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Järn 
Mål 
Egenskaper jag vill ha: 

• Kul taktiska val i strid, även av vapen 
• Snabbt 
• Ska kunna funka i en fornnördisk värld 
• Ska kunna användas för att spela Snösaga 

Egenskaper jag inte vill ha: 

• Grundegenskaper som inte används 
• Sekundära värden 

Skapa rollperson 
• Välj folkslag.  

o Folkslaget anger skadepoäng.  
o Lägg till folkslagets påslag till de angivna färdigheterna.  

• Välj sysselsättning.  
o Fördela värdena +50, +40, +40, +30, +30, +20, +20, +20 på sysselsättningens 

färdigheter. 
• Fördela 15 T6 på valfria färdigheter 

o Varje sysselsättningsfärdighet får max ha två tärningar extra. Varje annan färdighet 
får ha max fyra tärningar extra.  

o Växla in en färdighetstärning mot 1T6 poäng mot +1 skadepoäng. 
o Slå sedan tärningarna och lägg till respektive färdighet. 

• Skaffa stuff 

Folkslag 
Ett folkslag ger 10 Skadepoäng som bas plus fyra stycken +3T6-påslag på fyra olika färdigheter. Ett 
+3T6-påslag kan delas upp i två +1T6-påslag. Max tre +3T6-påslag kan växlas in mot +5 skadepoäng 
styck.  

Människor: 15 skadepoäng, +3T6 Gårdsmannaskap, +3T6 Husmannaskap, +3T6 Språk 

Ljusalver: 15 skadepoäng, +3T6 Bågskytte, +3T6 Stigvana, +3T6 Skaldekonst 

Mörkalver: 10 skadepoäng, +3T6 Bågskytte, +3T6 Gömma sig, +3T6 Manövrer, +3T6 Knivkamp 

Dvärgar: 15 skadepoäng, +3T6 Stenverk, +3T6 Smida, +3T6 Handel 

Troll: 20 skadepoäng, +1T6 Styrka, +1T6 Manövrer, +3T6 Slagsmål 
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Jättar: 25 skadepoäng, +3T6 Styrka 

Skadepoäng 
Skadepoäng finns av två sorter, Hälsa och Gard, och de startar på samma nivå. 

Skadepoäng bestäms av folkslaget.  

Man kan växla in valfria färdighetstärningar, 1T6 mot +1 skadepoäng. 

Svärta ut rutor så att varje kolumn har lika många tomma rutor som mängden skadepoäng. 

Rita därefter en linje, ”halvtidsstrecket” efter rutan halvvägs (från vänster) genom båda kolumnerna. 
Avrunda uppåt.  

Varje kolumn har 40 rutor. Har jag 25 skadepoäng så svärtar jag ut de femton  sista på 
varje rad. Dessutom ska jag markera halvvägs genom raden, dvs efter ruta 13 (25/2 = 
12,5, avrundas uppåt till 13). 

Sysselsättningar 
Sysselsättningar ger en lista med åtta färdigheter. På dessa färdigheter får man fördela värdena +50, 
+40, +40, +30, +30, +20, +20, +20. 

Sköldmö eller huskarl 
Ett givet löfte är ingenting som någon tar lätt på. Har blod blandats är löftet starkare än lagen – man 
är fränder. Det är sköldmöns och huskarlens band, mer än herre och tjänare, utan frände och 
rådgivare.  

Färdigheter: Härkonst, Ledarskap, Lärdom, Manövrer, Status, Sköldkamp, två av följande: Bågskytte, 
Spjutkamp, Svärdskamp, Yxkamp. 

Skogsvandrare 
Allt bortom facklans sken och gårdens inhägnader är en stor okänd vildmark. Skogsmannen känner 
till de okända stigarna och hur man tar sig fram på dem tyst som en skugga. 

Färdigheter: Väderkunskap, Spana, Jakt, Spjutkamp, Knivkamp, Uthållighet, Gömma sig, Stigvana 

Bågskytt 
En lång båge av idegran kräver sin bågskytt. Det krävs träning för att bygga upp styrkan och 
skickligheten för att dra en båge. Men kan man dra en båge så har man sin lycka gjord. 

Färdigheter: Bågskytte, Knivkamp, Uthållighet, Träverk, Härkonst, Spana, Gårdsmannaskap, Status 

Smed 
Att förvandla järnmalm från rostbrun eller grå sten till skinande järn och stål är en hemlig, nästan 
magisk konst. Järnet kommer ogärna ut ur den grå stenen och låter sig motvilligt formas till huggjärn 
och rustningar.  

Färdigheter: Yxkamp, Smide, Stenverk, Status, Handel, Lärdom, Uthållighet, Styrka 
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Timmerman 
Det tar längre än en mansålder för ett träd att växa. Att hugga ner det trädet och forma det till ett 
skepp eller ett hus kräver att man visar respekt för trädet och behandlar det med all skicklighet man 
kan uppbåda. 

