DUNBAR

En stad i norra Albion
För Saga och andra rollspel

Av Tomas Arfert & Johan Danforth

DUNBAR
Invånarantal: 530
Länsherre: Baron Ferrand av Dunbar.

Dunbar är huvudstaden i länet Drachmore i norra Albion. Drachmore är det till invånarantal minsta länet och även det som är mest glesbefolkat i hela riket. Det har fått
sitt namn från den höga bergskedjan som går längs gränsen mot Calanor. Länet består
både av bördiga kullar, skog och berg. Bönderna odlar råg, vete och rovor, och ägnar
sig åt skogsbruk.
Staden Dunbar har ingen ringmur, utan omges endast av en palissad. Baron Ferrands borg, Cair Drachan, ligger två timmars ritt från staden. Ferrand är en mycket
äregirig man i fyrtioårsåldern, och har nyligen slutit förbund med baron Wictred av
Bannok.
Köpmännen i Dunbar handlar en hel del med Selinor i söder, eftersom ﬂoden
Conron är segelbar för mindre fartyg nästan hela vägen från havet upp till staden.
Man säljer timmer från Highstoneskogen samt en hel del smidesgods och malm från
dvärgarnas gruvor och masugnar i bergen.
Dunbar styrs av baronens högra hand, riddaren och borgmästaren Adlord Pollux.
Han är även befälhavare över Ferrands militära styrka: sexton beridna riddare och
femtio soldater.
I Drachmorebergen ligger dvärgarnas stad Dhazul. Dvärgarna är vasaller till
kungen direkt, trots att de i praktiken bor i baron Ferrands län. De får i stort sett sköta
sig själva i utbyte mot att de ställer upp med en styrka på 1200 man om riket eller kronan
hotas. Få människor har satt sin fot i den underjordiska staden. Det sägs att det ﬁnns
ett nätverk av tunnlar under hela bergskedjan. Man träffar ofta dvärgar i Dunbar, där
de handlar med människor från hela riket. De har en egen boning under ett litet berg
(snarare en kulle) strax norr om staden, som i praktiken fungerar som ett stort värdshus exlusivt för dvärgar.
En dagsmarsch öster om Dunbar, inne i Highstoneskogen ligger magikonventet
Altus Saxum, i ett ensamt, fönsterlöst, stentorn.

Här följer en beskrivning av Dunbars viktigaste platser
och Baron Ferrands borg, Cair Drachan.

Baron Ferrand av Dunbar.
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1. Vargporten
Dunbars västra port kallas vargporten efter den stenrelief föreställande ett varghuvud
som kröner valvet.
2, 3 Stadsvaktens hus
Stadsvakten i Dunbar är förlagd i två hus, strategiskt placerade vid standens två
portar.
4. Borgmästare Adlord Pollux hus
Stadens ﬁnaste hus hyser borgmästare (och riddaren) Adlord Pollux. Adlord är en högrest man med stor mustasch och mörkt hår, känd för sin ärlighet. Han är Baron Ferrands högra hand, och mycket populär bland vanligt folk.
5. Torget
Fem dar i veckan härskar kommersen på Dunbars torg. Här ﬁnns även stadens galge
där missdådare slutar sina usla liv till allmän förnöjelse.
6. Gillenas hus
Här möts stadens gillen gör att göra upp sina affärer.
7. Värdshuset Gyllene Gåsen
Ett välskött värdshus som drivs av en gladlynt man vid namn Lardan Berdon och hans
hustru Henna.
8. Riddar Cedrics torn
Riddar Cedric av Dunbar är Baron Ferrands kusin och ende legitime arvinge sedan
baronens båda söner omkom i en tragisk båtolycka för ett antal år sedan. En tystlåten
äldre man som ogillar ofﬁciella sammanhang.
9. St. Keldars kyrka
Stadens kyrka ligger strax utanför palissaden. Här ligger även Dunbars begravningsplats.
10. Urdwains stall
Urdwain är en stor, hårig, björnliknade man som äger stadens största stall. Trots sitt
något skamﬁlade yttre är han en god yrkesman, och han kan verkligen allt som rör
hästar.
11. Riddar Kedmidas hus
Riddar Kedmidas av Kerdor är en av Baron Ferrands rådgivare, en gammal man som
svartsjukt bevakar sin dotter, den undersköna Celine av Kerdor, från alla ovärdiga
beundrare.
12. Läkare och apotekare, Caius Marco
Caius Marco är en liten man, mycket skicklig i läkandets konst. Han kommer ursprungligen från den lilla staden Verdina i Pannonska Imperiet.
13. Vapensmed
Bredaxlade Borric är Dunbars främste vapensmed, en man byggd som ett granitblock
som ändå kan skapa smäckra, välbalanserade svärd och vackra stridsyxor.

