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Inledning
Du har precis öppnat upp det sista utskicket inför Utumno! Efter idogt arbete under nära nog
ett år börjar vi närma oss slutet. Alla fyra utskick har haft som gemensamt beröringspunkt att
berätta om den centrala tematik som är Utumnos canvas; ondska genom Maskinen.
I detta utskick finns alla karaktärer publicerade. De är skrivna med Maskinen som
bakgrund med dynamik och konflikt i högsta åtanke. Vår förhoppning är att ingen deltagare
ska behöva leta alltför länge utan att hitta spel eller moment som är direkt kopplade till ens
roll.
Vi har även skickat ut olika former av kontakter eller intriger till alla spelare och det
åligger var och en att uppsöka dessa kontakter och förankra intriger med berörda deltagare,
gärna på förhand.
Utumno uppstod ur en studie av Det svarta språket vilket oundvikligen har lett oss
att utforska Tolkiens bild av ondska. Utifrån detta tema har vi byggt en plattform där alla
karaktärer representerar Maskinens olika beståndsdelar. Vi har plockat isär Tolkiens tematik
i molekyler och satt ihop den igen, för att passa ett lajv. När vi nu närmar oss den 11:e maj
är det dags att ta några steg tillbaka och betrakta vad vi står inför. Vi är omkring 50 deltagare
som ger oss in i ett spel med olika motiv och förväntningar. En sak som vi har gemensamt är
att vi gör det i Midgård. Vi i arrangörsgruppen har haft fram tills nu på oss att göra vår vision
så tydlig som möjligt. När lajvet drar igång så tar vi arrangörer av våra signalvästar och kliver
in bland snaga-hai. Därefter är det upp till var och en att levandegöra Midgård.
Vi rekommenderar alla att läsa igenom orkavsnitten ur Härskarringen för att komma
i stämning. De följde med som en bilaga till Utskick III.
Utumno önskar dig en stor läsglädje!
Maj 2012
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1. Praktiskt
1.1 Vägbeskrivning

Från Huddingevägen ta Pålamalmsvägen mot Tungelsta och Lida friluftsområde, sväng vänster vid
Rikstens Gård, fortsätt 1,6 km så hittar Du oss på
höger sida. GPS-Koordinater: WGS84:N 59° 9’
25”, E 17° 55’ 39”

1.2 Incheckning & förberedelser

Incheckningen öppnar kl 13.30 på fredagen. Vid
incheckning kommer allas utrustning inspekteras.
Efter att du har checkats in kommer du att sättas
i arbete med de sista förberedelserna. Under den
föregående veckan kommer arrangörsgruppen, tillsammans med alla frivilliga som vill vara med och
hjälpa till, att förbereda så mycket som möjligt, på
annan ort än lajvområdet. Tisdagen den 8:e bjuds
det som bekant på kaffe.
När scenografin är rest samlas alla vid incheckningen för genomgång av det mest grundläggande. Därefter håller vi en inrollning där vi blandar övningar från rollspelsworkshoppen med nya.
Lajvet beräknas starta kl 21.00 på fredag kväll och
fortsätta till ca 21.00 på lördag kväll. Starten står
i relation till hur snabbt förberedelserna går. Alla
deltagare ska vara på plats senast kl 18.00.

1.3 Sömn

Under lajvet kommer alla sova i skift i tält som har
tillverkats speciellt för Utumno i workshops. Alla
deltagare förväntas ta med sin egen sovutrustning.
Vi sover in-lajv och vi kan alltså räkna med att få
dela med oss av sovutrustning till andra spelare, när
vi själva inte sover. Vi kommer att sova i skift med
varierande intervaller. Ca 4 timmar åt gången.

1.4 Mat

Den mat som ingår i deltagaravgiften är främst
en rekvisita. Den är varken tänkt att göra någon
mätt eller glad och du kan bli utan. Alla bör därför
tänka på att ta med extra mat och något som kan
ge dig extra energi när det behövs. Ingredienserna
i den gemensamma maten dikteras av de allergier

och övriga dieter som alla deltagare har meddelat i
anmälningsformuläret.

2. Vittnesmål från snaga-hai
9 april – Nûrnen
Igår framåt kvällning kom strandsjasen springande
med order om att vi skulle dra upp pråmen på land
och lämna den där. Vazhnâkh svor knut på tungan
över att inte ha blivit varskodd om ett sådant påfund. Det var visst finbesök från Dushgoi, så Vazhnâkh fick lugna sig!
Den objudna gästen var Gonatûk Barug
Maushgog från Dushgoi. Luzh gjorde inget väsen
av sig, däremot så var hans gimbatârer inte sena att
plocka fram piskan för att vi skulle skynda på med
pråmen. Bagshnik! Det tar den tid det tar!
I natt satte vi av västerut utan ett ord om vart.
16 april – Fälten
Huvaligen! Just när solen gått i moln och en annan
satt sig i ett dike för att dricka kom en mallig boss
från Morgul galopperande med hundar och några
torkade fiskar med skörbjugg från Nurnen. Ingen
rast ingen ro! Den där Kûlnag krympte ihop till ett
litet yngel så fort gonatûken började vifta med sin
förbannade bok, som luzh visst aldrig lägger ifrån
sig. Det var inget att orda om. Någon som hade
hört vad de pratat om sa att vi skulle norrut för att
reparera vägar åt armén.
Det var bråda tider att slita ihop saker och
ge sig av. En opiskad snaga som såg sin möjlighet
att fly satte av i ilfart västerut. Gimbatâr var snabbt
efter och stoppade planerna med en pil i nacken.
24 april till 1 maj – Härlägret
Gimbatârerna har börjat slappna av. Häromdagen
pratade en av dem bredvid mun om ett härmönstringsläger på gränsen till Gorgoroth. Även Barug
lär ha spillt ut bönorna över sina order. Tydligen
behövs det folk i kriget mot tarkerna. Någonstans
sitter en nyckläkt liten skolapa från Dushgoi och
väntar på att få sätta ihop sitt eget förband med
gräddan av snagas från hela södern! Barug är en
kontrollerad jävel, utan en enda överlagd impuls

