svepte det sista ur det. Kvinnan fyllde på ur en stor kanna med orden: ”En betydligt 
starkare sort, Stormästare”. Det var inte första gången hon såg dig såhär. Hon visste vad du 
behövde, det var därför hon fortfarande var anställd. 

Hon vände sig om för att gå, men du grep tag i hennes arm och sade: ”Vänta”. Med 
obeveklig målmedvetenhet öppnade du din strupe och tömde stopets innehåll direkt ner i din 
magsäck utan att svälja en endaste gång. Ett användbart knep som du tog till när du kände dig 
som sämst. Du smakade visserligen inte mycket av ölets flavör, men det var inte meningen heller. 
Det tjänade ett annat syfte. ”Fyll på igen är du snäll”, sluddrade du åt kvinnan. 
 
Pesten härjade i tvillingstäderna 8 ar sedan och spred död, förödelse och hjärtesorger. Både du och din hustru 
besparades mirakulöst från fysiskt lidande, men inte psykiskt. 

Efteråt blev det klart att det måste ha varit en av betjänterna i ert hus som smittat henne. Tymene. 
Din lilla flicka med de glittrande blå ögonen. Digerdöden svepte iväg med henne och lämnade ett obotligt hål 

2 



GILLESTRIDEN 
Bryggargillets Stormästare 

i era hjärtan. Ingenting skulle någonsin mer bli sig likt, varken ditt hushåll, din relation med din fru, ditt 
arbete som Stormästare eller dina dryckesvanor. Drömmen som varat de senaste fyra aren var bortblåst 
såsom ett fluffigt moln inför en annalkande storm. Livet förlorade mening. 

Du var allt mer borta hemifrån och satt istället på någon av dina krogar och söp tills du inte längre 
kunde se Tymenes sargade, sjuka kropp och de änglalika ädelstenar till ögon som vädjade till dig: ”Hjälp mig 
pappa”. Öl och sprit var dina enda tillflykter och småningom var du fast i dem. Du drack mycket. 

Din vid det här laget ständiga frånvaro från gillet och dina plikter där hade sina egna följder. Du var 
inte där när gillet skulle ha behövt sin Stormästare för att ta itu med nya problem och föränderliga 
situationer. Det började gå dåligt igen. Gillet började knaka i fogarna. Du tog denna andra motgång precis 
som du tagit den första, och administrerade samma egenhändiga medicin åt dig själv. Du drack massor. 

Hemmavid blev saker och ting inte bättre av något av detta. Din äkta hälft såg du inte mycket av, 
vilket var helt och hållet ditt eget fel. De få stunder du syntes till i ert hem gjorde du inget av det en god 
make och husbonde borde ha gjort. Kanske ni hade haft en chans ifall du ens försökt att trösta din fru. Istället 
murade du in dig med din egen sorg och agerade som om du hade ensamrätt på den. Du blev omöjlig att leva 
med och efter några ar av skrikande, gråt och mer skrikande lämnade Julinia dig vind för våg. Du drack 
kopiöst. 

 
Verkan av den starkare brygden du hällt i dig slog äntligen in och du märkte hur ditt svårmod 
började lätta. När det förflutna för en stund släppte taget om ditt förstånd kunde du fokusera dina 
tankar kring mer nyliga skeenden. 
 
 
PERSONLIGHET 
 
Du är en nedsupen fyllhund som lider av stora minnesluckor och emellanåt kan förlora 
medvetandet helt. Du har dock ett bra minne för det som du kommer ihåg. Ibland har du 
svårigheter med att formulera ord och kan tala sluddrigt. Du lider av en ständigt hotande 
depression, som du försöker undfly genom att dricka. Stundvis kan du dock vara överdrivet glad 
och påminna väldigt mycket om ditt forna jag. Du är en social person som gillar att vara bland 
människor och kan komma överens med de flesta, full eller inte. Du söker alltid sällskap om du 
har folk omkring dig och börjar småprata om inte annat. Under dina ljusa stunder är du en hal 
affärsman och skicklig ledare, men ditt överdrivna drickande gör att du sällan är som allra 
skarpast. 
 