14. Värdshuset »Biskopens Börs«
Ett enkelt värdshus som drivs av en kort mager man vid namn Tandric, som även
»extraknäcker« som tjuv och smugglare.
15, 16. Garvare
17. Bagare
18. Låssmed
19. Grovsmed
20. Badhus »Herdinnans Stav«
Dunbars badhus är även stadens bordell, och drivs av tre framgångsrika kvinnor:
»madame« Agrippina, Melanie och Liselle.
21. Värdshuset »Baronens Huvud«
Utanför värdshuset hänger en skylt föreställande Baron Owain av Dunbars avhuggna
huvud. Han blev avrättad av sin bror år 884 eP.
22. Skrivare
Morgin av Ulm hjälper till med alla tänkbara dokument.
23. Mjölnare
Mjölnare Danron och hans hustru Meriem sköter Dunbars största kvarn åt baronen.
Den ligger en bit utanför staden.
24. Skräddare
25. Bryggeri »Biet«
Känt för sitt mjöd.
26. Timmerman
27. Köpmännens hus
Här ﬁnns de ﬂesta handelshus i Albion representerade.
28. Krukmakare
29. Korgmakare
30. Skomakare
31. Sadelmakare
32. Växlare, penningutlånare
33. Tunnbindare

34. Bödel
Lothar Ard är stadens bödel, en snäll man i femtioårsåldern som tycker om att leka
med stadens barn. Innan han blev benådad av baronen var han länets värste rövare, som
gärna mördade sina offer även om de »betalat«.
35. Glasmästare
36. Saltare
37. Värdshuset »Vildsvinsspjutet«
Drivs av en lång kraftig nordman vid namn Estwulf.
38. Värdshuset »Krigarens Vila«
Ett populärt värdshus som drivs av Herrin Conrod, en fet man med stor mustasch.
Herrin är även andreman i Dunbars tjuvgille, bland annat ansvarig för så kallade »blöta
jobb«.
39. Björnporten
Dunbars andra port, som kröns av ett björnhuvud i relief.
40. Dvärgarnas hus
I det här huset sköter Dvärgarna från Dhazul sina affärer med människornas handelshus. Här bor även dvärgarnas representant, Bardak Silverskägg.
41. Ljusmakare
42. Dödgrävare
Stadens dödgrävare heter Merrin, en herre som sett det mesta.
43. Grönsakshandlare
44. Kistmakare
45. Vävare
46. Trubadur
Den kvinnliga troubaduren Camille av Ledoc är en populär underhållare, både på
baronens hov, eller på något av stadens värdshus. Få vet att egentligen arbetar hon som
spion åt St. Hocratius brödraskap.
47. Färgare
48. Pälsjägare
Grifftih och hans två bröder är råa sällar, härdade av umbäranden. Det tar i princip
vilket jobb som helst bara betalningen är den rätta.
49. Barnmorska
Gwyneth är stadens barnmorska och »kloka gumma«, fast egentligen är hon en magiker med ansenlig makt. Fast det är inget hon skyltar med.

50. Värdshuset »Vintunnan«
Det här värdshuset, känt för sina importerade viner, drivs av en man från kontinenten,
Alfred av Virton.
51. Ectreds torn
Baron Ferrands magiker Ectred bor i det här tornet, när han är i staden. Oftast beﬁnner
han sig på magikonventet Altus Saxum.
52. Kansler Antonicus hus
I det här ﬁna huset bor baron Ferrands kansler Antonicus när han inte bor på Cair
Drachan.
53. Juvelerare, köpman och guldsmed.
Edwan av Findon är en av länets rikaste män, och som handlar med det mesta som är
dyrbart. Edwan är en imponerande syn, en välbyggd man i eleganta kläder. Trots sina
dyra ringar och välfyllda börs så behöver inte Edwan vara rädd att bli rånad, eftersom
han även leder Dunbars tjuvgille i hemlighet.

CAIR DRACHAN
Rider man österut från Dunbar i två timmar så kommer man till Baron Ferrands borg
Cair Drachan. Borgen är inte speciellt stor, men skyddas av en vallgrav, och har en 5
meter hög mur. Ungefär 40 personer bor på borgen, eller i hus runt om.

CAIR DR ACHAN
Bottenvåning
Här bor väpnarna Gnipe
och Marroc.

Här bor riddar Marcullus och
hans väpnare Hugh.

Stall.

Sovsal, soldater.
Avträde.
Stora riddarsalen.

Brunn.

Lucka ner till matkällaren

Köket.

Här bor riddar Günter av
Tardoc och väpnarna Georg,
Dwyn och Jockur.

Vallgrav.
Här bor väpnarna
Ferdur och Osric.

Ballista.

Här bor vaktkapten riddar
Taticus den lille med familj.
Här bor Ferrands ålderstigne
morbror riddar Peredur.

Baron Ferrands och hans
hustru Darias rum.

Sovkvarter för
baronens tjänare.

Övervåning

Här bor baronens
narr Buc och hans
frilla Beatrice (även
köksﬂicka).

Katapult.