Pråmdragarna
i kroppen. Ibland slinter tungan ändå! Tydligen så
är den här krîtar-mashalen, Praklûn Kuruhosh från
Dushgoi, ett riktigt fä som de helst bara vill bli av
med där uppe!
Barugs bok är ett svartkonstens redskap
från Dushgoi. Nyss blev en snaga från gruvorna
ryckt åt sidan mitt under marschen och förhörd
under ett snår. De läste upp allsköns oförrätter som
luzh hade begått för flera år sedan! Spårhundarna
gick åt den fan så att bena knappt bar efteråt. Undrar just vilken sorts information luzh kan ha rapat
upp?
En nyskolad fluglarv från Dushgoi var förbi
med nya order till Gonatûken om att snaga-hai ska
delas upp. Barug, som hittills visat stort tålamod
fick att vansinnesutbrott. Men order är order och
själv fick luzh behålla runt 30 stycken. Efter några
dagar kom nya order om att horden ska marschera
västerut till ett gammalt mönstringsläger där Praklûn väntar tillsammans med några gamla knektar
ur armén.
Innan avfärden igår smög gimbatâr in i ett
skjul där flera av ynglena från nurnen låg och sov
och knivade flera av dem. Kvällen innan hade de
yrat högljutt om desertering och råkat i bråk sinsemellan. Någon hade visst rapporterat saken till
Amûm, säkert pestråttorna från storlägret. Ingen
skitsak heller! Barugs bok blir fetare för var dag.
Gimbatâr – Amûms spårhundar
Ända sedan eländigheterna började med Barug och
den förra mördartrion har ingens nacke fått vara
ifred. De sista dagarna har de låtit piskorna vila
och ett tag kändes det som att turen var på väg att
vända! Ända till igår. Utan att det märktes hade vi
blivit upphunna av en ny blodtörstande trio som
kommit för att avlösa den förra. De såg ut att ha
ångat på i ett sträck från Dushgoi. Bäst att hålla
avstånd och observera! Tänkte en annan. Någon
morsk bagshnik från fälten prövade på att närma
sig den nya trion med lite ”artigheter”. Den förra
lurgen hade åt minstone bjudit på några utslagna
tänder för mindre, men icke! De tog fanskapet avsides för att prata lite förtroligt och luzh kom tillbaka med lite mat och gashpau i magen. Vad kan
ha varit så jävla angeläget?
Ett rykte säger att de kommer från hålorna

.
under hålorna i Dushgoi. Att de har fått sitta i skolbänken under Nazgûls bästa pojkar. Andra påstår
att de har jobbat på fri hand fram tills nu och att
de kokar gift på orm åt mördarna i Durthang vid
sidan av. Gonatûken verkar nöjd med den nya ordningen. Riktiga proffs, minsann!

3. Karaktärer
3.1 Pråmdragarna
Vazhnâkh
Cornelia Karlslund
Ledare, arrogant, viljestark, kontrollerande
Att vara en stor fisk i en liten dynggöl har präglat
Vazhnâkhs liv. Som diktatorisk chef för dragarlaget
har luzh utvecklat en självsäker och arrogant ledarstil, och ser sig själv som prima befälsmaterial för
armén. Vazhnâkh har en naturlig pondus, är kontrollerande och ogin, och slår snabbt ner eventuella
hot mot sin position. Men om detta är sanna ledaregenskaper eller bara ett uppblåst ego kan bara
den nya hackordningen i mönstringslägret avgöra
– själv är dock Vazhnâkh övertygad om att vara
ämnad för befäl, och väntar ivrigt på sin chans att
få bevisa sig för armén och Amûms företrädare.
Lukhmog
Anna-Karin Linder
Nostalgisk, långsiktig, skrämd
Lukhmog har en hemlighet: Sedan en tid tillbaka har det eviga dragandet börjat ta ut sin rätt,
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och en förslitningsskada gör att luzh inte längre
kan hålla jämna steg med lurgen. Som tur är har
Lukhmog länge varit Vazhnâkhs vapendragare och
högra hand, och därför stått under ulmukhatârens
beskydd. Genom att lida i tysthet och veta när man
ska ryta ifrån och när man ska smälta in i bakgrunden har luzh hittills klarat sig undan ett öde som
kurut, orkkött. Men i och med mönstringen kan
spelet vara över, då den nya ordningen hotar att
splittra lurgen och bringa allting i dagen. Det är
ingen överdrift att Amûm kan innebära döden,
och Lukhmog måste vara försiktig och rådig för
att överleva den närmsta tiden, vare sig det innebär
att hålla gamla vänner nära eller hitta en ny plats
att gömma sig på.
Murúkh
Sebastian Utbult
Stor käft, kaotisk, feg
Med skränande stämma och kluven tunga hetsar
Mûrukh alla runt omkring sig till våld och söndring. Förvirring, slagsmål och mord är både bra
underhållning och ett sätt att roffa åt sig i röran!
Men själv glider Mûrukh snabbt och smidigt in i
skuggorna när faran kommer för nära. I dragarlaget fick luzh delvis lägga band på sig för att inte falla
i sin egen grop, men i en större flock med kortare
kontakter finns inget sådant behov. Möjligheterna
att så split och baktala gör att Mûrukh gärna ställer
sig in hos makten, men i djupet av sin svarta själ är
luzh en fri radikal som inte trivs i någon ordning
utom den skenande mobbens.
Urughâsh
Olle Nyman
Fascistisk, elitistisk, kortsiktig
När piskan viner och ansikten trampas mot gruset, då mår Urughâsh som bäst! En rabiat älskare av makt och ordning, som ser de starkas
dominerande av de svaga som den högsta och enda
lagen. I dragarlaget höll Urughâsh ihop lurgen under ulmukhatâren, men i armén finns nya herrar
som kan rättfärdiga piska och batong – vem hade
kunnat ana vilken potential till förtryck som den

