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Blå Himmel, riktlinjer för betaspeltest © Krister Sundelin 
Version 0.09, 2013-03-07 

 Riktlinjer för beta 8 
Välkommen till den åttonde offentliga speltestversionen av de samlade texterna till Blå Himmel. 
Hittills har Blå Himmel bara varit tillgängligt för ett begränsat antal speltestare och medarbetare, 
men nu är det öppet för allmänheten. 

Syftet med den öppna betan 
Syftet med den öppna betan är att prova spelet och konceptet på en större allmänhet. I princip vill 
jag ha svar på frågan ”funkar det här spelet för fler än Krille?”. 

Det finns flera aspekter av den frågan.  

• Fungerar reglerna? Blir det spännande flygstrider i spelet? Fungerar de sociala konflikterna? 
Fungerar spelet på längre sikt med förbättring, ”ute”, stridsutmattning, beredskap och de 
andra kampanjreglerna? Vill ni använda reglerna för att de är bra och gör spelet roligare, 
eller använder ni dem enbart för att de ska speltestas? 

• Fungerar miljön? Att det finns hål i den är självklart i det här stadiet, så jag förväntar mig 
ingenting annat. Däremot så undrar jag hur viktiga de olika hålen är att fylla. Kom ihåg att 
fokus ligger på Europia i allmänhet och Saravien i synnerhet, så resten av världen är bara 
anekdotiskt intressant. Finns det andra saker som är beskrivna men som kommer på kant? 

• Fungerar konceptet? Det är faktiskt det viktigaste, att få reda på om konceptet som 
frivilligflygare i ett krigshärjat Europia fungerar, om man som spelare har hyfsad frihet men 
samtidigt riktning. 
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Säg vad du tycker! 
Feedback önskas, förstås, annars kan Blå Himmel inte förbättras. All feedback och alla kommentarer 
kan skickas med mail till krille@foxtail.nu  

Här är några förslag på saker som man kan tänka på: 

• Saknade regler: Vad är det för regel du saknar? Har du några tankar om hur den regeln skulle 
se ut? Hur viktigt är det att en sådan regel införs? (skala 1-5, där 1 är ”fullständigt onödigt, 
det är bara en kul grej”, 3 är ”det vore praktiskt, men spelet dör inte om det saknas”, och 5 är 
”spelet fungerar inte utan den här”) 

• Trasiga regler: Vad är det för regel du tycker är trasig? Varför är den trasig? Hur borde en 
bättre regel se ut? Vad blir konsekvensen av den bättre regeln? Varför uppnås inte det 
resultatet av den trasiga regeln? Hur viktigt är det att regeln rättas? (skala 1-5, där 1 är 
”fullständigt onödigt, det är bara en kul grej”, 3 är ”det vore praktiskt, men spelet dör inte om 
det saknas”, och 5 är ”spelet fungerar inte utan den här”) 

• Hål i spelmiljön: Vad är det i spelets miljö som du saknar? (Tänk på att om det finns en rubrik 
för det så är texten inte skriven än.) Har du några tankar om hur det skulle se ut? Hur viktigt 
är det att det införs? (skala 1-5, där 1 är ”fullständigt onödigt, det är bara en kul grej”, 3 är 
”det vore praktiskt, men spelet dör inte om det saknas”, och 5 är ”spelet fungerar inte utan 
den här”) 

• Trasig spelmiljö: Vad i miljön fungerar inte? Varför fungerar det inte? Hur borde det rättas? 
Vad får det för konsekvenser? Varför uppnås inte det resultatet av den nuvarande texten? 
Hur viktigt är det att det ändras? (skala 1-5, där 1 är ”fullständigt onödigt, det är bara en kul 
grej”, 3 är ”det vore praktiskt, men spelet dör inte om det saknas”, och 5 är ”spelet fungerar 
inte utan den här”) 

• Trasiga spelvärden: Vilket spelvärde är det som behöver ändras? Varför behöver det ändras? 
Till vad borde det ändras? Vad får det för konsekvenser? Varför uppnås inte det resultatet av 
det nuvarande värdet? Hur viktigt är det att det ändras? (skala 1-5, där 1 är ”fullständigt 
onödigt, det är bara en kul grej”, 3 är ”det vore praktiskt, men spelet dör inte om det saknas”, 
och 5 är ”spelet fungerar inte utan den här”) 

• Överflödiga regler: Vad är det för regel du inte tycker behövs? Varför tycker du att den är 
överflödig? Vad får det för konsekvenser om man tar bort det? Hur viktigt är det att det 
ändras? (skala 1-5, där 1 är ”fullständigt onödigt, det är bara en kul grej”, 3 är ”det vore 
praktiskt, men spelet dör inte om det inte tas bort”, och 5 är ”spelet fungerar så länge den 
här är med”) 

• Speltestarnas namn: Detta är ett måste om ni vill stå omnämnda som speltestare i den 
slutliga produkten. Om jag inte får något namn så kommer jag iskallt anta att ni inte vill stå 
omnämnda, och då blir ni det inte heller. 

Här är några saker som jag inte behöver feedback på: 

• Korrektur: Stavfel, meningsbyggnadsfel etc är i nuläget fullständigt ointressant.  
• Anakronismer: Blå Himmels Europia är inte vårt Europa. Anakronismer är således per 

definition inte anakronismer.  

Lycka till! 
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Blå Himmel, innehållsförändringar © Krister Sundelin 
Version 0.01, 2013-03-07 Innehållsförändringar 
Här är en lista på de förändringar som har gjorts i de olika beta-utgåvorna. 

Beta 8 (2013-03-16) 
Största enskilda uppdateringen hittills! 

• Förändringarna är nu ett eget kapitel 
• Ny logotyp! Det är inte den slutliga versionen, men förmodligen bra nära 
• Livet i krigets skugga: Förtydligade tilltal och titlar 
• Krypton och koder: Nytt kapitel 
• Fehnmeyer-kåren: Krigslagar flyttat hit från Krigstjänst och militärer 
• Schloss Model: Flottiljen har fått en fältpräst 
• Krigstjänst och militärer: Krypton och koder utflyttat till eget kapitel, krigslagar flyttat till 

Fehnmeyer-kåren, ett avsnitt om taktik tillagt 
• Östalliansen: Parthien har fått en massa beskrivning 
• Neutrala länder: Parthiens expansion och hur det påverkade Rikitien 
• Släkten och folkslag: Lite mer om freden i Wesel och Parthiens roll vid tiden 
• Rollpersonsmallar: Hanna Schörer har fått färdigheten Musik men tappat Uthållighet, 

uppdaterade alla mallar med nya flygmaskins- och vapenvärden 
• Färdigheter: Musik tillagd 
• Karaktärsdrag: Karaktärsdragsberättelse inkommer, plantering och skördande utgår, ”du 

awesome, jag sidekick” utgår 
• Handlingsresolution: Hur man deklarerar handlingar, funktionen att spärra slag och att 

pressa slag tillkommer 
• Konflikter: Konsekvenser från konflikter spärrar slag istället för att ge en negativ 

modifikation 
• Strid: Toppning utgår i sin nuvarande form och ersätts med att man kan aktivera 

karaktärsdrag för att få +3, man kan pressa ett slag innan det slås, skadeslag införs som 
motsatt slag mot stryktålighetsslag, skadenivå bestäms av skadeslagets resultat istället för av 
stryktålighetsslag, skadeeffekter spärrar slag för attribut istället för att ge -3, markstrid rejält 
slimmat, begränsnings- och bonuspotter utgår 

• Utrustning: Utrustningsegenskaper är inte längre extrapotter, och ersätts med spärrade och 
pressade slag  

• Flygmaskiner: Flygmaskiners egenskaper är inte längre extrapotter, och ersätts med 
spärrade och pressade slag, flygplanskategorier omdefinierade 

• Att spelleda Blå Himmel: Hur man skapar äventyr, beskrivningar och etiketter, detaljer i 
äventyrsskapande 

• Kampanjregler: Ute har synkats med nya skadesystemet, lite mer om medaljer och 
förtjänsttecken, lite puts på förbättring och karaktärsdrag, mer om nya rollpersoner, 
Stridsutmattning borttaget 
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• Appendix: Hjälpmedel: Konfliktformuläret byter namn till stridskort 
• Appendix: Kort: Nya kort för utrustning och flygplan, nya kort för huvudpott och egopott 
• Äventyr: Spelledarpersoner har fått etiketter, personlista tillagd 

Beta 7 (2012-12-26) 
• Karta: Ny kartbild över södra fronten och Saravien 
• Livet i krigets skugga: Mer om sjöfart 
• Rollpersonsmallar: Uppdaterade med nya spelvärden och färdigheter 
• Färdigheter: Tog bort färdigheten Kapital, lade till Artilleri och Jaktflygvapen 
• Handlingsresolution: Omtöckning dras inte av från handlingar längre, kvalitetsslag och 

plusfyra utgår 
• Strid: Delstrider och initiativ har ersatts med kedjor och läge, nya handlingar, nytt sätt att ta 

fram huvudpottens storlek, markstrid har byggts om på motsvarande sätt med läge, nytt 
skadesystem, manuellt påfyllda potter utgår 

• Utrustning: Vapen har nya värden, nytt avsnitt om vapenbalansering 
• Flygmaskiner: Flygmaskiner har nya värden 
• Appendix: Sysselsättningar: Uppdaterade med nya färdigheter 
• Appendix: Hjälpmedel: Turordningsbräde och initiativbräde utgår  
• Appendix: Kort: Nya kort för utrustning och flygplan, referenskort för initiativ handlingar 

utgår 
• Tjänstgöringsakt: Version 10, med ny skadesektion, minskad plats för vapen och skydd, och 

många andra uppdateringar 

Beta 6 (2012-10-14) 
• Teknikens under: Textputs, rättning av autoersättning i morsekod-tabellen, enhetspatronen 
• Fehnmeyer-kåren: Textputs 
• Europias länder: Kapitlet uppdelat i tre kapitel, Västalliansen, Östalliansen och Neutrala 

länder. 
• Östalliansen: Nytt kapitel, delar från gamla Europias länder hitflyttat 
• Västalliansen: Nytt kapitel, delar från gamla Europias länder hitflyttat 
• Neutrala länder: Nytt kapitel, delar från gamla Europias länder hitflyttat, mer fördomar om 

olika personer, mer om Kylarien 
• Rollpersonsmallar: Puts på mallarnas stämningstext 
• Färdigheter: Bättre språklista, bättre beskrivning av Kontaktnät 
• Karaktärsdrag: ”You awesome, me sidekick”, effekten av att skörda karaktärsdrag insatt 

efter att ha försvunnit 
• Konflikter: Bugg i sammanfattningen, Tillstånd byter namn till Konsekvenser 
• Handlingspotter: Inbakat i stridskapitlet, eftersom det bara är i strid som handlingspotter 

förekommer 
• Strid: Handlingspotter inbakat, rundor införda, turordning förenklat till vilken handling som 

sker först, tillståndet Utslagen beskrivet, läke- och reparationsregler omarbetade till något 
enhetligt 

• Att spelleda Blå Himmel: Lyfte över avsnittet om rollpersoner till Om Kampanjer 
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• Om kampanjer: Nytt kapitel om hur man lägger upp kampanjer, inklusive kampanjstruktur 
och hjälteresan 

• Appendix: Hjälpmedel: Kampanjformulär och antagonistformulär 
• Tjänstgöringsakt: Ny kryssruta Utslagen i skadesektionen 

Beta 5 (2012-04-08) 
• Livet i krigets skugga: Allt teknikprat utlyft till ett eget kapitel, mer om underhållning, nytt 

avsnitt om resor 
• Teknikens under: Nytt kapitel bestående av allt teknikprat från Livet i krigets skugga; mer om 

telegrafi, telefoni, fotografi, elmotor och generator, trådlös telegrafi, järn och stål, 
sprängmedel 

• Fehnmeyer-kåren: Flyttade ett avsnitt om adliga och tjänstegrader till Krigstjänst och 
militärer 

• Schloss Model: Litet avsnitt om vilka flygarna är. 
• Krigstjänst och militärer: Mer om tjänstegrader, om krigets lagar, krypton omstuvat, 

expanderat och förtydligat 
• Europias länder: Började lägga till fördomar 
• Rollpersonsmallar: Putsade karaktärsdrag 
• Färdigheter: Hur man förbättras 
• Karaktärsdrag: Man väljer nu bara ett karaktärsdrag från ras eller nation. 
• Handlingsresolution: Omtöckning dras inte av från stryktålighetsslag 
• Handlingspotter: Putsade bort sista resterna av potter i sociala konflikter, förklaring för 

potten Obeväpnad, lade till möjlighet att strunta i Utslagen och Omtöckning, tillägg på 
toppningen låser toppningar 

• Strid i Blå Himmel: Bugg med läkningstid för Allvarliga skador fixad, Passa initiativ kostar inte 
handlingspoäng, initiativbrädet, förtydligade vad Utslagen innebär, mer förtydligande om 
stryktålighetsslag, lade till möjlighet att strunta i Utslagen, lade till möjlighet att strunta i 
Omtöckning, Omtöckning dras inte av från stryktålighetsslag, akterskytt som tredje man 

• Utrustning: Lade till Obeväpnad och Improviserat vapen i vapenlistan, lade till beskrivning av 
dessa 

• Att spelleda Blå Himmel: Innan man skapar rollpersoner, uppstart och avslut av spelmöten 
• Appendix: Skapa rollpersoner: Punktlista över processen att skapa rollpersoner, man väljer 

nu bara ett karaktärsdrag från ras eller nation 
• Appendix: Hjälpmedel: initiativbrädet 
• Appendix: Kort: Potten Obeväpnad +3 tillförd till huvudpottskortet, initiativkorten 

uppdaterade 
• Appendix: Tjänstgöringsakt: Uppdaterad 
• Äventyr: Nytt kapitel med äventyret Döden har långa fingrar 

Beta 4 (2011-12-24) 
• Generellt: Attributet Skärpa byter namn till Finess. 
• En dag stod kanonerna tysta: Livet i krigets skugga utlyft till ett eget kapitel 
• Livet i krigets skugga: nytt kapitel, nytt avsnitt om teknik och kraft, nytt avsnitt om nöjen, 

mer om mat och ransonering 
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• Rollpersoner: Skärpa byter namn till Finess 
• Färdigheter: Skärpa byter namn till Finess 
• Konflikter: Kapitlet omdöpt från Sociala konflikter till Konflikter, kapitlet flyttat till före 

Handlingspotter, helt nytt system, tog bort jakter, dueller och krig, lade till romans 
• Handlingspotter: begränsningspotter ger -3 på slag när de används, det fungerar lite 

annorlunda att toppa slag, turordning nedslimmat, kapitlet bortkopplat från sociala konflikter 
som inte längre använder potter 

• Kampanjregler: Ny regel för att höja attribut 
• Appendix: Skapa rollpersoner: om skillnaden mellan kapten och lägre, och major och högre 
• Appendix: Hjälpmedel: ett bräde för att underlätta turordningshantering 
• Appendix: Inspiration: mer inspiration 

Beta 3 (2011-10-13) 
• Fehnmeyer-kåren: små tillägg om kårens storlek 
• Krigstjänst och militärer: rättningar, krypton i verkligheten 
• Europias länder: valutor, Parthien beskrivet i uppställningsform 
• Släkten och folkslag: små korrekturfixar 
• Rollpersonsmallar: termbyte från ”rollformulär” till ”tjänstgöringsakt”, putsad beskrivning av 

tjänstgöringsakten, bytte rubrik och ingress 
• Färdigheter: sorterade språklistan 
• Handlingspotter: begränsningspotter låser handlingspoäng som måste låsas upp, flyttade 

stycket om potter för spelledarpersoner till Att spelleda Blå Himmel 
• Strid i Blå Himmel: termbyte från ”rollformulär” till ”tjänstgöringsakt” 
• Att spelleda Blå Himmel: helt nytt kapitel 
• Appendix: Skapa rollpersoner: flyttade större delen avsnittet om spelledarens koll till 

kapitlet Att spelleda Blå Himmel 
• Appendix: Hjälpmedel: nytt kapitel 
• Appendix: Inspiration: nytt kapitel 
• Tjänstgöringsakt: ersätter rollformulär, ny sektion för språkkunskaper 

Beta 2 (2011-08-16) 
• Riktlinjer för öppen beta: ny sektion för uppdateringar (den här) 
• En dag stod kanonerna tysta: avsnittet ”Vad handlar Blå Himmel om” helt omskrivet 
• Krigstjänst och militärer: nytt avsnitt om kalfaktor, förbättrad ingress, tydligare 

organisationsbeskrivning i tabellform, avsnittet om den saraviska fronten inlyft från Om 
krigförande länder, krypton och regler för kryptoanalys 

• Om Europias länder: kapitlet ”om krigförande länder” byter namn, nationalpsyke under 
några nationer som bara listats som rubriker, avsnittet om den saraviska fronten utlyft till 
Krigstjänst och militärer, tabell med kortfakta till flera länder, mer information om de flesta 
länder 

• Rollpersonsmallar: helt nytt kapitel 
• Handlingsresolution: tillägg om modifikation på -3 på slag för kaskadfärdigheter om man 

saknar en underdisciplin som krävs  
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• Konflikter: termbyte från pöl till pott, lite småredigering, mer om hur man sätter upp 
handlingspölar 

• Färdigheter: färdighetslistan rättad och uppdaterad med listor över underdiscipliner till 
kaskadfärdigheter, kaskadfärdigheter ger en modifikation på -3 om slaget kräver en 
underdisciplin och man saknar den underdiscipliner, färdighetslistan omstuvad till en egen 
sida, ny färdighet Spel, några fler språk listas under Språk 

• Karaktärsdrag: fler karaktärsdrag i listan 
• Om flygmaskiner: fler flygmaskiner, vinddjurens värden har ändrats, lade till riktlinjer för att 

skapa fler flygmaskiner 
• Appendix: Skapa rollpersoner: mer om tjänstegrad, kalfaktor, lite småjusteringar gentemot 

Tidigare sysselsättningar 
• Appendix: Tidigare sysselsättningar: helt nytt kapitel 
• Kort: fler flygmaskiner, vinddjurens värden har ändrats, rättade ”handlingspölkortet” så att 

det numera står ”pott” istället för ”pöl” 
• Karta: furstendömena i Weldland uppdaterade 

Beta 1 (2011-07-17) 
• Första betaversionen. 
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Blå Himmel, En dag stod kanonerna tysta © Krister Sundelin 
Version 0.07, 2011-02-19 En dag stod kanonerna tysta 
/* Flygbild över fronten. Det är sönderskjutet landskap med två parallella skyttegravslinjer. Två 
flygplan patrullerar över ingenmanslandet. */ 

Så här ser vardagen ut för många miljoner soldater och civila i Europia: som ett ruttnande sår löper 
skyttegravarna från Norra innanhavet till den stora floden Kerpau, och vidare ut till Euxinska havet. 
Det är ett förött landskap med kratrar och ruiner. Det är sällan så tydligt som vid fronten, men flera 
städer, i synnerhet de i närheten av fronten, och landskapen däromkring ser likadana ut. Är de inte 
sönderbombade av artilleri, flygskepp och bomber så är de söndertrampade av miljoner man, 
marscherande för fosterlandet mot ära och död. 

Det stora kriget började för arton år sedan. Vad orsaken egentligen var spelar egentligen ingen roll 
nu längre. Kriget fick sitt eget liv. De stora grandiosa målen som sattes upp krympte stadigt allt 
eftersom linjerna blev mer och mer fastlåsta och fler och fler män kallades in i kriget. Till slut så slogs 
man bara för att fienden fortsatte att slåss, eller för att kamraten vid ens sida i skyttegraven inte 
slutade. 

Men en dag stod kanonerna tysta. 

Det stora kriget tog inte slut. Det var bara så att ingen orkade fortsätta. Med sina städer 
sönderbombade, med sina länder tomma på män och kvinnor som kan inkallas till krigstjänst, med 
sina ekonomier i ruiner, med folk som är trötta på skyddsrum och ransonering, med soldater i 
skyttevärnen med dysenteri, granatchock och kylfot, är det så förvånande att inget land har styrka 
kvar för att fortsätta kriget? 

Kanonerna står tysta, men ingen fred råder. Ännu har inte ledarna för de två stormakterna eller 
deras allierade satt sig vid förhandlingsbordet. Här och var, där det fortfarande finns granater och 
bränsle till kanoner, fordon och nationalism, så fortgår skjutandet. Då och då ekar ett skott över 
kraterlandskapet mellan skyttegravarna. Men på det stora hela är det tyst. 

Här och var har tystnaden formaliserats. Några generaler har vandrat över ingenmanslandet och 
förhandlat fram eldupphör, ibland för att vänta på freden som de hoppas på, ibland för att de saknar 
soldater och ammunition, men oftare för att de vet att soldaterna skulle ordervägra eller begå myteri 
om de försökte fortsätta kriget. 

Och det finns dem på båda sidor som verkar för att skydda den bräckliga tystnaden och verka för en 
fred mellan de båda axlarna. De har samlats under en gemensam symbol, en skir alpblomma, 
bräcklig, vit och skön men seglivad och enveten. De har valt att arbeta tillsammans, oavsett från 
vilken sida om fronten de kommer, och lägga sina respektive länders fiendskap åt sidan i fredens 
namn. 

Det här är deras berättelse. 



Blå Himmel: En dag stod kanonerna tysta  2 
 

Vad Blå Himmel handlar om 
Ska man ha en genrebeteckning på Blå himmel så är ”förstavärldskrigsfantasy” förmodligen den mest 
passande. Redan i början på projektet så myntades frasen ”Biggles med alver” för att beskriva Blå 
Himmel, men det finns förmodligen ett varumärke där någonstans som inte kan användas. Vi tänker 
oss en fantasymiljö med alver och flygande öar och andra fantastiska ting, men på en teknisk nivå 
med slagskepp, kanoner, flygmaskiner och kulsprutor istället för svärd, trollkarlar och ringbrynjor.  

Problemet med krigsrollspel är att krig är en svår miljö att göra något bra av i rollspel, eftersom 
krigsmiljöer av naturen är högst hierarkiska och rollspel av naturen är en rätt platt process. Det är 
mycket lättare i figurspel än i rollspel, där spelaren antar hela hierarkin.  

För att få förstavärldskrigsmiljön att fungera så valde vi att titta på förbrödringen över skyttegravarna 
under julen 1914, då tyskar och engelsmän möttes i ingenmansland, och gjorde den till ett tema för 
spelet. Ursäkten som vi hittade på är att kriget har pågått så länge att resurserna för parterna i det 
närmaste har tagit slut, så kriget har stannat av. 

Vi skapade en kår med frivilliga flygare – att de är flygare tyckte vi var viktigt, för ”Biggles med alver” 
är inte Biggles med alver utan Biggles – och lät den kåren ta på sig uppgiften att skapa förbrödringen i 
krigets slutskede då ingen part längre har resurserna att fortsätta stridigheterna. Vi lät den kåren ha 
en ganska platt hierarki, så att vi slapp problemet med hierarkisk organisation, och dessutom 
internationellt erkännande så att de kan verka någorlunda obehindrat. 

Slutligen skapade vi ett Europia som hade utrymme för det här kriget likaväl som all fantastik i form 
av alver, flygande slagskepp och annat underligt. 

Vad gör rollpersonerna? 
Rollpersonerna tillhör en frivilligkår, Fehnmeyer-kåren, som är en samling flygare och andra, som 
verkar tillsammans för att skapa fred. De är stationerade vid Femte flottiljen vid Schloss Model, en av 
kårens ca tjugotalet flottiljer, tillsammans med andra frivilliga med samma uppgift. 

Det är en enorm och något luddig uppgift att ”skapa fred”. Strategin hos Fehnmeyer-kåren är att 
arbeta bland gräsrötterna, och bygga upp ett förtroende mellan de båda parterna på lokal nivå, som 
sedan kan växa uppåt till de makthavare som har förmågan att göra någonting åt saken men inte det 
handlingsutrymme som krävs. Genom att arbeta lokalt och långsiktigt, stabilisera fronten och ”tina 
upp frosten” i relationen mellan parterna så kan man ge dessa makthavare det handlingsutrymme 
som de behöver för att få igång fredssamtal. 

Till sin hjälp har Fehnmeyer-kåren finansiering och resurser från ett råd av neutrala icke-krigförande 
länder, plus till viss del de resurser som några krigförande länder avstår till kåren. Från de neutrala 
ländernas krigsövervakande råd har Fehnmeyer-kåren mandat och dessutom skydd genom 
krigslagarna. 

Det är dessa resurser, mandat och skydd som rollpersonerna har att använda för att verka mot fred i 
Europia. 

Vad gör spelarna? 
Det är inte bara rollpersonerna som ska ha något att göra. Det ska omsättas i praktiken av spelarna 
också. Här är några möjliga situationer där spelarna aktiveras. 
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Detektivarbete: Det finns ett mysterium: antingen en slutsats som spelarna inte har listat ut än, eller 
någon faktum som de inte har tillgång till. Vem sprängde? Vart har divisionen tagit vägen? Vad står i 
det här krypterade meddelandet? Utmaningen är att lista ut den slutsatsen eller få tag på detta 
saknade faktum.  

En del av dessa utmaningar löser man genom att spelarna kikar på den information de har och drar 
en slutsats från det. Andra utmaningar löser man genom att så effektivt som möjligt använda sina 
färdigheter för att dra fram de fakta man behöver. 

Förhandling: I en förhandling gäller det att hitta en kompromiss som alla sidor känner att de kan 
acceptera. Ibland är spelarna intressepart i förhandlingen, ibland är de medlande part med uppgift 
att hitta den där kompromissen själva. I båda fallen handlar det antingen om att rollgestalta 
förhandlingen och lägga fram fungerande argument, eller om att använda sina färdigheter i en social 
konflikt. 

Strid: En hel del strid ingår. Trots allt är Blå Himmel ett rollspel, och dessutom ett som utspelar sig 
mitt under brinnande krig. En del av dessa kommer att utspela sig på marken. Vanligen är det små 
skärmytslingar, exempelvis när vapensmugglare blir påkomna med byxorna nere eller när man vill 
hindra partisaner från att lyncha någon som de tror är överlöpare. Andra strider kommer att utspela 
sig i luften, till exempel för att någon inte vill att Fehnmeyer-kåren ska se det där som händer på 
marken under dem, eller för att spelarna fattar beslutet att stampa med foten och låta bomber och 
maskingevär tala. I sällsynta fall kan det bli fråga om regelrätta fältslag, där striden omfattar 
kompanier eller regementen, långt fler personer än rollpersonerna och några fiender. 

I samtliga fall används ett regelsystem där man måste hushålla med den energi (uthållighet i 
markstrid, höjd och fart i flygstrid) och de fördelar man har så att de inte tar slut innan striden har 
nått ett avslut. 

Socialisera: En av förutsättningarna för att det ska bli fred är att Fehnmeyer-kåren får tillgång till 
lokala makthavare, oftast civila administratörer, traktens adelsmän, befälhavare på båda sidor, 
partisanledare, politiska ledare och en och annan skurk, och bearbeta dessa till att ha så pass mycket 
förtroende för deras fiende att de kan sitta vid förhandlingsbordet. Detta handlar mestadels om 
rollgestaltande, men kan i vissa fall även bli en fråga om sociala konflikter.  

Skapa personliga berättelser: Utöver det så finns det sociala spelet mellan spelarnas rollpersoner. 
Den kanske viktigaste uppgiften för spelarna är att skapa personliga berättelser, inte bara för sina 
egna rollpersoner utan även för de andras. Blå Himmel handlar i första hand om rollpersonerna, så 
spelarnas huvudjobb är att skapa berättelserna om dem.  

Ett viktigt verktyg är rollpersonernas karaktärsdrag, och mycket av det handlar om att rollgestalta 
dessa eller få ens medspelare att rollgestalta sina genom att hänsyfta till dem. För det mesta är detta 
rent rollgestaltande, men inte så sällan kan det komma in en konflikt också. Kan man till exempel dra 
in en annan spelares karaktärsdrag Hätsk i berättelsen och dra det så långt att denne dras till duell, så 
har man en fin konflikt och en berättelse också.  

Ett annat verktyg är kamratpoäng och kamratpotten, ett något mer subtilt system som är till för att 
få spelarna själva att sätta upp sociala regler. Det finns ingen spelregel som tvingar spelare att lägga 
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kamratpoäng i potten eller hindrar spelare att ta poäng från potten, men det uppstår snart sociala 
regler spelarna emellan kring dessa baserat på tillit och förtroende. 

Vad gör spelledaren? 
Precis som i de flesta rollspel så har spelledaren uppgiften att skapa ramberättelsen för 
rollpersonerna. Ramberättelsen kan gärna börja med någonting som vissa spelledarpersoner vill, 
men allt eftersom spelet fortlöper så händer saker lika mycket på spelarnas initiativ som på 
spelledarpersonernas.  

Målet är inte att den här ramberättelsen ska vara huvudberättelsen, utan att det är just en 
ramberättelse som ska fungera som katalysator för rollpersonernas personliga berättelser. Det är 
inte så viktigt att berätta hur kriget slutade, skurken nedgjordes och alla levde lyckliga i alla sina 
dagar efteråt, utan att berätta hur rollpersonerna fick slut på kriget och hur de förändrades i och med 
det. Spelledarens uppgift blir därför att guida spelarna genom ramberättelsen och få dem att skapa 
sina personliga berättelser under tiden. 

Utöver det tillkommer ett antal tekniska uppgifter, som att bygga äventyr och utmaningar, berätta 
om världen och döma regelfrågor – de vanliga uppgifterna för en spelledare. 

Vad kriget handlar om 
Det stora kriget är huvudsakligen en konflikt mellan å ena sidan en västallians centrerad kring de 
båda länderna Weldland och Urenien; å andra sidan det Meroviska kejsardömet med associerade 
nationer. Många fler länder finns på båda sidor i kriget, men Weldland, Urenien och Meroviska 
kejsardömet är de tongivande i respektive allians. Kriget utkämpas inte heller enbart i Europia, utan 
även i kolonier och besittningar i många världsdelar. 

Officiellt började kriget i Weldlandsprovinsen Saravien, där hunnosaravierna, en merovisk minoritet i 
nordöstra Saravien, ville bli självständiga eller anslutas till meroviska kejsardömet. Bråket ledde till en 
hård weldländsk aktion mot hunnosaraviska upploppsmän, och på grund av det gick Meroviska 
kejsardömet in i östra Saravien i augusti 1872 för att ”skydda” hunnosaravierna. Det kunde inte 
Weldland tolerera, och förklarade krig inom några dagar. Fler krigsförklaringar följde och Europia 
polariserades snabbt. 

Inofficiellt är det Stora kriget ingenting annat än en förlängning av ett antal krig från andra halvan av 
sjuttonhundratalet och första halvan av artonhundratalet. Det har varit fler krig mellan Weldland och 
Merovia, och tidigare mellan furstarna och adelsherrarna i respektive riken kring Euxinska havet, än 
vad någon orkar räkna. Följaktligen är ”meroven” alltid fienden som weldländarna alltid planerar nya 
krig för, och Weldland har alltid varit arvfiende för merovierna. 

Man hade tre årtionden av fred innan kriget, tack vare en ömsesidig avskräckning genom en stor 
stående här och ett antal ”buffertstater”. De stående härarna var naturligt begränsade av hur många 
man som kunde kallas in, och buffertstaterna, huvudsakligen Polmerovien, Brevorien och Rikitien, 
gjorde att det skulle bli kostsamt att inleda ett nytt krig.  

Ungefär 1860 ändrades det i och med de nya flygskeppen. Flygskepp gjordes möjliga med 
Zehntruder-maskinen, som kunde skapa lyftkraft från mekaniskt arbete. Den var oerhört 
kraftkrävande, och bara en större drivanläggning kunde generera nog kraft för att använda dem. 
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Ungefär samtidigt så började ångdrivna pansarskepp ersätta de gamla segelskeppen av trä. När dessa 
två utvecklingar kombinerades skapades flygskeppet.  

1859 kom så uppfinningen som var spiken i kistan för freden: flygslagskeppet Seiner Majestät 
Luftschiff Zerstörer. Som de flesta andra flygskepp så kunde hon färdas både i luften och på vattnet. 
SMLS Zerstörer var stor, snabb, med lång räckvidd och en imponerande beväpning och bepansring: 
ett deplacement på 18 000 ton, längd på 161 meter, fyra ångturbiner med totalt 23 000 hästkrafter, 
27 tolvpundkanoner och fem dubbelbatterier med tolvtumskanoner och ett pansar på upp till tio 
tum. Hon kunde färdas över 6 000 sjömil på vattnet och över 500 sjömil i luften med en fart på tio 
knop, och hade en toppfart på 21 knop i vattnet och 24 knop i luften. Från Euxinska havets norra kust 
skulle hon kunna rusa norrut till Zjitomir i Rokitna på bara tio timmar och ödelägga staden med 
nästan 1000 ton artillerigranater och bomber. Hon skrämde slag på merovierna, som var tvungna att 
kontra för att över huvud taget kunna upprätthålla den ömsesidiga avskräckningen. 

Därmed inleddes en dödlig flygskeppskapprustning. Det kom större flygskepp, snabbare flygskepp, 
flygskepp med längre räckvidd, större kanoner och tyngre pansar, alltihop motiverat med att man 
inte kunde låta andra sidan få ha övertaget. Flygskeppskapprustningen smittade av sig på armén och 
även andra länder drogs in i vad som var en kapplöpning mellan Meroviska kejsardömet och 
Weldland. Samtidigt trissades propagandan upp, och andra sidan svartmålades för att det skulle vara 
mer tydligt varför man behövde rusta upp. Propagandan blev snabbt en sanning i sig själv, som till 
slut gjorde det Stora kriget oundvikligt. 

I augusti 1872 brast det. 

Vilka krigar 
Det finns inte några länder som inte har påverkats av kriget. Alla har drabbats, på ett eller annat sätt. 
Om inte annat så märks det genom att ländernas ekonomier antingen är på krigsfot eller redo för att 
snabbt omställas till krigsekonomi. 

Några länder har lyckats hålla sig utanför kriget. En del av dem har värnplikt, andra har yrkesarméer. I 
båda fallen är de i högsta beredskap, redo utifall att kriget kommer till dem. Det är regelbundna 
övningar och manövrer; luftvärnspjäser har posterats vid viktiga städer, och det finns spaningsposter 
längs med gränser och kuster.  

I de krigförande länderna är yrkesarmé inte längre ett val, utan värnplikt är ett måste. Alla vuxna män 
som kan undantas från krigsproduktion är inkallade i krigstjänst. I många fall har kvinnor fått ta deras 
plats i fabriker och jordbruk så att männen kan dra i fält. I några fall, som till exempel det halvt 
ockuperade Urenien, så har till och med ogifta kvinnor över realskoleåldern kallats in för krigstjänst. 

Västalliansen 
Västalliansens länder omfattar åtta länder plus deras kolonier och besittningar. Grovt räknat talar vi 
om ca 250 miljoner undersåtar. Av dessa har ca 6 miljoner dödats i strid, 20 miljoner sårats och ca 7 
miljoner saknas eller är krigsfångar. Det är ungefär en fjärdedel av alla män som förolyckats (och inte 
en oföraktlig andel kvinnor, om än mycket lägre), och majoriteten av dessa är över 17 och under 40. 

Ungefär en fjärdedel av västalliansens trupper är kolonialtrupper. Av dessa är ungefär hälften färgade 
och andelen ökar hela tiden. 
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Östalliansen 
Östalliansen domineras av Meroviska kejsardömet med ca 173 miljoner undersåtar, och dess 
allierade. Den utgörs av ett kejsardöme, ett kalifat, en stamfederation, fyra kungariken och två 
konstitutionella monarkier. Totalt uppgår östalliansens medborgare till ungefär 220 miljoner 
människor. 8 miljoner har stupat, omkring 21 miljoner sårats och ungefär 8 miljoner är krigsfångar. 
Precis som i västalliansen drabbar detta speciellt män i åldersgruppen 17 till 40. 

Ungefär en sjättedel av östalliansens trupper är kolonialtrupper och ungefär en tredjedel av dessa är 
färgade. Däremot är nästan en tredjedel av kejserliga meroviska hären från landets östra delar och 
utgörs därför av asiater; därtill kommer östalliansens viktigaste allierade, det Parthiska riket. Båda 
dessa räknas som färgade och förlöjligas av västalliansen – nidbilden av den meroviske soldaten är en 
snedögd gulhyad kosack med pälsmössa och höjd kroksabel, och nidbilden av en parthisk soldat är en 
mörkhyad kamelryttare med tunn mustasch, kroknäsa, turban och vida byxor. Det är inte helt 
oproblematiskt att göra så, med tanke på västalliansens beroende av kolonialtrupper, som inte sällan 
är just mörkhyade eller asiater. 

Neutrala länder 
Europias neutrala länder kommer inte undan kriget. Till och med de västliga örikena Lyonia och 
Saxland drabbas av det oinskränkta sjökriget och tvingas ransonera. Trots det klarar de sig hyfsat bra. 
Till att börja med så har de sluppit de enorma förlustsiffrorna och har inte förlorat en hel generation 
av unga män, och deras industrier, kanaler och järnvägar har inte bombats sönder. Det har dock 
kommit frivilliga från flera av dem.  

”Neutrala länders krigsövervakande råd” är en sammanslutning av halvdussinet europiska länder, 
vars uppgift bland annat är att övervaka och dokumentera krigsbrott och skydda det internationella 
Röda Korsets verksamhet. Denna verksamhet har kommit att omfatta flera andra 
frivilligorganisationer, varav den mest omskrivna och omdebatterade är Fenhmeyer-kåren.  

På andra sidan Aitopiska havet finns kontinenterna norra och södra Vespakia. Södra Vespakia 
domineras av före detta iberiska kolonier och ett par weldländska, medan norra Vespakia mestadels 
är saxländska, langosinska, langedokiska, algoviska och frisländska kolonier eller före detta kolonier. 
Länderna på de båda västliga kontinenterna har i stort sett kommit undan kriget helt oskadda, utom 
de kolonier (huvudsakligen tillhörande Västalliansen) som har fått sända trupp och förnödenheter till 
de krigande staterna i Europia.  

Några av dem har tagit tillfället i akt och gjort sig fria från sina kolonialherrar. Trots det är de, på 
grund av att det var relativt nyligen som de bildades och de därför inte är så utbyggda, inte 
dominanta i vare sig politik eller ekonomi. Det finns dock ett maktvakuum tack vare kriget, och en del 
av dem har fått ett rejält politiskt och ekonomiskt uppsving tack vare det omättliga behov av materiel 
och råvaror som de krigförande parterna har.  

Fennoskandien 
En sidohändelse i skuggan av det stora kriget är det nordiska inbördeskriget i Fennoskandien. Det 
råkar bara inträffa samtidigt och vara minst lika blodigt som dess kontinentala motpart, och även om 
ingendera sida är allierad med någon av sidorna i det Stora kriget så är de två krigen ändå 
sammanknutna.  
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Ursprungligen var Fennoskandien neutralt, men när regeringen allt mer svängde åt västalliansen till 
så protesterade de östliga provinserna, eftersom dessa skulle bli de första att ta emot det meroviska 
anfallet som alla trodde var oundvikligt. Upplopp ledde till blodbad, och blodbad tände 
inbördeskrigets flamma.  

Fennoskandien har en ganska lång historia som ett stolt kungarike av sammanslutna broderfolk 
under en krona runt omkring Norra innanhavet. Upprepade gånger har de fått ta till vapen mot 
merovier, urener och frisländare, och även om man förlorat delar av sitt kungarike så stod man fram 
till nyligen starka. Därför kunde de till en början hålla sig undan det Stora kriget när det svepte fram 
under Europia. 

Till slut gick det inte längre att stå emot trycket, och sakta drogs kungariket allt mer mot västalliansen 
till. Det var inget de östra delarna av riket tyckte om – de insåg snabbt att de skulle bli slagfältet mot 
merovierna i det kommande kriget. Protester ledde till upplopp och upplopp ledde till blodbad, och 
så var inbördeskriget ett faktum. 

Det finns inte en samlad front i Fennoskandien, utan flera fickor med sympatisörer till endera sidan. I 
många områden är det ren gerillakrigföring där det inte finns någon front alls. 

Varför kriget har stannat av 
Efter arton år har kriget slutligen stannat av. En stor bidragande orsak var slaget vid Sendreland. 

Det sades aldrig rakt ut vid planeringen, men västalliansen var medvetna om att det skulle bli det 
sista försöket att bryta igenom linjerna. Krigsekonomin var körd i botten och länderna i västalliansen 
var djupt skuldsatta. Infrastrukturen var i stort sett sönderbombad, och krigsviljan hos folket var i 
princip noll. Om genombrytningen skedde så kunde man fortsätta med att återta förlorad mark, men 
inte mycket mer. Kanske kunde Polmerovia befrias, men man skulle aldrig nå Merovias hjärtland eller 
Kurevsk, huvudstaden i kejsardömet. Men om man kunde återta det som förlorats i kriget så skulle 
man kunna lägga fram en fredstrevare till tsaren, och kanske på så sätt få slut på kriget med någon 
form av status quo ante.  

Det gick inte som planerat. 14 flygskepp med ett tonnage på totalt 114 800 ton sänktes, 6600 sjömän 
och närmare 330 000 infanterister och kavallerister fick sätta livet till i våroffensiven 1889. 
Meroverna slängde in allt de hade och lyckades hålla undan i det största och bittraste slaget i kriget, 
och offensiven rann ut i sanden i juni 1889. Västalliansen satsade allt på ett sista tärningskast och 
förlorade, men det gjorde även meroverna. Inte heller de gick vinnande ut ur kriget. 

Det här var två år sedan. Sedan slaget om Sendreland så har båda sidor försökt att bygga upp 
styrkorna för en ny offensiv, men trots det har de inte lyckats. Offensiva operationer tog i stort sett 
slut den sommaren, för att ingendera sidan kan få fram tillräckligt med skepp, ammunition, 
flygmaskiner, män, kanoner och gevär för att göra något samlat offensivt. Det kan ta flera år innan 
någondera sidan har styrkan att göra något större igen. 

Situationen lokalt 
Över fronten som helhet är det ganska stilla, eftersom ingendera har råd att fortsätta operationer på 
stor skala. Samtidigt är det inte fred, eftersom de grundläggande motsättningarna fortfarande är 
långt ifrån en lösning och det därför inte finns någonting att förhandla om. 
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Lokalt kan det se annorlunda ut. På flera ställen, speciellt i Höhenwald söder om Sendreland, pågår 
fortfarande stridigheter. Visserligen är det inte på den nivån som var under slaget för två år sedan, 
men fortfarande utövas artilleridueller och patruller i skogarna stöter ibland på varandra och utväxlar 
skottsalvor.   

På andra ställen, som till exempel vid Parovine i Saravien, har befälhavare slutit avtal om eldupphör 
tills vidare. Det finns ställen, som till exempel strax norr Parovine vid Marienburg och Nebelberg, där 
det inte finns ett formellt avtal, men att man ändå inte skjuter på varandra eftersom det är brist på 
materiel, förnödenheter och ammunition på båda sidor.  

Finns det ett formellt avtal så får Fehnmeyer-kåren, en frivilligkår med flygare som arbetar för att 
främja möjligheten för fred, ofta uppdraget att övervaka att avtalet följs. Finns det inte ett formellt 
avtal så flyger Fehnmeyer-kåren ofta där i alla fall och rapporterar till båda sidor hur den andra sidans 
trupp förflyttar sig. 

Den saraviska fronten 
/* Karta över fronten */ 

Den saraviska fronten sträcker sig ungefär 400 km, från bergen vid Rikites gräns i nordväst, längs med 
floden Sareva ner till Parovine och sedan österut till gränsen mot Merovi. Vid det här frontavsnittet 
finns den kejserliga meroviska hären på den nordöstra sidan tillsammans med några saraviska 
frivilligkårer, weldländska Tolfte armén dominerad av weldländare och urenier på den sydvästra, och 
rikitiska vinddjursspaningsregementen vid gränsen till Rikitien i bergen.  

Det är ett ganska varierat frontavsnitt. Den östra flanken domineras av de massiva skyttegravarna 
tvärs över Sareva-dalen över vad som en gång i tiden var bördig jordbruksmark, upp till bergen till 
den meroviska gränsen.  

Den nordvästra flanken löper längs med Sareva, ett biflöde till floden Kerpau, och båda 
flodstränderna är väl befästa så att landstigning är i det närmaste omöjlig. De broar som finns över 
Sareva är sedan länge förstörda. Här står härarna och stirrar över floden. Ibland försöker endera 
sidan på sig en kommandoräd över floden, och då och då försöker man även föra spioner eller 
flyktingar över floden här. Men har man inte kontroll över broarna, eller om de är förstörda, så är det 
i det närmaste omöjligt att göra en landstigning över den strida bifloden. 

Flankerna möts i Parovine, en stad som numera antingen är militärläger eller ruiner. Det finns inte 
många civila kvar i Parovine. Här finns också den enda bron över Sareva längs med fronten som inte 
är förstörd – en massiv järnvägsbro i stål, och en bro som ingen vill förstöra. Västalliansen behöver 
den för att föra materiel över floden i händelse av en motoffensiv, och merovierna behöver den 
förstås om man lyckas bryta igenom skyttegravarna i söder och sedan svänga västerut.  

Även i de delar av Saravien som inte är skyttegravar så påverkas livet av kriget. I nordöst är man 
ockuperad av Kejsardömet Merovi, och i sydväst är man ”ockuperad” av Weldland. På båda sidor 
finns partisaner som på ett eller annat sätt kämpar för Saraviens frihet. 
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Box: Startpunkter 
När vi skrev Blå himmel så utgick vi från den saraviska fronten som startpunkt för kampanjen, i 
synnerhet Schloss Model några mil nordväst om järnvägsknutpunkten Pravensee norr om Parovine, 
och med en strålande utsikt över floden Sareva, där Fehnmeyer-kåren har stationerat Femte 
flottiljen. Det ger närhet till hela den saraviska fronten och gott om möjligheter till äventyr i området, 
och det är en ganska bra introduktion till miljön och konflikten som helhet. 

Det är inget krav att börja spelet just här. Det går alldeles ypperligt att hitta på egna frontavsnitt och 
egna länder. I så fall kan Schloss Model och den saraviska fronten tjäna som inspiration. 

Västalliansens strategi: Armégrupp Syd 
/* Karta över Armégrupp syd */ 

Hur omfattande den saraviska fronten än är så är det bara den västra flanken för Armégrupp Syd 
under fältmarskalk greve Franz Höcke von Greiz.  

Saravien är en vidsträckt men instängd dal omgiven av höga berg, där merovierna har svårt att få in 
resurser i mängd utan att det märks. Meroven måste flytta materiel, förnödenheter och trupp över 
ett par smala bergspass i de Hunniska bergen i nordöst, vilket gör uppmarschen svår eller näst intill 
omöjlig.  

För von Greiz är det därför rätt uppenbart att varje merovisk framstöt kommer i sydöst i Bosporien, 
inte i Saravien. Han har därför inga problem alls med att Fehnmeyer-kåren försöker förhandla fram 
en vapenvila på den saraviska fronten. 

Skulle Von Greiz inleda en kampanj för att befria Saravien så skulle hans första problem vara att ta sig 
över den breda och strida floden Sareva.  Därefter måste han kämpa sig över Hunniska bergen.  Det 
är svårt nog för meroverna att föra över den materiel som krävs för att ockupera Saravien den vägen; 
det torde vara snudd på omöjligt för weldländarna att utkämpa en offensiv där. På så sätt blir 
Saravien en återvändsgränd för von Greiz. 

De alternativ han har ligger i öster. Ska han klämma åt merovierna så måste han antingen bryta sig ut 
ur fickan mellan Kerpaus norra strand och Hunniska bergen, eller så gör han över Kerpau in i Rokitna 
från Bosporia, eller så genomför han en landstigning någonstans i Rokitna från Euxinska havet.  

Ska han klämma åt Parthien så får han antingen göra en landstigning i norr från Euxinska havet, eller i 
söder från Södra innanhavet. Att knipa åt den parthiska arkipelagen är jobbigt och leder ingen vart, 
och att gå över Bosporen är i det närmaste omöjligt. Det är dock inget realistiskt alternativ, eftersom 
han saknar trupp och fartyg; han har ungefär åttahundra tusen man att försvara en front som är 
nästan dubbelt så lång som fronten i norr. 

I det sammanhanget blir Saravien på sin höjd ett avledande element som binder upp trupp som inte 
snabbt kan förflyttas därifrån. Hans stora problem är att han också måste hålla ryggen fri från en 
landstigning från Parthien, antingen i norr i Bosporia från Euxinska havet eller tvärs över Euxinska 
näset, eller i söder över havet in i Egeia. 

Samtidigt kan man inte göra eftergifter, eftersom ett utbrott från nordöstra Saravien skulle hota att 
skära av försörjningslinjerna till Euxinska havet och därmed skära av hans armégrupp från Weldland. 
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Det får inte hända! Därför har von Greiz inte uteslutit en invasion med målet att göra sig av med det 
hotet. Han ser dock hellre en vapenvila, eftersom det uppnår samma resultat fast till mycket lägre 
kostnad. 

För att lösa uppgiften har armégruppen fem arméer. En är den egeiska armén som svarar för hela 
Egeias försvar inklusive öarna, och den är i det närmaste självständig. Bosporiska Första armén håller 
bosporen medan Andra armén håller Kerpaus delta. Den weldländska Åttonde armén håller den 
ockuperade fickan i Rokitna och Kerpaus bank öster om den fickan, och den weldländska Tolfte 
armén håller den saraviska fronten. 

Västalliansen i Saravien: Tolfte armén 
Tolfte armén är inte särskilt stor, bara tre kårer om totalt 98 000 man. General Röse, som har befälet, 
har tre armékårer till sitt förfogande: XXX armékåren under generalmajor Adelheid Gerhardt som 
svarar för den nordvästra delen från Rikitiens gräns till Pravensee; VI armékåren under 
generallöjtnant Matthias Frunde som svarar för flodövergången i Parovine plus staden med omnejd; 
och XXVIII armékåren under generallöjtnant Georg Stuckhart som svarar för östra sidan av Sarevas 
floddal upp till bergen. 

Deras uppgift är till största delen att se till att den meroviska Nittonde armén på andra sidan inte kan 
bryta sig ut. I synnerhet generalmajor Gerhardt är frustrerad över detta, eftersom hon verkar få 
avsluta sin lysande och för Weldland mycket ovanliga raketkarriär (än mer ovanlig eftersom hon är 
kvinna) med att bevaka flanken i en återvändsgränd som ingen vettig merovier skulle anfalla. 
Stuckhart och Frunde har ett mer spännande jobb eftersom Parovine och Sarevas östra sida är mer 
troliga att meroven skulle angripa. 

Östalliansens strategi: Front Rokitna 
/* Karta över Front Rokitna */ 

Front Rokitna, uppkallad efter den sydvästra provinsen som så att säga ”sticker ut” in i Hunniska 
bergen norr om Bosporia, lyder under fältmarskalk hertig Aleksej Verenov. Hans parthiska allierade i 
syd står formellt inte under hans befäl, men i praktiken skulle ett anfall in i Egeia eller Bosporia 
enbart ske på hertigens order.  

Hertig Aleksejs mål är södra innanhavet. Kan han komma dit så kan han göra en snabb uppmarsch 
längs med kusten till södra Weldland. Därigenom skulle man kunna ta Weldlands enda kust och skära 
av all sjötrafik till Weldland, vilket skulle svälta Weldland till underkastelse. Även om man inte lyckas 
ta den weldländska kusten så kommer man i varje fall att effektivt hota sjötrafiken i den smala 
bukten.  

I fälttåget mot Weldlands mjuka buk kommer Aleksej förmodligen behöva ge sig på två neutrala 
nationer, Sarojen och Herzien. Dessutom kommer han få ge sig på två till Weldland allierade stater 
som hittills varit relativt förskonade från krig, Egeia och Laveria. 

Saravien på Aleksejs högra flank är i det sammanhanget en avledande manöver. Kan han binda upp 
tillräckligt mycket av västalliansens trupp där så kan han bryta igenom vid Kerpau och ta sig över 
Sarojiska bergen ner till kusten, i synnerhet om ett sådant anfall kan göras samordnat med ett 
parthiskt anfall in i Bosporia eller Egeia.  



Blå Himmel: En dag stod kanonerna tysta  11 
 

Av den anledningen stöder han allting som gör den saraviska fronten så instabil som möjligt. Han har 
till exempel ingenting emot saraviska frihetskämpar och han uppmuntrar en pennalistisk ockupation 
som tvingar weldländarna att befria Saravien om offensiven kommer igång. Han ser mer än gärna till 
att det är spänt mellan Rikite och Weldland, så bara av den anledningen försöker han förhandla ett 
avtal med Rikite som gör det möjligt att förflytta trupp från Front Polmerovia till ockuperade 
Saravien. Och framförallt uppmuntra han sina saraviska befälhavare att motarbeta Fehnmeyer-kåren 
i det tysta, eftersom ett lugnt frontavsnitt är det sista han behöver. Han kan dock inte göra det 
öppet, eftersom han vet att moralen bland mannarna är låg och att det finns en risk för uppror om 
han framstår som en krigshetsare. 

Det yttersta målet är den meroviska tronen: hertig Aleksej är en av fyra tronpretendenter om kejsar 
Nikolaj skulle dö, och hans chanser att vinna tronen ökar betydligt om han kan tvinga Weldland till 
underkastelse eller eftergifter. 

Östalliansen i Saravien: Nittonde armén 
Nittonde armén ockuperar den nordöstra tredjedelen av provinsen Saravien, inklämd mellan Rikitien 
i norr, hunniska bergen i öster och floderna Sareva och Kerpau i väster och öster. Den består av tre 
armékårer om 104 000 man totalt. 

Semoroska-kåren under generalmajor Dmitri Mysjkin ansvarar för den högra flanken, från Rikitiens 
gräns norr om Sachsthal till strax söder om Möchen. Där tar generalmajor Andrej Severnov över 
frontavsnittet och håller avsnittet ner till och inklusive Parovine med Zdrajevna-kåren. Den sista biten 
från öster om Parovine upp till bergen hålls av Kaskadiska kåren under befäl av generalmajor 
Gennadij Arkov.  

Nittonde armén leds officiellt av general Vissarin Namorov, men den gamle gubben är så skröplig att 
han sällan är på plats. Hans ställföreträdare, generallöjtnant Viktor Krupatov, är heller inte mycket att 
hänga i julgranen: i princip är han där för att han är bra på att säga ”ja” till hertig Aleksej. I praktiken 
är det Mysjkin som har frontansvaret. 
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Det finns inget land i Europia som inte har påverkats av kriget. Oavsett om man är i krig eller inte så 
har kriget fått konsekvenser. Även icke-krigförande länder måste ha höjd beredskap utifall att kriget 
kommer. Handeln har förstås också påverkats, inte bara genom att ens krigförande handelspartners 
måste prioritera krigsvaror utan även genom att handelsblockader till sjöss även påverkar dem som 
inte är i krig. Så även bland de icke-krigförande länderna så är många varor ransonerade.  

Det lär ta lång tid efter att kriget är slut innan man kan nå någon form av normaltillstånd, och därför 
kan det vara svårt för någon som inte är uppvuxen i krigets skugga så kan det vara svårt att förstå hur 
det civila livet i Europia anno 1891 ser ut. 

Ett nedsläckt Europia 
Det är mörkläggningspåbud i Europia. Man släcker alla ljus för att fiendens flygskepp och fartyg och 
flygmaskiner inte ska ha några landmärken att navigera efter. Gatlyktorna är inte tända och alla rum 
måste vara nedsläckta eller ha tjärpapp eller tjockt svart tyg för fönstren. Dörrar ska ha en ljussluss i 
form av ett tjockt draperi innanför dörren så att ljuset inte slipper ut när dörren öppnas. Till och med 
rökning utomhus kan ge böter. 

De lyktor som trots allt behövs för att folk ska kunna utföra sina nattliga arbeten är försedda med en 
nerfällbar skärm, som enbart lyfts när ljuset behövs. För att inte förstöra nattsynen så är många 
lyktor försedda med ett rött filter. På så sätt får man ett rödaktigt sken när man behöver det, utan att 
man blir helt blind när skärmen fälls ner. 

En ny uppfinning är batterilyktan. Den gör ungefär samma sak som en vanlig lykta, fast drivs av ett 
elektriskt batteri istället för kerosin. Fördelen med dessa är att de kan slås av och på efter behov, 
bara drar ström när de är påslagna och blir inte lika varma som en normal lykta. Nackdelen är att de 
är ljussvaga och att de inte lyser lika länge. Dessutom är de dyra. 

I staden 
En sak som man snart märker är att det är ont om yngre män i städerna. De yngre män som man ser 
är oftast i uniform och hemförlovade på permission, eller skadade soldater som skickats hem. 
Männen är oftast äldre som undantagits från krigstjänst, eller bara pojkar som ännu inte kallats in 
och vars mödrar fruktar att deras tur snart kommer. I fabrikerna ser man ofta kvinnor i blåställ, som 
med skicklighet och styrka handhar de maskiner som männen fått lämna bakom sig när de fått byta 
blåställ mot uniform och skiftnyckel mot gevär. 

Det är inte många motorfordon på stadens vägar. Det går att få tag på kerosin om man vill, men den 
är hårt ransonerad. Varulastbilar, ambulanser och brandbilar kan fortfarande komma undan, samt en 
och annan rik industrimagnats bil. Men för den övre medelklassen har möjligheten att ha råd att köra 
bil – en möjlighet som fanns innan kriget – försvunnit. Istället för motorfordon hittar man 
hästdroskor, hästdragna vagnar, en och annan spårvagn (eldriven eller dragen av häst), fotgängare 
och cyklar. 
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I saluhallar och marknader finns mat att få tag på numera, i alla fall sporadiskt. Kött och 
matkonserver är ransonerade, förstås, men rotfrukter, lök och bröd börjar bli fritt igen. Färska 
grönsaker och frukt finns ibland, när de har hunnit transporteras från landsbygden i tid, men då 
oftast till hutlösa priser. 

Man ska dock inte vara så säker på att man får de riktiga varorna. Efter tjugo års krig så är riktigt kött, 
riktigt kaffe, till och med riktigt tyg en lyx. Det saknas inte uppfinningsrikedom i bristen; det finns 
syntetiskt gummi, kaffesubstitut, köttsubstitut, syntetiskt kakao, mjölkersättning, tobakssubstitut, 
pappersblöjor och många andra ersatz-produkter.  

En del städer har drabbats hårdare av kriget – ju närmare fronten de ligger desto större är risken att 
de har bombats eller beskjutits av artilleri. Kratrar i vägar täcks snabbt igen, men ärren består, och i 
många städer finns det knappt en gata utan en utbränd ruin. Ibland har flygskeppsräder drabbat 
någon stad: i en nattlig räd har en kolonn med flygskepp ljudlöst svävat in över staden och låtit 
bomber och granater regna ner. Även om civila alltid kommit i kläm i krig, till och med avsiktligt, så 
har det aldrig varit i sådan omfattning som i det här kriget. 

På landsbygden 
Oavsett om man är på en bruksort eller lantbruksort så pågår livet som det mestadels har gjort. Den 
stora skillnaden är att det är mindre bruksdjur numera. Får ger ull och föds upp som tidigare, och 
hästar är den stora motorn i det moderna samhället, så de har knappast påverkats. Kor föds också 
upp eftersom de ger mjölk. Däremot är det färre grisar än förut, eftersom spannmål inte kan 
undvaras till att föda upp djur för köttets skull.  

Det krävs en hel del folk för att driva ett jordbruk. På grund av inkallelsen så råder det därför ganska 
stor brist på arbetskraft.  En gång i tiden så var ”skördepermis” ett begrepp: de länder som hade 
värnplikt under fredstid gav alltid värnpliktiga permission i flera veckor kring augusti-september, då 
beväringarna i de flesta fall åkte hem till hemgården och hjälpte till med skörden. Det är inte möjligt i 
krigstid, hur nödvändigt det än är. 

I en del länder har man infört arbetstjänst för att råda bot på den akuta bristen på folk i jordbruket. I 
organiserade former skickas ungdomar ut på landet för att arbeta en månad om året under 
skördeperioden på bondgårdar.  

I exempelvis den weldländska provinsen Saravien så samordnas detta genom Landsturm, den 
ungdomsvärnplikt som alla unga, pojkar som flickor, måste genomgå efter realskolan. När man inte 
bemannar vägposter eller luftvärnspjäser så arbetar man på bondgårdar. I resten av Weldland sker 
det som sommarläger för ungdomar i och efter realskolan, som i propagandan lyfts fram som en 
stärkande naturrik upplevelse där ungdomarna utöver att arbeta med skörden dessutom får bada, 
sjunga vid lägereldar, sova i tält och leka på fält och ängar. 

Livets gång 

Utbildning 
I de flesta europiska länder börjar man i folkskola det kalenderår man fyller sex. Den varar i sex år 
och kan följas av frivillig realskola, och riktigt begåvade elever kan flytta över till realen tidigare än 
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efter sjätte klass. Folkskolan är oftast på hemorten, medan realskolan läser man oftast på internat i 
närmaste större ort. Går man realen så tar man realexamen det kalenderår man fyller sexton; annars 
är man klar i och med att man går ut ur folkskolan det år man fyller elva.  

Efter realen kan man söka till gymnasieskola. Gymnasiestudier läser man också på internat. Den är 
frivillig och avgiftsbekostad, och är egentligen en ingångsskola till universitets- eller högskolestudier.  

Utöver folkskola, realskola och gymnasium så finns det också ett antal privatskolor. Dessa är oftast 
inriktade på konst och musik, men en icke föraktlig del är för unga borgerliga damer att lära sig allt 
som en välbildad hemmafru behöver kunna (vilket brukar sammanfattas med att sköta ekonomi och 
hushåll, skriva dagbok och brev, spela violin och piano, vara talför i konversationer samt sitta rakt). 

Vanligen bekostas all skolgång utöver folkskolan åtminstone delvis av studenten själv genom 
terminsavgifter. För att den ska betalas så måste man antingen ha rika föräldrar, ett extraknäck vid 
sidan av, eller ett stipendium. Det innebär i praktiken att inte alla har någon utbildning utöver 
folkskola – oftast är det bara ett barn per familj som har chansen att få realskolestudier. Resten får 
nöja sig med sex år folkskola för att därefter slussas in i lärlingskap. Ännu färre, i princip bara borgare 
och adeln, får möjlighet att studera på gymnasium och universitet. 

Att flytta till en universitetsstad är en stor händelse för de flesta studenter. Universitetsstudier är 
inte lika strikt, och många vuxna män ser tillbaka på sin universitetstid med glädje och lycka. Det är 
en helt annan miljö än den trångsynta grundskolan. Här kan unga män (och numera även unga 
kvinnor) söka lärdom i en kreativ miljö, och uppmuntras att inte bara lära utan att även utforska. 

Även om man inte har någon högre utbildning så anses realskoleåldern vara en viktig brytpunkt i 
livet: över realskoleåldern ska man i princip ha sin framtid utstakad. Om man inte redan har en 
lärlingstjänst eller anställning som dräng eller piga eller på bruk, så är man på väg in i akademiska 
studier, och har man ingendera så är man i stort sett misslyckad. Före kriget så hade det i de flesta 
fall bara varit en militär karriär efter genomförd värnplikt som kunnat rädda en man, medan kvinnor 
kunde hoppas på äktenskap och livet som hemmafru. 

Så här ser det ut i de flesta europiska länder. Det förekommer givetvis variationer, men vanligen är 
det någon form av folkskola, realskola, gymnasium och universitet, med privatskolor för konst och 
musik vid sidan av. Hur stor chans man har till realskolestudier eller studier efter realskolan beror till 
stor del på hur industrialiserad nationen är: en bra mycket större andel av befolkningen har 
universitetsutbildning i Weldland än i Meroviska kejsardömet, till exempel. Det kan även bero på 
religionen: i katolska länder så är det ofta kyrkan som står för utbildningen, speciellt 
realskoleutbildningen och unga damers fortbildning. 

Arbetare i alla länder 
Yrkeslivet är inte särskilt rörligt, och det ses inte som en fördel att gå från jobb till jobb. Tvärtom är 
daglönare de arbetare som är längst ner på skalan, och en överväldigande stor del av arbetarna 
stannar hos samma arbetsgivare livet ut, och rör sig bara till en ny arbetsgivare om den gamla går i 
konkurs eller tvingas skära ner. Daglönare tar de jobb som finns för dagen och går förhoppningsvis 
hem med en dagslön efter ett hårt manuellt och ofta skitigt arbete. Många av dem tvingas bo på 
härbärgen. 
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Fabriksarbetare har det bättre. Arbete är ofta monotont och går ut på att utföra ett fåtal moment, 
och arbetsdagarna är långa och hårda och lönen är låg. Det är ändå bättre än daglönarna, eftersom 
man har ett arbete att komma tillbaka till nästa dag. Dessutom har många industrialister sett att ta 
hand om sina anställda med särskilda boenden, egna skolor, egna kyrkor och egna speceriaffärer, 
eftersom det dels blir mer lönsamt med centralisering, dels att arbetarna blir bättre motiverade, och 
dels att man får nästa generations arbetskraft på köpet. Sådana arbetsgivare är dock inte i majoritet. 

Nu har ett visst skifte inträffat, eftersom arbetskraften har skickats ut till fronten för att slåss för 
fäderneslandet. Det har resulterat i en hel kaskad av effekter: lönerna har gått upp för de arbetare 
som är kvar; kvinnorna har tvingats ta männens arbeten i fabrikerna och på så sätt fått en egen 
inkomst och ett visst mått av självständighet, vilket i sin tur har sparkat igång kvinnofrigörelsen och 
kampen för politisk makt även för kvinnor.  

En särskild klass av arbetare är tjänstearbetare. Det är springpojkar, pigor, husor, postbud, 
specerihandlare, försäljare, tvättare och liknande yrken som inte kräver så stor utbildning men inte är 
bundna till en maskin, utan snarare till en tjänst. De står på ungefär samma nivå som vanliga 
arbetare, både i klasskalan och löneskalan. 

Det är inte helt ovanligt att medelklassfamiljer har en eller ett par tjänstehjon, vanligen en husa. 
Självägande bönder kan även ha ett par drängar, och överklassfamiljer har ofta en hel tjänstestab 
med husor, drängar, pigor, tvätterskor, köksa, kock, kusk et cetera. För många ses det som ett första 
jobb och i flickornas fall ibland det enda jobbet innan de gifter sig och inte sällan blir hemmafruar. 

På snäppet över arbetarna står hantverkarna. För dem räcker det inte att lära sig att hantera en 
maskin, utan man måste behärska verktyg, material och tekniker. Hantverksutbildningen sker oftast 
som lärlingsutbildning med start redan i tonåren, varefter man tar sitt gesällbrev och får fortsätta att 
arbeta som gesäll. Så småningom kan man ta mästarprov och därmed få rätt att träna upp egna 
lärlingar och gesäller. Det finns omkring trehundra till femhundra yrken beroende på land som 
omfattas av lärlingsutbildning. En del av dem är hantverk, medan andra är service- och 
tjänstemannayrken som exempelvis bankir, frisör eller optiker.  

Några yrken är av sådan art att det krävs en formell akademisk utbildning för att över huvud taget få 
utöva dem, som exempelvis apotekare, läkare, lärare, ingenjör eller advokat. Dessa är de högst 
aktade yrkena och ofta högst avlönade.  

På landsbygden finns inte samma uppdelning av arbete. Där kretsar istället den mesta verksamheten 
kring gårdarna och godsen. Det grundläggande är jordbruket och boskapsuppfödandet, som 
huvudsakligen drivs av arrendebönder eller självägande bönder. Kring det finns en uppsättning 
hantverk och tjänster som gör att gårdar, gods och kringliggande byar fungerar och att mat kan 
transporteras in till städerna för att nära stadsbefolkningen. 

Maten på bordet 
Är man bonde så är livet hyfsat enkelt: den mat man har på bordet har man odlat själv eller bytt till 
sig från andra för mat man odlat själv. Det är inte helt sant, eftersom bonden får en viss inkomst av 
den mat man inte äter själv och av tjänster man gör åt andra. Bonden är lite av en mångsysslare: han 
odlar spannmål, rotfrukter och grönsaker, föder upp kycklingar, grisar, får och nötkreatur, mjölkar, 
klipper ull, samlar ägg, och därtill tillkommer lite hantverk och en del skogsbruk. Det som blir över – 
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vilket är en hel del, tack vare den nya tidens konstgödsel – säljs till upphandlare eller på marknaden, 
eller byts rakt av mot andra varor och tjänster. 

Den vanliga bonden lever på sin gård tillsammans med sin storfamilj och nära släktingar och har ofta 
drängar och pigor i sin tjänst, som också lever på gården. En storbonde eller godsherre arbetar inte 
så ofta själv på gården, utan arrenderar ut sin mark till arrendebönder eller anlitar folk när det 
behövs. 

Är man stadsbo är det lite värre. Vanligen har man en liten täppa där man odlar en del grönsaker för 
privat bruk och kanske ett hönshus, men större delen av maten måste man köpa. Det finns ingen 
stormarknad, utan istället får man inhandla det man ska från diverse butiker.  

• Hos specerihandlaren hittar man kolonialvaror, det vill säga varor från tropiska eller 
subtropiska länder; och specerier, det vill säga torra varor som inte kräver kylförvaring. Kaffe 
och kakao är typiska kolonialvaror, medan socker, mjöl och konserver är typiska specerier. 

• Slaktaren tillhandahåller färskt kött, medan charkuteristen säljer charkvaror, det vill säga 
kött som har behandlats på något sätt. Ibland är det samma person, men oftast inte. 

• Bagaren bakar och säljer bröd. 
• Konditorn säljer sötsaker, tårtor och bakelser. Ibland är konditorn även bagare, men oftast 

inte. Däremot är det inte ovanligt att konditorn också är ett kafé och därmed ett socialt 
vattenhål.  

• Mjölkbudet levererar mjölk till hemmet som en slags ”prenumeration”. Denne verkar ofta i 
samband med eller som del av mjölkaffären, där man hämtar mer om det skulle behövas. Där 
kan man även köpa grädde och smör. 

• Ostaffären säljer förstås ost, som man köper från ysterier. 
• Fiskhandlaren rullar normalt upp två gånger i veckan med sin vagn och säljer fisk över disk – 

såvida staden inte är ett fiskeläge, där det istället finns en fiskmarknad öppen alla dagar 
utom söndag och måndag. Det är där som fiskhandlaren köper sin fisk i partier, men vanliga 
personer kan fortfarande handla där. Av tradition är onsdag och fredag de stora 
fiskätardagarna. 

• Grönsaker kan i större städer inskaffas hos en grönsakshandlare, och i mindre städer på 
stadens marknad en eller två gånger i veckan.  

• Hos apotekaren får man inte bara ut mediciner, utan även vissa särskilda kemikalier som 
behövs i hemmet för matlagning, exempelvis citronsyra, pektin, natriumbensoat och 
kalisalpeter (för konservering), bikarbonat eller hjorthornssalt (bakpulver). 

• I många städer finns en saluhall, som samlar ihop flera handlare under ett tak. 
• Is är visserligen inte en matvara, men det är viktigt för förvaring av kylvaror. Is får man 

hemlevererat av iskarlen, som sågar upp is från sjöar och floder vintertid och lagrar den till 
sommaren i isolerade lager väl inslagna i sågspån och halm. Under sommaren kör iskarlen ut 
sina isblock.  

Maten måste förstås förvaras. Kylvaror förvaras i ett isskåp, ett skåp som håller kyla genom att man 
lägger in ett stort isblock då och då, som levereras av en iskarl med jämna mellanrum. Svalvaror som 
grönsaker och rotfrukter kan lagras i källare. Torrvaror och specerier lagras i skafferiet. 
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När mat tillagas så är det oftast på en ved- eller kolspis, som tar ett tag att få varm. Ofta tänds spisen 
tidigt på morgonen och förblir sedan tänd under hela dagen. På så sätt är den också en värmekälla 
för hemmet, och köket är vanligen det varmaste rummet i ett hus. Det finns även gasspisar som är 
det senaste i köksteknik, men de har inte riktigt slagit igenom än eftersom gasnät är dyra att bygga 
ut. Det är mest i medelklasshem som gasspisen slagit igenom, och bara i större städer. 

I de flesta fall så är det fortfarande frun i huset lagar mat tillsammans med sina döttrar och kanske 
någon piga. Det blir ibland lite praktiska problem om frun arbetar, vilket inte är så ovanligt nu när de 
manliga fabriksarbetarna är inkallade till militärtjänst. Men om maken också arbetar eller är i fält så 
är det inte så farligt. I överklass- och övre medelklasshem är det dock vanligen en anställd kock eller 
köksa som lagar maten, med hjälp av anställda pigor och köksdrängar.  

Ransonering 
Ett problem i dessa tider är att väldigt många varor är ransonerade. Många länder (alla krigförande 
utom Meroviska kejsardömet och Fennoskandien, och de flesta andra utom örikena längst ut i väst, 
Saxland, Caledonien, Eire och Lyonia) har ett system med ransoneringskort, där man blir tilldelad en 
viss mängd inköp av olika varor varje månad.  

Eftersom många varor är bristvaror så skulle priset rusa i höjden om man inte gjorde något åt saken, 
till och med på basvaror. Det skulle slå väldigt hårt mot arbetar- och underklassen, och många 
regeringar har insett att man inte vill stöta sig allt för mycket med den främsta källan till soldater. 
Därför har man infört ransonering för att konstlat begränsa efterfrågan så att priserna kan hållas 
nere. 

Varje månad får man hämta ut ransoneringskort. Beroende på land och till och med region så kan 
man hämta dem från poststationen, polisen, kommunstyrelsens kontor eller någon särskild 
myndighet. I Urenien heter myndigheten ”kungliga krigsransoneringsbyrån”, medan i Weldland kallas 
motsvarande myndighet ”livsmedelsförvaltningskontoret”. Ransonernas storlek beror på hur många 
som bor i hushållet, vilket vanligen baseras på folkräkningen.  

När man köper en ransonerad vara så får man inte bara betala för den. Man måste dessutom 
stämpla eller klippa ransoneringskortet. Har man ransoner nog på kortet så får man köpa varan, har 
man inga ransoner kvar så får man inte köpa, även om man har pengar. 