Färdigheter: Gårdsmannaskap, Leta, Stigvana, Styrka, Uthållighet, Träverk, Yxkamp, Manövrer 

Sjöfarare 
Den gamla grå änkemakerskan gör ingen skillnad på vem som gästar henne. Hon tar emot alla i sin 
iskalla våta famn. Man måste känna valvägen, havet, för att hålla sig borta från hennes gästfrihet. 
Med  

Färdigheter: Handel, Knivkamp, Lärdom, Manövrer, Spana, Sjömannaskap, Väderkunskap, 
Uthållighet 

Fribonde 
Att bruka jorden är att känna den. Jorden ger gärna ifrån sig sin rikedom, om man ger lika mycket 
tillbaka. Men jorden är mer än så: den är ett hem, värt att försvara i en värld där land är dyrt och blod 
är billigt. Så med spjut och sköld står fribonden som en del av hirden, redo att försvara sitt hem. 

Färdigheter: Gårdsmannaskap, Husmannaskap, Lagmannaskap, Spel, Status, Sköldkamp, 
Väderkunskap, Spjutkamp 

Stuff 
Vapen 

• Vill du ha en sköld så har du en 
• Välj mellan kniv eller dolk 
• Välj mellan sax, spjut, yxa, påk, klubba, trästav, hammare, pilbåge, långbåge 

o En rollperson med Status 40 eller högre kan också välja mellan svärd, pålyxa utöver 
ovanstående. 

Rustning 

• Välj mellan gambeson och läderharnesk 
o En rollperson med Status 40 eller högre kan också välja lamellpansar 
o En rollperson med Status 60 eller högre kan också välja ringbrynja 

• En rollperson med Status 40 kan välja till en hjälm 

Andra saker 

• En rollperson med Rida 40 eller högre kan välja en häst. 
• En rollperson har de övriga ägodelar som anses vara vettiga. 

Pengar finns bara som silvermynt, men byteshandel är vanligare. 
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Handlingsresolution 
Allt styrs av färdigheter – gamla grundegenskaper blir färdigheter istället 

Färdighetslista står i referensdelen. 

Underdiscipliner 
En del färdigheter har underdiscipliner. För varje +20 får man välja en underdisciplin. 

Vissa slag kräver en underdisciplin. Detta kan ske på ett av två sätt: 

• Mjukt krav: Skrivs som ”Skaldekonst (Nid)” med vanlig parentes. Om man inte har 
underdisciplinen så får man ett avdrag på -20 för det slaget. 

• Hårt krav: Skrivs som ”Smide [Degelstål]” med hakparentes. Om man inte har 
underdisciplinen så får man inte slå alls. 

Vanliga slag 
Slå procenttärning. 00 räknas som 100. 

• Under eller lika med egenskapsvärdet = lyckat. Över = misslyckat. 
• Om entals- och tiotalstärningarna är lika (11, 22, 33… 99, 00 etc) så inträffar något 

exceptionellt utöver resultatet. 
o Misslyckat + exceptionellt = en komplikation inträffar. 
o Lyckat + exceptionellt = en oförutsedd bra sak inträffar. 
o Resultat = det man slog. Ju högre resultatet är desto bättre. 
o Man kan få bonus eller avdrag på resultatet, exempelvis från utrustning. 

Motsatta slag 
Black jack-metoden: lyckas men slå högre. 

 Båda sidor slår varsitt vanligt slag med följande tillägg. 

• Om båda misslyckas så vinner ingen. 
• Om ena lyckas men andra misslyckas så vinner den som lyckades. 
• Om båda lyckas så vinner den som fick högst resultat. 

Sammansatta slag 
Används när man vill göra något mer komplext, exempelvis hantverk. Sammansatta handlingar: en 
serie om tre till fem moment. Ett moment är ett slag för någon färdighet. 

• Undermålig kvalitet: Detta är att betrakta som ett misslyckande.  
• Låg kvalitet: Detta är också ett misslyckande men med ”tröstpris”.  
• Marginell kvalitet: Man uppnår det önskade resultatet, men inte mer.  
• God kvalitet: Man uppnår det önskade resultatet och mer därtill.  
• Superb kvalitet: Detta är en fullständig framgång.  

Sammansatta slag kan vara motsatta slag. I så fall definieras kvalitet utefter den person som vill göra 
något, inte utefter den person som motstår. 
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 Antal lyckade slag 
Omfattning 0 1 2 3 4 5 
3 moment Undermålig Marginell  God Superb – – 
4 moment Undermålig  Låg Marginell God Superb  
5 moment Undermålig Undermålig Låg Marginell God Superb 
Kvalitet 

Konflikter 
• Definiera konfliktens mål, typ, omfattning och nivå. 
• Slå slag. 
• Förloraren väljer ett av följande: 

o Acceptera resultatet, varvid vinnarens mål inträffar 
o Vägra att acceptera förlusten, stegra konflikten och få en konsekvens 
o Vägra acceptera förlusten, kliva ut ur konflikten och få en konsekvens 

Konflikttyper (möjliga konsekvenser) 

• Diskussion (Knäckt, Förbannad, Dålig förlorare) 
• Debatt (Förtroenderas, Överbevisad, Åtlöje) 
• Förhandling (Affärsmotgång, Tappat gnistan, Försvagad position) 
• Romans (Brustet hjärta, Sviken, Bitter) 

Konfliktens nivåer: Vänskaplig, Civiliserad, Hetsig, Fientlig 

Omfattningen är hur stor konflikten är.  