nya ordningen erbjöd? Urughâsh kittlas av tanken
på att lyda så mäktiga herrar, och kunna kuva deras
fiender under sina järnskodda sulor.
Ogdûl
Andreas Sjöberg
Långsint, trägen, oberäknelig, farlig
Det är synd om den som väcker den sovande björnen. Ogdûl kan tyckas aningslös och enkelspårig när
luzh drar sitt strå till stacken och förväntar sig sin
andel av kakan. Men bakom en stilla fasad kan
oförrätter staplas på varandra, och i vrede är Ogdûl oförsonlig, skoningslös och ohejdbar. Medan
Ogdûl rättar sig i ledet, trälar på och ser sig förbigången fylls vredens bägare sakta upp. I pråmdragarlurgen visste man att blidka luzh med jämna mellanrum, men sådan insikt har knappast de övriga
rekryterna, och under Amûm finns bara utrymme
för rygghugg och maktspel.

3.2 Gruvorkerna
Zutrúkh
Max Lundkvist
Lojal, gammal, trångsynt, fanatiker
Zutrúkh är gammal, trångsynt och fullständigt
övertygad om sin egen överlägsna förträfflighet och
långa erfarenhet. Innan gruvorna hade det funnits
behov för en ingenjör från Dushgoi i Udûn. Men,
det var då, innan Zutrúkh drog på sig en skada som
har gjort att en tidigare skarp hjärna börjat ruttna
och förgås. Ändå är det Amûms stora “förtjänst” att
omplaceringen blev gruvorna och inte slavfälten!
Tillsammans med Flagît utgör de båda en hård ulmukhatârduo som gärna dikterar varenda steg de
andra tar. Sedan Gonatûken släpade dem upp ur
gruvan och den första stunden då den stilla luften
från ovan slog mot deras ansikten har duons makt
sakta börjat avta. Vad är det egentligen för oflådda apor från södern som de har buntats samman
med?

Gruvorkerna
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Flagît
Carl Nordblom

Punlug
Joakim Rickard

Obstinat, trög, idealist
Flagît var utanför Mordor i flera år innan belägringen av Osgiliath. All frisk luft har satt tydliga spår
i huvudet på en gammal ork. “Nu för tiden kryllar
det av inkompetent folk överallt som kommer kosta
en livhanken ifall det inte bättrar sig!”, en sådan är
Oblog. “En typisk lismande apa med ögonen fästa på
skallen högst upp i tornet på Dushgoi. Tror sig vara
så förbannat märkvärdig!” Fagît har minsann varit i
gruvorna långt mycket längre. Minns inte den grå
himlen, behöver inte minnas den! I gruvorna fanns
allt som behövs för att klara livhanken.

Gammal, hemlighetsfull, lugn men farlig
Det var i grevens tid som Punlug fann sig krälandes
ut ur gruvorna. En dag till där nere hade inneburit
döden för en hjärna full av spöken och klaustrofobi. De som har slitit jämte Punlug vet att rösterna
ibland blir för starka i Punlugs huvud så att raseriet
lägger sig utanpå huden och då gör man bäst i att
hålla sig på avstånd.

Oblog
Andreas Brammefors
Dålig förlorare, skyller ifrån sig, hybris
Skolad i Dushgoi till ingengör och enligt sig själv
ämnad för större saker. När Oblog för första gången bev betrodd med verktyg på de öppna vidderna
gick allting snett. En kastmaskin som skulle till Osgiliath rasade och begravde en grupp snagas under
sig i Morguldalen. Straffet blev gruvorna. Oblog
beskyller en grupp opiskade yngel från Nûrn för
sabbotage. I schaktens mörker har längtan efter upprättelse grott sig stark, för att en gång åter stå på
Dushgois murkrön och se bumlingarna dala ned
över Ithilien.
Lâkdun
Mimmi Melkersson
Besviken, negativ, rättshaverist
Denna tidigare brinnande aggitatorn för Amûms
framfart lär ha tappat sin iver i något bottenlöst
hål. Den pålitliga karriärstegen i Dushgoi brast och
kastade Lâkdun ned i gruvorna för oförtjänt straffarbete. Sviken av den makt som Lâkdun så troget
tjänat är det lätt att smittas av idéer om att bryta sig
loss. De ska få se hur de klarar sig utan sin gamle
tjänare!

Sharkû-hîsht
Daniel Forsberg
Gammal, trasig, lever genom Maskinen
I en grop i en grotta i ett berg kryper ett levande
kadaver omkring. Ett kugghjul som vägrar sluta
snurra och bära denna hög av skinn och ben. En
gammal kvarleva från förr – senil och disträ. Byggd
för att överleva i maskineriet. Rösten som kommer
ur skörbjuggens vagga till mun är hundratals år
gammal. Orden verkar för det mesta vara repliker i
en dialog som är minst lika gammal. Möt Sharkûhîsht, askgamlingen. En levande legend. Ingen känner luzhûb riktiga ålder eller hur det kommer sig
att döden inte har kommit tidigare. Tricket är kanske att varken göra för mycket eller för lite nytta?
Gimbatârerna verkar inte dela ut några fördelar, de
ser bara över huvudet på denna fornlämning. Det
ser ut som att turen börjar rinna ut för en annan. I
härlägret var ett ohängt fluglarvsyngel från Nûrnen
framme och satte sin sågtandade kniv i sidan på ‘n
Sharkû. Nu drabbas luzh av ohyggliga hostattacker
titt som tätt. Allt för en bit tobaks skull! Flugorna
hopar sig. Snart öppnar kanske buffén!

Utskick IV.

.