Det är inte ovanligt att det förekommer en del mygel och korruption kring utdelandet av 
ransoneringskort, och det är heller inte ovanligt att handlare ibland ”glömmer” att stämpla eller 
klippa korten. 

Där stad och landsbygd möts 
Framförallt städer i närheten av fronten är utsatta för fiendens artilleri och bombningar från 
luftskepp och flygskepp. För att skydda civilister, framförallt barn och till viss del kvinnor, så 
evakueras dessa från utsatta städer till landsbygden där de är säkrare och dessutom kan hjälpa till 
med jordbruket. 

Weldland och Urenien utser upplåtelsemän, tjänstemän vars uppgift det är att inventera hur många 
extra personer som kan husera på en gård och se till att dessa platser finns tillgängliga. Det spelar i 
stort sett ingen roll vem som äger gården. Oavsett om du är ofrälse bonde eller lågadlig godsägare så 
måste upplåtelsemannens instruktioner åtföljas. Att det inte finns sängar är ingen ursäkt – sängar är 
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lätta att bygga, och varenda bondmora och piga kan sy täcken och kuddar. Det handlar egentligen 
mest om plats och ekonomi att föda gästerna.  

I utbyte för att husera gästerna från staden så får gårdarna till att börja med lite extra gratis 
arbetskraft. Dessutom tillfaller ransoneringskorten för gästerna gården som helhet. Det innebär att 
det är lättare att få tag på de varor som man behöver. Det är lättare att göra något vettigt av 
sexhundra gram rökt fläsk per vecka samlat från sex personers ransoneringskort, än etthundra gram 
per vecka från ens egna ransoneringskort. 

Underhållning 
Bara för att det råder krigstillstånd så behöver man ju inte ha tråkigt för det. Inte ens soldater 
behöver gå utan underhållning, då fältunderhållare ofta besöker förbanden för att lätta upp deras 
vardag.  

Varieté och revy 
Vill man roa sig på kvällen under middagen så går man på varieté eller revy. En revy är en blandning 
av nummer i form av musik, dansnummer, sketcher och monologer. Musiknummer återanvänder 
ofta kända musikstycken med ny text, ofta satirisk sådan. Varietén är cirkusframföranden på scen 
med trolleri, jonglering, akrobatik, utbrytarkonst och liknande cirkusakter.  

Varieté och revy är närbesläktade. I vissa länder, som i Fennoskandien och Langosinien så är de hårt 
separerade och reglerade i lag. I Fennoskandien är det till exempel förbjudet att servera alkohol vid 
varieté-akter, men det går däremot bra att få sig en sup till revyn. I andra länder, som till exempel de 
nordvespakiska kolonierna, så förekommer såväl varieté- och revyakter vid samma föreställning. 

Fältunderhållning är ofta någon form av revyunderhållning – hårt kontrollerad och censurerad, 
förstås. Man vill ju inte att soldaterna ska få höra fel saker om sin regering. 

Teater 
Teatern är för många det givna fredagsnöjet och alternativet till varieté och revy. Teater finns i 
många varianter, från gatuteater till scenkonst, och även där är variationen enorm från opera och 
balett via operett och musikal till pjäser. Teater, oavsett form, anses ”finare” än varieté och revy, 
även om de senare definitivt är mer populära. 

I en del fall är det inte så stor skillnad på revy och exempelvis många mer farsartade operetter, utom 
att operetten har en berättelse. 

Dans 
Danspalatsens romantik, med öppna upplysta paviljonger och stora glasfönster där ljuset och 
musiken strömmar ut i ljumma sommarnätter och där unga välklädda herrar uppvaktar vackra damer 
i balklänning, försvann delvis i det mörklagda Europia. Sådana danskvällar finns fortfarande men är 
nu inomhus istället i upplysta salonger. Det har förstås gjort att gammaldags dansaftnar har blivit en 
segregerad historia. Det är något som överklassen sysslar med – en dansafton är något på ett gods 
eller slott någonstans som man blir inbjuden till, men förstås bara om man är av rätt börd. 
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Medelklassen har istället tagit över danspalatsen i städerna. I elektriskt ljus sätter fartfylld 
storbandsswing igång ungdomens ben. Det kostar förstås en slant med inträdet, men medelklassen 
kännetecknas just av att ha pengar. 

På landsbygden finns sällan den här möjligheten, utan man får nöja sig med folkmusik, ungefär som 
för hundra år sedan. Den nya tiden har dock fört med sig tekniska framsteg i form av grammofon och 
radiorundsändning, vilka ofta används under dansaftnar i samlingssalen i kommunhuset. 

Överklassens dansmusik komponeras av professionella kompositörer, som livnär sig på att skriva nya 
orkesterstycken i rasande fart åt sina sponsorer, som vill ha musikstycken för alla möjliga tillfällen. 
Stycken spelas av professionella eller halvprofessionella orkestrar, som också betalas av sponsorer, 
där musikerna har tränats i statliga eller privata musikskolor.  

Medelklassens storband är ofta skickliga amatörer eller de musiker som inte fått plats i de finare 
orkestrarna. De får betalt genom entréavgifter till städernas danspalats. Ibland kan de turnera landet 
runt för att dra in pengar genom konserter. 

Folkmusiker, å andra sidan, har mestadels lärt sig att spela sina instrument och musikstycken på 
gehör, och de får sällan betalt alls, utan är huvudsakligen bönder. Men de är ett döende släkte nu när 
grammofonen och rundradiosändningen blir allt mer populär och tillgänglig. 

Konsert 
Det är inte all musik som lämpar sig för dans. I kyrkor anordnas ofta konserter med sakral musik, 
både orkesterstycken, orgelmusik och körmusik, ofta i samband med mässor. Konserter anordnas 
ofta i parker och musikhallar och för den delen hemma hos folk.  

Amatörmusik 
Musik är inte enbart för professionella musiker. Tvärtom, musik är allmänbildning och allmänning. 
Tack vare tryckpressen så har mängder med visor och sånger blivit tillgängligt för amatörmusiker i 
form av notblad.  

I så gott som varje medelklasshem är pianot salongens fokus, och pianot såväl som violinen bör 
bemästras av varje medelklassflicka. I många överklasshem finns en orgel. Det är vanligt att familjen 
och vänner samlas kring pianot för att musicera ihop på kvällen över god dryck och lätt tilltugg.  

Kyrkomusiken är centra i hela den kristna världen, oavsett huruvida man är protestant eller katolik, 
och en icke föraktlig del av befolkningen sjunger eller har någon gång sjungit i kyrkokören. De flesta 
är vana att ställa sig upp och sjunga eller spela, om inte annat just för att man måste göra det i 
kyrkan.  

Salongsbjudningar 
Salongsbjudningar blev populära under sexton- och sjuttonhundratalet. Det var ett sätt att komma 
runt den ofta starkt inskränkta åsiktsfriheten. Att säga fel saker i offentliga sammanhang kunde 
bestraffas med döden, men i ett privat hem var det en helt annan sak. En salongsbjudning hemma 
hos någon blev en slags åsiktsmässig fristad, eftersom sociala bjudningar är en privat angelägenhet 
och inte en offentlig händelse.  
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Salongsbjudningar är inte enbart för överklassen, utan framförallt konstnärer bjuds in för att visa upp 
sig och söka kontakt med finansiärer, och intellektuella kan bjudas in för att debattera aktuella 
händelser och politiska ämnen. 

Det är alltid en dam som är värdinna för en salongsbjudning, eftersom det alltid är husfruns uppgift 
att förestå en bjudning. Värdinnan får därmed en särställning och fungerar i praktiken ofta som 
moderator och debattledare.  

En herre kan aldrig stå som värd för en salongsbjudning, just för att det är i hemmet, utan han måste 
överlåta det till sin fru. Inte ens en ogift man kan stå som värd för en sådan bjudning, utan måste då 
be en kvinna att förestå bjudningen. Om en ensam man organiserar en sådan bjudning så blir det 
istället i form av en klubb eller förening. 

Salongsbjudningen höll på att tappa betydelse, men i samband med kriget och den plötsligt ökade 
censuren och inskränkta åsiktsfriheten så har deras betydelse återkommit. 

Ett skiktat samhälle 
Det är ingen tvekan om att Europias samhälle är skiktat. Det är inte längre feodalt, men det finns 
likväl en samhällsskiktning.  

Överklassen 
Överklassen består traditionellt sett av aristokratins kretsar i form av landägande och landlös adel. 
Även om adelsprivilegier inte längre finns eller är kraftigt begränsade så har de fortfarande både 
stora ägor som fördelar i samhället. 

På senare tid har dessa kommit att kompletteras med industrialister och företagsägare. Dessa utgör 
en ”nedre överklass” på så sätt att deras status och kapital inte är nedärvd utan förtjänad, och därför 
inte ses som lika ”fina” som aristokratin, trots att industrialister och företagsägare både har mer 
makt och kapital än aristokratin numera. 

Medelklassen 
Per definition hamnar medelklassen mellan överklassen och arbetarklassen, typiskt nog tjänstemän, 
akademiker och hantverksmästare. Självägande bönder kan också stoppas in i medelklassen, liksom 
alla handlare av olika slag. 

Officerare hamnar också typiskt nog i medelklassen. Undantaget är huvudsakligen de som har 
överstes grad eller någon generalsgrad, som snarare tillhör överklassen. 

Arbetarklassen 
Arbetarklassen utgörs av de som gör manuellt arbeten åt andra. Det första man tänker på är 
fabriksarbetare, men en stor del är jordbrukare, i form av drängar, pigor och arrendebönder. Även 
springschasar, pigor och annat tjänstehjon i städerna räknas som arbetare, liksom en stor del av 
sjömanskapet.  

Tilltal och titlar 
I Blå Himmels Europia säger man inte ”du” eller ”ni” till folk. Om man inte är ”du och kompis” med 
någon så använder man tredje person, även när man tilltalat dem direkt.  
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Relativ status Tilltalas med… 
Högst  Titel 
Högre nivå Titel; titel och efternamn. 
Samma nivå Titel; titel och efternamn; civilstånd och efternamn; civilstånd 
Lägre nivå, tjänstehjon eller anställd Förnamn; efternamn; ”han”, ”hon” 
Lägre nivå, annars Efternamn; civilstånd och efternamn; civilstånd 
Gifta kvinnor Makens titel i feminiserad form, eller med prefixet ”-frun” 
Föräldrar ”Far”; ”mor” 
Barn Förnamn 
Syskon, långvariga kamrater ”Du”; förnamn 
Nedlåtande  ”Ni”; ”han”; ”hon” 
Tabell: Status och tilltal 

Vissa personer står så högt att man alltid måste tilltala dem med titel. Här står till exempel 
majestäter (”ers majestät”, ”ers kungliga höghet”), landägande adel (”graf von Tessenburg”), 
ambassadörer eller ärkebiskopar (”ers excellens”). 

Man kan inte använda titlar hur som helst. De är reserverade för olika yrken och statusnivåer, så man 
kan bara kalla en överste för ”översten”. En gift kvinna kan ibland ha sin makes titel i feminiserad 
form, exempelvis ”överstinnan” eller ”direktörskan”, så länge som makens yrke normalt inte finns 
hos kvinnor. Om makens yrke är ett som också ofta innehas av kvinnor så använder man prefixet ”-
frun”, exempelvis ”lärarfrun”, snarare än yrkets femininform (”lärarinnan”).  

En kvinna som på egen hand har en titel kan också ha den i feminin form, men det är inte säkert. Det 
antyder ofta att det är ens make som har titeln snarare än kvinnan själv. Därför är det inte säkert att 
man kan komma undan med att tilltala en kvinnlig överste som ”överstinnan”. Däremot går det bra 
att tilltala en lärarinna som ”lärarinnan”, eftersom det i sig är ett yrke som är vanligt bland kvinnor. 
Hustrun till en lärare blir istället ”lärarfrun”. 

Så hur är det med ”du” och ”ni”? 

”Du” är kamratligt tilltal mellan goda och långvariga kamrater på i stort sett samma sociala nivå, och 
används bara om båda uttryckligt och ömsesidigt är överens om det. Inte ens inom familjen används 
”du” så ofta: barnen tilltalar sina föräldrar som ”far” och ”mor”, och föräldrarna använder förnamn 
eller säger även de ”far” och ”mor”. Det är mest syskon emellan eller mellan studiekamrater och 
förbandskamrater som man kan använda ”du”. 

”Ni” är inte ett dugg artigt som individuellt tilltal. Tilltalar man en grupp så går det förstås bra att 
använda man ”ni”, men tilltalar man en person så är det gravt nedlåtande. Ni används gentemot 
tjänstehjon som inte föräras tilltal med namn, eller till någon som man verkligen vill trycka till genom 
att likställa med sådant tjänstehjon.  

Resor 
Fram till kriget så var Europias folk ett resande folk. Med industrialismens folkförflyttningar från 
landsbygden till städernas fabriker så började familjer bildas på längre håll än i det lokala 
grannskapet. Plötsligt fanns ett behov av att resa längre för att hälsa på släktingarna. 
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Järnväg 
Det vanligaste sättet att driva en järnväg är genom ett järnvägsbolag, ofta samägt av ägarna till 
gruvbolag och industrier i ett område. Passagerartransport tillhandahålls som en extra service, ofta i 
kombination med postfrakt. Ibland kan ett bolag hyra in sig på spår som ägs av andra bolag, och kan 
därmed erbjuda heltäckande tågresor även på områden som de själva inte kan nå.  

Så är till exempel fallet med den berömda Transeuropiska expressen, där ägaren Compagnie 
Internationale des Wagon-Lits bara äger två spårsträckor, en genom Langosinien till weldländska 
gränsen och en genom bergspassen från norra till södra Weldland. Resten av spårsträckan mellan 
Orleans i Langosinien och Konstantinopel i Bosporia hyrs av bolaget. En stor del av intäkterna 
kommer från brevtransporter på sträckan mellan Bosporia och Langosinien, och passagerartrafiken, 
om än relativt bekväm och lyxig (för att vara tåg), utgör bara en del av företagets intäkter. En resa 
längs med hela Transeuropiska expressen tar drygt femtiotvå timmar om inga förseningar inträffar, 
och kräver vanligen tre nätter ombord på tågets sovvagnar. 

Lokomotiv är vansinnigt dyra, både att anskaffa och att hålla i drift, så istället för att hålla alla linjer 
med egna lokomotiv så kan man koppla på vagnar på ett tåg som ska åt samma håll. Det är inte 
ovanligt att några vagnar kopplas på ett annat tåg under övergången från en linje till en annan. Under 
den tiden så är passagerarvagnar ofta låsta så att inte obehöriga ska kunna komma ombord eller 
passagerare komma bort. 

Det går fortfarande regelbunden tågtrafik även i de krigförande länderna, även om spåren där 
huvudsakligen upptas av transport av militär materiel och personal. Det går att resa med 
passagerartåg, men man får räkna med att trängas med soldater med trosspackning och vapen som 
förflyttas mellan frontavsnitten. 

Ett problem som framförallt merovierna drabbats av i Polmerovia och erövrade delar av Saravien, 
Urenien och Sendreland är spårvidd, det vill säga avståndet mellan spårens insida. Meroviska 
järnvägar har en spårvidd på fyra fot och elva och fem sjättedels tum (1520 mm), medan Weldland, 
Urenien och Polmerovia har den saxländska standarden på fyra fot och åtta och en halv tum (1435 
mm). På grund av det har meroverna blivit tvungna att lasta om allt gods som ska till fronten i 
erövrade landområden. Vid Polmerovias östra gräns så får man helt enkelt flytta över allt gods från 
vagnar som kör på meroviska spår till vagnar som kör på standardspår. I Sendreland och delar av 
Saravien har man helt enkelt dragit nya spår.  

Många städer har spårvagnar, vanligen hästdragna men ibland även eldrivna. För en billig penning, 
som man betalar till spårvagnens konduktör, kan man följa med vagnen på dess bana. Det finns 
normalt inga hållplatser, utan man kan kliva på när som helst längs banan.  

Kanaler 
Kanalerna är det gamla Europias industrivägar, och de används fortfarande. Weldland är ett av de få 
länder som inte har ett omfattande kanalnätverk, eftersom landet är för kuperat, så man har där 
satsat på järnvägar istället i den mån som floderna inte har hjälpt. I resten av Europia så var det 
kanalerna som drog igång den första industriella revolutionen. Hästdragna kanalpråmar skeppade 
kol, järn, tyg och spannmål fram och tillbaka. 
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Kanaler och flodtrafik är fortfarande i bruk. Det finns få saker som kan bära så mycket last så enkelt. 
Bara järnvägen kan konkurrera med lastkapaciteten på kanaler. Däremot är det svindyrt att bygga 
kanaler jämfört med järnväg. Därför byggs det inte nya kanaler, men finns kanaler så tvekar man inte 
att använda dem.  

Tack vare järnvägen så har dock en del industrier kunnat flytta från kanalerna till bättre lägen 
närmare råvarorna, vilket gör att kanalerna används mindre och mindre. I och med det så har de 
kommit att bli semestermål för den bemedlade övre medelklassen, som kan köpa eller hyra en 
kanalbåt och resa runt landsbygden i lugn och komfort. 

På väg 
Fram till strax före kriget så var det inget problem att vägar byggdes med enbart sten, grus och sand. 
Man kunde blanda sand med vatten som bindemedel för att göra ytan tåligare, och på så sätt så 
kunde vägarna tåla hästdragna vagnar. I många fall är en väg inte ens det, utan bara en mer eller 
mindre upptrampad stig som blivit bredare när folk drar större och större lass på den, och det är inte 
sällan som man helt enkelt gör om en sådan väg till en ”riktig” väg genom att gräva ur den och sedan 
fylla på med stengrund och grus och sand ovanpå. 

En sådan väg räckte ganska långt, i synnerhet som de stora långväga transporterna kom att skickas på 
järnväg när den uppfanns. Lera och dam blev egentligen inte ett problem förrän automobilen 
uppfanns. Lite regn och en automobils slitande och dragande hjul vispar lätt sönder vägen till 
lervälling. 

En stor förbättring kom till tack vare caledoniern John Loudon McAdam, som föreslog att man skulle 
använda stenkross som yta. Vattnet och stendamm från den krossade stenen fungerar som 
bindemedel, och stenkrosset pressas på plats med en ångdriven vält. En stor del av världens vägar 
byggs med stenkross eller ”makadam”, utom vägar i städer som ofta är stenlagda och i några fall 
belagda med betong. Asfalt är inte så vanligt, åtminstone inte i Europia eftersom asfalt mestadels 
måste importeras från Vespakien. På närmare håll finns Rokitna och södra Merovia, där man kan 
gräva asfalt, men av förståeliga skäl är import därifrån inte praktiskt under rådande krig, inte ens för 
neutrala länder.  

De flesta last- och persontransporter till land bortom järnvägsnätet sker fortfarande med hästdragna 
vagnar och droskor. Strax före kriget var automobiler det absolut senaste. Nu är de mer sällsynta 
eftersom kerosin är ransonerat, och istället är det nästan bara armén som har dem. Det är inte helt 
ovanligt att automobiler byggs om för att köra på generatorgas istället, och sådana fordon används 
till stor del i för transport. Men ändå är hästdragna vagnar det absolut vanligaste, även inom armén. 
Det finns få länder som har något formellt körkortsförfarande. I stort sett så är Weldland det enda.  

Droskor för passagerartrafik är vanliga och går någorlunda regelbundet för en billig penning mellan 
byar där det inte finns någon järnvägsförbindelse, samt även i städer.  

Man ska inte heller glömma bort velocipeden, det vill säga cykeln. Denna enkla och relativt billiga 
uppfinning förflyttar medelklassen i byar och städer. Det finns till och med dem som säger att cykeln 
snabbat på människans utveckling genom att öka avstånden för ungt folk att komma i kontakt med 
varandra och bilda familj. Tidigare hade väldigt få råd eller tid att resa någon längre sträcka, men 
med cykeln kom landsbygdens byar mycket enklare i kontakt med varandra. Påståendet är inte helt 
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okontroversiellt eftersom den vetenskapliga utvecklingsläran och den kristna läran om livets kedja 
kommer på kant med varandra. Dessutom vet man inte vad för syndiga saker som ungdomen hittar 
på långt hemifrån. 

I luften 
Snabbaste möjliga transporten är med flygmaskin. Det finns passagerarflygmaskiner som kan ta upp 
till sex passagerare med lätt bagage och en postsäck. Det frislänska flygbolaget Freislandijke 
Koninklijke Luchtvaart är världens största flyglinje och flyger från Lundenwic i Saxland hela vägen till 
Neufreisland i sydostasien i arton hopp, vilket är det snabbaste sättet man kan färdas runt halva 
världen. Det är dock kallt och obekvämt, och det är inte ovanligt att passagerare får huvudvärk av 
syrebrist i hoppen över de högre bergen. 

Mer bekvämt och mycket dyrare är det att flyga med luftskepp. Styva luftskepp består av ett antal 
gassäckar fyllda med helium eller väte som hålls ihop av ett styvt men lätt fackverkskelett som i sin 
tur är täckt med en impregnerad duk för att minska luftmotståndet. Det finns gastankar ombord för 
att fylla på gassäckarna och sand och vatten för att trimma vikten. Det drivs av ett antal 
förbränningsmotorer som driver luftskeppet framåt. Passagerarna och besättningen lever i ett 
utrymme i luftskeppets lägre delar, snarare än i en gondol som i ballonger. Luftskepp är inte lika 
snabba som flygmaskiner, men de har bra mycket längre räckvidd och komforten ombord kan inte 
skiljas från ett kryssningsfartygs förstaklass. Biljetterna är förstås dyra och i stort sett exklusiva för 
överklassen. 

Även om det var tänkt att Zehntrudermaskinen skulle lyfta passagerarskepp så var den alldeles för 
dyr i drift för det avseendet. De få passagerarskepp som har en Zehntrudermaskin seglar som vanliga 
kryssningsskepp för det mesta, och gör bara tillfälliga luftskutt, exempelvis från kusten till 
Nyalgoviska sjöarna mitt inne i nordvespakien. 

På havet 
Ska man till kolonierna så är sjöresor att föredra, även om det finns alternativ i form av flygskepp, 
luftskepp och flygmaskiner. Sjöresor tar längre tid, men är billigare. De kan också vara bekvämare, 
om man har råd att resa med något annat än tredjeklass. 

Sjön är också det enda praktiska alternativet för långväga last. Viss lätt last, som prioriterad post eller 
kurirtransport, kan ske via flygmaskin eller luftskepp om än till högt pris, och på samma kontinent 
kan man även använda tåg. Men all transport av varor till och från kolonierna måste ske via havet.  

Det finns två sorters sjöfart: linjesjöfart som sker regelbundet mellan avresehamn och destination, 
och trampsjöfart som sker för stundens behov.  

Trampskepp hyrs för varje resa och kan ta vad som helst till var som helst om priset är det rätta. 
Vanligen tillhandahåller ägaren ett skepp och besättning, medan kunden tillhandahåller en last, som 
skeppsägaren sedan tar till destinationen på valfritt sätt. Linjefrakt sker enligt en tidtabell till ett antal 
listade hamnar, och vanligen med samma last varje gång. Oftast är kunden densamma i linjefrakt, 
antingen en handelspartner till rederiet eller ett dotterbolag. 

Det finns några oceanångare som har som huvudsaklig uppgift att bära passagerare över haven. De 
har också lastrum för post och last, men större delen av utrymmet är till för passagerare. 
Oceanångare har högt fribord för passagerarnas komfort och säkerhet, och oproportionerligt stora 
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ångpannor så att de kan korsa havet på sju dagar eller mindre. Resan är luxuös för 
förstaklasspassagerare, komfortabel för andra klass, och miserabel för tredje klass. 

Många trampskepp har också några passagerarkabiner, som man fyller upp efter behov och 
tillgänglighet. Resan är som bäst komfortabel. Det finns också risken att man hamnar hos mindre 
nogräknade och rentav skurkaktiga skeppare som efter betalning dumpar en i första bästa hamn eller 
till och med säljer kvinnliga passagerare till slavhandlare. 

Flygskepp färdas vanligen längre sträckor till havs flytande som vilket skepp som helst, och man 
aktiverar bara Zehntrudermaskinen om man måste för att ta sig över näs, landremsor eller 
synnerligen grunda vatten. 

Nära kusten 
Kustnära sjöfart är inte bara en fråga om färjor över fjordar och floder eller mellan öar och fastland. 
Många länder med långa kustlinjer är beroende av kustnära sjöfart för transport av gods och 
passagerare, och det är ofta kanalernas förlängda arm. 

I exempelvis fallet Fennoskandien så var det helt enkelt lättare och billigare att använda fraktskepp 
längs med västkusten än att bygga en järnväg, och mycket av handeln och nästan allt resande mellan 
Saxland, Caledonien och Lyonia sker via kustnära fartyg.  

Kustfartyg har ofta litet djupgående för att kunna röra sig relativt obehindrat i grunda och varierade 
vatten, till skillnad från havsgående skepp som har mycket större djupgående men också är beroende 
av djupa hamnar.  
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Västra Europia, Nordvespakien och Wagoku är i slutet på den andra industriella revolutionen. Den 
andra industriella revolutionen är, inte särskilt förvånande, fortsättningen på den första, som såg 
stora förändringar i jordbruk, industri, gruvdrift, transporter och teknik och påverkade sociala, 
ekonomiska och kulturella förhållanden i världen. Den andra revolutionen har till stor del möjliggjorts 
av vetenskap och bildning, medan den första byggde vidare på och förfinade hantverk. Där den första 
revolutionen handlade mest om järn, ånga och textilier, så har den andra kommit att handla om stål, 
järnvägar, elektricitet, kemi och framförallt industri. 

En bieffekt av den andra industriella revolutionen är en stor förändring för arbetare. Mer 
vetenskapliga ledningsmetoder har kommit i bruk. Den nya tekniken har visat sig vara svår för yngre 
arbetare att hantera, och det har lett till att behovet av barnarbetare har fallit rejält samtidigt som 
behovet av högre utbildning stigit. Det här är de tekniska högskolornas era. 

Box: Historia rent tekniskt 
Huvuddelen av tekniken skulle kunna placeras i andra halvan av 1910-talet i vår historia. En del saker 
släpar efter en smula medan andra saker rusar på. Men på det stora hela, tänker man tekniken i vår 
värld ca 1915-1920 så är man i alla fall inte helt fel ute. 

Det förekommer en hel del namn i det här kapitlet. De har alla funnits i vårt Europa, men i allmänhet 
var det någon annan som fick äran, löpte linan ut, var först eller på annat sätt blev berömd. Se det 
som vårt sätt att hylla uppfinningarnas bortglömda bidragsgivare. 

Bränsle 
Allt arbete kräver energi, och för det krävs en energikälla.  

Muskelkraft: Faktum är att en stor del av Europia fortfarande drivs av muskler. Hästar, åsnor och 
oxar drar kärror, vagnar, plogar och till och med kanalbåtar. Ska ett hus byggas så grävs grunden med 
spade och hacka. Samma sak om järnväg ska läggas eller kanaler grävas: rallare hugger i och gräver 
diken, spränger tunnlar, bygger banvall och lägger räls. Och trots järnväg så marscherar fortfarande 
större delen av Europias härar till slagfältet. 

Vindkraft: Pumpar och kvarnar drivs ibland av vinden. Stora delar av Frisland och Algovien har 
återvunnits från havet genom att vatten lyfts från innanför vallarna ut i kanaler och i havet, och 
pumparna arbetar fortfarande oförtrutet med att hålla det återvunna landet torrt. 

Den största användningen av vindkraft är dock i sjöfarten, där segelskepp fortfarande behärskar 
haven. Ångskepp blir mer och mer vanliga, och dominerar helt i krigsflottorna, men på grund av 
kriget så krigsproduktionen högre prioritet på koltillgången. Därför är kolpriset relativt högt för civil 
verksamhet, och i vissa fall ransonerat, varför det fortfarande är lönsamt med segelskepp. 
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Krigsflottorna har fortfarande kvar segelskepp, dock mestadels som skolskepp. Det finns ingenting 
som så snabbt lär upp en ung sjöman i hur ett skepp ska hanteras som ett segelskepp. 

Vattenkraft: Vattenhjul används fortfarande till stor del som energikälla. En hel del av bruksindustrin 
växte fram längs med vattendrag, där det var enkelt att anlägga vattenhjul. Spinnerier, väverier, 
pappersbruk, kvarnar, smedjor och mycket annat drar nytta av kraften från strömmande och fallande 
vatten. Vattenkraft som källa till elektrisk energi är också en möjlighet. Till stor del var det 
vattenkraften som drev den första industriella revolutionen, och vattenkraft var fortfarande 
signifikant i den andra.  

Kol: Kol bryts i gruvor under mark eller i dagbrott. Det är den huvudsakliga energikällan i den 
ångdrivna industrin, och världens krigsflottor (och en allt större del av handelsflottan) drivs av kol. 
Brunkol används nästan bara i elektriska kraftverk, medan stenkol används för allt från att driva 
ångmaskiner till stålproduktion.  

Kolbränsleprodukter: Under paraplytermen ”kolbränsleprodukter” finns en hel uppsjö med olika 
saker som man kan få fram ur kol, speciellt stenkol, och som används som bland annat kraftkälla. 
Några exempel är: 

• Generatorgas uppstår vid ofullständig förbränning av trä eller kol. Generatorgas är också en 
biprodukt vid koksproduktion. Generatorgas kan användas för att driva förbränningsmotorer 
eller gasspisar, och till stor del även för belysning. Fordon har ofta ett gasaggregat för att 
skapa gasen när den behövs. Många hus på landsbygden har också egna aggregat, medan i 
städerna distribueras generatorgas genom rör. 

• Koks är den fasta restprodukten från destillering av stenkol. Eftersom ämnen som ger rök 
drivs ut i processen så är koks nästan rökfritt, vilket lämpar sig för exempelvis spisar och 
värmepannor. Koks används också för reduktion av järnoxid till järn i smältugnar och 
masugnar. 

• Kerosin är en klar flyktig vätskeformig biprodukt från när man destillerar låggradigt stenkol 
under tryck. Den finns i flera grader, från låggradig lampkerosin som man kan köpa på flaska 
och som används i belysning, och matlagningskerosin som används i spisar och 
värmeaggregat, till höggradigt lösningskerosin som används som lösningsmedel och 
motorkerosin som kan användas i förbränningsmotorer. Motorkerosin finns också av flera 
sorter, huvudsakligen indelat i traktorkerosin och autokerosin. Det finns även smörjkerosin, 
som är en tjockare produkt som används för smörjning. Kerosin är så gott som alltid 
ransonerat. 

• Alkohol är en klar flyktig vätska som man får genom jäsning, och som sådan tekniskt sett inte 
en kolbränsleprodukt. Det man behöver är socker som jästsvampar kan jäsa. Socker kan man 
få direkt från frukt, betor eller sockerrör, eller genom att spjälka stärkelse (genom att mäska 
exempelvis ris, korn eller vete) eller cellulosa. Produkten från jäsning är vanligen mellan 8-15 
volymprocent alkohol – resten är vatten och annat – och är därför olämpligt som bränsle, 
men genom destillering kan man höja renheten så att det duger som bränsle. 

Elektricitet: Elektricitet är det nya underverket. Samma elektricitet kan användas för att driva 
maskiner och lysa upp, och man kan göra nya fantastiska saker med den, som exempelvis telegrafi, 
telefoni eller radiotelegrafi. Elektricitet produceras antingen elektromekaniskt med en generator som 
drivs av vattenkraft eller ångkraft, eller elektrokemiskt med ett batteri.  
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Box: Frånvaron av olja 
Notera att olja, naturgas och petroleumprodukter inte existerar i Blå Himmels Europia. En del av 
oljans funktioner kan efterhärmas i kolbränsleprodukterna, men inte allt. En bieffekt av detta är att 
förbränningsmotorer blir relativt dyra i drift, och kol (och därmed ångkraft) är relativt sett bra mycket 
billigare och därför kommer att fortsätta att dominera innan elektriciteten så småningom tar över. 

Ångmaskinen 
Ångmaskinen driver Europia. Det finns ångmaskiner överallt. De driver pumpar i gruvor och 
vattenverk, generatorer för elektricitet, ångkranar för att lasta och lossa skepp, fabriker för att 
producera varor, lokomotiv och skepp för att föra varor över Europia, och ångskopor för att gräva kol 
att driva ångmaskiner med.  

En ångmaskin består av tre delar: en eldstad, en ångpanna och en motor. Eldstaden hettar upp 
vatten i ångpannan till ånga, som sedan driver maskinen genom en kolv i en cylinder eller i vissa fall 
med en turbin. 

Ångmaskinerna under 1700-talet arbetade med atmosfäriskt tryck. Ånga får fylla en cylinder med en 
kolv, varefter ångan kyls ner och kondenseras, och ett partiellt vakuum uppstår. Den omgivande 
luften pressar kolven i rörelse. Den här konstruktionen använder inte högtrycksånga, vilket med 
tanke på de tillgängliga materialen – gjutjärn, koppar, mässing, trä och tegel  – är en fördel. 

I slutet på 1700-talet uppfanns högtrycksångmaskinen. I dessa är det ånga under tryck som driver 
kolven. Dessa är bra mycket mer kraftfulla än atmosfäriska ångmaskiner, och därmed kunde man 
börja konstruera fordon som drevs av ånga. Nackdelen med dem är att ångpannan riskerar att 
explodera om trycket blir för högt, och mycket riktigt var detta något som plågade tidiga 
högtrycksångmaskiner så att de till en början fick väldigt dåligt rykte. 

De vanligaste ångmaskinerna idag har en rökrörångpanna, där heta rökgaser leds från eldstaden 
genom ångpannan genom en serie rör till skorstenen. Hettan från rökgaserna leds genom rörens 
väggar och kokar vattnet till ånga, och ångan hettas sedan upp ännu mer. Ett relativt konstant 
ångtryck hålls i en ångkupa. 

Den överhettade ångan går genom en serie ventiler växelvis in i cylinderns ändar för att driva kolven 
först åt ena hållet och sedan tillbaka. Ångan kan sedan återanvändas genom en andra och till och 
med tredje cylinder, med successivt ökande cylinderdiameter, för att klämma ut vartenda uns av 
kraft ur ångan. Trippelexpansionsmaskiner med tre cylindrar är synnerligen vanliga i skepp där man 
har plats för flera och stora cylindrar, medan på lokomotiv har man sällan plats för mer än två. 

Normalt sett stänger man inte av en ångmaskin. Det tar timmar att väcka en ångmaskin från dess 
dvala, och nästan lika lång tid att få den att återgå till sin slummer. Den mår heller inte bra av att 
växla mellan het och kall. Metallen sväller och krymper med temperaturväxlingarna och blir utmattad 
och försvagas. Så även när maskinen inte används så får den stå het och med tryck och konstant 
övervakning och eldning. Först när man behöver göra underhåll så låter man maskinen svalna, och då 
väldigt långsamt. När maskinen väl är kall så passar man på att gå igenom allt från cylinderpackningar 
till ventiler, man sotar rökgångar och skorstenar och går över alla lager. Hur ofta man gör det beror 



Blå Himmel: Teknikens under  4 
 

på maskinen, men var tionde till fjortonde dag är relativt vanligt för lokomotiv, medan 
skeppsmaskiner underhålls när skeppet ligger i hamn för att lastas och lossas. 

Man säger ibland att ångmaskiner har en själ, och har man någonsin varit i närheten av en maskin 
under gång så förstår man varför. Elden i dess hjärta dånar och hettan slår mot en så fort luckan till 
eldstaden öppnas. Den pyser och väser när ånga under tryck letar sig ut var den kan. Metallen gnäller 
och gnisslar när trycket stiger, och när den väl börjar arbeta så frustar den och stönar.  

Det tar år att lära sig att tygla den besten. Man måste kunna maskinen utan och innan, känna till dess 
egenheter, lära sig nyanserna i maskinens språk. Man kan få arbeta i åratal som maskinistlärling och 
hjälpa till med underhåll och smörjning innan man för första gången får ta befälet över maskinen. 

Förbränningsmotorn 
Förbränningsmotorn tar itu med flera problem som ångmaskinen har. En förbränningsmotor kan 
startas och stoppar på ett ögonblick, den är mycket lättare i förhållande till kraften, i synnerhet om 
motorn är liten, och den är till stor del självreglerande och behöver inte lika mycket övervakning. 

Liksom ångmaskinen arbetar förbränningsmotorn med en eller flera cylinderkolvar, men istället för 
att kolven drivs med ångtryck från ånga som genereras någonstans utanför cylindern, så drivs 
förbränningsmotorns kolvar av gastryck från snabb förbränning av bränsle inuti cylindern.  

Den första förbränningsmotorn uppfanns av algoviern Jean Joseph Etienne Lenoir, och den drevs av 
generatorgas. Weldländaren Eugen Langen förbättrade konstruktionen genom att förgasa kerosin 
och blanda den med luft, och dessutom komprimera bränsleblandningen i cylindern och tända den 
kontrollerat med gaständning. Senare uppfann Eugen  Langen den elektriska tändningen som 
ytterligare förbättrade Lenoir-motorn. Dieselmotorn, uppkallad efter uppfinnaren Rudolph Diesel, 
använder traktorkerosin och tänder bränsleblandningen genom högt tryck i cylindern.  

Drivmedlet i en förbränningsmotor är nästan alltid kerosin, en klar och flyktig lättantändlig vätska 
som är en biprodukt från tryckdestillering av kol. Motorkerosin är den högsta graden, och finns i sin 
tur i undergraderna traktorkerosin, automobilkerosin (eller bara autokerosin) och på senare tid även 
flygkerosin.  

Skillnaden mellan de olika undergraderna är hur lätt de självantänds. Traktorkerosin kan självantända 
under tryck, och det används i dieselmotorer som bränsle där det är kompressionen av luft och 
bränsle som står för bränsletändningen. Autokerosin antänds inte lika lätt under tryck, utan behöver 
ofta hjälp av en tändande gnista. Flygkerosin är ännu svårare att självantända. Ju högre trycket kan 
vara, desto mer kan man komprimera bränsle/luftblandningen och desto mer bränsle kan man få in i 
cylindern vid varje tändning, vilket leder till mer kraft. Flygmaskiner använder nästan uteslutande 
flygkerosin som bränsle.  

Det går att driva förbränningsmotorer på andra bränslen; exempelvis så är generatorgas och alkohol 
inte ovanliga bränslen. 

De för flygmaskiner tre vanligaste motortyperna är roterande stjärnmotor, fast stjärnmotor och rak 
motor. Av dessa har det varit den roterande stjärnmotorn som är vanligast, eftersom den är lätt i 
förhållande till effekten, har jämn gång och är kompakt. Den har dock flera nackdelar. Bland annat 
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har motorn en gyroskopeffekt som gör att svängradien åt ena hållet är större än åt andra hållet. Det 
är också svårt att bygga ett gasreglage för en sådan motor, den kräver mycket höggradiga 
smörjmedel, och slutligen finns det en övre gräns för hur kraftfull man kan bygga en roterande 
stjärnmotor. En fast stjärnmotor har ingen gyroskopeffekt, kräver inte lika bra smörjmedel och kan 
lättare regleras, men lider å andra sidan av vibrationer. 

Raka motorer blir mer och mer vanliga i flygmaskiner allt eftersom den tekniska utvecklingen går 
framåt. Den toppmoderna D.IV Sturmvogel från Voss Flügzeugwerke har en stark åttacylindrig 
vattenkyld rak motor från AG Adlershof, och den kan mycket väl komma att bli standardmotor i alla 
framtida weldländska flygmaskiner. 

Den elektriska motorn, generatorn och batteriet 
Elektriska apparater har funnits en tid, och likströmselmotorer är en av de första applikationerna. Till 
en början var de dock batteridrivna, och därför begränsade till den ström ett batteri kunde leverera. 
Till och med den första elmotorn drevs av ett batteri, och även om den inte var en kommersiell 
framgång på grund av problemet med batterier (zink-elektroder är dyra) så var det en banbrytare. 

1833 kom uppfinningen som satte igång utvecklingen av elektricitet som drivkraft: hunnosaraviern 
István Ányos Jedlik uppfann dynamon. Tidigare försök med en generator – och för den delen en 
elektrisk motor – hade använt permanenta magneter som genererar ström i en spole, men Jedlik 
använde istället två elektromagneter med motsatt polaritet för att skapa elektrisk ström. Dynamon 
tappar lite av den ström som den genererar för att driva elektromagneterna. För att starta dynamon 
så krävs att det finns lite magnetism kvar i spolarnas järnkärnor; om det inte finns så måste man 
mata in lite ström när generatorn varvas upp för att bygga upp magnetfältet.  

Jedlik upptäckte senare att samma dynamo också kunde användas som en elektrisk motor. Jedlik 
uppfann också en metod att generera växelström istället för likström. I praktiken tog han bort 
kommutatorn, som överför och likriktar strömmen från rotorn, den roterande delen i generatorns 
kärna, och ersatte den med en ringformad kollektor som bara överför men inte likriktar strömmen 
från rotorn. 

Det tog honom några år att sammanställa hur principerna fungerar, men hans uppfinningar är nu 
basen i alla elektriska generatorer och motorer. Elektriska motorer används för att driva maskiner i 
fabriker, eller kanontorn på de senaste luftkryssarna. Generatorn matar elektricitet till dessa, plus 
telegrafer, telefoner och elektrisk belysning. 

Elektrisk likström kan även skapas med batterier, och till en början var det till och med det enda 
sättet att skapa ström alls. Med Gaston Plantés blysyra-batteri, som har varit i omlopp i nästan fyrtio 
år, kan elektricitet till och med lagras. Blysyra-batterier använder staplade plattor av bly och blyoxid, 
med svavelsyra som elektrolyt, och kan laddas upp och laddas ur. 

Den senaste uppfinningen är torrbatteriet eller brunstensbatteriet, som är ett engångsbatteri som 
inte kan laddas upp, men som är billigt att tillverka. Det består av en zink-burk, en fuktig massa av 
ammoniumklorid och gips, en papperscylinder med mangandioxid och kolpulver, och en grafitstav i 
mitten som kopplas till pluspolen, som också är burkens lock. Själva batteriet uppfanns av 
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weldländaren Carl Gassner, och ordet ”torrbatteri” myntades av rikitiern Yai Sakizō. På kylariska 
heter det ”kandenchi”, där ”kan” betyder ”torr” och ”denchi” betyder ”batteri”. 

Zehntruder-maskinen 
Geologen och ingenjören Dr Gustav Zenhtruder förundrades länge över Europias fyra flygande öar. 
De båda öarna i Kylarien och den i Rikitien kunde han inte studera närmare, men den fjärde, 
Väraldarade, låg i Fennoskandien och den kunde han studera närmare. 

Efter mängder med provborrningar och mätningar kunde han dra slutsatsen att vissa mineraler under 
högt tryck kan skapa ett motverkande eterfält. Det finns bergarter med sådana mineraler naturligt 
förekommande, exempelvis eterit. När sådana bergarter lyfts upp i en förkastning och skiktas ovanpå 
mjukare bergarter, och om de mjukare bergarterna vittrar med erosionen, så kan det eteritrika 
berget slita sig löst. Berget förblir förankrat i eterfältet som en flygande ö.  

Detta händer inte så ofta: det krävs att eterit eller liknande bergarter täcks av sediment, och att det 
sedan sker en förkastning så att eteriten hamnar ovanpå de sedimentära bergarterna och lyfts upp, 
och att de sedimentära bergarterna sedan försvagas. Det är troligen det som har skett för att 
Europias fyra flygande öar skulle uppstå. En annan möjlighet är att ett lager eterit pressas upp över 
mjukare bergarter då kontinentalplattor kolliderar. En tredje möjlighet är att vulkanisk aktivitet lyfter 
upp eterit och försvagar berget under lagret. Det viktiga är att eteriten är under extremt högt tryck 
genom att det är mycket berg över det, att det är tillräckligt mycket eterit för att kunna lyfta berget 
över det, och att berget under eteriten är svagt. 

Dr Zehntruder lyckades bekräfta hypotesen genom att skapa en maskin som återskapar dessa 
förhållanden. Hans första prototyp var en stark ångmaskin som drev en kompressor som höjde 
trycket i en serie cylindrar innehållande en syntetisk kerosin utvunnen ur eterit och med samma 
egenskaper. Cylindrarna var installerade i kölen på en pråm.  

Den 18 augusti 1852 provkörde Dr Zehntruder sin maskin för första gången i floden Leste. Trycket 
ökade i cylindrarna som gnällde under påfrestningen. Flera av cylindrarna brast, men plötsligt kom 
det motverkande eterfältet igång och pråmen steg upp ur floden. Den låg där stilla i nästan en 
halvtimme, innan Zehntruders maskinist var tvungen att sänka trycket för att maskinen inte skulle 
explodera.  

Under de nästföljande fyra åren arbetade Dr Zehntruder på att förfina sin maskin så att den blev 
säker och styrbar. Det är en sak att få maskinen att lyfta, men en annan sak att få den att färdas 
framåt och kunna styras. Men det första och svåraste steget var att replikera effekten och få en 
maskin att lyfta. Allt därefter var ingenjörsutmaningar som fick lösas ett efter ett.  

1856 presenterades resultatet för Hans Majestät kung Leopold III. Monarken blev så imponerad att 
han gav Dr Zehntruder en riddartitel och en statlig pension. Zehntruder fick nog med pengar för att 
starta upp en kommersiell tillverkning av Zehntruder-maskiner.  

Ett par skepp försågs med maskinen. Det såg ut att bli ett fiasko då Dr Zehntruder aldrig lyckades lösa 
problemet att det krävdes rejält med kraft att upprätthålla det nödvändiga trycket, så det stod tidigt 
klart att ett flygande skepp aldrig skulle ha samma räckvidd som ett flytande skepp. Dr Zehntruder 
såg först endast tre praktiska applikationer; i lyxkryssningsskepp som ville färdas över Europias 
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inland, lastskepp som ville gena över svåra näs eller övertrafikerade slussar, och flygande lyftkranar 
vid svåra byggen. 

Militärt sett fanns dock helt andra möjligheter. Det första militära skeppet med en Zehntruder-
maskin var Seiner Majestät Luftschiff Zerstörer. Skeppet var redan under konstruktion när Zehntruder 
fick uppdraget att installera en av sina maskiner i det, och det var inte helt lätt att bygga om skrovet 
för maskinen. Men 1859 sjösattes skeppet och överlämnades till kungliga flottan senare under året 
efter färdig jungfruresa.  

SMLS Zerstörer var en vision av nya militära möjligheter: ett snabbt flygande slagskepp, omöjligt att 
stoppa när det genade till fiendens hjärtland för att tvinga honom till underkastelse. Det stod klart att 
militära flygskepp var ett koncept som skulle revolutionera krigföringen. Omedelbart var alla tvungna 
att ha sådana, och kapprustningen inleddes.  

Box: Berömda flygskepp 
SMLS Zerstörer: Den första flygkryssaren som sjösattes 1859, och fick internationell berömmelse 
genom en berömd världsomsegling 1862-1863. 

HUMS De Ruyter och HUMS Doorman: två urenska flygkryssare som försvann under en expedition 
bortom isvallen 1871, på 88,2 grader nordlig bredd, ynka 220 kilometer från nordpolen. Det är den 
största förlusten för den urenska flottan i fredstid. 

SMLS Admiral Klaus Ammer: Det första skeppet av sin klass sänktes med man och allt i augusti 1889 i 
slaget om Sendreland. Ammer-klassen är den största och mest moderna klassen i kungliga 
weldländska flottan. Förutom att det var flottans bästa skepp vid tiden som hyllats i propaganda, så 
vann SMLS Ammer särskild berömmelse på grund av Hoffman-rättegången. Det spiritistiska mediet 
Anne Hoffman dömdes till döden för häxeri – egentligen en skenanklagelse för spioneri och förräderi 
– eftersom hon i en seans kommit i kontakt med anden från en av männen ombord som sade att 
skeppet hade sänkts. Systerskeppet SMLS Admiral Friedrich von Alz ligger i hamn i Potzoranien, men 
ger sig då och då ut på södra innanhavet, mestadels för att avskräcka Parthien från att anfalla Egeia 
eller Bosporien. 

Petropavlovsk: Kejserliga meroviska flottans stolthet, Petropavlovsk, var också ett av skeppen 
överlevde slaget om Sendreland. Det finns ett fotografi från slaget som cirkulerat i den meroviska 
pressen med en merovisk och en weldländsk slaglinje som ger sig på varandra, där ett stort 
weldländskt skepp som kan vara SMLS Ammer exploderar samtidigt som Petropavlovsk ger eld. 
Bilden har föga förvånande fastnat i den weldländska censuren, men trots det går ryktet även i den 
weldländska flottan att det var Petropavlovsk som sänkte SMLS Ammer. 

Telegrafen och telefonen 
Telegrafen och telefonen bygger på samma teknik: man skickar elektriska signaler över en kabel. 
Skillnaden är vilken sorts signaler, hur man skickar dem och hur man får ut resultatet i andra änden.  

Telegrafen skickar en serie elektriska pulser längs med en kabel. Det vanligaste systemet är att man 
skickar signalerna med en nyckel som sluter en elkrets och skickar en puls så länge som nyckeln är 
nedtryckt. Signalerna som man skickar är vanligen en serie av långa och korta pulser, vanligen enligt 
vespakiern Samuel Morses kodschema. 
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Morses kodschema är ganska listigt. Det består bara av långa och korta pulser, med korta mellanrum 
mellan pulserna och lite längre mellanrum mellan bokstäverna. En lång puls är lika lång som tre korta 
pulser. Pausen mellan varje puls är lika lång som en kort puls, och pausen mellan två bokstäver är lika 
lång som en lång puls. En serie pulser blir en bokstav. Bokstaven E, den mest förekommande 
bokstaven i saxländska språket, består bara av en kort puls, medan bokstaven Q består av fyra pulser, 
lång-lång-kort-lång. Eftersom de bokstäver som förekommer oftare i språket har kortare koder så är 
det ett effektivt kodsystem. Morse-kod används inte bara för telegraf, utan även för trådlös telegrafi 
och med signallampor.  

I sin enklaste form så är utmatningen av signalen bara en elektromagnet som trycker ner ett stift mot 
en rullande pappersremsa. Kommer det en lång puls så ritas ett långt streck, och det kommer en kort 
puls så ritas ett kort streck. 

Andra system har också använts med visare och brytare, men på grund av sin enkelhet och 
fältmässighet så har Samuel Morses system kommit att dominera.  

Telefonen skiljer sig på så sätt att man talar i en mikrofon istället för att knacka kod med en nyckel. 
Mikrofonen rör på sig med ljudvågorna, och får en kopparspole att vibrera i ett magnetfält. Det i sin 
tur ger en varierande elektrisk signal, som bär med sig ljudsignalen längs med kabeln. I 
mottagaränden finns en likadan spole i ett magnetfält; när den varierande elekriska signalen går 
genom spolen så bildar den ett eget magnetfält, och det får spolen att röra sig fram och tillbaka och 
får ett membran att vibrera på samma sätt som mikrofonen, och producerar ett likadant ljud. 

För att telegrafsignalen ska nå rätt så skickar man med mottagarens adress. Alla på linjen tar emot 
det, och om det når rätt adress så skrivs det ut i klartext och bärs ut till mottagaren. Är det åt rätt håll 
men inte hela vägen framme så skickar en telegrafist vidare signalen på nästa linje tills det når rätt 
mottagare. Priset för ett telegram beror på hur långt det ska skickas och hur många ord det är. 

För telefoner är det lite krångligare: där har man istället växelstationer som kopplar ens egen 
telefontråd till nästa växelstation, och nästa, och nästa, tills ens signal bara når mottagartelefonen. 
Den som vill ringa upp någon får prata med en telefonist som gör kopplingen åt en. Så länge som 
samtalet är igång så är en lampa tänd på telefonistens kopplingstavla. När samtalet är över så 
kopplar telefonisten ur kopplingen och bokför samtalets längd. Priset för ett telefonsamtal beror på 
hur långt det är och hur långt det ska. Man skiljer vanligen på utlandssamtal, rikssamtal, länssamtal 
och lokalsamtal. 

Trådlös telegrafi 
Elektromagnetismen förutsågs av den kaledoniske fysikern och matematikern James Clerk Maxwell, 
som knöt ihop elektricitet, magnetism, optik och eterfält i en enhetlig teori. Det var dock en 
weldländare, Heinrich Rudolf Hertz, som bekräftade Maxwells teori och skapade metoder för att 
skapa, fånga upp och mäta elektromagnetisk strålning. Hertz var dock ute efter att bekräfta Maxwells 
teori, inte att utveckla en metod för trådlös kommunikation. 

Det kom istället att bli en tiberier, fysikläraren Temistocle Calzecchi-Onesti, som byggde den första 
fungerande radiotelegrafen. Calzecchi-Onestis första apparat byggde på att man skapade 
högspänning som gjorde överslag med en blixt och på så sätt skapade en oscillerande 
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elektromagnetisk signal. Mottagaren var en antenn och en transformator som fick en klocka att 
ringa. Detta system förbättrades så småningom med vakuumröret, som gjorde sändare och 
mottagare så mycket enklare, billigare och praktiskt genomförbara. 

Vanligen används Samuel Morses kodschema för trådlös telegrafi, men man har då problemet att 
vem som helst kan lyssna. Vanligen måste man ta till någon form av kryptering för att hålla 
informationen hemlig. 

Man har påbörjat praktiska försök att skicka röstmeddelanden trådlöst, trådlös telefoni. Hittills är 
experimenten lyckade, men fortfarande är idén på experimentstadiet. 

Box: Morsekod 
Morsekod kan skickas med telegraf, trådlös telegrafi eller med signallampa. Hastigheten varierar 
förstås med hur skicklig telegrafisten är. En erfaren morsetelegrafist ska kunna komma upp i 20 ord 
per minut, men verkligt skickliga telegrafister kan komma upp i hela sextio ord per minut. 

Följande regler gäller för telegrafi med morsekod: 

• En punkt är den minsta tidsenheten. 
• Ett streck är tre punkter lång.  
• Mellanrummet mellan punkter och streck i samma bokstav är en punkt lång.  
• Mellanrummet mellan bokstäver är tre punkter lång.  
• Mellanrummet mellan ord är sju punkter lång. 

A .- N -. 1 .---- 
B -… O --- 2 ..--- 
C -.-. P .--. 3 …-- 
D  -.. Q --.- 4 ….- 
E . R .-. 5 ….. 
F ..-. S … 6 -…. 
G --. T - 7 --… 
H …. U ..- 8 ---.. 
I .. V …- 9 ----. 
J .--- W .-- 0 ----- 
K -.- X -..-   
L .-.. Y -.--   
M -- Z --..   
Tabell: Morsekod 

Mergenthaler-maskinen 
När man köpte en tidning före Kriget så var det inte mycket mer än fyra eller åtta sidor, det vill säga 
ett eller två dubbelsidiga vikta ark. Det berodde på att det tog tid att sätta tidningar, eftersom man 
satte dem för hand genom att plocka typer ur lådor och sätta dem i rader. 

1866 uppfann urmakaren Ottmar Mergenthaler en maskin som löste problemet. Operatören skriver 
texten på en knappsats. Varje knapptryck gör att maskinen automatiskt plockar en gjutmatris för det 
tecknet ur ett magasin. Resultatet blir en rad med matriser. När en textrad är klar så gjuter maskinen 
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en hel typrad som sedan används i trycket. Matriserna lyfts sedan automatiskt upp till sina respektive 
fack i magasinet för att återanvändas. 

Mergenthaler-maskinen gjorde att det gick mycket fortare att sätta tryckplåtarna för tidningstrycket, 
och i stort sett varje tidning eller tryckeri behövde minst en. Behovet av mergenthaler-maskiner var 
så stort att det snabbt dök upp piratkopior som till och med kan användas med samma matriser som 
Mergenthalers original. 

I och med denna trycktekniska innovation så exploderade inte bara sidantalet i tidningar utan även 
antalet tidskrifter och böcker som gavs ut. Det finns bara i Weldland 643 registrerade dagliga 
tidsskrifter med ett sidantal på minst 32 sidor, jämfört med 150 tidsskrifter med högst åtta sidor före 
1866. Den explosionen har skapat ett helvete för censorerna. 

Sprängmedel 
Sedan medeltiden har man framställt svartkrut i Europa som en blandning av svavel, träkol och 
salpeter. Principen är att man har ett oxidationsmedel – i det här fallet salpeter – i direkt kontakt 
med bränslet – svavel och kol – så att det endast räcker med en liten ”energiknuff” (värme) för att få 
igång reaktionen.  

Eftersom svartkrut är en blandning, snarare än en kemisk förening, så har det ganska långsam 
brinnhastighet och är därför ganska svagt. Svartkrut är också väldigt fuktkänsligt, och när det 
förbränns så ger det ifrån sig ett stort vitt rökmoln då vattendroppar i luften kondenseras på 
rökpartiklarna. Röken går dessutom ganska illa åt mekaniska delar. Framemot industrialismen så 
började man söka efter alternativ till svartkrutet på grund av dessa nackdelar. 

Nitroglycerin, framställt första gången av tiberiern Ascanio Sobrero år 1827, var ett sådant, men det 
är så känsligt och kraftfullt att det inte fungerar som drivmedel i vapen. Det användes dock i 
bergsprängning, trots det stora antalet olyckor som inträffade. Det är inte ens säkert att framställa, 
eftersom det tenderar att självantända om temperaturen stiger för mycket, och temperaturen stiger 
alltid när salpetersyran reagerar med glycerin. Arbetare som framställer nitroglycerin måste hålla koll 
på temperaturen hela tiden, och får därför sitta på en enbent pall så att de ramlade om de somnade. 

Det var ett långt sökande efter ett sätt att göra nitroglycerin stabilt. Fennoskandiern Alfred Nobel 
lyckades först genom att blanda nitroglycerin med kiselgur, en lera mestadels bestående av kisel. 
Resultatet blev en seg oljig smet som kunde tåla misshandel och till och med eldas utan att 
explodera. Rullad till stavar inslagna i vaxat papper, och tillsammans med Nobels 
säkerhetständhattar, så var det precis det sprängmedel som bergsprängare behövde. Bergsprängare 
kunde borra hål in i berget, fylla hålen med Nobels nya sprängmedel som såldes under namnet 
”dynamit”, sätta in en tändhatt och sedan spränga berget säkert.  

Trinitrotoluen eller TNT var ett annat högexplosivt ämne som först framställdes som gult färgämne 
av weldländaren Julius Wilbrand. Det är smältbart och gjutbart. Man visste inte om att det var ett 
sprängämne först, då det var så svårt att detonera. Det gav dock en oväntad fördel: man kan 
använda det i artillerigranater utan att det exploderar vid avfyrning eller nedslag, utan först när 
tändhatten detonerar. Det gör att man kan bestämma precis när det ska explodera, till exempel strax 
efter att granaten har trängt igenom fiendens pansar. 
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Nitrocellulosa eller bomullskrut var ett alternativ till svartkrut i vapen, och marknadsfördes ett tag 
som ”röksvagt krut”. Nitrocellulosa och även nitroglycerin användes som bas för flera andra liknande 
ämnen, som nu sammanfattas just som röksvagt krut. 

• Kordit är ett annat alternativ som framställs genom att nitroglycerin och mineralolja får 
impregnera nitrocellulosa. 

• Ballistit framställs av 10 % kamfer och lika delar nitroglycerin och kollodion, som i sin tur 
består av nitrocellulosa upplöst i eter och alkohol. Förutom som bas för ballistit så används 
kollodion som klister på hud för teatersmink och för att hålla bandage på plats. 

• Vitkrut består av olöst nitrocellulosa, kollodion och paraffin som pressas genom rullar till 
papperstunna ark och därefter skärs till flagor av önskad storlek. 

Eftersom moderna sprängmedel är så okänsliga att vanliga slag eller hetta inte räcker för att få fyr på 
dem så krävs en tändhatt, det vill säga något som lätt fås att explodera och som ger hård smäll som 
sätter igång en ”sekundär detonation” i sprängmedlet. Ofta används blyazid, pikrinsyra, tetryl eller 
kvicksilverfulminat i tändhatten. De är ofta stötkänsliga och värmekänsliga, och bör förvaras separat 
från huvudladdningen. Några av dem, exempelvis tetryl, har dessutom kort livslängd. 

Kulor och krut 
Ett resultat av framstegen med röksvagt krut och de nya tändhattarna var enhetspatronen, det vill 
säga en patron som innehåller tändhatt, drivmedel och projektil i en förpackning eller hylsa. 

A. J. Forsyth uppfann slagtändhatten år 1807, och utan den hade enhetspatronen inte varit möjligt 
alls. Redan året efter uppfann Jean Samuel Pauly och François Prélat en enhetspatron i papper. 
Tändhatten satt i kulan och detonerades genom att en nål slog genom patronens hela längd och 
träffade kulan. 

1835 infördes metallhylsan, först i kaliber .22 och sedan i fler och fler kalibrar. Det gjorde det så 
enkelt att ladda ett vapen att man kan ha maskinell matning av dem, och det har i sin tur gjort 
maskingevär, automatgevär och automatpistoler möjliga. Numera används enhetspatroner i metall, 
vanligen mässing, i stort sett av alla. 

Fotografi 
När Oskar Barnack byggde sin första prototyp av Elowka-kameran (kort för ”Ernst Leitz Optische 
Werke Kamera”) i Wetzlar så hade han ingen aning om hur viktig hans uppfinning skulle vara. Istället 
för de tidigare pappersfilmrullarna eller ännu tidigare glasplåtarna som användes i stillbildsfotografi 
så använde Oskar Barnack 35mm-film som är standard inom rörlig film.  

Elowka-kameran eller kopior är ännu inte helt standardsystem, dels för att kameran är komplex och 
därmed dyr, och dels för att celluloiden som filmen består av tillverkas med nitrocellulosa som grund. 
Som tidigare nämnts används nitrocellulosa som ”röksvagt krut”, och är basämnet i ganska många 
sprängmedel, så celluloid är extremt brännbart. Det finns alternativ, exempelvis acetat-film, men den 
är lite grumligare, mer ömtålig och dyrare. 

Fördelen med Elowka-kameran är att den är kompakt men ändå har hög bildkvalitet. Det är en 
proffskamera med många fler inställningar än den vanliga lådkameran. Professionella fotografer 
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använder den, den är stående favorit hos pressfotografer, och kungl. weldländska flygspaningskåren 
har anammat den som standardkamera för flygspaning. Utöver det är det mest rika entusiaster som 
använder Elowka-kameran.  

Hos vanligt folk är lådkameran vanligare. Det är en enkel kamera som vanligen laddas med 120mm-
pappersfilm. Sådana kameror har vanligen ingen fokusinställning, inga bländarinställningar och inga 
tillbehör. Ett populärt märke marknadsförs med textdevisen ”du trycker på knappen, vi gör resten”. 

Bilden på filmen syns inte till en början, utan måste framkallas. Ovanpå papperet eller celluloiden 
finns ett lager med gelatin som innehåller silverhalider, vilket är ljuskänsliga föreningar av silver och 
någon av halogenerna (fluor, klor, brom, jod eller astatin). Man badar den exponerade filmen i en 
vätska som reagerar med silverhaliderna i de delar av filmen som utsatts för ljus, så att de bitarna blir 
svarta. Framkallningsvätskan innehåller något basiskt ämne, vanligen lut, som sätter fart på 
processen, så för att stoppa processen badar man filmen därefter i vatten för att skölja bort vätskan, 
eller en tvåprocentig lösning av ättiksyra för att dessutom neutralisera basen. Slutligen fixerar man 
bilden genom att bada filmen i en lösning av natriumtiosulfat, som löser upp silver från de 
oexponerade delarna av filmen och sköljer bort dem. Resultatet av processen blir ett negativ, där 
filmen blir mörk där bilden är ljus och ljus där bilden blir mörk. 

För att få ett positiv så måste man på samma sätt exponera ett fotopapper, i stort sett ett papper 
med samma ytbeläggning som filmen i kameran, och sedan framkalla det på samma sätt. Då har man 
ett färdigt fotografi. 

Använder man pappersfilm kan man inte exponera fotopapperet rakt av, eftersom pappersfilmen i 
kameran är ogenomskinlig. Istället måste man få bort det framkallade gelatinskiktet från papperet 
och försiktigt lyfta över det till en glasplåt. Från glasplåten kan man sedan exponera ett positiv.  

Pappersfilmer får man ofta lämna in till en fotograf för att få framkallad, just för att det är lite svårt 
att få över gelatinskiktet från papperet till glas. Däremot är det inte särskilt ovanligt att fotografer 
med glasplåtar eller celluloidfilm framkallar sina filmer själva, men det kräver lite utrustning och 
kemikalier. Kemikalierna är inte svåra att få tag på – de finns på apoteket – och utrustningen kan 
man hitta hos fotografen, som inte bara gör proffsfotografier utan dessutom säljer utrustning till 
glada (och rika) amatörer. 

För militärens fotospaningstrupper är det lite enklare. De har sina egna framkallningsexperter, som 
framkallar spaningsfoton nästan på löpande band. För den weldländska fotospaningen är Elowka-
kameran en nåd sänd från Gud. Tack vare den så slipper man tunga och bräckliga glasplåtar eller 
krånglet med pappersfilmer, samtidigt som den är kompakt nog för alla situationer och dessutom har 
tillräckligt hög bildkvalitet för att vara praktiskt användbar för fotospaning. 

Järn och stål 
En av de stora skillnaderna mellan den första och den andra industriella revolutionen är att den 
första handlade om järn och den andra om stål. Stål som sådant har man känt till sedan länge, men 
det är dyrt och arbetskrävande att framställa. Med de nya teknikerna har volymen på stål ökat och 
priset sjunkit dramatiskt, och stål driver nu nästan all konstruktion, från järnvägar och fartyg till 
skyskrapor och kanoner. 
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Kelly-Mushat-processen 
William Kelly uppfann en metod att förvandla tackjärn till stål. Tackjärn är järn med en kolhalt på 
över 4% som framställts i masugn ur malm. Tidigare gjorde man stål av järn genom att hamra det, så 
kallat smidesstål, men Kellys uppfinning gjorde det mycket lättare att omvandla tackjärn till stål. 
Genom att blåsa in hetluft under högt tryck i smält tackjärn så oxideras kol och andra orenheter i 
tackjärnet. Vid första anblicken kan det tyckas att det är dumt eftersom luften borde kyla ner järnet, 
men vad som händer är istället att oxidationen av orenheterna, i princip förbränning, tvärtom ger 
ifrån sig värme och hettar upp det smälta järnet, vilket förbränner mer orenheter, vilket ger mer 
värme et cetera.  

Det fanns en del problem med processen, varav det största var att vissa stålsorter inte reagerar väl 
med kvävet i luften. Kelly försökte till en början med att stänga av luftflödet vid precis rätt tillfälle, 
men det visade sig vara svårt att genomföra eftersom genomblåsningen bara tar ca 20 minuter. 
Robert Forester Mushat upptäckte dock lösningen, nämligen att först bränna bort alla orenheter, och 
sedan åter tillföra exakt så mycket orenheter som krävs för att få ett bra stål. 

Siemens-Martin-processen 
Carl Wilhelm Siemens utvecklade en annan metod, genom att göra en ugn som återvinner hetta från 
avgaser för att förvärma bränsle och luft. Metoden användes inte ursprungligen för att göra stål, 
utan det var langosiniern Pierre-Émile Martin som först applicerade Siemens regenerativa ugn för 
ståltillverkning.  

Fördelen med Siemens och Martins process är att den är långsammare än Kelly-Mushat-processen, 
vilket ger kemister tid och möjlighet att göra analyser för att bedöma stålets renhet. En annan fördel 
är att det går att smälta återvunnet stål från skrot med processen. 

Siemens-Martin-processen ersätter inte Kelly-Mushat-processen, utan kompletterar den. Båda 
processerna används i stålproduktion runt om i världen.  

Ljusbågsugnen 
En tredje kompletterande process är ljusbågsugnen, där elektrisk ström leds genom elektroder som 
inte riktigt nuddar smältan. Istället sker ett överslag med en elektrisk ljusbåge, som hettar upp och 
smälter metallen. ”Elektriskt stål” används mestadels för att producera specialstål, exempelvis 
verktygsstål eller fjäderstål.  

Flera olika personer arbetade med elektriska ljusbågsugnar, men de viktigaste patenten tillhör Carl 
Wilhelm Siemens. 

Teknik i äventyr 
Det här kapitlet utgör lite av en grundkurs för att förstå vilken teknisk nivå världen ligger på. 

För det mesta kommer alla dessa tekniska underverk vara sådant som rollpersonerna använder utan 
att vara medvetna om det. Bildade rollpersoner kanske läser om det och förundras över teknikens 
utveckling. Ibland är det en del av bakgrunden till rollspelet, som exempelvis Dr Zehntruders 
lyftmaskin och konsekvenserna av det. Men det finns förstås möjligheter att utveckla det. 
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”Teknothrillern” är en modern litteraturgenre där tekniken spelar roll, inte bara som ett problems 
upphov utan även ett problems lösning. På sätt och vis är den besläktad med spionthrillern, och 
sådana finns det definitivt plats för i Blå Himmels värld. Det kan handla om att hitta kryptomaskiner 
eller knäcka chiffer, komma på hemligheten bakom kompressorn som gör fiendens flygplan så 
snabba, jaga ubåtar som härjar i södra innanhavet utan urskiljning, eller försöka finna den mystiska 
kanonen som spränger saker utan urskiljning.  
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Så fort man sänder ett meddelande så finns risken att man snappar upp det, och så fort man snappar 
upp det så är hemligheten ute. Sänder man en löpare eller via direkt kabel så är risken rätt låg att det 
snappas upp. Då måste man koppla in sig på kabeln eller fånga löparen. Sänder man via telenätet 
eller telegrafnätet så kan varje växelstation på vägen lyssna på meddelandet, plus eventuella 
inkopplade extra lyssnare på vägen. Sänder man via radiotelegrafi så kan alla i närheten lyssna. 

För att ändå kunna ha någon form av hemlighet så använder man koder och krypton. Koder innebär 
att man byter ut ord mot andra ord. Listan med ordutbyten – kodboken – är nyckeln till sådana. Den 
kan vara kort, som till exempel att kodordet ”akleja” innebär att man ska byta kodbok eller kodordet 
”tiger” betyder att man ska anfalla, eller lång och omfatta en hel ordlista.  

Ett krypto är en metod att förvanska texten genom att enligt givna regler göra om klartext till 
rappakalja som sedan kan göras om till rappakalja igen genom att applicera andra regler. Nyckeln i 
det fallet är en liten bit extra information som används i regeln för att göra om text till rappakalja och 
tillbaka igen. 

Metoderna som används i krypton kan grovt delas in i substitution, där tecken byts ut mot andra 
tecken, och transposition, där tecken byter plats. I en del fall kombineras metoderna. Krypton som 
använder substitution kan i sin tur delas in i monoalfabetiska och polyalfabetiska.  

I monoalfabetiska krypton så byts tecken ut mot andra tecken på samma sätt genom hela 
kodmeddelandet genom ett kodalfabete, så att A alltid blir DA, B alltid blir VV och C alltid blir DG, etc. 
Varje sådant sätt att byta ut tecken i alfabetet – varje kodalfabete – blir en nyckel. 

Generellt sett är sådana väldigt enkla att knäcka. Med tillräckligt många eller långa kryptotexter så 
kan man hitta mönster, eftersom olika tecken är olika vanliga. A och E är till exempel mycket 
vanligare i text än Q och Z, så om man upptäcker att det finns fler DA och DD i kryptotexten så kan 
man göra en kvalificerad gissning att någon av dessa förmodligen är A och den andra E. Hittar man 
ett ord som krypterats till DA AD AD, och gjort gissningen att DA är antingen A eller E så kan man leta 
efter trebokstavsord som börjar på A eller E och sedan har dubbelkonsonant (”att”? ”ett”? ”all”?) och 
se om fler ord börjar bli möjliga att uttyda.  

Detta kallas frekvensanalys, att analysera hur ofta något förekommer eller frekvensen, och är ett av 
de viktigaste verktygen i kodknäckarens verktygslåda. Med monoalfabetiska krypton är det ganska 
lätt att utföra, så vanligen används ett andra lager av kryptering för att göra det svårare, eller så 
använder man polyalfabetiska krypton. 

Polyalfabetiska krypton försöker dölja hur ofta enskilda tecken förekommer genom att förvandla 
texten till kryptotext på olika sätt hela tiden, och på det sättet göra det svårare för kodknäckaren att 
knäcka kryptot. Det gör man genom att ha flera olika kodalfabeten (”poly” = flera), varefter man 
skiftar mellan de olika kodalfabetena under krypteringen. På så sätt kan A krypteras till H och ibland 
till L, medan N ibland blir R, ibland Y, ibland U och så vidare.  
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Ett vanligt sätt att kryptera sådana är med en tabula recta (se Belasso-chiffret nedan) som är ett sätt 
att ställa upp alla sätt man kan förvanska varje bokstav. I polyalfabetiska krypton så är valet av 
kodalfabeten en del av nyckeln. Eftersom det finns 26 sätt för ett A att förvandlas till ett annat tecken 
(inklusive till A, det vill säga att inte förvandlas alls) så är det lätt att gömma tecken som förekommer 
oftare än andra, så att frekvensanalys inte kan användas. 

Det är dock inte heller helt säkert. Ett sätt att angripa polyalfabetiska krypton är det så kallade 
Kasiski-testet som beskrevs av Friedrich Kasiski 1863. Ibland kan det hända att en viss teckensekvens 
förekommer på flera ställen i klartextmeddelandet, och genom en ren händelse krypteras till samma 
kryptotext eftersom kryptonyckeln har repeterat precis då. Det är med andra ord en ledtråd till hur 
lång kryptonyckeln är. Det är här Kasiskis observation kommer in: antag att vi kan gissa att nyckeln är 
15 tecken lång. Det innebär att man kan betrakta meddelandet som femton stycken monoalfabetiska 
krypton, som var och en för sig kan angripas med frekvensanalys.  

ADFGVX  
ADFGVX-kryptot är ett rätt klurigt substitutions- och transpositionskrypto som framförallt används av 
Weldland. Det innebär att man först byter ut tecken mot andra tecken (substitution) och sedan byter 
plats på dem (transposition). 