• Omfattningen är vanligen 1, 2 eller 3.  
• Den som först vinner så många motsatta slag vinner konflikten. 
• Slag slås som motsatta slag för passande färdigheter.  
• Parterna behöver inte använda samma färdigheter i ett motsatt slag. 

Konsekvenser blir resultatet av att inte acceptera motståndarens mål vid en förlust.  

• Konsekvenser har ett värde och ett namn. Värdet beror på konfliktens nivå:  
o Fientlig: +3 
o Hetsig: +2 
o Civiliserad: +1 
o Vänskaplig: +1 

• Så länge som man har minst en konsekvens så får man ett avdrag på -10 på färdigheter vid 
slag 

Man blir av med konsekvenser genom att spendera dem.  

• Förloraren tar ett avdrag på -20 på en handling och beskriver hur man ger utlopp för 
frustrationen. Därefter minskas konsekvensen ett poäng. 

• Vinnaren gör om konsekvensen till skada. Konsekvensen minskar 1 per 2 kryss på Hälsa. 
• En konflikt kan vara mindre viktig, och betraktas då som trivial. 

o Konsekvenser från en trivial konflikt varar bara tills scenen är slut 
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Strid 
Dela in striden i delstrider.  

• En delstrid definieras som en person som slåss i närstrid mot en eller flera andra personer. 
• Om du är fri så kan du alltid kliva in i en delstrid.  

o Om delstriden blir två mot flera så delas den delstriden upp i två delstrider. 
• En delstrid befinner sig alltid inom en zon. 

o Dem som inte får plats i zonen kan inte delta i delstriden. 

Rundan 
• Alla väljer stans eller en handling. Stans eller handling avslöjas samtidigt. Stanskort är 

lämpliga. 
o Väljer man en handling så struntar man i alla stans-val man gör. 
o Ett stansval per motståndare i samma delstrid. Varje stans kan väljas en gång. (dvs 

lägg fram ett kort per motståndare i delstriden) 
• Gå igenom stansval-paren i turordning. 

o Ibland underlättar det om man tar en delstrid i taget. 
o Om flera handlingar inträffar samtidigt, slå anfalls- och försvarsslag först. Därefter 

slås skada för de anfall som går in. 
• Repetera. 

Handlingar 
Man kan välja en handling eller stanser. Gör man en handling så gör man inget anfall och man 
försvarar sig inte, utan gör handlingen istället.  Det kan hända att handlingen gör att man inte kan bli 
anfallen. 

• Förflyttning: Att flytta sig till en zon är en handling som kräver ett slag för Manövrer. 
o Vid exceptionellt lyckat, flytta upp till 3 zoner 
o Vid lyckat, flytta upp till 2 zoner 
o Vid misslyckat, flytta 1 zon 
o Vid exceptionellt misslyckat, flytta inte alls. Handlingen är bortslösad. 

• Stötta: Hjälp någon på fötter igen.  
o Den du hjälper får +2T6 poäng Gard. 
o Du kan slå försvarsslag istället för den du hjälper. 

• Avståndsanfall: Gör ett avståndsanfall mot någon i siktlinjen. Målet kan befinna sig i samma 
zon eller i en annan zon.  

o Om målet befinner sig i en annan zon kan denne försvara sig om målet har en sköld. 
o Om målet befinner sig i samma zon kan denne alltid försvara sig. 
o Försvar mot avståndsanfall är ett motsatt slag. 

• Byta delstrid: Kliv ur delstriden och in i en annan. 
o Det krävs att du inte är ensam kvar på din sida i delstriden. 
o Om det i den nya delstriden blir två mot flera så delas delstriden upp i två delstrider. 

• Överblick: Slå ett slag för Spana eller Leta. Vid misslyckat, välj en av nedanstående; vid lyckat, 
välj 2; vid exceptionellt lyckat, välj 3. 
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o Spelledaren talar om en sak för dig som du har missat och/eller måste hålla utkik 
efter. 

o Lägg till eller ta bort en egenskap från zonen du är. Förklara hur och varför 
förändringen sker, och håll dig inom rimlighetens gräns. 

o Definiera en ny zon som stämmer med vad som har etablerats tidigare. 
o Spelledaren måste berätta vad som är det största hotet. 
o Spelledaren måste tala om hur man kommer undan från situationen. 

Stans 
Det finns fyra stanser, Defensiv, Aggressiv, Taktiskt, Fintande. Var och en av dessa kan användas en 
gång varje runda. Man kan välja en stans mot varje motståndare.  