 
OM GILLET OCH DITT INFLYTANDE 
 
Med sitt medlemsantal på ca. 250 bryggare, krögare och värdshusvärdar i tvillingstäderna är 
Bryggargillet ett av de medelstora hantverkargillena. I det nuvarande läget går det mycket dåligt 
för gillet, vilket direkt syns i skattkistorna. Gillets förmögenhet (vilket alltså kan användas för 
Stormästarens syften) kan räknas till endast 250 guld (100 guld är det samma som priset på ett hus 
i Manderon som jämförelse). Största delen av detta är tack vare adelshuset Långstjälkens  
sponsring och ägareandel i gillet. Bryggargillets influenser sträcker sig, förutom till detta adelshus, 
även till spannmålsproducerande bönder utanför tvillingstäderna och tunnbindare. Därtill hör 
gillets medlemmar nästan allt som ryktas om på gatan, och har många kontakter dit. Gillet gör 
mycket affärer med Slaktar-, Glasblåsar- och Krukmakargillena, eftersom dessa handlar i varor 
som Bryggargillets medlemmar förbrukar. Gilleshuset finns i Manderon och vittnar om gillets 
forna ställning som ett av de mest framstående av hantverkargillena. Om det klarar av att kliva 
upp på toppen igen, återstår att se. 
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NYLIGEN HÄNT OCH SAKER ATT TÄNKA PÅ 
 
(Nutid i nedanstående texter är kvällen då Gillesledarnas Stormöte skall äga rum.) 
 
Bryggargillet levererar dagligen hundratals tunnor öl och andra drycker till olika parter runtom i 
tvillingstäderna. Lite över en vecka sedan blev du kontaktad av Ljusstöpargillet. De ville att 
Bryggargillet skulle blanda i lite örter (vilka såg aningen suspekta ut tyckte du) som de levererade 
åt er, i en hop öltunnor. Dessa öltunnor skulle Bryggargillet leverera till Fursteborgen för tre dagar 
sedan. Under mötet med Ljusstöpargillet var du dessvärre så smygfull att du inte förstod dig alls 
på vad du gick med på. Du hade inte haft en paus från flaskan på en vecka, och såhär i efterhand 
kan du bara vara lycklig över att du inte gick med på det gratis!  I utbyte mot denna tjänst erbjöd 
Ljusstöpargillet en nyckel till en sädesförråd fullt med säd i Manderon-Randeron. Sålänge 
Bryggargillet inte alltför uppseendeväckande skulle fylla sina säckar ur förrådet var det ingen som 
hade något med kungamakten att göra som skulle märka något... Du låg tillräckligt risigt till när 
det handlade om ditt gilles finansiella ställning för att i det här skedet vara mer än villig att sträcka 
dig efter varje halmstrå som gavs. Således gick du med på Ljusstöparnas affärsförslag. Det var väl 
värt det har du sedermera fått veta. Förrådet innehåller säd så det räcker för gillet i ett helt ar. 

Då du flera dagar senare nyktrat till tillräckligt för att förstå vad du gått med på, och vad det 
antagligen betydde, blev du räddare än du någonsin tidigare blivit. Du hade högst troligen 
beordrat ditt gille att föra förgiftade öltunnor till Fursteborgen! Vad skulle hända om någon fick 
reda på det? tänkte du först. Sedan började du fundera över vad som skulle hända om ingen fick 
reda på det. Du insåg att Fursten säkert var i fara, men du kunde ju inte varna honom eftersom det 
var Bryggargillet som levererade öltunnorna. Fursten skulle hänga dig på stället! Och du kunde 
inte heller bevisa att det var på Ljusstöparnas begäran som ditt gille gjort det, för alla era 
överenskommelser hade gjorts muntligt. 

Tre dagar sedan beslöt du dig sist och slutligen för att skicka ett anonymt brev till Fursten. 
Du var så skärrad då du skrev brevet och så rädd att din hand skakade som under de värsta 
baksmällorna. Till följd av detta minns du inte exakt vad du skrev åt Fursten, men nog att du 
varnade honom om ett attentatförsök och förgiftad dryck. Din handstil var skakig och till råga på 
allt råkade du stjälpa en ölskvätt på brevet, men du hoppades att Fursten skulle ta det på allvar 
trots dess ostiliga yttre. 