Namnet kommer av att man byter ut klartextbokstäver mot bokstavspar bestående av A, D, F, G, V 
och X. Orsaken till att man använder bokstäverna ADFGVX är att dessa låter synnerligen olika när de 
sänds med morsekod, vilket gör att man får en inbyggd säkerhet i morsesändningen. 

Nyckeln består av en matris med 6x6 rutor och ett kordord, som båda byts dagligen. Matrisen 
används för att byta ut klartextens bokstäver mot bokstavspar, och nyckelordet används för att byta 
plats på tecknen. 

Matrisens 36 rutor innehåller bokstäverna a till z och siffrorna 0 till 9 i slumpvis ordning. Ovanför 
kolumnerna finns bokstäverna A, D, F, G, V och X, och före raderna finns också bokstäverna A, D, F, G, 
V och X.  

Sedan gör man om klartexten till bokstavspar. Det gör man genom att leta upp textmeddelandets 
bokstäver i matrisen och sedan skriva upp radens och kolumnens bokstäver. Man får alltså två 
bokstäver för varje bokstav i klartexten. 

Antag att vi ska sända ”anfall i gryningen”, och dagens matris ser ut så här: 

 A D F G V X 
A q t j 2 h o 
D a e u c 5 f 
F 1 0 x s l 8 
G k p d m 9 w 
V 4 r z g b 6 
X y i 7 3 v n 
Tabell: dagens kryptonyckel 

Första bokstaven ”a” översätts till “DA”, andra bokstaven ”n” översätts till XX, och så vidare, så att 
den krypterade texten ser ut så här: 
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Klartext: a n F a l l i g r y n i n g e n 
Kryptotext: DA XX DX DA FV FV XD VG VD XA XX XD XX VG DD XX 
Tabell: Substitutionssteget i ADFGVX 

Det är dock bara första steget. Nästa steg är transpositionen. Man skriver upp dagens nyckelord, 
omkring två dussin tecken långt, och sedan skriver man upp varje kryptotecken i rader under 
nyckelordet i kolumner under nyckelordets bokstäver. Fyller man inte ut sista raden så fyller man ut 
den med bokstäverna ADFGVX. Är nyckelordet ”vinkelslip” så ser det alltså ut så här: 

v i n k e l s l i p 
D A X X D X D A F V 
F V X D V G V D X A 
X X X D X X V G D D 
X X A D F G V X A D 
Tabell: Före transposition 

Därefter sorterar man kolumnerna i bokstavsordning efter nyckelordet: 

e i i k l l n p s v 
D A F X X A X V D D 
V V X D G D X A V F 
X X D D X G X D V X 
F X A D G X A D V X 
Tabell: Efter transposition 

Den färdiga kryptotexten hackas upp i lämpliga bitar, exempelvis femgrupper, och sänds med 
morsekod. Detta är den färdiga kryptotexten som sänds: 

DAFXX AXVDD VVXDG DXAVF XXDDX GXDVX FXADG XADVX 

I mottagaränden sätter man upp den mottagna kryptotexten under bokstäverna i dagens 
transpositionsnyckel i sorterad form, ”osorterar” kolumnerna, hackar upp bokstäverna i tvågrupper 
och läser sedan av klartextens bokstäver per rad och kolumn i dagens matris. 

Wheatstone 
Wheatstone-chiffret uppfanns av Charles Wheatstone år 1854. Det är ett enkelt system som kan 
utföras med enbart papper och penna, eftersom det bygger på en nyckel och fyra enkla regler, och 
det är ändå hyfsat svårknäckt eftersom det bygger på 600 bokstavspar snarare än 26 tecken, och 
frekvensanalys är därför svårare. Trots det går det att knäcka om man har tillräckligt mycket råtext. 
Wheatstone-chiffret används av saxländska och lyoniska armén och flottan. 

Med hjälp av nyckelordet bygger man en nyckeltabell, som består av en matris om 5x5 rutor som 
innehåller bokstäverna a till z (vanligen genom att slå ihop i och j, eller genom att utelämna q). Sen 
fyller man på med resten av alfabetet. Man kan bygga matrisen i spiral, radvis, kolumnvis eller på 
annat sätt som man är överens om, och den konventionen tillsammans med nyckelordet utgör 
nyckeln. 

Man tar två bokstäver åt gången och krypterar dem parvis, enligt följande regler: 
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• Om de två bokstäverna är samma så tar man bara den första bokstaven och lägger till ett X 
efter den. Den andra av de två bokstäverna krypteras i nästa par. Samma sak om det bara är 
en bokstav kvar: då lägger man också till ett X. 

• Om bokstäverna i paret förekommer på samma rad i matrisen så väljer man de två 
bokstäverna till höger om klartextbokstäverna (man går runt till radens början om det krävs). 

• Om bokstäverna i paret förekommer i samma kolumn i matrisen så väljer man de två 
bokstäverna under klartextbokstäverna (man går runt till kolumnens topp om det krävs). 

• Om bokstäverna i paret inte förekommer på samma rad eller kolumn så ersätts de med de 
bokstäver som är på samma rad respektive, men i motsatt hörn av rektangeln som definieras 
av ursprungsparet. Ordningen är viktig: den första kryptobokstaven är den som är på samma 
rad som första bokstaven i klartextparet. 

För att dekryptera så gör man inversen av de sista tre reglerna, och förkastar alla X som verkar vara 
nonsens när meddelandet är färdigdekrypterat. 

Antag att vi ska kryptera ”anfall i gryningen”. Nyckeln är ”wheatstones underbara hemlighet”, och 
konventionen är att vi skapar matrisen radvis och struntar i Q. Först skapar vi matrisen: 

W H E A T 
S (t) O N (es) U (n) D (e) 
R B (arahe) M L I 
G (hetab) C(de) F(ghi) J K(lmno)
P(qrstu) V(w) X Y Z 
Tabell: Hur man bygger kryptonyckel i Wheatstone  

Bokstäverna inom parentes är dem vi har använt (eller i fallet ”q” inte ska användas) och därför 
hoppar över. Tvättar vi bort även dem så blir nyckelmatrisen följande:  

W H E A T 
S O N U D 
R B M L I 
G C F J K 
P V X Y Z 
Tabell: Färdig nyckelmatris 

Och nu ska vi kryptera! Först delar vi upp klartexten i bokstavspar och tar hänsyn till den första 
regeln, så ”anfall i gryningen” delas upp till ”AN FA LX LI GR YN IN GE NX”. Notera att vi skulle ha fått 
ett dubbel-L, så där tar vi först det ena L-et och gör LX av det, och det andra L-et paras ihop med 
nästa bokstav istället, det vill säga I. Sista N skulle få stå för sig själv, så där lägger vi på ett X. 

W H E A T 
S O N U D 
R B M L I 
G C F J K 
P V X Y Z 
Tabell: Motsatt hörn-regeln: AN byts ut till EU 
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A och N är motsatta hörn i en rektangel. Första bokstaven A byts ut mot motsatt hörn på samma rad, 
E. Andra bokstaven N byts ut mot motsatt hörn på samma rad, U. Krypterat bokstavspar blir EU. 

W H E A T 
S O N U D 
R B M L I 
G C F J K 
P V X Y Z 
Tabell: Motsatt hörn-regeln igen: FA blir JE 

F och A är motsatta hörn i en rektangel. Första bokstaven F byts ut mot motsatt hörn på samma rad, 
J. Andra bokstaven A byts ut mot motsatt hörn på samma rad, E. Krypterat bokstavspar blir JE. På 
samma sätt krypteras LX till MY. 

W H E A T 
S O N U D 
R B M L I 
G C F J K 
P V X Y Z 
Tabell: Kolumnregeln: GR blir PG 

Nästa par, GR, är i samma kolumn. G byts ut mot bokstaven under i samma kolumn, P, och R byts ut 
mot bokstaven under i samma kolumn, G. Krypterat bokstavspar blir PG.  

YN är hörn i en rektangel, och krypteras till XU. Samma sak med IN, som blir MD och GE som blir FW. 
För sista paret, NX, så gäller kolumnregeln igen: 

W H E A T 
S O N U D 
R B M L I 
G C F J K 
P V X Y Z 
Tabell: Kolumnregeln med varvning: NX blir ME 

N blir bokstaven under, M, medan X trillar över till toppen av kolumnen och blir E. 

Således krypteras ”anfall i gryningen” till ”EUJEMYPGXUMDFWME” som sedan sänds med morsekod. 

Bellaso-chiffer 
Bellaso-chiffret är ett riktigt gammalt chiffer, som beskrev redan 1553 av Giovan Battista Bellaso. Det 
är ett enkelt polyalfabetiskt substitutionschiffer, det vill säga att man byter ut ett tecken mot andra 
tecken, men man har flera substitutionstabeller att välja mellan. På så sätt kan A ibland krypteras till 
P, på ett annat ställe till Z, och på ännu ett ställe till E. Det gör att man får mycket svårare att 
använda frekvensanalys för att lista ut vad nyckeln är. 

Bellaso-chiffret används med en kodskiva eller en kodtabell kallad tabula recta. Kodskivan arbetar 
enligt samma princip som tabula recta, men består av två runda roterbara skivor, den ena innanför 
den andra, med alfabetets bokstäver uppskrivna. Det finns även kryptomaskiner som arbetar på 
liknande sätt. Men för att illustrera hur chiffret fungerar så utgår vi från tabula recta:  
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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
B b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a 
C c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b 
D d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c 
E e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d 
F f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e 
G g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f 
H h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g 
I i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h 
J j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i 
K k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j 
L l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k 
M m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l 
N n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m
O o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n 
P p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o
Q q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p 
R r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q 
S s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
T t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 
U u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
V v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 
W w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 
X x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
Y y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
Z z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 
Tabell: Tabula recta, kodtabell som används för flera kryptometoder inklusive Belasso-chiffer. 

Kodnyckeln är en i förhand överenskommen text, som repeteras om nödvändigt så att den blir minst 
lika lång som klartextmeddelandet. Man letar upp första bokstaven i klartextmeddelandet högst upp, 
och första bokstaven i nyckeltexten till vänster. Där kolumn och rad möts får man första krypterade 
tecknet. Andra klartextbokstaven korsrefereras med andra nyckelbokstaven, och man får andra 
kryptotecknet, och så vidare. 

För att dekryptera texten, leta upp raden med första bokstaven i nyckeltexten till vänster, gå ut till 
första bokstaven i kryptotexten och sedan upp för att läsa av klartextmeddelandets första bokstav 
högst upp. Upprepa sedan för alla andra bokstäver. 

Har vi nyckeln ”hemlighet” och klartextmeddelandet ”anfall i gryningen” så krypteras det så här: 

Klartext: A N F A L L I G R Y N I N G E N 
Nyckel: H E M L I G H E T H E M L I G H 
Kryptotext: H R R L T R P K I F R U Y O K U 
Tabell: Klartext krypterad med Belasso-chiffer 

Observera att nyckeln inte räckte till för hela meddelandet, och fick delvis upprepas. 

Kryptotexten HRRLTRPKIFRUYOKU skickas sedan med morse till mottagaren. 
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Kodskivan gör samma sak som tabellen, men består av två runda plattor, den ena mindre än den 
andra, där den inre plattan kan roteras. Längs med kanten på plattorna finns bokstäverna A till Z 
uppradade. Den används på liknande sätt som tabellen: först ställer man in skivan så att den yttre 
skivans A passar mot nyckelns första tecken på den inre skivan. Sedan letar man upp klartextens 
första tecken på den yttre skivan, och läser av kryptotextens första tecken på motsvarande plats på 
den inre skivan. Sedan upprepar man det för resten av meddelandet. 

Vid första anblicken ser det ut att vara oknäckbart, men tittar man närmare på det så finns det 
svagheter som kan användas för att ta sig in i kryptot. En svaghet är att så fort klartextmeddelandet 
är längre än nyckeltexten så måste nyckeltexten repeteras, som exempelvis ovan. Repetitioner i 
kryptotexten kan vara en indikator på nyckellängden, och vet man nyckellängden så kan man 
använda frekvensanalys på fragment av kryptotexten och därigenom leta sig in. 

Bellaso-chiffer används i olika varianter av bland annat av meroviska armén och langosinska armén. 
Meroviska armén använder till exempel Bibeln som nyckel, där dagens nyckel bara är en hänvisning 
till en bibelpassage. Det löser svagheten med repetitioner i nyckeltexten, eftersom Bibeln är lång nog 
för att kunna täcka även de längsta meddelanden. Den här varianten kallas vanligen för 
löptextnyckel.  

Man behöver inte använda just Bibeln för löptextnycklar, utan man kan använda i stort sett vilken 
bok som helst som nyckel om man vill så länge det är samma bok och utgåva som används. På så sätt 
är Bibeln riktigt praktisk: alla meroviska officerare har en 1856 års bibelöversättning i trossen och det 
finns tillräckligt många möjliga passager för att ha i stort sett obegränsat antal tillgängliga 
nyckeltexter. 

Bok-chiffer 
Liksom den meroviska arméns Bellaso-chiffer så kan man använda böcker i innovativa chiffer och 
koder, och flera av dem är i stort sett oknäckbara. Exempelvis kan man numrera alla ord i en bok. 
Sedan tar man första bokstaven i sin kryptotext och letar upp förekomsten av ett ord i boken som 
börjar med den bokstaven, och skriver ner det ordets nummer. Detta upprepas för andra bokstaven, 
tredje och så vidare. I det längsta bör man försöka undvika att använda samma nummer två gånger. 
Resultatet är en lång rad med siffror, som sedan sänds med morse. 

Fördelen är att det är i stort sett oknäckbart om man väljer sina böcker med omsorg. Svårigheten för 
ett bokchiffer är således 15. Nackdelen är att det blir väldigt mycket kryptotext jämfört med den 
knäckta texten. 

Kylarisk tvåbokstavschiffer 
En av de svagaste kryptosystemen i omlopp är den kylariska tvåbokstavskoden. Det bygger på en 
matris om 26x26 tecken, som används för morsetelegrafi. Redan detta är en enorm svaghet, 
eftersom man bara har 676 möjliga kodgrupper, vilket är på tok för lite. Inte nog med det, man har 
också av någon outgrundlig anledning valt att begränsa sig till 252 av de 676 möjliga kodgrupperna.  

I matrisen sätter man sedan in de olika kana-tecknen, det vill säga tecknen från de kylariska 
stavelsealfabetena (54 stycken plus varianter som normalt skapas med uttalsmarkeringar, totalt ett 
hundratal kana) samt siffrorna 0 till 9. Även om kvarvarande ca 150 kodgrupperna används för de 
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vanligaste fraserna så måste en stor del av texten krypteras med ett vanlig monoalfabetiskt 
substitutionskrypto. Det är oftare språket som ställer till problem än koden.  

Det underliga är att Kylarien inte verkar ha insett detta. En möjlig orsak skulle kunna vara att alver ser 
såpass annorlunda ut att det är svårt för dem att spionera på människor, utan skulle bli avslöjade 
direkt, och därför inte vet om att deras kod är knäckt. En annan möjlig orsak kan vara rent högmod, 
att man inte förväntar sig att människor ska klara av att knäcka deras kod och språk och att man 
därför är helt ovetande om att människor har knäckt substitutionskrypton i århundraden. En tredje 
möjlighet skulle kunna vara att människor är mer vana vid att hålla kryptografiska hemligheter 
hemliga, eftersom människor aldrig har varit samlade under en ledare och därför alltid har haft 
behov av att hålla saker hemliga för andra grupper. Förmodligen är det en kombination av alla tre. 

Kodböcker 
En kodbok innehåller en lång lista med ord och ett antal koder. För att kryptera texten tar man orden 
i klartexten, letar upp dem i kodtexten, och skriver ner motsvarande kodord. Vanliga ord och viktiga 
ord har flera koder att välja mellan, så att man ska kunna undvika upprepningar. 

Det är svårt att knäcka sådana här koder, och det krävs ofta lång tids arbete och mängder med 
uppsnappade meddelanden. Ibland är det helt enkelt lättare att bryta sig in hos mottagaren och sno 
den dekrypterade texten. 

Katt och råtta 
Kryptering och kryptoanalys är lite av en katt och råtta-lek mellan de olika ländernas 
underrättelsetjänster. Att knäcka ett annat lands kryptosystem kan leda till fantastiska insikter om 
andra sidans strategi och planering och taktiska ledning. Därför satsas en hel del resurser på det här 
arbetet. 

Framförallt är det två organisationer som utkämpar en tyst brottningsmatch om kryptografi och 
kryptoanalys. 

Den weldländska underrättelsetjänsten sköts huvudsakligen av Nachrichtenburo som är underställd 
Tredje överkvartermästaren. Överkvartermästarna (O.Qu, Oberquartiermeister) är ett lager i 
generalstaben som kan ses som ”tjänsteförrättande stabschefer”, och eftersom Nachrichtenburo 
lyder under tredje överkvartermästaren (O.Qu.III) så kallas den i folkmun helt enkelt för IIIb. Under 
IIIb finns flera andra avdelningar, bland annat IIIC som spanar mot politiska organisationer, IIIF som 
handhar terrorism och kontraspionage, men också IIIG som sysslar med kryptografi för armén och 
kryptotjänster för agenter i fält. Kryptoanalys sköts parallellt av både IIIF och IIIG. 

Den meroviska underrättelsetjänsten är enormt stor, men var fram till kriget huvudsakligen inriktad 
på anti-tsariska och subversiva element, inrikes som utrikes. Den särskilda avdelningen, Okhrana, tar 
fortfarande lejonparten av de meroviska säkerhetstjänsten. Okhranas utrikestjänst har agenter 
överallt där anti-tsarister och dissidenter flockas. Den meroviska militära underrättelsetjänsten lyder 
dock under arméns generalhögkvarter, och kallas Första avdelningen i det operativa direktoratet. 
Nionde byrån i första avdelningen är de som ansvarar för kryptografi och kryptoanalys.  

Nionde byrån och IIIF/IIIG försöker konstant överlista varandra. Ett problem i sammanhanget är att 
man inte alltid kan använda de underrättelser som man får ut från kryptoanalysen. Om man 
använder dessa underrättelser så talar man mer eller mindre om för fienden att man har knäckt 
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deras chiffer, och det gör att de snabbt byter chiffer, vilket gör att kryptoanalysarbetet måste börja 
om. Så det gäller att använda sina kunskaper vid precis rätt tillfälle. 

I Fehnmeyer-flottiljen är det Samordningsavdelningens underrättelsegrupp vid Första flottiljen som 
sysslar med kryptoanalys. Gruppen är inte särskilt stor, så arbetet tar ganska lång tid. Fehnmeyer-
kåren skapar inte egna krypton, utan man använder huvudsakligen ADFGVX.  

Kryptoanalys som regel 
Kryptoanalys är en svår konst, och många av de ovan nämnda kryptometoderna är knepiga att 
knäcka. Det är normalt för mycket att begära att spelarna ska kunna knäcka ett krypto under ett 
spelmöte, och i många fall är det bättre att använda regler och tärningsslag istället för att låta 
spelarna ge sig på kryptosystem som i verkligheten tagit många månader för experter att dekryptera. 

När spelarna konfronteras med ett krypto, begär ett sammansatt slag för färdigheterna Leta, Språk 
(sändarspråket) och Naturvetenskap (Matematik). Svårigheten för slagen beror på kryptosystem. 
Nedanstående uppställning listar alla kryptosystem som behandlats ovan och kan ge riktlinjer för 
andra länders kryptosystem, även om de inte listas ovan.  

Kryptosystem Används av Svårighet 
ADFGVX Weldland, Fehnmeyer-kåren 12 
Wheatstone Saxland, Lyonia 9 
Bellaso, repeterande nyckel Bland annat Langosinien 9 
Bellaso, löptextnyckel Bland annat Meroviska kejsardömet 12 
Bok-chiffer Spioner överallt 15 
Kodböcker Nästan alla, för diplomatisk korrespondens 15 
Kylarisk tvåbokstavskod Kylarien 6 
Tabell: Kryptosystem och svårigheter 

• Vid Undermålig kvalitet så kommer man ingen vart. Man har kört fast och kan inte fortsätta 
ens om man snappar upp ett nytt meddelande. 

• Vid Marginell kvalitet så kommer man ingen vart, men man har åtminstone inte kört fast. 
Man kan fortsätta om man snappar upp fler meddelanden. 

• Vid God kvalitet har man identifierat vilken sida som sänder och vilken sorts krypto som 
används, åtminstone i princip. Men längre än så kommer man inte. 

• Vid Superb kvalitet lyckas man knäcka kryptot. Ge spelarna klartextmeddelandet. 

Det är tillåtet att försöka igen så länge man inte får Undermålig kvalitet, men varje försök tar ett tag 
och kräver att man snappar upp ett nytt meddelande som använder samma krypto och samma 
nyckel. 

Box: Krypton i verkligheten 
Dessa kryptosystem användes i verkligheten i en eller annan form. ADFGVX – från början bara 
ADFGX, men man lade till ett V och utökade antalet tecken som kan krypteras från 25 till 36 – 
användes av Tyskland under första världskriget. 

Giovan Battista Bellaso uppfann verkligen det chiffer som här är uppkallat efter honom, även om det 
senare tillskrivits Blaise de Vigenère och är mest känt under hans namn. Åtskilliga chiffersystem har 
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på ett eller annat sätt utgått från Bellasos chiffersystem. Den tabula recta som används som grund i 
detta chiffer skapades av Johannes Trithemius år 1508. 

På samma sätt är Charles Wheatstone uppfinnaren av det chiffer som här bär hans namn. I 
verkligheten är det uppkallat efter Lyon Playfair, förste baronen av Playfair, som var den som ivrigast 
förordade dess användning.  

Ett av de mest kända bokchiffren är de tre Beale-chiffren. Bara chiffer nummer två har knäckts, och 
det använde en viss utgåva av Förenta Staternas självständighetsförklaring som nyckel. 

Kodböcker har använts i omgångar i verkligheten, och när ett sådant system knäcktes så var det 
avgörande för första världskrigets utgång. Det var nämligen Zimmermann-telegrammet som banade 
väg för USAs inträde i kriget. För att dölja att man hade knäckt det så skapade påstod britterna att 
man hade stulit det dekrypterade meddelandet från den tyska ambassaden i Mexico.  

Japan använde ett system likt den kylariska tvåbokstavskoden i förhandlingarna i Washington-
konferensen 1919. Det systemet knäcktes också lätt och gav USA en stor fördel i förhandlingarna.  
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”Jag, N. N, med mitt hemlands och mina överordnades medgivande och tillstånd, lovar 
och försäkrar, vid min heder som soldat och officer, trohet till Fehnmeyer-kåren. 

Jag svär att sträva efter fred i Europia så länge som krig pågår, att iaktta neutralitet 
där vapenvila råder, och att annars verka för en vapenvila att komma till stånd. 

 Jag svär att uppträda redbart och rakryggat, upprätthålla krigets lagar, lyda mina 
överordnade inom kåren, och att alltid komma till mina kårkamraters hjälp i deras nöd; 
så hjälpe mig Gud!” 

– Fehnmeyers trohetsed 

Detta är den trohetsed som en flygare får svära när han eller hon ansluter sig till Fehnmeyer-kåren. I 
tre meningar sammanfattas Fehnmeyer-kårens uppdrag: att skapa fred i Europia. Det är ingen lätt 
uppgift, trots att kåren fredas som neutral part av krigslagarna och får stöd av inte bara Neutrala 
länders krigsövervakande råd utan även av några krigförande stater och flera privata organisationer. 
Trots allt har kriget inte tagit slut än och den gamla fiendskapen finns fortfarande kvar, även om det 
är stilla på fronten. 

Fehnmeyer-kåren består av ca tjugotalet flottiljer stationerade längs med hela fronten. De flesta har 
mellan en och tre skvadroner, och kanske 40-100 man stödpersonal. Totalt sett är det drygt 1500 
personer som anslutit sig till kåren, och omkring 350 flygmaskiner är markerade med Fehnmeyers 
alpblomma på kropp och vingar. 

Box: Rollpersoner och kåren 
Det antas att alla rollpersoner tillhör Fehnmeyer-kåren. Det går naturligtvis att frångå den regeln om 
spelledaren eller spelarna vill (det senare kräver dock lite samarbete med spelledaren), men 
Fehnmeyer-kåren ger en hel del praktiska utgångspunkter för äventyr och löser också problemet med 
spelare som inte har kommit in i spelets miljö och möjligheter än. Ju mer hemma man är i miljön, 
desto mindre viktigt är tillhörigheten till Fehnmeyer-kåren. 

Hur det började 
Fehnmeyer-kåren grundades av överste Wilhelm Fehnmeyer från Kungliga Weldländska Flygvapnet. 
Det sägs att han fick idén när han såg alpblommor blomma i bergen och inspirerades av den skira 
blommans strävan efter att blomma trots det karga bergsklimatet. 

Det är en bra historia, men den är naturligtvis rent nonsens.  

I själva verket så växte idén om rörelsen fram från förhandlingarna om ett lokalt vapenstillestånd 
öster om Parovine under hösten 1889 i stillheten efter slaget vid Sendreland.  
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Det finns ingen formell vapenvila mellan öst- och västalliansen. Stillheten vid fronten beror på att de 
krigförande nationernas ekonomi, industri och infrastruktur är körd i botten. Slaget vid Sendreland 
var mer eller mindre spiken i kistan: det var det sista tärningskastet om de sista resurserna, och när 
västalliansen inte kunde bryta igenom och östalliansen inte kunde trycka tillbaka fienden så stannade 
kriget av.  

Rent logistiskt saknas resurser och soldater för att kunna dra igång en större offensiv som har en 
möjlighet att bryta igenom fronten och flytta fram positionerna något nämnvärt. Ingen av parterna 
har möjlighet att dra ihop resurser på nivån för slaget vid Sendreland igen, och inte ens det räckte för 
att bryta igenom.  

Politiskt blir det svårare och svårare att motivera att skicka ut människor i fält, i synnerhet som det 
nu börjar få allvarlig inverkan på industrin och välfärden att göra soldater av arbetare. Det finns en 
reell fruktan i politiska kretsar att personer med en radikal ideologi kan utnyttja tillfället för att 
greppa makten, och därför är det få politiker som vågar göra något som riskerar den makt de har 
kvar. Båda sidor har helt enkelt tappat initiativet. 

Det var i den här stillheten som överste Fehnmeyer flög fram och tillbaka över fronten med 
kuriruppdrag mellan den weldländska XXVIII armékåren och den meroviska Semreska-kåren. 
Översten var redan då ett flygaräss med 56 nedskjutningar och rönte mycket respekt från båda sidor 
– några på andra sidan är gamla skolkamrater, och några har han träffat i samband med deras 
nedskjutningar. Det var därför naturligt att översten fick flyga dessa kuriruppdrag. 

Under förhandlingarna ombads överste Fehnmeyer ganska ofta att föra fram klagomål över fronten 
på den andra sidans trupprörelser. På så sätt öppnades en dialog mellan de båda armékårerna. Efter 
en tid hade översten fått förtroende från båda sidor, så att han fick mandat från XXVIII armékåren att 
sätta upp en liten frivilligstyrka för att övervaka vapenstilleståndet. Semreska-kåren gav också sitt 
tillstånd. Överste Fehnmeyer frågade sin skvadron om de ville ta på sig uppdraget att övervaka 
vapenstilleståndet, och allihop gick med på det. 

Det verkliga genomslaget kom dock när han klagade på att meroverna inte litade på att han var 
opartisk. Han fick förslaget att ta in merovier och andra piloter från östalliansen till sin frivilligstyrka. 
Till allas stora förvåning så gick östsidan med på det, och Fehnmeyers övervakande styrka var född.  

Som symbol valde han den lilla skira alpblomman, mest för att det var hans favoritblomma men 
också för att ingen av de krigförande nationerna hade den i sina respektive vapen eller flaggor och 
således var neutral. 

Fehnmeyer ombads även att övervaka andra frontavsnitt som hade liknande eldupphörsavtal, och 
därigenom blev hans uppdrag väldigt snabbt allt för stort, och han fick delegera ansvar utåt. 
Problemet var att få de båda sidorna att tillåta sina flygare att ”hoppa av” och ansluta sig till 
Fehnmeyer-kåren, men trots svårigheterna så har kåren spridit sig som en löpeld över hela fronten 
på bara arton månader. Flottiljer organiseras där de behövs, och nu finns det hela tjugo flottiljer 
längs med fronten, hela vägen från Norra innanhavet till Euxinska havet.  

Mandat och befogenheter 
En vändpunkt för Fehnmeyer-kåren inträffade sommaren 1890 vid en konferens för Neutrala länders 
krigsövervakande råd i Poroma, då kåren erkändes formellt av rådet. I konferensens slutdokument, 
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som undertecknades av samtliga länder i rådet, så ger rådet legitimt stöd till kåren i form av följande 
punkter: 

• Fehnmeyer-kåren erkänns som neutral part i konflikten med syfte att verka för fred i Europia. 
• Fehnmeyer-kåren och dess symboler och personal får samma status som Röda korset. 
• Våldsanvändning sanktioneras för självförsvar och för fredsskapande operationer så länge 

det inte motverkar nationella intressen.  
• Rådets medlemsländer har rätt att ensidigt införa sanktioner mot länder som tillgriper våld 

mot kåren. 
• Rådets medlemsländer har skyldighet att stötta kåren med resurser. 
• Stödet till kåren villkoras till att rådet kan övervaka Fehnmeyer-kårens verksamhet. 

I princip innebär det att Fehnmeyer-kåren får rätt att ta till våld mot lokala parter om det behövs för 
att skapa fred, så länge som den parten inte agerar på order från sin respektive krigsmakt. Det är 
acceptabelt att gripa till vapen mot partisaner och vapensmugglare och andra krigshetsande privata 
parter, och till och med mot arméförband om dessa arbetar självständigt utan order genom 
befälskedjan, eller om någon av dem angriper kåren. 

Kåren har däremot exempelvis inte rätt att hetsa till uppror, då det är mot nationella intressen. Om 
arméförband verkar enligt order uppifrån så kan det också betraktas som nationella intressen. Den 
parten är då inte intresserad av att verka för fred alls, så Fehnmeyer-kårens uppdrag är då 
meningslöst ändå. I teorin så skulle Fehnmeyer-kåren då avveckla verksamheten på det avsnittet och 
officerare och frivilliga skulle återgå till sina hemförband, men eftersom det inte har hänt än så vet 
ingen om det är så det skulle gå till. 

Artiklarna i Poroma-deklarationen har gjort att de krigförande länderna har insett att man inte kan 
behandla kåren hur som helst. Man kan motverka dem eller vägra samarbeta med dem, men man 
kan inte angripa dem hur som helst utan att riskera att livsviktig handel och krigslån upphör.  

En ung kår 
Fehnmeyer-kåren är en ung kår, bara arton månader gammal, och fortfarande i förändring och 
tillväxt. I många avseenden så är det ett halvt organiserat kaos.  

Kåren är indelad i flottiljer. ”Flottilj” brukas ganska slarvigt inom Fehnmeyer-kåren, och används om 
en grupp flygare med understödspersonal som verkar från en och samma bas över ett och samma 
område. Flottiljerna numreras i löpnummerordning efter att de bildas. Första flottiljen är 
huvudhögkvarteret för Fehnmeyer-kåren där överste Fehnmeyer själv sitter. 

Det finns ett tjugotal flottiljer i kåren. Varje flottilj är i princip självständig, men svarar formellt inför 
kårstaben vid första flottiljen. Flottiljernas självständighet ger sina speciella problem. Det finns till 
exempel ingen bestämd befälsordning. Man försöker sätta befälsordningen efter graden, så att en 
officer med högre grad är överordnad en med lägre grad. Dessvärre finns det många olika 
gradsystem, och dessutom finns informella hackordningar i olika länder. 

Exempelvis så är weldländska härens rangordning mycket strikt: en överste är högre än en major som 
är högre än en kapten och så vidare. Man kan i stort sett lita på att en högre officer är bättre utbildad 
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och i de flesta fall bättre lämpad än en lägre utbildad officer, och eftersom utbildningen är såpass 
god så vet mannarna om det och har förtroende för sina befäl.  

I Meroviska kejsardömet så är tjänstgöringstid ofta viktigare än graden. Orsaken är att även om en 
löjtnant på papperet är skyhögt högre än en sergeant så spelar graden ingen roll om löjtnanten är 
grön och sergeanten är veteran. Då är löjtnantens grad bara en ”guldfläck på axelklaffarna”, som 
merovierna säger. Det här kommer naturligtvis ställa till problem när merovier och weldländare 
tjänstgör i samma flottilj, och inte bara när de försöker verka mot förbanden på sitt frontavsnitt. 
Därtill kommer problem med adelshärkomst, vilket fortfarande är en maktfaktor i de flesta länder 
även om det luckrades upp i och med industrialismen.  

Inte heller finns det några regler om hur en flottilj ska vara organiserad eller stationerad. Allt sådant 
löses ad hoc och på plats med de resurser man har. Det gör att varje flottilj har sina egna lösningar på 
specifika problem med logistik, relationer och organisation. Av den anledningen är Fehnmeyer-tjänst 
ganska informell och avslappnad, men det gör också att det är svårt att flytta runt folk inom kåren 
eftersom inskolningstiden är längre. 

Vad kåren kämpar för 
Fehnmeyer-kårens självpåtagna uppgift är att skapa fred i Europia. Till detta syfte har hundratals män 
och kvinnor från Europias alla länder anslutit sig.  

Det är ingen rak och enkel väg till målet. Uppgiften kan kräva diplomati och förhandlingar, 
övervakning och patrullerande, eller till och med väpnad insats. Det blir inte lättare av att resurser 
ofta saknas, men kåren har åtminstone uppbackning och stöd av Neutrala länders krigsövervakande 
råd.  

Uppgiften kan delas in i fyra huvudsakliga uppdrag:  

Stävja brott mot krigslagar: Som i alla krig förekommer det excesser och krigsbrott, såsom plundring 
och övergrepp mot civil befolkning, angrepp mot och utnyttjande av religiösa helgedomar, övergrepp 
av krigsfångar och andra våldshandlingar som inte motiveras av militär eller civil nödvändighet. 
Fehnmeyer-kårens uppgift är delvis att utreda sådana, men framförallt att stoppa dem om det finns 
risk för att det inträffar.  

Övervaka avtal om vapenvila eller eldupphör. Stillheten på fronten har här och var formaliserats i 
lokala avtal om eldupphör och vapenvila. Att övervaka dessa avtal är en del av Fehnmeyer-kårens 
uppgift, liksom att stoppa brott mot avtalen. Dessutom finns gott om grogrund för att fler avtal ska 
kunna komma till, och Fehnmeyer-kåren har tagit till sig uppgiften att medla.  

Ett problem som Fehnmeyer-kåren brottas med är att det finns individer och fraktioner som 
motverkar strävan efter fred. Det finns partisaner som inte är förtjusta i tanken att behöva leva i 
fiendeland om fronten blir gräns. Det finns hökar som inte ser något slut förrän fienden är 
fullständigt nergjord. Det finns opportunister som ser ett vapenstillestånd som en möjlighet att 
anfalla när fienden är oförberedd. Det finns smugglare och svartabörshajar som gör sig en rejäl hacka 
på kriget, liksom en hel del industrialister. Därför är det oftast denna uppgift som leder till 
stridigheter mellan Fehnmeyer-kåren och andra. 
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Bygga upp förtroende. Detta gör man genom att övervaka båda sidor och rapportera till båda sidor 
vad som sker längs fronten. På så sätt så kan ingen sätta upp en artilleribas, marschera upp trupper 
eller anlägga flygfält utan att det märks och andra sidan får reda på det.  

Öppenhet är Fehnmeyer-kårens ledord: allting som upptäcks redovisas för båda sidor. Ju mer som 
övervakas och redovisas desto mer kan man lita på sin motpart. Därför sammanställer Fehnmeyer-
kåren rapporter från alla flottiljer och ger ut dessa regelbundet i journaler som genom Neutrala 
länders krigsövervakande råds försorg distribueras till berörda parter. 

Förhoppningen är att båda sidor till slut ska kunna lita på att den andra sidan inte har något fuffens 
för sig, utan att en eventuell förhandling är uppriktigt menad och inte en krigslist.  

Medla i förhandlingar. Ofta är positionerna låsta eftersom ingendera parten vill ge efter för den 
andre. Att ge efter ses allt för lätt som ett tecken på svaghet, och svaghet inbjuder till angrepp. 
Vidare så kan man hela tiden anta att förslag från fienden alltid har en baktanke. Det gör 
förhandlingar ytterst svåra. Fehnmeyer-kåren har den unika förmågan att vara neutral. De kan arbeta 
fram förslag som ligger mitt emellan ytterligheterna utan att behöva vare sig framställa någon part 
som svag eller ha en baktanke. 

Till dessa fyra huvuduppgifter kommer mängder av sidouppgifter som antingen är en konsekvens av 
huvuduppgifterna, en följd av befälhavares personliga övertygelser eller bara bra saker att göra.  

Enligt Poroma-deklarationen så har Fehnmeyer-kåren mandat att ta till vapenmakt för att lösa dessa 
situationer. De har visserligen begränsad vapenmakt – sina flygmaskiner – men det är inte omöjligt 
för dem att få förstärkningar från de krigande parterna om så krävs. 

Krigets lagar 
Det finns internationella överenskommelser om hur kriget ska utkämpas, de så kallade 
”krigskonventionerna”, som blir lag i alla länder som skrivit under dem. Att bryta mot dessa 
krigskonventioner är krigsbrott, och sådana ska dömas i krigsrätt eller internationell tribunal. 
Fehnmeyer-kåren erkänns visst skydd enligt krigskonventionerna, och en av kårens uppgifter är att 
stävja och utreda krigsbrott. 

Krigskonventionerna är ganska långa dokument, och lagarna som de omsätts till är vanligen lika 
långa. Essensen i dem är ungefär följande riktlinjer: 

• Bekämpa endast fiendens kombattanter och mål av militär betydelse. Som militära mål 
räknas även underhållstransporter, men exempelvis inte sjukhus eller räddningsskepp eller 
civila mål. 

• Vålla inte onödigt lidande eller större skada än som fordras för att lösa din uppgift. Målet 
för krigföringen ska vara att slå ut motståndarens materiel och försätta hans soldater ur 
stridbart skick, inte att döda urskiljningslöst eller att vålla lidande. Man får heller inte 
använda vapen som är avsedda att vålla lidande, exempelvis giftgas. 

• Bekämpa inte en fiende som försatts ur stridbart skick. ”Ur stridbart skick” är till exempel 
den som klart uttrycker att han vill ge upp motståndet eller inte längre kan försvara sig. 
Personen är enbart skyddad om han avstår från fientliga handlingar och inte försöker fly. En 
krigsfånge har rätt att behålla kläder, hjälm, skyddsutrustning och identitetshandlingar, och 
har också rätt att få den vård som krävs. Dricksvatten tillhandahålls om möjligt. 
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• Behandla sårade, sjuka och skeppsbrutna lika, oavsett om de tillhör den egna sidan, 
fienden eller civilbefolkningen. Repressalier mot sårade, sjuka och skeppsbrutna är strikt 
förbjudna.  

• Respektera och skydda civilbefolkningen. Undvik om möjligt att skada civil egendom. 
Plundring är förbjuden! Urskiljningslösa anfall, det vill säga sådana vars verkan träffar militära 
och civila mål utan åtskillnad, är förbjudna.  

• Respektera personal och föremål som har särskilda folkrättsliga kännetecken. Vissa 
skyddade personer och föremål  har särskilda identitetshandlingar och kännetecken. De 
vanligaste är Röda korset, Röda halvmånen, vit flagga, och Fehnmeyers alpblomma. Till 
exempel så får en person som närmar sig med vit flagga inte bekämpas. Det är också ett 
krigsbrott att falskt använda sig av dessa kännetecken som krigslist. Man får alltså inte 
använda till exempel Röda korsets symbol för att dölja ett arméförband inför ett anfall. 

• Ingrip för att förebygga brott mot dessa regler. 

Fehnmeyer-kårens medlemmar 
Det finns ingen typisk medlem i Fehnmeyer-kåren. Några är unga idealister, som hellre kämpar för 
fred än mot fienden. Några är äventyrare som söker ett större öde än skyttegravarnas lera. Några är 
veteraner som är trötta på kriget. Några är tvivlare som gått med enbart för att se till att det inte sker 
något fuffens i bakgrunden. Alla har sina egna skäl till att gå med i kåren. 

Flygare 
Flyget är dock det viktigaste attributet. Det är stora ytor som måste övervakas och patrulleras och 
långa sträckor som måste färdas, så utan flygmaskiner så skulle kåren inte fungera. Av den 
anledningen domineras Fehnmeyer-kåren av flygare. Det finns lite stödpersonal, men av ekonomiska 
skäl mindre än man kan tro, så det är inte ovanligt att Fehnmeyer-kåren snyltar på reguljära flottiljer 
eller utför dessa funktioner själva. En flygare blir ofta mekaniker också, av den enkla anledningen att 
det inte finns någon annan att tillgå.  

De flesta Fehnmeyer-flygare har det gemensamt att de är officerare, eftersom det vanligen krävs 
officersgrad för att få bli flygare. Några undantag finns, vanligen rika eller adliga äventyrare, koloniala 
legosoldater, eller sedan tidigare erfarna flygare som inte antagits till krigshögskolan för 
officersutbildning.  

Observatörer 
Utöver flygare, som kommer från de stridande parterna, och frivilliga, så tar kåren även emot 
”observatörer” från neutrala länder. Observatörer är ofta flygare men ibland högre markbundna 
officerare. Deras uppgift är inte så mycket att verka för vapenvila och vapenstillestånd, utan för att 
övervaka själva Fehnmeyer-kåren och garantera att den förhåller sig neutral. På papperet ska de följa 
med flygarna, dokumentera allt och skriva rapporter. I praktiken får de ofta delta i förhandlingar lika 
mycket som sina kollegor, och blir de anfallna så gör angriparna sällan åtskillnad på observatörer och 
flygare.  

Frivilliga 
Fehnmeyer-kåren är inte stängd för icke-flygare. De som inte flyger kallas ofta ”frivilliga”: det är 
mekaniker, vaktsoldater, adjutanter, administratörer och sjukvårdare och allt annat som behövs för 
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att flygarna ska kunna utföra sitt jobb. Frivilliga behövs, och kåren tar tacksamt emot alla som kan 
och vill ansluta sig. 

Relationer med länderna 
De flesta länder respekterar Fehnmeyer-kåren. Poroma-konferensen gav Fehnmeyer-kåren samma 
skydd som Röda korset. Neutrala länders krigsövervakande råd står bakom kåren, och därigenom har 
kåren ett ganska omfattande mandat som kan upprätthållas genom att de krigförande länderna, med 
sin söndertrasade ekonomi och infrastruktur, är beroende av handel och krigslån från neutrala 
länder. Det finns hela tiden det överhängande hotet att ekonomiska sanktioner pådyvlas länder som 
angriper Fehnmeyer-kåren. Så på nationell nivå så är det svårt för något krigförande land att göra 
något mot Fehnmeyer-kåren utan att drabbas av sanktioner.  

På lägre nivå fungerar hotet inte lika lätt, eftersom det förmodligen inte blir några sanktioner av 
sådana småsaker. Men görs det systematiskt eller över en hel front så kan det få konsekvenser, 
varför länder som erkänner kåren i allmänhet förbjuder angrepp på kåren genom att också erkänna 
Poroma-deklarationens artiklar, eller uppmuntrar sina befälhavare att avstå från angrepp. 

Däremot finns det ingenting som säger att man måste samarbeta med Fehnmeyer-kåren. Att vägra 
samarbete med kåren eller till och med att motverka dem skulle på sin höjd leda till protester, men 
det är inget krigsbrott.  

Några regeringar vägrar att erkänna Fehnmeyer-kåren, så på dessa länders mark får de inte verka och 
blomman ger inget formellt skydd. Hos de länder som erkänner kåren får de flyga och landa relativt 
obehindrat. Det är inte så mycket som går att göra där annat än att lägga på handelssanktioner på 
dessa länder, och det är inget som kåren har del av. Det är helt upp till Neutrala länders 
krigsövervakande råd. 

Kårens enskilda medlemmar är fortfarande en del av deras respektive krigsmakt, men anses vara 
neutrala och har samma skydd som sjukvårdspersonal av krigslagarna. Detsamma gäller fordon, 
materiel och byggnader som markerats med Fehnmeyer-blomman. Det innebär att det anses vara ett 
krigsbrott att angripa personal, fordon eller byggnader med Fehnmeyer-blomman tydligt synlig. Det 
är även ett krigsbrott att utnyttja blommans skydd för fördärvliga syften. 

Fehnmeyer-flygare har inte diplomatisk immunitet och kan gripas, men för det mesta nöjer man sig 
med att hindra dem eller avvisa dem såvida det inte skett ett uppenbart brott. Det har förekommit 
att kårens medlemmar gripits för spioneri, men i länder som erkänner Fehnmeyer-kåren så har det 
aldrig lett till något annat än ett par dagar i fängsligt förvar. 

Kåren har inte befälsrätt någonstans utanför kåren, inte ens i länder som erkänner kåren eller i en 
enskild officers ursprungliga hemförband. Kårens flygare kan begära mat, ammunition och bränsle, 
men det är inte säkert att de får det. Ett vanligt krav för att trådlös telegrafi ska tillåtas är att det sker 
okrypterat, och det har sedermera blivit praxis över fronten. 

Meroviska kejsardömet 
Utöver att Meroviska kejsardömet erkänner Fehnmeyer-kåren och tillskriver dem samma respekt 
som Röda Korset så finns det inga nationella direktiv i kejsardömet Merovi hur Fehnmeyer-kåren ska 
bemötas. Det är istället upp till lokala befälhavare, som kan vägra samarbete, avvisa och motarbeta 
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kåren eller neka tillträde. Däremot kan de inte gripa ens meroviska Fehnmeyer-flygare såvida inte de 
faktiskt begår något brott. 

Weldland 
Weldland erkänner och stödjer Fehnmeyer-kåren. Kung Leopold tycker personligen om dem och var 
drivande bakom Weldlands erkännande trots ett trilskande parlament. 

Enskilda befälhavare som har andra åsikter får gärna ha dem privat, men i tjänsten måste de 
samarbeta så länge som eldupphör råder. Däremot är det helt upp till enskilda befälhavare att bevilja 
sina underlydande att ansluta sig till kåren. 

Urenien 
Urenien tolererar Fehnmeyer-kåren, men man stödjer dem inte. De får agera på urensk mark, men 
hjälpen man får är begränsad och måste förhandlas till så gott som jämt. Ofta får Fehnmeyer-kåren 
ta hjälp av Röda Korset. Bland gemene man har dock Fehnmeyer-kåren gott rykte. 

Rikite 
Rikite var det första landet som officiellt och som nation stödde Fehnmeyer-kåren, trots alla 
krångligheter med avsaknad av en regering. Man insåg snabbt att man inte hade något annat val, 
inklämda som man var mellan de krigförande parterna och utestängda från Neutrala länders 
krigsövervakande råd. Däremot tog det längre tid att organisera stödet, så det finns inte så många 
rikitiska Fehnmeyer-flygare.  

Det är svårt att måla alpblommor på ett vinddjurs fjäderskrud, så istället har rikitiska Fehnmeyer-
flygare vanligen Fehnmeyer-blomman målad eller broderar på en sashimono, en liten flagga eller 
vimpel som fästs på ryggen eller i sadeln i ett särskilt fäste. 

Neutrala länders krigsövervakande råd 
Kylarien accepterar Poroma-deklarationens artiklar men motarbetar ändå Fehnmeyer-kåren. Den 
officiella orsaken är att man anser att de inte är neutrala och därför en partsorganisation. Trots det 
har man observatörer i kåren, mest för att se till att det sköts rätt. Inofficiellt är Kylarien mot 
Fehnmeyer-kåren på grund av att Rikite är för.  

De flesta andra medlemmar är för kåren och stöttar ekonomiskt eller med materiel, och flera länder i 
rådet skickar även observatörer. Dock är rådsländerna hyfsat restriktiva, eftersom de riskerar att de 
krigförande länderna skulle anse att rådsländernas inblandning lägger sig i deras politik. Kåren får 
därför huvudsakligen sköta sig själva så länge de är neutrala och så länge som de rapporterar vad 
som händer.  

Fennoskandien 
Fennoskandiens lojalister tillåter inte Fehnmeyer-kåren på skandisk mark. Rebellerna tillåter dem 
däremot. Fehnmeyer-kåren håller sig dock borta på annat än diplomatisk nivå, eftersom det inte 
finns förutsättningar för fred i Fennoskandien än och för att inbördeskriget är en nationell 
angelägenhet. De fennoskandiska Fehnmeyer-flygare som finns är oftast idealister – ofta 
äventyrslystna adliga eller överklass – som hellre tjänstgör Fehnmeyer-kåren än spiller sina 
landsmäns blod. 
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Resurser 
Fehnmeyer-kåren har ganska begränsade resurser. Exempelvis är allt manskap alltid frivilliga, som 
antingen kommer från neutrala länder eller som lånats ut från något av de krigförande länderna. 
Vissa resurser, exempelvis större delen av löner och omkostnader, utställs av Neutrala länders 
krigsövervakande råd. 

Flygmaskiner 
Flygmaskiner lånas ut av de krigförande länderna tillsammans med flygare. Skulle de skjutas ner så 
kan det bli svårt att få tag på ersättningsmaskiner. I vissa fall så får de till och med vänta en stund 
innan flygmaskin kan ordnas. 

En av de mest extravaganta gesterna är den gigantiska välgörenhetsinsamling som genomfördes 
under hösten 1890, där företagare och fackförbund i Saxland och Lyonia gick samman och samlade 
ihop motsvarande 7,1 miljoner thaler, nog för att köpa 58 stycken tiberiska Rosatelli Falco, en 
jaktflygmaskin med utmärkta svängegenskaper och stryktålighet men som lämnar en del att önska 
vad gäller hastighet. Dessa överlämnades till Fehnmeyer-kåren i januari 1891, som tacksamt tog 
emot den välbehövliga gåvan och har börjat skeppa ut dem till flottiljerna till flygmaskinlösa flygare. 

Vapen 
Vapen är också svårt att få tag på. De flesta frivilliga och flygare från krigförande länder tar med sig 
sina tjänstevapen. Eftersom det finns mängder med regler kring vapenleveranser, i synnerhet till 
privata organisationer, så är det en stor brist på vapen utöver det. Det gäller i synnerhet avancerade 
och tunga vapen, som maskingevär och luftvärnskanoner. Dessutom är ammunition alltid en 
bristvara, och det blir inte lättare av att man måste skaffa ammunition till båda sidornas 
vapensystem och skilda kalibrar. 

Det mest spridda tunga vapnet i Fehnmeyer-kåren är det weldländska MG 86/F-maskingeväret. Det 
är ett mekaniskt enkelt maskingevär som är luftkylt med en kaliber på 8mm och en mekanism som 
synkroniserar maskingeväret med propellern genom att avfyra ett skott när propellern är horisontell 
och pilotens avtryckare är intryckt. Det kräver viss modifikation av flygmaskiner som är avsedda att 
använda en synkroniseringsmekanism som spärrar eldgivningen när propellern är i fel läge. Över 
tvåhundra sådana maskingevär levererades fabriksnya som en gåva från Kungl weldländska armén. 

Förläggningar 
Platser som Femte Flottiljens förläggningar vid Schloss Model tillhör undantagen. Den normala 
Fehnmeyer-flottiljen får ofta nöja sig med lador, tält och baracker vid de fält som kan upplåtas till 
dem. Vanligen blir flygare och andra officerare inneboende hos familjer i närheten av flottiljerna, 
vilket åtminstone är bättre än tält och lador. 

 



Blå Himmel: Schloss Model och Femte flottiljen  1 
 

Blå Himmel, Femte flottiljen © Krister Sundelin 
Version 0.03, 2013-03-16 Schloss Model och Femte flottiljen 
Schloss Model ligger i den weldländska provinsen Saravien, inte särskilt långt från Pravensee. Det är 
ett jaktslott med omfattande ägor runt omkring och en strålande park, som ägs av friherrinnan 
Friedlinde Gustlof. Slottet har ett fältsjukhus för sårade soldater och är också bas för Fehnmeyer-
kårens femte flottilj. 

Box: Schloss Model i din kampanj 
Schloss Model kan användas som bas för en kampanj i Blå himmel, eller bara som inspiration för en 
Fehnmeyer-flottilj. Vi kommer att utgå från att Schloss Model används, men det borde vara hyfsat 
lätt att byta ut. 

Familjen Gustlof 
Friherrinnan Friedlinde Gustlof är en sober änkefru i övre femtioårsåldern som äger Schloss Model 
och omgivande marker. Friherrinnan blev änka sedan hennes make, friherre Trostig Gustlof, gick 
under med sin flygkryssare i slaget om Sendreland. Hon sörjer fortfarande sin make och går propert 
klädd i svart hellång dräkt; deras bröllopsporträtt i hallen har sorgband. 

Sedan dess har hon arbetat för att lindra lidandet för alla soldater, oavsett vilken sida de kämpade 
på, och upplåtit delar av slottet som fristad för Röda Korsets räkning. Det spelar ingen roll om de är 
partisaner, weldländare, merovier eller saravier, var och en som är sårad tas om hand på Schloss 
Model. På grund av vänskapen mellan general Frunde, befälhavaren för sjätte armékåren, och den 
framlidne friherren, så respekteras Schloss Models neutralitet.  

Friherrinnan är klassiskt bildad och kan ta hand om ett gods, med allt vad det innebär om allt från 
ekonomi till att underhålla gäster vid pianot. Hon har ett nära men professionellt förhållande till 
personalen på godset. Den som står närmast är förmodligen änkefruns kammarpiga Marie, vilket 
märks på att friherrinnan tilltalar henne vid förnamn, men inte ens kammarpigan skulle drista sig till 
att tilltala änkefrun som något annat än ”friherrinnan” eller ”änkefrun”. 

Friherren och friherrinnan har sju barn. Sönerna Friedrich och Reichard har stupat i kriget, medan 
löjtnant Tristan Gustlof tjänstgör i kavalleriet. Sedan Tristan antogs vid krigshögskolan har han inte 
varit hemma mer än åtta gånger; tre skördepermissioner och fyra julpermissioner när han studerade 
vid krigshögskolan, och en gång sedan han fick sin examen och kommission. Han tjänstgör nu som 
kavallerist och skriver ofta hem från Berglau där han är förlagd. 

Den vuxna dottern Erika är bortgift men besöker ofta slottet då hennes make är i flottan. Hon 
träffade sin make genom fadern, och han bad om hennes hand för fyra år sedan då hon var sjutton. 
Hon är gravid med deras andra barn, och är därför på besök hos sin mor tills barnet är fött, och 
förmodligen en stund därefter. Det första barnet följde också med; lille Trostig är nu två år och 
väldigt förtjust i Schloss Model, eftersom det händer så mycket nu.  
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Den nästan vuxna dottern Freda har gått ur realen, men är ännu ogift och arbetar som sjuksköterska 
på slottet för Röda Korset. Hon är en hetsig men söt liten dam på sexton år, som vill göra sin insats i 
kriget. Hon har smält många hjärtan på sjukhuset och fler än en soldat har dött hållande hennes 
hand. Hon har sett krigets lidande på nära håll, och hopplösheten har börjat infinna sig. 

Därtill finns de båda barnen Wolfgang och Emma, tio och tolv år gamla, och tillsammans med Mecke 
och Wilhelm von Gerde, nio och tio år, fostras de av friherrinnan och guvernanten fröken Voslowsky. 

Friherrinnans stab 
Det krävs mycket folk för att sköta ett gods av Schloss Models storlek. Det är tjugosex personer på 
godsets avlöningslista, och det var omkring fyrtio när salig friherren fortfarande levde. Slottet är byns 
enskilt största arbetsgivare: i synnerhet är det unga flickor som arbetar på slottet efter folkskola men 
innan de gifter sig. På så sätt får de erfarenhet av hur det är att sköta ett hushåll innan de skaffar ett 
eget; dessutom får de anställda lön, husrum och arbetskläder. 

 Därtill kommer Röda Korsets personal, huvudsakligen frivilliga, till stor del från andra länder, samt 
Femte flottiljens personal. 

Herr Sobel är slottets butler och den som är ansvarig för hushållet och dess skötsel. Manlig personal 
svarar inför honom, och han svarar i sin tur direkt inför friherrinnan. Han ser till att saker blir gjorda 
och att godsets status upprätthålls; han gör sällan saker själv. Istället överlåts det arbetet åt kocken 
och de fyra drängarna. Sekreteraren ansvarar formellt inför herr Sobel, men han arbetar direkt med 
friherrinnan. Hans största jobb är att sköta sambandet mellan herrefolket och tjänstefolket. Herr 
Sobel är en ogift herre kring de sextio, ganska lång och ranglig och är fruktad av personalen; de enda 
gånger han visar känslor är när han tillrättavisar någon underordnad. Han vet om att de yngsta kallar 
honom för ”djävulen med käppen”, men om han tar illa upp av det så visar han det inte.  

Fru Randstadt är slottets husmor. Hon svarar för köket och all kvinnlig personal på godset, vilket 
omfattar omkring dussinet pigor (allt från tvätterskor, sömmerskan, guvernantens piga, kökspigor 
och kammarpigan), köksan och guvernanten. Fru Randstadt är den som organiserar det faktiska 
arbetet. Till viss del så överlappar hennes arbete med herr Sobels. Hon svarar också inför 
friherrinnan, men en hel del kommer genom herr Sobel. Fru Randstadt är en sträng men rättvis dam i 
femtioårsåldern, och på det stora hela mer omtyckt än herr Sobel, mest för att hon inte tar till 
kroppslig bestraffning. Hon är ogift, men kallas ändå ”fru Randstadt” eller ”husmor”. 

Godsmästaren herr Vogel sköter markerna. Under honom finns stallmästaren och dennes drängar, 
kusken, diverse trädgårdsmästare och hantverkare. Hans arbete är huvudsakligen att se till att 
markerna är i ordning, att trädgården är i skick och att bruks- och bostadshus är i gott skick. Liksom 
fru Randstadt svarar herr Vogel inför friherrinnan, men det samordnas ändå av herr Sobel. Herr Vogel 
är en jordnära och praktiskt karl i de övre femtio.  Han har ett varmt öga till fru Randstadt och 
uppvaktar henne då och då. Att de två skulle bli ett officiellt par och gifta sig är i stort sett otänkbart, 
men folket uppskattar det eftersom fru Randstadt är mindre sträng efter herr Vogels uppvaktning – 
ett litet tag. 

Schweickert är friherrinnans sekreterare. Han tar hand om alla ekonomiska ärenden och en hel del 
av korrespondensen och pappersarbetet. Han är en blyg och försynt herre med tunt hår och 
glasögon. 
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Mariot är kocken och den som är direkt ansvarig för köket och vinkällaren. Han ser till att förråd och 
skafferier är fyllda med vad som behövs och ser till att inköp för dessa görs. Han är bastant men inte 
tjock, och han talar med tydlig langosinsk brytning. 

Fröken Marie är änkefruns kammarpiga. Hennes jobb är att hjälpa friherrinnan med kläder, hår och 
toalett, samt städa och bädda hennes sovrum. Hon är en vänlig ogift fröken i de trettio, och hon har 
ingen erfarenhet alls av karlar. Tvärtom så blir hon rodnande stum eller stammande om en karl 
tilltalar henne, och det blir ju inte lättare när godset befolkas av ståtliga unga officerare. Hon retas 
ofta för det av de andra pigorna, speciellt de äldre som vågar pika en formellt sett högre piga. 

Fröken Essen är köksan, och hennes jobb är att organisera grovgörat i köket under Mariot. Hon håller 
direkt ordning på kökspigor och köksdrängen, samt förstås gör en hel del arbete själv. Det är en 
bastant dam i de fyrtio som fortfarande är ogift. Det är en tyst skandal om att en av de yngsta 
pigorna är hennes dotter, men det är en sån där sak som alla vet och ingen säger något om. Flickan, 
Josefine, särbehandlas inte. Tvärtom behandlas hon strängare än de övriga pigorna. 

Fröken Voslowsky är godsets guvernant. Det är en stolt ogift dam på 28 år som undervisar och 
uppfostrar friherrens och friherrinnans två yngsta barn och två andra barn från andra 
överklassfamiljer som skickats till godset. Hon är en polmerovisk adelsdam som flydde till Weldland 
undan den meroviska härens framfart, och som fick tillflykt på Schloss Model för åtta år sedan. Hon 
har uppfostrat unga Freda sedan folkskolan och ansvarar nu för Emma och Wolfgang, samt de två 
gästande barnen Mecke och Willy.  

Ruckheimer är slottets jaktmästare. Han har inte behövts så mycket efter att friherren stupade, men 
friherrinnan har inte haft hjärta att avskeda honom. Hans uppgifter numera är att samordna femte 
flottiljens markpersonal med godsets övriga funktioner. Han är strax över fyrtio och spänstig och 
smärt, och en suverän ryttare. 

Schörer är stallmästaren. Han och hans drängar ser till att den delen av stallarna som inte gjorts om 
till verkstad fungerar, sköter om hästar och vagnar och tillhörande utrustning. Schörer är en proper 
och bestämd karl som kan hästar bättre än kvinnor. Drängarna skojar ibland att det är därför som 
Schörers fru ser ut som hon gör. Schörer är inte särskilt förtjust i Fehnmeyer-kåren som dräller runt i 
stallarna och tror att de äger dem. 

Storch är slottets kusk. Vanligen arbetar han med Schörer med vagnar och hästar, men ska någonting 
köras någonstans så är det han som kör. Han är en ståtlig ung man som är mycket populär bland 
flickorna på byn, och det sägs ibland att när det blir barn på bygden så är det Storch som har kommit. 
Det hade varit ett större problem om det inte vore för att det var ont om karlar i bygden på grund av 
kriget. 

Övriga femton personer är en köksdräng, fyra drängar, en sömmerska och fyra pigor och fem 
tjänsteflickor. 

Röda Korset och fältsjukhuset 
Slottet fungerar fortfarande som fältsjukhus för sårade. Det är de gamla gästlängorna som har 
förvandlats till sjukhus. 
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/* Om Röda korsets organisation */ 

Femte flottiljen 
När Fehnmeyer-kåren bildades, och man behövde baser att verka från, så tog friherrinnan kontakt 
med överste Fehnmeyer själv och erbjöd att upplåta slottets marker åt kåren. Fehnmeyer tog 
tacksamt emot erbjudandet och stationerade den Femte flottiljen på slottet. Slottets gamla stallar 
har delvis gjorts om till hangarer och fälten utanför används som start- och landningsbanor och 
uppställningsområden.  

Officerarna inom Femte flottiljen lever som gäster i Schloss Model och bor två och två i slottets rum (i 
vissa fall tre och tre). De äter förstås gemensam middag med friherrinnan. Middagen gästas ofta av 
besökande högre officerare eller lätt sårade officerare från sjukhuset som kan närvara. Fehnmeyer-
kårens övriga personal bor i baracker vid stallarna.  

Flottiljens stab 
Standardspråket i flottiljen är weldländska, så det måste man kunna, men kvaliteten varierar från 
infödd till riktigt dålig. Det har också uppstått några grupperingar av icke-weldländare där 
hemspråket talas så länge inga utomstående ramlar in. De meroviska och polmeroviska 
grupperingarna är de två största, så det är inte en nackdel om man kan något av dessa. 

Överste Mikhail Stravlov är chef för Femte flottiljen. Han är av adlig härkomst, välutbildad och 
belevad, och han har tjänstgjort sedan krigets första dag. Då var han fänrik i kavalleriet; nu, tjugo år 
senare, har hästarna kompletterats med och till viss del ersatts med flygmaskiner.  

Överstens personliga kalfaktor är sergeant Ilia Karusjin, en medelålders evig underofficer som har 
varit i överstens tjänst i halva kriget. Ibland beskrivs han som Stravlovs skugga. Han tar hand om 
överstens persedlar, packning och agenda och är alltid redo att rycka in för att hjälpa översten i hans 
tjänst när det behövs. 

Emedan överstens arbete är halvt politiskt behövs en person som ansvarar för den dagliga 
verksamheten. Överstelöjtnant Turinger är den personen. Han är en god organisatör vars enda 
egentliga nackdel är hans uttalade rasism. Han ser definitivt ner på alla med annorlunda hudfärg, 
öronform eller ögonform – inte så att han motarbetar dem eller diskriminerar dem, men han visar 
öppet sitt ogillande. 

Flottiljens administration sköts av baronessan Kajsa Horn af Friedborg, en skandisk adelsdam som 
lämnade Fennoskandien när inbördeskriget bröt ut och istället sökte sig till Fehnmeyerkåren. Hon 
håller mycket hårt på formen och tolererar inte några andra tilltal än ”baronessan”, utom av 
friherrinnan: hon och friherrinnan tilltalar varandra med förnamn. Baronessan sköter 
löneutbetalningar, håller koll på vem som är vem, vilka som har permission och all annan 
administration som krävs för att flottiljen ska fungera. Baronessan har ett eget rum på slottet, dock 
ett ganska anspråkslöst sådant. 

Kapten Claudia Van Hellsing var en gång spaningsflygare i urenska flottan, men blev beskjuten av 
luftvärn under ett spaningsuppdrag och skadades svårt. Hon förlorade båda benen nedanför knäna 
och är nu rullstolsbunden. Hellre än att sitta hemma som krigsinvalid så valde hon att bli frivillig i 
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Fehnmeyer-kåren och är en av de två personer som hanterar underrättelser i flottiljen; hennes jobb 
är att bearbeta, sammanställa och tolka uppgifter om luftstyrkor. 

Kapten Van Hellsings markstridsmotsvarighet är kapten Heinrich von Moltke. Von Moltke är 
egentligen pensionerad artilleriofficer, men han har gott om kontakter och vet exakt vem han ska ha 
ett inofficiellt samtal med och får ibland papper tillskjutna till sig under bordet. Eftersom han är vid 
god vigör, trots sin ålder, så ställde han upp för kåren. Han har flera gånger sökt om förflyttning 
eftersom han inte kan tåla att arbeta tillsammans med en kvinna i uniform, oavsett om hon är 
dekorerad krigshjälte med ärren att bevisa det. Än så länge har hans ansökningar avslagits, eftersom 
kåren inte har lyxen att kunna skyffla runt folk hur som helst. 

Ledning och planering sköts av kaptenerna Anitra Lati och Lewin Cooper, båda saxländska frivilliga. 
Kapten Cooper är född i Saxland men har bott större delen av sitt liv i Punjab. Kapten Lati är född i 
Punjab och tillhör en krigarstam som är allierad med de saxländska kolonialherrarna. Hon är därför 
en person som inte låter sig tryckas ner särskilt lätt, inte för sitt kön och definitivt inte för sin 
härkomst. Båda är erfarna flygare i saxländska kolonialflyget, och desto viktigare har de erfarenhet av 
hur man använder flyg för att övervaka stora landområden. Det gör dem till ovärderliga resurser för 
flottiljens verksamhetsplanering. Det är ofta genom dessa som flottiljens flygare får sina uppdrag, 
eller åtminstone bakgrunden till och detaljerna om uppdragen. 

Överfurir Röckinger är flottiljens förvaltare. Det är hans jobb att se till att flottiljen har de 
förnödenheter som den behöver. Han är en lång och gänglig herre i sextioårsåldern, som av någon 
anledning är den ende som lyckats bli du och kompis med herr Sobel, godsets butler. Förmodligen 
skulle Röckinger vara lika pigg med käppen som Sobel om det inte vore för att flottiljen var full med 
officerare, adliga och andra osmiskbara personer. 

Till sin hjälp har Röckinger de båda furirerna Andrzej Wazlo och Laslo Kovac, flottiljens 
kvartersmästare. De är i mångt och mycket varandras motsatser: polmeroviern furir Wazlo är kort 
och stadig, hans weldländska är korrekt men inte helt snabb, eftersom han noggrant pusslar ihop 
sina meningar, och han är lika noggrann och långsam när det gäller hans arbete. Den brevoriska furir 
Kovac är å andra sidan lång och smal, talar weldländska med kraftig brytning enligt principen ”om 
man bara talar tillräckligt fort så spelar det ingen roll hur många misstag man gör”. Han sköter sitt 
jobb på ungefär samma sätt: snabbt men rätt vårdslöst. 

Örlogskapten Trijntje Vos är en urensk sjöofficer som tjänstgör som flottiljens läkare. Hon var 
tidigare skeppsläkare i urenska flottan, och har sett de grisigaste skador som tolvtumskanoner kan 
orsaka. Hon är till skillnad från hennes flygarkollegor i flottiljen en ordningsam person, som ofta 
skakar på huvudet åt ”stöket”. Hon lånas ofta ut från flottiljen till Röda Korset, då hennes tjänster 
inte behövs så mycket. Till sin hjälp har hon syster Anne-Marie Van Berg, som också ofta lånas ut till 
Röda Korset. Syster Anne-Marie är en allvarlig och fokuserad ung urensk klosternovis som ännu inte 
har avlagt sista löftet. Syster Anne-Marie lever med Röda Korsets övriga sjuksystrar. 

Fader Michel Alcubierre är flottiljens katolske fältpräst och själavårdare. Det är en äldre vänlig herre 
som fann sitt kall som präst på slagfältet. För honom var Fehnmeyer-kåren ett svar på hans böner. 
Han leder morgongudstjänsten och bön vid kvällsgenomgång, och håller dessutom gudstjänst på 
söndagar för hela godset. Även om han är katolik så är han tolerant och öppen gentemot andra 
religioner och låter bli att döma dem som söker det gudomliga på andra vägar. 
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I sambandsrummet sitter åtta lottor och sköter radioapparater och godsets telefonväxel, och 
dessutom springer de med meddelanden och skriver maskin när det behövs. Det finns nästan alltid 
tre personer här under dagen och två under natten. De åtta lottorna är förlagda i samma barack som 
sambandsrummet. 

Fyra av dem, nämligen lottorna Elsi Vassen, Wilhelmina Alsgart, Ljusija Fedosova  och Sophia 
Vlados, har radioutbildning. De fyra radioflickorna sköter sig själva, passar radion tjugofyra timmar 
om dygnet och sänder och tar emot de radiomeddelanden som flottiljen behöver skicka. Ibland får 
de sköta växeln och skriva maskin, men de får väldigt sällan springa med meddelanden. 

Elsi är en blyg tös på sjutton år som råkade hamna i Fehnmeyer-kåren av misstag istället för 
Landsturm. Wilhelmina, eller kort och gott Mina, är hennes raka motsats – en utåtriktad och festglad 
tjugoåring som valde att bli flyglotta för att lättare få dansa med tjusiga officerare. Ljusija är den 
äldsta av radioflickorna, med tjugoåtta år. Hon är vänlig och ler jämt, men säger inte så mycket om 
sin bakgrund – speciellt inte att hon har varit partisanprickskytt i ockuperade Saravien. Sophia är en 
tyst och försynt ung dam från Egeia. Hon kan dock fler svordomar än resten av flottiljen ihop, och om 
hon exploderar så får man höra ett urval som chockar hela godset till tystnad i en kvart.  

Under radiolottorna i hackordningen står de fyra assistenterna, Gertrude och Hannelore Schreiber, 
Yurika Sowa och Maria Lazienkowa. De kan inte hantera radioapparaterna eller telegrafera (denna 
kunskap håller radiolottorna svartsjukt på), men de kan hantera växeln och skriva maskin. Om någon 
får springa med meddelanden så är det alltid någon av de här fyra. 

De båda 22 år gamla Gertrude och Hannelore är två lättjesamma tvillingar som ofta använder sin 
blonda hårfärg som ursäkt för att komma undan krävande arbeten. De hade inte gått att skilja åt om 
det inte hade varit för namnskylten på uniformen. Ibland ”glömmer” de namnskylten eller ”tar fel” 
namnskylt och fnissar gott åt kaoset som uppstår. Yurika tillhör den vildalviska diasporan men är 
naturaliserad weldländare, trots hennes spetsiga öron. Det är en glad flicka som talar lika bra 
weldländska som kylariska, det alviska språket, och får ibland den särskilda uppgiften att tolka. Maria 
är polmerovisk flykting som flydde undan merovierna. Hon har växt upp i Weldland, men är våldsamt 
nationalistisk, trots att hennes hemland i praktiken inte finns längre. 

I verkstaden, en del av stallarna som byggts om för detta syfte, finns Axel Järv, ett mekaniskt geni 
från östra Fennoskandien som hellre än att kallas in mot sina egna landsfränder stannade kvar 
utomlands och tog värvning i Fehnmeyer-kåren. Det är en kort och kraftig karl som visserligen inte är 
utbildad flygmekaniker, men han gör underverk med vilken motor som helst. Till sin hjälp har han 
Stanoslaw Wocielsky, en polmerovier som till vardags är snickare och sköter de flesta reparationer 
av själva flygmaskinen. Hans gesäll, brevoriskan Irina Duciva, hjälper honom med träarbetena, och 
två lokala pojkar, Heinz Jäger och Florian Hoffman, hjälper också till i verkstaden som lärlingar.  

I verkstaden finns också löjtnant Aleksandr Treyakovskij, vanligen kallad Sasha. Han är en merovisk 
vapentekniker som reparerar och underhåller vapnen. Ett maskingevär, i synnerhet ett synkroniserat 
sådant, är ett mekaniskt monster som har hög komplexitet och ganska låga toleransnivåer, så det 
kräver konstant och noggrant underhåll. Han assisteras av menige Gregorij Kharzin, en tanig och 
undernärd soldat som eventuellt kan ha deserterat från den meroviska hären, beroende på hur man 
tolkar reglerna. För närvarande är det ingen som kräver att han ska lämnas över eller åtalas, men han 
är fruktansvärt rädd att det ska hända, eftersom han vet att desertörer arkebuseras. 
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Flottiljen har en skyddspluton utlånad av den weldländska hären, före detta F-kompaniets tredje 
pluton från 1a bataljonen i 191e divisionen från Ulm. Divisionen utraderades nästan vid slaget vid 
Sendreland. Tredje plutonen i F-kompaniet hade klarat sig hyfsat bra och ”bara” fått nästan 
femtioprocentiga förluster. Istället för att sprida ut de överlevande i plutonen till andra divisioner så 
valde man att istället låna ut plutonen till Fehnmeyer-kårens femte flottilj.  