3.3 Lägerråttorna
Sharkû
Jim Claesson
Gammal stöt, kreativ, orolig
Som en störtad kejsare stryker Sharkû – Gubben
– kring med ont blod i blicken. Den seniga fixaren
sägs ha varit en höjdare i det stora härlägret, men
relegerad till snaga är positionen lika prekär som
det lägsta Nûrnenslemmets. Men visst finns fortfarande trådar att dra i, tjänster att kräva in och
kontakter att knyta. Gammal är äldst, och Sharkû
kan visa att luzh fortfarande är någon att räkna
med.
Zauglûn
Johan Fors
Inställsam, skarpsint, pålitlig
Denna flinka ork har satt i system att alltid vara
lagom mycket till lags, och göra sitt jobb lagom
bra. Det gäller att veta när man ska huka under
piskan och när det är dags att stiga fram och visa
prov på förmåga - utan att verka kaxig mot befälet!
Zauglûn hatar trubbel, och lämnar ogärna sin säkra
mellanpinne i den slemmiga hierarkin. När åskan
går är det klokt att ha Zauglûn i båten, men det
självsäkra kräket tycks ibland lite för bekväm. Luzh
är en klok kompanjon att ha för att täcka ens rygg
– listig, snabb, och med en hälsosam dos feghet
och liknöjdhet som gör luzh till ett ovanligt pålitlig
orcherkräk. Men den som håller sig väl med alla
är inte vän med någon, och verkar läget förlorat är
Zauglûn inte den som följer skeppet till botten.
Lugûrn
Sofia Nygren
Manisk, kaotisk, spelare
Lugûrn flänger som en besatt runt utan mål eller
mening. En tärning får avgöra allt mellan liv och
död, men åker också gärna fram för en omgång
hasardspel, bara insatserna är förtjusande höga nog!
Likt en slingrande ödla störtar Lugûrn ständigt ur

askan i elden, men lyckas alltid ligga steget före det
senaste infallets digra konsekvenser – tills den dag
turen rinner ut. Det finns visst även annan Lugûrn
bland de ynkliga kräken från fälten.
Gaugoth
Nils Råstander
Arrogant, misstänksam, excentrisk
Känner man en äcklig pust i nacken är det antingen de kadaverdoftande vindarna från Nûrnen eller Gaugoth som andas i örat. Ett smygande kräk
som gärna är med överallt, men alltid håller distans. Gaugoth pendlar mellan lismande inställsam
och föraktfullt nedlåtande, som en katt som inte
vet om den ska spinna eller fräsa. Denna opålitliga skugga har fastnat i sina egna tankars kladdiga
rundgång, men frågan är om den flackande blicken
tillhör en ofarlig excentriker eller en galning med
en plan?
Nugh
Adrijanna Daggenfelt Skarped
Svag, självföraktande, bitter, beräknande
Vissa orker är mer outhärdliga än andra, och bland
föraktansvärda kräk spelar Nugh i de högre divisionerna. Svag, sliskig, och med en inställsamhet
som dryper av självförakt lyckas Nugh varken sätta
sig i respekt eller finna beskydd. Luzh är dock ett
kräk som är alldeles för användbart för att slå ihjäl.
Med en rejäl portion list och en lättstyrd vilja är
Nugh en mycket praktisk snaga, som man gärna
håller nära för att slicka skor och springa ärenden,
i alla fall tills man inte längre orkar med det undermåliga ynglet. Då passar en känga i tänderna som
utlopp för frustration, och Nugh ler brett och tar
emot.

Fältsnagas
3.4 Fältsnagas
Faushûl
Viggo Wollter
Hävdar den starkes rätt, usurpator, rättshaverist
Uttalat less på alla spensliga kreatur från Dushgoi
som tror att de skrämmer någon med sina listor
och svåra ord. Tarksnack, tvi fan! Bland snagas har
Faushûl alltid tagit plats, och varför inte? Är man
stark så måste man också låta armarna arbeta sig
fram genom aporna, mot maten. En stor maskin
kräver mycket bränsle! Åh jo, Faushûl har nog sett
hur de lismande ormarna kastar ogillande giftblickar bakom ryggen på en. Gonatûken verkar ha
insett Faushûls potential. Gimbatâr vågar sig inte
för nära. Kanske är det Faushûls tur att kliva upp
på toppen av täppan när vi kommer fram till grytan?
Bolg
Mattias Norling
Labil, skrytsam, mytoman
Pråmdragarna har börjat ana det. Lägerråttorna tar
det för givet. Gruvorkerna har inte drabbats av det
ännu. Alla från fälten vet om att Bolg ljuger. Den
vanliga skrytsamheten har lagt sig sedan gimbatârerna ledsnat och tagit reda på vad som är lögn och
inte, en gång för alla. Som ett minne brännmärkte
de Bolg med skallen och månskäran. Ett vanligt
ljug är att Bolg skulle ha fört befäl över ett kompani från Udûn under slaget vid Osgiliath och att
luzh blev förföljd och oförtjänt fängslad av knektar från Dushgoi. Ett annat rykte som Bolg själv
tar avstånd från är att ha förgiftat Amûms tross i
Durthang med lut i grytan!
Radgash
Joel Perlskog
Rebell, drivande, naiv
Med all anledning sover Radgash med ett öga öppet. Den som sätter sig upp mot auktoriteter blir
sällan långlivad! Det är Radgash stora problem.
Även om Faushûl sitter i samma båt så kan man