Egen stans Motståndarens stans  
 Defensiv Aggressiv Taktisk Fintande Ingen 
Defensiv* – Försvar, trumfas Försvar Försvar – 
Aggressiv** Anfall Anfall *** Anfall – Anfall 
Taktisk Anfall Försvar Anfall + försvar**** Anfall Anfall 
Fintande Anfall Anfall Försvar Anfall + försvar**** Anfall 
Ingen – – – – – 
Stanser och vilka slag som slås. * Få tillbaka 1T6 Gard i slutet på rundan.  ** Anfall gör +1T6 extra 
skada.  *** Båda slår anfallsslag mot varandra, men inte försvar. **** Båda slår anfall mot varandra, 
båda försvarar sig, skada markeras när båda är klara. 

Turordning 
Turordning på anfall bestäms av par av stansval. Varje par utvärderas en gång, i följande ordning: 

• Handlingar 
• Aggressiv mot Aggressiv 
• Aggressiv mot alla andra (utom Fintande) 

o Kvick går först i fasen, Långsam går sist 
• Taktisk 

o Långt går först i fasen, Kort går sist 
• Fintande 

o Kort går först i fasen, Långt går sist 

Vilande och Defensiva gör aldrig något anfall, så de behöver man inte bry sig om. 

Anfall och försvar 
Anfallsslag görs alltid med någon vapenfärdighet. Försvarsslag kan göras med någon vapenfärdighet 
(dock ej Bågskytte) eller med Manövrer.  

• Enbart anfallsslag: Vanligt slag. Lyckas slaget orsakas skada.  
• Motsatt slag: Fungerar som ett motsatt slag där högst resultat vinner. Vinner anfallaren 

orsakas skada. 
• Trumfande försvarsslag: Fungerar som ett vanligt slag. Ett lyckat försvarsslag trumfar 

anfallet, så för att orsaka skada så måste anfallet lyckas och försvaret misslyckas.  
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Skada 
Vapen har skadevärden. Skadevärden är som ett antal tärningar.  

• Slå skada 
• Om anfallet var exceptionellt lyckat, kryssa så många rutor Hälsa direkt.  
• Om anfallet var vanligt lyckat, kryssa så många rutor Gard.  

o Om Gard-rutorna tar slut, kryssa resterande på Hälsa. 
• Om rutorna för Hälsa tar slut, slå ett slag för Uthållighet.  

o Om slaget lyckas är personen medvetslös. 
o Om slaget misslyckas är personen död. 

Om Gard går över ”halvtidsstrecket” så har rollpersonen Tappat luften.  

• Personen får en modifikation på -20% på anfallsslag. 
• Personen kan inte välja Offensiv stans. 

Om Hälsa går över ”halvtidsstrecket” så är rollpersonen Allvarligt skadad.  

• Personen läker inte vare sig Skada eller Gard längre på naturlig väg. 
• Personen förlorar 1 skadepoäng per timme tills skadan stabiliserats. 
• Dessa effekter försvinner om man med läkarvård kommer under ”halvtidsstrecket” igen. 

Härskrud 
Härskrud har Skydd som slås på samma sätt som skada.  

• När man får skada slår man Skydd och drar av resultatet från skadan. Nettoskadan kan inte 
bli mindre än noll. 

• Mängden Skydd kan ändras av egenskaper. 

Zoner 
Slagfältet delas in i zoner. Zoner behöver inte definieras från början, utan kan definieras allt 
eftersom. 

• Man kan fritt röra sig inom en zon för att angripa mål i zonen eller söka skydd eller bättre 
försvar. Det räknas inte som rörelse, utan som en del av anfallet eller försvaret. 

• En zon kan sitta ihop med en eller flera zoner. 
• Zoner kan ha egenskaper, som Nära annan zon, Höjdfördel, Balansutmaning, Tajt etc. 
• Att flytta sig till en zon är en handling som kräver ett slag för Manövrer. 

o Vid exceptionellt lyckat, flytta upp till 3 zoner 
o Vid lyckat, flytta upp till 2 zoner 
o Vid misslyckat, flytta 1 zon 
o Vid exceptionellt misslyckat, flytta inte alls. Handlingen är bortslösad. 

Zonegenskaper är särskilda undantag som man sätter på en zon. 

• Nära annan zon: En person i den här zonen kan göra närstridsanfall mot någon i en 
närliggande zon. 
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• Höjdfördel: Kräver ”Nära annan zon”. Bonus på +20 på resultatet på närstridsanfallsslag mot 
personer i annan zon.  

• Balansutmaning: Kräver lyckat slag för Manövrer för att få agera i den här zonen. Vid 
exceptionellt misslyckat ramlar man ner. 

• Snävt: Vapen med egenskapen Otympligt kan inte användas i zonen. 
• Begränsad siktlinje: Siktlinjen i zonen är alltid begränsad. Därtill kan siktlinjen in i zonen 

begränsas igen. 
• Tajt: Endast en person kan befinna sig i zonen. Vapen med egenskapen Otympligt kan inte 

användas i zonen. 
• Svårtillgängligt: Att ta sig till eller från zonen kräver ett färdighetsslag, utöver själva 

förflyttningen.  

Siktlinjen mellan zoner kan vara hindrad, begränsad eller fri. 