Skyddsplutonen leds av löjtnant Walter Groener, en veteran med ansiktet ärrat av senapsgas och 
lapp för ena ögat. Han har varit med plutonen sedan den bildades och redan då var han veteran, så 
soldaterna i plutonen kallar den 24 år gamle löjtnanten för ”der Alte”, ”den gamle”. Han har 
organiserat sina 26 soldater i två troppar. En tropp ansvarar för vakttjänst runt slottet. Det finns en 
infartspost och en patrullerande dubbelpost hela tiden. Den andra troppen är till för luftförsvar och 
bemannar de två luftvärnskanonerna och de två bågljusstrålkastarna, samt har två man för 
flygspaning i ett högt trätorn. Visserligen är flottiljen i teorin fredat av Fehnmeyer-blomman och 
Röda korset och det är ett krigsbrott att angripa det, men det hade inte funnits lagar mot sådana 
angrepp om det aldrig hade hänt. Därför tar man inga risker. De båda tropparna alternerar mellan 
uppgifterna veckovis, och de leds av sergeant Jörg Bauer och furir Christoph Böhm, båda veteraner 
tillsammans med der Alte. 

Flygarna i Femte Flottiljen 
Flygarna i Femte flottiljen är organiserade i två skvadroner, Blå och Röd, som identifieras av vilken 
färg som utgör bakgrundsfärgen på vilken man målar Fehnmeyer-blomman. Varje flygmaskin får ett 
identifikationsnummer också. Blå Ett är skvadronschefen för skvadron Blå och Blå Två är dennes 
ställföreträdare. På samma sätt är Röd Ett skvadronschefen för skvadron Röd och Röd Två är 
ställföreträdare.  

Box: Rollpersonerna och övriga flygare 
De båda skvadronerna består av rollpersonerna plus de rollpersonsmallar som spelarna inte väljer. 
Låt spelarna själva fördela sina rollpersoner och oanvända mallar till de båda divisionerna. 

Rollpersonsmallarna återfinns i kapitlet Rollpersonsmallar. Det går även att göra egna rollpersoner, 
enligt appendixet för detta. 

Byggnader 
Huvudbyggnaden, själva slottet, är ett ståtligt trevåningshus med stora fönster och mängder med 
skorstenar. Det har en terrass mot trädgården och en stor trappa mot uppfarten till slottet. Slottet är 
hem för läkarna vid fältsjukhuset, officerarna i Femte flottiljen och några civila gäster. 

Till höger om uppfarten finns stallarna och vagnsskjulet. Bortom det finns Femte flottiljens 
byggnader: tre baracker för manskapet och två baracker som används som hangarer. Dessutom finns 
tält uppställda som fungerar som hangarer även de. I den närmsta manskapsbaracken finns flottiljens 
sjukstuga och radiorummet, och där bor också de åtta lottorna. Samtliga dessa byggnader har 
Fehnmeyer-blomman målad på taket. Flottiljen använder den stora gräsmattan bredvid parken som 
start- och landningsbana. 
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Till vänster om uppfarten finns två gästlängor. Dessa är ombyggda till fältsjukhus och har röda korset 
målet på taket. Där bor förutom sårade soldater även sköterskor. Det behövs förmodligen byggas en 
eller två baracker till inom kort, och Röda Korset håller på att samla ihop de fondmedel som behövs. 

Två luftvärnspjäser står uppställda på området. Den ena är bortom Femte flottiljens baracker, och 
den andra är vid sjukhuset, men de flyttas regelbundet och är täckta av kamouflagenät. De båda 
bågljusstrålkastarna är monterade med sina generatorer på vagnar som förvaras i vagnslidret, och 
rullas ut om det behövs. Det finns även ett luftövervakningstorn i skogsdungen vid barackerna. 
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Förr eller senare kommer den, det brev som alla väntar på och fruktar: inkallelsen till krigstjänst. 

De flesta icke-krigande länder har värnplikt på grund av de spända tiderna, och alla länder som är 
indragna i kriget har värnplikt.  

Värnplikt, mönstring och inkallelse 
För weldländska pojkar börjar värnpliktsåldern vid arton års ålder med att de kallas till 
mönstringsförrättaren, som bedömer deras hälsa och duglighet och därefter placerar dem i 
krigstjänst. 

Mönstringen är ofta en ganska pinsam historia, där pojkar (och i vissa länder även flickor) ställs nakna 
i kö framför läkare som undersöker deras fysik nästan på löpande band. Mönstringsförrättaren 
passar på att fråga vad de har arbetat med och studerat, och utifrån det (och de kvoter som 
förrättaren har) så placeras rekryterna i förband. Därefter skickas de hem igen, i väntan på 
inställelseordern. 

Förr eller senare kommer den där inställelseordern, då pojken måste ge sig av hemifrån för att 
inställa sig vid regementet. Där följer omkring tre månaders grundutbildning, där fysisk duglighet 
byggs upp liksom färdighet i skytte, sjukvård, hantering av utrustning och drill och disciplin. Därefter 
följer två till sex månaders specialistträning i de förband som kräver det, varefter förbandet går i fält. 
Där förblir man i ett år tills förbandet roteras hem. Efter två år hemma kommer normalt en ny 
inkallelse för en ny rotation, som inleds med en repmånad.  

Det ser ungefär likadant ut i resten av Europias krigsdrabbade länder. Detaljer varierar, som huruvida 
man börjar vid arton års ålder eller tjugoett; huruvida det bara är pojkar som kallas in eller även 
flickor; hur lång utbildningen är eller hur långa rotationerna är. Men i stort sett är det likadant. 

I den weldländska provinsen Saravien finns ett notervärt undantag. Alla över realskoleåldern (dvs 
sommaren det kalenderår de fyller sexton), pojkar som flickor, kallas in till hemvärnstjänst i 
Landsturm. Landsturm är en hemvärnsmilis som oftast organiseras av polisen. Man tränas i hantering 
av vapen, man får tjänstgöra vid luftvärnspositioner och man får tjänstgöra i räddnings- och 
släckningstjänst, och om det är lugnt även arbetstjänst på bondgårdar.  

Om inte hemorten blir anfallen så är Landsturmtiden inte mer än så. För pojkar slutar Landsturm-
tiden med att de kallas in till mönstring, medan för flickor slutar den när de gifter sig, flyttar över till 
lottakåren eller får ett arbete. 

Soldateder 
I många länder – i princip allihop utom Rikitien och de flesta partisankårer – så får en soldat avlägga 
en soldated, där han svär trohet till Gud, konung och fosterland. Partisaner har andra sätt för dess 
medlemmar att intyga sin trohet, ofta i form av någon form av praktiskt test av deras lokalitet eller 
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inbjudan av andra medlemmar, och i Rikitien är vindryttare alltid handplockade och därmed behövs 
inte någon soldated.  

Övriga länder har någon form av soldated som svärs vid en officiell ceremoni och som ofta anses 
juridiskt bindande. Trohetseden kan vara så kort som Ureniens ”Jag lovar att troget tjäna kungariket 
Urenien och att tappert försvara det urenska folkets rätt och frihet” till Meroviens sex paragrafer 
långa krigsmannaed. 

Kvinnor i fält 
Urenien och Egeia tillhör de länder som har kvinnlig värnplikt. För Egeias och Ureniens ogifta 
artonåriga flickor så skiljer sig inte livet nämnvärt från de unga männen: de mönstras, de får inställa 
sig vid sina respektive regementen, de får sin grundutbildning och tjänsteutbildning, de skickas ut i 
fält och de roteras så småningom hem. Skulle en urensk eller egeisk flicka hinna gifta sig så slipper 
hon värnplikten.  

Det har fått två effekter: allt fler flickor förblir ogifta, samtidigt som de som gifter sig gör det vid 
yngre ålder än förut. Man gissar att det beror på att flickor som gör krigstjänst är mindre attraktiva 
som hustrur, samt att de har vant sig vid en viss frihet som de inte så gärna vill ge upp; samtidigt som 
en del flickor använder äktenskapet för att slippa undan värnplikten och därför ser till att gifta sig 
innan de måste rycka in. 

Saravien har egentligen inte kvinnlig värnplikt eftersom provinsen är en del av Weldland, så efter 
Landsturm-tiden så får saraviska flickor oftast återvända hem. Däremot finns det frivilligkårer för 
kvinnor, lottakårerna. En större andel av saraviska före detta Landsturm-flickor fortsätter att 
tjänstgöra i lottakårerna, jämfört med deras systrar från resten av Weldland. 

Lottakårer förekommer i stort sett överallt. I många länder får kvinnorna i lottakårerna 
grundläggande vapenutbildning, men fram tills för några år sedan sattes de normalt inte in i strid, 
utan fyllde istället viktiga funktioner bakom linjerna; administration, tross, träng, samband och 
mycket annat. På senare tid har båda sidorna mycket motvilligt fått sätta in lottaförband i strid, helt 
enkelt för att det inte finns män kvar att kalla in.  

Militär organisation 
De spelare som inte har gjort lumpen eller är yrkessoldater har ofta svårt att hålla koll på det där 
med militärer och vad de olika graderna betyder och varför man har dem. 

Tjänstegrader 
Det finns en skala med tjänstegrader hela vägen från menig upp till generaler och fältmarskalker. Om 
man bortser från meniga, vilket är det lägsta man kan vara förutom civilist, så delas de in i två 
grupper: underbefäl, som arbetar direkt mot de meniga; och officerare som fattar taktiska och 
strategiska beslut.  

Tjänstegraderna visar på vad en soldat (i teorin) ska klara av att hantera. Underbefäl kan hantera 
några dussin mannar, lägre officerare en trupp om några hundra till några tusen man, och högre 
officerare hanterar hela förband. 
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Praktiken skiljer sig lite från teorin. I Meroviska kejsardömet är tjänstetid och adlig status viktigare i 
praktiken viktigare än tjänstegrad, och i Urenien spelar adelsstatus stor roll. 

Även om ståndssamhället har luckrats upp i och med industrialismen så är det fortfarande en 
maktfaktor. Adliga personer har, oavsett kompetens, alltid en högre plats i samhället. I Weldland är 
det lite av en icke-fråga, eftersom man där går strikt efter grad vilket i sin tur går strikt efter 
utbildning. Inom graden kan adliga lätt ha en aning högre status, men å andra sidan finns det en 
kamratanda som neutraliserar det. Det skiljer sig från exempelvis Urenien och Meroviska 
kejsardömet, där adliga kan halka igenom officersutbildningar på en smörklick. Det ställer till 
problem när de möter verkligheten.  

Många adliga har dock fått särskild militär utbildning som en del av utbildningen under sin uppväxt. 
Det förväntas helt enkelt att adliga ska göra militär karriär, i synnerhet om de inte är i tur i 
arvsordningen. Det ger dem ofta en liten fördel framför sina icke-adliga kamrater. 

Rollpersonerna tillhör mestadels mittendelen av skalan, de lägre officerarna, och de har att göra med 
hela skalan från meniga soldater upp till fältmarskalker. 

Organisation 
Arméer är strikt indelade i en vertikal organisation. Huvudsakligen har man det här systemet för att 
armén ska fungera. Arméledningen måste vara förvissad om att armén gör vad den ska. Man kan inte 
ha ett platt system när man ska organisera miljontals man för att samordnat marschera mot fienden.  

Därför delas armén in i mindre bitar som delas in i ännu mindre delar, och så vidare. På samma sätt 
tar man en uppgift och delar in den i mindre delar som delas in i mindre delar och så vidare. Sedan 
får varje mindre del sina uppgifter att lösa, som relegerar deluppgifter till ännu mindre delar, hela 
vägen ner till den enskilde soldaten, som i princip har sin enkla uppgift: marschera till ett visst ställe 
och angrip fienden. 

Storlek Omfattar Består av Leds av 
Front eller Armégrupp Ungefär 1 000 000 

man 
Alla arméer på ett 
frontavsnitt 

Fältmarskalk 

Armé Ca 200 000 man 4-7 kårer General 
Kår Fler än 30 000 man 2-3 divisioner eller 

fördelningar 
Generallöjtnant 

Division eller 
Fördelning 

10 000-20 000 man 3-4 brigader Generalmajor 

Brigad eller 
Regemente 

3 000-5 000 man 3-4 bataljoner Brigadgeneral, överste 
eller överstelöjtnant 

Bataljon 400-1 200 man 3-4 kompanier Överstelöjtnant eller 
major 

Kompani 150-300 man 3-6 plutoner Major eller kapten 
Pluton 20-50 man ca 4 grupper Fänrik eller löjtnant 
Grupp 5-15 man – Furir eller sergeant 
Tabell: Uppställning av förband, deras storlek och ledning 

På västalliansens sida finns tre armégrupper, Armégrupp Nord under fältmarskalk greve Joachim den 
Huijt; Armégrupp Mitt under fältmarskalk hertig Paul von Wartburg, och Armégrupp Syd under 
fältmarskalk greve Franz Höcke von Greiz. Motsvarande på den meroviska sidan är en front, och det 
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finns två stycken: dels Front Polmerovia under hertig Mikjail, och dels Front Rokitna under hertig 
Aleksej.  

Det finns två övergripande sätt att leda. Med ”uppdragsstyrning” menas att befälet ger ett tydligt 
definierat mål och en tidsram inom vilken målet skall uppfyllas. Underlydande befäl får ganska stor 
frihet att planera och utföra målet. Med denna typ av taktik är det viktigt att underlydande befäl 
förstår syftet med operationen och har tränats att fungera oberoende. Överordnade befäl måste 
också låta bli att ge mer order än vad som behövs, eftersom det är en begränsning av de 
underlydande, att vara noggrann och tydlig med ordergivningen, och att observera resultatet och 
reagera på det. 

I kontrast till detta finns orderstyrning, vilket innebär att chefen inte bara berättar vad som ska göras 
utan även hur. Planer och ordergivning är detaljerade och instruktioner lämnar föga rum för 
improvisation.  

Orderstyrning och uppdragsstyrning är inte varandras motsatser, utan man använder den metod som 
behövs för stunden och för uppdraget. Som ett exempel, det är ett enormt företag för en division att 
göra en förflyttning. Det är tio till tjugotusen man med utrustning och fordon och hästar som ska 
förflyttas. Bara att få dem att förflytta sig utan att det blir trafikstockning är en utmaning. Lägg därtill 
att de ska ha mat och vatten, de har ett behov av hygien och vila, och de måste kunna försvara sig 
om de angrips under marsch. Logistiken för ett sådant arbete är minutiöst planerat. 

Antag sedan att divisionen måste över en bro som för närvarande är i fiendens händer. Bron måste 
tas! Divisionschefen avdelar ett kompani och ger dem uppgiften att ta och hålla bron intakt tills 
resten av divisionen kommer ikapp. Exakt hur bron ska tas kan han inte ge order om, för han har inte 
detaljerade underrättelser från bron, utan det får kompanichefen lösa på plats. 

Här är divisionens förflyttning som helhet ett fall av orderstyrning. Logistiken skulle inte fungera om 
folk gick och gjorde som de ville. Men kompaniets anfall mot bron är ett fall av uppdragsstyrning. 
Generalmajoren vet helt enkelt för lite för att kunna lägga upp en plan, men han vet att han måste ha 
den klockan 15 imorgon, för då kommer divisionens spjutspets dit. Han vet också att det är föga lönt 
att skicka mer än ett kompani eftersom soldaterna mest skulle stå i vägen för varandra då. Så han 
väljer ett kompani som står rätt till i kolonnen och är kapabla nog, och ger dem uppgiften att ta och 
hålla bron på det sätt som är lämpligt. 

Flygets organisation 
Även flygvapnet är organiserat hierarkiskt, på ungefär samma sätt som armén.  

Storlek Omfattar Består av Leds av Motsvarar 
Flottilj 16-48 

flygmaskiner 
2-4 skvadroner Överste eller 

överstelöjtnant 
Brigad/regemente

Skvadron 8-12 
flygmaskiner 

3-4 tregrupper eller 
4-6 rotar 

Major eller 
överstelöjtnant 

Bataljon 

Fyrgrupp 4 flygmaskiner 2 rotar Major eller kapten Kompani 
Tregrupp 3 flygmaskiner – Kapten  Pluton 
Rote 2 flygmaskiner – Kapten eller löjtnant  Pluton 
Flygmaskin – – En officer, minst fänrik Skyttegrupp 
Tabell: Uppställning av flygförband, deras storlek och ledning, och vad det motsvarar 
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Över flottiljnivån så sorterar flottiljerna vanligen under någon division i armén. Ibland kan det hända 
att man samlar flera flottiljer till en luftflotta för en samlad operation. Vanligen handlar det om att 
skaffa luftherravälde inför en offensiv på divisions- eller kårstorlek, eller bistå med luftunderstöd för 
en sådan. 

Befälskedjan 
Det finns inte bara en skala med grader, utan en kedja. Kedjan går från monarken till arméstaben till 
förbandschefer till gruppchefer till enskilda soldater. En person med högre grad har inte automatiskt 
rätt att ge en person med lägre grad order.  

Om du exempelvis är soldat i första pluton, och chefen för andra pluton kommer förbi, så får inte han 
ge dig en order, för du är inte i hans befälskedja. Han begår till och med tjänstefel om han försöker. 
Vill han ge dig en order så måste han vända sig till din chef (chefen för första pluton) och antingen 
begära att du överlämnas till honom, eller att din chef ger dig ordern åt honom. Chefen för andra 
pluton har visserligen högre grad, men han är inte din överordnade. 

Box: Kalfaktor 
En officer är i stort sett alltid upptagen med att leda och planlägga. Det skulle inte bli någon tid över 
om denne var tvungen att dessutom göra alla vardagssysslor som att bädda sängar, putsa kängor, 
vårda vapen och utrustning, laga mat och allt annat som soldater gör när de inte marscherar eller 
slåss. Det finns också en massa pappersarbete och vardagsärenden som måste utföras. Det här är 
uppgifter som av praktiska skäl, moralskäl eller förtroendeskäl är svåra att delegera till meniga 
soldater, så för att slippa göra allt detta så har så gott som varje officer en kalfaktor som utför dessa 
uppgifter åt honom. 

Lös uppgiften, fråga inte 
Den här uppdelningen gör att varje plutonschef i första hand vet det som behövs för att hans uppgift 
ska lösas. Han behöver inte veta vad hela armén ska göra för att hans pluton ska lösa uppgiften. Han 
behöver bara veta vad hans pluton ska göra och möjligen vad de plutoner han samverkar med ska 
göra. Resten är inte hans sak att veta, för det tar bara tid och fokus från att lösa uppgiften, både för 
honom själv och för hans överordnade. Så han frågar inte. 

Lyd order! 
För att armén ska kunna lösa uppgiften så krävs det att folk gör som de är tillsagda. Om folk inte gör 
som de är tillsagda så får det konsekvenser, till och med rejäla konsekvenser. Till att börja med så är 
uppgiften i fara. Det gör att armén potentiellt kan förlora slag och kontroll över terräng, kanske till 
och med misslyckas med att försvara landet.  

Så även små ofarliga saker kan få svåra konsekvenser, speciellt i krig. Soldater måste därför lyda 
order, och armén ser normalt inte lätt på ordervägran. Ordervägran leder i fredstid till krigsrätt och 
fängelse, och i krigstid leder det i bästa fall till krigsrätt och dödsdom. I många fall blir ordervägrande 
soldater summariskt avrättade på plats. 

Nära besläktat är desertering, det vill säga att överge sin post; och myteri, att göra uppror mot sina 
överordnade. Båda är brott som straffas med döden om soldaten befinns skyldig i krigsrätt. 
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Box: Honnör och givakt 
Honnör är en gammal hälsningsakt som härstammar från medeltiden. Ursprungligen var det en 
artighetsgest att lyfta hatten som en respektfull hälsning. Med hjälmar och huvudbonader med 
hakrem är det dock besvärligt, så med tiden förenklades det till en enkel honnör.  

I så gott som alla väpnade styrkor i Europia gör man bara honnör om man har mössa, hatt eller hjälm 
på sig. Är man barhuvad så gör man inte honnör. Vanligen är det den av lägre grad som gör honnör 
för den av högre grad, och den av högre grad bör besvara honnören. Man gör inte heller honnör om 
man har vapen för fot, i handen eller i remmen. Då gör man en kort bugning istället. 

I allmänhet ska man hälsa med honnör på 

• Rikets statschef och gemål, samt utländska statschefer vid offentliga tillfällen. 
• Förmän samt andra med högre tjänstegrad vid anmälningar och avlämningar 
• Rikets flagga, eller annat lands flagga förd som blottad fana 
• En blottad förbandsfana eller standar 
• Rikets örlogsflagga eller utländsk örlogsflagga när den hissas eller halas, samt 
• Örlogsflagga eller den plats där den brukar föras (vanligen aktern) då man går ombord på 

eller lämnar ett rustat krigsskepp. 

Givakt är inte samma sak som honnör, utan är en lystringsgrad, avsedd att visa att man är redo och 
uppmärksam (och snygg). När givakt beordras ska man ställa sig i enskild ställning, det vill säga att 
man ska stå upprätt och något framåtlutad, med hälarna ihop och tårna något isär, hakan upp och 
bröstet ut. Blicken riktas framåt och armarna rakt längs med sidorna. I några länder ska händerna 
hållas raka längs med sidan, i andra ska händerna vara knutna. 

Rotation 
Krigströtthet är ett problem. Den ständiga faran, krevader, kulor som flyger över huvudet och 
stupade kamrater samarbetar med hunger, törst, utmattning, sömnbrist och sjukdom för att bryta 
ner soldatens stridsvilja. 

Därför har man normalt sett ett rotationssystem, där förband roterar mellan flera tjänster. En vecka 
får förbandet tjänstgöra vid fronten. Därefter dras förbandet tillbaka till de bakre leden, och under 
en vecka får soldaterna tjänstgöra i trossfunktioner. Därefter får förbandet tillbringa två veckor i 
viloläger för att för att vila upp sig. Det finns varianter, som tio dagar i stålhelvetet följt av tio dagar 
på ett lugnare frontavsnitt, följt av viloläger. 

Taktik 
Det sägs ibland att man alltid planerar för det förra kriget. Det blev smärtsamt uppenbart när det 
Stora kriget bröt ut. Den gamla tidens krig med fältslag och skyttelinjer som manövrerade på fältet 
var anpassad till mynningsladdade musköter med låg precision, inte till gevär som kunde skjuta 
hundratals meter och maskingevär som kunde spy ut sig hundratals kulor i minuten. Så man grävde 
ner sig, och skyttegravskriget var ett faktum. 
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Skyttegravskriget 
Det är svårt att bryta igenom en skyttegravslinje. Dess syfte är att ge försvararna skydd på djupet i 
flera försvarslinjer. Den vanligaste taktiken är att samla massivt artilleri som sliter sönder fiendens 
skyttegravslinjer och eliminerar dem som befinner sig i dem, så att man sedan kan storma över 
ingenmanslandet och ta skyttegraven.  

Problemet är förstås att skyttegravar ger ett utmärkt skydd även mot artilleri, i synnerhet om man 
gräver ner sig i värn och bunkrar. Det krävs minst 10 gånger så mycket artilleriammunition för att 
bryta ner en fiende som ligger nergrävd i värn och bunkrar jämfört med om de bara har kratrar och 
skyttegravar. Upprepade gånger har det visat sig att trots mördande artillerield så finns det 
fortfarande män kvar i skyttegravslinjen som kan bemanna maskingevär och slakta dem som rusar 
över ingenmanslandet. 

Fast infanteriet har även det utvecklats. Med stormgevär, maskinpistoler och handgranater så har en 
ny gren vuxit fram: stormsoldaten. Med bärbara snabbskjutande vapen och den bärbara 
sprängkraften från handgranaten så är det möjligt att ta skyttegravar, om man bara kan komma 
fram.  

Flygskepp 
Flygskepp blev inte det trumfkort som man hade hoppats på, till stor del för att de var för få och för 
dyra. De var tänkta att slå på djupet långt bakom fiendens linjer, men de kan inte hålla mark utan att 
landsätta trupp. De kan inte bära tillräckligt med trupp för att göra annat än ett brohuvud som måste 
få kontakt med frontlinjen bakom dem för att kunna upprätthålla sig själva. De är alltid svagare än 
omgivande trupp såvida inte flygskeppen stannar och täcker dem. Ju längre flygskeppen stannar 
desto mer artilleri kan fienden samla, och flygskepp är sårbara för artilleri. 

Vad de däremot kan göra är att mätta skyttegravslinjer med bomber och skapa oreda i de bakre 
linjerna. Det i sig leder inte till ett genombrott, men de skapar en möjlighet för infanteriet att bryta 
igenom. Problemet är att det bästa sättet att stoppa flygskepp är med egna flygskepp, så man kan 
aldrig försvaga sin egen front genom att inte ha flygskepp som kan kontra fiendens anfall.  

Flyget 
Från början hade flyget ingen egen slagkraft. Det var en spaningsstyrka som användes för att spana 
trupprörelser och mål bakom fiendens linjer. De flög högt och det fanns inte riktigt något sätt att 
stoppa dem. Deras roll som spaningsstyrka gjorde att de framförallt hamnade under artilleriet för att 
fotografera och identifiera mål för artilleriet. Även för infanteriet som helhet var det viktigt att veta 
hur fienden rörde sig bakom linjerna. 

Men flyget utvecklades: flygarna tog med sig granater och släppte över sittbrunnskanten för att 
bomba saker på marken, och de började skjuta på varandra med pistoler för att förhindra att fienden 
kunde flyga hem med sina underrättelser. När man sedan kom på att hänga bomber under vingarna 
så blev flyget en anfallsstyrka, och när man satte maskingevär på dem så blev de ett vapen att vinna 
luftherravälde med. 

Nu är flyget så pass viktigt och omfattande att det i många fall har blivit ett nytt eget vapenslag, och 
om inte annat en helt egen gren inom armén eller flottan.  
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Kavalleriet 
Långt innan det Stora kriget så hade kavalleriet bytt roll, från den tunga slagkraften på slagfältet till 
den snabba och lättrörliga spaningstruppen. Trots det var de infanteriets stolthet, till och med under 
det Stora krigets inledande år. I synnerhet meroviska kejsardömet använde dem för att ta och erövra 
Polmerovia.  

Med skyttegravarna ändrades det. Kavalleriet blev snabbrörligt infanteri som snabbt kunde förflytta 
sig från en sektion av fronten till en annan för att förstärka där det behövdes. Men deras roll som 
spaning blev sakta överspelad.  

Pansar 
På senare tid har man uppfunnit en ny maskin för att bryta dödläget: stridsvagnen. En stridsvagn är 
en terränggående bepansrad bunker med artilleri och maskingevär. Dessa kan köra över 
skyttegravarna och på så sätt bryta igenom fiendens linjer, och infanteriet följer sedan efter. 

Samordnade vapenslag 
Idén om samordnade vapenslag har börjat växa fram. Den stora svårigheten är att samordna dem: 
utan trådlös telefoni är det svårt att få flygunderstöd eller pansar när man behöver det. Likväl så har 
konceptet vunnit mark. Den här taktiken har möjlighet att bli det snabba och rörliga krig som man 
först planerade för inför det Stora kriget, om man bara kan bryta igenom fiendens skyttegravslinje.  

Slaget vid Sendreland får ses som ett första försök att samordna pansar, flygflotta, infanteri, artilleri 
och flygmaskiner för ett koordinerat anfall. Även om det inte lyckades fullt ut så ser man 
möjligheterna med det, och båda sidor hoppas att den här sortens krigföring ska kunna ge det 
genombrott som krävs för att vinna kriget. 
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Östalliansen, © Krister Sundelin 
Version 0.27, 2013-03-16 Östalliansen 
Östalliansen domineras av Meroviska kejsardömet med ca 125 miljoner undersåtar. Utöver 
kejsardömet finns åtta allierade stater, och totalt uppgår östalliansens medborgare till ungefär 220 
miljoner människor.  

Ungefär en sjättedel av östalliansens trupper är kolonialtrupper och ungefär en tredjedel av dessa är 
färgade. Däremot är nästan en tredjedel av kejserliga meroviska hären från landets östra delar och 
utgörs därför av asiater; därtill kommer östalliansens viktigaste allierade, det Parthiska riket. Båda 
dessa räknas som färgade och förlöjligas av västalliansen – nidbilden av den meroviske soldaten är en 
snedögd gulhyad kosack med pälsmössa och höjd kroksabel, och nidbilden av en parthisk soldat är en 
mörkhyad kamelryttare med tunn mustasch, kroknäsa, fez och vida byxor. Det är inte helt 
oproblematiskt att göra så, med tanke på att västalliansen också är beroende av kolonialtrupper, som 
inte sällan är just mörkhyade eller asiater. 

Under kriget har ungefär åtta miljoner östsoldater stupat, omkring 21 miljoner sårats så pass att de 
inte är stridsdugliga, och ungefär åtta miljoner till är krigsfångar. Precis som i västalliansen drabbar 
detta speciellt män i åldersgruppen 17 till 40. 

Kejsardömet Merovi 
Kejsardömet Merovi 

(Meroviskaja Imperija) 
/* bild */ 

Flagga 
/* bild */ 

Riksvapen 
Motto ”För Gud och Heliga Merovia” 
Nationalsång Bozje, Tsarja chrani! (”Gud bevare tsaren”) 
Huvudstad Narodnagrad 
Officiellt språk Meroviska 
Minoritetsspråk Fenniska, skandiska, urenska, weldländska, 

polmeroviska, brevoriska, travasiska, parthiska, 
bosporiska, azovska 

Kolonialspråk Tofali, mbali 
Officiell religion Merovisk-ortodox kristendom  
Minoritetsreligioner Protestantisk kristendom, katolsk kristendom, 

judendom, islam, buddhism,  
Statsskick Absolut monarki med regeringsministär 
Statschef Tsar Nikolaj Alexander III, med regeringsministär 

under Sergei Witte 
Regeringschef Ordförande Sergei Witte 
Lagstiftande församling Tvåkammarriksdag 

• Statsrådet (av tsaren utvalda rådgivare) 
• Statsduman (medborgarvald kammare) 

Befolkning 125 640 021 (uppskattning 1890) 
Valuta 1 rubel = 100 kopejka 
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Minnesord: Tsarryssland 

Tsar Nikolaj Alexander III styr Merovi, åtminstone formellt. På grund av sjukdom så ligger makten 
dock hos en regeringsministär ledd av Sergei Witte, som försöker sköta landet så gott den kan i 
kejsarens frånfälle. Tre saker dominerar regeringen: kriget, konstitutionen och tronföljden.  

Reformer av konstitutionen 
Folket är till stor del missnöjda med tsarstyret och vill ha mer att säga till om – paradoxalt nog, 
eftersom den faderlige tsaren är en synnerlig populär person. Livegenskapen avskaffades före kriget 
och industrialiseringen av Merovi hade tagit fart när kriget kom, vilket höjde levnadsstandarden rejält 
och ökade tsarens popularitet. Tsaren skulle vara bra mycket mer reformistisk om inte adeln, ett krig 
och tsarens vacklande hälsa stod i vägen. 

För att lösa missnöjet söker tsaren att införa ett större mått av demokrati. Frågan är snarast hur den 
ska te sig, eftersom adelsmännen i riket inte vill släppa makten. En lagstiftande tvåkammarriksdag 
med en sittande adelskammare och en folkkammare utsedd genom val, och med en kejserligt utsedd 
exekutiv regering, verkar vara den kompromiss som kan komma att gå igenom, och det är det som 
tsaren arbetar för. Han är dock försiktig, eftersom han inte har lust att införa en folkvald kammare 
som kapitulerar det första den gör. 

Det finns dock en del som vill ha en folkvald enkammarriksdag och med en kejserlig statschef men 
regering utsedd av riksdagen, enligt den modell som med framgång använts i flera konstitutionella 
monarkier i väst. Några vill till och med kasta ut monarkin över huvud taget och införa en republik. 

Det stora tronföljdsbråket 
Om man förutsätter att monarkin inte kastas ut så finns det ett problem till som blir mer och mer 
akut, nämligen tronföljden. Tsaren är sjuk och kommer förmodligen att dö inom inte allt för avlägsen 
framtid, och det finns ingen klar successionsordning. Lagen säger att äldsta manliga son ska ärva 
tronen, men tsarens son dog 1887. Lagen säger inte vad som händer då. 

Avsaknad av klar successionsordning gör förstås att det finns risk för både inre och yttre spänningar 
som kan explodera på olika sätt när kejsaren dör. Detta är den stora drivkraften för att försöka få in 
ett folkstyre, då det kan komma att avväpna de här spänningarna och leda till en mjuk 
maktöverföring. 

Det finns fyra pretendenter till tronen: tsarens dotter prinsessan Anevka, tsarens syster 
storhertiginnan Katerina, och hertigarna Aleksej och Mikjail. Vem som har rätt till tronen beror 
väldigt mycket på vem man frågar, men det finns ingen klar succession eftersom kejsaren inte har en 
manlig arvinge. 

Prinsessan Anevkas är tsarens äldsta dotter, vilket är hennes största fördel. Om förstfödsloprincipen 
ska gälla så är det hon som ska ärva tronen. Mot Anevka talar dels hennes ålder – hon är bara femton 
år gammal – och dels att hon är kvinna. Dessutom är hon ännu ogift. Åldern kan vara en fördel, om 
rätt mörkermän ställer sig bakom henne i hopp om att sponsra en av de sina som regent tills hon blir 
myndig, eller ännu hellre gift och föder ett gossebarn som då blir ny tsar när Anevka dör eller 
abdikerar. Det gossebarnet behöver förstås också en regent, gärna samma regent som står bakom 
Anevka. 
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Storhertiginnan Katerina är tsarens lillasyster, och det är förstås hennes stora fördel. Dessutom har 
hon varit gift och har manliga arvingar, så går tronen till henne så är tronföljden säkrad. Hon har 
också erfarenhet av merovisk storpolitik och kan navigera i maktens korridorer trots att hon är 
kvinna. Hennes nackdel är att hon är kvinna – det ger henne många fiender bland adelsmännen, i 
synnerhet som hon är självständig och inte låter sig styras. 

Hertig Aleksej är tsarens kusinbarn. Han är en av de två arméfrontscheferna och han har det yttersta 
ansvaret för Front Rokitna i söder. Hans fördel är att han har flottan och stora delar av armén på sin 
sida. Nackdelen är att han ligger ganska avsides i tronföljden, men det gör honom bara än mer 
bestämd. Hans relativt låga ålder, 36 år, är både en draghjälp och en börda. Å ena sidan så kommer 
han inte att dö i det närmaste taget, men å andra sidan så anses han vara oerfaren inom merovisk 
inrikespolitik. 

Hertik Mikjail är den andre arméfrontschefen och för befälet över Front Polmerovia i norr. Han är 
mer erfaren, har familj och säkrad tronföljd, och han är kusin till tsaren och ligger på så sätt närmare 
tronen än hertig Aleksej. Han är också man och är en trogen och farbroderlig gestalt för folket. Han 
har dock inte samma flärd som kusinbarnet hertig Aleksej, men han har både en vacker hustru och 
ståtliga barn, inklusive två vuxna söner och en vuxen dotter som alla tre gör karriär i armén just nu.  

Kriget 
Meroviska kejsardömets armé är en armé värd namnet. När man hör ”Merovis vita armé” så 
förväntar man sig en massa av framvällande män i långa vinterrockar som stormar fram över ett 
vintervitt landskap, understödda av kavalleri med långa sablar och mullrande artilleri. Det stämde 
ganska så väl fram till kulsprutan och skyttegravskriget. Folkmassan finns fortfarande där, men är 
nergrävd, och kavalleriets roll har tonats ner ganska rejält. 

Istället har ett nytt kavalleri kommit att framträda. Dagens meroviska kavalleri stormar inte fram 
över slagfältet till häst, utan i snabba flygmaskiner. Det är inte ovanligt att det är tidigare nomadiska 
folkstammar som historiskt ofta rekryterats som Merovias kavalleri som tagit till sig den nya 
tekniken, medan armén i övrigt är skeptisk. En möjlighet till denna skepticism är att historiskt sett har 
det alltid varit främlingar i form av rikitiska vindryttare som har spanat från luften, så flyg har alltid 
varit något som ”andra” gör åt den meroviska hären.  

Merovia för kriget på två fronter. Front Polmerovia i norr står under hertig Mikjails ledning, och den 
smalare och svårare Front Rokitna i söder leds av hertig Aleksej – samma hertigar som också har 
anspråk på tronen om kejsaren skulle dö. 

Kriget har slagit hårt mot Merovi, och det råder brist på mat i hela det väldiga kejsardömet. Ganska 
stora områden med tämligen stark tung industri, huvudsakligen vid kusten till euxinska havet, har 
förötts och industrin här har förstörts. Till skillnad från många andra krigförande parter så har man 
dock fortfarande starka manskapsreserver, men man har inte materiel att utrusta dem. 

Den meroviska aristokratin 
Meroviska kejsardömet har en stark aristokratisk tradition som härstammar från urminnes tider. En 
av de intressanta egenskaperna med den meroviska adeln är att primogeniturprincipen inte gäller, 
det vill säga att den äldsta sonen inte nödvändigtvis är den som ärver titel och land. Istället kan land 
styckas upp mellan arvingarna, vilket har lett till att den meroviska adelns ranger är tämligen 
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förvirrade. Flera adliga ätters förmögenhet har försvunnit och det är inte omöjligt eller ovanligt att 
grevar är mer förmögna än prinsar. Detta kaos är en av orsakerna till att livegenskapen kunde 
avskaffas utan större problem.  

Man kan dela upp merovisk adel i fem olika kategorier:  

• Urgammal adel, som härstammar antingen från Riurik den Äldre, storhertig Gediminas av 
Östurenien, eller från muskoviska bojarer.  

• Högadel, som har någon av titlarna furste, greve eller baron 
• Arvsadel, som överförs till ens hustru, barn och lagliga arvtagare på den manliga sidan. I vissa 

fall kan adelstiteln överföras längs den kvinnliga sidan av tsaren, för att bevara 
familjenamnet. 

• Landsadel, som enbart överförs till ens hustru och har bra mycket lägre status än arvsadeln 
men som medför en förläning. 

• Tjänsteadel, som också enbart överförs till ens hustru men inte medför en förläning.  

Landsadelstitlar och tjänsteadelstitlar är aldrig ärftliga utan utdelas av tsaren eller högadeln. En 
person som tilldelats någon orden av St Vladimir eller Meroviska Kejsardömet brukar också få en 
tjänsteadelstitel. Det krävs att man får någon av St Vladimirs orden av första graden eller Meroviska 
Kejsardömets orden av första graden för att man över huvud taget ska vara påtänkt för en 
landsadelstitel. 

Urgammal adel är endast ärftlig – en sådan titel kan aldrig tilldelas, utan man måste härstamma från 
Riurik, Gediminas eller muskoviska bojarer. Högadel och arvsadel är alltid ärftlig om man får den, 
men man kan även få en sådan titel av tsaren (även om risken är låg). 

Adeln har stora privilegier. De har rätt till att ha sköldvapen och har rätt till inträde i flera olika 
akademier som ofrälse inte har tillgång till. De är befriade från skatt och militärtjänst, och får aldrig 
utsättas för kroppslig bestraffning. Fram till 1861 hade adeln rätt att ha livegna knutna till sina 
förläningar. 

Arvfienden 
”Väster  om Kerepr” säger man om man vill vara artig angående Weldland. ”Arvfienden” säger man 
om man vill vara mer rakt på sak. Hittills har Merovien och Weldland utkämpat fyra större krig under 
modern tid och ett par mindre genom ombud. Merovier kommer aldrig att förlåta Weldland för 1654 
års krig, det andra av dem, då kung Maximilian invaderade Merovi.  

Då, för tvåhundratrettiosju år sedan, var det en osäker tronföljd som utlöste den weldländske kung 
Maximilians stora krigståg, då han ansåg sig ha lika stor rätt till tronen genom sin farmor som den 
meroviske tronpretendenten hertig Mikael. 1654 års krig slutade med att kung Maximilian tvingades 
dra sig tillbaka, trots att han kunde se det kejserliga palatset i sin kikare, då vintern och Mikaels 
kavalleri allvarligt sargade hans försörjningståg. Det var ett hårt krig för båda sidor – vintern mellan 
1654 och 1655 såg många svältdöda barn i Merovien och många änkor och föräldralösa i Weldland. 
Maximilian kunde inte återhämta sig, och det skulle krävas en generation innan Weldland kunde 
mäta sig med omgivningen igen. Trots det råkade Merovi och Weldland i krig med varandra två 
gånger till. 
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”Det bor en paranoiker i varje merovier” heter det, ”och Gud ska veta att Maximilian gav oss den 
rätten!” Merovier är livrädda för att det ska hända igen, nu när tronföljden efter kejsar Nikolaj är 
osäker. De flesta tror att det är det egentliga skälet till att Weldland förklarade krig, och att 
påståendet att Meroviska kejsardömet stödde savariska separatister bara är ren propaganda från 
Weldlands sida. Det finns få som tror att Meroviska kejsardömets stöd till separatister är sant, och de 
flesta av dem som tror på det ser det ändå som legitimt självförsvar, eftersom arvsfienden ändå alltid 
söker krig. 

(Fördomar om) den typiske meroviern 
Den typiske adelsmannen är en despotisk typ med obildade bönder som utför hans befallningar. 
Själv är han inte mycket mer bildad, och där bildningen inte räcker till tar han till grymhet istället. 
Han är svarthårig med stor mustasch, ofta jovialisk, och han kan garanterat dricka en björn under 
bordet. 

Den typiska adelsdamen är en förskrämd liten fröken, ofta mer bildad än hennes man men hunsad 
och förtryckt. Hon är vän och blond och skulle inte skrämma en mus en gång. Hon är ompysslad, ofta 
sjuklig och lämnar sällan hemmet annat än rejält påklädd i lång pälskappa och under stora fällar i sin 
makes släde. 

Å andra sidan kan den typiska meroviska adelsdamen också vara en kosackprinsessa med svart hår 
framvällande från under sin usjanka, den berömda meroviska pälsmössan, vältränad och högrest 
med höga kindknotor och mer eller mindre uppvuxen i sadeln med sabeln i hand. Hon är minst lika 
mycket karl som sina manliga släktingar och mer karl än någon annan man i resten av kejsardömet. 

Den typiske soldaten är en illitterat och förskrämd pojke som är mer rädd för kejsarens hemliga 
garde än för fienden, och som med vinterrock, mössa och ett för tungt och gammalmodigt gevär 
stormar upp ur skyttegravarna mest för att han inte vågar stanna kvar. 

Den typiske intellektuelle är en tanig medelålders till äldre herre från Narodnagrad, med runda 
glasögon och plommonstop, som diskuterar socialistisk teori, spelar schack och dricker te. Eventuellt 
kan han ställa sig på en låda i något gathörn och predika socialismen, men i övrigt gör han inte något 
positivt för kejsardömet eller dess folk. 

Box: Nationalpsyke 
Vintervan: Snö är ingenting som en merovier bryr sig om. Avsaknaden är det värre med. 

Suput: Meroviska kejsardömet drivs av vodka. Det vore mycket bättre om de inte gjorde sprit av sin 
potatis eller sitt vete – fler skulle klara vintern då. 

Tjänstegrader i Meroviska kejsardömet 
Följande är en uppställning av tjänstegrader i det meroviska kejsardömet, och vad deras 
motsvarighet är på svenska. 

Tjänstegrad Infanteriet Kavalleriet Tjänstegrad Flottan 
Fältmarskalk av 
Meroviska kejsardömet 

General-feldmarsjal v Meroviya Imperii 

Fältmarskalk General-feldmarsjal Generalamiral General-admiral 
General General General’nyj Amiral Admiral 
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kavalerii 
Generallöjtnant General-

praporsjtjik 
General-
praporsjtjik 

Viceamiral Vitse-admiral 

Generalmajor General-mayor General-mayor Konteramiral Sjautbijnacht 
Brigadgeneral Brigadir Brigadir Flottiljamiral Kapitan-

komandor 
Överste Polkovnik Polkovnik Kommendör Kapitan pervyj 

panga 
Överstelöjtnant Podpolkovnik Podpolkovnik Kommendör-

kapten 
Kapitan vtoroj 
panga 

Major Major Major Örlogskapten Kapitan-
leytenant 

Kapten Kapitan Rotmistr Kapten Porutjik 
Stabskapten Sjtabskapitan Sjtabsrotmistr Flaggstyrman Misjman 
Löjtnant Leytnant Leytenant Löjtnant Koradelnyi 

sekretar 
Fänrik Praporsjtjik Kornet Fänrik Podmisjman 
Meroviska kejsardömet har inget separat flygvapen, utan dessa sorterar in under kavalleriet eller 
infanteriet. Många lydnationer och folkstammar med visst självstyre, exempelvis kosacker, har egna 
gradbeteckningar som skiljer sig från den kejserliga armén.  

Parthien 
Parthiska Imperiet 

(Devlet-i Parshuashiya) 
/* bild */ 

Flagga 
/* bild */ 

Riksvapen 
Motto ”Den eviga staten” 
Nationalsång Mecidiye 
Huvudstad Edirne 
Officiellt språk Parthiska 
Minoritetsspråk  
Kolonialspråk  
Religion Religionsfrihet. Islam, ortodox kristendom, 

katolsk kristendom, judendom 
Statsskick Parlamentarisk monarki 
Statschef Sultan Abdul Mecid 
Regeringschef Statsminister Midhat Pasha 
Lagstiftande församling Senat, 26 medlemmar valda av sultanen 

Provinsrådkammaren, 115 medlemmar som 
motsvarar religionsfördelningen 

Befolkning 35 350 000 (uppskattning 1890) 
Valuta 1 lira = 5 mecidiye = 100 kurus = 4000 para 
Minnesord: Ottomanska imperiet, persiska riket 

Det går neråt för sultanatet Parthien. Sultanatet har en lång historia sedan korstågen, men nådde sin 
höjdpunkt under 1600-talet. Som störst dominerade Parthien ett imperium som omfattade östra 
delen av Södra innanhavet, nästan hela euxinska kusten in i Merovia och längs med floden Kerpau så 
långt som upp till nuvarande Rikitiens gräns, samt Nordafrika, Arabien och till och med bort till 
Indusdalen söder om Kunlun. 
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Expansionen kunde ha fortsatt, men den stoppades av tre skäl. Först enades muskoviter och  
kosacker och drev tillbaka i vad som nu är Azovien. Sedan misslyckades Istvan IV med att gå över 
bergen genom Rikitien in i Europias hjärtland och förlorade det avgörande slaget om Yōkose år 1653. 
Slutligen dog Istvan IV, och Hayreddin II visade sig inte vara en ledare nog stark för att driva på 
expansionen, utan tvingades till och med i freden i Wesel att ”i profetens namn” avsäga sig alla 
anspråk på Rikitiens land och undersåtar. 

Det stora parthiska imperiet föll gradvis samman under 1700-talet och början av 1800-talet. Det har 
uppstått slitningar mellan de olika folken i imperiet. Den kristna minoriteten har tack vare sin bättre 
utbildning fått ett försprång gentemot den muslimska majoriteten. Strax innan Egeias frigörelse så 
ägdes nio av tio parthiska företag av etniska egeier. Motsättningarna exploderade till slut i en serie 
inbördeskrig med start 1802, då först azovska kosacker bröt sig fria, sedan Egeia 1813 och slutligen 
Bosporien 1829. 

På grund av de många krigen och territorieförlusterna så var Parthiens ekonomi dålig redan innan 
Kriget började, och den blev inte bättre. 

Man har försökt att modernisera landet i och med att resten av Europia har inträtt i industrialismen 
och Parthien därmed släpat efter. 1833 inleddes en modernisering av landet, med början av att man 
skaffade sig en modern konstitution som bland annat har gjort homosexualitet lagligt, ersatt religiös 
lag med sekulär lag och upplöst skråväsendet. Parthien skapade också en modern värnpliktsarmé och 
flotta och började reformera utbildningssystemet och modernisera infrastrukturen. 

Det har inte gått lätt, och frågan är om sultanen någonsin ska kunna vända utvecklingen i sitt rike. 

Religioner i Parthien 
Bland storspelarna i det Stora kriget är Parthien det enda icke-kristna landet, och det på två sätt: för 
det första är islam den dominerande religionen, och för det andra har Parthien en förvånansvärt 
progressiv konstitution med äkta religionsfrihet, till skillnad från de flesta andra länder som bara har 
en tolerans för andra religioner (och ofta bara för religioner på en begränsad och statsgodkänd lista) 
så länge som det inte syns. 

Historiskt har icke-muslimska folk alltid haft vissa friheter, även om de har varit andra klassens 
medborgare. Kristna och israeliter i muslimska områden har fått behålla sin tro om än privat, men 
har fått betala högre skatt och har inte kunnat vittna mot muslimer, bära vapen eller rida på hästar. 

I områden där andra religioner eller folk varit i majoritet – oftast erövrade områden – så har man 
behållit deras lag. Folket där ansågs vara det parthiska imperiets undersåtar och betalar skatt som 
vanligt, men i övrigt gäller den lag de hade innan de blev erövrade, inklusive religiös lag. 

Detta ändrades med 1833 års författning, som gjorde den parthiska lagen likvärdig för alla 
medborgare och införde religionsfrihet för alla. Denna religionsfrihet skiljer sig från resten av 
Europias, eftersom den även omfattar ”tvivlare” (ateister) och inte begränsar tillåtna religioner till en 
lista med godkända frikyrkor vid sidan av statskyrkan. 

Relationer med andra länder 
Parthien är lite av Europias sjuke man. Det är inte många som vill ha med Parthien att göra. 
Langosinien och Saxland är någorlunda välvilligt inställda men inte så till den grad att de vill gå in i 
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kriget på Parthiens och östalliansens sida. Meroviska kejsardömet är Parthiens enda direkta allierade, 
vilket är lite förvånande med tanke på alla krig som utkämpats mellan Merovia och Parthien längs 
med Euxinska havets norra och västra kust.  

Bland ärkefienderna finns Bosporien och Egeia, som avskyr och fruktar sin forna ockupant. Ända 
sedan deras respektive frigörelse så har de varit livrädda för att Parthien skulle försöka återerövra 
dem. När Kriget började gick Bosporien och Egeia snabbt med i västalliansen i hopp om att kunna 
göra sig av med hotet från Parthien en gång för alla, eller åtminstone minska hotet. 

När en egeisk-bosporisk styrka landsteg vid Canakkale 1875 så blev Parthiska riket de facto en 
krigande part på östsidan, och 1877 ingick Parthien officiellt i östalliansen som fullständig och jämlik 
medlem. 

Alliansen har inneburit vissa problem, i synnerhet mellan azovska kosacker och parthiska soldater, på 
grund av azovernas långa minne av de många krigen mellan Merovia och Parthien som ofta 
utkämpades på deras land. Meroverna må ha grävt ner stridsyxan, men azovakosackerna har 
fortfarande shashkan dragen. 

Även Rikitien har långt minne, och det finns faktiskt ett par veteraner i rikitiska klaner som var med 
under kriget för nästan 250 år sedan. Den fiendskapen har dock inte lett till några krigshandlingar, så 
Rikitien är än så länge neutralt. 

Fezen 
Ursprungligen var fezen högsta mode i västra Afrika och hade ingenting med Parthien att göra. När 
sultan Mehmed II började reformera hären och åsidosatte janitsjarerna under 1830-talet så införde 
han även uniformer av västerländskt snitt, men valde att importera fezen med en duk virad kring den 
som huvudbonad. Mehmed passade även på att förbjuda turbaner.  

Senare blev fez utan duk påbud bland tjänstemän i staten. Detta var ett ganska radikalt och egalitärt 
grepp, i och med att Mehmed genom införandet av fezen lyckades göra sig av med informella regler 
som använde huvudbonader för att signalera rangordning, religion och yrke. Fezen blev snabbt en 
symbol för det moderniserade riket. Huvudbonaden spred sig sedan från parthiska riket till hela 
orienten, och i och med orientalismen så blev den även populär i finare salonger i väst. Till och med 
en del saxländska och langosinska kolonialförband bär fez som en del av sin uniform. 

(Fördomar om) den typiske parthiern 
Den typiske basarköpmannen går med lång kaftan och fez, och försöker pracka på vem som helst 
vad som helst till ett bra pris bara för dig från sin matta på basaren. 

Den typiske hantverkaren är en vänlig tjock person i sliten kostym i en liten hantverksbutik där han 
har precis det du vill med utsökt kvalitet. Och det är klart imorgon. 

Den typiske parthiske soldaten är en ung ståtlig man, relativt välutbildad, med vida byxor och en 
imponerande mustasch. För femtio år sedan hade han säkert turban, men numera har han fez. Han 
är väldisciplinerad och vältränad, men lär man känna honom så har han inte direkt lust att vara där 
vid fronten. 
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Den typiske parthiske akademikern är en ung herre i billig kostym eller en ung dam i klänning och 
slöja, som sorglöst vandrar på universitetsområdet med läroböcker i famnen. Den unge herren med 
smal mustasch försöker låta bli att tänka på tiden efter examen, då han förmodligen kommer att 
kallas in i hären, och den unga damen sprider pamfletter till alla som går förbi som uppmanar folket 
att be sultanen att dra sig ur kriget. 

Box: Nationalpsyke 
Bitter: Det är inte lätt att vara medborgare i ett parthiskt imperium på ruinens brant. För inte så 
länge sedan hotade riket Europias hjärta och man var orientens försvarare och härskare. Nu är det 
bara rester kvar av detta stolta imperium, och det skär i varje parthiers hjärta. 

Listig: Oavsett om det är i basaren eller i den internationella diplomatin så kan man alltid lita på att 
om det finns en parthier i förhandlingen så kommer hans plan vara listigare än din.  

Tjänstegrader i parthiska hären 
Tjänstegrad Armén Tjänstegrad Flottan 
Fältmarskalk Mareşal 
General Orgeneral Amiral Astsubay 

Kıdemli 
Başçavuş 

Generallöjtnant Korgeneral Viceamiral Astsubay 
Başçavuş 

Generalmajor Tümgeneral Konteramiral Astsubay 
Üstçavuş 

Brigadgeneral Tuğgeneral Flottiljamiral Astsubay Çavuş 
Överste Albay Kommendör Uzman Çavuşş 
Överstelöjtnant Yarbay Kommendörkapten Uzman 
Major Binbaşı Örlogskapten Onbaşış 
Kapten Yüzbaşı Kapten Çavuş 
Löjtnant Üsteğmen Löjtnant Onbaşı 
Fänrik Teğmen Fänrik Erbaşı 
 

 

Brevoria 

Azovia 

Travasonien 
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Västalliansen, © Krister Sundelin 
Version 0.26, 2012-07-29 Västalliansen 
Åtta länder plus deras kolonier och besittningar ingår i västalliansen. Kungarikena Weldland och 
Urenien är någotsånär dominerande, eftersom dessa ligger vid fronten och är störst. Grovt räknat 
omfattar västalliansens länder ca 250 miljoner undersåtar. Av dessa har ca sex miljoner dödats i strid, 
20 miljoner sårats och ca sju miljoner saknas eller är krigsfångar. Det är ungefär en fjärdedel av alla 
män som förolyckats (och inte en oföraktlig andel kvinnor, om än mycket lägre), och majoriteten av 
dessa är över 17 och under 30. 

Ungefär en fjärdedel av västalliansens trupper är kolonialtrupper. Av dessa är ungefär en hälften 
färgade och andelen ökar hela tiden. Färgade soldater utgör egna förband som lyder under vita 
officerare. Flest kolonialtrupper har Algovien och Urenien. 

Weldland 
Kungariket Weldland 

(Weldländische Königsreich) 
/* bild */ 

Flagga 
/* bild */ 

Riksvapen 
Motto ”Gud står oss bi” 
Nationalsång Heil dir im Siegerkranz (”Hell dig i segerkrans”) 
Huvudstad Achalm 
Officiellt språk Weldländska 
Minoritetsspråk Urenska, langosinska, kylariska, polmeroviska, 

meroviska, tiberiska,  
Kolonialspråk Mzungu, tofali, putonghua 
Religion Protestantisk kristendom: 60% 

Katolsk kristendom: 38% 
Judendom: 1% 
Ryūkyū: <1% 

Statsskick Federal monarki 
Statschef Kung Leopold III 
Regeringschef Rikskansler Franz Hollermann 
Lagstiftande församling Riksdag, demokratiskt vald 

Förbundsrådet, av provinsernas sittande 
regenter 

Befolkning 49 428 470 (uppskattning 1890) 
Valuta 1 thaler = 30 silbergroschen = 360 pfennig 
Minnesord: Preussen, Kalmarunionen, Tyska riket 

Weldland är egentligen en union av ett flertal furstendömen som har förenats under en kungakrona 
sedan drygt tvåhundrafemtio år. Den nuvarande monarken, kung Leopold III, tillträdde tronen för 22 
år sedan och drabbades av furstendömenas komplicerade inrikespolitik.  
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Det kan vara nog så frustrerande för en ung, nytillträdd och ambitiös monark, och en del elaka tungor 
säger att kung Leopold avsiktligen lät Kriget bryta ut. Krigskungar brukar göra sig kända som dugliga 
och starka monarker, och ett krig skulle bara försvaga de båda parlamenten till förmån för ett 
krigskabinett som förstås leds av kungen. 

Icke desto mindre så har Leopold visat sig vara en duglig kung i kriget. Han har inte bara lyckats styra 
kriget så att han har kunnat hålla emot det enorma Meroviska kejsardömet, utan även lyckats leda 
en västallians av motstridiga viljor. Trots detta så härjar krigströttheten, och kung Leopold är numera 
villig att söka fred med motståndaren. Problemet blir att finna en fred som inte bara tillfredsställer 
Meroviska kejsardömet utan även hans allierade. Dessutom kommer själva fredsprocessen att bli ett 
problem i och med den meroviske tsarens dåliga hälsa och den tronföljdsproblematik som lär uppstå, 
som gör att kung Leopold inte vet om det politiska läget kommer att bestå genom hela processen.  

Därför har han valt att spela ett avvaktande spel tills det meroviska läget förändras, antingen genom 
att tsaren dör och tronföljdsproblemet löses eller att tsaren tillfrisknar så pass mycket att 
fredsprocessen känns någorlunda säker. 

Weldländska rikets födelse 
Det moderna weldländska riket föddes tack vare det meroviska kejsardömet. När tsarens tron stod 
tom år 1653 fanns två pretendenter, kung Maximilian av Weldland och hertig Mikael av Gorosjk. 
Hertigens närhet till tsarens tron och synoden i Navgorodna balanserades ganska jämt av kung 
Maximilians härstyrkor, och med det inleddes ett krig som inte bara skulle avgöra Weldlands och 
Merovias framtid, utan även för all framtid rita om den politiska kartan i Europia.  

Kriget avslutades senare i 1658 års fredsfördrag som undertecknades i Wesel i vad som idag ligger i 
weldländska Nordverania vid gränsen till Frisland. För Weldlands del innebar det att man förlorade 
det östliga hertigdömet Rurikien, numera Rokitna, till Merovia. Å andra sidan fick man Ostland, och 
Meroviska kejsardömet fick avstå Polmerovia och Brevoria som blev självständiga riken i öster, 
inklämda mellan två stormakter som fortfarande låg i luven på varandra.  

Weldlands förvandling var inte klar med det. På grund av tre andra krig, första och andra veraniska 
kriget 1686 respektive 1691, och potzoranska kriget 1752, införlivades Sydveranien, Nordveranien 
respektive Potzoranien under den weldländska kronan, och det moderna Weldlands gränser hade i 
stort sett formats. 

Utbildning 
Weldland har förmodligen Europias bästa utbildningsväsende, och de flesta länder har kopierat 
Weldlands utbildningssystem i stort sett rakt av. Weldland har dock ett försprång, eftersom det var 
ett av de första länderna som styrde upp utbildningsväsendet. 

Få saker ger weldländska barn så mycket mardrömmar som sina lärare. Precis som det mesta annat i 
de förenade kungarikena så är även grundskola en fråga om effektivitet och kadaverdisciplin. 
Skoluniformer är vardag, man står upp i givakt när man svarar på frågor, och den fruktade käppen 
kommer mer än en gång fram för att straffa förseelser av mer eller mindre allvarlig art. 

På grund av det välorganiserade utbildningsväsendet så är Weldlands vetenskapsmän och ingenjörer 
bland världens bästa. I universitetet låg en gång i tiden grunden för en stor industrinations födelse. 
Dess kemister var de första som tillverkade konstgjorda färger och gödsel; dess ingenjörer förfinade 
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och förbättrade ångmaskiner och andra maskiner; dess metallurger arbetade fram bättre metoder 
för produktion av stål och järn; och Zehntruder-maskinen som lyfter Europias gigantiska 
flygslagskepp är en weldländsk uppfinning.  

Till och med humanismen, medicin och antropologin domineras av Weldlands akademiker. Det är 
ingen slump att weldiskan anses vara världsspråket för vetenskap. Hittar man en vetenskaplig 
avhandling så är den skriven på weldiska, oavsett var i världen den är skriven. 

Så har det dock inte alltid varit. Under ganska lång tid så var ”tillverkad i Weldland” ett skällsord och 
en varningsstämpel som sattes på från Weldland importerat gods (i synnerhet i Saxland). Med 
målmedvetenhet och idogt flit så har Weldland långsamt men säkert gjort om den varningsstämpeln 
till ett kvalitetsmärke – och det var det goda utbildningsväsendet som lade grunden till det. 

Blod och järn! 
Weldlands stora problem är avsaknad av hav. Det finns en kuststräcka i Potzoranien, Weldlands 
sydvästligaste furstendöme, där en stor del av krigsflottan är stationerad, och den är fortfarande 
instängd i Södra innanhavet. En icke oansenlig del av flottan patrullerar farvattnen utanför det 
weldländska imperiets kolonier, och numera kan man även använda sig av sina allierades hamnar. 
Därför ansågs länge Weldlands krigsflotta vara en tredje rangens flotta. Detta ändrades i och med att 
Zehntruder-maskinen kom till. 

Den Kungliga Weldländska Luftkrigsflottan – ”luftflottan” för de flesta – anses vara en av de finaste 
krigsflottorna i världen med ett totalt tonnage om grovt räknat 1,5 miljoner ton. Omkring en halv 
miljon ton är linjeskepp, slagskepp och slagkryssare, de största och tyngsta skeppen i en flotta med 
deplacement på mellan 10 500 ton och 26 000 ton. Det är den mest prestigefyllda grenen av 
krigsflottan som utöver luftflottan även omfattar havskrigsflottan, krigshandelsflottan och 
undervattensflottan. 

Det som skiljer luftflottan från de andra grenarna av krigsflottan är att luftflottans flygskepp 
använder ångdrivna Zehntruder-maskiner, som gör att de kan flyga. Flygskepp kan även flyta på 
vattnet, och det är på det sättet de normalt förflyttar sig eftersom det går åt så mycket extra kraft att 
driva Zehntruder-maskinerna.  

Skeppen är särskilt konstruerade för luftslagen. Till exempel så har de till skillnad från 
havskrigsflottans skepp ett inte ett pansarbälte som skyddar mot granater och torpeder som i stort 
sett träffar horisontellt. Istället har de en ”pansarsko” som skyddar mot artilleri från marken och 
sidorna. Det är inte lika tjockt som pansarbältet, men det täcker större yta, och eftersom träffar från 
artilleri på marken huvudsakligen träffar i vinkel så behöver det inte vara lika tjockt heller. Torpeder 
är i stort sett meningslösa när de kommer upp i luften, utan istället bär de bomber som kan fällas 
över sidorna mot markmål.  

Luftflottans motto, ”blod och järn”, sammanfattar flottan ganska bra: dessa enorma flygande 
pansarplåtskolosser är ingenting utan manskapet. Varje man vet sin plats och sin plikt ombord och 
gentemot fäderneslandet, så att när luftflottan drar i strid är det inte bara pansarplåt och kanoner. 
Tack vare drill och disciplin så är varje skepp en organisk enhet av blod och järn som slår ner på 
fienden. 
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(Fördomar om) den typiske weldländaren 
Den typiske officeren är en adlig strikt herre, rak i ryggen och oklanderlig uniform, och ibland med 
monokel. Han är kompetent, bildad och vältränad, och kan ha mensurärr på kinden. Han har respekt 
från sina mannar, men sällan någon högre kärlek. 

Den typiska officersfrun eller adelsfrun är en stillsam men strikt dam, även hon rak i ryggen och 
bildad. Hon kan den ädla konsten att underhålla ett sällskap med violin, piano och sång. Hon är för 
det mesta strikt, pedantisk och protestantiskt kristen, men håller religionen för sig själv utom vid 
middagsbönen och kyrkan. 

Den typiska soldaten är kompetent och skicklig, med riklig blond lugg, skarpa pigga ögon och ett 
kamratligt leende. I vilken annan armé som helst så hade han lätt kunnat vara underofficer snarare 
än menig. Han är en god kamrat som samarbetar väl med sina plutonskamrater. 

Den typiska arbetande mannen är i Weldland en kvinna med håret uppsatt och blåställets ärmar 
uppkavlade, sotig och svettig men glad och med verktyg i hand. Männen är sedan länge ute i fält, och 
det finns knappt några arbetsföra män att bemanna maskiner, så det finns inget annat val.  

Den typiska borgaren är också en kvinna, av samma skäl. En stor del av butiksinnehavarna och 
professionella yrkesverksamma har kallats i fält, och i den mån det går så har kvinnorna fått ta deras 
plats. Så när man kliver in hos en slaktare eller specerihandlare så står det oftare en kvinna bakom 
disken än en man, och hon kan hantverket lika bra som mannen som stod där innan kriget. 

Den typiske ynglingen är en partyprisse, som med för stor kostym eller arméns uniform besöker 
städernas dansställen för att där svinga sina lurviga med unga kvinnor i alldeles för korta kjolar och 
klänningar och alldeles för kort hår. 

Box: Nationalpsyke 
Strikt: Man håller mycket hårt på ordning och disciplin i Weldland. ”Kadaverdisciplin” är ett viktigt 
ledord.  

Effektiv: Saker görs effektivt. Det finns förstås en byråkrati, men den flyter på snabbt och effektivt, 
ibland för snabbt och effektivt. 

Bildad: Weldland var först med ett statligt skolsystem, och det har naturligtvis förfinats med tiden.  

 

Tjänstegrader i weldländska hären 
Tjänstegrad Infanteriet Kavalleriet Flygvapnet Tjänstegrad Flottan 
Fältmarskalk Generalfeldmarschall Generalamiral Generaladmiral 
General General General der 

Kavallerie 
General der 
Fliegerdienst 

Amiral Admiral 

General-
löjtnant 

Generalleutnant  General-
leutnant  

General-
leutnant  

Viceamiral Vizeadmiral 

General-
major 

Generalmajor General-
major 

Generalmajor Konteramiral Konteradmiral 

Brigad-
general 

Brigadegeneral Brigade-
general 

Flottillen-
general 

Flottiljamiral Kommodore 
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Överste Oberst  Oberst  Oberst  Kommendör Kapitän zur See 
Överste-
löjtnant 

Oberstleutnant  Oberst-
leutnant  

Oberst-
leutnant  

Kommendör-
kapten 

Fregatten-
kapitän 

Major Major  Major  Major  Örlogskapten Korvetten-
kapitän 

Kapten Hauptmann  Hauptmann  Hauptmann  Kapten Kapitänleutnant 
Kapten 
(teknisk 
tjänst) 

Stabshauptmann  Rittmeister  Fliegmeister Flaggstyrman Stabskapitän-
leutnant 

Löjtnant Oberleutnant  Ober-
leutnant  

Oberleutnant  Löjtnant Oberleutnant 
zur See 

Fänrik Leutnant  Leutnant  Leutnant  Fänrik Leutnant zur 
See 

Saravien 
Minnesord: Bayern, Romantiken 

Inklämd mellan bergen och Kerpau ligger den weldländska provinsen Saravien, delat i två av 
frontlinjen. Fronten går från Rikitiens gräns längs med Sareva, ett biflöde till Kerpau, till staden 
Parovine och därefter österut rakt över den bördiga floddalen. Den nordöstra biten är numera 
ockuperad av den kejserliga meroviska armén. 

Det var här kriget började. Det finns, speciellt i de östra delarna, en ganska stor minoritet 
hunnosaravier, etniska merovier som härstammar från Hunniska bergen ost och norr om Saravien. I 
och med spirande nationalism har de verkat för att få bli en del av Merovi eller en självständig stat. 
Till slut ledde det till upplopp som brutalt slogs ner av weldländsk militär, och för att ”skydda” 
hunnosaravierna så gick Kejsardömet snabbt in i provinsen och ockuperade ungefär en tredjedel av 
provinsen. Därmed började det Stora kriget i augusti 1772. 

Den nordöstra tredjedelen ockuperas av Meroviska kejsardömet, medan den södra och västra delen 
fortfarande är fritt.  

Frihet heter Saraviens längtan! 
Vykortsbilderna av södra Saravien ser väldigt idylliskt ut med gårdar i bergen och dalarna och söta 
flickor i folkdräkt, men riktigt så trevligt är det inte. De saraviska partisanerna kämpar för sitt lands 
frihet, och de gör det med alla de fula trick som partisaner kan uppbåda. De är inte främmande för 
sabotage, lönnmord, bombdåd, utpressning eller vilken som helst av de metoder som måste sägas 
känneteckna terrorism. 

Meroviska hären har slagit ner hårt mot partisanerna, men det är väldigt svårt att bekämpa en fiende 
som har så brett folkligt stöd som de saraviska partisanerna. ”Frihet heter Saraviens längtan!” målas 
fortfarande på husväggar i Saravien och är den nordsaraviska partisanrörelsens krigsrop.  

De finns inte bara i ockuperade Saravien. Även i det fria Saravien finns motståndsrörelser, från det 
separatistiska politiska partiet Frönde Saravia till revolutionära grupper som den relativt fredliga 
Saravische Freiheit och den mer våldsamma Uns Allein.  
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Partisanerna är splittrade. Några vill fortsätta frihetskampen medan andra är trötta på krig och 
lidande och vill förhandla om en varaktig fred. De senare talar oftast genom Frönde Saravia, ett 
frihetsivrande politiskt parti från före Kriget. Partiets ledande medlemmar fängslades före kriget, 
men har sent omsider frigivits med baktanken om att medla en fred mellan partisanerna och 
Weldlaand. 

Det gör att det råder en bedräglig fred just nu. Vare sig den meroviska ockupanten eller den 
weldländska hären drabbas lika hårt av terrorism som tidigare. Däremot finns det hårda spänningar 
mellan de olika partisanfraktionerna, och det har till och med förekommit våldsamheter mellan dem 
som vill förhandla om fred och dem som vill fortsätta kampen. 

(Fördomar om) den typiske saraviern 
Den typiske bonden är en idog arbetare, oavsett om han är katolik eller protestant. Han arbetar på 
de sluttande åkrarna och i de höga bergen. Han arbetar med sin häst och övriga bybor på åkrarna 
under halva året för att bruka jorden, och i bergsskogarna under andra halvan för att hämta timmer. 

Den typiske soldaten är en ung pojke eller flicka i Landsturm, knappt sjutton fyllda, mellan realskola 
och antingen äktenskap, arbete eller värnplikt. Majoriteten av de riktiga soldaterna är på fronten i 
norr med Armégrupp Norr eller Mitt, eller österut i Bosporia. Kvar i Saravien blir sexton- och 
sjuttonåriga pojkar och flickor som med rosiga kinder, gamla gevär och illasittande och alldeles för 
stora uniformer får bemanna vägposter och luftvärnspjäser, någonstans mitt emellan 
sommarlägersäventyr och blodigt allvar. 

Box: Nationalpsyke 
Gästvänlig: En äkta saravier bryter aldrig mot gästfrihetens bud. 

Främlingsfientlig: Det är en sak att visa gästfrihet, men att tillåta utomsaravier att flytta in är en 
annan sak. Och med tanke på kriget, vem kan egentligen klandra saravierna? 

Urenien 
Kungadömet Urenien 

(Koninkrijk Urenenland) 
/* bild */ 

Flagga 
/* bild */ 

Riksvapen 
Motto Eendracht maakt macht (Enhet skapar styrka) 
Nationalsång  
Huvudstad Peenerdam 
Officiellt språk Urenska 
Minoritetsspråk Weldländska, skandiska, frisländska 
Kolonialspråk Kiringati, javanesiska, malayiska, putonghua 
Religioner Protestantisk kristendom: 52% 

Katolsk kristendom: 8% 
Reformert kristendom: 36% 
Judendom: 4% 

Statsskick Konstitutionell monarki 
Statschef Prins Karl Frederik I 
Regeringschef Jacob van Reede 
Lagstiftande församling Tvåkammarriksdag 
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• Första kammaren (utses av kungen) 
• Andra kammaren (medborgarvald 

genom majoritetsval per vaklrets) 
Befolkning 31 915 040, varav 8 361 220 på ockuperad mark 

(uppskattning 1890) 
Valuta 1 gulden (fl) = 100 cent 
Minnesord: England, Holland, Danmark, Belgien 

Weldlands närmaste allierade är grannriket Urenien, även det en konstitutionell monarki med 
parlamentarisk demokrati. 

Traditionellt har Ureniens fiende varit Fennoskandien, till en början om makten över Norra 
innanhavet, och Urenien har därför alltid varit en sjönation. När kolonierna i fjärran östern öppnades 
så var urenska sjöfarare bland de första där, och deras kolonier står än idag. 

Meroviska kejsardömet har traditionellt varit Weldlands och Fennoskandiens problem, och tvärtom 
ofta Ureniens allierade, i synnerhet till sjöss. En liten ledtråd om detta är att den meroviska 
konteramiralsgraden, ”sjautbijnacht”, är ett låneord från urenskans ”schout bij nacht”.  

Den traditionella alliansen ställdes på ända redan i 1832 års krig, då Urenien gick in för att försvara 
Polmerovia mot Meroviska kejsardömet, och därmed inleddes en ny allians med Weldland. Det fick 
man ångra när kriget började, då man drogs in i kriget på Weldlands sida. 

Urenien hade väldigt lite att sätta emot den meroviska hären när den fick fart, åtminstone till en 
början när de öppna slätterna inte hade naturliga hinder för merovierna. Först när merovierna kom 
fram till kanalerna kunde Urenien bjuda effektivt motstånd och lyckades låsa fast Meroviska 
kejsardömet. Sedan dess har positionerna varit låsta. 

En effekt av att Urenien förlorade sitt bördiga norra slättland är att landet måste importera en stor 
del av maten som behövs för att försörja armén. Detta sätter press på Ureniens många kolonier. Den 
del av Urenien som är fritt är fortfarande relativt självförsörjande.  