Sedan dess har du inte hört något från Fursteborgen, men du hoppas på att han är vid liv... 
 
Du har nyligen blivit varse om att det finns någon inom ditt gille som gett falska order åt 
medlemmar, som om befallningarna hade kommit från dig. Tydligen har en för dig okänd mästare 
vid namn Kindrial beordrat några medlemmar, som hämtar upp tomma tunnor från Fursteborgen, 
att samtidigt som de är där ta emot och föra ut brev från en okänd part, och ge dem åt Kindrial. 
Kindrial har sagt åt dessa medlemmar att han agerade på dina order och att han i sin tur ger 
breven vidare åt dig. Du har dock inte fått några brev och du har inte gett någon Kindrial några 
order om sådant, för du vet inte ens vem denna Kindrial är! Detta har tydligen redan pågått i 
några gudtider, men nu är Kindrial som bortblåst. När du frågade ut dessa medlemmar om saken, 
hade de inte många svar att ge dig. Det enda de tycktes veta var, att parten i Fursteborgen var en 
man och att han förmodligen arbetade som betjänt, kökshjälp eller stalldräng. Är det månne något 
av de andra gillena som försöker använda ditt gille för sina egna ändamål? Vem har breven 
egentligen gått fram till? Och vad har de innehållit? Har detta månne något att göra med de 
förgiftade öltunnorna som skulle till Fursteborgen? 
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INTRIGER 
 
Att det har gått dåligt för Bryggargillet på senare tider är knappast okänt för de andra 
gillesledarna. Såna här saker brukar nog ryktesvägen sprida sig rätt snabbt. Du känner på dig att 
Bryggargillet kan sitta lite löst i gillesgemenskapen under stormötet och att det är fullt möjligt att 
något av gillena försöker få er uteslutna. Din största uppgift under stormötet är således att hålla 
kvar Bryggargillet i gillessamhörigheten. Gillet får under inga omständigheter falla ur, det vore en 
sådan katastrof och en sådan skandal att du antagligen skulle lynschas av dina gillesmedlemmar 
om så skulle ske. Det är inte bara detta som motiverar dig till det ytterst, för du älskar ju verkligen 
ditt gille och vill se det framgångsrikt även i fortsättningen. 

Du vet att för att hålla kvar ditt gille om en röstning skulle ske så måste du ha tre röster på 
din sida för att den krävda ¾ majoriteten inte skall uppnås. Således måste du antingen få 
handelsgillena på din sida (deras ståndpunkt är alltid gemensam och väger 3 röster) eller så tre 
andra hantverkargillen. Utnyttja alla kontakter, mutor och andra metoder för att uppnå detta. Det 
kan bli svårt, eftersom gillets anseende verkligen inte är det bästa, så du gör klokt i att börja värva 
allierade omedelbart... 
 
Gillet behöver fler mindre behållare för den nya bryggsatsen mjöd. Det är frågan om 30 tunnor 
som skall antingen flaskas eller urnas. Hör dig för hos Glasblåsar- och Krukamakargillet om det 
förmånligare alternativet, och gör affärer! Det finns dessvärre ett potentiellt problem med 
införskaffningen av någondera av dessa gillen. Glasblåsar- och Krukmakargillet  är två av de få 
gillen som du kan räkna till dina allierade (Bryggarna gör ofta affärer med dem), och om du köper 
behållarna från det ena gillet, kan det andra bli missnöjt och inte stöda dig längre. Kanske det vore 
rådligt att använda sig av en tredje part? Eller finns det någon annan lösning? Dina 
gillesmedlemmar går inte med på att ha urnor och flaskor blandade, så att köpa hälften från det 
ena gillet och andra hälften från det andra går inte. Det är det ena som gäller, men vilket, och hur? 
 
