
Et stykke inn i fremtiden skal en gruppe venner reise fra Oslo til Gjøvik på badeferie. 
Toten ligger nå i et lukket, tropisk klima. Vennene skal reise med Gjøvikbanen, da 
det er billigste alternativ etter at Gjøvik fikk egen flyplass, og Fornebu har åpnet 
opp igjen. Men ferden på skinnene vil bli dramatisk da en av passasjerene blir 
myrdet. Klarer vennene å finne ut av hvem som begikk mordet?
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Ca.120min spilletid
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I dette enkle systemet har spilleder full kontrol, og hver spiller trenger kun en terning med 
seks sider. Når en handling krever et rull, bestemmer spilleder vanskelighetsgrad ved å 
si fra hvilket tall man klarer det. For eksempel, 4+. Da vil kast på fire, fem 
og seks være sukseer.

Spilleder kan velge å gi “advantage,” altså en fordel. Da kastes to terninger og det 
høyeste resultatet beholdes. Likt kan gjøres med en “disadvantage,” altså en ulempe.
Da kastes to terninger men det laveste resultatet beholdes.

Ved kamp løses rekkefølgen med initiativkort.
Del ut til alle som deltar i kampen. Laveste tall 
får begynne, og en runde er gjennomført når 
alle har gjort noe.

I dette systemet rulles det ikke skadeterninger, og karakterene har ingen liv å miste.
Det er opp til spilleder å bestemme utfallet av et angrep. Gi gjerne spillerne fordel 
om de er kreative med hvordan de bruker gjenstanden sin. Anbefalt 
vanskelighetsgrad ved å treffe er 4+.

Velkommen til Mordet på Gjøvikekspressen!
Vi i Rollespillpodden ønsker dere hjemme også kan spille vårt korte eventyr. Derfor har 
vi laget dette dokumentet. Det som trengs er en spilleder, som leder spillet, og to til fire 
spillere som spiller karakterer gjenom dette korte krimkomedie eventyret.

De neste sidene inneholder opplysninger om eventyrets gang. Det er kun spilleder som 
kan lese etter denne siden.

Vennegjengen, også kjent som karakterene til spillerne

Spillerne skal lage karakterene sine ved å fylle inn, med ett ord;
• Navn
• Utseende
• Personlighet

I tillegg kan karakterene ha med seg en valgfri gjenstand. Dette er opp til spillerne,
men spilleder burde ikke tillate gjenstander som hemmer gangen i spillet.

Fridas Fantastiske Rollespill System (FFRSS)

Om du ikke har mulighet til å 
dele ut kort, kan man også rulle 
terninger. Skulle noen rulle likt, 
la de rulle om igjen.

Bakerst i dokumentet er det lagt ved fire karakterark og et sett med
initiativkort som kan skrives ut eller kopieres.



Toget

Sentralt i historien er toget. Et gammelt 
damplokomotiv som har sett bedre dager, ruller 
inn. Lokomotivet, en NSB type 21a, trekker tre 
vogner.  Den første vogna er første klasse, den 
andre vogna er andre klasse og, ikke 
overraskende, tredje vogna er tredje klasse.
Toget har en topphastighet på 60 km/t.

Første klasse er en meget pen spisevogn med 
små, runde bord dekket med duk, servise og 
bestikk. Det er derimot ingen kjøkken, verken her 
eller ellers i toget. I det ene hjørnet står det en disk 
med drikkevarer. Helt bakerst i disken står det en 
liten flaske cyanid. Denne er svært vanskelig å 
finne, og burde kun bli sett på et rull med 6+.

Mellom første og andre klassevogna er det et 
toalett på den ene siden og et kontor på den 
andre siden. Toalettet er trangt, har en bås og 
en vask. Kontoret er Mælands konduktørkontor. 
Like lite som toalettet, her er det en krakk, en 
hylle med permer og et lite bord med et nesten 
tomt  pengeskrin,  uskrevne  billetter  og
diverse kontorrekvisita.

Andre klasse er en kort kupévogn med kun to 
kupéer. Den ene kupéen er enkelt innredet med 
benker, et bord og en hattehylle mens den andre 
kupéen er låst. Kofferter tar opp mye av plassen. 
Under bordet ligger det en avrevet avisartikkel 
med bilde av en 
person og tekst som 
sier vedkommende 
har forsvunnet langs 
Gjøvikbanen.

På døren til den 
andre kupéen henger 
det er skilt som leser 
“i ustand” skrevet 
med løkkeskrift. Det 
er ingen innsyn inn til 
denne kupéen. Skulle spillerne komme seg inn i 
kupéen, vil de se en kupé opplyst av stearinlys. 
Vinduene er bordet opp. Det er et steinbord i 

Koffertene i kupéen 
tilhører Ole. De er fylt 
med sirkuseffekter og 
falske våpen. Spillerne 
kan ta med seg dette, 
og spilleder står fritt til
å improvisere. Kanskje
de falske våpnene ikke 
er falske, og kanskje
det er en delverktøy 
der også?



midten som kan ligne et alter. Det er også en tank fylt med blod her. 
Veggene har mange avisutklipp på seg, med artikler om alle personene 
som har  forsvunnet fra Gjøvikekspressen.