Meroviska kejsardömet har inte haft så stor nytta av Ureniens norra delar som de ockuperar. Den 
ockuperade befolkningen är mer intresserad av att överleva och inte göra livet allt för lätt för 
merovierna. Dessutom så har infrastrukturen drabbats hårt av kriget, och en hel del av bönderna kan 
helt enkelt inte nyttja sin mark, då den används av den meroviska armén för att den ska fungera, 
eller till och med som slagfält. 

Det finns en aktiv partisanrörelse i ockuperade Urenien, som helst av allt vill kasta ut ockupanten. 
Huvudsakligen verkar de genom passivt motstånd, men även genom spionage och sabotage. Den är 
relativt enad, så det förekommer inte så mycket motsättningar mellan olika grenar. Just nu håller 
motståndet sig relativt lugnt, på order av urenska regeringen, för att möjliggöra fredssamtal. 

(Fördomar om) den typiske ureniern 

Box: Nationalpsyke 
Liberal: Låt var och en göra efter egen vilja. 

Multikulturell: Världen går genom Urenien. 
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Tjänstegrader i Urenien 
Tjänstegrad Infanteriet Kavalleriet Flygvapnet Tjänstegrad Flottan 
Fält-
marskalk 

Marshall ter Urenenland Generalamiral Admiraal 

General Generaal Generaal Generaal Amiral Luitenantadmiraal 
General-
löjtnant 

Luitenant-
generaal 

Luitenant-
generaal 

Luitenant-
generaal 

Viceamiral Viceadmiraal 

General-
major 

Generaal-
major 

Generaal-
major 

Generaal-
major 

Konteramiral Schout bij Nacht 

Brigad-
general 

Brigade-
general 

Brigade-
general 

Commodore Flottiljamiral Commandeur 

Överste Kolonel Kolonel Kolonel Kommendör Kapitein ter Zee 
Överste-
löjtnant 

Luitenant-
kolonel 

Luitenant-
kolonel 

Luitenant-
kolonel 

Kommendör-
kapten 

Kapiteinluitenant ter 
Zee 

Major Majoor Majoor Majoor Örlogskapten Luitenant ter Zee 
Eerste klasse 

Kapten Kapitein Kapitein Kapitein Kapten Luitenant ter Zee 
Tweede klasse 
oudste categorie 

Löjtnant Luitenant Luitenant Luitenant Löjtnant Luitenant ter Zee 
Tweede klasse 

Fänrik Vaandrig Vaandrig Vaandrig Fänrik Luitenant ter Zee 
Derde klasse 

 

Bosporia 

Egeia 

Algovien 

Bretannien 

Anjou 

Laveria 
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Neutrala länder, © Krister Sundelin 
Version 0.27, 2013-03-16 Neutrala länders krigsövervakande råd 
”Neutrala länders krigsövervakande råd” är en sammanslutning av halvdussinet europiska länder, 
vars uppgift bland annat är att övervaka och dokumentera krigsbrott och skydda det internationella 
Röda Korsets verksamhet. På sista tiden har den Krigsövervakande kommissionen även intresserat sig 
för Fehnmeyer-kåren, om vilken man har delade meningar. Några länder tycker det är en bra idé som 
har visat sig ha praktisk funktion, medan andra har betänkligheter om dess neutralitet. De flesta 
rådsmedlemsländer har observatörer eller deltagare i Fehnmeyer-kåren. 

Medlemskapet i rådet kräver att man inte är allierad med någon krigförande stat och inte har något 
deltagande i en väpnad konflikt. Fennoskandien var exempelvis medlem i krigets inledningsskede, 
men fick gå ur när de sökte sig mot västalliansen.  

Saxland 
Kungariket Saxland 

() 
/* bild */ 

Flagga 
/* bild */ 

Riksvapen 
Motto Gud och min rätt 
Nationalsång  
Huvudstad Lundenwic 
Officiellt språk Saxländska 
Minoritetsspråk  
Kolonialspråk  
Officiell religion Protestantisk kristendom  
Minoritetsreligioner Reformert kristendom, katolsk kristendom, 

judendom  
Statsskick Konstitutionell monarki 
Statschef Alfred VI 
Regeringschef Premiärminister Henry Jameson 
Lagstiftande församling Tvåkammarparlament 

• Överhuset 
• Underhuset 

Befolkning 16 345 646 (uppskattning 1890) 
Valuta 1 saxländskt pund = 12 shilling = 240 pence 
Minnesord: England, Istanbul under första världskriget 

Klokt nog har Saxland valt att hålla sig utanför kriget. Det hade förmodligen varit olidligt för öriket att 
delta. Saxland är beroende av sina kolonier för sin välfärd, och handeln med kolonierna har tagit 
mycket stryk under kriget även om de inte har varit med. Skulle de ha varit med så skulle 
krigsinsatserna riktats hårdare mot Saxlands handelsflotta, och hemmabefolkningen skulle ha råkat 
ännu värre ut. 
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Vidare var man till stor del beroende av handeln med Europias nationer, vilket till stor del rasat på 
grund av kriget. De krigförande länderna ser helst inte att Saxland handlar med andra sidans länder 
och hotar med krigsförklaring om man gör det, så man måste gå mycket försiktigt fram. Dessutom så 
är de krigförande länderna i stort sett bankrutt, så man vill inte gå med på krediter. Därmed så 
försvinner i princip halva Saxlands marknad. 

Spionhuvudstaden 
Naturligtvis pågår en stor diplomatisk offensiv mot Saxland från båda sidor för att övertyga Saxlands 
parlament att gå in i kriget på just deras sida. Än så länge så har Saxland hållit emot. Bieffekten av 
den diplomatiska offensiven är att diplomaterna behöver underrättelser, både om vad andra sidan 
sysslar med och vad Saxland kontrar med.  

Eftersom Saxland dessutom är neutralt så behöver de båda sidornas ”diplomater” inte vara så oroliga 
för att gripas och arkebuseras. Dessutom kan de faktiskt träffas öga mot öga utan att få huvudet 
avskjutna. Det gör att huvudstaden Lundenwic blir en smältdegel för spionringar och konspirationer.  

Saxland tolererar detta till viss del. Dels har man en egen underrättelsetjänst som jobbar för 
högtryck, och dels finns en underförstådd överenskommelse att man inte gör det offentligt. Det är 
helt okej att bryta sig in i ambassader och knäcka diplomaters kassaskåp och till och med att mörda 
en och annan spion, så länge som det inte märks! Så fort det märks så blir det en politisk fråga, och 
då blir det en kris som kan fälla regeringen eller knuffa in Saxland på fel sida i kriget. Ingendera vill att 
detta ska inträffa, så man håller sig inom den outtalade överenskommelsen. 

Kolonierna 
Nyckeln till Saxlands rikedom är kolonierna. Saxland i sig producerar visserligen en hel del med sitt 
jordbruk och sin tunga industri, men det är kolonierna som står för de verkliga rikedomarna. De mest 
ekonomiskt inkomstbringande och också självständiga är de tolv nordvespakiska kolonierna, tätt följt 
av de hindiska kolonierna.  

De ostasiatiska kolonierna är visserligen inkomstbringande, men inte genom varuproduktion utan 
genom handel: kronkolonin Xianggang är porten gentemot Zhou-imperiet, det saxländska imperiets 
största handelspartner utanför Europia. Saxland handlar även med Europia, även med krigförande 
länder och då oftast på kredit till hutlösa räntor. De största kunderna är Meroviska kejsardömet och 
Parthien, vilket har retat upp Saxlands närmaste krigförande grannar, Bretannien, Anjou och 
Algovien, som har hotat med att blockera Saxland om inte handeln med Merovia och Parthien 
upphör.  

Kolonierna uppför sig i allmänhet, även om ett par av de vespakiska kolonierna har börjat bråka en 
del. En del av orsaken är att några av de närliggande algoviska och urenska kolonierna har gjort sig 
självständiga, och oroligheterna därifrån har spritt sig. 

Box: Nationalpsyke 
Framåt: Saxland är ett av de tekniskt ledande nationerna i Europia, och dessutom en framstående 
kolonialmakt. Det hade man inte varit om man inte hade varit innovativa och förutseende. 

Odramatisk: Det finns ingen mening med att hetsa upp sig.  
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Lyonia 
Lyonias förenade kungariken 

() 
/* bild */ 

Flagga 
/* bild */ 

Riksvapen 
Motto Lyonia framför allt! 
Nationalsång  
Huvudstad Mirthanburg  
Officiellt språk Lyoniska 
Minoritetsspråk Saxländska 
Officiell religion Protestantisk kristendom 
Minoritetsreligioner Reformert kristendom, katolsk kristendom, 

judendom  
Statsskick Konstitutionell monarki 
Statschef Drottning Tiufi IV Screogesfene 
Regeringschef  
Lagstiftande församling Tvåkammarriksdag 

• Högtinget, församling för landägande 
adel 

• Medborgartinget, vald genom 
majoritetsval i valkretsar 

Befolkning 5 021 649 (uppskattning 1890) 
Valuta 1 lyoniskt pund = 12 shilling = 240 pence 
Minnesord: England, Sverige under andra världskriget 

Lyonia har alltid varit Saxlands lillasyster och har alltid kunnat leva gott vid sidan av Saxland och dess 
världsomspännande imperium. De två länderna är nära besläktade, så till den grad att saxländskan 
och lyoniskan är ömsesidigt förståeliga. Det innebär också att om tiderna är svåra för Saxland så är de 
det också för Lyonia. Så även nu. 

Ett problem är att Lyonia ligger väldigt nära Bretannien och Anjou, två av länderna i Västalliansen. 
Om Saxland går in i kriget på meroviernas sida så kommer kriget nå Lyonia på ett eller annat sätt. 
Den risken har varit överhängande flera gånger under kriget när Saxland handlat med östalliansen, 
och västalliansens länder vill inte att det ska ske. På grund av det ligger Lyonia i beredskap, och 
värnpliktiga pojkar och flickor bevakar örikets kust.  

Lyonia är varma anhängare av Fehnmeyer-kåren, och bistår med såväl materiel och pengar. En och 
annan frivilligflygare kommer också från Lyonia, inklusive ett par halvfolksflygare.  

Halvfolksdrottningen 
Det mest utmärkande för Lyonia är att halvfolk är helt och fullt accepterade i samhället. Man kan inte 
annat eftersom rikets monark, drottning Tiufi IV Screogesfene, ståtar med rävöron och en lång och 
yvig rävsvans. Dynastin Screogesfene har suttit i drygt femhundra år sedan efter digerdöden, då hela 
den dåvarande kungliga familjen och övriga pretendenter dog i pesten. 

Ibland gör man en poäng av saken och skickar halvfolk som diplomater eller särskilda sändebud. 
Oavsett vilka fördomar man har om halvfolk så är det svårt att ge utlopp för det om halvfolkskräket 
framför en dessutom är ambassadör och baron.  
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Box: Nationalpsyke 
Mindervärdeskomplex: Lyonia är Saxlands lillasyster, och har egentligen inte gjort något för att bli 
hågkommet i historieböckerna utöver att ha en rävsvansing till monark. Det ger dem ofta lite av ett 
mindervärdeskomplex, och lyonier sträcker ofta på sig lite extra om deras ö nämns i utrikesnyheter 
och det slås upp stort om bara ett par få lyonier är inblandade i händelser utrikes. 

Ettrig: Ibland liknas Lyonia vid en liten tax. Den är inte stor, men för ett himla väsen om den behöver 
hävda sig, och den slutar inte förrän den får som den vill eller tvålas till rejält. 

Kylarien 
Kylariska imperiet 
(Kirari no teikoku) 

/* bild */ 
Flagga 

/* bild */ 
Riksvapen 

Motto  
Nationalsång  
Huvudstad Miya-shi 
Officiellt språk Kylariska 
Officiell religion Arafine 
Statsskick Absolut diktatur  
Statschef Sensei kunshu Arafine 
Rådgivande församling Adelshusrådet 
Befolkning 6 465 900 (uppskattning 1890) + 12 300 000 i 

provinserna Kunlun och Karachia (grov 
uppskattning) 

Valuta 1 kaikishōhō = 10 taiheigenbō = 100 
mannentsūhō = 1000 wadōkaichin 

/* Minnesbild: Shogunatets Japan, antika Kina, kejserliga Rom, Vatikanen */ 

Kylarien är Europias (och förmodligen världens) äldsta stat och ett av de mest slutna länderna. 
Landets drottning, Arafine, är med stor sannolikhet världens äldsta levande varelse. 

Kylarien är inte lika stort som det en gång var. Kärnan är fortfarande den västra delen av de 
europiska alperna, men de har naggats i kanten. De centrala alperna har erövrats av andra furstehus 
och Rikitien blev självständigt för 760 år sedan, något som Arafine fortfarande inte kommit över. De 
östra europiska alperna och provinsen Kunlun i fjärran östern är fortfarande hennes, men även dessa 
har beskurits av parther och Zhou-imperiet. 

Medborgarskap i Kylarien är strikt rasistisk: inga andra än högalver kan bli kylariska medborgare. 
Människor har inte där att göra ens som turister, även om det finns diplomatisk och viss affärsmässig 
representation där. Alla andra invånare är i bästa fall tolererade illegala invandrare som får leva i 
kontrollerade ghetton. 

Kylarien står formellt sett utanför kriget, men övervakar det i egenskap av medlem i neutrala länders 
krigsövervakande råd. Kylariens inställning till Fehnmeyer-kåren skiljer sig från övriga 
rådsmedlemmars – man anser att Fehnmeyer-kårens neutralitet kan ifrågasättas, och därför är man 
inte villiga att stödja den. Däremot har man skickat vindryttare att delta, ge råd och övervaka kårens 
verksamhet. 



Blå Himmel: Neutrala länder  5 
 

Huvudstaden Miya-shi sägs vara ett underverk av höga torn i vit marmor med guldskimrande spetsiga 
tag, höga kolonnader, fladdrande vimplar och fanor och stenlagda gator, men det är ingenting mot 
det faktum att staden ligger på en flygande ö, Hakusan, en av Europias flygande öar. Det är få 
människor som har kommit dit, eftersom de enda sätten att ta sig dit är med flygmaskin, luftskepp, 
flygskepp eller vinddjur, och de tre förra tolereras inte i Kylariens luftrum, i alla fall inte om de är 
kommer utifrån. 

Gudadrottningen Arafine 
Att säga att Arafine är drottning är egentligen en underdrift. Hennes roll i det högalviska samhället 
kan närmast liknas vid de romerska kejsarna eller egyptiska faraonerna. Det finns i alvernas ögon 
ingen högre auktoritet än Arafine, utan hon måste betraktas som en levande gudinna kring vilken 
hela alviskheten kretsar. 

Väldigt få människor har någonsin träffat Arafine. Hon har aldrig gjort några statsbesök i modern tid, 
få dignitärer har någonsin tillåtits komma upp på Hakusan, den flygande ö där huvudstaden finns, 
och ännu färre har fått audiens inför Arafine. Tsar Nikolaj Alexander sägs ha fått träffa henne när han 
ännu var prins strax före sin kröning. Kung Alfred av Saxland har också fått träffa henne. Några få 
ambassadörer har också fått möta henne. Alla beskriver ungefär samma sak, en extremt lång, 
smäcker och smärtsamt vacker gestalt med så långt vitt hår att det drar efter henne som ett släp. 
Men först beskriver alla hennes genomträngande violetta ögon som tycks borra sig in i ens själ och 
finner alla ens innersta hemligheter och nästan förtrollar en, så till den grad att man går till sin död i 
längtan efter att få se henne igen. 

Vildalver fruktar Arafine. Det är allmänt känt i Rikitien att Arafine kan ta en vildalvs själ och på så sätt 
förslava en. Det är en av orsakerna till att Rikitien inte har någon diplomatisk representation i 
Kylarien – ingen vildalv vid sina sinnens fulla bruk skulle gå med på ett sådant uppdrag. Skulle det 
någon gång sättas upp en rikitisk ambassad i Kylarien så skulle ambassadören förmodligen vara 
människa. 

Intrigernas rike 
Även om bilden av Arafines rike är en totalitär stat där lagen är underordnad principen att Arafines 
ord gäller så finns det inte någon möjlighet ens för en gudadrottning att ha kontroll över riket utan 
en byråkratisk apparat. Apparaten kretsar kring tjugotvå adelshus som utgör en rådgivande 
församling. Dessa adelshus har inte bara som uppgift att saker fungerar och att Arafines ord blir lag. 
Deras uppgift är även att ge råd till Arafine och representera henne utåt, men framförallt är det deras 
uppgift att balansera varandra så att inget adelshus hotar Arafines styre.  

Det pågår ett konstant maktspel och alla hus kämpar om Arafines gunst och välvilja. Husen kan 
naturligtvis berika sig själva om de ligger bra till, men gudadrottningen är i sig ett skäl till att vinna 
hennes gunst. Som tidigare noterats så har de få människor som träffat henne längtat efter att få se 
henne igen, och man kan bara fråga sig hur alver som har träffat henne känner. Kanske är det därför 
som vildalver fruktar henne? 

Bieffekten av det är att det råder en paranoid ställning bland adelshusen. De litar inte på varandra, 
och även om de inte litar på Arafine så kommer de göra allt för att vara henne till lags. Allianser är 
högst tillfälliga och flyktiga, men trots det kringgärdas de av en hel uppsjö med ritualer och regler om 
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hur man ingår dem på rätt sätt så att man kommer undan med hedern i behåll när man så 
småningom bryter dem.  

Observera ”när”, inte ”om”: ”kylarisk allians” är ett talesätt som betyder en allians som båda parter 
vet inte är vatten värd, men som båda låtsas är tjockare än blod och varar för evigt. ”Kylarisk allians” 
är även ett populärt kortspel som kännetecknas just av att man ingår ytterst tillfälliga allianser med 
andra spelare för att ta stick. 

En andra bieffekt är att pöbeln inte vill beblanda sig med adelshusens affärer. Så fort man gör det så 
finns det risk att man dras in i intrigerna, och det kan leda till en tyst och snabb död i mörkret. 
Därigenom blir det kylariska samhället än mer skiktat. 

Box: Nationalpsyke 
Nedlåtande: Det finns ingenting som är så nedlåtande som en högalv. Varenda steg de tar andas 
nedlåtenhet mot kortlivade och ännu mer nedlåtenhet mot vildalver och halvfolk. 

Korten mot bröstet: Nedlåtenheten till trots så finns det inget folk som intrigerar så bra som 
högalver. Dels är de så gamla och erfarna att de kan alla de där spelen, och dels så är de i sig bara 
marionetter till Arafine – och henne är det ingen som kan genomskåda. 

 

Tiberiska statsförbundet 

Langosinien 

Box: Nationalpsyke 
Sävlig 

Temperamentsfull 

Langedocien 

Box: Nationalpsyke 
Lantis 

Rödtjut 
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Frisland 

Eire 

Iberia 

Caledonien 

Box: Nationalpsyke 
Suput 

Snål 

Herzien 

Sarojen 
 Övriga neutrala nationer 
Europias neutrala länder kommer inte undan kriget. Till och med de västliga örikena Lyonia och 
Saxland drabbas av det oinskränkta sjökriget och tvingas ransonera. Trots det klarar de sig hyfsat bra. 
Till att börja med så har de sluppit de enorma förlustsiffrorna och har inte förlorat en hel generation 
av unga män, och deras industrier, kanaler och järnvägar har inte bombats sönder. 

På andra sidan Aitopiska havet finns norra och södra Vespakia. Länderna där har i stort sett kommit 
undan kriget helt oskadda, utom de kolonier (huvudsakligen tillhörande Västalliansen) som har fått 
sända trupp och förnödenheter till de krigande staterna i Europia. Några av dem har tagit tillfället i 
akt och gjort sig fria från sina kolonialherrar. Trots det är de, på grund av att det var relativt nyligen 
som de bildades och de därför inte är så utbyggda, inte dominanta i vare sig politik eller ekonomi. 
Det finns dock ett maktvakuum tack vare kriget, och en del av dem har fått ett rejält politiskt och 
ekonomiskt uppsving tack vare det omättliga behov av materiel och råvaror som de krigförande 
parterna har.  

Rikitien 
Rikitien 
(Rikite) 

/* bild */ 
Flagga 

/* bild */ 
Riksvapen 

Huvudstad Takaitō 
Officiellt språk Kylariska 
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Minoritetsspråk Weldländska, brevoriska, meroviska 
Religion Ryūkyū 
Statsskick Klanfederation 
Regeringschef Premiärminister Sokichi Hattori  
Lagstiftande församling • Klanfursteråd 

• Krigsförsamling, att ersättas av en 
nationell församling 

Befolkning 9 683 950 (uppskattning 1890) 
Valuta 1 koban = 4000 mon 
Minnesord: Japansk fantasy, Schweiz 

Rikitien är en oberoende vildalvisk enklav i de otillgängliga bergen norr om Saravien, som utgör ett 
neutralt fredat område mitt på fronten.  

Otillgängligheten är Rikitiens bästa försvar. Det är helt enkelt nästan omöjligt att invadera landet. De 
vägar som finns ringlar sig fram i dalar och genom smala bergspass. Att marschera en armé blir 
opraktiskt då bergspassen enkelt kan korkas igen. Detta bevisades tydligt under Parthiens expansion 
in i Europia som kulminerade med slaget om Yōkose år 1653 – då var det terrängen och vindryttarna 
som stoppade de parthiska janitsjarerna.  

Inte ens i modern tid är det lätt att inta Rikitien. Flygplan kan inte bära tillräckligt mycket last och kan 
inte landa överallt. Det skulle kunna gå att använda flygskepp, men även dessa har problem med 
bergspassen och kan inte heller landa där de vill, utan behöver en sjö att landa i. Både flygplan och 
flygskepp är relativt ny teknologi och har därför inte varit ett hot under annat än de senaste 
decennierna. 

I praktiken är alvernas vinddjur det säkraste sättet att färdas på, och sådana är en lyx som är 
förbehållen för klanernas vindryttarna, en snudd på adlig elit i klanhierarkin. Klanfurstarna har länge 
varit beroende av vindryttarna för att ta sig till och från den flygande ön Takaitō, där klanfursterådet 
av hävd alltid samlats.  

Rikitiens omstöpning 
Fram tills nyligen har Rikitiens klaner varit i stort sett helt självständiga, men det har ändrats genom 
kriget. Rikitien hade ingen formell regering eller organisation alls utöver ett klanfursteråd, som 
sammankallas till rådssalen på den flygande ön Takaitō när det behövs, normalt vartannat år. De 
frågor som rådet tar upp handlar mest om den diplomatisk representationen i andra länder och 
inbördes klanfrågor. I övrigt var Rikitien en löst sammanhållen federation av självständiga klaner, 
som mest enades av att de inte var människor och inte lydde under Arafine.  

Klanfurstarna var oberoende och kunde göra i stort sett som de ville. Kyūkan, den gamla rikitiska 
lagsamlingen, bestämde i stort sett bara klanernas inbördes förhållanden, trohetseder, ägande och 
arv, men inte så mycket mer. Allt annat lämnades åt klanfurstarna. 

På grund av kriget insåg man att en mer permanent församling behövdes, och vid det extra 
klanfurstrådet 1873 skapades en krigsförsamling för att samordna försvaret av Rikitien. Ett av de 
stora problemen som uppstod var klanernas självständighet och trohetseder till utlänningar. 

Under krigets första år så var några klaner bundna till huvudsakligen brevoriska, meroviska och 
weldländska adliga familjer – en rest från Europias medeltid – och således kunde man finna 
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vindryttare i spaningsregementen på båda sidor. Huvudsakligen var det merovierna som såg att 
utnyttja denna resurs, vilket gav dem en rejäl fördel under krigets inledande år.  

De enskilda klanernas spridda lojaliteter riskerade att dra in Rikitien i kriget, och vad värre var, 
splittra landet. Genom lite trixande med reglerna kring trohetseder och deras precedens i kyūkan så 
kunde man avsluta trohetsederna till främmande furstars efterlevande med den egna hedern i 
behåll, och genom en diplomatisk offensiv gentemot Weldland, Brevoria och Meroviska kejsardömet 
ledd av furst Sokichi Hattori no Kazugawa så kunde man göra det utan att dessa förklarade krig mot 
Rikitien på grund av ”sveket” och på så sätt bibehålla Rikitiens neutralitet. 

Det var också startskottet för ett nytt Rikitien. Krigsförsamlingens mandat var inte bara att försvara 
Rikitien utan att säkra Rikitiens självständighet med alla medel, och man insåg att Rikitien inte kunde 
existera som en lös klanfederation i ett modernt Europia. Så för att säkra självständigheten så inledde 
man en förnyelseprocess och 1880 kunde en ny lagsamling, atarashii shūkan, antas av klanfurstrådet. 
Krigsförsamlingen är fortfarande en halvpermanent församling, men det är en föregångare till en 
kommande nationell församling där de många klanerna har samlats. Klanfursterådet har 
permanentats med en representant från varje klan. Det finns en regering som väljs av 
krigsförsamlingen (i framtiden nationalförsamlingen) och godkänns av klanfursterådet, och Shokichi 
Hattori blev vald till Rikitiens första premiärminister.  

Kort sagt håller Rikitien på att omstöpas till en modern nation. Kriget har kommit att bli början på en 
nationaliseringsprocess, där klanväsendet långsamt omvandlas till en nationalidentitet. Den flygande 
ön Takaitō håller på att bli formell huvudstad, klanprovinserna håller på att bli kantoner, 
klanarméerna håller på att smälta samman till en landshär, bara för att nämna några exempel. Det är 
en radikal omställning för ett så eftersatt samhälle, och det kommer förmodligen bli ganska 
smärtsamt. 

Vindryttare 
Vindryttarna är en rikitisk ikon: modiga män och kvinnor som ger sig ut i lufthavet på ryggen på 
gigantiska rovfåglar, utan någon som helst skydd utom fodrade kläder.  

Vinddjur och deras ryttare har synts då och då i europiska krig, oftast som spanare och kurirer men 
ibland i modiga och avgörande anfall. När Parthien hotade Europias hjärtland under 1600-talet så var 
det rikitiska vindryttare och Rikitiens vilda terräng som stoppade partherna. I slaget vid Brezalau 
1833 var det en berömd stormning av det brevoresiska artilleriet av vinddjursridande bågskyttar som 
var tungan på vågen i slaget till weldernas fördel, och i den paroviska dansmusikkulturen förärades 
de till och med en egen operett, ”Vindarnas Kavalleri”. Vindryttarna har verkligen en stolt historia att 
luta sig på. 

Nästan alla vildalviska barn drömmer om att få bli vindkrigare. Militärt sett är de ganska lågt i rang, 
då de alltid är på fältet, men de har det högsta anseendet i Rikitien. De är elitsoldater, som har som 
huvuduppgift att spana men också göra blixtsnabba anfall bakom fiendens linjer.  

”Vindväljarceremonin” inträffar en gång om året vid vårdagjämningen. Då får alla trettonåriga pojkar 
och flickor samlas på torget i sin hemstad eller en näraliggande stad och möta en vindkrigare och 
dennes vinddjur. Om vinddjuret blir intresserat av barnet, och barnet inte ryggar bort från vinddjuret, 
så anses det som att barnet är valt av vinden. Man litar på vinddjurets instinkter att hitta barn med 
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rätt attityd, och barnet måste våga konfrontera en tämligen hotfull rovfågel med fem meters 
vingspann. 

Om barnet klarar prövningen så får vindkrigaren prata med barnet och dennes föräldrar. De får ett 
enkelt val: att bli lärling hos en vindkrigare. För att de ska kunna fatta det valet så lever vindkrigaren 
som gäst hos barnets föräldrar och pratar och informerar och svarar på frågor under ungefär en 
vecka. I slutet på veckan måste svaret komma. 

Det är en chans som aldrig återkommer, men det är ingen skam i att tacka nej, eftersom det innebär 
att barnet måste överge familjens trygga hem och leva ett militärt liv hos vindkrigare. Det är en långt 
mycket större skam att misslyckas efter att man har tackat ja. 

Livet som vindkrigare innebär att man får lära sig att tämja och rida in vinddjur, flyga dem och sköta 
dem. Man får också lära sig kommunikation, taktik, strategi och förstås att hantera vapen. Man får 
lära sig gruppsamverkan men tränas också att agera på egen hand om det krävs. När träningen är 
slut, lärlingsskapet upphör och man återkommer till föräldrahemmet så är man en elitsoldat, värdig 
titeln kaze no senshi, ”vindkrigare”. 

Trots all romantik så är vindkrigare förlegade. Flygmaskiner är på många sätt bättre än vinddjur och 
dessa är bara i början av den tekniska utvecklingen. Det är egentligen bara en tidsfråga innan 
vindkrigarfenomenet antingen blir endast ceremoniell, omformas till flygmaskiner, eller försvinner 
helt. Men än så länge är de kvar. 

Det rikitiska språket 
Det melodiska rikitiska språket är helt annorlunda än andra språk i närheten. Egentligen är det en 
dialekt av kylariska, ett alviskt språk som talas i stort sett i alla alviska furstendömen inklusive 
Kylarien, och för en oinsatt så är det nästan omöjligt att skilja dem åt. 

Den största skillnaden ligger i låneorden från framförallt weldländska och meroviska: sådana har 
rikitiska många av. Dessa ord har förvanskats på grund av det alviska skriftspråket och talmelodi, så 
att weldländare knappt kan känna igen dem.  

Box: Några rikitiska högtider 
Bōnenkai: Ordet betyder bokstavligen ”glömma bort året-sammankomst”. Någon gång i slutet på 
året samlas vänner och kollegor till fest, vars syfte är att se till att man glömmer bort sorger och 
problem från det gångna året, huvudsakligen genom att supa. Det finns inget fast datum för 
bōnenkai, utan man håller en sådan när man kan. 

Kaze-sen shūshū: Varje vårdagjämning samlas trettonåriga pojkar och flickor på torget i hembyn eller 
hemstaden till vindväljarceremonin, där en vindryttare låter sitt vinddjur välja ut potentiella rekryter. 
Det är en bitterljuv sammankomst, där en eller ett par familjer bryts upp men å andra sidan hedras 
med en vindryttare i familjen. 

Bon: Vid tre tillfällen varje år så håller man en festival för ens döda anfäders andar. Det är en 
familjehögtid som leds av ukari, familjeprästinnan. Orsaken till att man har tre bon är att man införde 
först den julianska kalendern och sedan den gregorianska; den ursprungliga kyubon inträffar den 
femtonde dagen i den sjunde månaden enligt månkalendern; shichigatsu bon inträffar femtonde juli, 
och shinbon inträffar tjugoåttonde juli. De två veckorna mellan shichigatsu bon och shinbon kallas för 
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de dödas veckor, och då bör man vara extra noggrann med uchatō-mintō, den dagliga ritualen för att 
hålla onda andar borta. 

Hōnen matsuri: Varje femtonde februari inträffar en fruktsamhetsfestival i Rikite. Man firar och 
välsignar ett rikt år med en rik skörd och alla andra former av framgång och fruktsamhet med en 
landsomfattande fest som vanligen innehåller sprit, traditionell klädsel och musik. Festivalen är mest 
känd utomlands på grund av vanan att bära en två och en halv meter lång och kvarts ton tung fallos i 
massivt trä i procession, samtidigt som man delar ut gratis sprit till processionens beskådare. 

(Fördomar om) den typiske rikitiern 
Den typiske ädlingen har en frisyr som inte är av denna värld, långa, fladdrande kläder i ljus brokad, 
ofta med ett gammalmodigt svärd vid sidan, och hon rör sig med självsäkerhet och grace som en 
fäktare. Hon är stolt och självständig och håller hårt på sin egen, sin klans och sitt lands heder. 
Ädlingen är faktiskt lite oftare en man än en kvinna (52% mot 48%), men det är så många kvinnor 
bland vildalvernas ädlingar att de uppmärksammas mer av utlänningar. 

Den typiske bonden arbetar mer manuellt än i andra länder, och har därför vältränade kroppar utan 
det minsta uns av fett. Med ljusa och luftiga kläder går de man ur huse för att sjungande arbeta på 
åkrar och fält tillsammans, och när skörden är inhämtad firar de det med en rejäl fest tillsammans. 
De är tätt sammanknutna som samhälle, men har å andra sidan knappt sett någonting utanför 
hembyn, än mindre dalen som byn ligger i. 

Den typiske soldaten är en vindryttare. Utlänningar får sällan se några andra rikitiska soldater. Hon 
har skarp och vaksam blick, och med fodrat harnesk, hjälm, gevär och flaggan med klanvapnet på 
ryggen patrullerar hon luften runt omkring Rikitiens gränser.  

Box: Nationalpsyke 
Feodal: Familjernas hövdingar leder klanerna. Utan dem finns ingen ordning. 

Förindustriell: Det finns ingen ordentlig industri i Rikitien, utan samhället är i högre grad än 
omgivande riken agrart och hantverksmässigt. 

Tjänstegrader i Rikite 
Tjänstegrad Rikitisk motsvarighet 
Fältmarskalk Gensui 
General Taishō 
Generallöjtnant Chūjū 
Generalmajor Shōshō 
Överste Taisa 
Överstelöjtnant Chūsa 
Major Shōsa 
Kapten Taii 
Löjtnant Chūi 
Fänrik Shōi 
Rikite använder samma tjänstegrader oavsett vapenslag. Det heter alltså samma sak i infanteriet, 
kavalleriet och vindkrigarkåren. Rikite har ingen flotta. 
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Fennoskandien 
Kungariket Fennoskandien 

(Kuningaskunnan Fennoskandinen) 
/* bild */ 

Flagga 
/* bild */ 

Riksvapen 
Motto Enighet och trohet 
Nationalsång Vårt land 
Huvudstad Björkö 
Officiellt språk Skandiska, fenniska 
Minoritetsspråk Urenska, weldländska, meroviska 
Officiell religion Protestantisk kristendom 
Minoritetsreligioner Ortodox kristendom, katolsk kristendom, 

judendom  
Statsskick Konstitutionell monarki 
Statschef Kung Johan IV 
Regeringschef Skaugum Henriksson 
Lagstiftande församling Tvåkammarriksdag 

• Första kammaren 
• Andra kammaren 

Befolkning 5 869 688 (uppskattning 1890) 
Valuta 1 riksmark = 100 ören 
Minnesord: Skandinavien, ryska revolutionen, finska inbördeskriget, Jugoslavien 

Under krigets första år var Kungariket Fennoskandien neutralt, men allt eftersom kriget gick 
pressades de mer och mer åt väst. Till slut, när det var klart att Fennoskandien skulle gå med på 
Västalliansens sida så sparkade fenngårdingarna bakut. Eftersom den fenniska delen av riket hade en 
lång gräns att dela med Meroviska kejsardömet så var de inte så pigga på att få en fiende inpå 
grannknuten, och ännu mindre att bli ett arméupplag inför kriget. ”På andra sidan Innanhavet äter de 
fläskstek och biff, medan vi kommer att få nöja oss med barkbröd och ister när armén stjäl våra 
hästar och kor” gnällde man.  

Garantier från regeringen hjälpte förstås inte. Vad skulle Björköregeringen kunna göra för att 
garantera fenngårdingarna när meroven vällde in över gränsen? När vintern 1882 blev särskilt svår 
och ransonering infördes så var måttet rågat. Även om ransoneringen gällde hela riket och orsaken 
till den var utom regeringens kontroll så ansåg fenngårdingarna vara sig särskilt drabbade av det, 
eftersom de var de som skulle ta smällen i kriget när det kom. Fenngårdingarna reste röda fanor och 
marscherade ut ur fabriker, skolor och hem under skallande protestrop. 

Regeringen kunde inte tillåta dessa vilda strejker och demonstrationerna förde med sig kravaller och 
skadegörelse, och i mars 1882 avlossades de första skotten mot fenniska demonstranter av inkallad 
skandisk militär. Fenngård exploderade i vrede och inbördeskriget var ett faktum. 

Innanhavssocialismen 
Ingenstans i världen har socialismen ett så starkt fäste som vid norra innanhavet. I och med 
inbördeskriget så har den fått ett rejält fotfäste på den fenniska sidan och renodlats och polariserats. 
För första gången så har ideologin gått från politisk till revolutionär. 

Det är förstås kriget som är orsaken. Även om det fanns fenniska företagare och överklass bland 
protestropen så drunknade deras vinkel på problemet snabbt i arbetarnas skallande rop på uppror.  
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När situationen blev mer och mer våldsam så polariserades den också. Snart var det inte möjligt att 
ha en moderat syn på situationen: antingen var man mot Björköregeringen och därmed också 
revolutionär och socialist, eller så var man för Björköregeringen och därmed borgare och reaktionär. 
Visst var regeringens hårda tag mot protestanterna en orsak, men även internt har det skett en 
polarisering: till och med en balanserad syn på problemet innebar att man satte rörelsen i fara. Så på 
båda sidor har det lett till att man är med oss eller mot oss. Det finns inga alternativ. 

Liksom andra former av socialism så handlar innanhavssocialismen om ägandet av 
produktionsmedlen. Definitionen av innanhavssocialismen är att den till att börja med är 
revolutionär, eftersom borgerligheten inte kommer att släppa makten annat än under vapenhot; och 
för det andra att ekonomin är decentraliserad och utgår från fackföreningsrörelsen. Definitionen har 
alltså ingenting med den geografiska placeringen att göra, utan bara hur den ska uppnås och hur den 
ska utföras. Den råkade bara börja där. 

(Fördomar om) den typiske fennoskandiern 
Den typiske utgårdingen är en saltstänkt och väderbiten fiskare som fiskar torsk i ishavet och då och 
då jagar säl och val. Konkurrensen är dock hård från saxländska och caledonska valjägare och deras 
större skepp, så det är inga snälla omdömen om snyltarna från söder. När det gäller Björköregeringen 
och inbördeskriget så rycker utgårdingen mest på axlarna. 

Den typiske sörgårdska bonden är en glad och blond ung man, som med lös skjorta och pigg blick 
tillsammans med andra glada unga män och kvinnor hämtar hem skörden i den nordiska sommaren, 
utan en tanke på att han när som helst kan kallas in till krigstjänst, vilket med stor sannolikhet 
innebär att han kommer att tvingas att slåss mot sina landsmän från öst. 

Den typiska sörgårdska industrialisten är en entreprenör som med lutheransk flit tar sina goda 
tekniska kunskaper ut på en internationell marknad och tjänar stora pengar på den. För att vara 
industrialist så är han också ovanligt progressiv, och behandlar gärna sina anställda väl. Han är dock 
nästan utstött hos sina internationella gelikar, för han är i grunden en uppkomling till arbetare som 
saknar smak. 

Den typiska fennoskandiske arbetaren är socialist, inte nödvändigtvis i form av den radikala och 
revolutionära innanhavssocialismen utan av en mer liberal socialism. Tidigare stod han sida vid sida 
med arbetarkamrater på torgmöten och krävde reformer, och arbetsgivarna lyssnade. Nu är det 
andra tider. Arbetarna kan inte längre uttrycka sina socialistiska åsikter utan att bli anklagade för att 
vara upprorsmän. Så den typiske arbetaren har gjort gemensam sak med suffragetterna istället, och 
istället för att slåss för arbetarnas rätt så slåss han istället för kvinnans frihet och får arbetarrätten på 
köpet. 

Den typiska fennoskandiska kvinnan är strikt, bildad och lutheran. Hon går i kyrkan, spelar piano och 
sjunger i kören. Hon läser läxor med sina barn och sköter hushållet. Och nu när inbördeskriget gör att 
hennes man drar ut i krig mot sina landsmän så sköter hon även sin mans jobb. Nu har hon också 
blivit suffragett och kräver samma frihet som sin man nu när hon sköter hans plikter när han är i fält. 

Box: Nationalpsyke 
Idog flit: Flit och arbetsamhet är en del av den protestantiska läran, och är så invävt i det 
fennoskandiska psyket att man ser ner dagdrivare och lathet. 
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Måttfullhet: Att ta för sig är något man av hävd ser ner på. Man ska vara lagom, och inte sticka upp 
för mycket. 

Tjänstegrader i Fennoskandien 
Tjänstegrad i hären Fenniska Tjänstegrad i flottan Fenniska 
Fältmarskalk Sotamarsalkka Generalamiral Kenraali-amiraali 
General Kenraali Amiral Amiraali 
Generallöjtnant Kenraaliluutnanti Viceamiral Vara-amiraali 
Generalmajor Kenraalimajuri Konteramiral Kontra-amiraali 
Brigadgeneral Prikaatikenraali Flottiljamiral Lippueamiraali 
Överste Eversti Kommendör Komentaja 
Överstelöjtnant Everstiluutnanti Kommendörkapten Komentajakapteeni 
Major Majuri Örlogskapten Kapteeniluutnanti 
Kapten Kapteeni   
Premiärlöjtnant Yliluutnanti Premiärlöjtnant Yliluutnanti 
Löjtnant Luutnanti Löjtnant Luutnantii 
Fänrik Vänrikki Underlöjtnant Aliluutnanti 
Enligt 1870 års krigsordning finns två grenar i krigsmakten: hären och flottan. Hären omfattar 
infanteri, kavalleri och sedan 1885 arméflyget; flottan omfattar alla fartyg, men även kustartilleriet 
och kustjägare samt flottflyget. 

Polmerovia 

Box: Nationalpsyke 
Nationalist 

Troende 
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Appendix: Fler nationer 
Nationalpsyke 
Nationalpsyke beskriv som en uppsättning karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag får man genom att 
man tilldelar sin rollperson en nationalitet. Man kommer inte undan dem – även om man till exempel 
inte vill att ens meroviska rollperson ska gilla aristokrater så har andra uppfattningen att merovier 
gillar aristokrater. Denna fördom får man helt enkelt dras med. 

Samtliga karaktärsdrag från nationalpsyket skrivs upp på rollformuläret i avsnittet för nationalpsyke 
under Karaktärsdrag. Skulle man inte dela karaktärsdraget så sätter man det inom parentes, för att 
markera att man inte delar karaktärsdraget men ändå drabbas av fördomen att man ”ska” ha det. 

Nationalpsykets karaktärsdraget kan planteras och skördas, som vanligt.  

Box: Några möjliga nationskaraktärsdrag 
Nedanstående lista med nationskaraktärsdrag är förslag på några som man skulle kunna sätta på en 
nationalitet. Använd gärna dessa eller inspireras av dem om du vill skapa en egen ny nation. 

Politik 
Kommunistisk 

Socialistisk 

Liberal 

Kapitalistisk 

Aristokratisk 

Monarkistisk 

Ekonomi 
Agrar 

Förindustriell 

Industriell 

Kommersiell 

Främlingar 
Multikulturell 

Misstänksam 

Främlingsfientlig 

Miljö 
Vintervan 

Bergsvan 

Skogsvan 

Sjövan 

Värmevan 

Effektivitet 
Lat 

Byråkratisk 

Effektiv 

Entreprenörsskap 
Sävlig 

Praktisk 

Initiativrik 

Äventyrlig 

Bildning 
Begränsad bildning 

Privatbildning 

Allmänbildad 

Bildad 

Alkoholvanor 
Öl 

Vin 

Whisky 

Vodka 
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Nya nationer 
Kartan ger i teorin inte mycket utrymme för nya nationer. Allt tillgängligt land tycks vara upptaget av 
något av de trettiotalet nationer som finns i Europia. 

Vill man skapa nya nationer så finns det flera lösningar på problemet. Här är några förslag. 

• Kartan har för liten skala för små furstendömen. Det finns små fria furstendömen här och var 
som är för små för att synas på kartan.  

• Rita om kartan. Knö in ett land här och där. 
• Några av öarnas tillhörighet är lite luddiga. De skulle lika gärna kunna vara självständiga som 

tillhöra en eller annan nation. 
• Världen är större än Europia. Man kan alltid använda nationer och kolonier som inte ligger i 

Europia. 
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Människor, Europias herrar 
Människornas historia i Europia börjar under stenåldern, då de var stamfolk och spred sig norrut med 
isen allt eftersom den drog sig tillbaka. De spred sig längs med kusterna och floderna.  

Europias (mycket kortfattade) historia 
Jordbruket spred sig från Parthien och norra Afrika, och med det kom skriften, matematiken, 
astronomin och organisation. Hantverk började uppträda och med det mer avancerade material som 
koppar och brons. Och till slut började civilisationerna uppträda, och de växte samman till imperier.  

Av de imperier som växte fram så var det tiberiska imperiet det mest inflytelserika i Europia. 
Tiberierna underkuvade egeerna, erövrade norra Afrika, krossade och förslavade den geliska kulturen 
och delar av welderna, och under imperiets hela existens krigade man konstant mot partherna. 
Under närapå tusen år dominerades Europia av tibererna, och resterna av deras kultur står 
fortfarande att finna även utanför den tiberiska halvön. 

När det tiberiska imperiet kollapsade så lämnade det en samling med små furstendömen efter sig, 
som sakta gick in i järnålder och senare medeltid. Det lämnade också en monoteistisk kyrka efter sig, 
som vid sidan av trohetseder var det kitt som höll ihop järnålderns och medeltidens samhälle. 

Nationalstatens och demokratins födelse 
Allt eftersom teknik och kunskap ökade under medeltiden så kom forna tiders imperier att bli inne 
igen. Det innebar inte att det blev ett nytt stort dominerande imperium i Europia, utan tvärtom blev 
förnuftets era även nationalstatens tidsålder.  

Den stora omvälvande händelsen var kung Maximilian av Weldlands krig för att erövra tronen till det 
Meroviska kejsardömet, som Maximilian ansåg sig ha lika stor rätt till som den meroviske 
tronpretendenten hertig (senare tsar) Mikael. Kriget var en katastrof för båda sidor. Det tog flera år 
innan de båda parterna ens kunde sätta sig vid förhandlingsbordet, men år 1658 hände det till slut. 

1658 års fördrag, freden i Wesel, avslutade flera krig, inte bara det mellan Weldland och Merovia, 
och var djupt omvälvande för alla parter. Merovia fick avstå Polmerovia och Brevoria, som blev 
självständiga riken mellan Weldland och Merovia, medan Weldland fick avstå Rokitna och betala ett 
stort krigsskadestånd till Merovia. Bland de många andra landöverträdelser som inträffade så fick 
Urenien överlåta Östurenien till Fennoskandien. Här slöts också freden mellan Rikitien och Parthien, 
då Parthiens expansion i praktiken stoppades. 

Den enskilt viktigaste effekten av Weselfördraget var att det definierade den moderna självständiga 
staten. Detta var inte en artikel i fördraget, utan det blev en effekt av fördraget att länder 
förhandlade genom kungar eller ombud vart deras gränser gick. Därigenom kom länder att inte 
längre definieras genom vilka adelsmän som svor trohet till vilken kung, utan genom en 
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gränsdragning definierad av en permanent befolkning som har en egen suverän regering som 
erkänns av andra stater och makter och kan förhandla och ingå avtal med andra stater och makter. 
Till viss del var detta redan något redan var praxis, men i och med Weselfördraget blev det ett 
juridiskt faktum: med några vaxsigill på fördraget sopades feodalstaten helt enkelt bort från Europia. 

Den gryende nationalstaten ersatte feodalstatens pyramid av trohetseder som garant för 
undersåtarnas säkerhet. Till en början styrdes dessa stater av en monark med stöd av adeln, men allt 
eftersom tiden gick så började staterna sakta men säkert att övergå till demokrati. Redan tidigare 
hade kronan behövt stöd från den allt rikare ofrälse borgarklassen för att balansera adeln, och dessa 
lämnade inte ifrån sig stöd eller kapital utan något i gengäld.  

Den här övergången till parlamentarisk demokrati är på inget sätt komplett än, och den har inte gått 
lätt. I många fall innebar övergången från feodalism till enväldig monark till parlamentarism en blodig 
revolt, och i ett par fall förkastades monarki helt för att ersättas av parlament. Fortfarande är rösträtt 
inte allmän i många länder: det är vanligt att kvinnor saknar rösträtt, och i många länder får man bara 
rösträtt om man har landägor, förmögenhet eller inkomst.  

Nationalstaternas kamp 
1658 års fördrag innebar inte slutet på krig i Europia. Fennoskandien har krigat mot Merovia flera 
gånger sedan dess. Det har varit flera krig mellan småstaterna på tiberiska halvön. Saxland och Iberia 
har krigat flera gånger, dock mest om och i kolonierna. Weldland har erövrat flera små 
furstendömen. 

De här krigen hade många effekter. Europias karta ritades om flera gånger. Weldland och Merovia 
blev de definierande stormakterna i Europia och även utanför Europia. Fennoskandien, Urenien, 
Saxland och Langosinien blev andra klassens stormakter: något att räkna med, men inte på samma 
nivå som Weldland och Merovia. Iberia rasade till Europias underklass, dit man redan kunde räkna 
Polmerovia, Algovien, Rikitien, Bretannien, Anjou, Lyonia och Tiberiska statsförbundet. Därtill finns 
flera småstater, små furstendömen som så att säga ”blev över”. Några nya stater tillkom, bland annat 
Egeia och Bosporien efter att dessa gjort sig fria från Parthien. 

Vad krigen också gjorde var att ge extra bränsle åt industrialismen. Krig kräver materiel och 
förnödenheter, och dessa måste transporteras till fronten, och även soldater måste förflyttas. Kriget 
påverkade inte längre vanligt folk endast genom extra skattepålagor, utan nu kom koncept som 
”totalt krig”, ett krig som genomsyrar hela samhället, att användas. Gevär och kanoner 
massproduceras på löpande band och hanteras av värnpliktiga soldater, som får sina matransoner i 
plåtkonserver.  

Krigen lade också upp bollen inför det Stora kriget. År 1832 kom Merovia och Weldland åter i krig. 
Den gången var det buffertstaten Polmerovia som skulle återinförlivas i Meroviska kejsardömet, 
vilket Weldland inte kunde gå med på. Polmerovia och Weldland allierades mot Meroviska 
kejsardömet, och tillsammans med andra allierade, inklusive rikitiska vindkrigare, så kunde 
Polmerovias självständighet åter säkras. Just polmeroviska kriget innebar att en alvisk nation gav sig 
in i Europias politik för första gången på de villkor som sattes upp i 1658 års fördrag.  

1832 års krig löste aldrig problemet mellan Merovia och Weldland, och på många sätt kan man kalla 
det Stora kriget för förlängningen av deras urgamla fiendskap. Polmerovia, riket som till en början 
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bara existerade som en buffert mellan Meroviska kejsardömet och Weldland, slutade att spela roll 
som buffert i och med flygslagskeppen. Det satte fiendskapen på sin spets än en gång, och 1872, 
nästan på fyrtioårsdagen av 1832 års krig, så bröt det loss igen. 

Religion i Europia 
Kristendomen är den dominerande religionen i Europia. Det är tron på att det finns en allsmäktig 
allseende Gud och att hans son Jesus fötts till Jorden som mänsklighetens frälsare. Han torterades, 
dog, begravdes och återuppstod för att öppna himlen för dem som tror på honom och erkänner 
honom som frälsare. Efter hundratals års missionsverksamhet i den nya världen och i tredje världen 
så är kristendomen den enskilt största religionen och ungefär en fjärdedel till en tredjedel bekänner 
sig som kristna. 

Det finns flera olika varianter av kristendomen. Under 1000-talet delades kristendomen i den 
ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan, och under 1500-talet splittrades den katolska kyrkan av 
den protestantiska reformationen och diverse protestantiska kyrkor bröt sig ur. Efter det splittrades 
de protestantiska kyrkorna ännu mer, och diverse reformerta kyrkor formades. 

Reformationen ledde till ett antal svåra religionskrig som härjade i norra Europia under 1500- och 
1600-talen, som inte tog slut förrän i och med 1658 års fred. En av principerna i 1658 års fred är 
”cuius regio, eius religio” – dens religion vars region det är. I och med det så tog religionskrigen i 
Europia slut, och krigen därefter har alltid handlat om säkerhetspolitik.  

Även ett visst mått av religionsfrihet skrevs in i fördraget, så länge som det var någon av de kristna 
lärorna. Det var detta konfessionella statssystem som var början till nationalstaten. 

• Ortodoxa stater: Meroviska kejsardömet, Egeia, Bosporia 
• Katolska stater: Tiberiska statsförbundet, Iberia, Langosinien, Langedocien, Eire 
• Protestantiska stater: Saxland, Fennoskandien, Urenien, Lyonia 
• Reformerta stater: Caledonien, Frisland 

Weldland är mestadels protestantiskt, men har en så stor andel katoliker att man inte kan anse riket 
vara ett protestantiskt land. Huvudsakligen är de norra provinserna protestantiska och de södra 
katolska. 

Religionsfrihet i modern mening är inte aktuellt. Man är fri att bekänna sig till en kristen kyrka, ofta 
bara de registrerade och tillåtna icke-statliga frikyrkorna. Israelism och ryūkyū tillåts för respektive 
folkslag. Vissa främmande religioner, exempelvis islam, tolereras så länge det inte märks alldeles för 
mycket. Icke-registrerade eller förbjudna frikyrkor tillåts inte, och ateism finns inte på kartan. 

Egenskaper 
Civiliserad: Europia är civilisationens hemvist, vilket skiljer sig från alla andra världsdelar och släkten. 
Även om alverna onekligen har en intressant och rik kultur så är de inte riktigt civiliserade: vildalver 
har inte ens en vettig statsbildning och högalver är deras välpolerade ytliga fernissa till trots väldigt 
brutala och sadistiska. Människor i resten av världen, utom möjligen Vespakien som ju mestadels 
befolkas av utflyttade europier, är i värsta fall närmare aporna och i bästa fall halvbildade barbarer. 
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Uppfinningsrik: Oavsett om det gäller att vränga juridik, eller att uppfinna en ny maskin som gör 
transporter billigare, så kan man lita på att människor är de som hittar på något nytt och bättre. Och 
om de inte hittar på något nytt så är de snabbt som attan där och tar åt sig det nya. 

Yōsei, alverna 
Det tiberiska imperiets krönikor nämnde aldrig alver i sin historieskrivning eller konst, trots att deras 
rike hela tiden låg på gränsen till imperiets norra delar. Det är som om tiberierna inte ville ha med 
alver att göra och fruktade dem så mycket att de inte ens försökte kuva dem eller utrota dem. Istället 
raderade man dem från sin historieskrivning. Det var dock den första större kultur i vilken alver inte 
spelade någon större roll i vare sig politik eller religion. 

Att de fanns där är ett ovedersägligt faktum. Det finns gott om arkeologiska lämningar och sägner, 
och även krönikor från andra folk i den mån krönikor fördes (egeerna skrev en hel del om dem, till 
exempel, och redan då nämns deras autark Arafine vid namn). Men just kring de kylariska alperna är 
det ont om krönikor – welderna i norr skrev inte så mycket över huvud taget, och tiberierna i söder 
undvek ämnet som pesten, utan bakar istället ihop dem med ”barbarerna i norr”. 

Vid folkvandringstiden vandrar alverna åter in i de europiska historiekrönikorna. Då var de stabila 
riken som stod emot de framvällande folkmassorna, och under några århundraden så dominerade de 
Europia. På sina håll var de till och med dyrkade som om inte gudar så i alla fall väldigt kraftfulla 
väsen. 

Under medeltiden tonades deras betydelse ner, men när renässansen kom igång så blev alver på 
modet igen. Under några århundraden så var de mitt i blickfånget, men den här gången var det 
annorlunda: förnuftets tidsålder var på frammarsch och man dyrkade inte långlivade varelser bara 
för att de var långlivade. Alverna var tvungna att tävla på andra villkor genom sina egna meriter, och 
när industrialismen kom igång så var det uppenbart att de inte längre hängde med.  

Under bara ett drygt århundrade har alverna rasat i popularitet: från att ha varit Europias fäbless så 
ses de nu som ett pittoreskt efterblivet bergsfolk. 

Box: Om namnet 
”Yōsei” är kylariska och betyder ordagrant ”förhäxande ande”. Redan poeten Homeros använde 
benämningen ”förhäxande ande” om en alvkvinna med stor makt som försökte förgöra Odysseus och 
hans besättning då de förirrat sig upp för den stora floden (förmodligen Kerpau) från Euxinska havet. 
Termen ”förhäxande ande” användes under antiken om alvsläktet som helhet, refererande till 
Odyssén.  

Man vet att vildalver i Urweldland och Fennoskandien använde ”förhäxande ande” under 
folkvandringstiden om Arafine i synnerhet, men även om hennes undersåtar. Det är inte omöjligt att 
benämningen spridits dit genom handelskontakter mellan dessa och Egeia. 

Under medeltiden växte användningen av ”yōsei” fram som namn på alvsläktet som helhet, oavsett 
om de var vildalver eller högalver, och togs även upp i de alviska språken. Däremot  
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Utseende och anatomi 
Alver är i stort sett lika människor. Anatomiskt så är det bara detaljer som skiljer, som till exempel de 
spetsiga öronen eller vidden av hår- och ögonfärger. Exempelvis kan alvers ögon- eller hårfärg vara 
lila, rosa, grön eller blå. 

Den stora skillnaden rör ålder och åldrande. En alv anses vara vuxen omkring tjugoårsåldern, precis 
som människor. En man är då ca 160 cm och en kvinna ca 150 cm. När alver har blivit vuxna så 
bromsar åldrandet in drastiskt. Däremot så slutar de inte att växa på längden, men även det sker 
mycket långsammare. En trehundraårig manlig alv är omkring 180 cm, medan en tusenårig manlig alv 
är omkring 200 cm lång. 

Det finns två alviska folkgrupper, vildalver och högalver. De båda folkgrupperna definieras av Kylarien 
och rikets autark Arafine: högalver är alltid lojala mot Arafine och kylariska medborgare, medan 
vildalver aldrig är det utan tvärtom fruktar Arafine. En vildalv kan bli en högalv genom att svära 
trohet till Arafine, men det sker så sällan och i så liten omfattning att vildalver har fått egna kulturer 
och dialekter, och på så sätt kvalificerar sig att vara separata folkgrupper. 

Högalver lever ofta betydligt längre än vildalver, speciellt i överklassen. Vildalver blir sällan äldre än 
150 år, och vildalver äldre än 300 år har man knappt hört talas om. Under denna tid är de vid god 
vigör, men sjukdom och olyckor tar förr eller senare ut sin rätt. Högalver i gemen blir äldre, men inte 
så värst mycket över i medel 150 år. Den högalviska adeln verkar inte ha någon övre gräns: en del av 
de högre kylariska funktionärerna är äldre än den västerländska civilisationen, och ingen vet hur 
gammal Arafine är. 

Eftersom Kylarien är ett stängt rike och man sällan ser andra högalver än de officiella personerna så 
är det oftast de längre högalverna som man träffar på som icke-högalv. Därför finns uppfattningen 
att högalver är de långa alverna, medan vildalverna är kortare. 

Kylarien 
Drottningdömet Kylarien, högt upp i Europias alper, är högalvernas nation och det finns inga högalver 
som inte är medborgare i Kylarien. Det finns kylariska enklaver här och var i världen – små 
avgränsade riken som formellt är en del av Kylarien även om de skulle vara på andra sidan Jorden.  

Kylarien kretsar kring Arafine. Hon är den sista av världens monarker med absolut makt. Inte ens 
meroviska kejsardömet kan ignorera folkets röst på samma sätt som Arafine. Hon är också den äldsta 
monarken och kanske även den äldsta levande varelsen över huvud taget, och hon styr över det 
äldsta riket i världen. 

Kylarien är inte riktigt helt stängt, men det är starkt kontrollerat. Människor har inte där att göra ens 
som turister, även om det finns diplomatisk och viss affärsmässig representation där. Människor är 
aldrig medborgare i Kylarien, och de få människor som lever innanför Kylariens gränser är alltid 
utstötta eller instängda i ghetton. 

Vildalver är aldrig heller medborgare i Kylarien, eftersom definitionen på högalver är alver som är 
kylariska medborgare. Vildalver är antingen medborgare i någon av människornas nationer eller i 
något av de halvdussinet små alviska riken som finns, som till exempel Rikite i bergstrakterna norr 
om Saravien. Det råder egentligen ingen tvekan om att de vildalviska rikena existerar för att Arafine 
inte har bemödat sig med att erövra dem och införliva dem, eller väntar på rätt tillfälle att göra det. 
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Rikitien 
Rikitien, eller Rikite, är en vildalvisk klanfederation. Ursprungligen var det en del av Kylarien, men 
kom att inringas och separeras från Kylarien av Fredrik Welf-Hohenstaufen då denne bildade det 
Första weldländska riket 1030. Bland det första som hände i det isolerade riket var att 
familjehövdingarna kastade ut den kylarisk-lojale provinsfursten. Att man lyckades berodde till stor 
del på att Arafine inte var närvarande utan hade fullt upp med att hålla sina östliga enklaver undan 
öststäppfolkens erövringar. 

Kejsar Fredrik I försökte sig sedan på att invadera Rikitien men misslyckades på grund av den bergiga 
terrängen, och sedan dess stärktes klanhövdingarnas makt och rikets självständighet. Sedan dess har 
Rikite upprätthållit sin självständighet, delvis tack vare terrängen och delvis genom att låna ut 
vindryttare till Europias furstehus, vilket inte bara gav dem krigserfarenhet utan även värdefulla 
insikter om vad som planerades.  

Rikitien är ett segregerat samhälle. Det finns en liten människominoritet där, men den anses vara 
klanlös och har därför ingen politisk talan. Det kan hända att människor har ekonomisk makt, i 
synnerhet om de är av köpmanna- eller industrisläkt, och tack vare industrialismen i resten av 
Europia så höll det på att bli en maktfaktor att räkna med. Kriget ställde dock allt på ända, och nu vet 
egentligen ingen vad som kan hända. 

Alver i resten av världen 
Alver är inte begränsade till de sydeuropiska alperna. De finns i stort sett över hela världen. De är 
generellt ett bergslevande folk som håller sig undan från människor. De har kunnat hålla sig undan till 
stor del, och på några ställen till och med dominera. 

Ryūkyū 
Ryūkyū är den vildalviska religionen. På många sätt är det kristendomens motsats: den är animistisk, 
den är matriarkalisk, och den är ohierarkisk. Grunden i religionen är förfadersdyrkan och respekten 
för relationer mellan levande, döda och andar i världen. Oftast hålls dyrkandet inom familjen, inom 
husets fyra väggar eller på heliga platser (utaki) som man helst inte leder utomstående till, och 
dyrkan leds nästan alltid av en yrkesprästinna (noro) eller av familjeprästinnan (ukuru). 

Ett centralt begrepp i ryūkyū är mabui, som slarvigt översätts med ”själ”. I själva verket är det bara till 
viss del själ, och till viss del även själskraft. Man kan förlora sin mabui, och för att förhindra det så 
offrar man rökelse, te och vatten till husgudarna på morgonen och ber om en säker dag i en ritual 
som kallas ”uchatō-mintō”. Skulle man ändå förlora sin mabui – något som kan hända på grund av 
chock, stress, ensamhet, hjälplöshet, dåliga relationer eller trauma – så finns det ritualer för att få 
tillbaka den. I allvarliga fall får man ta hjälp av en noro, och i värsta fall krävs att en yuta (kvinnligt 
medium) kallar tillbaka ens mabui. 

Utöver den dagliga ritualen för att skydda sin mabui så brukar alver ofta be till platsbundna andar 
som man känner att man är i närheten av eller bör blidka. Den enklaste bönen består av att man 
klappar händerna två gånger och sedan böjer huvudet i en tyst bön, medan mer formella böner också 
omfattar offer av rökelse, sprit, te och mat. 
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En annan aspekt av ryūkyū är vildalvers skräck för Arafine, som till stor del härstammar från rädslan 
för att förlora sin mabui. Man menar att hon är en väldigt kraftfull yuta som kan spärra in och 
förslava en persons mabui. 

Man vet inte om högalver bekänner sig till ryūkyū. En del vill göra gällande att Arafine är deras 
religion; andra hävdar (med darr på rösten) att Arafine redan har stulit deras mabui och att 
högalverna därför inte behöver någon religion. 

Ryūkyū utövas i Rikitien, några alviska furstendömen och även i andra vildalviska riken. I den 
vildalviska diasporan i Europia så bekänner sig i genomsnitt 70% till ryūkyū, och resten tillhör i 
allmänhet den lokala statsreligionen. 

Vildalvers egenskaper 
Långlivad: Det finns ingen poäng med att räkna ålder, och ålder är knappast det som rollpersonen 
kommer att dö av. I många fall har rollpersonen förmodligen bara en vag uppfattning om när denne 
var född. 

Fri: Vildalver har en stor styrka och svaghet: de är fria från Arafine. De kan åtminstone göra som de 
själva vill. Den friheten är bland det högst värderade som finns bland vildalver. Vildalver fruktar att 
den friheten ska dras in – och Arafine har gång efter annan bevisat att hon kan det. 

Högalvers egenskaper 
Långlivad: Det finns ingen poäng med att räkna ålder, och ålder är knappast det som rollpersonen 
kommer att dö av. I många fall har rollpersonen förmodligen bara en vag uppfattning om när denne 
var född. 

Överklass: Alla högalver som är ute på officiella uppdrag är alltid Arafines förtrogna, och tillhör 
därför högalvernas överklass. Därigenom så anses de alltid vara överklass även bland andra folk. 
Rollpersonen är dock präglad till Arafine, och kan inte vägra att utföra hennes order.  

Box: Arafine 
Alverna är en viktig del av världen, och den största orsaken är autarken Arafine. Det finns ingenting 
som genomsyrar alvernas samhälle så mycket som Arafine. Arafine är den äldsta av alver. Hur 
gammal hon är vet ingen – hon verkar mest alltid ha funnits. Hon är en stolt, grym, sadistisk och 
kokett ledare som har dominerat alvernas samhälle och stora delar av världen under tusentals år.  

Man kommer inte undan henne: som högalv har man svurit trohet till Arafine och som vildalv så 
fruktar man alltid att tvingas inför Arafine för att svära trohet. Att Arafine kan ta ens själ med en blick 
kan låta som en barnsaga, men det är det faktiskt inte. Huruvida det sker med magi, tortyr, 
hjärntvätt, förförelse eller översvallande personlighet vet ingen, men faktum är att om Arafine 
personligen begär en alvs trohetsed så får hon den. En alv kan från och med att hon har avgivit sin 
odödliga trohet till Arafine (och därmed blivit högalv) inte låta bli att lyda hennes order. En högalv är 
fri endast om Arafine vill det. 

Arafine är väl medveten om det alviska släktets överlägsenhet gentemot de dödliga. Hon ser inte 
människor som civiliserade över huvud taget. I den mån dödliga vistas i hennes närhet så är det för 
att hon vill utnyttja dem eller för att det roar henne på samma sätt som det roar en människa att ha 
en katt. Helst undviker hon dem, och skickar istället någon av hennes undersåtar som ambassadör. 
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Halvfolk 
Halvfolk är det något nedsättande samlingsnamnet på en grupp folkslag som man tror har blandat 
alviskt-mänskligt ursprung, men sedermera blivit ett helt eget folkslag.  

Halvfolk har inte någon god ställning någonstans i Europia, utan är utstötta överallt och anses vara 
lägre stående varelser på grund av sitt utseende: i stort sett mänskligt men med några få djurlika 
skillnader. De har ofta djurlika öron och svans, vilka är svåra att dölja, och ibland till och med horn. På 
grund av dessa drag stöts de ofta ut från samhället och tvingas att driva runt som vagabonder i 
hästdragna vagnar runt om Europia, och de har sällan någonting att säga till om. 

Det finns tre undantag: de tre örikena Lyonia, Tanananrive och Yezo. Lyonia är den mest 
sydvästligaste ön i den apenninska kedjan; Tanananrive ligger öster om Afrika, och Yezo är den norra 
grannen till Wagoku. Tanananrive och Yezo är riken där halvfolk regerar över människor, medan 
Lyonia är ett kungarike där halvfolk och människor lever i harmoni. 

Ursprung 
Man har ingen aning om hur halvfolk utvecklades. Faktum är att halvfolkens existens har varit en 
nagel i ögat för de flesta antropologer, och det är först på senare tid som evolutionsläran har kunnat 
omfatta halvfolk.  

Nyckeln till dilemmat är alverna. Den ledande teorin inom antropologin är att för ca tjugotusen år 
sedan så blandades alviskt och mänskligt blod på flera platser i världen, och därmed uppstod 
halvfolken. Varför det hände just då har man ingen aning om, men man är hyfsat säker på att det har 
fortgått sedan dess.  

Man vet också att halvfolksanlag kan ligga vilande i generationer innan det blommar ut. När det väl 
händer så brukar halvfolk i allmänhet ty sig till sig själva, och då fortsätter anlagen att vara synliga i 
kommande generationer. Om halvfolk får barn med vanliga människor så försvinner de ytliga dragen 
efter ett par generationer, men kan komma fram igen senare.  

Lyonia och halvfolksdrottningen 
Lyonia är ett örike i västra Europia där halvfolk till viss del är accepterade. De inhemska lyoniska 
halvfolken är helt och fullt accepterade medlemmar av samhället och har lika högt anseende som 
vanliga människor. Lyonier, även halvfolk, ser dock ner på kontinentens vagnsfarande vagabonder, 
men dessa är ovanliga på Lyonia.  

Det har inte alltid varit så. Man kan faktiskt spåra förändringen till två enskilda händelser i Lyonias 
historia. I kung Vilhelms tronföljdskrig 1193 var det en halvfolksväpnerska som höll undan konungens 
svärd, det viktigaste av rikets regalier, till dess att läget var så stabilt att prins Vilhelm kunde krönas 
till kung. Väpnerskan Tiufi blev adlad för sin insats och namnet Screogesfene blev ärftligt.  

Drygt hundrafemtio år senare drabbade digerdöden Lyonia. I kaoset som uppstod när hela den 
kungliga familjen dog i pest 1348 så tog Haran Screogesfene över som ståthållare. Haran dog som 
ståthållare och hans son Leofwine tog över ämbetet. Eftersom ingen kunde göra anspråk på tronen 
efter två generationer så kom riksrådet till beslutet att erbjuda kronan till Leofwine. Efter Europias 
första allmänna val valdes Leofwine I till kung över Lyonia, och kronan har sedan gått i arv i hans ätt.  
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Dessa två enskilda händelser har gjort att Lyonias halvfolk har lika gott anseende som människor. 
Den nuvarande drottningen Tiufi IV Screogesfene ståtar med rävöron och en lång och yvig rävsvans, 
och sådana har monarken ståtat med i nästan fem och ett halvt sekel. Resten av Europia kan ibland 
skratta åt halvfolksdrottningen, men hon är en skicklig realpolitiker som vunnit respekt genom att 
hålla Lyonia och Saxland utanför kriget trots ett spänt läge. 

Egenskaper 
Underligt utseende: Det finns alltid något synligt karaktärsdrag som skiljer halvfolk från människor 
som är svårt att dölja, exempelvis djursvans och djuröron. Därmed räknas de inte riktigt som riktiga 
människor. Lyonia är enda undantaget i Europia, men vem bryr sig om dem? 
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Blå himmel, rollpersonsmallar © Krister Sundelin 
Version 1.10, 2013-02-14 Om flygplan och deras flygare 
Det är en ganska brokig skara som utgör flottiljen vid Schloss Model. Det finns flygare från i stort sett 
hela världen. De flesta är veteraner från den saraviska fronten, men de är inte nödvändigtvis från 
Saravien eller ens från länder i närheten av Saravien – det finns några flygare som är inkallade eller 
frivilliga från kolonier och fjärran länder. Några få har aldrig flugit vid den saraviska fronten, utan har 
skickats dit rätt så nyligen från sina ursprungsdivisioner. 

Eftersom Fehnmeyer-kåren får ta de frivilliga som finns oavsett varifrån de kommer så är det inte 
ovanligt, utan tvärtom naturligt, att en flottilj i kåren har blandade besättningar. Fehnmeyer-kåren 
ser själva att man har blandade besättningar, eftersom det oftast är lättare att bygga förtroende hos 
parterna om det finns någon medlem som är från varje part vid fronten och gärna ett par som inte är 
från någon part, vilket att kolonialflygare och frivilligflygare passar mycket bra i kårens flottiljer. 
Undantag finns förstås, eftersom det är levande människor man har att göra med, och ibland har 
man inte lyxen att välja. 

Rollpersonsmallar 
Blå himmel handlar om flygare, så samtliga rollpersoner kommer att kunna framföra ett 
stridsflygplan, och dessutom förutsätter vi att rollpersonerna är frivilligflygare inom Fehnmeyer-
kåren. 

Det finns två sätt att skaffa en rollperson. Det enklaste utgår från att man väljer och justerar en 
rollpersonsmall. Det finns en uppsättning med mallar på de nästföljande sidorna. En rollpersonsmall 
är ett förslag på en färdig rollperson, med namn, bakgrund, illustration och förstås spelvärden. 
Dessutom har mallen ett flygplan.  

Här är några förslag på hur man kan justera mallen: 

• Byt namn 
• Skriv om bakgrunden 
• Skaffa en annan bild 
• Byt flygplan till ett från en annan rollpersonsmall 
• Byt nationalitet och byt ut nationskaraktärsdragen 
• Ta bort eller sätt till parenteser på nationskaraktärsdrag 
• Byt ut personliga karaktärsdrag mot andra, eller lägg till eller ta bort ett personligt 

karaktärsdrag 

Det andra sättet tar lite längre tid och kräver att man vet vad man vill ha för en rollperson, men ger 
fullständig frihet åt spelaren. Instruktioner för att skapa rollpersoner på det sättet finns i appendixet 
Skapa rollpersoner. 
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Tjänstgöringsakten 
Tjänstgöringsakten är ett formulär där man bokför rollpersonen och dess mer bestående värden. 
Vilket papper som helst fungerar så länge som värdena bokförs, men akten gör det lite lättare att 
hitta värdena när man behöver dem eftersom de står på samma ställe. 

När man har valt rollpersonsmall så är det en bra idé att flytta över mallens värden till akten, och 
sedan justera dem tills man är nöjd. Skapar man en ny rollperson från grunden så bör man arbeta på 
ett kladdpapper tills man är någorlunda klar, och därefter flyttar man över värdena till akten. 

Det här är ett ganska bra tillfälle att bekanta sig med tjänstgöringsakten, så låt oss ta en titt på det. 

Persondata: Högst upp till vänster finns en mängd med fält för personuppgifter som exempelvis 
tjänstegrad, namn och nationalitet. Alla datumfält är bara fluff för stämningens skull.  