Ett tag sedan kom Sjöfartsgillet med ett intressant förslag. De hade fått tag i ett av Färgargillets 
hemliga färgrecept (nordlandsrött) och ville att Bryggarna, som har den sortens expertis som 
krävs, skulle börja färga deras tyger. Med andra ord ville Sjöfartsgillet börja konkurrera med 
Färgargillet på den ytterst lukrativa färgningsmarknaden. Den svarta marknaden därtill, eftersom 
Färgarna under inga omständigheter skulle få reda på saken. Planen var den, att Bryggarna skulle 
få tyger från Sjöfartsgillet, färga dem och återlämna dem. Sjöfararna skulle sedan sälja de färgade 
tygerna via sina handelsnätverk och vinsten skulle delas mellan Sjöfarts- och Bryggargillet. Hälften 
var. Att gå med på detta affärsförslag var lika självklart för dig som att dricka en öl till frukost. 
Kanske det här kan hjälpa gillet ur den finansiella svacka det hamnat i. 

I nuläget har de första experimenten inletts och ni har färgat de första tygerna. Det lyckades 
över förväntan. Bryggarna är ju inga färgare, så fastän ni har ett recept betyder det inte att det 
genast lyckas fullständigt. Det blev dock väldigt bra, men eftersom gillet haft så stora 
pengaproblem, beslöt du dig för att gillet skulle sälja denna första sats tyger själv och ta hela 
vinsten. Detta har ni också gjort. Sjöfartsgillet kommer säkerligen att fråga var tygerna dröjer 
under stormötet. Bäst att du har en god lögn på tungan... Och se för gudarnas skull till att 
Färgargillet inte får nys om saken! 
 
För övrigt om du råkar på lukrativa affärer för gillet, så är det en självklarhet att du slår till. 
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RYKTEN 
 
Ordet bland krögarna i tvillingstäderna säger att Köpmannagillet nyss fått en väldigt stor 
beställning. Tydligen vill Tårarnas Döttrar ha ett tempel byggt och inrett, och dessa TETHYS’ 
damer har anlitat Köpmannagillet till att sköta om hela bestyret. 
 
Du har hört från några av gillets kontakter bland spannmålsproducerande bönder att 
Krukmakarna nyligen lär ha börjat gräva upp en massa lera från en udde vid Omenflodens 
mynning. Ägaren av udden sägs vara Köpmannagillet. 
 
 
VAD DU TYCKER OCH TÄNKER OM DE ANDRA STORMÄSTARNA 
 
Köpmannagillets Stormästarinna Gimelá au’Darmalárek: *Du får själv fatta en åsikt om vad du 

tycker om denna person* 
 
Sjöfartsgillets Stormästarinna Tanine Tomragalesi: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Slantlånargillets Stormästarinna Kaliza Ninanima: Du har hört att Slantlånargillets Stormästarinna 

har talat skit om dig för någon av Slantlånargillets klienter. Hon kallade dig för ett försupet 
svin. Du är mycket ilsken över detta. 

 
Färgargillets Stormästarinna Yérit Zirmulloph: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Slaktargillets Stormästare Anttoly Lemár: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om denna 

person* 
 
Byggargillets Stormästare Geram Garatta: Du tycker synnerligen illa om Byggarna, eftersom de 

ofta slår sönder möbler i värdshus och krogar och vägrar betala för den skada de förorsakar. 
 
Sömnadsgillets Stormästarinna Endela Lonnawati: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Ljusstöpargillets Stormästarinna Zélia Wallori: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
 
Glasblåsargillets Stormästarinna Esaila Monolári: Fastän ditt gille rätt ofta gör affärer med henne 

och hennes gille, så gillar du henne inte. Hon är så omänskligt kall och t.o.m. elak att du inte 
trivs i hennes närhet. 

 
Krukmakargillets Stormästare Leopold Edavo: Här är en man som om inte annat, åtminstone 

vågar säga vad han tänker. Ibland är han dock lite för modig. Ingen god samtalspartner. 
 
Spillkärregillets Stormästarinna Turva Sámus: *Du får själv fatta en åsikt om vad du tycker om 

denna person* 
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