Tredje klasse ser ut som et klasserom for tredje klasse. I den ene enden er det en tavle 
og et kateter, og det er flere pulter med stoler som er vendt mot tavlen. På veggene er 
det illustrasjoner om anatomi, plante og dyrearter. I et hjørne står det et ekte skjelett 
og i et annet er det et lite snekkerverksted for Max Mekker.

Karakterene på toget

• Herr Mæland, den eldgamle konduktøren
Mæland hører svært dårlig og bruker et stort ørehorn for å høre bedre. Han går meget 
tregt og så krokrygget at øyekontakt er nesten umulig. Stemmen er skrøpelig, og hans 
alder er vanskelig å gjette  men kanskje like gammelt som toget. Han er ikledd en 
flosshatt og sort sjakett.

Mæland er slemmingen i eventyret. Han er en kultist og har drept passasjerer på 
Gjøvikekspressen i mange år for å tilfredstille guden sin. Han har betalt folk store summer 
for å ikke snakke om forsvinningene. Konduktøren går, sakte, opp og ned toget og spør 
om spillerne trenger noe. Han blir raskere og mer livlig etter hvert som folk blir borte.

• Åge, lokfører
En stor og sterk mann som åpenbart har skuffet kull før. Han er 2,2m høy, består av 
muskler og hendene er store nok til å knuse epler i håndflaten. Han går alltid rundt i en 
snekkerbukse og en hvit tanktop som ikke er hvit lengre. Han dukker opp i toget selv om 
han skulle vært fremme i lokomotivet. Unnskyldningen er at han har satt på autopiloten. 
Til tross for å jobbe på Gjøvikekspressen, er ikke Åge involvert i Mælands kultvirksomhet.

• Gunhild, 1910talls reenactor
Gunhild er en superrik dame som liker å leve seg inn i 1910tallet. Hun valgte å reise med 
Gjøvikekspressen på grunn av det gamle toget. Gunhild befinner seg 
alltid på første klasse og har evig brunsj. Hun har virkelig levd seg inn 
i rollen, kaster rundt seg med penger og maser på konduktøren. Hun 
forveksler spillerne med tjenere ombord på toget. Gunhild er i 30
årene, er tynn, har en spiss nese og en alt for stor hatt.

• Ole, den sykt mistenkelige mannen
Blek i huden, et innsunket ansikt med bart og sleik. 
Iført en sort lærfrakk, sier han at han er på 
forretningsreise. I realiteten er han en sirkusklovn 
som skal underholde i en barnebursdag i Gjøvik. 
Frakken hans er fylt med klovneeffekter og 
koffertene i kupéen er hans. Ole befinner seg i andre 
klasse og deler kupé med spillerne.

• Max Mekker
Ja, han fra Sesam stasjon. Han befinner seg i tredje 
klasse hvor han lager et lite fuglehus.



Reisen starter på perrongen i Oslo. 
Mens man venter på toget kan man fint 
gå igjennom karakterene til spillerne. 
Idet toget stopper synes Åge i 
lokomotivet. Den fremste døren i første 
klassevogna åpner seg og Mæland 
kommer veldig sakte, men sikkert ut for 
å ta imot spillerne og sjekke billetter. Alle 
karakterene burde introduseres, og 
spilleder anbefales å geleide spillerne 
gjennom toget, eller få karakterene til
å oppsøke spillerne.

Den første hendelsen må skje ganske 
kjapt etter start. Det høres noen 
slurpelyder fra tredje klassevogna.
Når spillerne kommer inn i vogna er alt 
rasert. Pulter og stoler ligger over alt. 
Max Mekker ligger på magen, død.
Liket er innskrumpet og matt i pelsen. 
Det er ikke noe blod her, da liket er tømt.

Ole befinner seg også i vogna. Han står 
over liket og ser ned på det. Ved en 
konfrontasjon sier Ole at han var i 
gangen i andre klasse da han hørte 
noen lyder, og gikk til tredje klasse for å 
finne ut av hva som hadde skjedd.
Ved en nærmere undersøkelse fins det 
et hull i nakken til Max. Det har vært 
festet noe til hullet, men har blitt revet ut 

i all hast. De kan også finne kloremerker på 
et vindu, som om det har vært åpnet og 
lukket veldig kjapt.