Kamratskap: En ruta för att anteckna värdet på Kamratskap i. Den börjar på 1 och kan som mest bli 
5. I början på spelmötet får man lika många kamratpoäng som värdet på Kamratskap. Dessa ska man 
sedan fördela till den gemensamma Kamratpotten eller den egna Egopotten. 

Flygtimmar: En ruta för statusmätning. Rollpersoner får lika många Flygtimmar som 
förbättringspoäng, och de ackumuleras i den här rutan. Den används också som riktlinje på extra 
förbättringspoäng för nya rollpersoner. 

Tjänstehistorik: Plats att skriva upp förbättringspoäng som man har på ingång. Efter varje spelmöte 
skriver man upp några stödord om händelser under spelmötet. Nästa steg är att hämta poängen, 
varefter poängen användas och fördelas. När poängen har använts så suddas de ut. 

Attribut: De sex attributen är förtryckta. Attribut kan ha värden mellan -4 och +4. Medelvärdet är 0, 
som också anses vara normalbra för en vuxen människa. 

Färdigheter: Här finns plats för lite drygt dussinet färdigheter. Efter varje färdighet finns plats för ett 
spelvärde. Färdighetsvärdet kan vara +1 eller högre men sällan högre än +8. +4 anses vara så 
kompetent att man kan leva på det, och +6 anses vara bra. 

Konsekvenser: När man råkar ut för motsättningar i konflikter så kan man få olika konsekvenser, som 
skrivs upp här. 

Språkkunskaper: Plats för en lista över rollpersonens språk. Modersmål är det språk man är 
uppvuxen med. Språk som man kan genom färdigheten Språk markeras med kryss i rutan Inlärd. 
Akademiska språk är sådana man fått genom akademiska färdigheter. 

Tjänstevapen: Plats för vapen. De flesta flygmaskiner har maskingevär monterade. Tjänstevapen för 
flygare är annars oftast en pistol. En del skulle kunna ha ett gevär med tillhörande bajonett också. 

Kroppsskydd: Här skriver man upp de kroppsskydd man har. Det är sällan något mer upphetsande än 
en hjälm och en vapenrock, och för flygare vanligen inte ens det. Flygmaskiner kan dock ha ”skydd”, i 
form av att större delen av flygmaskinen består av luft. 
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Karaktärsdrag: Karaktärsdrag saknar värde, så vid varje karaktärsdrag finns det bara plats för namnet 
på karaktärsdraget och tre kryssrutor för Planterad, Skördad respektive Aktiverad. Det finns fyra 
sorters karaktärsdrag, och alla fyra har sin särskilda plats på tjänstgöringsakten: 

• Tidigare sysselsättning: Det här är vad rollpersonen gjorde innan denne kallades in för 
krigstjänst och den är ett karaktärsdrag i sig. Det spelar ganska stor roll, eftersom man tar 
med sig mycket av det kunnandet in i det militära livet. Ett fåtal rollpersoner har varit 
yrkeskrigare under hela vuxenlivet, eller har aldrig fått chansen att ha ett civilt liv innan de 
kallades in. 

• Personliga karaktärsdrag: Personliga karaktärsdrag är sådana som man har plockat upp 
genom sin uppväxt. Dessa är två till antalet. 

• Ras- och nationskaraktärsdrag: Vanligen har rollpersoner ett raskaraktärsdrag eller ett 
nationskaraktärsdrag. Raskaraktärsdrag är särdrag som kommer från ens ras. De kan vara 
kulturella, men kan också vara fysiska särdrag som inte mäts i attribut eller färdigheter, eller 
konsekvenser av fysiska särdrag. Nationskaraktärsdrag får man från sin nationalitet. De är 
alltid kulturella, och är en reflektion av andra folk ser på den egna nationen. Det kan hända 
att rollpersonen inte delar dem eller inte platsar i ”fördomen”. I så fall sätter man dem inom 
parentes. Folk anser fortfarande att man har karaktärsdraget eftersom man kommer från 
nationen ifråga, så den kan fortfarande planteras och skördas.  

Flygmaskin: Flygmaskiner har inte så mycket speldata. Det som tar mest plats är flygplanets 
egenskaper. I de flesta fall har dessa värdet 5.  

Flygmaskins skador: Skador markeras i avsedda kryssrutor. 

Personskador: Skador markeras i avsedda kryssrutor. 

Omtöckning: Omtöckning markeras i nederkanten på tjänstgöringsakten. Eftersom värdet kommer 
att ändras rätt ofta under spelmötet så rekommenderas det att man använder ett gem som man 
sätter i kanten på formuläret. 

Spelvärden 
Tre grupper av spelvärden definierar rollpersonen. Dessa är Attribut, Färdigheter och Karaktärsdrag. 
Dessa sätts när man skapar rollpersonen, och om de förändras så sker det mellan spelmöten. 
Undantaget är karaktärsdrag, som kan kryssas på olika sätt under spelmöten. Det förändrar 
egentligen inte karaktärsdraget, utan används för bokföring av hur de har använts. 

Några spelvärden används för bokföring av föränderliga tillstånd. Dessa är Skador, Tillstånd, 
Omtöckning och Förbättringspoäng. De ändras och bokförs under spelets gång. Omtöckning ändras 
så ofta att det kan vara en bra idé att markera det med ett gem och dra det upp och ner, istället för 
att sudda. Förbättringspoäng kan man få under spelmötet, men man använder dem bara mellan 
spelmöten för att öka färdigheter. 

Utöver det finns utrustning, kroppsskydd och vapen. Vapen har tre värden, Skadegrund, Chock och 
Försvarsbonus, och därtill Egenskaper som ger extrapotter. Kroppsskydd har två värden, Skydd och 
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Dämpning, och dessutom Egenskaper som ger extrapotter. Utrustning kan ha Egenskaper som ger 
extrapotter, men inte alltid. Det finns särskilda utrymmen för vapen och kroppsskydd, men inte för 
utrustning, utan detta kan skrivas upp på baksidan eller separat papper. 

Attribut 
Attributen mäter rollpersonens grundläggande förutsättningar. De är sex till antalet, tre stycken 
fysiska och tre stycken mentala.  

Detta är de tre fysiska attributen: 

• Kraft är hur kraftfullt kroppen arbetar och hur uthållig den är. En person med högt i Kraft 
tenderar att vara muskulös och välbyggd som en grovarbetare. 

• Kvickhet är kroppens rörelse, hur vigt och snabbt hela kroppen arbetar. En person med högt i 
Kvickhet rör sig som en dansare eller fäktare. 

• Finess är koordinationen mellan hand och öga, hur precist kroppen arbetar. Det märker man 
ofta först när hand och öga ska samarbeta, som hos en pistolskytt eller en finhantverkare. 

Detta är de tre mentala attributen: 

• Sinne är rollpersonens analytiska förmåga och förmågan att minnas. När en gruppchef 
betraktar kartan och flyttar runt sina markörer är det hans Sinne som arbetar. 

• Själ är rollpersonens vilja och styrka att hålla ut under press, att inte falla hän åt förtvivlan 
utan hålla modet uppe när granaterna regnar eller när granskogen aldrig ser ut att ta slut. 

• Hjärta är rollpersonens förmåga att förstå och hantera andra personer, att trösta och gjuta 
mod och ge hopp till andra, genom att dela deras börda eller bara erbjuda en tröstande axel. 

Attribut har ett värde mellan -4 och +4. 0 är mitten på skalan, och det är det värde som en typisk 
”medelsvensson” borde ha. 

Färdigheter 
Varje färdighet motsvarar ett tränat kunskapsområde. Det är något som man har tränat, studerat 
eller läst under en längre tidsperiod. Det omfattar teoretisk och praktisk kunskap om ämnet, samt 
även ens kontaktnät med likasinnade.  

Det finns trettiofem färdigheter totalt, och en typisk rollperson kommer att ha ungefär tio stycken av 
dem. Två av dessa är i allmänhet Flygmaskiner och Skytte, och ibland Vinddjursritt och Skytte. 

Värdet på färdigheten avgör hur skicklig man är. Skalan börjar på +0, då man är helt okunnig, och 
fortsätter uppåt. Det är inte ofta som någon når högre värden än +8. 

• Den okunnige och otränade personen har inte färdigheten alls, eller värdet +0 i den. Det är 
samma sak, och han behöver inte ens skriva upp det. 

• En lärling som kan grunderna om ämnet men oftast behöver hjälp av en handledare har 
ungefär +2 i färdigheten. 

• En gesäll som kan arbeta självständigt till viss gräns, men fortfarande har en del att lära, har 
ungefär +4 i färdigheten. 

• En mästare kan arbeta affärsmässigt och yrkesmässigt inom området och även lära upp egna 
lärlingar och gesäller; han har ungefär +6 i färdigheten. 
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En del färdigheter är kaskadfärdigheter som har ett antal underdiscipliner. 

Läs mer om färdigheter och hur de används i kapitlet Färdigheter. 

Karaktärsdrag 
Rollpersonens karaktärsdrag är ett av de viktigaste sätten för spelare att påverka storyn, och för att 
uppmuntra att de används så får man belöningar för att göra det. Att plantera ett karaktärsdrag 
innebär att uppmärksammar andra rollpersoner på att karaktärsdraget finns och därigenom 
markerar att man vill att storyn ska handla om den. Vem som helst kan plantera ett karaktärsdrag, 
inklusive en annan spelare. Om det är en annan spelare som gör det så får denne en kamratpoäng. 

Att skörda karaktärsdraget innebär att man drar igång ett större sidospår i storyn som handlar om 
just karaktärsdraget. Man kan inte skörda ett karaktärsdrag om den inte är planterad, men lyckas 
man så får man förbättringspoäng för det.  

Karaktärsdrag kan även aktiveras, en gång per spelmöte och styck. Då räknas de som en gratis 
toppning av ett slag, om man kan motivera det utifrån karaktärsdraget. 

Läs mer om karaktärsdrag och hur de planteras och skördas i kapitlet Karaktärsdrag. 

Förbättringspoäng 
Förbättringspoäng används för att rollpersonen ska bli bättre. Man får dem för att man skördar 
karaktärsdrag, men man kan inte använda dem automatiskt. De måste hämtas först.  

Man hämtar förbättringspoängen genom att ”skriva hem”. Det gör man genom att skriva ett brev 
hem till någon på hemmafronten: mor, far, söner, hustrun, syskon, ens käresta eller någon annan 
som man bryr sig om. I nödfall får man skriva dagboksanteckningar. Brevet eller 
dagboksanteckningen måste handla om de händelser som leder till att karaktärsdrag skördas. När det 
är gjort har förbättringspoängen hämtats. 

Läs mer om förbättringspoäng och hur man använder dem i kapitlet Färdigheter. 

Skaffa formulär 
Tjänstgöringsakten finns att ladda ner gratis på Rävsvans Förlags hemsida. 

/* Eller inbakat i PDFen nästan längst bak. */ Flygarna i Femte Flottiljen 
De härefter följande personerna är inte bara rollpersonsmallar för spelarna. De är också flygare i 
Femte Flottiljen vid Schloss Model, och fyller alltså upp de två skvadronerna vid flottiljen. Spelare kan 
antingen ta någon av dem och eventuellt modifiera mallen så att den passar deras smak, eller skapa 
en helt ny flygare enligt reglerna i appendixet Skapa rollpersoner. Skapar man en ny flygare så kan 
den nya flygaren ersätta någon av de existerande mallarna, eller läggas till så att flottiljen blir lite 
större. 
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Löjtnant Hans Maier, glad historieberättare 
Den våren jag fyllde arton kallades jag in för mönstring, som alla andra. Man tog med sig papper och 
de betyg man hade, man mättes och vägdes och fick svara på frågor, och sen var det väl mest en 
fråga om var man hamnade. Det stod en mönstringsförrättare där framme framför oss pojkar, som 
huttrade på kaserngården i vårkylan enbart i kalsongerna, och frågade ”vilka är frivilliga för armén”, 
”vilka är frivilliga för artilleriet”, ”vilka är frivilliga för flottan” och så vidare. Då och då var det någon 
som sträckte upp handen, men för de flesta var det väl inte så stor mening med den frågan, för sju av 
tio hamnar ändå i armén. 

Sen kom plötsligt frågan ”vilka är frivilliga för flygspaningskåren?”.  

Jag tror det var grannens dräng som frågade ”vad sjutton är flygspaningskåren?” Ingen av oss hade 
hört talas om det förut, för det här var innan flygmaskiner fick maskingevär. Vi visste inte ens om att 
det fanns en flygspaningskår. 

”Man styr en flygmaskin över fronten så att en spanare med en kamera kan fotografera fienden” var 
svaret. ”Rakt över fiendens gevär och kanoner?” frågade någon. ”Äh, skit ner dig!” ropade någon 
annan. Mönstringen är väl enda stället i det militära där man kan tilltala en officer på det sättet. 
”Man är ju enda saken som fienden kan skjuta på där uppe.” Och vi pojkar skrattade. ”Tacka vet jag 
skyttegravarna!” ropade någon längst bak. 

”Men man får trettio thaler extra i veckan” fortsatte mönstringsförrättaren.  

Det var ju dubbla lönen, och mer än man tjänar som civilist i fabrik. Jag sträckte upp handen direkt. 
”Frivillig!” 

Spelvärden 
Namn: Hans Maier 
Grad: Löjtnant 
Nationalitet: Weldländare 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Officer 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft +1 Jaktflygvapen +2 Spaning +6 Ras Uppfinningsrik 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +4 Vältalighet +2 Sysselsättning Officer 
Finess +1 Krigsvetenskap +4 Navigation +2 Personliga Fräck 
Sinne +1 Samband +2 Skytte +2  Full av berättelser 
Själ +2 Stridsvana +4 Språk +2   
Hjärta ±0     
     
     
Modersmål: Weldländska 
Språk: Saxländska 
Akademiska språk: Meroviska 

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd 
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Flygmaskin: Voss D.II Falke, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 5, Skydd 2, Dämpning 2, Dubbla 
maskingevär, Snabb, Trög 

Kapten Lovat Ribblesdale, erfaren kolonialflygare 
Det är inte så stor skillnad på här och Arunachal Pradesh. Det är samma höga berg, samma klimat, 
och det finns till och med en flygande ö vid horisonten. Jag tror faktiskt att det bor alver på den 
också, en kylarisk östlig koloni.  

Det som skiljer är förstås folket. Här har man bara ljushyade weldländare, förlåt, saraver, och de folk 
som västarmén och östarmén tar in, men trots det mest vita europier, och nästan alla är kristna. Och 
man klarar sig bra med weldländska – till och med meroverna har ju lärt sig weldländska i alla fall till 
någon grad, eller har i alla fall tolkar.  

Där… är det mer komplext. Det är de lokala animisterna, hinduer, kristna, muslimer, sikher, 
buddhister och ett antal andra. Det finns ett femtital språk i området och ett antal dialekter och 
underdialekter. Med undantag för saxländska administratörer, kolonister och militärer så är i stort 
sett alla färgade på ett eller annat sätt. Och eftersom det finns exakt en järnväg och ingen väg är bred 
nog för motorfordon och knappt ens för en häst, så inser man hyfsat fort att enda sättet för den 
saxländska kolonialmakten att övervaka provinsen är med flyg.  

Så när jag roterades hem och såg journalfilmerna härifrån så tänkte jag för mig själv, ”Ribblesdale, 
gamle käpp, till skillnad från pradesherna så kan ju faktiskt weldländarna det där med öl! Där skulle 
dina erfarenheter passa som hand i handske!” 

Spelvärden 
Namn: Lovat Ribblesdale 
Grad: Kapten 
Nationalitet: Saxländare (från kolonin Arunachal Pradesh) 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Officer 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft ±0 Jaktflygvapen +2 Vältalighet +2 Ras Civiliserad 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +6 Navigation +2 Sysselsättning Officer 
Finess +2 Krigsvetenskap +4 Språk +4 Personliga Vidrest 
Sinne +2 Samband +2 Humanistiska vetenskaper +4  Sorglös 
Själ ±0 Stridsvana +2 Skytte +2   
Hjärta +1     
     
Modersmål: Saxländska 
Språk: Putonghua, hindi 
Akademiska språk: Weldländska, klassisk tiberiska 

Vapen: Tung pistol, Skadegrund 4, Chock 4, Försvarsbonus –, Sparkar som en häst 

Flygmaskin: Sterner Mk 9, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 5, Skydd 2, Dämpning 3, Dubbla 
maskingevär, Stryktålig 
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Kapten Erich von Heinegger, snorkig adelsman 
En fördel med Femte flottiljen är att flera av kamraterna här är av mitt eget stånd. Så var det inte i 
JASTA 29.  

Inget ont om ofrälse, men blått blod är blått blod, och broderskap i all ära, men adelskapet 
förpliktigar på ett helt annat sätt än soldatbrödraskap. Det är vårt stånd som format och byggt 
Europia genom århundradena. 

Här finns det i alla fall en möjlig att hålla sig ståndsmässigt. Även om flera av dem kommer från andra 
sidan så förstår de i alla fall hur adelskapet förpliktigar. De vet och förstår att vi är det kitt som håller 
ihop Europia, till skillnad från de där saxländarna och lyonierna som envisas med sitt 
klassnedbrytande Lambeth-strunt! 

Jag är helt enkelt rädd att om det här får fortgå så kommer Europia kollapsa helt till socialismen. Vi 
har redan sett hur det har gått i Fennoskandien, och den här klassförbrödringen som kriget orsakar 
håller på att dra på oss samma sak här. Det är i vårt eget intresse att få slut på det här kriget, så att vi 
kan reparera samhällsskadorna som det har orsakat oss innan båda sidor går under! 

Spelvärden 
Namn: Erich von Heinegger 
Grad: Kapten, landsadel 
Nationalitet: Weldländare 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Adelsman 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft ±0 Jaktflygvapen +4 Närstrid +4 Ras Strikt 
Kvickhet +1 Flygmaskiner +6 Humanistiska vetenskaper +2 Sysselsättning Adelsman 
Finess +2 Etikett +2 Skytte +2 Personliga Skolad 
Sinne +1 Resurser +4 Krigsvetenskap +2  Främlingsfientlig 
Själ ±0 Vältalighet +2 Språk +2   
Hjärta +1     
     
     
Modersmål: Weldländska 
Språk: Urenska 
Akademiska språk: Klassisk tiberiska, meroviska, langosinska 

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd  

Flygmaskin: Voss D.IV Sturmvogel, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 5, Skydd 2, Dämpning 2, 
Dubbla maskingevär, Snabb 

Fänrik Anastasia Kuzmina, nyfiken upptäckare 
Jag slapp undan i stort sett hela kriget för att mina föräldrar råkade vara i sydvespakiska alperna när 
det bröt ut. Min far var botaniker och arkeolog, och jag växte mer eller mindre upp i tält i 
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sydvespakiska djungler och berg. Fram tills alldeles nyligen fanns det bara två sätt att ta sig fram där: 
mulåsna eller bergskängor. 

Nu har det kommit ett sätt till, nämligen flygmaskinen. Det finns inte många flygfält där, men det 
finns gott om sjöar och floder, så med en sjöflygmaskin så kan man ta sig hyfsat snabbt fram där. 
Man kommer förstås inte hela vägen, utan det krävs fortfarande mulåsnor och bergskängor för den 
sista biten. När far skaffade en flygmaskin för att göra arbetet lättare så blev jag snabbt den som 
hanterade flygmaskinen bäst. Jag var bara sexton år då jag blev expeditionens permanenta flygare.  

Förra året dog far, och expeditionen dog med honom. Så jag och mor hade inte så mycket val än att 
mycket motvilligt åka hem till Merovia. Jag vill göra något större med mitt liv. Jag vill inte slösa bort 
det i nationalismens namn på ett krig om linjer på en karta. Det var den framtid vi såg. 

Men så kom Fehnmeyer-kåren, och med ens var min framtid utstakad. Kan jag inte främja 
mänskligheten genom att utforska det okända så kan jag i alla fall göra vad jag kan för att främja 
freden! 

Spelvärden 
Namn: Anastasia Kuzmina 
Grad: Fänrik 
Nationalitet: Merovier 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Upptäcktsresande 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag 
Kraft +1 Jaktflygvapen +2 Fältarbeten +2 Ras (Vintervan) 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +6 Humanistiska 

vetenskaper +2 
Sysselsättning Upptäcktsresande 

Finess +2 Uthållighet +4 Navigation +2 Personliga Nyfiken 
Sinne +1 Vildmarksvana +4 Skytte +2  Hängiven 
Själ +1 Naturvetenskap +4 Språk +2   
Hjärta ±0     
     
Modersmål: Meroviska 
Språk: Iberiska 
Akademiska språk: Weldländska 

Vapen: Tung pistol, Skadegrund 4, Chock 3, Försvarsbonus –, Sparkar som en häst 

Flygmaskin: Valeyev Va-3 Lisits, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 5, Skydd 2, Dämpning 2, Dubbla 
maskingevär, Kvick, Roterande stjärnmotor 

Fänrik Rössel ”Böse” Mörch, ärlig slugger 
Så jag är en skurk. Jag var boxare innan jag ryckte in, och när jag inte slogs i ringen så spöade jag upp 
sjöfolk som trilskades i hemmakvarteren. Speciellt de som gjorde flickorna illa, de fick stryk så det 
sjöng om’et, och ibland så fick jag komma te som tack. Men jag ljuger inte om’et, som de där 
politrukerna och borgarna, och det finns nån slags respekt mellan mig å snuten. 
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Så när de grep mig och nån borgarjävel ville sätta dit mig för att jag slagit ihjäl nån som nån kände – 
och det kanske jag gjorde, men ingen jävel gör mina flickor illa – så kom snuten och gav mig ett 
förslag. Istället för att låta lagen ha sin gång så kunde de mygla in mig bakvägen in i armén. Inte för 
att de gjorde det av nån jävla medkänsla eller nåt, utan för att komma undan politrukernas 
påtryckningar och för att hålla skiten från sin egen dörr.  

Till min förvåning så var jag bra på’t, och jag höll efter pojkarna i kompani’t. De som muckade fick spö 
och de som skötte sig stöttade jag, och det gillades, så vips så vart jag korpral och sergeant och furir 
och fänrik, och då fick jag inte vara med mina pojkar längre. Det är nån jävla skitregel som ska stoppa 
favorisering. Så efter den sista fältbefordran så tänkte jag att om jag inte kan fortsätta ta hand om 
pojkarna så kan jag göra nåt helt annorlunda. Som att bli flygare. 

Spelvärden 
Namn: Rössel ”Böse” Mörch 
Grad: Fänrik 
Nationalitet: Weldländare 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Småskurk 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft +3 Jaktflygvapen +2 Leta +2 Ras (Bildad) 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +2 Uthållighet +4 Sysselsättning Småskurk 
Finess +2 Närstrid +6 Fingerfärdighet +2 Personliga Hedersskuld 
Sinne -1 Styrka +4 Skytte +2  Fräck 
Själ +2 Kontaktnät +2 Manövrer +4   
Hjärta ±0     
     
     
Modersmål: Weldländska 
Språk: – 
Akademiska språk: – 

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd  

Flygmaskin: Voss D.II Falke, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 4, Skydd 2, Dämpning 2, Dubbla 
maskingevär, Snabb, Trög 

Chūi Sarato Kurisawa, överlägsen vindryttare 
Min härskarinna litar inte på er sort. 

I årtusenden har Hennes sorgesång ekat i bergen. I årtusenden har er ras lagt under sig den här 
världen, plågat dess skogar för timmer till era skepp och kol till era smedjor, slitit ut malmen ur 
bergen för svärd och gevär. Att stjäla, mörda och röva kallar ni att regera, och när ni lägger ett land 
öde så kallas det lögnaktigt att skänka fred. 

Min härskarinna är snar att döma er ras, och Hon vet hur era ord förvrängs. Hon har ingen särskild 
anledning att lita på er kår. Men Hon är villig att hellre fria än fälla i er kårs fall. Stå fast vid vad ni 
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säger er uppnå, och Hon kommer att stötta er kår, för Europias jord har dränkts tillräckligt mycket i 
blodet från er ras.  

Därför är jag här: för att övervaka, ge råd och visa vägar, så att ni kan nå det mål ni säger er försöka 
uppnå, och att bära vittnesbörd till min härskarinna om era ord bara är lögner.  

Spelvärden 
Namn: Sarato Kurisawa 
Grad: Löjtnant (Chūi) 
Nationalitet: Kylarier 
Ras: Högalv 
Tidigare sysselsättning: Vindryttare 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft ±0 Skytte +2 Resurser +2 Ras Korten mot bröstet 
Kvickhet +1 Vinddjursritt +4 Etikett +2 Sysselsättning Vindryttare 
Finess +2 Manövrer +2 Språk +4 Personliga Offentlig person 
Sinne +1 Spaning +2 Kontaktnät +2  Stolt 
Själ +1 Stridsvana +4 Närstrid +6   
Hjärta ±0     
     
Modersmål: Kylariska 
Språk: Weldländska, meroviska 
Akademiska språk: – 

Vapen: Sabel, Skadegrund 4, Chock 3, Försvarsbonus 4, Rapp; Tung pistol, Skadegrund 4, Chock 3, 
Försvarsbonus –, Sparkar som en häst 

”Flygmaskin”: Vinddjur, Klor Skadegrund 2, Chock 7, Skydd 2, Dämpning 2, God sikt, Vinddjursvingar, 
Vinddjursklor, Långsam 

Kapten Sofyja Naiman, landsflyktig adelsfröken 
Mitt land finns inte längre. Det ockuperades av meroven för arton år sedan, och jag och min familj 
flydde och lämnade allt bakom oss. Allt utom vårt namn.  

När jag var gammal nog tog jag värvning, liksom många andra polmerover, i hopp om att kunna 
befria vårt hemland. Det hoppet dog ganska snabbt. När man väl var i armén så märkte man hur 
mycket av nyheterna som var överdrivet, justerat, nedtonat eller helt enkelt bara propaganda. 

Jag tappade snabbt hoppet om det, liksom många andra polmeroviska frivilliga i alla vapenslagen, 
och slaget vid Sendreland var spiken i kistan. Det finns inte längre någon möjlighet att befria vårt 
heliga Polmerovia med vapenmakt. Det måste ske vid förhandlingsbordet i en rättvis fred, och det 
finns ännu inte något utrymme ens för förhandlingar om en sådan fred. 

Med Fehnmeyer-kåren finns det en möjlighet att skapa det utrymmet. Genom att tjäna Fehnmeyer-
kåren tjänar jag mitt land mer än jag någonsin kunnat göra under de fyra år som jag har flugit för 
Kungliga urenska flygvapnet.  
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För första gången känner jag hopp om att återse det hemland som jag knappt minns! 

Spelvärden 
Namn: Sofyja Naiman 
Grad: Kapten 
Nationalitet: Polmerovier 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Adelsdam 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft ±0 Jaktflygvapen +4 Etikett +2 Ras Nationalist 
Kvickhet +1 Flygmaskiner +6 Manövrer +2 Sysselsättning Adelsdam 
Finess +2 Språk +4 Skytte +2 Personliga Flygaräss 
Sinne +1 Humanistiska 

vetenskaper +2 
Stridsvana +4  Skolad 

Själ +1 Romans +2 Resurser +2   
Hjärta ±0     
     
Modersmål: Polmeroviska 
Språk: Weldländska, urenska 
Akademiska språk: Meroviska 

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd 

Flygmaskin: Huij&Mark D-4, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 5, Skydd 2, Dämpning 2, Dubbla 
maskingevär  

Chūi Kirire Rea, rotlös traditionalist 
För inte så länge sedan var vindryttarna luftens oinskränkta härskare som med vinddjur, lans och 
rustning höll Rikites skyar fria. Det var ett livskall från vindväljarceremonin till döden.  

Man går man ur huse för att möta upp vindkrigarna när de landar för ceremonin. Då samlas alla på 
torget i sina finaste kläder då vinddjuren får välja ut de trettonåringar som är rätt skaffade för att bli 
vindkrigare. Och det krävs även att ungdomarna ska våga möta sitt öde, och det är inte alltid så lätt. 
Ni ser hur stor Kisuki är, och tänk er hur mycket större hon är för en trettonåring.  

Min egen ceremoni minns jag. Erika Harusegawa landade på torget med sitt vinddjur, som nosade på 
de församlade ungdomarna, men antingen skyggade de tillbaka eller så ansåg vinddjuret att de inte 
var lämpade.  Efter att vinddjuret var klar med kandidaterna, utan napp, så fick hon syn på mig och 
klev rakt fram mot mig. Men jag ryggade inte tillbaka, utan log och kramade om henne och sa ”stor 
pippi!”.  

Jag var egentligen för ung, men trots det valde Erika att förhandla med mina föräldrar om lärlingskap. 
En vecka senare lämnade jag föräldrahemmet. Med tiden blev jag vindryttare, men jag lär aldrig få 
komma undan historien om ”stor pippi”, om jag så skulle komma att leda ett eget kompani.  

Men jag vet inte hur länge det kommer att finnas vindryttare. Det var inte länge sedan som 
flygmaskinen och maskingeväret kom, och redan nu är vi bara en parentes. 
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Spelvärden 
Namn: Kirire Rea 
Grad: Löjtnant (Chūi) 
Nationalitet: Rikitier 
Ras: Vildalv 
Tidigare sysselsättning: Vindryttare 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft -1 Skytte +2 Ledarskap +2 Ras (Feodal) 
Kvickhet +2 Vinddjursritt +6 Vildmarksvana +2 Sysselsättning Vindryttare 
Finess +2 Manövrer +4 Språk +2 Personliga Respekterad 
Sinne ±0 Spaning +4 Fältarbeten +2  Traditionalist 
Själ +1 Stridsvana +2 Närstrid +4   
Hjärta +1     
     
Modersmål: Kylariska 
Språk: Weldländska 
Akademiska språk: – 

Vapen: Sabel, Skadegrund 4, Chock 3, Försvarsbonus 4, Rapp; Gevär, Skadegrund 6, Chock 4, 
Försvarsbonus 3, Lång räckvidd, Otymplig 

Skydd: Kyrass plus hjälm, Skydd +5, Dämpning 4, Hindrande 

”Flygmaskin”: Vinddjur, Klor Skadegrund 2, Chock 7, Skydd 2, Dämpning 2, God sikt, Vinddjursvingar, 
Vinddjursklor, Långsam 

Fänrik Jacques Orsiny, äventyrslysten spelare 
Ibland får man en dålig hand av livet. Det hände mig förra året. Där satt jag på kasinot i Meraille vid 
baccarat-bordet, med en snorkig prins som bank, med cigarill i mungipan, slickat hår och en snärta i 
tajt fodral som kråmade sig om hans hals. Och här är ett bra tips: prinsar har alldeles för lätt att få tag 
på krediter. Vi vanliga dödliga får jobba på saken. 

Så när han satsade en jätteförmögenhet på två kort han ännu inte sett så var det inte lätt att matcha 
insatsen, och de flesta drog sig ur, för han hade vunnit flera partier på raken och var fortfarande 
bank. Och jag, mitt stora nöt, satsade i stort sett sista skjortan. Ett par andra gick in och matchade 
prinslingens insats, men min insats var störst så jag fick spela mot honom.  

Han passade över en hand på sex.  Normalt sett tar man aldrig ett kort till om man har en hand på 6 
eller 7. Det tillhör god sed och oddsmässigt sunt förnuft, men man kan ju bluffa. Jag chansade. Jag 
sade carte, och prinsen vände upp en tvåa åt mig. Det innebar att jag hade en hand på åtta. Det är 
det näst högsta man kan ha och jag kände hur hjärtat började bulta innan jag tittade över bordet.  

Till slut tog även prinslingen ett kort till, ett ess. Och så vände vi upp. På andra sidan bordet låg en 
sexa, en nia och esset han tog: en hand på sex. Han hade förlorat! Snärtan gled surmulet iväg och 
prinsen försökte mörda mig med sina blickar, medan jag hade vunnit den största vinsten i mitt liv 
någonsin och kunde dra mig ur spelet som en rik man. 
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Nu frågar sig förstås vän av ordning varför det skulle vara en dålig hand i livets spel? Jo, ser ni, prinsar 
har inte bara lätt att få krediter. De är också förbaskat långsinta och tycker inte om när vanliga 
dödliga förnärmar dem. Dessutom har de gott om inflytande. 

Så jag lämnade Langosinien och drog till en säkrare plats, det vill säga här, som krigsflygare i 
Saraviska alperna. 

Spelvärden 
Namn: Jacques Orsiny 
Grad: Fänrik 
Nationalitet: Langosinier 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Spelare 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft -1 Jaktflygvapen +2 Etikett +2 Ras Temperamentsfull 
Kvickhet +1 Flygmaskiner +2 Resurser +4 Sysselsättning Spelare 
Finess +1 Spel +6 Romans +4 Personliga Narcissistisk 
Sinne +2 Fingerfärdighet +4 Skytte +2  Fiende 
Själ +1 Språk +2 Manövrer +2   
Hjärta +1     
     
Modersmål: Langosinska 
Språk: Weldländska 
Akademiska språk:  

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd 

Flygmaskin: Rosatelli Falco Linea Uno, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 4, Skydd 3, Dämpning 2, 
Stryktålig, Snabb, Svag motor 

Fänrik Heitha Osrics, rävsvansing med skinn på näsan 
Jag trodde faktiskt inte att ni på kontinenten hängde upp er så mycket på det där med halvfolk. Att vi 
i Lyonia är lite speciella hade jag förstått, men att skillnaden var så stor kunde jag aldrig förstå. Det är 
ju för sjutton gubbar bara en svans!  

Men nädå, så fort man kommer ut i världen för att hjälpa till lite så får man höra att man inte är 
önskad, man är lägre stående, ”vi serverar inte såna där!” – och om jag trodde att folk skulle vara 
glada att man stöttar Fehnmeyer-kåren och försöker göra något åt det här förbaskade kriget så hade 
jag gruvligt fel. Nej, istället behandlas man som nåt tredjeklassens vagnsfararpatrask! 

Allvarligt talat, vi är nästan inne på nittonhundratalet! Vi lever väl för sjutton gubbar inte på 
medeltiden?! 

Om det är något som man bör lära sig av det här kriget så är det väl ändå att respektera att andra 
faktiskt är annorlunda. Eller är de där båda allianserna bara för syns skull? 
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Spelvärden 
Namn: Heitha Osrics 
Grad: Fänrik 
Nationalitet: Lyonier 
Ras: Halvfolk 
Tidigare sysselsättning: Tjänstehjon 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft ±0 Jaktflygvapen +4 Skytte +2 Ras Ettrig 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +6 Språk +4 Sysselsättning Tjänstehjon 
Finess +2 Etikett +2 Stridsvana +2 Personliga Främling 
Sinne +1 Hantverk +2 Fältarbeten +2  Rebellisk 
Själ +1 Uthållighet +4 Manövrer +2   
Hjärta +1     
Modersmål: Lyoniska 
Språk: Saxländska, weldländska 
Akademiska språk:  

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd 

Flygmaskin: Sterner Mk 9, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 5, Skydd 2, Dämpning 3, Dubbla 
maskingevär, Stryktålig 

Löjtnant Louis Harfleur, frivillig hjälte 
Man skulle kunna säga att min familj är en gammal krigarfamilj. Far var kavallerist i Gendarmerie 
Algonquine och slogs i skrälingakrigen. Farfar kämpade och dog i andra frihetskriget, och min 
farfarsfar var med i general Benedicts armé i det första frihetskriget. 

Det är mycket mer civiliserat nu. Skrälingarna håller sig på plats i territorierna, och det är väl mest 
oroligt i de algoviska kolonierna, som inte vill skicka fler folk till kriget på andra sidan havet. Det talas 
om uppror där nere, men resten av kolonierna och länderna här har fred.  

Jag började att följa fars fotspår och sökte till kavalleriet jag med. Men jag kommer aldrig att leva upp 
till hans förväntningar i gendarmeriet. Men så fick jag se en flyguppvisning, och tänkte att det kunde 
vara något för mig. Jag kom inte in, tyvärr, men en herre i samma kö hade hört talas om att 
flygstyrkorna på andra sidan havet gärna tog in frivilliga. Så jag tog en rövare, helt enkelt, och fixade 
mig en tredjeklassbiljett till Europia och försöket hitta någonstans att ta värvning. Jag lyckades bli 
inskriven i det urenska flygvapnets utländska frivilligskvadron och flög för den i någon månad, tills 
någon upptäckte att min mor kom från Merovia. Och sen var den banan slut, för varenda jävel här 
ser en spion i varje hörn.  

Nå, skam den som ger sig. Jag fick höra talas om Fehnmeyer-kåren, och sen satt jag på ett 
skumpande tåg i tre dygn innan jag äntligen kunde komma till Parovine och fick kontakt med första 
flottiljen. Och de tog tacksamt emot min tjänst, och skickade mig hit till Femte flottiljen. 

Jag hoppas att det här kommer att vinna min fars gillande, annars vet jag inte vad jag gör. Jag kan väl 
lika gärna stanna, antar jag. 
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Spelvärden 
Namn: Louis Harfleur 
Grad: Löjtnant 
Nationalitet: Langosinier (kolonin Algonquine i norra Vespakien) 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Kavallerist 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft +2 Jaktflygvapen +4 Närstrid +4 Ras (Sävlig) 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +2 Vildmarksvana +6 Sysselsättning Kavallerist 
Finess +2 Manövrer +4 Krigsvetenskap +2 Personliga Envis 
Sinne ±0 Stridsvana +2 Skytte +2  Främling 
Själ +1 Uthållighet +4 Fältarbeten +2   
Hjärta ±0     
     
Modersmål: Langosinska 
Språk: – 
Akademiska språk: Weldländska 

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd 

Flygmaskin: Rosatelli Falco Linea Uno, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 4, Skydd 3, Dämpning 2, 
Stryktålig, Snabb, Svag motor 

Löjtnant Kateryna Vasylovna Rusanenko, adlig tsarist 
Jag har egentligen ingenting otalt med arvfienden. Åtminstone två av mina förfäder på min fars sida 
är av weldländsk härkomst, och min mormor var gräfin Elfride von Liliengard. Men jag är tsarens 
undersåte. Hans krig är mitt krig, och det är min heliga plikt att komma när han kallar.  

Det är inte så att han är kejsare av Guds nåd eller att han talar för Gud Fader. Det är helt enkelt så att 
han är det meroviska kejsardömets överhuvud, till vilken min familj har svurit trohet sedan 
medeltiden.  

Det är inte lätt att förstå det bandet, har jag märkt. Ibland säger man att jag aldrig skulle dra i krig om 
jag trodde att tsaren var en orättfärdig tyrann. Men så är inte fallet. Vi kan inte plocka och välja de 
bitar av trohetseden som passar. Gör vi det så skulle hela det samhälle som är vårt heliga Merovia 
rasa samman. Det måste finnas en lag. Och lagen säger att tsar Nikolaj Alexander III är vår autark och 
vårt överhuvud.  

Min onkel, baron Khilkoff Rusanenko, har sagt mig att tsaren vill söka ett slut på kriget, men att han 
inte har kraft nog att kämpa mot alla dem som gärna såg att kriget fortsatte.  

Och är det tsarens önskan så är det min lag. 

Spelvärden 
Namn: Kateryna Vasylovna Rusanenko 
Grad: Löjtnant, adlig 
Nationalitet: Merovier 



Blå Himmel, rollpersonsmallar  17 
 

Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Adelsdam 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft ±0 Jaktflygvapen +2 Humanistiska vetenskaper +2 Ras Vintervan 
Kvickhet +1  Flygmaskiner +4 Romans +4 Sysselsättning Adelsdam 
Finess +1 Resurser +2 Etikett +2 Personliga Hängiven 
Sinne +2 Vältalighet +2 Närstrid +4  Skolad 
Själ ±0 Språk +6 Manövrer +2   
Hjärta +1     
     
Modersmål: Meroviska 
Språk: Weldländska, saxländska, urenska 
Akademiska språk: Klassisk tiberiska 

Vapen: Tung pistol, Skadegrund 4, Chock 4, Försvarsbonus –, Sparkar som en häst 

Flygmaskin: Valeyev Va-3 Lisits, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 5, Skydd 2, Dämpning 2, Dubbla 
maskingevär, Kvick, Roterande stjärnmotor 

Löjtnant Jürgen Sachs, sportsman 
Det var inte alls länge sedan som jag hamnade i fel sikte. Jag hann knappt se att det var ett flygplan 
över och bakom mig innan spårljusen visslade förbi, och sen började dödsdansen. Och jag fick inte 
bort honom! Han var helt enkelt bara bättre än mig! 

Till slut så trodde jag att jag var död. Jag hade ingen fart för att styra och var tvungen att dyka för att 
få upp farten igen, och då låg han där, bakom mig. 

Men han sköt inte. Istället kunde jag se hur han slet med manöverhandtaget till maskingeväret. Jag 
hade fart nog för att tunnelrolla, men han parerade och jag följde, och vi hamnade sida vid sida med 
varandra. Han slet fortfarande med maskingeväret, men tittade åt sidan för att hålla uppsikt på mig.  

När våra ögon möttes så log jag och gjorde jag honnör. Han satt där, kanske trettio meter bort, och 
nickade till slut och besvarade honnören. Sen flög vi åt varsitt håll. 

Jag fick en rejäl reprimand när jag kom tillbaka till basen, men jag kunde helt enkelt inte få ta mig för 
att ha ihjäl en försvarslös människa. Kalla mig blödig om ni vill, men det vore osportsligt. 

Spelvärden 
Namn: Jürgen Sachs 
Grad: Löjtnant 
Nationalitet: Weldländare 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Industrialist 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft ±0 Jaktflygvapen +6 Humanistiska vetenskaper +2 Ras Civiliserad 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +4 Resurser +2 Sysselsättning Industrialist 
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Finess ±0 Kontaktnät +4 Språk +2 Personliga Flygaräss 
Sinne ±0 Motorfordon +2 Skytte +2  Idrottare 
Själ ±0 Språk +2 Uthållighet +4   
Hjärta ±0     
     
     
Modersmål: Weldländska 
Språk: Saxländska 
Akademiska språk: Meroviska 

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd 

Flygmaskin: Voss D.II Falke, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 4, Skydd 2, Dämpning 2, Dubbla 
maskingevär, Snabb, Trög 

Fänrik Hanna Schörer, ärtig gröngöling 
I stort sett hela flickskolan i Sehnhöher där jag gick kallades in till Landsturm och bildade ett eget 
kompani. Det var väl inte tänkt att vi skulle gå i strid alls, utan vi skulle bemanna vägposter och 
luftvärn och tjänstgöra i brandkåren och sånt. Men meroven hade andra tankar och beslutade sig att 
trycka på mot Parovine, så plötsligt var vi i strid. Det tog två månader innan vi kunde dras tillbaka för 
att få vila ut. Det var bara åttisex kvar då, av tvåhundrafemtio.  

Så fort vi kom till Parovines utkanter så beordrades vi in i duscharna medan det fortfarande fanns 
vatten. Så där stod vi i duscharna och skojade som bara unga flickor i badet kan göra då en 
artillerigranat sprängde vattentanken!  

Nästa granat slog ner precis bredvid duscharna, så vi rusade ut, greppade vad vi kunde – själv hann 
jag bara få på mig stövlar och vapenrock – och slängde oss i skydd medan granaterna damp ner runt 
omkring oss, och innan vi visste ordet av var en hel merovisk bataljon på väg rakt mot oss!  

På något sätt lyckades vi hålla, och precis då vi var på gränsen att bryta så kom förstärkningar upp 
och drev bort merovierna. 

Lerig och blodig, och fortfarande blöt i håret med bara stövlar och oknäppt rock på mig, rapporterade 
jag till kavalleriöversten som anförde förstärkningarna. Men han lyssnade inte riktigt, och jag förstod 
inte varför förrän han utbrast ”Har ni varken skam eller fruktan i kroppen, flicka? Ni kan väl inte slåss 
naken?!!” 

”Men för helvete, överste” fräste jag, ”jag måste ju om jag inte vill dö naken!” 

Spelvärden 
Namn: Hanna Schörer 
Grad: Fänrik 
Nationalitet: Weldländare (från Saravien) 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Underofficer 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
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Kraft ±0 Skytte +6 Musik +4 Ras Uppfinningsrik 
Kvickhet +1 Flygmaskiner +2 Fältarbeten +2 Sysselsättning Underofficer 
Finess +3 Stridsvana +4 Ledarskap +2 Personliga Impulsiv 
Sinne ±0 Närstrid +2 Jaktflygvapen +2  Violinist 
Själ +1 Manövrer +4 Leta +2   
Hjärta ±0     
     
Modersmål: Weldländska 
Språk: – 
Akademiska språk: – 

Vapen: Gevär, Skadegrund 6, Chock 6, Försvarsbonus 3, Hög precision +3, Lång räckvidd, Otymplig 

Flygmaskin: Rosatelli Falco Linea Uno, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 4, Skydd 3, Dämpning 2, 
Stryktålig, Snabb, Svag motor 

Kapten Matti Kirves, lakonisk exilfennier 
Jag fick min första lektion i säkerhetspolitik under värnplikten, gott och väl tolv år sedan. 
Brigadgeneral Gustav von Ammel stod framme vid en stor karta över Fennoskandien med mängder 
med röda anfallspilar österifrån och mängder med blå pilar med motstötar österut. Och 
brigadgeneralen pratade om vilka taktiker fienden skulle använda med ledning av hur det stora kriget 
i söder hade gått, och hur vi skulle hålla stången. Det var underförstått men aldrig uttalat vem 
fienden var.  

Mitt under föreläsningen sträckte någon av oss beväringar upp handen och frågade, ”brigadgeneral, 
varför kommer fienden alltid från öster?” 

Brigadgeneralen kom helt av sig! Han stirrade på sin karta som om Gud Fader hade uppenbarat sig 
för honom och sagt, ”ledsen, gamle vän, judarna hade rätt!” Så där stod han i flera sekunder, innan 
han till slut utbrast ”men det begriper ju vem som helst att inte ens meroven är så dum att han kör 
runt!” Och vad vi skrattade! 

Den paradigmen är rätt så förhärskande inte bara i krigsmakten utan även hos Björköregeringen. 
Alternativet finns inte ens på kartan. Jag gissar att när regeringen närmade sig västalliansen så var 
det mest för att det bara var en tidsfråga innan meroven skulle anfalla.  

Nu vet vi bättre. Meroviska kejsardömet har knappt ens resurserna till det krig man redan utkämpar 
och vill helst avsluta det, så istället för att göra Fennoskandien säkrare så har vi drabbats av ett 
sönderslitande inbördeskrig. Så nu är det lätt att hålla sig för skratt. 

Spelvärden 
Namn: Matti Kirves 
Grad: Kapten 
Nationalitet: Fennoskandier (från Fenngård) 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Officer 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
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Kraft +1 Jaktflygvapen +4 Samband +2 Ras Måttfull 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +4 Manövrer +2 Sysselsättning Officer 
Finess +2 Krigsvetenskap +6 Spaning +2 Personliga Livskris 
Sinne +1 Ledarskap +4 Skytte +2  Främling 
Själ ±0 Stridsvana +2 Språk +2   
Hjärta +1     
     
Modersmål: Fenniska 
Språk: Skandiska 
Akademiska språk: Weldländska 

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd 

Flygmaskin: Rosatelli Falco Linea Uno, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 4, Skydd 3, Dämpning 2, 
Stryktålig, Snabb, Svag motor 

Major Jorn De Mets, flygande läkare 
Jag är faktiskt inte stridsflygare, och det är med stor motvilja som jag över huvud taget trycker in 
avtryckaren. Helst låter jag bli.  

Det är inte på grund av feghet, utan mitt yrkeskall. Jag är läkare. Jag hade min mission i Algoviska 
Kiringati i tjugotvå år, och gjorde ofta expeditioner in i djungeln för att vaccinera, undersöka och 
behandla folket där. 

Vi märkte nästan inte av kriget alls, förrän för fem år sedan, då den algoviska kolonialmakten krävde 
att även Kiringati skulle skicka trupp. Och då blev det min uppgift att göra hälsoundersökningen på de 
svarta som mönstrades till kriget. Det jag såg då gjorde mig inte lycklig, för de svarta soldaternas vita 
officerare… jag har sällan sett sådant förakt som det jag såg i deras ögon. Det kan inte vara värdigt en 
kristen människa. 

Ungefär då fick vi också vår första flygmaskin, ett tvåmotorigt sjöflygplan av typen Roelandts D-22, 
och kunde på så sätt komma åt de mer avlägsna stammarna. Det fanns en baktanke med den gåvan: 
att vi skulle kunna värva fler soldater till kriget. När den insikten slog mig så… tja, den korta historien 
är att jag tog till flaskan. Och det höll på att bli min död. 

Det krävdes en uppenbarelse för att jag skulle resa mig, och en botgöring. Och den sista är jag inte 
helt färdig med än. 

Spelvärden 
Namn: Jorn de Mets 
Grad: Kapten 
Nationalitet: Urenier 
Ras: Människa 
Tidigare sysselsättning: Läkare 

Attribut Färdigheter  Karaktärsdrag  
Kraft -1 Jaktflygvapen +2 Humanistiska vetenskaper +2 Ras Multikulturell 
Kvickhet ±0  Flygmaskiner +4 Etikett +2 Sysselsättning Läkare 
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Finess +1 Medicin +6 Språk +4 Personliga Alkoholist 
Sinne +3 Naturvetenskap +4 Vildmarksvana +2  Troende 
Själ -1 Skytte +2 Navigation +2   
Hjärta +1     
     
Modersmål: Urenska 
Språk: Weldländska, kiringati 
Akademiska språk: Langosinska, klassisk tiberiska, meroviska 

Vapen: Lätt pistol, Skadegrund 3, Chock 3, Försvarsbonus –, Kort Räckvidd 

Flygmaskin: Roelandts D-18, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 4, Skydd 2, Dämpning 2, God sikt 
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Blå Himmel, Färdigheter © Krister Sundelin 
Version 0.11, 2013-02-06 Färdigheter 
Färdigheter motsvarar ett tränat kunskapsområde. En färdighet är alltså ingenting som man ”bara 
kan”, utan något som man har tränat, studerat eller läst under en längre tidsperiod. Det ingår 
praktisk och teoretisk förståelse för ämnet. Dessutom så ingår ofta ett visst mått av kontaktnät i 
färdigheten: man känner kollegor och lärare som man kan fråga om råd och hjälp. 

Vad färdigheter används till 
De tre generella fallen av färdighetsanvändning är följande: 

• Teoretisk kunskap. Man har kunskap om varför det man gör fungerar och hur. Man vet lite 
om ämnets historia, och man kan redogöra det till andra. Dessa slag är oftast kvalitetsslag 
eller en del av ett sammansatt slag. 

• Praktisk användning. Man kan använda färdigheten praktiskt i den verkliga världen.  Sådana 
slag är oftast svårighetsslag eller motståndsslag. 

• Kontaktnät. Man känner kollegor och lärare och kan hänvisa till dessa, och kan eventuellt 
fråga dem om råd och hjälp. Sådana slag är oftast kvalitetsslag eller en del av ett sammansatt 
slag. 

Färdigheter 
Alla färdigheter är sammanställda i en lång lista i bokstavsordning.  

Alla färdigheter hör samman med ett eller två attribut. De listas i kolumnen ”Attribut, och det är de 
attribut som vanligen används när man slår för den färdigheten. Om man skapar rollpersoner helt på 
egen hand (reglerna för det står i appendixen) så är det detta eller dessa attribut som kan höjas när 
man placerar ut färdighetsvärdena.  

Några färdigheter är kaskadfärdigheter. Kaskadfärdigheter är väldigt breda och i allmänhet också 
djupa och komplexa färdigheter, med en rad underdiscipliner. Om en färdighet är en kaskadfärdighet 
så listas ett antal underdiscipliner i kolumnen ”Underdiscipliner”. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, 
+4, +6 etc.) så får man välja en underdisciplin som man behärskar. Vilka val som finns listas under 
respektive färdighet. Om ett slag för en kaskadfärdighet kräver en viss underdisciplin, och om man 
saknar den underdisciplinen, så får man en modifikation på -3 på slaget. 

En del färdigheter ger en möjlighet att välja akademiska språk.  En lista på möjliga val finns i 
kolumnen ”Akademiska språk”, samt under respektive färdighets beskrivning. Akademiska språk är 
sådana som man kan eftersom i stort sett all facklitteratur och alla avhandlingar om ens akademiska 
inriktning är skriven på språket. Man har alltså inte studerat språket eller bott bland folk som talar 
språket (detta täcks istället av färdigheten Språk). Det är normalt inga problem med facktermer och 
fackskrift. Däremot får man problem med vardagligt talspråk, och man talar med en ordentlig 
brytning.  
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Lista över färdigheter 
Färdighet Attribut Underdiscipliner Akademiska språk 
Artilleri Sinne   
Etikett Hjärta   
Fingerfärdighet Kvickhet, Finess   
Flygmaskiner Finess   
Fältarbeten Kvickhet, Finess   
Hantverk Finess Smide, Timmermannaskap, 

Träsnide, Murverk, Stenhuggning,, 
Glasblåsning, Husmannaskap, Textil 

 

Humanistiska 
vetenskaper 

Sinne Kulturantropologi, Lingvistik, 
Historia, Arkeologi, 
Litteraturvetenskap, Filosofi, 
Teologi, Ekonomi 

Weldländska, 
meroviska, klassisk 
tiberiska, klassisk 
egeiska 

Ingenjörsteknik Finess Arkitektur, Materiallära, 
Gruvingenjör, Kanalingenjör, 
Brandingenjör, Sjöingenjör 

Saxländska, 
weldländska 

Jaktflygsvapen Kvickhet, Finess   
Kontaktnät Hjärta   
Krigsvetenskap Sinne  Weldländska, 

meroviska, 
saxländska 

Ledarskap Hjärta   
Leta Sinne   
Manövrer Kvickhet, Finess   
Medicin Sinne Trauma, Kirurgi, Farmakologi, 

Psykologi 
Klassisk tiberiska, 
langosinska 

Motorfordon Finess   
Musik Hjärta, Finess Sång, Klaviatur, Stråkinstrument, 

Träblås, Bleckblås, Slagverk, 
Komposition 

 

Naturvetenskap Sinne Biologi, Fysik, Kemi, Astronomi, 
Geologi, Matematik 

Saxländska, 
langosinska 

Navigation Sinne   
Närstrid Kvickhet, Finess   
Resurser Hjärta   
Romans Hjärta   
Samband Finess   
Skytte Kvickhet, Finess   
Spaning Själ   
Spel Sinne Brädspel, Frågespel, 

Sticktagningsspel, 
Kombinationsspel, Hasardspel 

 

Språk Sinne Se färdighetsbeskrivning för lista  
Stridsvana Själ, Kraft   
Styrka Själ, Kraft   
Teknik Finess Mekanisk teknik, elektroteknik  
Uthållighet Själ, Kraft   
Vildmarksvana Själ, Kraft   
Vinddjursritt Kvickhet, Finess   
Vältalighet Hjärta   
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Höja färdigheter 
Allt eftersom man spelar så får man förbättringspoäng (se Kampanjregler). Man får 
förbättringspoäng för hur länge man spelar, och man får förbättringspoäng för att skörda 
karaktärsdrag.  

Brevet hem 
Innan förbättringspoäng kan användas så måste man hämta hem dem. Det gör man genom att 
”skriva hem” till någon på hemmafronten, det vill säga att spelaren skriver ett brev eller 
dagboksanteckning mellan spelmötena eller rapport till sina överordnade. I början på nästa spelmöte 
läser spelaren upp brevet. När det är gjort så har man hämtat hem poängen. 

Spendera poäng 
Att höja en färdighet ett steg kostar lika många förbättringspoäng som nivån på färdigheten man vill 
ha. Det vill säga, att höja från +3 till +4 kostar 4 poäng, att höja från +6 till +7 kostar 7 poäng, och att 
höja från +4 till +6 kostar 5+6=11 poäng. 

Man kan även höja sina attribut med poäng, men det och mer detaljer om hur man får 
förbättringspoäng och procedurer mellan spelmöten står i kapitlet Kampanjregler och Att spelleda 
Blå Himmel. 

Färdighetsbeskrivningar 
I titeln på varje färdighet anges det troligaste attributet som används med färdigheten. Alla 
färdigheter har en kort beskrivning och en kort lista med riktlinjer för hur svåra olika situationer är. 
Några färdigheter har också en lista med akademiska språk, och kaskadfärdigheter har en kort lista 
med underdiscipliner. 

Artilleri (Sinne) 
Artilleriet är den moderna krigsmaktens ryggrad. Artilleriet sänker skepp, knäcker befästningar och 
bryter ryggen på arméer. Att använda en artilleripjäs är något som kräver flera personers samverkan. 
Till och med en enkel granatkastare kräver en laddare och en riktare och de största pjäserna kräver 
hela kompanier.  

• Att ladda en pjäs är Lätt 
• Att rikta en pjäs är Utmanande 
• Att eldleda artilleri är Utmanande 
• Att samordna flera olika pjäser är Svårt 
• Att beräkna artilleritabeller är Svårt 

Artilleri kan även användas för luftvärn. I så fall slår man ett anfallsslag för luftvärn. 

Etikett (Hjärta) 
Etikett är färdigheten att förstå det sociala samspelet och smörja det genom att uppträda på rätt 
sätt. 

• Att uppföra sig på en middagsbjudning är Lätt. 
• Att uppföra sig på en bal är Utmanande. 
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• Att uppföra sig i hovet är Svårt. 

Fingerfärdighet (Kvickhet, Finess) 
Fingerfärdighet är att snabbt och precist använda händerna, ofta för att förvilla ögat. Ibland krävs 
precisa förberedelser och rätt verktyg. 

• Att utföra ett enkelt trolleritrick med en kortlek är Lätt. 
• Att stjäla en operabiljett från en herres innerficka är Utmanande. 

Flygmaskiner (Finess) 
Att framföra en flygmaskin är en relativt ny konst, som kräver goda ögon och balans, kvicktänkthet, 
koordination av händer och fötter och en stor portion mod. Färdigheten behandlar inte bara 
praktiken i att flyga, utan även teorin om varför maskinen flyger. Dessutom kan man utföra vissa 
reparationer med färdigheten. 

• Att lyfta från en aerodrom är Lätt. 
• Att landa på en åker utan att välta runt är Svårt. 

Färdigheten används huvudsakligen i luftstrid. 

Fältarbeten (Finess) 
Detta är allt enkelt byggnadsarbete i fält. Det omfattar allt ifrån att resa tält till att gräva skyttegravar 
och skyddsrum och enklare hantering av sprängmedel. Man kan även använda den för att kamouflera 
något för att försvåra observation.  

• Att resa ett tält är Mycket lätt. 
• Att gräva en skyttegrav är Lätt, om än ansträngande. 
• Att hantera sprängmedel för att förstöra en lastbil utan att behöva bry sig om omgivningen 

är Lätt. 
• Att hantera sprängmedel för att förstöra ett hus utan att grannhusen skadas är Svårt. 
• Att gömma ett värn för spanande ögon är Lätt. 
• Att gömma ett artilleriregemente för fiendens flygspaning är Svårt 

Om färdigheten används för att kamouflera Färdigheten används ofta i motsatta slag mot Spaning 
eller Leta. Den kan även användas inför ett fältslag för att skaffa Omständigheter som ger den egna 
sidan en fördel. 

Hantverk, kaskadfärdighet (Finess) 
Hantverk är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc.) så får man välja en 
hantverksdisciplin som man behärskar. 

• Smide 
• Timmermannaskap 
• Träsnide 
• Textil 
• Murverk 
• Stenhuggning 
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• Glasblåsning 
• Husmannaskap 

Färdigheten används oftast i kvalitetsslag eller som en del av sammansatta slag när man skapar 
något, där kvaliteten på slaget visar på produktens kvalitet. 

Humanistiska vetenskaper, kaskadfärdighet (Sinne) 
Humanistiska vetenskaper är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så 
får man välja en vetenskapsdisciplin som man behärskar. Dessutom kan man även välja ett av 
weldländska, meroviska, klassisk tiberiska eller klassisk egeiska som akademiskt språk. 

• Kulturantropologi 
• Lingvistik 
• Historia 
• Arkeologi 
• Litteraturvetenskap 
• Filosofi 
• Teologi 
• Ekonomi 

Färdigheten används oftast som kvalitetsslag eller som del av sammansatta slag vid forskning eller 
kunskap, där kvaliteten på slaget visar på forskningens kvalitet eller hur mycket man kan.  

Ingenjörsteknik, kaskadfärdighet (Finess) 
Ingenjörsteknik är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man 
välja en ingenjörsdisciplin som man behärskar. Dessutom kan man även välja ett av saxländska eller 
weldländska som akademiskt språk. 

• Arkitektur 
• Materiallära 
• Gruvingenjör 
• Kanalingenjör 
• Brandingenjör 
• Sjöingenjör 

Eftersom Blå Himmel sällan handlar om att använda ingenjörsfärdigheter för att skapa något, så 
kommer färdigheten vanligen att användas för bedömningar av något som redan finns (exempelvis 
efter svagheter) eller för kunskap. Vanligen används färdigheten i kvalitetsslag eller som en del av 
sammansatta slag: ju bättre kvaliteten på slaget är desto bättre bedömning gör man.  

Jaktflygvapen (Kvickhet, Finess) 
I och med synkroniseringsmekanismen som gör att maskingevär kan skjuta genom propellern så 
kunde jaktflyget utvecklas på allvar, och dedikerade jaktflygmaskiner kom att byggas. Flygaren kan 
själv rikta vapnet genom att rikta hela flygmaskinen. Därigenom behöver man inte en skytt i 
flygmaskinen, vilket sparar vikt och ger mindre, lättare och snabbare flygmaskiner. 

Färdigheten används vanligen som anfallsslag eller försvarsslag i markstrid.  
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Kontaktnät (Hjärta) 
Alla färdigheter har en del kontaktnät inom sig, men begränsat till utövare av färdigheten. 
Kontaktnät är ett mer kraftfullt och generellt nätverkande som går utanför det begränsade 
yrkesmässiga nätverk som färdigheten ger. Kontaktnät används inte så mycket för att få tag på saker 
som för att få tag på personer, öppna dörrar eller smörja det sociala genom att ha en gemensam 
bekant. 

Kontaktnät upprätthålls genom ett rikt socialt liv eller en omfattande korrespondens. 

• Att känna någon som känner någon som kan erbjuda ett jobb är Lätt. 
• Att få ett introduktionsbrev till en industrimagnat eller akademisk institution är Utmanande. 
• Att få gästinbjudan till en herrklubb är Svårt om man är man, och ännu svårare om man är 

kvinna. 

Krigsvetenskap (Sinne) 
Krigsvetenskapen är både akademisk och praktisk vetenskap. Utöver rent praktiskt hanterande av 
trupper och formationer så ingår även logistik. Dessutom kan man även välja ett av weldländska, 
meroviska eller saxländska som akademiskt språk. 

• Att identifiera truppslag är Mycket lätt 
• Att identifiera syftet med en trupps manöver är Utmanande till Mycket svårt, beroende på 

hur mycket överblick man har 

Färdigheten används ofta i fältslag. 

Ledarskap (Hjärta) 
Ledarskap handlar om att få soldater att utföra order, och omfattar personlighet, närvaro, karisma 
och till viss del även retorik.  

• Att få soldater att hålla ihop genom att få dem att hata en själv är Lätt 
• Att hålla moralen och stridsberedskapen uppe trots förnödenhetsbrist är Svårt 

Färdigheten används ofta i fältslag. Den används också för slag mot Stridsutmattning inför uppdrag. 

Leta (Sinne) 
Färdigheten handlar om att metodiskt och aktivt leta efter något som är dolt i ett begränsat område. 
Oftast är det mindre saker man letar efter, och framförallt är det letandet som är den aktiva 
handlingen. 

• Att hitta pappkartongen med hemliga papper under sängen är Lätt 
• Att hitta luckan till källaren under allt halm i ladugården är Utmanande 

Manövrer (Kvickhet, Finess) 
Manövrer omfattar alla former av rörlighet, ofta under strid: hoppa, klättra, ducka, åla sig fram, 
krypa et cetera. 

Även att rida ingår i Manövrer, eftersom de flesta landsortsbor (dvs de flesta) och många stadsbor 
kan rida någotsånär, och ritt är obligatoriskt bland officerare. 



Blå Himmel: Färdigheter  7 
 

• Att repellera ner för ett rep är Lätt 
• Att hoppa över en fyra meter bred klyfta är Utmanande 
• Att klättra upp för en klippvägg är Svårt 
• Att rida genom en skog är Lätt. 
• Att rida över Ingenmansland är Utmanande. 

Färdigheten kan användas som försvarsslag i strid. 

Medicin, kaskadfärdighet (Sinne) 
Medicin är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en 
medicinsk disciplin som man behärskar. Dessutom kan man välja ett av klassisk tiberiska eller 
langosinska som akademiskt språk. 

• Trauma 
• Kirurgi 
• Farmakologi 
• Psykologi 

Den vanligaste användningen av färdigheten lär vara att ta hand om skadade, dvs disciplinen Trauma. 
Även att behandla granatchock (disciplinen Psykologi) kan vara intressant. Mer information om hur 
man använder Medicin för att behandla skador står att finna i kapitlet Strid i Blå Himmel. 

• Att stabilisera en Allvarligt skadad person så att denne kan flyttas är Lätt 
• Att stabilisera en Kritiskt skadad person så att denne inte dör av sina skador är Utmanande 

Motorfordon (Finess) 
Det är normalt inte svårt att framföra motorfordon, och det är inte många länder som har infört 
någon form av körkortskrav. Weldland är ett av de få som har ett genomgående utbildnings- och 
prövoförfarande. Ett problem i sammanhanget är att det inte finns något enhetligt sätt att 
kontrollera fordonen, utan alla har styrdon och reglage på sina sätt. 

• Att köra över en åker är Lätt. 
• Att köra över Ingenmansland är Utmanande 
• Att köra över en improviserad stockbro när den ordinarie bron har rasat är Svårt 

Vanligen används inte färdigheten alls. Den är mest intressant att använda i motsatta slag i 
fordonsjakter, eller som svårighet för att föra fordonet över svår terräng eller något hinder. 
Färdigheten kan också användas under längre förflyttningar. Om slaget misslyckas så inträffar något 
problem som måste åtgärdas innan färden fortsätter. 

Musik (Hjärta, Finess) 
Musik är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en 
musikalisk disciplin som man behärskar. 

• Sång 
• Klaviatur 
• Stråkinstrument 
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• Träblås 
• Bleckblås 
• Slagverk 
• Komposition 

Det är inte ovanligt att kunna spela någon form av instrument eller sjunga. Tvärtom anses det vara en 
del av allmänbildningen.  

Färdigheten används vanligen inte alls, utan bara för att veta huruvida man kan musicera eller inte 
och ungefär hur bra. I vissa fall används den som en sammansatt handling för att få någon form av 
kvalitetsmått. 

Naturvetenskap, kaskadfärdighet (Sinne) 
Naturvetenskap är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man 
välja en naturvetenskaplig disciplin som man behärskar. Dessutom kan man välja ett av saxländska 
eller langosinska som akademiskt språk. 

• Biologi 
• Fysik 
• Kemi 
• Astronomi 
• Geologi 
• Matematik 

Eftersom Blå Himmel sällan handlar om naturvetenskaplig forskning så lär det vanligaste 
användningsområdet vara för kunskap och kontaktnät. Vanligen används kvalitetsslag eller 
sammansatta slag: ju högre kvalitet desto mer vet man.  

Navigation (Sinne) 
Navigation är en samling av tekniker som används för att bestämma var man är på jordklotet och 
utifrån det bestämma hur man ska färdas vidare för att nå sin destination. Teknikerna omfattar bland 
annat karta eller sjökort, kompass, död räkning, astronomisk navigation och kända landmärken, men 
inte satellitnavigation eller tröghetsnavigering. Radiopejling är endast experimentellt och inte 
praktiskt i flygmaskiner. 

Färdigheten används oftast för att bestämma sin position eller för att ta sig till sin destination. I båda 
fallen så slår man ett svårighetsslag. Om man inte lyckas så är det bara att försöka igen. Det tar lite 
längre tid, bara. 

• Att bestämma sin position efter landmärken är Lätt om man känner till dem, Svårt annars. 
• Att navigera efter död räkning beror på avståndet. Ju längre det är desto svårare är det. 
• Att navigera astronomiskt med en bra kronometer och klar himmel är Lätt. 
• Astronomisk navigation utan bra kronometer är Svårt. 
• Astronomisk navigation utan klar himmel är omöjligt. Då måste man gå efter landmärken och 

död räkning. 
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Närstrid (Kvickhet, Finess) 
På det moderna slagfältet används vanligen bajonett och gevärskolvar i närstrid. Kavalleriet använder 
fortfarande sablar, och mensurfäktning är ett mandomsprov vid akademier i norra Weldland. 

Färdigheten används vanligen som anfallsslag eller försvarsslag i strid. Om ens vapen har en 
Försvarsbonus så läggs den till försvarsslag. 

Färdigheten kan också användas för att sätta turordning. 

Resurser (Hjärta) 
Resurser är en något speciell färdighet. Den omfattar dels materiella resurser som man kan få tag på 
genom sitt förvaltande och sina befogenheter. Drivmedel, ammunition, manskap och förläggningar 
är typiska sådana resurser. 

Dels omfattar färdigheten rena rikedomar (dvs kontanter och bankkonton), dels låst kapital (gods, 
markägor, konst etc) och handhavande av kapital. Färdigheten omfattar inte vetenskapen ekonomi, 
som istället ligger som en disciplin under Humanistiska vetenskaper. 

Vanligen använder man färdigheten för att skaffa eller se om man har vissa materiella tillgångar. 
Detta beskrivs närmare i kapitlet Om utrustning. 

• Att få fram det bränsle och den ammunition man behöver inför ett uppdrag är Mycket lätt 
• Att få fram tidsbegränsade resurser inför ett uppdrag, så som artilleriunderstöd, är Lätt 
• Att få fram tids- och manskapsbegränsade resurser inför ett uppdrag, exempelvis 

infanteristöd, är Utmanande 
• Att få fram tids-, manskaps- och teknikbegränsade resurser, som understöd av ett flygskepp, 

är Svårt eller Mycket svårt. 
• Att få bifall när man frågar om en välbärgad borgares dotters hand är Utmanande 

Romans (Hjärta) 
Romanser är inte en privatsak. Det påverkar åtminstone familjen och ofta hela hembygden. Det 
handlar inte bara om att finna en partner som man kan leva ihop med i ett helt liv 
(utomäktenskapliga förhållanden är inte lika skandalöst som skilsmässa), utan även en partner som 
familjen och samhället kan acceptera. Väljer man fel på den punkten så blir man ofta utstött från 
båda, och det innebär att man tappar sitt sociala skyddsnät.  

Färdigheten handlar således inte bara om att uppvakta eller förföra ens tilltänkta, utan minst lika 
mycket att få familj och hembygd att acceptera denne. Dessutom finns det en hel del regler att tänka 
på, som exempelvis att man inte får gå för fort fram eller dra åt sig för mycket uppmärksamhet om 
saken innan förhållandet har accepterats. 

• Att ha en romans inom ens klass är Lätt. 
• Att ha en romans utanför sin klass är Utmanande. 
• Att få familjen att acceptera att man har en romans med någon som är under sin klass är 

Svårt. 
• Att få samhället att acceptera att man har en romans med någon som är över ens klass är 

Svårt. 
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Samband (Finess) 
Samband är den praktiska färdigheten att använda olika signaltekniker för att meddela sig. Tekniker 
kan vara löpare, flaggor, rökfacklor, ljusfacklor, brevduvor, telegraf, telefon och till och med 
radiotelegraf. Man står inför två problem: att meddelandet når fram och i tid och att det inte 
uppsnappas av fienden. Det förra handlar oftast om tekniska begränsningar; det senare omfattar 
även kryptering. 

• Att få fram meddelandet med telefoni eller telegrafi är Lätt. 
• Att få fram meddelandet med löpare eller flaggor är Utmanande. 
• Att få fram meddelandet med brevduvor är Svårt. 
• Rök- och ljusfacklor innebär att meddelandet är korta signalkoder. Att få fram meddelandet 

är Mycket lätt. 

Man använder motsatta slag för att förhindra att meddelandet snappas upp av fienden. Om fienden 
vinner så har de kommit över meddelandets innebörd. Man får en bonus på +6 om meddelandet 
skickas med telegraf, telefon eller löpare, eftersom fienden i dessa fall måste koppla in sig på tråden 
eller fånga löparen. 

Skytte (Kvickhet, Finess) 
Skjutvapnen är numera standard på slagfältet. Den normale infanteristen har ett gevär och den 
normale officeren har en pistol eller revolver. Storminfanteri kan ha maskinpistoler eller stormgevär. 
Maskingevär används som understöd.  

Färdigheten används vanligen som anfallsslag eller försvarsslag i markstrid.  

Spaning (Själ) 
Till skillnad från Leta så utförs Spaning mer passivt. Man vänder inte på allt och söker sig inte mot 
målet, utan väntar på att målet ska avslöja sig.  

Färdigheten används vanligen som ett motsatt slag mot Kamouflage. Den används också inför fältslag 
för att ge den egna sidan Omständigheter i form av goda underrättelser som ger den egna sidan en 
fördel. 

• Att upptäcka en kamouflerad stillaliggande krypskytt är Svårt 
• Att upptäcka en kamouflerad infanterist som rör sig över fältet är Lätt 

Spel, kaskadfärdighet (sinne) 
Spel är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja att 
behärska en speltyp. 

• Brädspel, exempelvis backgammon och schack 
• Frågespel 
• Sticktagningsspel, exempelvis whist 
• Kombinationsspel, exempelvis rummy eller mah jong 
• Hasardspel, exempelvis poker, baccarat eller black jack 
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Spel finns i många olika former, från sällskapsspel till rena turspel. En stor del av spelen spelas med 
kort, och brädspel står inte så högt i kurs, utom vissa anrika brädspel såsom backgammon och 
schack.  

Att spela spel avgörs i allmänhet som en social konflikt eller som ett motsatt slag. 

Språk, kaskadfärdighet (Sinne) 
Språk är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja att 
behärska ett språk utöver modersmålet och utöver eventuella akademiska språk. I språket ingår även 
skriftspråket. 

• Att hälsa, säga vad man heter och varifrån man kommer, beställa mat eller förstå en 
vägbeskrivning är Mycket lätt. 