• Fri innebär att målet kan anfallas obehindrat. 
• Begränsad innebär att inget försvarsslag blir motsatt försvarsslag, och motsatt försvarsslag 

blir trumfat försvarsslag.  
o Begränsade siktlinjer är kumulativa, så inget försvarsslag kan bli motsatt efter en  

begränsad siktlinje och sedan trumfatt försvarsslag om den är begränsad en gång till. 
• Hindrad innebär att målet inte kan anfallas. 

Läkning 
När striden är över får man tillbaka all Gard.  

Efter striden kan skador förbindas om personen har förlorat Hälsa.  

• Slå ett slag för Läkekonst. Om slaget lyckas läks 1T6 poäng Hälsa med en gång.  
• Detta kan bara göras en gång per person och strid och bara om personen har förlorat Hälsa 

under striden. 

En Allvarligt skadad person stabiliseras om någon lyckas med ett slag för Läkekonst. Kryssa då i 
Stabiliserad-rutan. 

• Ta bort krysset om personen förlorar Hälsa. Då måste personen stabiliseras igen om Allvarlig 
skada fortfarande gäller. 

• Om Hälsa går tillbaka över ”halvtidsstrecket” är personen inte längre Allvarligt skadad. Sudda 
ut det krysset. 

Om personen är Allvarligt skadad så krävs vård för att skada ska läka: 

Omständighet Läkningstakt, Hälsa 
Hälsa har tagit slut Slå ett slag för Uthållighet per dag. Om slaget 

misslyckas så dör personen. 
Normal aktivitet Förlorar 1 poäng per dag 
Vila Ingen förändring 
Lyckat slag för läkekonst 1T6 poäng per dag 
Läkningstakt om Allvarligt skadad 
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Om personen inte är Allvarligt skadad så läks skada naturligt: 

Omständighet Läkningstakt, Hälsa 
Normal aktivitet 1 poäng per dag 
Vila 2 poäng per dag 
Vård 3 poäng per dag 
Läkningstakt om inte Allvarligt skadad 

Förbättring 
När en färdighet används, kryssa för den. 

Efter spelmötet, slå en procenttärning för varje kryssad färdighet. Om slaget blir högre än eller lika 
med färdighetsvärdet så ökar färdighetsvärdet med 1T6. Sudda sedan ut krysset. 

Man kan skaffa fler underdiscipliner. Att lära sig underdisciplinen ska utformas som en konsekvens av 
ett äventyr eller som ett mål med äventyret, så det krävs att man säger till spelledaren. Om 
målet/konsekvensen uppnås så kan man växla in ett förbättringskryss mot en ny disciplin. 

Recept 
”Recept” är förslag på hur man applicerar reglerna i olika situationer. 

Tvist eller rättegång på tinget: Konflikt på nivån Civiliserad, men kan stegras om någon sida kan dra 
in bevis senare. Lärdom, Lagmannaskap och Status är lämpliga färdigheter att använda. Den 
anklagade får konsekvensen Botgöring eller Fredlös om denne döms för sitt nidingsverk och där 
anklagaren får konsekvensen Skam om denne dragit något till tinget i onödan.  

Resa: Sammansatt slag för Väderkunskap, Uthållighet och någon av Rida, Stigvana och 
Sjömannaskap, eventuellt flera gånger om resan är svår. Undermålig eller Låg kvalitet innebär att 
man inte kommer fram alls och man måste göra en annan resa för att komma fram. ”Tröstpriset” på 
låg kvalitet skulle kunna innebära en guide på den andra resan. Marginell kvalitet innebär att man 
kommer fram sent och/eller sliten, God eller Superb kvalitet innebär att man kommer fram i tid eller 
till och med tidigare. 

Smida ett svärd: Sammansatt slag för Smide [Järnsmältning], Smide [smidesstål], Smide 
[vapensmide], Lärdom och Uthållighet. På God kvalitet får svärdet alla egenskaper som ett svärd ska 
ha. Ta bort en på Marginell kvalitet och ta bort båda på Låg kvalitet. Lägg till en bra egenskap på 
Superb kvalitet. 

Holmgång (duell): Konflikt med omfattning 3 på nivån Civiliserad. Vapenfärdigheter är lämpliga. 
Varje lyckade motståndsslag är en krossad sköld. Först till tre krossade sköldar vinner. 

Nidsång: Sammansatt slag för Spelemanskap, Skaldekonst [nid] och Skaldekonst (vältalighet). 
Undermålig kvalitet innebär   

Klättra upp för en vägg eller bergsida: Sammansatt slag för Manövrer, Uthållighet och Leta. Man kan 
även motivera Stenverk och Stigvana (bergsland eller fjäll), i synnerhet om väggen är hög. 
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Undermålig eller Låg kvalitet innebär att man inte kommer upp alls. ”Tröstpriset” på Låg kvalitet kan 
vara att man ser en annan väg. 

Smyga sig förbi en vaktpost: Motsatt slag, Gömma sig mot Spana. 

Jaga efter någon: Sammansatt slag som motsatta slag. Ta fram resultatet ur jägarens synvinkel. 
Undermålig eller låg kvalitet innebär att målet kommer undan (tröstpris vid låg kvalitet är ett spår). 
Marginell kvalitet innebär att man vet var målet tog vägen. God till superb kvalitet innebär att man 
kommer ikapp. 