.
inte riktigt lita på någon i den här lurgen. Dessutom går det ett rykten om en upprorsmakare från
gamla tider som ska finnas bland oss. Bara det är
anledning nog för att få Radgash svarta hjärta att
slå hårdare!
Gogosh
Mattis Karlsson
Beräknande, lugn cyniker, realist
Ur en skreva i Skuggornas berg blev Gogosh
släpad som en orm ur en underjordisk grotta.
Sprattlandes och svärandes kom detta kreatur till
världen efter att ha blivit bortglömd i ett mörkt
hörn av Mordor. “Ren” i sinnet och ännu ofärgad av frisk luft, dagsljus och Amûm har luzh en
ovanlig överblick. Med ett oroväckande lugnt har
de andra studerats och beräknats. Spelpjäserna
börjar alla hamna på sina platser. Snart så snart
ska de sättas mot varandra. Och då ska Gogosh
vara på säkert avstånd. Vänta bara!
Kurut
Kristoffer Söderlund
Feg och rädd
Kurut är orkiska för dökött vilket säger det mesta. Namnet blev en tilldelad vid en första anblick
från ulmukhatâr Kûlnag vid ankomst till Nurn
efter att ha reparerat vägar uppe på Gorgoroth.
Kurut är en lismande, skraj lite kappvändare som
kan skrämmas till att göra det mesta och har svårt
för att ta egna beslut. Kurut tror att varje ord som
kommer ur ens mun måste vägas på guldvåg för
att det inte ska komma och slå en i bakhuvudet
på sikt. Försiktigheten till trots är det ofta fel eller
för mycket ord som kommer ut ur Kuruts gödselstrut.
Rambag
Niklas Davidsson
Skrämd, nykläckt, osäker
Rambag är nykläckt, vettskrämd och villrådig.
Ständigt sökandes efter ett par stadiga ben att
gömma sig bakom för att slippa undan piskan för
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stunden. Förr eller senare måste Rambag morska
upp sig vilket inte är någon hemlighet. Men en
falsk trygghet är kanske bättre än en verklighetens fasor? Sedan fältens slit byttes mot ett evigt
traskande på vägarna så verkar alla fått nytt fokus.
Den gamla maktstrukturen är på väg att lösas
upp. Vikten av nya lojaliteter har lett med sig erbjudanden om beskydd.
Yagûl
Morgan Jarl
Nervös och paranoid
De som slavat bredvid Yagûl vet med sig att det
här är en snaga som inte fått några fördelar. Hatad som få av ulmukhatâr Kûlnag har luzh ryggen full av rappmärken. Ifall någon hade anledning att ge sig på aphövdingen själv så hade det
väl varit Yagûl? Sedan gonatûken fick sällskap av
pojkarna från Nurnen så har flera tillfällen funnits för att råda bot på saken och låta den jäveln
smaka på sin egen medicin. Men Yagûl har annat
än mord i tankarna! Strykandes omkring i lägret,
gömmandes bakom en sten och pratandes för sig
själv. Somliga behöver kanske helt enkelt en boss
med piska i handen för att hålla tankarna i styr!
Kûlnag
Alexander Floge
Kort stubin, gillar när det händer saker.
Luzh har med fasa sett sig själv krympa från
Kûlnag med piskan till en neslig snaga. De som
tidigare höll luzh om ryggen verkar nu vika sig
under trycket när deras lojalitet ställts på prov.
Fallet mot botten är inte över ännu. Ännu finns
det flera tåtar att dra i innan en dukar under fullständigt för någon lättretad snaga som skyller all
sin otur på Kûlnag (som dessutom bara gjorde
sitt jobb!). Med billiga vänner kommer dyrköpt
lärdom och Kûlnag är inte sen med att rekrytera
nya skyddslingar till sin lilla familj!

Bûb
Erik Levin
Långsiktig, bidar sin tid, smutsig
Bûb är ett svin, en snaga som är van vid att kräla i
smutsen och vet hur man gör det bästa av den positionen. Den som har starkast position i gruppen
behöver såna som Bûb för att glänsa. Högdjuren
går med huvudet högt över andras. När Amûms
bila kommer susande är de uppstickarnas huvun’
som ryker. Idioter! På bottenskiktet är Bûb krîtar, Nazgûl, ûrgolkung. Medan yngel efter yngel
passerar genom bottenskiktet i olika riktningar bidar Bûb sin tid.
Droglub
Lars Öhman
Målinriktad, cynisk, realistisk
Droglub är den målinriktade snagan som har siktet
inställt på Dushgoi. Ett tidigare snedsteg i Udûn
satte luzh i arbete på slätterna, men det är nog fan
bara stärkande för en seg uruk, som Droglub betraktar sig själv. Droglub gjorde det ödesdigra misstaget att ange en drartûl som rasförädare efter att
en tark tillfångatagits. Skvallrandet ogillades till
och med av Amûm! Men Amûm måste alltid ha
rätt och inga oförätter har drabbat luzh! Tack och
lov så är det inte så många andra i den här lurgen
med samma frammåtanda som en Droglub. Och
slicka stövel, det är en specialitet!
Flauth
Emily Hultman
Flyktig, ensamvarg, misstänksam
För en ork som spenderat hela livet i gruvorna är
Flauth sinnebilden av en baktalande rånmördare
från Nurn. Även med udûnska mått mätt är detta
en opålitlig krum liten apa! Genom att maniskt
stjäla det som behövs och döda med list har Flauth
väldigt få vänner men vem behöver vänner när man
kan köpa sig beskydd? Det är svårt att säga vad som
kom först hos Flauth – det oberäkneliga beteendet
eller misstänksamheten mot allt och alla. En sak är
säker, Amûm är rätt plats för Flauth.