• Att delta i en normal diskussion är Lätt. 
• Att föra en akademisk diskussion är Utmanande. 

Några möjliga språk: 

Språk Land 
Azovska Azovia, Meroviska kejsardömet 
Bosporiska Bosporien, västra Parthien 
Brevoriska Brevoria, Meroviska kejsardömet, Weldland 
Egeiska Egeia 
Fenniska Fennoskandien 
Frisländska Frisland 
Iberiska Iberia 
Javanesiska Java 
Kiringati Algoviska Kiringati 
Klassisk egeiska Dött, klassiskt språk 
Klassisk tiberiska Dött, klassiskt språk 
Kylariska Kylarien, Rikitien 
Langosinska Langosinien 
Lyoniska Lyonia 
Malayiska Malacca 
Mbali Weldländska östafrika 
Meroviska Meroviska kejsardömet 
Mzungu Weldländska östafrika 
Parthiska Parthien 
Polmeroviska Polmerovia 
Putonghua Zhongguo 
Saxländska Saxland 
Skandiska Fennoskandien 
Tiberiska Tiberiska statsfederationen 
Tofali Saxländska östafrika 
Travasiska Travasonien 
Urenska Urenien 
Weldländska Weldland 
Tabell: Lista över några språk och länderna där de talas 
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Akademiska språk: En del färdigheter ger tillgång till akademiska språk. Akademiska språk är sådana 
som man kan eftersom i stort sett all facklitteratur och alla avhandlingar om ens akademiska 
inriktning är skriven på språket. Språk som man behärskar för att de är akademiska språk skiljer sig 
från språk som man behärskar genom färdigheten Språk på så sätt att ens ordförråd är kraftigt 
inriktat mot facktermer och man talar med en ordentlig brytning.  

I en akademisk diskussion kan man välja att använda den färdighet som gav det akademiska språket, 
istället för färdigheten Språk. Däremot blir vardagligt talspråk besvärligt och att man aldrig kan utge 
sig för att vara infödd om man inte behärskar språket genom färdigheten Språk också.  

• Att hälsa, säga vad man heter och varifrån man kommer, beställa mat eller förstå en 
vägbeskrivning med ett akademiskt språk är Lätt. 

• Att delta i en normal diskussion med ett akademiskt språk är Utmanande. 
• Att föra en akademisk diskussion med ett akademiskt språk är Lätt. 

Stridsvana (Själ, Kraft) 
Stridens hetta är en mycket främmande plats, och det är väldigt lätt att man gör något dumt om man 
inte är van vid dess omänskliga förhållanden. Det är det som Stridsvana handlar om.  

Stridsvana används ofta för att sätta huvudpotten och i motsatta slag för att sätta turordning. 

Styrka (Själ, Kraft) 
Färdigheten handlar om styrka och styrketeknik, det vill säga hur mycket muskler man har och hur 
man använder dem så effektivt som möjligt.  

• Att lyfta upp sidan på en vagn så att någon fångad under vagnen kan dras loss är Svårt. 
• Att dra upp en kamrat med stridspackning genom en lucka är Utmanande. 
• Att lyfta en sårad kamrat på ryggen för att bära honom i säkerhet är Utmanande. 

Teknik (Finess) 
Teknik är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en 
teknisk disciplin som man behärskar.  

• Mekanisk teknik 
• Elektroteknik 

Teknik handlar om att bygga, underhålla och reparera mekaniska och elektriska maskiner, hela vägen 
från cyklar och pumpar till motorer.  

• Koppla in en telegraf eller fälttelefon är Lätt 
• Reparera eller bygga en elektrisk motor eller generator är Utmanande 
• Förstå hur en elektrisk motor eller generator fungerar är Lätt 
• Förstå hur en radioapparat fungerar är Lätt 
• Förstå hur en telegraf eller fälttelefon fungerar är Mycket lätt 
• Reparera eller bygga en radioapparat är Utmanande 
• Att få ordning på en kärvande cykelkedja är Mycket lätt 
• Att få ordning på en kärvande motor är Utmanande 
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• Att reparera en Lätt skadad flygmaskin är Lätt 
• Att reparera en Allvarligt skadad flygmaskin är Utmanande 
• Att reparera en Kritiskt skadad flygmaskin är Mycket svårt 

Uthållighet (Själ, Kraft) 
Uthållighet handlar om att stå ut med fysiska ansträngningar under längre tidsperioder.  

• Att bära en sårad kamrat i säkerhet över ingenmansland är Utmanande. 

Vildmarksvana (Själ, Kraft) 
Färdigheten behandlar överlevnad i vildmarken: vad som går att äta, vad som går att jaga, var man 
ska gå, var det finns dricksvatten, hur man gör upp eld med minimala resurser et cetera. Precis allt 
som en kraschad flygare behöver i fjärran alpdalar. 

• Att överleva en vecka i bergsterräng sommartid med ett flygplansvrak och en fallskärm som 
enda resurs är Utmanande. 

• Att överleva en vecka i bergsterräng vintertid med ett flygplansvrak och en fallskärm som 
enda resurs är Mycket svårt. 

Vinddjursritt (Kvickhet, Finess) 
Vinddjursritt är en svår konst. Man sitter på axlarna på en stor köttätande best med minimal 
säkerhetsutrustning och försöker få den att flyga dit man vill. Att ta hand om vinddjuret eller 
flygdraken ingår i färdigheten. 

• Att lyfta från en aerodrom är Lätt 
• Att landa på ett hustak utan att missa är Svårt 

Färdigheten används huvudsakligen i luftstrid. 

Vältalighet (Hjärta) 
Färdigheten omfattar att uttala sig väl i tal och skrift.  

• Att skriva en ilsken insändare i en tidning är Lätt. 
• Att skriva en kärleksdikt är Utmanande. 
• Att skriva en bra roman är Svårt (och tar tid). 
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Blå Himmel, Karaktärsdrag © Krister Sundelin 
Version 0.07, 2013-02-06 Om karaktärsdrag 
Blå Himmel är ett ensemblerollspel som handlar om flygares öden i det Stora kriget. Det handlar om 
deras upplevelser ihop, vilka de är, vad de råkar ut för, hur de påverkas av Kriget och hur de påverkar 
det. 

Karaktärsdrag finns inte bara till för att ge personlighet åt en rollperson som skiljer sig från andra 
rollpersoners. Det som de framförallt gör är att tala om vad spelaren vill att rollpersonens berättelser 
ska handla om.  

Hur man får karaktärsdrag 
Karaktärsdrag är spelvärden som visar rollpersonens tycke, smak, konflikter och motivationer. De 
talar om hur rollpersonen är, snarare än vad han kan (detta hanteras av färdigheter istället). 
Karaktärsdrag har inget siffervärde. De har bara ett namn, som man skriver upp på rollformuläret om 
man har karaktärsdraget.  

Karaktärsdrag som man inte har skriver man förstås inte upp. Antingen har man ett karaktärsdrag 
eller så har man det inte.  

Under rollpersonsgenereringen 
Under rollpersonsgenereringen får man karaktärsdrag från fyra källor: ras, nation, sysselsättning och 
bakgrund. Varje nation har ett antal karaktärsdrag, liksom varje ras. Från dessa får man välja ett som 
är det mest framträdande, antingen framträdande genom att man har det eller framträdande genom 
sin frånvaro. 

Det är inte säkert att karaktärsdrag från nation och ras stämmer: de är stereotyper som visar på vad 
allmänheten tycker och tror om ras respektive nation. Man får själv bestämma huruvida man delar 
ett karaktärsdrag från ras och nation eller inte. Om man inte gör det så sätter man den inom 
parentes. Det betyder att man inte har karaktärsdraget som individ, men eftersom det fortfarande är 
en del av den allmänna uppfattningen om hur rasen eller nationen är så delar man det indirekt som 
nationsmedborgare eller tillhörande ett släkte. 

Karaktärsdrag från bakgrunden är friare. När man skapar rollpersonen så får man även beskriva 
bakgrunden i tre stadier, uppväxt, sysselsättning och krigstjänst. Under uppväxt och krigstjänst så får 
man välja en egenskap per tillfälle, helt valfritt, så länge som den motiveras i 
bakgrundsbeskrivningen. 

När man väljer sysselsättningen så blir sysselsättningen också ett karaktärsdrag. Där har man inget 
val alls. 

När rollpersonen är färdig bör man ha totalt fyra karaktärsdrag: två karaktärsdrag från bakgrunden, 
ett från sysselsättningen, och ett från antingen ras eller nation. 
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Under spel 
Det är hyfsat lätt att byta ut karaktärsdrag. Efter att man har skördat ett karaktärsdrag så kan man 
antingen nollställa det och försöka plantera och skörda det igen i ett framtida spelmöte, men man 
kan också välja att byta ut det mot ett annat karaktärsdrag. Då markerar man att man är ”klar” med 
det gamla karaktärsdraget. Man lägger det bakom sig och tänker om, och personligheten utvecklas 
till en något annorlunda form. 

Man kan även få nya karaktärsdrag. Det sker mer sällan och oftast som resultat av omvälvande 
händelser i spelet. Exempelvis kan saker som att bli svårt sårad, bli förälskad, förlora någon nära 
anhörig eller god kamrat, eller fångad och torterad vara händelser som motiverar ett nytt 
karaktärsdrag. Som synes behöver inte händelsen vara traumatisk, utan kan även vara positiv, så 
länge som den är omvälvande. 

Man kan inte byta ut ras- och nationskaraktärsdrag. Däremot kan man sätta dem inom parentes. 
Man kan heller inte få nya ras- och nationskaraktärsdrag, men man kan ta bort en parentes runt 
omkring dem om det finns en. Övriga karaktärsdrag kan bytas ut om man vill. 

Vill du ha ett nytt karaktärsdrag, säg till i slutet på spelmötet och motivera varför. Om spelledaren 
tycker att det är en bra idé så brukar denne i allmänhet gå med på det. Det finns inga regelmässiga 
hinder, utan det handlar mest om att det inte ska komma i vägen för kampanjen och ligga i linje med 
rollpersonens karaktär. 

Vad man gör med karaktärsdrag 
Karaktärsdrag är spelarens sätt att tala om för de andra deltagarna vad man vill att berättelsen ska 
handla om när det gäller den egna rollpersonens berättelse. Om signalen fångas upp och används av 
andra deltagare så blir resultatet helt fantastiska berättelser om rollpersonen. Karaktärsdraget är 
också ett sätt att anstränga sig utöver det vanliga. 

För andra deltagare används karaktärsdragen för att få en bild av andras rollpersoner, som något 
som man kan greppa tag i för att skapa roliga berättelser, och som en källa för att bli bättre själv. 

Aktivera karaktärsdrag 
Det går att använda karaktärsdrag för att toppa slag. Genom att beskriva hur karaktärsdraget 
motiverar att försöker igen eller anstränger sig lite extra så kan man aktivera karaktärsdraget. Det 
ger +3 på slaget. Man kan aktivera ett karaktärsdrag en gång per spelmöte, och man kan bara 
använda ett karaktärsdrag per slag. Efter att karaktärsdraget har aktiveras, markera det med ett kryss 
så att det inte aktiveras igen. 

Ofta kan man plantera ett karaktärsdrag samtidigt som det aktiveras. Ibland kan man skörda ett 
karaktärsdrag på samma sätt. Så håll utkik efter dessa möjligheter. 

Box: Att aktivera karaktärsdrag 
• Kryssa för rutan Aktiverad vid ett karaktärsdrag. 
• Med ledning av karaktärsdraget som aktiverades, beskriv hur man försöker toppa. 
• Öka slaget med +3. 
• Beskriv det nya resultatet. 
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Karaktärsdragsberättelsen 
En karaktärsdragsberättelse är en sidoberättelse som handlar om en annan rollpersons 
karaktärsdrag. 

Längst ner på rollformuläret, under karaktärsdragen, så finns sektionen ”Karaktärsdragsberättelse”, 
där man kan anteckna en annan rollperson karaktärsdrag. Där finns också fyra kryssrutor, kallade 
Introduktion, Fördjupning, Svårighet och Avslut. 

I början på spelmötet så läser samtliga deltagare upp vilka karaktärsdrag som de har. Har något 
ändrats sedan föregående spelmöte så pekar man ut det nu. 

Om sektionen Karaktärsdragsberättelse är tom så väljer man en annan rollpersons karaktärsdrag och 
antecknar det plus den andra rollpersonens namn i sektionen. Om sektionen inte är tom så kan man 
byta ut det som står där, men man måste då sudda ur eventuella kryss i kryssrutorna så att man 
börjar om från början. 

Under spel försöker man sedan skapa en berättelse med utgångspunkt från den andra spelarens 
karaktärsdrag. Först introducerar man det i berättelsen, sedan fördjupar man det. Därefter skapar 
man en svårighet som måste överkommas, för att slutligen skapa ett avslut. Till det kan man låna 
eller skapa spelledarpersoner efter behov, och till och med ta på sig traditionella spelledaruppgifter 
genom att skapa regelutmaningar åt den andra rollpersonen.  

När varje steg är avklarat så kryssar man i respektive ruta. Varje gång man kryssar i en ruta så får man 
en kamratpoäng, som tack för hjälpen att skapa en häftig berättelse om en medspelares rollperson. 
Man kan lägga kamratpoänget i sin egen egopott, eller i den gemensamma kamratpölen. 

När spelmötet är över, och om alla fyra rutor är ikryssade, så får man två förbättringspoäng som tack. 
Därefter suddar man ut kryssen och textfälten. I början på nästa spelmöte så väljer man ett annat 
karaktärsdrag, helst från en annan rollperson.  

Om inte alla fyra rutor är ikryssade i slutet på spelmötet så kan man antingen fortsätta under nästa 
spelmöte, eller tömma kryssrutorna och byta karaktärsdrag i början på nästa spelmöte. 

Introduktion: Det första steget är att introducera karaktärsdraget. Spelaren som drar igång 
karaktärsdragsberättelsen för karaktärsdraget på tal och uppmärksammar de andra spelarna på det. 
Detta är ofta det enklaste steget.  

När den som har karaktärsdraget har uppmärksammat det, kryssa för detta steg. Man får också en 
kamratpoäng. 

Exempel: I början av första spelmötet väljer Fredrik karaktärsdraget ”Violinist” från 
Linneas rollperson, Hanna Schörer, och skriver upp det på rollformuläret under 
Karaktärsdragsberättelse. När Hanna Schörer flyttar in med Sofyja Naiman, Fredriks 
rollperson, på slottet så lägger Sofyja märke till violinfodralet i Hannas trosspackning. 
Så Sofyja tar upp ämnet för konversation, förvånad över att en ung flygfänrik har en 
violin i sin packning, och efter att Hanna bekräftat att det är hennes och att hon kan 
spela på den så blir rutan för Introduktion kryssad och Fredrik får en kamratpoäng. 
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Fördjupning: Nästa steg är att fördjupa karaktärsdraget. Då går man in i detalj på karaktärsdraget och 
lyfter fram varifrån det kommer, hur det ter sig, vilka problem det medför och så vidare. Detta steg är 
inte särskilt svårt, men det kräver ofta att man faktiskt pratar med den som har karaktärsdraget och 
har en konversation om det.  

Det kan vara knepigt om den som har karaktärsdraget inte vill prata om det. Det behöver inte vara 
spelarens egen rollperson som pratar med karaktärsdragets ägare, utan spelaren kan låna en 
spelledarperson för detta (såvida inte spelledaren lägger in sitt veto, vilket han inte bör göra).  

När den som har karaktärsdraget anser att det är fördjupat, kryssa för detta steg och inkassera en 
kamratpoäng. 

Exempel: En het sommardag landar Sofyja och Hanna på ett flygfält med sina 
flygmaskiner för att tanka, och under tiden som de väntar på bränsle och äter bröd och 
vattning stuvning från lånad snuskburk i skuggan, så passar Sofyja att ta upp den där 
violinen igen. Konversationen börjar med att Sofyja frågar hur Hanna lärt sig spela, och 
Hanna berättar om livet på flickskolan.  

Frågestunden fortsätter med att Hanna får berätta sin historia om hur hon och 
flickorna på skolan kallades in i Landsturm, hur vad som började som en lek vid 
vägspärrar och brandsprutor plötsligt blev blodigt allvar och strid, och hur hon efter 
flera år i Landsturm sökte sig vidare till flygkåren och Fehnmeyer-kåren när de väl 
drogs tillbaka från krigstjänst. Berättelsen slutar när Sofyja frågar vad som hände med 
skolkamraterna. ”De dog”, svarar Hanna. ”Av 250 flickor från Sehnhöher som kallades 
in var det femtiofyra som överlevde.” Och därmed är konversationen slut.  

Linnea anser att karaktärsdraget är fördjupat, inte så mycket för att det har handlat 
om hennes skicklighet om violinen, utan om bakgrunden då hon lärde sig. Fredrik 
kryssar Fördjupning och får en kamratpoäng. 

Svårighet: Det tredje steget är att skapa en utmaning, ett val, en vändpunkt eller en annan svårighet 
för karaktärsdraget.  

Det här kräver att spelaren tar lite spelledaransvar: man lånar eller skapar de resurser och 
spelledarpersoner som behövs (återigen kan spelledaren lägga in veto, men det borde inte ske så 
ofta). Man kan även begära tärningsslag om det behövs något avgörande, till och med sammansatta 
handlingar eller sociala konflikter. Man kan till och med använda existerande handlingar och sociala 
konflikter som medel för att skapa utmaningen för karaktärsdraget. 

När utmaningen är över så kryssar man för detta steg. Det spelar ingen roll huruvida eventuella slag 
eller konflikter lyckas eller inte, utan det viktiga är att den är avgjord. Man får också ett 
kamratpoäng. 

Exempel: Nästa spelmöte tar Fredrik kontroll över friherinnan Wilhelmine Gustlof (med 
spelledarens goda vilja), och vid ett tillfälle så säger friherrinnan att hon har hört att 
fänrik Schörer är en god violinist, och undrar om hon skulle kunna tänka sig att 
underhålla efter middagen. Efter lite övertalning så går Hanna med på det. Till Hannas 



Blå Himmel, karaktärsdrag  5 
 

stora förvåning så gästas slottet av graf von Greiz, högsta hönset över Armégrupp syd. 
Friherrinnans dotter, Freda, ackompanjerar på piano. 

Fredrik tycker att det är läge för några färdighetsslag, och föreslår en sammansatt 
handling på tre Utmanande slag: först måste Freda slå ett slag för Musik (hon antas ha 
totalt +6 inklusive attribut) för piano, därefter behövs ett slag för Hannas färdighet 
Musik för violinen, och sedan ett slag för Etikett för att allmänt göra bra ifrån sig i 
högdjurs närvaro. 

Spelledaren slår Fredas slag, och lyckas. Sedan slår Linnea för Musik, och med Finess +3 
och Musik +4 så är det heller inte så svårt. Sedan kommer det svåra, Etikett. Hanna har 
Hjärta ±0 och inget i Etikett, så chansen är inte stor att lyckas. Å andra sidan, med två 
lyckade slag så är kvaliteten redan God, men det skulle inte sitta dumt med Superb 
kvalitet. Så Linnea spenderar två poäng från kamratpotten för att pressa, och rullar 
därmed tre tärningar istället för en. Den högsta tärningen utfaller på 8, vilket inte 
räcker för svårigheten.  

Men Linnea väljer att toppa slaget genom att kryssa karaktärsdraget Violinist, som det 
trots allt handlar om, och med totalt 8+3=11 brädar hon svårigheten. Linnea beskriver 
hur hon har svårt att hålla minnet av de fallna kamraterna från skolan och Landsturm i 
schack, men med gråten i halsen och tårar på kinderna avslutar hon koncerten med 
bravur. 

Alla är överens om att steget är avklarat, och Fredrik kryssar Svårighet och får en 
kamratpoäng. 

Avslut: Det sista steget är att knyta ihop säcken och avsluta karaktärsdragsberättelsen. Det kommer 
ofta ganska naturligt efter att svårigheten är avklarad. Det enda som behövs är att konsekvensen tas 
fram. Detta sker vanligen i samråd mellan spelaren, karaktärsdragets ägare och spelledaren.  

När man har ett avslut, kryssa för detta steg. Man får också ett kamratpoäng, och när spelmötet är 
över så får man två förbättringspoäng till. 

Exempel: Spelledaren beskriver hur de sista tonerna klingar ut, och det sedan blir tyst i 
salen. Efter en stunds tystnad reser sig graf von Greiz upp och applåderar. Därefter 
reser sig friherrinnan och applåderar hon med, sedan flottiljchefen och resten av 
publiken. Det är en given succé, och Hanna kan delvis lägga saknaden av sina fallna 
kamrater bakom sig.  

Fredrik kryssar Avslut och får en kamratpoäng. När spelmötet är slut kan han inhämta 
två förbättringspoäng. 

Skapa fler karaktärsdrag 
Det finns inga som helst hinder att skapa fler karaktärsdrag. Till skillnad från färdigheter så finns det 
inga betänkligheter angående ”karaktärsdragsinflation”. Man kan inte urvattna andra karaktärsdrag 
på samma sätt som man kan urvattna färdigheter. Så tycker man att ett karaktärsdrag inte är riktigt 
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rätt, eller om något karaktärsdrag saknas, så är det bara att skapa ett nytt. Det enda som man 
behöver göra är att bestämma ett namn på det nya karaktärsdraget och föreslå en kort beskrivning. 

Vad kan bli nya karaktärsdrag? 
Det finns många saker som kan bli karaktärsdrag. Grundregeln är att det inte får mätas av en 
färdighet eller attribut. ”Stark” eller ”Skicklig flygare” är två exempel på karaktärsdrag som inte bör 
godkännas: ”stark” täcks av attributet Kraft, och ”skicklig flygare” täcks av färdigheten Flygmaskiner. 

Utöver det är det nästan fritt fram. Här är några exempel på vad man kan göra: 

• Diverse artistiska inriktningar. ”Violinist” är ett exempel. 
• Alla personlighetsdrag. ”Dåligt självförtroende” eller ”stolt” är två bra exempel. 
• En del fysiska egenskaper som inte mäts av färdigheter eller attribut. Här kan vi nämna 

”Fumlig” eller ”Idrottare”. 
• Allting socialt. ”Adligt blod” är ett ypperligt exempel. 
• Det mesta som kommer från karriär och inte är färdigheter, till exempel ”Akademiker”. 

Karaktärsdragslista 
Detta är en lista över några tänkbara personliga karaktärsdrag. Ras- och nationskaraktärsdrag listas 
istället vid respektive beskrivning. 

• Adligt blod 
• Akademiker 
• Alkoholist 
• Arvtagare 
• Attraktiv 
• Befälsgrad 
• Begåvning 
• Bitter 
• Blyg 
• Brottsling 
• Bråkig 
• Dåligt 

självförtroende 
• Edsvuren 
• Egoistisk 
• Enkelspårig 
• Envis 
• Fattig 
• Fiende 
• Flerspråkig 
• Flygaräss 
• Fräck 
• Fobisk 

• Främling 
• Fumlig 
• Full av berättelser 
• Förlovad 
• Gammal 
• Gift 
• Gröngöling 
• Hedersskuld 
• Hemlighet 
• Hetlevrad 
• Hängiven 
• Idrottare 
• Impopulär 
• Impulsiv 
• Intuition 
• Karriärist 
• Klantig 
• Komisk 
• Livskris 
• Lättfotad 
• Lömsk 
• Narcissistisk 
• Nationalist 

• Nyfiken 
• Offentlig person 
• Olyckligt kär 
• Omoralisk 
• Populär 
• Prästvigd 
• Rampfeber 
• Rasist 
• Rebellisk 
• Respekterad 
• Räddhågsen 
• Skandal 
• Skolad 
• Skuldsatt 
• Snarstucken 
• Sorglös 
• Sportslig 
• Sprättig 
• Stolt 
• Svartsjuk 
• Traditionalist 
• Ung 
• Veteran 
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• Vidrest 

Beskrivningar av karaktärsdrag 
Adligt blod: Din familj är frälse. Det är möjligt att det inte spelar någon roll annat än att du har en 
titel, men det innebär åtminstone att du har klass även om du skulle sakna privilegier och land. Och 
det är viktigt: adlighet förpliktigar. Bestäm vad det är för en titel och vad det innebär. 

Akademiker: Det är inte alla som har förmånen att ha haft en högre utbildning. De flesta kommer 
inte längre än realen, om ens det. Bestäm vad det är du har studerat och vid vilket universitet. 

Alkoholist: Den där onda anden i flaskan har ett hårt grepp om din själ. Det kommer att sluta illa 
någon dag. 

Arvtagare: Du står härnäst i tur till familjeförmögenheten. Det kan vara land, pengar, företagsaktier 
och om du även har Adligt blod till och med en titel. Bestäm vilken person det är du kommer att få 
ärva när denne dör.  

Attraktiv: Du har utseendet på din sida. Det kan dock vara lite av en förbannelse, då en del kan bli 
besatta av vackra ting som du. 

Befälsgrad: Tekniskt sett har de flesta flygare befälsgrader, men de har sällan eller aldrig fört befäl 
över någon eller något annat än sitt eget flygplan. Du är en av dem som inte bara har en högre grad, 
utan även trycket bakom. Bestäm vilken grad du har och vad du har fört befäl över. 

Begåvning: Du kanske inte är nästa Mozart eller Rembrandt, men du skulle nog kunna leva på din 
begåvning, eller åtminstone underhålla dina flottiljkamrater. Välj ett område som omfattas av 
begåvningen. Det ska ha med någon form av kreativitet att göra, vanligen musik eller konst.  

Bitter: Någonting drog dig över gränsen. Vad det än var så har det stulit din framtidstro. Bestäm vad 
det var som hände, eller om det var en gradvis process. 

Blyg: Den där personen som står längs med väggen och inte vågar bjuda upp till dans, utan bara 
hoppas att någon ska komma fram, det är du det.  

Brottsling: I brottsregistret finns en diger lunta om dig och dina förbrytelser. En del har du tjänat av i 
fängelset eller straffbataljoner, i andra fall lyckades du undkomma. Bestäm vilken slags buse du är 
och några av dina försyndelser. 

Bråkig: De kallar dig för ett problem. Du menar att du inte tar skit. Du vet var gränserna går, för du 
har varit där och utforskat dem och gått över dem flera gånger. Du är starkare än de andra, men 
måste hela tiden bevisa det. 

Dåligt självförtroende: Du är lite av din egen fiende: du vågar inte lita på din egen förmåga och är 
rädd för att misslyckas. 

Edsvuren: Det finns något som du har svurit att göra. Den här eden går långt bortom familjeplikt och 
plikten gentemot fosterlandet. Det här är personligt, och det är större än livet. 
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Egoistisk: Du förtjänar bättre. Det är inte så att du är missunnsam gentemot andra och vill ha deras 
framgångar och tillhörigheter, det är bara det att du förtjänar det bättre än dem. Du är trots allt 
bättre. Allt det där borde ha tillfallit dig först. 

Enkelspårig: Du är lite fyrkantig. Du håller dig innanför ramarna, och tittar inte så mycket utanför 
dem för andra lösningar eller åsikter. Det kan till och med vara så att du direkt ogillar andra lösningar 
eller åsikter än din egen patentlösning. 

Envis: Du ger inte upp. Du kliver inte tillbaka, utan fortsätter att driva på tills du får din vilja igenom. 

Fattig: Den militära lönen är ju inte känd för att vara en god lön, men för dig är den faktiskt ett lyft. 
Inte för att det hjälper – omständigheterna gör att du ändå inte har något över. Bestäm vilka 
omständigheter som gör att du inte har det gott ställt. Är det en familj som behöver försörjas, eller 
en gammal skuld som släpar, eller är du helt enkelt bara dålig på att hantera pengar? 

Fiende: Du har en ärkefiende som du är ute efter att krossa. Och det är ömsesidigt – fienden är ute 
efter ditt blod! Bestäm vem fienden här, varför fienden är farlig och hur fiendskapen började och 
uttrycker sig. 

Flerspråkig: Du är född och uppvuxen med flera språk. Det kan bero på att du har emigrerat till ett 
annat land i tidig ålder, att du kommer från ett minoritetsfolk som har ett eget språk eller att dina 
föräldrar är från olika länder. Resultatet är att du har två modersmål. Bestäm ett andra språk och 
markera det som modersmål i tjänsteakten. 

Flygaräss: Att vara flygaräss innebär inte enbart att man har skjutit ner ett stort antal fiendeflygplan. 
Det innebär också att man är känd för det och att pressen följer ens förehavanden. Vilken var din 
första nedskjutning, och vilken nedskjutning är du mest känd för? 

Fräck: Du är uppstudsig och irriterande. 

Fobisk: Du har en irrationell rädsla för något. Beskriv vad din fobi omfattar och hur den uttrycker sig. 

Främling: Du hör inte hemma här. Du är i bästa fall civilisten bland militärerna, katten bland 
hermelinerna, alven bland människorna – den som definitivt inte passar in. I värsta fall tillhör du en 
minoritet som folk ser ner på: halvfolk, vagnsresande, zigenare, mörkhyade och annat skumt pack. 
Beskriv varför du inte hör hemma här. 

Fumlig: Du har tummen mitt i handen. Det är inte så att du är osmidig, du har bara en tendens att 
klanta dig då och då. 

Full av berättelser: Du minns det som det var igår och berättar gärna om det. Och om det inte var du 
som mindes det som det var igår så var det en kamrat som berättade det för dig. I vilket fall som 
helst så är det bara en av många bra historier som du sitter på. 

Förlovad: Det vankas bröllop om inte allt för avlägsen framtid. Bestäm vem det är du är förlovad i, 
och vad det är som hindrar er att göra det just nu. Är det motstånd från den andra partens föräldrar, 
avståndet mellan er, den ekonomiska situationen, eller något annat som hindrar bröllopet? 
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Gammal: Åldern börjar ta ut sin rätt. Å andra sidan har du ett helt livs erfarenhet att luta dig mot, 
även om du inte är i fysisk toppform. Bestäm vad som är det bästa och det sämsta med att vara 
gammal. 

Gift: Du har ingått det äkta ståndet. Beskriv din äkta hälft och vilka problem som finns i äktenskapet. 
Är det att ni saknar barn, någon som står emellan er, någonderas släkt, eller bara kriget i sig? 

Gröngöling: Du är helt ny från flygskolan. Även om du har erfarenhet från andra områden så är du 
färsk som flygare. Behöver du bevisa att du är något, eller är du helt bländad av att befinna dig bland 
riktiga flygare? 

Hedersskuld: Du står i skuld till någon. Bestäm vem det är och vilken sorts hedersskuld det är – och 
hur du strävar för att återgälda skulden. 

Hemlighet 

Hetlevrad 

Hängiven 

Idrottare 

Impopulär 

Impulsiv 

Intuition 

Karriärist 

Klantig 

Komisk 

Livskris 

Lättfotad 

Lömsk 

Narcissistisk 

Nationalist 

Nyfiken 

Offentlig person 

Olyckligt kär 

Omoralisk 

Populär 
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Prästvigd 

Rampfeber 

Rasist 

Rebellisk 

Respekterad 

Räddhågsen 

Skandal 

Skolad 

Skuldsatt 

Snarstucken 

Sorglös 

Sportslig 

Sprättig 

Stolt 

Svartsjuk 

Sångare 

Traditionalist 

Ung 

Veteran 

Vidrest 
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Blå Himmel, Handlingsresolution © Krister Sundelin 
Version 0.07, 2013-02-14 Grundregler 
Mycket av rollspel är i grunden bara gemensamt berättande – ”hittepå” om man vill. En spelare 
beskriver vad hans rollperson säger, någon annan spelare fyller på, spelledaren beskriver hur 
omgivningen reagerar och kanske tar en spelledarpersons repliker i sin mun, och så vidare. Det är 
inte krångligare än så. Man skapar en berättelse gemensamt. 

Handlingar 
Blå Himmel använder en rollspelsstil som bygger på handlingar. När man vill utöva inflytande på 
berättelsen så gör man det oftast genom att utföra en handling. En handling är ett försök att göra 
något. Spelaren berättar vad han vill uppnå, och det får något resultat som för berättelsen vidare. 

I många fall är handlingarna så vardagliga att utgången antingen är given eller inte spelar någon roll. 
Det är inte särskilt osannolikt att en normal person lyckas med att äta frukost eller få på sig kläderna. 
Det behöver man inga regler för.  

Andra handlingar beror till stor del på hur skicklig man är. I dessa fall tittar man på rollpersonens 
spelvärden och avgör om det räcker. Oftast är det spelledaren som gör bedömningen. Om värdet 
räcker så lyckas handlingen, och berättelsen drar iväg åt det hållet. 

Ibland kommer man till ett läge där det inte räcker, eftersom det finns så många utomstående 
omständigheter. En person som är bra på något har större chans att lyckas än någon som är dålig, 
men det är inte säkert att den bättre lyckas ändå. Det finns inget uppenbart resultat på dessa 
handlingar. Det är då tärningsslag och regler kommer in i bilden. 

Deklarera handlingar 
För att göra en handling så måste man deklarera handlingen. I princip handlar det om att man talar 
om vad man vill uppnå och hur man vill uppnå det. 

Om vi förutsätter att det inte är tydligt vad som händer, utan att regler måste appliceras och tolkas 
för att vi ska veta hur berättelsen fortsätter, så tar man nu fram tärningen, slår slag och tolkar 
resultatet. 

I vissa situationer (mestadels strid) så krävs det att man investerar något i handlingen. Det kan vara 
ammunition, energi eller vilja, men man har en begränsad mängd av det och det krävs tid för att fylla 
på det igen. I stridssituationer har deltagarna handlingspotter med handlingspoäng, och det är dessa 
man investerar i handlingen. I dessa situationer så betalar man för det mesta handlingspoäng när 
man deklarerar handlingar. 

Det är dock inte alltid man behöver spendera handlingspoäng i stridssituationer. Dessa handlingar 
kallas ”fria handlingar”. 
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Tärningen 
Blå Himmel använder sig av en tiosidig tärning numrerad från 0 till 9. Sådana tärningar finns i de 
flesta spelbutiker. Tärningen slås precis som vanligt och avläses uppifrån. Siffran 0 avläses som noll.  

Box: Hysteriska skäl 
I rollspelens barndom fanns det bara tiosidingar numrerade 0 till 9. Orsaken var att man ville ha 
möjligheten att ta fram procenttal genom att slå två tiosidingar och avläsa den ena som tiotal och 
den andra som ental. Alla andra tärningar gick från 1 och uppåt till skillnad från tiosidingarna. Så man 
kompromissade, och avläste 0 som 10 istället. Idag finns det tiosidingar som är numrerade 1 till 10, 
tiotalen 00 till 90, och alla möjliga andra varianter inklusive specialsymboler istället för siffror. 

T10-systemet håller sig till den gamla tärningen 0-9, och här betyder 0 noll och ingenting annat. En av 
orsakerna är regeln om extraslag. Om skalan är 1-10 och man slår om på det högsta resultatet så 
innebär det att man faktiskt aldrig kan slå exakt 10, eftersom extraslaget alltid är minst 1. Istället blir 
resultatet på skalan 1-9 följt av 11-19 följt av 21-29 och så vidare, och man kan aldrig få resultaten 
10, 20, 30 et cetera. Men läser man 0 som 0 istället för 10 så blir extraslaget minst 0, och då uppstår 
inga skumma hål i utfallskalan. 

Grundslagen 
Det finns två sätt att slå ett slag på: enkla slag och obegränsade slag. Ett enkelt slag används 
huvudsakligen när man har tid på sig och kan planera sin handling, medan det obegränsade slaget 
används när allt kan hända. Spelledaren avgör vilken sorts slag man ska slå.  

Oftast så ”slår man för” ett namngivet värde. Detta är spelterminologi som anger vilken färdighet 
och/eller vilket attribut som ska ingå.  

Enkelt slag 
Det enkla slaget är grunden i systemet. Det består av följande: 

• Ett slag med en tiosidig tärning. Kom ihåg att 0 avläses som noll, inte som 10 
• plus värdet på ett attribut 
• plus värdet på en färdighet 
• plus eventuella modifikationer 

Det vill säga, tärning + attribut + färdighet + modifikationer. Ju högre summan är desto bättre. Enkla 
slag används under rutinmässiga omständigheter utan stress. 

En annan hyfsat vanlig modifikation kommer från kaskadfärdigheter. Kaskadfärdigheter är 
färdigheter som har ett antal underdiscipliner som man får välja mellan. Ibland kan det hända att 
man kräver en underdisciplin. Det skrivs som ”slå för Färdighet (underdisciplin)”, exempelvis ”slå för 
Naturvetenskap (Matematik)”. Om man slår för en kaskadfärdighet, och om slaget kräver en viss 
underdisciplin, och om man saknar den underdisciplinen, så får man en modifikation på -3 på slaget. 

Obegränsat slag 
Ett obegränsat slag är ett slag som kan bli hur högt som helst. Det fungerar som ett enkelt slag med 
följande tillägg:  
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• Regeln om nio: Om man slår 9 på någon tärning i ett obegränsat slag, så slår man en tärning 
till och lägger till resultatet till det första utfallet. Om man slår 9 på den också så får man slå 
ännu en tärning, och fortsätter på det sättet så länge som man slår nior.  

• Regeln om noll: Om man slår 0 på första tärningen i ett slag mot motstånd eller svårighet så 
har handlingen automatiskt misslyckats. Slaget kan fortfarande toppas.  

o Om slaget dessutom är mindre än svårigheten eller motståndet så har slaget nollats, 
vilket innebär att man misslyckas och en komplikation inträffar. I strid finns särskilda 
regler som specificerar hur komplikationen ter sig. 

Ju högre summan är desto bättre. Obegränsade slag slås normalt i extraordinära omständigheter 
med mycket stress. 

Spärra slag 
Ett slag kan spärras på grund av egenskaper hos utrustning eller flygmaskiner, eller på grund av 
skador. Om ett slag spärras så slår man en extra tärning och väljer den sämsta. Ett spärrat slag kan 
inte pressas på något sätt, vare sig med handlingspoäng eller andra egenskaper.  

Spärrar är kumulativa. Om ett slag spärras från fler källor än en så slår man lika många extra 
tärningar (utöver den första) och väljer den sämsta.  

I beskrivningen när handlingen deklareras så bör man väva in egenskapen som spärrar slaget.  

Pressa slag 
Man kan pressa slag som konsekvens av egenskaper hos utrustning eller flygmaskiner. Dessutom kan 
man pressa slag genom att spendera handlingspoäng. Man kan bara pressa ett slag innan det slås, 
och man måste beskriva hur man pressar, i synnerhet om man använder egenskaper som 

Att pressa ett slag innebär att man slår fler tärningar än bara en, och väljer en av dem (vanligen den 
bästa). Dessa extra tärningar kan komma från egenskaper hos utrustning och flygmaskin, och man 
kan spendera handlingspoäng för att skaffa dem (se kapitlet Strid för mer information om 
handlingspoäng och kapitlen Flygmaskiner och Utrustning för mer information om egenskaper).  

Sedan slår man alla tärningarna och väljer ett tärningsutfall (vanligen den bästa). Alla andra tärningar 
ignoreras. Slagets resultat räknas från den valda tärningen. Regeln om nio och noll gäller förstås för 
den valda tärningen. 

Resultat 
Det finns två sätt att bedöma resultatet av ett slag. 

• Svårighet: används när man vill veta huruvida man klarar ett specifikt problem eller inte. 
• Motstånd: används när man vill veta vem av flera deltagare som gör bäst ifrån sig.  

 

Svårighet 
Svårighet används när man försöker utföra en statisk handling, det vill säga en handling som inte 
lyckas automatiskt men inte nödvändigtvis beror på att det finns någon som försöker hindra en.  
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I så fall jämför man ett slag med en svårighet för att se hur väl det gick.  

• Slaget nollas: Handlingen misslyckas och resulterar i någon form av komplikationer.  
• Slaget är mindre än svårigheten: Handlingen misslyckas.  
• Slaget är lika med svårigheten: Handlingen lyckas men någon form av komplikationer 

uppstår.  
• Slaget är större än svårigheten: Handlingen lyckas.  

Följande svårigheter används som riktlinje: 

• 3: Mycket lätt. Det kan till och med ett barn klara. För det mesta behöver man inte slå om 
svårigheten är Mycket lätt. 

• 6: Lätt. Framgång är inte garanterad, men mycket sannolik. 
• 9: Utmanande. Det är inte säkert att det fungerar. Detta är någon form av standardsvårighet 

i Blå Himmel. Om inget annat sägs eller bedöms så kan man i stort sett utgå från att 
svårigheten är Utmanande. 

• 12: Svårt. Det är nästan mer troligt att det inte fungerar, om man inte kan sina saker. 
• 15: Mycket svårt. Det här kräver en ansträngning eller förmåga som är nästan men inte 

riktigt övermänsklig.  

Motstånd 
Motståndsslag används när en person vill motstå en annan persons handling. I så fall jämför man 
slagen med varandra, istället för med en svårighet. Det finns fyra möjliga resultat av motståndsslag.  

• Båda sidor nollas: båda sidorna misslyckas och det blir oavgjort av den anledningen.  
• Ena sidan nollas, andra inte: Den sida som nollas misslyckas. Den andra sidan vinner 

situationen.  
• Ena sidans slag är högre än den andra sidans: den som fick högst slag vinner situationen.  
• Slagen är lika: den som aktiverar handlingen lyckas, den som motstår misslyckas, men någon 

form av komplikation inträffar. 

Box: Om svårighet och modifikationer 
• Svårighet reflekterar yttre omständigheter som påverkar handlingen oavsett vem som gör 

den.  
• Modifikationer är saker som påverkar handlingen endast för den som utför den. De beror 

endast på personen som utför den. 

Kvalitet 
Svårighetsslag och motståndsslag besvarar bara huruvida man lyckades eller inte, samt huruvida en 
komplikation uppstår eller inte.  

Vill man veta hur väl man lyckas så tar man till sammansatta handlingar. Sammansatta handlingar är 
egentligen en serie andra slag för en eller flera färdigheter, som används i situationer som är 
krävande och omfattande och spänner över antingen flera separata uppgifter, eller flera separata 
färdigheter, och där man vill ha en gradering av resultatet. Typiska sådana situationer skulle kunna 
vara undersökningar, konstruktionsarbeten eller logistiska problem.  
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Det finns två variabler att bolla med i en sammansatt handling.  

• Normalt använder man mellan tre och fem färdigheter i en komplex handling. Antalet 
färdigheter beror på hur omfattande och bred uppgiften är.  

• Man kan variera svårigheten på slagen beroende på hur komplex varje deluppgift är. 

När det är bestämt så slår man slag för färdigheterna mot respektive svårighet. Slagen behöver inte 
slås av samma person, utan kan fördelas på flera spelare. Beroende på hur många slag som lyckas så 
kan man få olika kvalitet på det sammanslagna resultatet. Det finns fem nivåer på resultatet: 

• Undermålig kvalitet: Detta är att betrakta som ett misslyckande. Man kommer inte fram till 
en lösning på problemet eller hittar inte informationen man söker efter. 

• Låg kvalitet: Detta är också ett misslyckande men med ”tröstpris”. Man finner inte lösningen 
på problemet eller informationen man söker efter. Däremot kan man ha kommit att lösa ett 
delproblem eller hittat någon annan information. Det viktiga är att det som spelaren försökte 
uppnå inte uppnås, men att spelaren får någon annan sekundäreffekt. 

• Marginell kvalitet: Man uppnår det önskade resultatet, men inte mer. Det är ett blygsamt 
resultat, men dock en framgång. Spelaren får inga extra köttben, utan precis så mycket så att 
det fortfarande kan räknas som en framgång. 

• God kvalitet: Man uppnår det önskade resultatet och mer därtill. Det är ett gott hantverk 
som man kan vara stolt över.  

• Superb kvalitet: Detta är en fullständig framgång.  

 Antal lyckade slag 
Omfattning 0 1 2 3 4 5 
3 slag Undermålig Marginell  God Superb – – 
4 slag Undermålig  Låg Marginell God Superb  
5 slag Undermålig Undermålig Låg Marginell God Superb 
 

Ibland är hela uppgiften en helhet: man uppnår inte något resultat förrän sista slaget slagits 
(konstruktionsarbeten, exempelvis). Ibland är hela uppgiften progressiv, då man får delresultat under 
arbetets gång. Om uppgiften är progressiv så börjar man inte få information förrän antalet lyckade 
slag dittills når upp till Låg kvalitet.  
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Sociala konflikter, © Krister Sundelin 
Version 0.10, 2013-03-16 Konflikter 
En social konflikt börjar ofta som en debatt, diskussion eller förhandling mellan två eller flera parter, 
som rollgestaltas efter bästa förmåga av inblandade deltagare. Till slut når man en punkt då man 
behöver ett avgörande och det inte kommer naturligt från rollgestaltandet och man tycket att 
spelvärden borde spela roll. Då tar man till konfliktreglerna. 

Konfliktreglerna används när båda är intresserade av att försöka nå ett avslut, men inte är överens 
om villkoren. Om någon part inte ens är intresserad av att nå ett avslut så används inte 
konfliktreglerna alls. 

Hur konflikten går till 
• Definiera konfliktens mål. 
• Definiera konfliktens typ. 
• Definiera konfliktens nivå. 
• Slå slag. 
• Förloraren får välja mellan att acceptera resultatet varvid vinnarens mål inträffar, eller att 

vägra att acceptera förlusten och ta en konsekvens. 
• Vägrar förloraren att acceptera förlusten så får förloraren välja mellan att lämna konflikten 

och få en konsekvens till, eller konflikten.  

Mål 
Båda parter måste sätta upp ett mål för konflikten. Ett mål måste vara någonting konkret som man 
vill uppnå med konflikten. Det räcker inte med att inte råka ut för den andra partens mål, eftersom 
önskan att inte utföra motpartens mål alltid är implicit. Om det inte finns något mål så har man ingen 
konflikt, utan det krävs motstridiga mål. 

Antag till exempel att partisanen Höcke försöker få major Stravayev att gömma en bomb i flottiljens 
bränsleförråd. Om Stravayevs ”mål” bara är att inte gömma bomben så är det ingen konflikt, 
eftersom det bara är Höcke som har ett mål. Om Stravayev däremot säger att hans mål är att få 
Höcke att sluta med sådana där dumheter, då är det en konflikt.  

Konflikttyper 
Man måste definiera hur konflikten ska avgöras. Det här avgörs genom samstämmighet, men är ofta 
ganska uppenbart efter omständigheterna och typen av konflikt.  

Diskussion: En diskussion är ett meningsutbyte mellan flera parter, med syfte om att övertyga de 
andra eller föra fram en poäng. Det är svårt att kliva ut ur en diskussion, eftersom det oftare 
uppfattas som att man ger upp diskussionen. 
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En diskussion är inte en metod att kontrollera en spelledarpersons eller rollpersons sinne. Det är 
visserligen möjligt, men det är inte målet. En diskussionskonflikt kan däremot tvinga någon part att 
gå med på något, om än temporärt. 

• Möjliga Konsekvenser: Knäckt, Förbannad, Dålig förlorare 

Debatt: En debatt är ett meningsutbyte mellan flera parter, med syfte om att övertyga åhörarna eller 
föra fram en poäng. Debatten behöver inte ske muntligt inför publik, utan kan lika gärna ske skriftigt i 
dagspressen. Debatter är ofta modererade på något sätt så att fältet är så jämt som möjligt. På 
samma sätt som att det är svårt att kliva ut ur en diskussion så är det svårt att kliva ut ur en debatt 
utan att det ses som att man ger upp. 

Liksom diskussionen är debatten inte en metod att kontrollera en spelledarpersons eller rollpersons 
sinne. Debatten är till för att vinna publikens favör, inte övertyga motståndaren. 

• Möjliga Konsekvenser: Förtroenderas, Överbevisad, Åtlöje 

Förhandling: Att förhandla innebär att man försöker komma fram till någon form av avtal, där båda 
vill ha ett så bra avtal som möjligt.  

Återigen handlar förhandlingen inte om att kontrollera en spelledarpersons eller rollpersons sinne. 
Eventuella åsikter ändras inte i och med förhandlingen, endast avtalstexten. 

• Möjliga Konsekvenser: Affärsmotgång, Aktieras, Försvagad position 

Romans: En romans är inte bara en konflikt mellan personer, utan lika mycket en konflikt internt om 
att våga ta steget fullt ut. Konflikten handlar i så fall också om att bygga förtroende mellan 
personerna så att de vågar ta steget, likaväl som att knuffa någon ut för stupet. 

• Möjliga Konsekvenser: Brustet hjärta, Sviken, Bitter 

Konfliktnivåer 
En konflikt sker på fyra möjliga nivåer. 

• Vänskaplig: En gemytlig och vänskaplig anda råder i konflikten. Båda parter går in för att 
hitta en konstruktiv lösning på problemet, även om de har motsatta åsikter.  

• Civiliserad: Båda parter är artiga och korrekta. Visserligen är de båda fortfarande ute efter 
att få en konstruktiv lösning, men det sker inte av omtanke om den andra parten utan är 
huvudsakligen för formens skull. 

• Hetsig: Giftigheter förekommer i samtalet, och det är inte längre nödvändigt att hålla sig till 
protokollet. Höjda röster kan förekomma. Det är inte längre så viktigt att motparten är nöjd 
med resultatet, utan att man når ett avslut som är bra för en själv. 

• Fientlig: Alla medel utom våld är tillåtna. Rösterna är höjda, utpressningar och hotelser 
förekommer, och allt utom direkt våld används.  

Båda sidor väljer ingångsnivå på konflikten, och den mest fientliga nivån används.  
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Själva konflikten 
När mål och typ av konflikt är bestämda så slår de båda inblandade parterna ett motsatt slag för 
relevanta färdigheter. Slagen kan toppas, men eftersom det inte finns handlingspotter så får man 
handlingspoäng ta från kamratpotten eller egopotten om man vill toppa. Man kan även toppa slag 
genom att aktivera karaktärsdrag. 

Det finns två utfall: en av de båda sidorna förlorar (och den andra sidan vinner således), eller det blir 
oavgjort.  

Om någon sida förlorar så har förloraren följande val: 

• Acceptera förlusten, och vinnaren uppnår sitt mål. Konflikten slutar då. 
• Vägra att acceptera förlusten och stegra konflikten. Vinnaren uppnår inte sitt mål, men 

förloraren får istället en konsekvens. Därefter väljer förloraren en mer allvarlig konfliktnivå 
än den nuvarande, och man gör om processen. 

• Vägra att acceptera förlusten och kliva ur. Vinnaren uppnår inte sitt mål, men förloraren får 
istället två Konsekvenser. Därefter är konflikten över. 

Blir det oavgjort så får ingen sida igenom sitt mål. I så fall får båda sidor välja att stegra konflikten och 
i så fall till vilken nivå. Om båda sidor stegrar konflikten så blir den nya nivån den mest allvarliga av de 
som valts. 

Stegra konflikten 
Väljer man att stegra konflikten så väljer man en ny konfliktnivå som är högre än den nuvarande. Är 
nivån Vänskaplig så kan man stegra den till Civiliserad, Hetsig eller Fientlig. Man kan även välja att ta 
till våld, vid vilket en strid utbryter. 

Är konflikten på nivån Fientlig så kan man inte stegra konflikten mer. I så fall måste man antingen 
starta en strid, eller bara ta två Konsekvenser och kliva ur konflikten. 

Konsekvenser 
Konsekvenser är kvarstående men tillfälliga värden som man får av att vägra att acceptera förlusten i 
en konflikt. De är så att säga ”traumat” av att bli besegrad utan att acceptera motståndarens villkor. 
De skrivs upp under Konsekvenser på rollformuläret.   

Så länge man har minst en konsekvens så spärras slag för handlingar med en tärning tills man kan 
göra sig av med konsekvenserna.  

Den som förlorar konflikten väljer en konsekvens beroende på konfliktens typ och som reflekterar 
känsloläget efter förlusten. Därefter sätter man värdet på konsekvensen beroende på konfliktens 
nivå: 

• Fientlig: 3 
• Hetsig: 2 
• Civiliserad: 1 
• Vänskaplig: 1 
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Man kan få konsekvenser från andra händelser också. Ett typiskt exempel är i vissa fall när man 
behandlas för skador men väljer att kliva ur sjuksängen innan skadan är helt läkt (se läkningsreglerna 
i kapitlet Om striden). 

Om man redan har ett värde i konsekvensen så minskas det existerande värdet: en konsekvens på 2 
som får 3 till hamnar alltså på 5 totalt.  

Man blir av med konsekvenser genom att spendera dem. Genom att gestalta hur man ger utlopp för 
frustrationen över konsekvensen när man deklarerar en handling så kan man spärra ett slag. Denna 
spärr är utöver alla andra spärrar, inklusive den man får för att man har konsekvensen (det vill säga 
en spärr för att man har konsekvensen och en spärr till för att man försöker spendera den). Oavsett 
hur handlingen går så minskar konsekvensen med ett. 

Triviala konflikter 
En konflikt kan vara mindre viktig. Den betecknas då som trivial. En trivial konflikt är en sådan som 
inte har några bestående effekter och som man snabbt skakar av sig och glömmer. 

En trivial konflikt innebär att konsekvensen bara varar tills scenen är slut. En konsekvens från en 
trivial konflikt spärrar slag bara tills scenen är slut. Därefter försvinner konsekvensen. 
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Strid i Blå Himmel, © Krister Sundelin 
Version 0.23, 2013-02-14 Strid i Blå Himmel 
Det stora kriget pågår fortfarande, och även om kriget har mattats av och det förekommer 
eldupphörsavtal (som Fehnmeyer-kåren har i uppgift att förhandla och övervaka) så är det knappast 
lugnt och stilla på fronten. Båda sidor är fortfarande vaksamma och förväntar sig hela tiden på att 
fienden ska utnyttja lugnet för att bygga upp styrkorna och anfalla. Som om inte det var nog så finns 
det dessutom andra problem: partisaner och motståndsmän i ockuperade områden har sällan skrivit 
under något eldupphör, om det ens finns.  

Så konflikter är det gott om, och det är egentligen mest en tidsfråga innan det drabbar 
rollpersonerna.  

Det här kapitlet handlar om striden och reglerna kring den. Striden och dess förlopp kommer först att 
beskrivas med utgångspunkt från flygstrid. Därefter kommer skillnaderna mellan luftstrid och 
markstrid beskrivas. 

Om luftstriden 
Det har inte gått mer än tjugo år sedan den första riktiga flygmaskinen kom upp i luften, men under 
de två decennierna så har luftstriden utvecklats till en konst. Först användes de för spaning åt 
artilleriet, så till att börja med sköt piloter på varandra med revolvrar och släppte bomber över 
sittbrunnens kant för hand. Allt eftersom tiden och utvecklingen gick så fick flygplanen maskingevär 
och bombfästen, och de första renodlade jaktflygplanen och bombflygplanen utvecklades. Kriget 
hade fått sina flygande verktyg, och med verktygen kom konsten att använda dem. 

Luftstridskonstens grund ligger i det faktum att alla manövrer som ett flygplan gör kräver energi, 
eftersom man riktar om flygplanets rörelse från ett håll till ett annat. Dessvärre kan man med den 
primitiva teknik som används (enkla förbränningsmotorer eller i fallet med alvernas vinddjur, 
muskler) bara använda två saker för att få den energin, nämligen flygplanets höjd eller flygplanets 
fart. Motorn är inte kraftfull nog för att ge energin tillräckligt snabbt i luftstridens hårda svängar, så 
man får använda den energi som finns i form av fart och höjd, som snabbt kan omvandlas till de 
manövrer som krävs. Genom att offra en del av endera eller båda så får man den energi som krävs 
för att genomföra manövern. 

På grund av detta samband mellan energi, fart och höjd så har man en direkt koppling till 
handlingspotten. Handlingspottens storlek är helt enkelt hur mycket energi ett flygplan har. En bra 
flygmaskin kan antingen ha mer energi att hantera eller utnyttjar den som finns mer ekonomiskt.  
Det finns dessutom en liten aspekt i form av flygmaskinens vapen. Men framförallt har erfarenheten 
en stor roll vad gäller att hushålla med energin. En oerfaren pilot gör sig av med energin snabbare 
och kommer relativt snabbt upptäcka att han befinner sig på för låg höjd med för låg fart, och kan 
bara hoppas på att den andre får slut på ammunition tillräckligt fort. En mer erfaren pilot hushåller 
med energin och ammunitionen och kan därför verka längre. 
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Striden i korthet 
När striden börjar kommer ungefär följande att hända: 

• Som ett första steg så definieras slagfältet och fienden. Läget beskrivs, spelarna beskriver hur 
de tänker angripa, medan spelledaren beskriver hur fienden tänker angripa.  

o I och med detta delas striden in i kedjor och led. Anfallare, Mål, Hotade och Fria 
definieras. 

• Ungefär samtidigt som det händer så förbereds det speltekniska. En del av det här görs ofta i 
förväg, så att det går snabbt att komma igång.  

o Man lägger upp egenskapskort för deltagarna och deras utrustning. Varje spelare 
behöver ett kort per pryl som har egenskaper plus ett par kort med huvudpotten och 
egopotten, medan spelledarpersoner kan klara sig rätt fint med kryssrutor på 
papper. 

o På egenskapskorten definierar man handlingspotter. De obligatoriska som man inte 
kommer undan är egopotter och huvudpotter. Därtill kommer extrapotter från 
Egenskaper. Extrapotter är antingen bonuspotter som ger extra handlingspoäng, 
eller begränsningspotter som tar poäng från huvudpotten. 

• När det är klart börjar striden. Striden berättas i rundor. 

o Varje kedja spelas i några rundor. Sedan byter man till en annan kedja. 
o I varje runda har deltagarna i kedjan möjlighet att utföra en handling. Man kan låta bli 

att utföra en handling om man vill. 
o De deltagare som utför en handling betalar en handlingspoäng och beskriver hur 

handlingarna inleds.  
o Påverkade parter kommer att reagera på det och använda handlingspoäng på 

mothandlingar och turordning på egna handlingar.  
o Tärningar slås och resultat beräknas. Eventuellt spenderas fler poäng för att höja 

resultaten, på båda sidor. 
o Resultatet beskrivs. 
o När alla handlingar har utförts börjar en ny runda.  

• Till slut kommer striden ta slut, antingen för att en sida blir besegrad eller för att båda sidor 
väljer att avsluta striden. 

Resultatet 
En strid tar antingen slut när en part i striden är tillintetgjord och därmed har förlorat, eller när ingen 
part vill använda fler handlingspoäng. Om ena parten är tillintetgjord så är det inget mer att säga om 
saken. Striden är över, ena sidan vann, andra sidan förlorade.  

Om ingen vill använda fler handlingspoäng så dör striden ut. Det händer för det mesta på ett av två 
sätt: antingen har båda parter ungefär lika många handlingspoäng kvar, eller så har en sida ett klart 
övertag. Om båda parter har ungefär lika många handlingspoäng kvar så har ingen vunnit eller 
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förlorat: båda parter drar sig tillbaka. Eventuellt kan de försöka igen senare, efter att ha omgrupperat 
eller hämtat sig.  

Att sätta upp handlingspotterna 
Varje gång man vill göra något så måste man betala en handlingspoäng. Handlingspoäng är den 
mängd resurser man får genom vana, erfarenhet, utrustning och uthållighet, och det är den 
viktigaste resursen i striden. Mer erfarna veteraner har fler poäng än nybörjare; mer välutrustade 
och beväpnade soldater har fler poäng än en bonde med en grep.  

Handlingspoäng organiseras i potter, där varje pott representerar en viss egenskap i striden. Det kan 
vara ork, energi, argument, fart och höjd, ammunition eller vilja. Det viktiga med dem är att de kan ta 
slut; i så fall så är egenskapen inte längre en viktig faktor. Tar alla potter slut så kan personen inte 
längre göra några handlingar. 

Innan vi kan börja med striden så måste vi sätta upp handlingspotterna. Potterna är: 

• Kamratpotten och egopotten: sätts upp vid spelmötets början. Varje spelare får lika många 
poäng som värdet i Kamratskap. Dessa kan fördelas mellan egopotten som bara spelaren 
själv kan använda och kamratpotten som alla spelare kan använda. 

• Huvudpotten: sätts upp vid konfliktens början. Man får lika många poäng som summan av 
värdet på stridens tre viktigaste färdigheter. Hålla ordning på poängen 

Det är lite jobbigt att hålla ordning på handlingspoängen som siffror på ett papper, eller ännu värre i 
huvudet. Om man använder någon form av marker så blir det mycket lättare. Markerna kan vara 
spelmarker, pokermarker, tärningar, mynt, tändstickor eller vad man nu kan hitta. Pokermarker och 
tiosidiga tärningar är våra favoriter – pokermarker kan lätt staplas, och använder man tärningar så 
tar man en ”poäng” och slår den direkt, istället för att kasta en poäng och sedan leta upp sin tärning. 

För att göra det ännu lättare att hantera poängen så finns det egenskapskort. Varje kort 
representerar något som har egenskaper, exempelvis flygmaskiner eller vapen. Vid kanterna finns 
egenskaperna utskrivna: vid dessa lägger man sina potter. Ett av korten har egenskaperna Huvudpott 
och Egopott, och lite anvisningar om dessa. 

Kamratpotten och egopotten 
I början på spelmötet sätter man upp kamratpotten och egopotten. Kamratpotten är en gemensam 
resurs med handlingspoäng som vem som helst kan använda. Ett bra sätt att sätta upp den är med en 
skål som sätts i mitten på spelbordet som alla kan nå.  

Dessutom sätter man upp egopotten, som är rollpersonens privata resurspott. Egopotten finns på 
samma kort som huvudpotten. 

Varje spelare får lika många handlingspoäng som sin rollpersons värde i Kamratskap. Spelaren ska 
sedan bestämma vad han vill göra med dem. Spelaren kan fördela dem precis hur han vill: lägga allt i 
kamratpotten, behålla allt i egopotten, eller dela upp dem på det sätt som önskas. 
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Kamratpotten och egopotten sätts bara upp i början på spelmötet. Efter det så kan man ta poäng 
från dem, och det går att få extra poäng då och då som spelaren får fördela mellan kamratpotten och 
egopotten. Däremot fylls de inte på i början på konflikter. 

Box: Vad är det här bra för? 
Värdet Kamratskap motsvarar hur väl integrerad i gruppen rollpersonen är. Nykomlingar har ännu 
inte kommit in i gruppen, och har därför lägre värde i Kamratskap. Det uppstår lätt ett socialt tryck på 
nykomlingar att lägga allt i Kamratpotten och därmed offra sig för att kunna komma in i gruppen; ”de 
gamla” har större psykologisk frihet att göra som de vill, för de har redan bevisat sin lojalitet. 

Kamratpotten och egopotten är ett litet psykologiskt spel. Här får spelaren balansera mellan två val. 
Å ena sidan finns den egna säkerheten, egopotten, som är säkra resurser för spelaren. De poäng som 
hamnar i den potten vet spelaren alltid om att han kan få. Å andra sidan finns altruism och 
solidaritet, kamratpotten, som ökar överlevnadschansen för gruppen i stort, men som inte är säkra 
poäng för den spelare som bidrog till potten. Det kan ju hända att spelaren aldrig får möjlighet att 
använda ”sina” poäng som han lade till kamratpotten. 

Huvudpotten 
Huvudpotten är spelarens viktigaste resurs. Poäng från denna pott kan användas till vilka handlingar 
som helst. Huvudpotten sätts genom att slå ett slag för en passande färdighet. Så många 
handlingspoäng hamnar i huvudpotten. 

För oviktiga spelledarpersoner kan man ta den bästa färdigheten +7, vilket representerar ett 
generellt påslag för det bästa av två slag plus passande attribut. 

Box: Passande färdigheter 
Här är några förslag på passande färdigheter som man kan slå för när man ska bestämma 
huvudpotten: 

Flygstrid: Flygmaskiner, Stridsvana, Ledarskap, Krigsvetenskap, Vinddjursritt 

Avståndsstrid: Skytte, Stridsvana, Ledarskap, Krigsvetenskap 

Närstrid: Närstrid, Stridsvana, Manövrer 

Box: Bakhåll 
Vid bakhåll så pressar de som ligger i bakhåll sina slag för att sätta huvudpotten. 

Box: Potter i sammanfattning 
• Kamratpotten och den privata potten sätts upp under spelmötets början. 
• Huvudpotten sätts upp i konfliktens början. 

o Huvudpotten bestäms genom ett slag för en passande färdighet. 
o Ligger man i bakhåll så pressas slaget för att sätta huvudpotten. 
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Rundor 
Tidsmässigt delas varje delstrid in i rundor. I varje runda har deltagarna i en delstrid möjlighet ett 
utföra en handling vardera. De kan utföra hur många mothandlingar de vill, men bara en handling. 
Man behöver aldrig utföra en handling om man inte vill. Alla handlingar inträffar samtidigt, såvida 
inte någon sätter turordning. 

Rundor har ingen bestämd längd. De är så långa som krävs. En runda kan ta kort tid om det bara är 
några snabba skott, men längre tid om det är en luftduell om initiativet. 

Rundor i en delstrid är inte lika långa (eller många) som rundor i en annan delstrid. En delstrid kan 
ske på några få rundor under samma tidsrymd som en annan delstrid kan spelas ut under mängder 
med rundor. 

Varje runda utförs på samma sätt: 

• Alla spelare får deklarera handlingar först, i valfri ordning.  
• Därefter får spelledaren deklarera handlingar för spelledarpersoner, i valfri ordning, och 

betalar handlingspoäng för det. Inget slag slås än. 
• Deltagare får möjlighet att sätta turordning på handlingar. Det kostar ett handlingspoäng att 

sätta turordning. Turordningsslag slås och toppas för handlingspoäng om det behövs.  
• Handlingar utvärderas i turordning. Om flera handlingar utförs samtidigt så utförs de en åt 

gången, och resultatet bokförs efter att alla samtidiga handlingar utförts. 
• Den som deklarerade handlingen slår för sin handling. Slaget kan pressas innan det slås. 

o När som helst under rundan fram tills handlingen är färdigutvärderad så får målet för 
en handling deklarera en mothandling för att motstå handlingen. Även 
mothandlingen får pressas innan den slås. 

o Slaget för handlingen och mothandling får toppas för handlingspoäng om det behövs.  
o När ingen längre vill toppa slagen räknar man ut konsekvenserna av handlingen och 

mothandlingen.  
o När alla samtidiga handlingar har utförts så bokför man resultatet, och tar itu med 

nästa uppsättning samtidiga handlingar om sådan finns. 
• När alla handlingar är utvärderade så börjar man en ny runda. 

Vad man gör med handlingspotterna 
Handlingspoäng används för att utföra och hantera handlingar. Man kan använda dem för att 
deklarera handlingar, sätta turordning, toppa slag, och låsa upp Utslagen. 

En grundläggande princip är att varje gång man vill använda handlingspoäng så måste man förklara 
vad man vill uppnå och hur. Det sistnämnda är särskilt viktigt, eftersom det är det enda sättet att 
använda bonuspotter. Man kan inte använda poäng från en bonuspott om man inte motiverar varför 
just den potten passar bra in på handlingen man tänker utföra. Om man vill ta en poäng från potten 
Fart så måste man alltså tala om varför det är bra att ha fart när man ska utföra handlingen. 
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Deklarera handlingar  
Varje gång man vill göra något så talar man om vad man vill uppnå och hur man vill uppnå det. Det 
kallas att deklarera en handling. Tumregeln är att det kostar en handlingspoäng att deklarera en 
handling. Man kan deklarera en handling per runda. 

Om man inte tycker om att ens motståndare gör en handling så kan man själv göra en mothandling 
för att motstå handlingen. I så fall gör man precis som ovan: man talar om vilken handling man vill 
motstå, hur man försöker motstå den, och betalar en handlingspoäng ur en av potterna. I så fall blir 
så får de båda parterna slå ett motsatt slag. Vinner den som gör handlingen det motsatta slaget så 
inträffar den handlingen. Om den som gör mothandlingen vinner så inträffar inte handlingen. Man 
kan deklarera hur många mothandlingar som helst. 

Anfall och försvar är ett specialfall, som inte riktigt är ett motsatt slag, men ändå räknas som 
handling respektive mothandling. 

Handlingar deklareras i början på rundan. En mothandling behöver inte deklareras förrän handlingen 
som den motstår utförs, men man kan deklarera mothandlingen tidigare om man vill. 

Box: Handling eller mothandling 
Här är en sak som behöver förtydligas: vad är skillnaden på en handling som vill motsatt sak, och en 
mothandling? Antag att Schütz försöker tunnelrolla över anfallaren Dzjiba för att utmanövrera 
honom och göra honom till mål. Det är en handling, så än så länge är allting glasklart. Dzjiba är inte 
förtjust i det och tänker göra något åt saken. Han kan göra följande: 

• Deklarera en mothandling för att motstå Schütz manöver. Om Dzjiba brädar Schütz så blir 
resultatet att ingenting händer. Dzjiba svänger helt enkelt med och kvarstår som anfallare. 
Om Schütz vinner så blir han anfallare istället. 

• Deklarera en egen handling för att skjuta sönder Schütz samtidigt som Schütz försöker 
utmanövrera Dzjiba. Om Schütz är nedskjuten så spelar det inte så stor roll om han 
utmanövrerar eller inte. 

• Båda två: både deklarera en mothandling och en egen handling. I så fall kan det hända att 
mothandlingen gör att Dzjiba utmanövreras, och den andra handlingen gör att Schütz blir 
sönderskjuten. 

Så man kan se på det på det här sättet: en mothandling är till för att se till att en handling inte 
inträffar och är alltid beroende av den andra handlingen. En annan handling kan alltid stå för sig själv. 

Box: Att deklarera en handling 
• Handlingar deklareras i början av rundan, innan allting utförs. 
• Betala en handlingspoäng. 
• Med ledning av den pott man tog poängen ifrån, beskriv målet med handlingen. 
• När alla handlingar har deklarerats, slå tärningsslag och utvärdera resultatet i turordning.  
• Med ledning av tärningsslagets resultat, beskriv hur handlingen gick. 
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Box: Att deklarera en mothandling 
• När det finns en deklarerad handling som du vill motstå, betala en handlingspoäng, dock 

senast då själva handlingen börjar utvärderas. 
• Med ledning av den pott man tog poängen ifrån, beskriv hur handlingens motstås. 
• När den som har deklarerat handlingen slår tärningsslag, slå tärningsslag själv. 
• Beskrivningen av mothandlingens resultat bakas in beskrivningen av handlingens resultat. 

Pressa 
Vill man ta i lite extra så att resultatet blir säkrare så kan man använda handlingspoäng för att pressa.  

Man pressar ett slag genom att spendera ett antal handlingspoäng. Hur många handlingspoäng man 
vill använda bestämmer man själv, men poäng måste tas från en och samma pott. Varje 
handlingspoäng som spenderas på att pressa lägger till en tärning till högen som ska slås. När och hur 
egenskaper pressar slag beskrivs vid respektive egenskap, och det lägger också till tärningar till 
slaget. 

Sedan slår man alla tärningarna och väljer ett tärningsutfall (vanligen den bästa). Den valda tärningen 
används sedan för att summera ihop slaget. Alla andra tärningar ignoreras. 

Även skadeslag och stryktålighetsslag kan pressas. 

Turordning 
Om ingenting annat sägs så inträffar alla handlingar som deklareras i en runda samtidigt. Det innebär 
att man slår alla slag för alla samtidiga handlingar först, och efter att alla slag är färdiga så inträffar 
resultatet. Om Schütz försöker utmanövrera Dzjiba samtidigt som Dzjiba skjuter mot Schütz så slår 
Schütz sitt slag för manövern (med Dzjibas motslag) och Dzjiba slår sitt anfallsslag (med Schütz 
försvarsslag, och eventuellt slår Schütz sitt stryktålighetsslag också). Därefter tar båda handlingarna 
effekt samtidigt. 

Sätter man turordning på handlingar så kan man ändra på det och sätta att en handling inträffar före 
en annan. Det kostar en handlingspoäng att sätta turordning på en handling, och den handlingen 
inträffar alltså före de andra handlingarna. 

Om flera personer sätter turordning och deras handlingar inte står emot eller på andra sätt påverkar 
varandra så behöver man inte göra mer än så. Om handlingarna påverkar varandra så slår man ett 
motsatt slag för turordning. Vanligen är det ett slag för Stridsvana, men andra värden kan också 
användas beroende på vilken extrapott man använder för att sätta turordning, exempelvis 
Flygmaskiner, Vinddjursritt eller Skytte. Kvickhet och Sinne är de vanligaste attributen. Den som 
vinner turordningsslaget utför sin handling först.  

Turordningsslaget kan toppas. 

Mothandlingar kan man inte sätta turordning på. De inträffar alltid samtidigt som handlingen som 
motstås. 

Box: Att sätta turordning 
• Alla handlingar inträffar samtidigt i en runda om inte turordning sätts.  
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• För att sätta turordning, betala en handlingspoäng.  
o Om handlingar står emot varandra eller påverkar varandra, slå ett motsatt 

turordningsslag. 
o Den som vinner turordningsslaget gör sin handling först. 
o Turordningsslaget kan toppas. 

• Mothandlingar inträffar alltid som den handling som motstås. Sätts turordning på handlingen 
så följer mothandlingen med. Ingen turordning sätts på mothandlingen. 

• När man börjar utvärdera handlingen kan turordning inte längre sättas på den handlingen. 

Låsa upp Utslagen 
En rollperson som är Utslagen har väldigt begränsade möjligheter att göra saker. Det finns dock en 
möjlighet, och det är att tillfälligt låsa upp Utslagen. Man kan använda handlingspoäng för att strunta 
i att man är Utslagen under en handling. Handlingen kan vara en vanlig handling eller en 
mothandling. Så fort den handlingen är utförd så återgår man till att vara utslagen. 

Om man är Allvarligt skadad så kostar det en handlingspoäng att låsa upp Utslagen. Därefter kostar 
det ett poäng till att deklarera handlingen. Om man tar poäng från en begränsningspott för att låsa 
upp handlingen så hamnar -3-modifikationen på handlingsslaget. 

Om man är Kritiskt skadad så kostar det två handlingspoäng att låsa upp Utslagen. Därefter kostar 
det ett poäng till att deklarera handlingen. Om man tar poäng från en begränsningspott för att låsa 
upp handlingen så hamnar -3-modifikationen på handlingsslaget per poäng från någon 
begränsningspott. 