Mæland kommer inn etter en stund og lurer 
på hva som skjer. Han vil forholde seg rolig 
og si at politiet vil ta seg av dette når de 
ankommer Gjøvik. Mæland vil også 
oppfordre spillerne til å samle inn bevis. Om 
spillerne skulle spørre hvor Mæland var, sier 
han at han var på kontoret sitt og arbeidet.

Gunhild Arntzen befant seg i første klasse 
og Åge var i lokomotivet. Ingen av 
karakterene kan bekrefte hverandres alibi.
Spillerne utforsker litt rundt i toget. Mens de 
enten er i andre eller tredje klasse kan de 
høre et skrik fra første klasse. Gunhild har 
fått panikk da Åge og Ole krangler. De 
anklager 
hverandre for å 
være morderen. 
Det hele 
eskalerer idet 
Åge knuser en 
flaske med 
intensjon om å 
bruke det som 
et stikkvåpen. Ole drar frem en pistol 
og sier han vil bruke den om Åge 
kommer nærmere. 

Åge blir mer og mer sint mens Ole prøver å 
unngå kranglingen. Mæland ankommer 
vogna meget sent igjen, men gjør ingenting 
for å hjelpe situasjonen. Han virker rolig og 
en smule fornøyd. Etter en stund med 
krangling, vil Ole løpe til kupéen. Åge 
konfronterer nå spillerne og spørre hvor de 
var da Max ble drept.

Kort tid etter Åge begynner konfrontasjonen 
begynner Gunhild å fråde rundt munnen, før 
hun faller om og dør. Hun har blitt forgiftet. 
En undersøkelse av tesettet hennes vil vise 
spor av gift. Åge forlater vogna ut igjennom 
vinduet da han må tilbake til lokomotivet.
Om spillerne ikke gjør det selv, kan Mæland 

Togreisen

Om det passer, kan 
situasjonen eskalere.
Ole trekker da av med 
pistolen sin og et flagg 
det står “pang!” på 
spretter ut. Han kan
så løpe, eller bli slått
ned av Åge.



be de gå og se hvordan det går med 
Ole. Etter å ha kommet inn i andre 
klassevogna kan man se at Ole har gått 
i en felle. Flere spyd står ut av veggen 
mellom kupéene 
og gjennom Ole.

Idet spillerne står 
og ser på Ole, kan 
en sang høres fra 
første klasse
vogna. Det er 
Mæland som 
synger mens han 
tømmer Gunhild for blod. Det oppfordres 
på det sterkeste at spilleder synger 
når spillerne kommer tilbake til 
første klassevogna.

Mæland legger merke til spillerne etter 
at sangen er ferdig, og går til kamp 
med den knuste flaska Åge la igjen. 
Del ut initiativkortene til spillerne 
og trekk en for Mæland.

Etter to til tre runder med kamp vil 
Mæland være skadet, og begynne å 
snakke. Her vil han fortelle spillerne alt 
han har gjort, både på tidligere turer og 
denne, i en monolog og svare ærlig på 
eventuelle spørsmål.

Toget bremser, og stopper i 
ingenmannsland. Dørene åpner seg, og 
inn kommer det flere personer ikledd 
svarte kapper med store hetter og 
taktiske militærvester på seg. På vesten 
har de et skilt hvor det står 
“Kultistpolitiet”. En av de snakker til 
spillerne. I en vennlig tone introduserer 
han seg som Jørn Johanssen fra 
Kultistpolitiet.

De har kommet for å arrestere Mæland. 
Ifølge kultisthåndboka er det ikke lov å 
avsløre seg, eller snakke om sin virksomhet 
som kultist. Siden Mæland har brutt begge 
disse reglene, ser de meget grovt på saken.

Hvorvidt de gjør noe med spillerne er opp til 
spilleder. Jørn Johanssen vil be spillerne om 
å ikke si dette til noen. Hvordan spillerne 
svarer vil avgjøre utfallet. Kanskje blir de 
drept? Fengslet med Mæland, eller får nyte 
en fin badeferie i tropiske Gjøvik? Eventyret 
er iallefall ferdig!

Denne fellen kan, 
om ønskelig, bli 
avslørt da spillerne 
først går igjennom 
toget. Men de 
finner ikke ut noe 
mer, annet enn at 
den er der.

Jeg er Mr. Mæland fra Gjøviksekspressen

Jeg kan lure alle iført hatten og dressen

Mange forsvinner, for jeg er en vinner

Ofrer alle sammen så gjør guden min resten.

Jeg er en kultist, ja, Javisst!

Og nå er dere i min lille tvist

Ingen kan rømme, dere kan bare drømme

Ofrer dere alle så gjør guden min resten

Ideer til ting Mæland sier kan 
være“Jeg hadde kommet unna med 
dette også hadde det ikke vært for 
dere drittunger,” “Dere bestilte 
billetter i siste liten og da rakk jeg 
ikke planlegge alt!” og “Guden min 
kommer og hjelper hvert øyeblikk.”
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