Förhandla om priset: Vänlig eller Civiliserad trivial konflikt, med åtminstone Handel och förmodligen 
Lärdom och Skaldekonst (vältalighet). Definiera köparen och säljarens pris före konflikten. 
Konfliktens segrares pris blir det som förloraren måste acceptera eller förkasta. 

Förföra en person: Vänlig eller Civiliserad konflikt. Om förföraren vinner och förloraren väljer att inte 
acceptera förlusten och kliva ur så kan Frestad vara en lämplig konsekvens. 

Bekämpa ett riktigt stort monster: Monstret är för stort för att man ska kunna slåss mot det, så man 
måste låsa fast det först. Så länge som det inte är fastlåst så kan man inte slåss mot det. Det gör man 
med en sammansatt handling om tre till fem motiverbara färdigheter (större monster = fler slag). 
Slagen kan spridas ut över alla deltagare. 

Vid Undermålig kvalitet är monstret inte fastlåst alls. Vid Låg kvalitet är det hejdat i en runda. Vid 
marginell kvalitet är det hejdat i två rundor. Vid god kvalitet är monstret fastlåst i fyra rundor. Vid 
superb kvalitet är monstret hejdat i åtta rundor. Under dessa rundor kan man slåss mot monstret 
som vanligt. Därefter sliter sig monstret, och man måste börja om. 

Som bonus så skulle varje exceptionellt lyckat i den sammansatta handlingen göra att monstret inte 
kan välja taktik i en av rundorna då monstret är fastlåst. Fick man God kvalitet varav ett lyckat var 
exceptionellt så är monstret alltså hejdat i fyra rundor, varav monstret inte får välja taktik i en av 
dessa fyra rundor. 

Fältslag: Sammansatt slag som motsatta slag. Ta fram resultatet ur rollpersonernas synvinkel, eller 
den som har bäst terräng. Lämpliga färdigheter är Härkonst (fältslag), Spana, Ledarskap, Status och i 
förekommande fall Sjömannaskap. Undermålig kvalitet innebär att man förlorar och fångas. Låg 
kvalitet innebär att man drivs tillbaka. Marginell kvalitet innebär att båda sidor håller. God kvalitet 
innebär att man driver tillbaka fienden, och Superb kvalitet innebär att fiendens ledare fångas. 
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Färdighetslista 
Färdighet Baschans Underdiscipliner 
Bågskytte 10 Pilbåge, långbåge, armborst 
Gårdsmannaskap 10 Jordbruk, skogsbruk, boskap 
Gömma sig 20 Skogsland, inomhus, bergsland 
Handel 10  Köpslå, handelsvägar, handelskontakter, bedöma värde 
Husmannaskap 10 Sömnad, matlagning, hushållning, matförvaring 
Härkonst  Skärmytslingar, sjökrig, fältslag, krigståg  
Jakt   
Knivkamp 15 Kniv, dolk, kastkniv, sax 
Lagmannaskap  Jordamål, ärvdamål, vådamål, tingsmål 
Ledarskap   
Leta 15  
Läkekonst   
Lärdom 10 Skrivkunnighet, per ämne 
Manövrer 15 Ducka, klättra, hoppa, simma 
Rida 10 Terrängritt, snabbritt, rida in häst 
Sjömannaskap  Segla, navigera, rida storm, per farvatten 
Skaldekonst  Sång, hjältesagor, nid, romans, vältalighet 
Sköldkamp 20 Försvar, anfall 
Slagsmål 20 Improviserade vapen, trästav, klubba, obeväpnad  
Smide  Järnsmältning, smidesstål, degelstål, vapensmide, brukssmide 
Spana 15  
Spel 10 Tärningsspel, brädspel, kastspel 
Spelemanskap  Stränginstrument, stråkinstrument, säckpipa, träblås, horn. trumpet 
Spjutkamp 15 Spjut 
Språk  Enligt språklista 
Status 15 Land, boskap, silver, skepp, hästar, trälar, anseende 
Stenverk  Murverk, mineraler, valvbygge 
Stigvana 10 Bergsland, skogsland, kustland, fjäll 
Styrka 10 Styrkeprov 
Svärdskamp 15 Svärd, sax 
Träverk 10 Konstsnide, timmermanskap, skeppsbygge 
Uthållighet 10  
Väderkunskap  Kustland, bergsland, öarna,  
Yxkamp 15 Yxa, hammare, pålyxa 
Färdighetslista 