Fältsnagas
Lugûrn
Nicholas Lennman
Stövelslickare, disciplinerad, paragrafryttare
Vid bråket om Osgiliath, bland de skelögda och
i regel stridsodugliga aporna från Udûn stod
Lugûrn böjd över sitt spjut, men ett rakt spjut!
Hur luzh sedan hamnade bland de lägsta av de
lägsta är en lång historia som luzh gärna tråkar de
andra pojkarna med. Fastän piskan viner så finns
det tumregler att alltid ha i bakhuvudet. Sov bara
i korta stunder! Drick inte oljigt vatten! Det är
sådana saker som en behöver påminna sig själv
om ibland. Disciplin, kallas det för! Något som
de förbannade ynglena inte fattar. Staben däremot! Där finns det skolade
uruker med tänkarmössan
på, i klass med Lugûrn. Men
den där lägerråttan som också går under namnet Lugûrn
verkar ju helt från vettet.
Sheglûn
Douglas Frick
Kappvändare och lismare
När Amûms gimbatârer
kommer strykandes längs
sidan på kompaniet går det
en ilning av skräckblandad
förtjusning längs ryggen på
Sheglûn. Bäst att huka sig, rätta till persedlar och
se stridsduglig ut! Det är vida känt att Sheglûn är
en kappvändare av rang och att “för en glasbit kan
man få spindeltjusaren från Nargilpasset att göra
vad som helst!”. Sheglûn dum-ler lismande även
åt den sortens tillmälen. Å andra sidan, ifall man
inte vet vem alla skrattar åt, då är det troligtvis en
själv! Svin.
Kôrash
Niklas Öhman
Gammal, seg, nedlåtande, ensam
Kôrash är en sharkû – gubbe, åldersstigen men
seg. Ur de nykläckta ynglenas synvinkel är det
ofattbart varför Kôrash inte kommit sig längre i
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världen, så gammal som han är! Samtidigt är det
ingen av de yngre förmågorna som unnar luzh en
plats i skuggan med tanke på det allmänt jävliga
sättet. Troligtvis är det goda kontakter med ulmukhatâr Kûlnag som håller Kôrash vid liv – en
slags konstgjord andning nu när Kûlnag står på
jävligt tunn is efter flytten från slätten! Kôrash
kan mycket väl få sota för sitt stövelslickande.
Kanske är det dags att Kôrash börja jobba lite
själv för att hålla näsan över ytan!
Marhâsh
Anna Jonasson
Stadig, erfaren, övertygad
I stekande sol och piskande stormar
som bär svavel och sand med sig och
blästrar rosten av hjälmen, där fanns
Marhâsh skrikandes order om halt
och marsch. Tusentals är de som har
passerat genom Marhâshs skola. Många har luzhûb hårda handlag att tacka
för sin nacke. Men när Amûm knackar
på dörren för en kontroll så är det bäst
att man är medgörlig. Den som käftar
emot får förr än senare sota för sina
brott och Marhâsh blev slängd i hålorna under Dushgoi för ordervägran.
I beckmörkret har drömmar om mord
och hämnd slagit rot. När dörrarna
öppnade sig ut mot Morguldalen slog
soljuset som en näve i ansiktet. Sakta vänjer sig
kroppen vid solens svidande sken. Även på fälten
vänjer en sig vid svedan. Men Marhâshs ögon var
öppna hela tiden. Snart är det återigen dags att
rusta upp med stormhatt och spjut i hand. Med
en handfull snagas ska Dushgoi sättas i brand!
Vänta bara.
Iglûk
Johan Peck
Nyfiken, snacksalig, opålitlig
Flugorna söker sig till skiten, och få sticker näsan
lika djupt i dyngpratets grumliga göl som Iglûk
från fälten. Denna surrande spypuppa vill alltid
vara med och leka, och för att få det är luzh mer
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än tjänstvillig i allt från kroppsarbete till fjäsk och
skvaller. Iglûk är en duglig och nyttig snaga att
ha nära till hands, men smicker och svek går ofta
hand i hand. Från Khands vindpinade gränstrakter till Morgais mörka hålor, tycks Iglûk ha en
upplysning och en åsikt om varenda fluglarv som
någonsin kläckts i Mordors mörka skuggland.
Men tyder inte den sprudlande vissheten på en
lögnare av rang, särskilt som luzh är mer grodyngel än gammelgädda? Samtidigt är det svårt att
skilja galenskapens glimmer i ögonvrån från äkta
vara, och förvånansvärt mycket av det Iglûk i tid
och otid kläcker ur sig verkar riktigt vettigt.

3.5 Armén – Ushtam
Praklûn Kuruhosh, Krîtar-mashal
Jonatan Gedda
Maktfullkomlig, inkompetent, världsfrånvänd
Bland sot och dynga, på golvet av sten i Dushgois lärosäte för infanteribefäl syns det klottrat
– Gûr Praklûn Kuruhosh agh lat kuru gûrb. Under skolningstiden kom Praklûn aldrig att skriva
mer intelligenta saker än så. Hastigt och lustigt
hamnade Sûrguzham (Osgiliath) på tapeten.
Praklûns kompani fluglarver från Morguldalen
han inte knyta skorna innan slagsmålet var över.
En erfarenhet fattigare blev det marsch tillbaka
till skolbänken. Nyligen hamnade luzh på praktiktjänst under Krîtar Glaumog. Det var vid den
tiden allmänt kännt att Praklûn var på okant med
Dushgoi och att luzh nu var tvungen att bevisa
sig! Maktfullkomlig, inkompetent och med skygglappar galloperar Praklûn genom karriären, till
mångas fasa. Kompaniet må ha fått en idiot till
anförare, detta till trots bor det ändå något uråldrigt och ondskefullt i luzhûb svarta själ. Uppfödd
på hat och mörker, på fri fot i Nurn kan Praklûn
ställa till stor skada!

