
 

 

 
Brøndtrold, Brøndmand, 

Brøndkælling  
Manden i brønden er noget, som alle børnene frygter. 

Hvis man kigger ned i brønden, kan man se en sort 
skikkelse lige under vandoverfladen. Det ligner måske din 
refleksion, men det er noget, som er langt værre, og med 
sine lange arme vil den forsøge at trække dig ned i 
brønden! 

Brøndkællingen er et hæsligt væsen, men hun kender 
kuren mod mange sygdomme, og hvis man betaler hende 
med rede penge for at hjælpe sig, og hvis stikker hovedet 
ned i brønden for at lytte, kan man høre hende hviske 
kuren. 

En ubekvem sandhed er at tingen i brønden slet ikke 
findes, Den er blot en skræmmehistorie, der har fået sit ejet 
liv. 
 
Brøndtrolden, brøndmanden og brøndkællingen er 
nederdrægtige væsner, som tager boliger i brønde og 
vandhuller, hvorfra folk henter vand. Deres form er en 
forvrænget version af den person, som spejler sig i 
vandet, og med lange kroge trækker de folk ned i 
vandet for at drukne dem. Mange antager af monstret i 
brønden er et og samme slags væsen, men der er i 
virkeligheden tale om tre forskellige grumme væsner. 

Brøndtrolde er uvæsner, som sniger sig ned i folks 
brønde for at ligge på lur og æde folk, når de kan 

trække dem ned i vandet. Med deres lange arme og 
skarpe klør er de særligt interesseret i at fange børn.  

Brøndmanden eller krogmanden er et uvæsen, som 
dukker op, når tilpas mange mødre har advaret deres 
børn om at den mørke spejling i vandet i virkeligheden 
er brøndmanden. De lever af den skræk, som 
forældrene har sat i deres børn, og de gemmer sig nede 
i vandet for at mæske sig i børnenes frygt. Nogle gange 
drukner de en person i brønden bare for at holde 
frygten ved lige. 

Brøndkællingen er et uvæsen, som hvisker 
hemmeligheder til folk, som kan udvirke trolddom, 
hvis man skænker dem en mønt, og som lokker deres 
ofre til sig med løfter om et bedre liv. Deres yndede mål 
er at få folk til at drukne sig i brønden, gerne ved at tale 
ødelægge deres selvværd. Ofrene for brøndkællingen 
vender tilbage som gengangere. Når først brønden er 
hjemsøgt, søger brøndkællingen ofte videre.. 

Ritual 
Brøndtrolde kan fordrives fra en brønd ved at 

dræne brønden eller lade brønden stå urørt i seks 
måneder. Kan man lokke en brøndtrold op af brønden, 
kan den skades og fordrives på samme måde, som 
mennesker kan skades og fordrives. Det siges at sæbe 
også virker imod brøndtrolde. 



Brøndmænd kan fordrives fra en brønd ved at få 
stedets børn til at konfrontere deres frygt for brønden, 
eller hvis en person kan besejre deres refleksion i 
brøndens vand. 

Brøndkællingen kan fordrives fra en brønd ved tre 
nætter i streg at vædde ens liv imod hendes gåder og 
besvare dem korrekt. Alternativt kan en velsignelse af 
brøndvandet ved at sænke en præst ned i brønden også 
jage hende bort. 

Eksempler på konflikter 
• Nær dalarne ligger en forladt landsby. Naboerne 

mener, at indbyggerne alle er emigreret til 
Amerika, men sandheden er at en meget sulten 
brøndtrold åd dem alle – og nu venter han på at 
rejsende skal gøre holdt for natten i landsbyen. 
Brøndtrolden har forbundet alle brøndene i 
landsbyen med hinanden, og den begynder med at 
æde de rejsendes heste. 

• Skånevik plages af en krogmand, der har skabt så 
stor rædsel blandt byens borgere, at den har 
kunnet flytte ind i branddammen, og herfra kan 
han trække hele vogne ned til med sine kroge. 
Senest var det postvognen, han trak ned. Hvis 
frygten tager til, vil hans styrke vokse yderligere, 
og snart vil han forsøge at trække et helt hus ned i 
dammen. 

• I Helsingør er en doktor, som har fanget en 
brøndkælling i sin brønd. Hun har monteret et 
metalgitter, hvorpå der er fæstnet sølvkors, og 
brøndkællingen bliver holdt fanget dernede. Hver 
aften går doktoren ud og afkræver, at 
brøndkællingen kommer med kure til doktorens 
patienter. 

Hemmelighed 
Brøndtrolden gemmer sig nogle gange ved 

befærdede damme og åer, gerne nær broer, hvor de 
kan trække folk i vandet, men de er fjender af bækheste 
og Nøkken, som ikke tåler deres tilstedeværelse. Nogle 
gange kan den blotte trussel om Nøkken få en 
brøndtrold til at rende sin vej. 

Brøndmanden lever i skyggen af folks spejling i 
vandet. Hvis man kan holde vandet gennemlyst længe 
nok, så forsvinder brøndmanden fra brønden.  

Brøndkællingen forfulgt af en mystisk jæger og 
hans to sorte hunde. Hvis man kan pege jægeren i 
retning af en brøndkælling, kan man slippe af med 
brøndkællingen på den måde, men jægerens belønning 
for hjælpen kan være farlig at modtage. 

 
 
 

 
 

 
 

 
CHARACTERISTICS 

• Might 5 (brøndtrold 7)    Body Control 6 

• Magic 6   Manipulation 4 (Brøndkælling 8)   Fear 1 

 
 

COMBAT 

ATTACK DAMAGE RANGE 

Brøndtroldens 
lange arme 

2 0-1 

Brøndmandens 
krog 
 

2 0-1 

Brøndkællingens 
klør 

1 0 

 
 

MAGICAL POWERS 

• Enchant 

• Curse 

• Trollcraft 

• Brøndmandens styrke vokser med frygten for ham. 
Hvis man fejler sin Fear test mod ham, har han +2 på 
sine terningpuljer. 

• Brøndkællingen kan lokke folk til sig med sin 
hvisken, og hun kan med sine trylleord svække folks 
modstandsvilje, indtil de kaster sig i brønden. 

 
 
 

CONDITIONS 

□ Vred 

□ Arrig +1 

□ Hidsig +2  

□ Fortumlet -1 

□ Skræmt -2 

□ Brøndtrold: Knækket – dør, hvis skaden er fysisk 

□ Brøndmand: Knækket – frygten for ham er svækket; 
han genskaber sin form næste nat. 

□ Brøndkælling: Knækket – hun flygter fra brønden, 
og en sort rytter ankommer til egnen. Hvis hun 
overlever natten, dukker hun op i en ny brønd. 
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