Vapen och härskrud 

Vapenlistor 
Avståndsvapen Färdighet Skada Egenskaper 
Kastkniv Knivkamp 2T6 Snabbdragen 
Slunga Bågskytte 3T6 Kvick, Trubbig 
Långbåge Bågskytte 4T6 Kraftig, Spetsval, Otymplig 
Pilbåge Bågskytte 3T6 Kvick, Spetsval 
Armborst Bågskytte 4T6 Långsam, Trubbig, Otymplig 
Lista över avståndsvapen 
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Närstridsvapen Färdighet Skada Egenskaper 
Svärd Svärdskamp 4T6 Egg, Hög status 
Sax Svärdskamp eller knivkamp 4T6 Egg 
Yxa Yxkamp 4T6 Egg, Låsande 
Lång trästav Slagsmål 2T6 Trubbig, Kvick, Långt, Otymplig 
Kort påk, klubba Slagsmål 2T6 Trubbig 
Hammare Yxkamp 3T6 Trubbig, Låsande, Långsam 
Spjut Spjutkamp 4T6 Egg, Långt, Otymplig 
Pålyxa Yxkamp 5T6 Egg, Långt, Låsande, Långsam, Otymplig 
Dolk Knivkamp 2T6 Egg, Snabbdragen, Kvick 
Kniv Knivkamp eller Slagsmål 2T6 Egg, Kvick 
Sköld Sköldkamp 2T6 Trubbig, Stadig, Täcker mot avståndsvapen
Obeväpnad Slagsmål 1T6 Trubbig 
Improviserat Slagsmål 1T6 Obestämd, Engångsanvändning 
Lista över närstridsvapen 

Härskrud Skydd Egenskaper 
Läderharnesk 1T6 Mjukt 
Ringbrynja 3T6 Tung, Hindrande, Hög status, Hårt 
Lamellpansar 2T6 Hindrande, Hårt 
Gambeson 1T6 Går lätt sönder, Mjukt 
Hjälm +1T6 Begränsad sikt 
Lista över härskrudar 

Egenskaper 
Begränsad sikt: Avdrag på -20 på resultatet på försvarsslag. 

Egg: Mjuka skydd räknas som en tärning mindre.  

Engångsanvändning: Efter striden eller vid första exceptionella slaget (lyckat eller misslyckat) går 
vapnet sönder. 

Går lätt sönder: Skyddet räknas som 1T6 mindre om härskruden inte reparerades sedan förra 
striden. 

Hindrande: Handling inträffar ett snäpp senare i samma fas. 

Hårt: Vapen med egenskapen Trubbig gör att skydd räknas som en tärning mindre. 

Hög status: Svärd är högstatusföremål. Bonus på +20 på resultatet på slag för sociala färdigheter om 
det bärs synligt. 

Kort: Används för att bestämma Turordning i Försiktig fas. 

Kraftig: Om föregående handling var ett anfall, avdrag på -20% på resultatet på detta anfallsslag. 

Kvick: Används för att bestämma Turordning i Offensiv fas. 

Långsam: Används för att bestämma Turordning i Offensiv fas. 

Långt: Används för att bestämma Turordning i Försiktig fas. 
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Låsande: Kan kroka tag i fiendens vapen och låsa det. Välj en egenskap från fiendens vapen som 
denne inte får använda nästa runda. 

Mjukt: Vapen med egenskapen Egg gör att skydd räknas som en tärning mindre. 

Obestämd: Improviserade vapen har antingen Egg eller Trubbig. Välj ett innan första användningen 
efter vad som är rimligt. I vissa fall kan vapnet gå från det ena till det andra (exvis en flaska kan gå 
från Trubbig till Egg när den slås sönder), men bara en gång. 

Otymplig: Vapnet kan inte gömmas under mantel eller i kläderna, utan är fullt synlig när man går 
med det. Dessutom kan det inte användas i en zon med egenskapen Snävt eller Tajt. 

Snabbdragen: Att dra ett vapen räknas inte som en handling. 

Spetsval: Man kan välja att ha olika sorters pilspetsar på sina pilar. Varje pil kan ha ett unikt val. Om 
inget annat sägs är det vanlig pilspets som gäller. 

Pilspets Bra mot (-1 tärning Skydd) Dålig mot (+1 tärning skydd) 
Jaktspets, bredspets Gambeson, läderharnesk Ringbrynja, lamellpansar 
Bodkin Ringbrynja Lamellpansar 
Korsspets Lamellpansar Ringbrynja, gambeson 
Vanlig pilspets – – 
Pilspetsval. Vanlig pilspets är standardvalet. 

Stadig: Duger utmärkt att blockera med. Bonus på +20 på resultatet på försvarsslag. 

Trubbig: Hårda skydd räknas som en tärning mindre.  

Tung: Avdrag på -20 på resultatet på motsatta slag för jakter och byta zon. 

Täcker mot avståndsvapen: Kan användas för att försvara sig mot avståndsvapensanfall från andra 
zoner, inte bara i samma zon. 