Gazmog, drartûl ash (ettan)
Christofer Meland
Kaos
Gazmog härstammar från spindelpasset. Han har
varit som mest verksam bland lägren i Morgai där
han efter lång tjänstgöring avancerat till drartûl.
Gazmog är av den gamla skolan och tror på den
starkes rätt före organisation och byråkrati. Han
drivs av att sprida död och förstörelse kring sig.
Mordors och Saurons agenda är han inte längre
mycket för utan vill helst dra med sig så många
han kan i sitt oundvikliga fall. I sin ledarroll är han
aggressiv och rakt på sak. Ett liv är värt piss i hans
ögon och han sätter alltid antal före taktik i stridsföring. Något som gjort honom ökänd för att vara
en skoningslös bödel även inom sina egna led.
Ungal, drartûl-mashal ashûb
Anton Brammefors
Självdestruktiv
Ungal är en aggressiv och impulsiv individ med
en blind hunger att sprida förödelse omkring sig.
Ungal hatar sin egen oförmåga att kontrollera sina
impulser och ser upp till listiga och intelligenta befäl. Luzh är mashal under Gazmog och har varit så
under en längre tid. Luzh hatar sitt överhuvud som
inte infriat sina löften till Ungal. Samtidigt är de ett
par som inte klarar sig utan varandra och de håller
varandras ryggar för att säkra sina egna skinn.
Hundug, ushatâr ashûb
Miriam Lundkvist
Manipulativ karriärist
Hundug har harvat på i kriget mot skabbtarkerna
väster om bergen i många år. Tidigt blev luzh, tillsammans med Drauglun, utplockad från den hariga skaran trälar i Udûns gruvor och sedan dess har
det gått som smort. Redan för fem år sedan, under slaget vid Osgiliath, slogs Hundug i Gazmogs
ökända lurg. Gazmog, som har varit ovanligt generös med prisande av Hundugs potential på sista
tiden, har även anförtrott vissa pikanta hemligheter
värda mycket i dessa tider.

Armén
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Drauglun, ushatâr ashûb
Frida Karlsson Lindgren

Alldeles för makthungrig för att förstå slughet och
list. Och styrkan i uruk-hai!

Aggressiv karriärist
Från första stunden då Drauglun satte sin fot i
Udûns stinkande gruvor har luzh haft öga möjligheterna i att bossa över yngel och ormar med
våld. Tillsammans med Hundug och några andra
av tunnlarnas uruker brukade Drauglun bryta ner
sina fiender genom att smyga sig på dem i sömnen och skenstrypa eller trycka in träkilar mellan
revbenen på dem. Till vardags dög även sparkar
och slag. Sagorna spred sig och de gjorde sig kända
som nattronden. I Gazmogs kompani har Drauglun visat sig vara ett ovärderligt verktyg för uppfostran. Det är ingen hemlighet att Ungal tar
råd från Drauglun när det kommer till frågor om
rekryternas disciplin. En dag är det kanske drartûl
Drauglun och Hundug som styr skutan?

Ruftakh, drartûl-mashal mashûb
Staffan Sundin

Grishur, drartûl mash (tvåan)
Hampus Ahlbom
Kontrollerad, gammal, auktoritär
Grishur minns. Grishur tänker. Grishur är slug.
Dyrköpt och lång erfarenhet har lett dit luzh är
idag. De olyckliga få som någon gång försökt lägga krokben för denna kompakta uruk har snart
fått ångra det. Samtidigt är Grishur mån om att
beskydda sin lurg i vått och torrt! Luzh drömmer
om ett organiserat södern där uruker tillsammans
dominerar världen runt dem, utan inblandning
från Nazgûl. En värld där uruker härskar över snagas – så som det var innan Sauron den svartes piskor då vi var fagra, mäktiga och fruktade av alla!
Grishur pratar ofta om en väv som knyter samman
det svarta folket, som binder oss till Saurons makt
– men även till varandra. Grishur tror på det svarta folket. Men Grishur är gammal, och svag. De
gamla tiderna är förbi och med förfallet av Nûrns
frihet - förföll även Grishur. En dag förr eller senare kommer någon av de skelögda kreaturen sträcka
sig upp ur gyttjan efter pallplatsen. Grishur bävar
inför den dagen då benen kanske inte bär denna
sjuka gamla kropp. Här behövs en efterträdare! På
sista tiden har Drartûl-mashalen Ruftakh visat sina
sanna färger. Ett förbannat fä är vad den snagan är!

Undertryckt potential
Som tidigare trossmäster för en stor vaktpost långt
österut på askslätten, mot Khand, kunde Ruftakh
sitta dagar i sträck på ryggen av ett svettigt ök.
Luzh tackar sin lyckliga stjärna för att armén hade
behov av en rutten själ i kriget mot tarkerna i Gûrdug, innan en sandstorm begravde trossen levande.
Det var snabba bud när stridslarmet ljöd. Först till
Udûn, där väntade Grishur och en värld av tomma
löften. Grishur hade sett Ruftakhs sort förr och
det var inga problem att tygla blåsvädret från öst.
De har vuxit samman till en hatisk duo som delar
många mörka hemligheter. Ruftakh må ha satts på
kort koppel, men något bubblar i apans hjärta och
vill ut! Drartûl Gazmog har satt klorna i Ruftakh
med sin blotta närvaro. Hat, förstörelse och kaos
är inom räckhåll. Fan ta Grishur.
Mâbag, ushatâr mashûb
Martin Gerhardsson
Gammal, “glädjedödaren”
Mâbag är så gammal att luzh tappat räkningen.
Det är inte bara åren som har runnit mellan fingrarna. Mâbag har varit med om och sett mycket.
Under tiden har luzh ömsat skinn och det finns
inte mycket kvar av den luzh en gång var. Stundtals gnistrar det till i ögonen och det händer att
en konstruktiv idé smiter ut mellan läpparna. Annars håller sig Mâbag neutral och vaktar sin plats
i hierarkin med tänder och klor. Det går på rutin.
Sparka nedåt och slicka uppåt! Helst ska kräken
under ha det tillräckligt jävligt för att inte ha tid
att tänka på hur bra det skulle vara att komma upp
sig i världen!
Híshgrat, ushatâr mashûb
Anna Westerling
Strukturerad, maktfullkomlig, pennalist
Har man befunnit sig lika länge som Híshgrat på
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en och samma plats så är det vanligtvis ett tecken
på att ljusningen inte kommer snart. Kanske kommer den aldrig. Det gör varken till eller från för
Híshgrat som trivs! Det är i alla fall inte värre än
något av allt djävulskap i bagaget. Men det är inget
som får komma upp till ytan. Svälj spyorna! För att
undvika otrevliga överraskningar är det viktigt att
strukturera upp saker. Håll sig väl med och kräla
inför urukerna, precis som varenda litet yngel ska
kräla runt för Híshgrat! Hur skulle det annars se ut?
Kanske händer det att en går för långt med rekryterna, men vad gör det, så länge ingen ser?