 

 



Stans:

Defensiv

Återfå 1T6 Gard när rundan är slut

Defensiv 
mot… Gör

I turord-
ningsfas

Defensiv – –

Aggressiv Försvar, trumfas Motståndarens 

Taktisk Försvar Motståndarens

Fintande Försvar Motståndarens

Ingen – –

Stans:

Fintande

Turordning i fas 4: Kort-ingendera-Långt

Fintande 
mot… Gör

I turord-
ningsfas

Defensiv Anfall 4

Aggressiv Anfall 4

Taktisk Försvar Motståndarens

Fintande Anfall + 
försvar 4

Ingen Anfall 4

Handling:

Avståndsanfall

Gör ett avståndsanfall mot någon i siktlinjen. 
•	 Om	målet	är	i	samma	zon	så	kan	målet	göra	ett	

motsatt försvar.
•	 Om	målet	är	i	en	annan	zon	så	kan	målet	göra	

ett motsatt försvar om målet har en sköld.
•	 Försvar	mot	avståndsanfall	blir	ett	motsatt	slag.
Eventuella stans-val den här rundan ignoreras.

Handling:

Förflyttning

Att	förflytta	sig	till	en	annan	zon	är	en	handling	som	
kräver ett slag för Manövrer.
•	 Vid	exceptionellt	lyckat,	flytta	upp	till	3	zoner
•	 Vid	lyckat,	flytta	upp	till	2	zoner
•	 Vid	misslyckat,	flytta	1	zon
•	 Vid	exceptionellt	misslyckat,	flytta	inte	alls.	Hand-

lingen	är	bortslösad.
Eventuella stans-val den här rundan ignoreras.

Handling:

Stötta

Hjälp	en	annan	person	på	fötter	igen.	
•	 Den	du	hjälper	får	+2T6	poäng	Gard.
•	 Du	kan	slå	försvarsslag	åt	den	personen.
Eventuella stans-val den här rundan ignoreras.

Handling:

Byta delstrid

Kliv	ur	delstriden	och	in	i	en	annan.
•	 Det	krävs	att	du	inte	är	ensam	kvar	på	din	sida	i	

delstriden.
•	 Om	det	i	den	nya	delstriden	blir	två	mot	flera	så	

delas	delstriden	upp	i	två	delstrider.
Eventuella stans-val den här rundan ignoreras.

Handling:

Överblick

Skaffa	överblick	över	slagfältet	genom	ett	slag	för	
Spana	eller	Leta.	Vid	misslyckat,	välj	en	av	nedanstående;	
vid	lyckat,	välj	två;	vid	exceptionellt	lyckat,	välj	tre.
•	 Spelledaren	talar	om	en	sak	för	dig	som	du	har	

missat	och/eller	måste	hålla	utkik	efter.
•	 Lägg	till	eller	ta	bort	en	egenskap	från	zonen	du	

är i.
•	 Definiera	en	ny	zon	som	stämmer	med	vad	som	

etabletats	tidigare.
•	 Spelledaren	måste	berätta	vad	som	är	det	största	

hotet.
•	 Spelledaren	måste	tala	om	hur	man	kommer	undan	

från situationen.
Eventuella stans-val den här rundan ignoreras.

Stans:

Aggressiv

Anfall	gör	+1T6	extra	i	skada
Turordning	i	fas	2:	Kvick-ingendera-Långsam

Offensiv 
mot… Gör

I turord-
ningsfas

Defensiv Anfall 2

Aggressiv Anfall 1

Taktisk Anfall 2

Fintande Försvar Motståndarens

Ingen Anfall 2

Stans:

Taktisk

Turordning	i	fas	3:	Långt-ingendera-Kort

Försiktig 
mot… Gör

I turord-
ningsfas

Defensiv Anfall 3

Aggressiv Försvar Motståndarens

Taktisk Anfall + 
Försvar 3

Fintande Anfall 3

Ingen Anfall 3



GARD HÄLSA

T
appat luften

-20 på anfall, kan inte välja O
ffensiv stans.



































































































Ingen naturlig läkning, 1 poäng H
älsa/tim

m
e tills skadan stabiliserats.

A
llvarligt skadad



Stabiliserad



Bågskytte (10)

Gårdsmannaskap (20)

Gömma sig (10)

Handel (10)

Härkonst

Husmannaskap (10)

Jakt

Knivkamp (15)

Lagmannaskap

Ledarskap

Leta (15)

Läkekonst

Lärdom (10)

Manövrer (15)

Spelemanskap

Rida (10)

Sjömannaskap

Skaldekonst

Sköldkamp (20)

Slagsmål (20)

Smide

Spana (15)

Spel (10)

Spjutkamp (15)

Språk

Status (15)

Stenverk

Stigvana (10)

Styrka (10)

Svärdskamp (15)

Träverk (10)

Uthållighet (10)

Väderkunskap

Yxkamp (15)

FÄRDIGHETER Värde Underdiscipliner

















































































VAPEN Skada

Färdighet

Egenskaper

VAPEN Skada

Färdighet

Egenskaper

VAPEN Skada

Färdighet

Egenskaper

VAPEN Skada

Färdighet

Egenskaper

HÄRSKRUD Skydd

Egenskaper

HÄRSKRUD Skydd

Egenskaper

KONSEKVENSER Värde

-10 på färdigheter så länge man har minst en konsekvens.
Förloraren kan minska en konsekvens med 1 genom att ta 
-20 på en handling. Vinnaren kan göra om konsekvens till
2 poäng skada per poäng konsekvens.

Namn

Tillnamn

Härstamning

Folkslag

Sysselsättning
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