föregå dem och deras smutsiga planer genom att
se till att hela tiden vara med överallt, veta allting
och snoka redan på allas hemligheter. Dessvärre
är det uppenbart för Zhagush att ju fler orker som
väller in i lägret, desto svårare blir det för honom
att hålla reda på allt och alla. Det här gör luzh
ordentligt desperat för hur ska han nu kunna veta
allt om alla? Något luzh måste göra för sin egen
säkerhets skull!
Raghul, gaiusnaga
Elias Hall

Lat, nostalgisk, trött, beräknande
Det var bättre förr är Vomogs fulla övertygelse.
Tiden när hänget var fullt av svin och de fina fördelar som det gav Vomog är tyvärr idag ett minne
blott. Istället för att vara en viktig Ork i området
som kunde fördela och försälja mat efter eget tycke
(Den som sitter på maten sitter också på makten
brukade Vomog säga) är nu luzh degraderad till en
simpel trossork! Hunsad och utsatt för spott och
spe av de så kallade befälen knyter Vomog sin hand
runt dolkfästet och minns den tiden han var den
som höll i piskan. En vacker dag ska allt bli som
förr!

Slemmig, girig, karriärist
Den gamla någorlunda trygga tillvaron där Raghul hade sin givna plats i ordningen är förbi.
Verkligheten är istället en högst osäker situation
där Raghul och hans kompanjoner har blivit degraderade till något så lågt som en tross! Det är
luzh fulla övertygelse att all energi måste läggas
på att ta sig härifrån! Genom att nyttja de få kontakter som Raghul fortfarande besitter efter fallet
har luzh lyckats få kontakt och gjort några osunda affärer med en av orkerna högre upp i hierarkin. Målet är att det ska bli Raghuls biljett ifrån
den stinkande trossen och de andra misslyckade
orkerna som bemannar den! Medan Raghul väntar på att detta ska spela ut sig till hans fördel så
kan luzh onekligen göra sig en hacka genom att
lura nykomna snagas på allehanda tjänster och
varor. Vad sägs om beskyddarlöst beskydd för en
hög kostnad?

Zhagush, gaiusnaga
Dennis Zagreaus

3.7 Amûm

3.6 Trossen – Gaiutur
Vomôg, Gaiutâr (trossmäster)
Johan Flodin

Intensiv, paranoid, skrävlare
En snackare av rang är vad Zhagush är. Allting ska
blåsas upp, vridas till och gärna vinklas till luzh
fördel. Det är viktigt för Zhagush att synas, höras
och ta plats genom att låta käften glappa. Om man
inte är lika farlig som är önskvärt kan man gott
försöka ge det intrycket, det fungerar utmärkt i
många fall! Ett annat effektivt försvar mot de andra
motbjudande orkerna i lägret är enligt Zhagush att

Barug Maushgog, gonatûk
Björn Axén
Kall, byråkratisk, lojal
Barug är gammal men hans minnen från tiden
innan Nazgûl är vaga. Han skolades tidigt i Dusgoi och har sett otaliga ynkliga snagas och mäktiga uruker gå under. Han är omgiven av ynkliga kräk som inte förstår att Amûm är större än

Amûm
någon uruk. Alla är de kuggar i maskineriet och det
är i Amûm makten ligger. De tror att de kan undkomma eller utnyttja Maskinen. De förstår inget
alls. Genom att bli ett med Amûm får man maskinens styrka. Men man måste förstå hur Maskinen
fungerar. Den här samlingen kräk kommer nog gå
under snabbare än brukligt.
Venzhák, gimbatâr
Mikael Stark
Manipulativ, kontrollerande
En äkta produkt av Udûn – en sann kalkylerande
manipulatör, som klippt och skuren till ledare för
gimbatâr. De tidiga åren spenderade Venzhák på
Gorgoroths dammiga vägar med bud kors och
tvärs. Steget efter golmatâr (budbärare) innebar att
koordinera nykläckta yngel inom samma skrå, med
Dushgûzh som bas. Venzhák är van att handskas
med information och att få andra att springa ens
ärenden. Frågan är ifall Venzhák har tänkt igenom
sina planer tillräckligt för att den inte ska slå en
i bakhuvudet? Är verkligen alla hål i det förflutna
lappade och lagade?
Mûrtag, gimbatâr
Joseph Rowe
Aggressiv, kaotisk, kreativ
Mûrtag hade egentligen blivit ett utmärkt befäl, ifall den självdestruktiva driften inte varit för stor.
Länge delade Mûrtag en håla utmed Morgai med
råttor och spöken som kommer på besök i tid och
otid. Med en talang för överlevnad på minsta möjliga medel har Mûrtag tagit sig långt och upprättat
stabila kontakter inom Dushgûzh. För det mesta
utförs det officiella arbetet som gimbatâr med en
hand och gärna med hot om våld. Ämbetet är ju
i stort sett omöjligtatt inte missbruka i sina egna
intressen! Det gäller allt från stöldgods till information.
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Shatrûg, gimbatâr
Anders Johansson
Auktoritär, ordningssam
Shatrûg är ett gammalt befäl för gränsvakten i
Morguldalen, tillsatt för att hindra någon från
att komma ut. Shatrûg såg vakten som en bra
långsiktig tjänst, ett säkert kort och dessutom
bekvämt att bara följa order! När förbandet som
Shatrûg styrde över med en pedants handlag
slets upp av Amûm sökte sig Shatrûg till Dushgûzh, med mycket ont blod. Där fanns några
välkända ansikten som kunde öppna dörrar mot
dyr betalning. Det ena ledde till det andra. Hux
flux var Shatrûg underättelsetjänstens långa
arm, kanske något som går att utnyttja för sin
egen agenda?