Lägen 
Grunden i flygstriden handlar om i vilket läge man befinner sig. Det finns fyra möjliga lägen: man kan 
vara anfallare, mål, hotad eller fri.  

• Anfallare är den som riktar in sig mot ett mål. Flera personer kan rikta in sig mot samma mål. 
De är i så fall alla anfallare mot det målet.  

• Mål är den som har en eller flera anfallare mot sig.  
• Hotad är den som tillsammans med andra är anfallare mot en fiende, samtidigt som någon 

av de andra anfallarna är mål. Hotad uppstår bara när det är fler än två inblandade i 
luftstriden.  

• Fri är den som varken är anfallare, mål eller hotad. 

Det är möjligt att vara anfallare och hotad samtidigt, och det är möjligt att vara anfallare och mål 
samtidigt. Man kan inte vara mål och hotad samtidigt. 

Kedjor 
Grupper av Anfallare och Mål kallas för kedjor. Den kortaste möjliga kedjan är två led lång: en grupp 
Anfallare bakom en grupp med ett Mål och eventuellt ett antal Hotade.  

I varje led i kedjan kan det finnas hur många flygmaskiner som helst. Alla anfallare i ett led riktar in 
sig mot ett mål i nästa led i kedjan. Övriga flygmaskiner i nästa led blir hotade.  
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Det finns ingen gräns på hur lång en kedja kan vara, och det finns heller ingen gräns på hur många 
kedjor som kan vara igång samtidigt.  

Hålla ordning på kedjor 
Det kan bli lite rörigt att hålla reda på kedjor i huvudet, så någon form av praktisk uppställning kan 
behövas. Det kan räcka med någon form av anteckningar på papper eller några spelmarkörer som 
man ställer upp i ordning för att representera leden i kedjan. Det man behöver hålla reda på är vilka 
flygmaskiner som tillhör vilket led, vilken ordning leden kommer i, och vilken flygmaskin i varje led 
som är mål för det bakomvarande ledet. Resten handlar bara om att hantera var någonstans i kedjan 
respektive flygmaskin är. 

Här är ett tips: rita en lång linje (”mållinjen”), lämpligen på ett stort papper. Marker som 
representerar flygplan ställs antingen på linjen om de är Mål, eller utåt sidorna från målet om de är 
Hotade men i samma led. Marker som inte står i något led är Fria, och alla flygmaskiner i 
bakomvarande led är Anfallare mot målet i framförvarande led.  

Här är ett exempel på sex flygmaskiner i tre led (här representerade av flygarnas namn): 

Schörer  Vladimir    
Schütz  Dzjiga  Kätze  flygriktningen 
  Ljubov    
Figur: Mållinjen 

Vladimir, Dzjiga och Ljubov är alla tre anfallare mot Kätze, och Kätze är alltså mål. Men Dzjiga är 
också mål för Schörer och Schütz, som är anfallare mot Dzjiga. Vladimir och Ljubov är båda hotade, 
eftersom de står i samma led som Dzjiga som är mål för Schörer och Schütz. 

Handlingar och lägen 
Beroende på vilket läge man har så kan man göra olika handlingar. 

Om du är Anfallare så kan du… 

• Anfalla med framåtriktade vapen mot ditt mål. (Handling, anfall) 
• Skifta mål till någon Hotad i samma led i kedjan som det nuvarande målet. Nuvarande mål 

blir Hotad. (Handling, Lätt eller motsatt slag) 
• Tvinga bort någon Hotad i samma steg i kedjan som det nuvarande målet till Fri. (Handling, 

motsatt slag) 
• Bryta ut någon Hotad i samma steg i kedjan som det nuvarande målet. Du får inte vara Mål 

för någon för att göra detta. (Handling, motsatt slag) 
o Anfallare mot dig kan också motstå handlingen. Ditt slag måste vara lika med eller 

högre än alla andra som motstår utbrytningen. 
o Om du lyckas så blir du och målet en separat kedja med dig som Anfallare och den 

utbrutne som Mål.   
• Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, Lätt eller motsatt slag) 
• Motstå handlingar. (Responshandling på motsatt handling, deklareras när som helst innan 

handlingsslaget slås) 
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• Försvara dig. (Responshandling på anfall mot dig, deklareras när som helst innan 
anfallsslaget slås) 

Observera att du kan vara Anfallare samtidigt som du är Mål eller Hotad, dock inte gentemot samma 
fiende. 

Om du är Mål så kan du… 

• Anfalla med akterskytten mot en av dina Anfallare. (Handling för akterskytten, anfall) 
• Tvinga bort en Anfallare så att denne blir Fri. (Handling, motsatt slag) 
• Utmanövrera Anfallare, så att man själv blir Anfallare genom hamna bakom ens nuvarande 

Anfallare – i princip hoppar man två led bakåt i kedjan. (Handling, Svårt eller motsatt slag 
med bonus +3 för motståndaren) 

o Nuvarande anfallare blir Mål eller Hotade.  
o Man blir själv Hotad om det finns ett mål i ledet bakom Anfallarna som utmanövreras. 

• Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, utmanande eller motsatt slag) 
• Motstå handlingar. (Responshandling på motsatt handling, deklareras när som helst innan 

handlingsslaget slås) 
• Försvara dig. (Responshandling på anfall mot dig, deklareras när som helst innan 

anfallsslaget slås) 

Observera att du kan vara Mål och Anfallare samtidigt, dock inte gentemot samma fiende. 

Om du är Hotad så kan du… 

• Anfalla med akterskytten mot en av dina Anfallare. (Handling för akterskytten, anfall) 
• Tvinga bort en Anfallare så att denne blir Fri. (Handling, motsatt slag) 
• Utmanövrera Anfallare, så att man själv blir Anfallare genom hamna bakom ens nuvarande 

Anfallare – i princip hoppar man två led bakåt i kedjan. (Handling, Svårt eller motsatt slag 
med bonus +3 för motståndaren) 

o Nuvarande anfallare blir Mål eller Hotade.  
o Man blir själv Hotad om det finns ett mål i ledet bakom Anfallarna som utmanövreras. 

• Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, lätt eller motsatt slag) 
• Störa en anfallare som anfaller Målet i samma led som dig genom att själv slå ett 

försvarsslag. Försvarsvärdet blir det bästa av ditt och målets slag. (Responshandling på anfall 
mot målet, deklareras när som helst innan anfallsslaget slås) 

• Motstå handlingar. (Responshandling på motsatt handling, deklareras när som helst innan 
handlingsslaget slås) 

• Försvara dig. (Responshandling på anfall mot dig, deklareras när som helst innan 
anfallsslaget slås) 

Observera att du kan vara Hotad och Anfallare samtidigt, dock inte gentemot samma fiende. 

Om du är Fri så kan du… 
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• Gå in i valfri led i en kedja som Anfallare mot ett Mål. Du kan komma att bli Hotad själv i och 
med detta, om det finns anfallare mot ledet som du går in i. (Fri handling) 

• Skapa en ny kedja genom att anfalla valfritt Fritt mål. Du blir då Anfallare, och den som 
anfalls blir ditt Mål. (Handling, anfall) 

• Motstå handlingar. (Responshandling på motsatt handling, deklareras när som helst innan 
handlingsslaget slås) 

• Försvara dig. (Responshandling på anfall mot dig, deklareras när som helst innan 
anfallsslaget slås) 

Flygstridsmanövrer 
Flygstrid är inte bara en konst, det är också ett antal taktiska manövrer som repeteras så att de sitter 
i ryggmärgen när de behövs. De tränas i flygskolan och beskrivs i instruktionsmanualer, och flera av 
dem används än idag. Här är en lista med vanliga manövrer och hur de kan användas med 
handlingarna i olika lägen. 

Brant sväng 
När man upptäcker fienden bakom sig och ser att han redan befinner sig i ens sårbara sektor så kan 
man göra en brant sväng mot fienden. Det gör att man förkortar tiden som man befinner sig i 
fiendens sikte, samtidigt som man kan tvinga fienden att flyga förbi. Ska fienden följa efter så måste 
han svänga ännu hårdare vilket kostar energi och fart. Det blir svårt för fienden att få upp nosen för 
att skjuta. 

Den branta svängen bör kombineras med att man stiger eller sjunker, så att fienden får svårare att 
skjuta. 

Hur manövern används: 

• Försvarsslag 
• Störa  
• Motstå handling 
• Skifta mål 
• Tvinga bort  

Tunnelroll 
Tunnelrollen är ett sätt att följa upp en brant sväng och göra om den till ett anfall. När man har 
svängt och fienden far förbi så befinner han sig på utsidan bakom. Man kan då följa upp den branta 
svängen med en tunnelroll, där man rollar upp och över fiendes flygbana och kommer ner bakom 
honom. Det är en riskabel manöver som är rätt enkel att kontra, men framförallt så tappar man 
mycket energi när man genomför den.  

En tunnelroll kan även användas av anfallaren. När fienden gör en brant sväng för att undvika ens 
anfall, och man är på väg att fara förbi, så kan man istället tunnelrolla åt andra hållet. På så sätt så 
färdas man längre eftersom man flyger i tre dimensioner, och kan på så sätt hålla sig bakom fienden. 
Den här varianten är inte lika påfrestande, så man tappar inte lika mycket fart från den heller. 
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Den defensiva varianten av en tunnelroll inleder ofta en slagdykning hos vildalver. Se Slagdykning 
nedan. 

Hur manövern används: 

• Utmanövrera  
• Pressa anfallsslag 

Sicksack 
Om man lyckas med en brant sväng så kan man ofta hamna i sicksack. Det är en serie av branta 
svängar från anfallare och försvarare i syfte att få den andre att fara förbi så att man kan skjuta på 
honom.  

Hur manövern används: 

• Pressa försvarsslag 
• Pressa anfallsslag 
• Tvinga bort  
• Störa  

Halvroll 
Om man inte får övertaget i en sicksack så bör man dra sig ur. Ett sätt att dra sig ur är med en 
halvroll: man rullar över på rygg, dyker och planar ut åt motsatt håll. Man kan även rolla under 
dykningen och plana ut åt ett annat håll. Lämpligen följer man upp det genom att stiga upp i solen för 
att göra det svårare för fienden att följa efter. 

Hur manövern används: 

• Försvarsslag 
• Pressa försvarsslag 
• Gå fri 

Spiraldykning 
Kan man inte skaka av sig fienden så är en spiraldykning ofta sista utvägen. Det är en verkligt kraftig 
sväng, kombinerat med en skarp dykning för att bibehålla farten. Om fienden följer efter så drar man 
av på gasen. Eftersom det är extremt svårt för fienden att bedöma tidigt nog att man har dragit av på 
farten så är risken stor att han far förbi. Det tillfället kan man utnyttja för att dra på gasen, avbryta 
svängen och dra upp nosen, kanske till och med bakom fienden. 

Hur manövern används: 

• Pressa försvarsslag 
• Gå fri 
• Tvinga bort motståndare 
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Hjulning 
Det är svårt att svänga ett flygplan. Det åker fort framåt och är trögt, och det finns ingen trevlig 
vägbana för hjul att få grepp i. Det gör att det tar tid att vända runt åt andra hållet och under den 
tiden flyger man en ganska lång sträcka. 

En metod att vända fort – som dock är ganska riskabel – är att göra om fart till höjd. Då är det lättare 
att svänga runt. Sedan kan man göra om höjd till fart igen genom att dyka. Det är precis det som är 
principen bakom en hjulning: flygplanet stiger kraftigt och tappar därmed fart. Precis då flygplanet är 
på väg att överstegra tippar man över åt sidan och faller sedan rakt ner. I dykningen kan man vrida 
planet åt vilket håll man vill och när man sedan planar ut så åker man åt rätt håll med bibehållen 
hastighet. 

Svårigheten i manövern är att bedöma när man kan tippa över samt att inte plana ut för fort så att 
planet går sönder i påfrestningen. Dessutom krävs det fysisk styrka att pressa rodren. På grund av 
manöverns svårighet så är det sällan som den används i offensivt eller defensivt syfte. Istället 
används den huvudsakligen för att omgruppera utan att flyga så långt horisontellt, så det är mer en 
strategisk manöver. En vass pilot kan förstås använda den för att bli av med en jagande motståndare. 

Hur manövern används: 

• Utmanövrera  
• Gå fri 
• Tvinga bort  
• Pressa försvarsslag 
• Pressa anfallsslag 

Ryttla 
Att ryttla är en manöver som enbart utförs av vinddjursryttare, genom att vinddjuret slår snabbt och 
kraftigt med vingarna och sänker stjärten och på så sätt står stilla i luften. Det är mycket 
ansträngande för vinddjuret, så de kan sällan göra det mer än några sekunder, men det räcker i 
allmänhet för fienden att fara förbi.  

Vinddjursryttare ryttlar oftast inför en slagdykning eller markanfall eller som en defensiv/kontrande 
manöver. I det senare fallet ryttlar vinddjuret och stiger, så att man kan dyka ner på fienden när 
denne far förbi. Eftersom den är så unik för vinddjur så är det lätt för mindre erfarna piloter att helt 
bortse från denna möjlighet. Det bästa man kan göra om man hamnar bakom ett vinddjur som 
plötsligt ryttlar är att svänga så hårt man kan, och göra det svårare för vinddjuret att slå ner på en.  

Ordspråket ”det finns tre platser där man inte vill vara: framför ett fiendeflygplan, under ett 
fiendeflygplan, eller bakom en fiendes vinddjur” hänvisar till denna manöver och är näst efter 
ordspråket ”fienden finns alltid åt solen till” ett av de mer kända flygarordspråken. 

Hur manövern används: 

• Försvarsslag 
• Utmanövrera  
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• Tvinga bort  
• Störa  
• Motstå handling 

Slagdykning 
En annan unik vinddjursmanöver är slagdykningen, som utförs när man befinner sig ovanför fienden. 
Då lyfter vinddjuret på vingarna och tappar all lyftkraft och börjar därför falla. Vingarna viks bakåt i 
fallet för att få styrförmåga när farten ökar. Används den offensivt så försöker vinddjuret slå ner på 
målet och anfalla med klorna. Om målet är ett flygplan så sliter klorna med lätthet sönder duk, trä 
och vajertrådar. Om målet är ett markmål så försöker vinddjuret istället gripa tag i målet och dra 
med det upp i luften med kraftiga vingslag. 

En slagdykning kan börja som en brant sväng eller en tunnelroll. När fienden befinner sig rakt under 
vinddjuret så påbörjas slagdykningen, långt innan motsvarande flygplanstunnelroll skulle vara 
avslutad, och vinddjuret far rakt ner på fienden. Det gör att anfallet kommer långt tidigare än vad det 
skulle ha gjort om det var ett flygplan. 

Hur manövern används: 

• Anfallsslag 
• Utmanövrera  

Genskjutande 
Genskjutandet går till så att när vinddjuret ligger bakom fienden och fienden gör en brant sväng så 
skär vinddjuret tvärs över fiendens sväng och genskjuter fienden. När vinddjuret passerar ytterst 
nära fienden så anfaller det med näbbar och klor och river sönder fiendeflygplanet.  

Det är oftast yngre och oerfarna piloter som gör misstaget att göra en brant sväng och bli genskjutna 
av ett vinddjur. Mer erfarna piloter vet att deras största fördel gentemot vinddjur är deras högre fart 
– vinddjur kan helt enkelt inte flyga lika fort som moderna flygplan. En vindryttare kan däremot 
tvinga ett flygplan att svänga brant, men det krävs ett väl samövat par av ett stort och stabilt vinddjur 
och en erfaren vindryttare som kan skjuta så pass säkert att fienden inte kan flyga rakt utan att 
riskera att träffas. 

Hur manövern används: 

• Pressa anfallsslag 

Anfall och försvar 
Till en början var flygplan något av en fredad zon. De hade ingen militär betydelse annat än för 
spaning. Allt eftersom spaningsuppgifterna blev viktigare så blev det också viktigare att förneka 
spaningsflygplanen tillgång till luften, men det enda som kunde nå ett flygplan var ett annat flygplan.  

Så flygare på båda sidor försökte komma på olika sätt att skada varandra. Man försökte skjuta 
varandra med pistoler och signalpistoler. Spaningsfotografen fick med sig ett gevär och senare till och 
med ett maskingevär i lavett i sittbrunnen. Man försökte sätta fast maskingevär på flygplanet, för i 
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slutändan var det enklast att sikta med hela flygplanet och skjuta framåt, men det som alltid kom i 
vägen (bokstavligt talat) var propellern. Först när IB Gehwermetal och Voss Flügzugwerke i 
samarbete tog fram ett sätt att synkronisera maskingeväret med propellern så blev det praktiskt 
möjligt att skjuta ner varandra.  

Det här är reglerna för hur det går till. 

Anfall och försvar 
Anfall och försvar utgörs av ett vanligt motsatt slag. Anfallarens handling deklarerades i rundans 
början. Målets försvar kan deklareras när som helst fram till att anfallaren slår tärning, men så fort 
tärningen rullar är det för sent. 

Om försvararen inte spenderar en handlingspoäng på sitt försvar så räknas tärningsslaget som 0 och 
det finns därmed risk att nolla ”slaget” (även om man inte slog tärning) om anfallaren får lika med 
eller högre än motståndet. Motståndet för anfallaren blir då försvararens attribut plus färdighet plus 
vapnets försvarsbonus. 

Det finns tre möjliga utfall: 

• Anfallaren vinner. Anfallaren får in en träff. Skada beräknas. 
• Försvararen vinner. Anfallaren missar anfallet. Ingenting händer. 
• Försvararen vinner och anfallsslaget nollas. Försvararen får omedelbart en handlingspoäng 

till sin huvudpott. 

Om anfallaren vinner slaget med väldigt mycket så pressas skadeslaget gratis: för varje 10+ poäng 
som anfallaren vinner slaget med så får anfallaren pressa skadeslaget med en tärning. 

Box: Vem beskriver? 
Traditionellt beskriver alltid spelaren intentionen med sina handlingar, medan spelledaren beskriver 
läget före och resultatet av handlingarna. Det behöver inte gå till på det sättet, utan istället kan man 
göra så här: 

• Anfallaren beskriver intentionen som vanligt. 
• Anfallaren kan beskriva hur anfallet ter sig, baserat på anfallsslaget. Däremot beskriver man 

inte resultatet. Det går alldeles utmärkt att säga att kulorna slår in i motorn så att gnistorna 
flyger, men det går inte att säga att motorn skjuts i bitar (för det vet vi inte än). 

• Försvararen kan beskriva hur skadan ter sig. Nu går det utmärkt att beskriva hur kylaren 
spricker och het kylvätska och olja sprutar ut och fattar eld när motorn skär, för nu vet vi hur 
allvarlig skadan är. 

Skada 
Om anfallet lyckas så ska anfallaren slå ett skadeslag som är motsatt mot försvararens 
stryktålighetsslag för att se hur allvarlig träffen är. Skadeslag och stryktålighetsslag är inte slag för 
färdigheter, utan för andra värden. 

Skadeslag slås av anfallaren och består av: 
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• Tärningsslag plus 
• Skadegrund plus 
• Målets Omtöckning 

Kom ihåg att om anfallaren vinner anfallsslaget med 10 eller mer så pressas skadeslaget med en 
tärning per +10 med vilken anfallaren vinner.  

Stryktålighetsslag slås av försvararen och består av: 

• Tärning plus 
• Attribut plus 
• Skydd plus 
• Om försvarsslaget inte nollades, +5 

Vilket attribut som används beror på situationen. 

• I markstrid används Kraft eller Vilja. 
• I flygstrid används Finess eller Sinne. 
• På riddjur (inklusive vinddjur) används Kvickhet eller Själ. 

Det finns fyra möjliga utfall av skadeslaget: 

• Skadeslaget nollas: målet får en Skråma.  
o Markera Omtöckning: 1 poäng 

• Skadeslaget misslyckas: målet får en Lätt skada.  
o Markera Omtöckning: Chock – Dämpning poäng, dock minst 1 poäng. 
o Välj en skadeeffekt. 

• Skadeslaget lyckas: målet får en Allvarlig skada. 
o Markera Omtöckning: 2 x Chock – Dämpning poäng, dock minst 1 poäng. 
o Välj en skadeeffekt. 
o Markera målet som Utslagen. 

• Skadeslaget lyckas med 10 eller mer: målet får en Kritisk skada. 
o Oviktiga spelledarpersoner dör. 
o Markera Omtöckning: 3 x Chock – Dämpning poäng, dock minst 1 poäng. 
o Välj en skadeeffekt. 
o Markera målet som Utslagen. 
o Vid flygmaskinskada, slå ett Utmanande slag för Pilot. Om slaget lyckas så lyckas 

piloten nödlanda. Om slaget misslyckas så måste piloten hoppa eller dö i kraschen.  
o Vid personskada, låt någon slå ett Utmanande slag för Medicin inom en timme efter 

skadetillfället. Om slaget Lyckas, gör om skadan till en Allvarlig skada och skriv upp 
karaktärsdraget Krigsskada. Om slaget misslyckas eller inte slås så går personens liv 
inte att rädda. 

Tänk på att skador tar effekt samtidigt om handlingarna inträffar samtidigt! Vilken ordning man slår 
för handlingar och skador spelar ingen roll. 
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Att markera skador 
När man blir skadad ska man markera tre saker: Omtöckning, skadans art, skadeeffekter, samt 
huruvida man är Utslagen. I markstrid bokförs dessa vid personskador, medan i flygstrid bokförs de 
vid flygmaskinens skador. Undantaget är Omtöckning, som är gemensam för båda. 

Skadans art kan vara Lätt skada, Allvarlig skada eller Kritisk skada. Den bokförs på respektive 
skadesektion med ett kryss under antingen Lätt Skada eller Allvarlig Skada.  

För Omtöckning finns det en sifferrad vid tjänstgöringsaktens nederkant. Man kan markera det med 
en penna, eller genom att sätta ett gem i kanten som pekar på det aktuella värdet. Eftersom det 
ändras rätt ofta så kan det senare vara att föredra. Omtöckning gör framtida skador farligare. 

Är man Utslagen kryssar man för rutan Utslagen. 

Det finns fem rutor för skadeeffekter. Var och en av dem ger ett avdrag på en eller flera sorters 
handlingar. Ska en skadeeffekt kryssas så väljer målet vilken. Varje skadeeffekt kan bara markeras en 
gång. 

Skadeeffekter 
En skadeeffekt hör ihop med ett attribut och ger ett avdrag på handlingsslag för attributet. Alla 
handlingsslag som använder attributet som påverkas av skadeeffekten spärras. 

Konsekvensen blir att man blir begränsad i sina handlingsslag: antingen måste man komma på ett 
annat sätt att utföra handlingen på som inte kräver det spärrade attributet, eller lösa problemet med 
en annan färdighet som använder ett annat attribut, eller så får man leva med att man gör sämre 
ifrån sig. 

Man får en skadeeffekt om man får en Lätt skada, Allvarlig skada eller Kritisk skada. Man kan bara ta 
varje skadeeffekt en gång, så man måste välja en annan effekt nästa gång. 

Skadeeffekter ackumuleras inte. Man får alltså en spärr även om samma skadeeffekt markerats både 
för personskada och flygmaskinsskada. De bokförs ändå separat för flygmaskinsskador och 
personskador, eftersom flygmaskinsskador bara gäller i flygmaskinen.  

Utslagen 
Att vara Utslagen innebär att man inte längre kan delta offensivt i striden. Det har följande effekter: 

• Man kan inte använda handlingspoäng på att deklarera handlingar (redan deklarerade 
handlingar ligger kvar) 

• Man kan inte sätta turordning på handlingar. 

Allt hopp är dock inte förlorat. Man kan betala en handlingspoäng för att strunta i att man är 
Utslagen och därefter betala en poäng till för att göra en handling (totalt två poäng, plus toppningar 
etc). Man är dock fortfarande Utslagen, så vill man göra fler saker så får man spendera poäng för att 
strunta i att man är utslagen igen. Man är dessutom fortfarande skada. 

Om man redan har deklarerat en handling, men blir Utslagen innan man hinner utföra den, så 
förlorar man den om man inte använder ett handlingspoäng för att strunta i att man är Utslagen som 
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ovan. Man behöver dock inte använda poäng på att deklarera handlingen, för den är ju redan 
deklarerad. 

Omtöckning 
Omtöckning är ett ackumulerat värde som läggs till skadeslaget. Omtöckning har inga andra effekter 
än att det gör att nästa smäll tar hårdare och är farligare. 

Det finns en sifferrad för Omtöckning vid tjänstgöringsaktens nederkant. Man kan markera det med 
en penna, eller genom att sätta ett gem i kanten som pekar på det aktuella värdet. Eftersom det 
ändras ganska ofta så kan det senare vara att föredra. 

Efter en stridsscen så sjunker Omtöckning direkt. Det lägsta värde som man kan ha i Omtöckning är 
antalet skador man har. Har man två Lätta skador och en Allvarlig skada så kan man alltså inte ha 
mindre än 3 poäng Omtöckning. 

Box: Vad personskador innebär 
Personskador kommer mest in i bilden i markstrid. Här är några riktlinjer om hur allvarliga de är så att 
man kan gestalta dem och deras bestående konsekvenser. 

• Skråma: Rispor, blåmärken, ytliga sår. 
• Lätt skada: Köttsår, stukade fötter och händer, hjärnskakning, blodförlust. 
• Allvarlig skada: Brutna ben och armar, bukskador, huvudskador, massiv blodförlust.  
• Kritisk skada: Svåra buk- och huvudskador som kan vara dödande om de inte hanteras. 

Rollpersonen är utslagen. Även om rollpersonen överlever så kommer denne vara ute ur spel 
under ganska lång tid. 

Box: Vad flygmaskinsskador innebär 
Flygmaskiner skadas i flygstrid. Här är några riktlinjer om hur allvarliga skadorna är så att man kan 
gestalta dem och deras bestående konsekvenser. 

• Skråma: Kulor far genom segelduk och plywood. 
• Lätt skada: Flygmaskinen fungerar sämre genom att delvis förstöra roder eller skada motorns 

kylare så att motorn blir överhettad. 
• Allvarlig skada: Flygplanet är utslaget och kan inte längre delta i striden. Det vanligaste skälet 

är att motorn fattar eld eller rodervajrar kapas.  
• Kritisk skada: Motorn stannar, vingen är delvis kapad, eller något liknande. Flygplanet kan 

inte längre flyga och piloten tvingas att nödlanda eller hoppa. Flygplanet är förstört och kan 
förmodligen inte repareras längre. Flygmaskinen är utslaget och kan inte längre delta i 
striden. 

Markanfall och luftvärn 
Eftersom marken är stillastående och flygplan inte är det så är de tillfällen då flygplan och markmål 
skjuter på varandra för det mesta rätt korta. Därför behandlas de med ett par korta specialregler. 
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Markanfall och zoner 
Flygfarkoster och personer på marken är aldrig i samma zon. Generellt sett räknar man med att 
flygplan finns i en av tre zoner. 

• Anfallszon: När ett flygplan dyker ner för att anfalla ett mål på marken så är det i 
anfallszonen. I denna zon kan personer på marken skjuta på flygfarkosten, och flygfarkosten 
kan skjuta på mål på marken.  

o Markmål som inte har ett maskingevär får -6 på sitt anfallsslag, på grund av avstånd 
och fart.   

o Flygplan som skjuter på enskilda personer på marken får -6 på sitt anfallsslag på 
grund av målets storlek. 

o Ett flygplans akterskytt kan inte skjuta mot marken i anfallszonen. 
o Piloten kan max deklarera två handlingar i anfallszonen, och måste sedan flyga vidare 

till nästa zon. 

• Utflygszon: Efter anfallet så måste flygplanet vinna höjd igen. I denna zon kan personer på 
marken skjuta på flygfarkosten, som endast kan skjuta på mål på marken om denne har en 
akterskytt. Markmål som inte har ett maskingevär får -6 på sitt anfallsslag, på grund av anfall 
och fart. 

o Markmål som inte har ett maskingevär får -6 på sitt anfallsslag, på grund av avstånd 
och fart.   

o Akterskytt kan skjuta mot marken. 
o Piloten kan inte skjuta mot marken. 

• Patrullzon: Ovanför anfalls- och utflygszon finns patrullzonen. Där kan ingendera anfalla den 
andre. 

Vid ett markanfall så går cykeln alltid från patrullzon, anfallszon, utflygszon och patrullzon igen. Det 
är en handling att byta från en zon till en annan, och det kostar en handlingspoäng att göra det. Inget 
slag behöver slås. Observera att flygplanet max kan spendera två handlingar i anfallszonen innan 
man måste flyga vidare till utflygszonen. Det finns dock ingen sådan begränsning på utflygszonen – 
vill man stanna kvar och bli skjuten på så får man.  

Luftvärn 
Luftvärn räknas inte som ett anfall mot respektive flygplan. Istället gör de luften osäker för flygplanen 
som befinner sig där. Luftvärn får istället ett värde på Intensitet som anger hur intensiv 
luftvärnselden är. Sedan slår spelledaren ett slag för Intensitet och betraktar det som ett anfallsslag. 
Alla flygplan i området drabbas av det relativt lika.  

De piloter som vill eller behöver kan betala en handlingspoäng på att ducka luftvärnselden, och får då 
slå ett försvarsslag som vanligt. 

De piloter som är tillräckligt bra eller våghalsiga kan istället välja att strunta i att använda poäng, och 
bara använda attribut + färdighet som försvarsslag. 



Blå Himmel, om striden  20 

 

Om markstriden 
Inte alla konflikter handlar om flygstrid. Även om flygstrid är vad Blå Himmel handlar om så är det 
mycket troligt att rollpersonerna hamnar i andra sorters strider, och det är även möjligt att hamna i 
andra sorters konflikter också. Det här avsnittet handlar om dem. 

Det är inte så mycket som skiljer närstrid och avståndsstrid från flygstrid. Den stora skillnaden är att 
man delar in terrängen i zoner, som reglerar avstånd till andra mål under strid. En annan skillnad är 
att skyttar inte ingår i delstrider, utan räknas som ”tredje man”. Delstridsindelningen är förbehållen 
närstrid. Det är bara personer som är indragna i närstrid som använder initiativ, och alternativen för 
initiativ skiljer sig en aning gentemot flygstrid. 

Avståndsstrid 
Eld och rörelse är soldatens bästa skydd. Eld innebär inte bara att skjuta ihjäl fienden, utan även att 
bara skjuta för att göra slagfältet osäkert för fienden. När kulorna viner så vill det mycket till för att 
fienden ska stoppa upp huvudet och skjuta tillbaka, även om risken för en träff är relativt låg. Därför 
skjuter man så mycket man kan för att fienden ska hålla sig i skydd. 

Rörelse ger skydd dels för att ett rörligt mål är svårare att träffa, dels för att man rör sig genom 
terrängen från skydd till skydd, och framförallt för att man inte är på det ställe där fienden såg en 
sist. 

Det här knyter an till handlingspotten i form av energi och ammunition: soldaten orkar inte springa 
hur länge som helst, och han kan inte heller skjuta hur länge som helst. Utmattningen får också 
effekter i form av att man skjuter sämre, och därför tvingas ta mer tid och mer ammunition för att 
uppnå verkan. I längden får detta samma verkan på framåtanda, viljestyrka och beslutsamhet som i 
närstrid ovan, och på så sätt länkas detta till handlingspotten. När handlingspotten tar slut orkar eller 
vågar soldaten inte längre ta sig ur sitt skydd, eller så har kanske inte ammunition kvar i geväret 
längre och finner det därför inte mödan värt att ta sig upp ur skyddet. 

Här kan även vapnet, terrängen eller omständigheterna göra stor skillnad: ju mer ammunition du kan 
ta med dig desto längre kan du hålla ut. På samma sätt, har du terrängfördel så kan du också hålla ut 
längre. 

Återigen återspeglas detta i erfarenheten hos soldaten. Den unge soldaten håller inte koll på hur 
mycket ammunition som användas och rör sig inte lika konservativt som den erfarne veteranen. 
Osäkerheten och faran på slagfältet gör sitt till för att bryta ner viljan hos den oerfarne. Det gör att 
den yngre soldaten lätt springer in i väggen eller tömmer sitt vapen; den erfarne vet att tolka 
kroppens och sinnets varningssignaler och har bättre koll på sitt vapen, men kan även de pressas för 
långt. Det kan avhjälpas till viss del av utrustning och omständigheter, men bara till viss del. 

Närstrid 
Trots maskingevärets intåg på slagfältet så har närstriden aldrig försvunnit helt. Till att börja med har 
vi det gamla hederliga krogslagsmålet som fortfarande inträffar.  Det finns en del gamla 
överklasstraditioner kvar som omfattar sabel- och värjdueller, och värjfäktning är en väl ansedd 
sport.  
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Men utöver det så är det viktigaste faktiskt slagfältet. Förr eller senare tar ammunitionen slut, eller 
så får vapnet eldavbrott, eller så är man för nära fienden för att geväret ska vara praktiskt. I så fall 
har man inte så mycket annat val än att stöta med bajonetten eller svinga gevärskolven, eller så tar 
man tag i närmaste tillhygge; det är inte ovanligt att spadar och hackor används för att slå tillbaka 
stormningar när ingenting annat finns att använda. 

I närstrid så motsvarar handlingspotten energi, framåtanda, fart, viljestyrka och beslutsamhet, som 
sammantaget ger ett visst handlingsutrymme som potten sägs representera. Allt eftersom striden går 
så tappar man energi och därmed fart. Kommer man inte till ett snabbt avgörande så tryter också 
beslutsamhet och framåtanda. Det gör att handlingsutrymmet snabbt minskar. Skulle 
handlingspotten ta slut så har också handlingsutrymmet tagit slut, och om man då inte har nått ett 
avgörande så ligger man pyrt till. Unga hetsporrar kan lätt springa in i väggen och upptäcka att de 
inte har något annat val än att ge sig; erfarna veteraner lämnar en reträttväg öppen, bevarar styrkan 
och vet att tolka situationen bättre och inte tappa modet, men till slut kan även de trängas in i ett 
ohållbart läge. 

Zoner 
Indelningen av terrängen ska ske i ett antal zoner som är hyfsat naturligt avgränsade. Exempel på 
sådana zoner kan vara ”bakom bardisken”, ”i sidoalkoven” eller ”framför bardisken”. Zoner sitter 
ihop på olika sätt, så att man kan förflytta sig mellan dem.  

Zoner kan ha egenskaper som påverkar striden. De kan ha fler än en egenskaper, och i några fall kan 
de även ha samma egenskaper flera gånger. 

• Nära annan zon. En person i den här zonen kan anfalla en person i den närliggande zonen i 
närstrid.  

• Höjdfördel. Kräver egenskapen ”Nära annan zon”. En person i den här zonen får en 
modifikation på +3 på närstridsanfall och närstridsförsvar. 

• Balansutmaning. Personen måste lyckas med ett Lätt slag mot Kvickhet för att få agera i den 
här zonen. Om slaget nollas ramlar man ner. 

• Tajt. Vapen med egenskapen Långt kan inte användas i zonen. 
• Fri siktlinje. Inget hindrar siktlinjen in i zonen. 
• Begränsad siktlinje. Siktlinjen till en annan zon räknas som begränsad (se nedan). 
• Hindrad siktlinje. Man kan inte se in i zonen eller angripa mål i zonen. 
• Snävt. Endast en person kan befinna sig i zonen. 
• Svårtillgängligt. Att ta sig till eller från zonen är en handling som kräver ett slag mot 

Manövrer (vanligen med svårighet Lätt eller Utmanande). Om slaget misslyckas når man inte 
till zonen utan förblir där man är, men handlingspoäng som spenderats på förflyttningen är 
förbrukade. 

Att flytta sig från en zon till en annan är en handling. Man kan tvingas slå för någon lämplig färdighet 
om man måste förflytta sig en lång sträcka, eller om vägen mellan zonerna bedöms som hindrad av 
terräng eller möblemang. Man kan inte heller flytta sig helt fritt mellan zonerna om man inte har 
initiativet. 
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Utöver det så påverkas möjligheten att använda närstrids- och avståndsvapen av vilken zon man själv 
och målet befinner sig i, samt av vilken sorts vapen man har. 

• Använder man närstridsvapen kan man angripa mål i samma zon. 
• Använder man avståndsvapen kan man angripa mål i samma zon, eller andra zoner om 

siktlinjen inte är Hindrad. 
• Man kan försvara sig mot alla mål i samma zon, oavsett om de använder närstrids- eller 

avståndsvapen. 
• Om försvararen befinner sig i samma zon som anfallaren så ska försvararen lägga till sitt 

vapens Försvar till försvarsvärdet.  
• Man kan fritt röra sig inom en zon för att angripa mål inom zonen eller för att söka skydd 

eller bättre försvar. Det räknas inte som rörelse, utan som en del av anfallet eller försvaret. 

Siktlinjen mellan två zoner kan vara hindrad, begränsad eller fri. Detta kan påverka anfallsslaget. 

• Fri siktlinje innebär att det inte finns något hinder mellan en zon och en annan. Man kan 
sikta fritt från en zon till en annan. Anfallsslaget påverkas inte. 

• Begränsad siktlinje innebär att man inte har fri sikt in i den andra zonen. Man kan inte se 
hela zonen, och man måste normalt förflytta sig på ett eller annat sätt för att kunna se ett 
mål i den andra zonen. Hur anfallsslaget modifieras beror på vad målet gör. 

• Hindrad siktlinje innebär att man inte kan se mål i den andra zonen. För att anfalla ett mål i 
den andra zonen måste man förflytta sig in i zonen, eller till en annan zon som inte har 
hindrad siktlinje. 

Vid begränsad siktlinje så modifieras försvarsslaget med +3. Måltavlan hindras av den begränsade 
siktlinjen vilket gör det svårare att skjuta. 

Det går ibland att skjuta från en zon genom en eller flera zoner för att nå en tredje zon. Siktlinjen 
måste för det första vara Fri eller Begränsad genom samtliga zoner. För varje zon som har Begränsad 
siktlinje som man måste skjuta igenom så modifieras målets försvarsslag med +3. 

Man måste förstås tillämpa lite sunt förnuft när man skjuter genom flera zoner. Kulor måste gå rakt, 
så bedöms inte den totala siktlinjen som rak så är den Hindrad, även om varje del är Fri eller 
Begränsad. 

Box: Kartlägga zoner 
Du kan enkelt kartlägga terrängen genom att rita ut några cirklar som representerar zonerna på 
ungefär deras inbördes platser och rita linjer mellan dem. Linjerna representerar de sätt som man 
kan flytta sig mellan zoner. 

Det är enkelt att skapa nya zoner om striden rusar iväg. Du behöver bara lägga till en cirkel för den 
nya zonen, definiera några egenskaper och dra en linje dit. 

Det finns ingenting som hindrar att det är spelare som hittar på nya zoner. Tvärtom kan man till och 
med formalisera det.  Låt varje spelare slå ett slag för Stridsvana eller Krigsvetenskap i början på 
striden. Spelaren har lika många terrängpoäng som slagets slutsumma. För en poäng kan spelaren 
skapa en ny zon. Egenskaper kan läggas på zoner när som helst. Det kostar en terrängpoäng att lägga 
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på en egenskap till en zon. Det enda kravet är att en ny egenskap inte får säga emot en tidigare 
etablerad egenskap (och inte ens det kravet är skrivet i sten; slagfält kan ändras, i synnerhet om man 
använder sprängmedel eller stridsvagnar). 

Handlingar i markstriden 
I markstrid kan man utföra följande handlingar: 

• Anfalla ett mål i samma zon med ett närstridsvapen. (Handling, anfall) 
• Anfalla ett mål i siktlinjen med ett avståndsvapen, även i samma zon. (Handling, anfall) 
• Meja mot alla mål i en annan zon i siktlinjen, om du har ett avståndsvapen som kan skjuta 

automateld och föregående handling inte var en Mejning. 
o Anfallaren slår ett spärrat anfallsslag. 
o Alla mål i målzonen slår försvarsslag som jämförs med anfallsslaget. 

• Byta zon. Det kostar en handlingspoäng att flytta till en angränsande zon, två poäng att flytta 
två zoner, fyra poäng att flytta tre zoner, åtta poäng att flytta fyra zoner, 16 poäng att flytta 
fem zoner etc. (Handling, Lätt eller Motsatt) 

• Ta skydd. Du är kvar i skydd tills du byter zon, försvarar dig mot närstridsvapen, anfaller med 
närstridsvapen, eller inte längre vill vara i skydd. Så länge du är i skydd så räknas en 
Begränsad siktlinje som Hindrad, och en Fri siktlinje som Begränsad, även för anfallare i 
samma zon. (Fri handling) 

• Motstå handlingar. (Responshandling på motsatt handling, deklareras när som helst innan 
handlingsslaget slås) 

• Försvara sig mot avståndsvapen. Du får lägga till försvarsbonus från ett vapen, om anfallaren 
är i samma zon. (Responshandling på anfall mot dig, deklareras när som helst innan 
anfallsslaget slås) 

• Försvara sig mot närstridsvapen med försvarsbonus. (Responshandling på anfall mot dig, 
deklareras när som helst innan anfallsslaget slås) 

Läka och reparera skador 

Omtöckning 
Omtöckning försvinner så fort som striden är över. Direkt när striden är över så sätter man 
Omtöckning till antalet Lätta och Allvarliga skador man har. Omtöckning kan aldrig bli lägre än så!  

Omtöckning från flygmaskinens skador räknas bara in om flygmaskinen används i situationen. 

Under striden kan Omtöckning minskas genom att aktivera ett passande karaktärsdrag. Det krävs att 
karaktärsdraget på något sätt förklarar hur man nyktrar till, samlar krafterna eller tar sig i kragen. Om 
det godkänns så får man aktivera karaktärsdraget och blir då av med tre poäng Omtöckning. 
Återigen, Omtöckning kan aldrig bli lägre än antalet skadekryss man har! 

Utslagen 
Man blir Utslagen när man blir Allvarligt skadad eller Kritiskt skadad. Är man Utslagen så är ens 
handlingsförmåga starkt begränsad. Man kan reagera och man kan tvinga sig till att handla, men till 
en hög kostnad. I stort sett räknas man som Ute (se kampanjreglerna). 
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Man blir av med tillståndet Utslagen som resultat av behandling av Allvarliga skador.  

Lätta personskador och vinddjursskador 
En Lätt skadad person eller vinddjur kan fortfarande agera som vanligt, men man kan inte bli av med 
all Omtöckning. Omtöckning kan som lägst vara 1 poäng per skada. Först när skadan läkts så slipper 
man denna Omtöckning. 

En Lätt skada läker naturligt en vecka efter skadetillfället. Har den inte behandlats innan dess så 
stryker man en Lätt skada från den personliga skadesektionen då en vecka har förflutit från 
skadetillfället.  

En Lätt skada kan behandlas. Om skadan behandlas får den som behandlar skadan slå ett Svårt slag 
för Medicin. Om slaget lyckas så försvinner skadan efter nästa viloperiod. Man kan slå ett slag per 
skada och dag. 

När en Lätt skada läks eller behandlas så stryker man också en valfri skadeeffekt. 

För vinddjur gäller samma sak, fast då stryker man en Lätt skada från vinddjurets (flygmaskinens) 
skadesektion. 

Allvarliga personskador och vinddjursskador 
En Allvarligt skadad person har vanligen tillståndet Utslagen, åtminstone till en början, vilket kraftigt 
begränsar ens handlingsfrihet. Om tillståndet Utslagen behandlas så kan man återfå viss 
handlingsfrihet, men man blir inte av med all Omtöckning. Omtöckning kan som lägst vara 1 poäng 
per skada. Först när skadan läkts så slipper man denna Omtöckning. 

En Allvarlig skada läker naturligt på två veckor om man läggs in på sjukhus. Ta bort en Allvarlig skada 
och tillståndet Utslagen efter två veckors sjukhusvistelse. En Allvarlig skada läks åt gången. Under 
sjukhusvistelsen räknas man som Ute. 

Läggs man inte in på sjukhus så tar det fyra veckor för en Allvarlig skada att läka naturligt. Har den 
inte behandlats innan dess så stryker man en Allvarlig skada från den personliga skadesektionen då 
en månad har förflutit från skadetillfället och ersätter den med en Lätt skada. En Allvarlig skada läks 
åt gången. 

En Allvarlig skada kan behandlas. Man får göra ett försök att behandla en Allvarlig skada en 
viloperiod efter skadetillfället. En Allvarlig skada behandlas genom ett sammansatt slag för Medicin, 
Leta och Naturvetenskap krävs.  

• Om man inte har några hjälpmedel alls utöver vatten och tvål så har slagen svårigheten 
Mycket svårt. 

• Om man har tillgång till bandage och sjukvårdsväska men inte mer så har slagen svårigheten 
Svårt. 

• Om man har tillgång till motsvarande ett sjukhus med operationssal, ren miljö, daglig 
omvårdnad och mediciner så har slagen svårigheten Utmanande.  

Vad som händer beror på det sammansatta slagets kvalitet. 
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• Vid Undermålig kvalitet (inga lyckade slag) så får man inte försöka igen förrän efter två 
viloperioder. 

• Vid Marginell kvalitet (ett lyckat slag) så får man ta bort tillståndet Utslagen, om det inte 
redan har försvunnit. Därefter så får man försöka igen efter nästa viloperiod.  

• Vid God kvalitet (två lyckade slag) så får man ta bort tillståndet Utslagen, om det inte redan 
har försvunnit.  Därefter får man om man vill ta konsekvensen Konvalescent 3, stryka en 
Allvarlig skada och sätta ett nytt kryss på Lätt skada. Man kan också låta bli och försöka igen 
efter nästa viloperiod. Pressa då slagen med en tärning. 

• Vid Superb kvalitet (tre lyckade slag) så har skadan nästan läkt. Ta bort ett kryss på Allvarlig 
skada och sätt ett nytt kryss på Lätt skada istället. Detta läker separat. 

För vinddjur gäller följande:  

• Vid Undermålig kvalitet (inga lyckade slag) så får man inte försöka igen förrän efter två 
viloperioder. 

• Vid Marginell kvalitet (ett lyckat slag) så får man ta bort tillståndet Utslagen, om det inte 
redan har försvunnit. Därefter så får man försöka igen efter nästa viloperiod.  

• Vid God kvalitet (två lyckade slag) så får man ta bort tillståndet Utslagen, om det inte redan 
har försvunnit.  Därefter får man om man vill ge vinddjuret egenskapen Krigsskadad, stryka 
en Allvarlig skada och sätta ett nytt kryss på Lätt skada. Man kan också låta bli och försöka 
igen efter nästa viloperiod. Pressa då slagen med en tärning. 

• Vid Superb kvalitet (tre lyckade slag) så har skadan nästan läkt. Ta bort ett kryss på Allvarlig 
skada och sätt ett nytt kryss på Lätt skada istället. Detta läker separat. 

Kritiska personskador och vinddjursskador 
Efter en kritisk skada så måste någon slå ett Utmanande slag för Medicin inom en timme från 
skadetillfället. Om slaget lyckas så överlever den skadade sin skada. Markera då en Allvarlig skada 
och ge personen karaktärsdraget Krigsskada. Därefter läks skadan som vanligt. 

Om slaget misslyckas, eller inte slås, så avlider rollpersonen eller vinddjuret efter en tid. 

Lätta skador på flygmaskin 
En Lätt skadad flygmaskin kan fortfarande flygas, men man kan inte bli av med all Omtöckning. 
Omtöckning kan som lägst vara 1 poäng per skada. Först när skadan reparerats så slipper man denna 
Omtöckning. Har man även personskador så läggs minsta Omtöckning från personskador och 
flygmaskinens skador ihop. 

En Lätt skada kan repareras. För att reparera en flygmaskin med en Lätt skada så måste man lyckas 
med ett Enkelt slag för Mekanik. Dessutom krävs reservdelar och en verkstad och ungefär en dags 
arbete. 

• Om man bara har grundläggande verktyg och inga reservdelar så är slaget Utmanande.  
• Om man inte har verktyg alls så är slaget Svårt.  

Om slaget lyckas får man stryka ett kryss för Lätt skada under flygplanets skadesektion. Man kan slå 
ett slag per Lätt skada och dag. 
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När en Lätt skada repareras så stryker man också en valfri skadeeffekt. 

Allvarliga skador på flygmaskin 
En Allvarligt skadad flygmaskin har vanligen tillståndet Utslagen, åtminstone till en början, vilket 
kraftigt begränsar ens handlingsfrihet. Om tillståndet Utslagen åtgärdas så kan man återfå viss 
handlingsfrihet, men man blir inte av med all Omtöckning. Omtöckning kan som lägst vara 1 poäng 
per skada. Har man även personskador så läggs minsta Omtöckning från personskador och 
flygmaskinens skador ihop. Först när skadan reparerats så slipper man denna Omtöckning. 

För att reparera en flygmaskin med en Allvarlig skada så krävs ett sammansatt slag för Teknik, 
Resurser och Hantverk. Det tar ungefär en dags arbete per försök. 

• Om man har tillgång till en verkstad så är svårigheten Utmanande. 
• Om man bara har grundläggande verktyg så är svårigheten Svårt. 

Vad som händer beror på det sammansatta slagets kvalitet. 

• Vid Undermålig kvalitet (inga lyckade slag) så lyckas man inte reparera flygmaskinen alls, och 
nästa försök tar två dagars arbete.  

• Vid Marginell kvalitet (ett lyckat slag) så får man ta bort tillståndet Utslagen, om det inte 
redan har försvunnit. Därefter så får man försöka igen efter nästa viloperiod. 

• Vid God kvalitet (två lyckade slag) så får man ta bort tillståndet Utslagen, om det inte redan 
har försvunnit.  Därefter får man om man vill ge flygmaskinen egenskapen Bräcklig, stryka en 
Allvarlig skada och sätta ett nytt kryss på Lätt skada. Man kan också låta bli och försöka igen 
nästa dag. Pressa då slagen med en tärning. 

• Vid Superb kvalitet (tre lyckade slag) så lyckas man reparera det mesta. Ta bort ett kryss på 
Allvarlig skada och sätt ett nytt kryss på Lätt skada istället. Denna repareras separat. 

Kritiska skador på flygmaskin 
En kritiskt skadad flygmaskin kan inte repareras, utan får skrotas. Den kan möjligen användas för 
reservdelar för att reparera andra flygmaskiner. 
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Blå Himmel, Om utrustning, © Krister Sundelin 
Version 0.09, 2013-02-14 Om utrustning 
För det mesta är anskaffning av utrustning inte en viktig del av Blå Himmel. Därför avgörs 
utrustningsfrågor oftast bara med ett enkelt tärningsslag. Om slaget lyckas så har man den önskade 
saken, eller kan få tag på den. Om slaget misslyckas så har man inte den önskade saken, ens ranson 
är slut, man har inte råd eller anser att den önskade saken kostar mer än man är villig att betala. 
Ibland är situationen så uppenbar att man inte behöver slå alls: ”nej, du har inte råd att köpa en bil”; 
”ja, du har råd med en äppelkaka”. 

Det finns två undantag. Det ena är när spelledaren har planerat ett äventyr kring någon viktig 
utrustningsdel som till exempel bränsle, eller vanligen bristen därav. I detta fall bygger berättelsen på 
det. Begränsningar av utrustning forcerar fram kreativa lösningar och leder också till bra berättelser. 
Man ska dock vara försiktig så att brist på utrustning tar över spelet så att man bara spelar långa 
utdragna scener om anskaffning av utrustning, för det är inte det som Blå Himmel handlar om. 

Det andra är när en spelare planterar en egenskap som handlar om utrustningen ifråga. Det kan till 
exempel vara en rollpersons beroende som spökar, eller att rollpersonen har ett extravagant leverne, 
eller att rollpersonen vill ha en souvenir med sig hem eller till sin käresta. I det här fallet vill spelaren 
ha en berättelse om detta. I så fall ska man tillgodose spelarens önskemål och inte spola förbi det 
med ett simpelt tärningsslag. 

Endast i dessa fall är utrustning och anskaffningen av den värd att lägga någon tid vid. I alla andra fall 
räcker det gott med att använda sunt förnuft eller i värsta fall slå ett slag för någon färdighet. 

I båda dessa fall är det själva jakten på utrustningen ifråga som är intressant, inte hur svårt eller dyrt 
det är att få tag på. Istället för att bara slå ett slag så bör man bygga det som ett litet detektiväventyr: 
man måste hitta rätt person, rätt formulär, rätt sak att byta med, och titt som tätt så kommer det 
någon avstickare. Det får gärna finnas ett svårt val också: exempelvis skulle det enda sättet att få tag 
på föremålet ifråga vara att bryta mot någon hos rollpersonen djupt rotad princip. 

Standardutrustning 
Till stor del är soldaters (och därmed rollpersonernas) utrustning standardiserad. Det finns flera skäl 
till detta, varav ett av de viktigaste är att det finns omkring femton miljoner soldater i fält. Det är en 
logistisk omöjlighet att låta varje soldat utrusta sig individuellt, så istället får man finna sig i att man 
får den standardiserade utrustning som man får. Vill man ha med sig något eget så får man bära det 
själv, och man lär sig väldigt fort att inte släpa på onödiga saker.  

Däremot slipper soldater (i teorin) bry sig om förnödenheter. Sådant ska transporteras ut till 
trupperna, och det enda trupperna ska behöva bry sig om är en reservranson utifall att något snyter 
sig (vare sig reservranson eller mat är någon lyx, dock). 
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Detta är de saker som ingår i en typisk standardutrustning för en soldat i det Stora kriget (lokala 
variationer förekommer, förstås). 

• Uniform, bestående av: 
o Underkläder: kalsonger eller trosor, strumpor och linne; för kvinnor även bysthållare. 
o Kängor eller stövlar 
o Byxor eller kjol plus långstrumpor 
o Skjorta eller blus 
o Vapenrock 
o Hjälm plus eventuellt hjälmdok för att minska reflektioner och fästa kamouflage i 

• Stridssele, vanligen bestående av eller länkad till följande: 
o Midjebälte med axelremmar 
o Ammunitionsväska med ammunition 
o Ryggsäck med persedlar 
o Spade 
o Vattenflaska 
o Kokkärl, även känd som ”snuskburk” 
o Ransonsväska 
o Bajonett 
o För meniga, gevärssele 
o För officerare, pistolhölster 
o Skyddsmaskväska 

• Liggunderlag och filt, inrullade i varandra 
• Persedelsäck med ombyten av underkläder och uniform utom vapenrock och hjälm 
• Personlig utrustning, som förvaras i diverse fickor i kläderna eller stridsselen: 

o Första förband 
o Klädvårdsutrustning (nål, tråd, extra knappar i ett litet etui) 
o Anteckningsmateriel (penna och anteckningsblock) 
o Tändstickor eller stormstickor 
o Ljus, lykta eller batterilampa 
o Tobaksranson 
o Necessär med hygienartiklar  

• Personligt vapen 
o Det personliga vapnet är vanligen något av följande: 

 Maskinpistol 
 Gevär (mestadels meniga och underofficerare) 
 Pistol eller revolver (mestadels officerare samt flygare) 
 Stormgevär (mestadels endast stormtrupper) 

o Utrustning för att vårda vapnet 
o Ammunition till vapnet (ca 100 gevärsskott för gevär och 150 gevärsskott för 

stormgevär, eller 30 pistolskott för pistol och 300 pistolskott för maskinpistol) 
• För skyttesoldater tillkommer även gemensam plutonsutrustning, vanligen något av följande: 

o Maskingevär (maskingevärsskytten) 
o Maskingevärets lavett (maskingevärsskyttens riktare) 
o Ammunition till maskingevär 
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o Granatväska 
o Bår 
o Kartväska (signalist) 
o Fälttelefon plus kabel (signalist) 
o Förbandsväska (sjukvårdare) 
o Fältkontor (adjutant) 
o Signalpistol med signalfacklor (adjutant) 

• För flygare tillkommer även flygattiraljer: 
o Flygjacka 
o Värmebyxor 
o Flyghuva 
o Fodrade handskar 
o Fallskärm (eventuellt; en fallskärm kan vara för tung för äldre maskiner, och vissa 

flygvapen tror att fallskärm gör piloterna fegare och benägna att överge striden) 
o Samt förstås flygplanet 

• Vinterutrustning (endast vintertid) 
o Långkalsonger av ylle 
o Undertröja av ylle 
o Kängfoder 
o Varm ylletröja 
o Ullvantar 
o Ullsockor 
o Skinnvantar 
o Vinterrock 
o Vintertunika 
o Vinterhjälmdok 
o Gevärssvepning 

Vissa variationer förekommer mellan de krigförande nationerna, men i stort sett så ser den ut som 
ovanstående. En fullständig typisk soldatpackning eller ”trosspackning” väger omkring 40 kg. Inför 
strid struntar man vanligen i det mesta av det utom vapen, stridssele, kläderna på kroppen och 
plutonens vapen, men stridspackningen väger fortfarande omkring 20 kg. 

All denna utrustning tilldelas när soldaten rycker in och soldaten ansvarar själv för den. Mat och 
ammunition delas ut regelbundet, men i övrigt får soldaten själv rekvirerar saknad utrustning ur 
förrådet om det finns, och kan straffas för vårdslöshet om det inte finns goda skäl att utrustningen 
saknas. 

Att få tag på saker 
När man vill ha saker utöver sin standardutrustning så gör man det oftast med ett slag för en lämplig 
färdighet, vanligen Resurser eller Kontaktnät. Färdighetsvalet är inte begränsat till dessa, utan man 
kan i stort sett välja vilken färdighet som helst som har med det anskaffade att göra. Exempelvis så 
skulle man kunna använda Flygmaskiner eller Teknik för att få tag på reservdelar till ens flygmaskin. 
Det antas att i färdigheten så ingår inte bara teoretisk och praktiskt kunnande inom ämnet, utan även 
kontakter och resurser bland ämnets utövare.  
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Svårigheten beror på hur sällsynt, begränsat och speciellt det man vill ha tag på är, hur lång tid man 
har på sig att få tag på det, hur mycket man vill ha, samt även hur viktigt det anses vara för den 
uppgift man ska ta sig an och huruvida uppgiften är sanktionerad på högre ort.  

Riktlinjer för svårigheter  
Dagligvaror Mycket lätt 
Ransonerade dagligvaror Lätt 
Kolonialvaror Lätt 
Ransonerade kolonialvaror Utmanande 
Militär utrustning Svårt 
Utdelad militär utrustning Lätt 
Militär utrustning som är nödvändig för uppdraget Mycket lätt 
Kol, ved, låggradig kerosin Lätt 
Koks, höggradig kerosin Utmanande 
Kläder Lätt 
Stora kvantiteter (nog för en pluton, hamstra för en månad) Höj svårigheten ett steg 
Mycket stora kvantiteter (nog för ett kompani, hamstra för tre månader) Höj svårigheten två steg
 
Dagligvaror är sådana basvaror som produceras inhemskt och/eller lokalt, exempelvis kött, 
grönsaker, rotfrukter, mjöl och liknande. Kolonialvaror är sådana som måste importeras, exempelvis 
gummi, socker, kakao och tobak. Kerosin finns i flera grader, varav höggradig kan användas som 
bränsle i förbränningsmotorer och låggradig kan användas i brännugnar, exempelvis i ångpannor. 

Kvalitet 
Kvalitet är svårt i krigstider, eftersom allting måste göras så effektivt som möjligt. Efter tjugo års krig 
så är riktigt kött, riktigt kaffe, till och med riktigt tyg en lyx. Exempelvis är konserverat kött i många 
fall den enda sortens kött som finns att få tag på. Då handlar det om sämsta sortens kött, i princip 
slaktrester och ister, som malts, kokats, saltats och konserverats på burk i gelatin. 

Det saknas inte uppfinningsrikedom i bristen; det finns syntetiskt gummi, kaffesubstitut, 
köttsubstitut, syntetiskt kakao, mjölkersättning, tobakssubstitut, pappersblöjor och många andra 
ersatz-produkter. De är sämre, men de funkar, och de finns framförallt tillgängliga. 

Vill man höja (eller sänka) kvalitetskraven så får man en modifikation på anskaffningsslaget; får man 
tag på produkten man söker så får den också en egenskap som ger en extrapöl i de situationer där 
utrustningen används, eller läggs till de egenskaper som föremålet har. Skaffar man ett gevär av Usel 
kvalitet så får geväret egenskapen Usel kvalitet -2. 

Kvalitet Modifikation på anskaffningsslaget Egenskaper 
Usel +3 Usel kvalitet -2 
Godtagbar ±0 – 
God -3 God kvalitet +2 
Superb -6 Superb kvalitet +3 
 

Att anskaffa utrustning inför en uppgift 
I vissa fall är den sak man vill ha så pass viktig att man säger till i förväg att man behöver just den 
saken. Om en operation går ut på att sabotera en damm så kan rollpersonerna bestämma sig för att 
sprängmedel är en vettig metod. I så fall kan spelarna antingen slå ett slag för att se om de kan få tag 



Blå Himmel: Utrustning  5 
 

på sprängmedel. Lämpliga färdigheter för det fallet skulle kunna vara Resurser, Ledarskap eller 
Kontaktnät. Misslyckas slaget så finns inga sprängmedel tillgängliga just nu. Man kan försöka senare, 
men då fördröjs också operationen, eller välja en annan metod.  

Att ”ha haft med sig” utrustning 
Det kan hända att man ute i fält kommer på att man saknar viss utrustning, eftersom det inte är 
uppskrivet någonstans. Om en rollperson exempelvis behöver något lättantändligt bränsle för att få 
fart på en eld, så skulle spelaren kommer då att tänka på att de borde ha haft med sig om inte ljus 
eller kerosin till lyktan så till exempel vapenfett för rengöring av vapnet.  

I så fall kan man även slå ett slag för att se om man ”råkade ha haft med sig” det saknade ändå, och 
”retroaktivt” justera utrustningen. I just det här fallet skulle Skytte eller Stridsvana kunna vara en 
lämplig färdighet att slå för. 

Att köpa saker 
Flygbaser ligger i allmänhet en bit bakom fronten, för att flygplanen ska kunna ta sig upp på 
marschhöjd utan att hotas av luftvärn eller fientligt flyg. Det gör att de ofta ligger hyfsat nära civila 
faciliteter och därmed marknader, butiker och andra ställen där man kan köpa saker.  

Soldaterna i fält har det förstås värre. Om man inte har tur och ligger i baracker bakom fronten så är 
det kilometer till närmaste butik, och dessutom får man sällan tillstånd att lämna sin post och ta sig 
dit. 

Så fort något är fabrikstillverkat eller måste transporteras så är det ransonerat. I princip är det bara 
lokalt producerade varor – hantverk och färska grönsaker – som inte ransonerat. Allt annat kostar 
inte bara pengar utan är dessutom begränsat med ransoneringskort. Man kan få tag på det ändå, 
men i så fall på svarta marknaden till mycket högre pris och med tämligen hårda straff om man blir 
ertappad. 

Vill man köpa saker så använder man vanligen färdigheten Resurser. Svårigheten beror på priset, hur 
mycket man vill ha och på hur hårt ransonerad varan är. Om svårigheten är lägre än färdighetsvärdet 
så behöver man inte slå alls: man har helt enkelt bara råd. Om svårigheten är högre än 
färdighetsvärdet så får man slå för färdigheten. Om slaget lyckas så får man tag på varan. Om slaget 
misslyckas så får man inte tag på den, eftersom den är slut eller ransonen är slut eller att man inte 
har råd, eller att priset är högre än man är villig att betala. 

Några ransonerade varor 

• Konserverat kött 
• Socker 
• Te 
• Kaffe 
• Tobak 
• Choklad och kakao 
• Torrmjölk 
• Konserverad frukt 
• Textilier 



Blå Himmel: Utrustning  6 
 

• Tvål 
• Kerosin 

Att improvisera 
I kristider lär man sig fort att improvisera. Ofta tvingar man fram kreativa lösningar genom att inte 
tillhandahålla utrustning som behövs. Skulle man inte lyckas rekvirera sprängmedel eller köpa den så 
får man göra vad man kan med artillerigranater och merovernas minfält. 

Man behöver sällan slå alls för att improvisera. Om man ändå ska slå så är det oftast för Fältarbete, 
Hantverk, Elektroteknik, Ingenjörsteknik eller Mekanisk teknik. 

Spelvärden 
I de flesta fall har utrustning inget värde, eftersom i de flesta fall behöver man bara veta om man har 
utrustningen, kan få tag på den, eller inte kan få tag på den.  

Undantaget är flygmaskiner, kroppsskydd och vapen, som alltid har värden (för flygmaskiners värden, 
se kapitlet Om flygmaskiner), samt om spelledaren bedömer att rollpersonen är överlastad. 

Överlastad 
Lastar man på sig ohemult mycket saker så hindras man i strid. Det får effekten att vissa slag spärras. 

Belastning Spärrade slag 
Stridspackning Byta zon 
Trosspackning Byta zon, Motstå handlingar 
Bår med kamrat (båda bärarna) Byta zon, Motstå handlingar, Anfallsslag 
Bär ensam på kamrat Byta zon, Motstå handlingar, Anfallsslag, 

Försvarsslag 

Vapen 
Vapen har fyra sorters värden: Skadegrund, Omtöckning, Försvar och Egenskaper. De tre första 
används alltid i strid, medan Egenskaper ger extrapölar. 

Obeväpnad: Förr eller senare hamnar man i läget då man bara har knytnävarna att ta till, men man 
är faktiskt inte så begränsad som man kan tro. Förutom knytnävar har man exempelvis knän, sparkar, 
armbågar, underarmar, skallben och tänder att ta till, och man kan göra fantastiskt mycket med 
dessa kroppsdelar. Den flexibiliteten motsvaras av egenskapen Obeväpnad 3. 

Improviserat vapen: Varje gång en rollperson greppar en spade, pall, trädgren, skiftnyckel, glasflaska 
eller vad som helst som inte är avsett som vapen i syfte att skada någon så är det ett improviserat 
vapen. Man är inte så jättepetig med hur man beväpnar sig när fienden stormar ens värn. 

Pistol: Handeldvapen med enhandsfattning som laddas med pistolammunition. Antingen matas 
pistolen från en trumma med mellan fem och sju skott (revolver) eller från ett lådmagasin som 
trycker upp ammunition med en fjäder (pistol). Storleken varierar, från den weldländska arméns lilla 
och kompakta pistol till meroviska arméns stora revolver. 
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Maskinpistol: Rekyldrivet tvåhandshandeldvapen med helautomatisk mekanism som laddas med 
pistolammunition från ett magasin. Magasinet är normalt rakt med ca 30 skott eller en trumma med 
ca 100 skott. 

Karbin: En karbin är ett gevär skapat för att hanteras i trånga situationer och löser på så sätt 
problemet att gevär är stora och otympliga. Karbiner är helt enkelt kortare gevär, vilket oftast bara 
kan lösas med kortare pipa och därmed sämre räckvidd och precision.  

Gevär: Ett långt tvåhandshandeldvapen med stor genomslagskraft och lång räckvidd. De flesta har 
manuell slutstycksmekanism, medan några är halvautomatiska.  

Stormgevär: Ett stormgevär kombinerar eldkraften hos ett gevär med eldhastigheten hos en 
maskinpistol. Det är ett otympligt vapen, som väger mer än ett gevär, har fler utstickande saker och 
har fler mekaniska delar som kan gå sönder och behöver underhåll. Det här är en ny sorts vapen, så 
det har fortfarande barnsjukdomar.  

Maskingevär: Ett lavettmonterat vapen som laddas med gevärsammunition. Det är oftast rekyl- eller 
gasdrivet men ibland motordrivet, och har alltid automateldgivning. Oftast laddas det med band från 
en ammunitionslåda, men ibland kan det laddas med magasin eller laddramar.  

Normalt krävs tre man för att flytta ett maskingevär; i strid genom att tre man greppar varsitt 
lavettben och vid marsch genom att en person tar själva maskingeväret, en person bär lavetten och 
en person bär ammunition.  

Maskingevär monteras ofta på flygmaskiner som huvudbeväpning för luftstrid. Antingen är de 
framåtriktade och måste då monteras så att de inte skjuter sönder propellern (vanligen genom en 
synkroniseringsmekanism), eller så monteras de i lavett för akterskyttar och holkskyttar. 

Pansarvärnsgevär: Ett gevär med mycket stor kaliber, avsett att användas mot pansarfordon. De 
måste oftast laddas om efter varje skott, men det finns några med slutstycksmekanism. 

Bajonett: En bajonett är ett tillhygge som fästs på eller under pipan på ett gevär, för att på så sätt 
göra vapnet användbart i närstrid. Bajonetten är oftast i form av en kniv, och kan användas som en 
kniv när den inte är fäst på geväret.  

Handgranat: Den vanligaste handgranaten är en stavhandgranat, exempelvis den weldiska modell 
92. Den består av två delar som transporteras separat av säkerhetsskäl: den burkformade 
sprängsatsen som inte kan explodera utan detonatorn, och den ihåliga stavformade detonatorn som 
inte gör så mycket skada om den smäller. Inför användning skruvas skaftet fast i sprängsatsen. När 
den ska användas skruvar man av ett skyddslock i skaftets nedre ände. I skaftet finns ett snöre med 
en porslinskula; genom att dra kraftigt i snöret tänds en rivtändare som tänder en stubin med sex 
sekunders brinntid. Sedan kastar man granaten mot motståndaren. 

Handgranater är engångsvapen. När en handgranat har använts så är den borta, och man måste 
skaffa en ny. Bomber och artillerigranater fungerar likadant. 

Svärd och sablar: Svärd och sablar är mestadels ceremoniella, eller en sport. I norra Weldland utövas 
mensurfäktning bland studentföreningar och att stoltsera med mensurärr betraktas som manligt. Så 
gott som alla kavalleriförband tränar sabelfäktning, både på marken och på hästryggen, men med 
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undantag av enstaka kavallerichocker så används sabeln sällan i strid. Sabeldueller förekommer 
ibland mellan officerare om någons ära befläckats. Vindryttare och drakryttare tränar också fäktning 
med svärd, men de får sällan möjlighet att utnyttja det. 

Lans och spjut: Lans och spjut används ännu mindre än svärd, och de återfinns så gott som enbart i 
kavallerisammanhang. Det är inte alla kavalleriförband som fortfarande använder lans. Tvärtom har 
de flesta övergett lansen för karbinen.  

 Skadegrund Chock Försvarsbonus Egenskaper 
Obeväpnad 1 2 – Obeväpnad 
Improviserat vapen 2 2 +2  
Lätt pistol 3 3 – Kort räckvidd 
Tung pistol 4 3 – Sparkar som en häst 
Maskinpistol 3 3 +2 Riktad salva, Mejning 
Karbin 5 4 +3  
Gevär 6 4 +3 Lång räckvidd, Otymplig 
Stormgevär 5 4 +3 Nedhållande eld, Riktad salva, 

Mejning 
Maskingevär 6 4 – Nedhållande eld, Riktad salva, 

Bandmatad, Lavett 
Pansarvärnsgevär 9 5 – Sparkar som en häst, Otympligt 
Handgranat3 41 41 – Explosion 
Artillerigranat, bomb3 4/42 7/42 – Explosion 
Bajonett, kniv (i 
handen) 

2 2 +2 Vass 

Bajonett (på gevär) 5 3 +3 Långt 
Svärd eller sabel 4 3 +3 Rapp  
Lans eller spjut 6 3 +4 Långt 
1 Påverkar alla mål i samma zon 
2 Första siffran används för alla mål i den zon där bomben/granaten exploderar, andra siffran 
används för alla mål i angränsande zoner. 
3 Engångsvapen. En granat eller en bomb kan bara användas en gång. 

Vapens egenskaper 
Egenskaper kan ge två sorters effekter. För det första kan ett eget slag pressas med en extra tärning 
gratis, utan att man behöver betala handlingspoäng för det.  

För det andra så kan de spärra ett slag. Att ett slag spärras innebär att man slår två tärningar istället 
för en, och väljer den lägsta. Det innebär också att man inte kan pressa slaget, inte ens med 
handlingspoäng. 

Bandmatad: Handlingen Mejning är alltid möjlig. 

Explosion: Anfallsslag påverkar alla mål i samma zon som målet. 

Gasskydd: Den tätt åtslutande masken hindrar sikten, men skyddar å andra sidan mot gas. Pressa 
stryktålighetsslag mot gas med en tärning, spärra anfallsslag med avståndsvapen. 

Hindrande: Skyddet är styvt och varmt. Spärra motståndsslag men ej försvarsslag. 
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Kort räckvidd: Vapnets spridning är så stor att det nästan är slumpen som avgör var man träffar på 
lite håll. Om målet är två zoner bort eller längre, spärra anfallsslaget med en tärning. 

Lavett: Du kan inte förflytta vapnet själv. En eller två personer till måste också deklarera Byta zon 
samtidigt som du (till samma zon, och med intentionen att flytta vapnet), annars måste man lämna 
vapnet när man byter zon. Om bara två personer Byter zon så spärras Byta zon för båda. Om tre 
personer Byter zon så spärras inte slag för Byta zon. 

Lång räckvidd: Pressa anfallsslag för mål som är två zoner bort eller längre. 

Långt: Vapnets längd gör det lättare att hålla fienden på lagom avstånd. Pressa försvarsslag mot 
närstridvapen med en tärning. 

Mejning: Handlingen Mejning är möjlig, om direkt föregående handling inte var en Mejning. 

Nedhållande eld: Pressa motståndsslag mot Byta zon. 

Obeväpnad: Pressa anfallsslag med en tärning. Spärra skadeslag. 

Otymplig: Vapnet är långt och tungt. Spärra slag för Byta zon. 

Rapp: Pressa försvarsslag mot närstridsvapen med en tärning. 

Riktad salva: Om man gör ett avståndsanfall mot ett mål, och om siktlinjen till målet är Begränsad, så 
räknas den som Fri.  

Sparkar som en häst: Vapnet har en rekyl som heter duga. Spärra anfallsslag om direkt föregående 
handling var ett anfall med detta vapen. 

Vass: Pressa skadeslag med en tärning. 

Skyddsutrustning 
Sedan skjutvapnen infördes så har användandet av rustning nästan helt försvunnit. Under en period 
från ca 1650 fram till de första åren av Kriget så var det i princip enbart kyrassiärer (tungt kavalleri) 
som hade rustning i form av harnesk och hjälm, eftersom deras stormanfall med sabel garanterade 
att de hamnade i närstrid med fienden. En majoritet av kyrassiärförbanden har dock slutat med 
kyrassen annat än för paradbruk – den har helt enkelt ingen större inverkan i det nya kriget. 

Efter det första året av kriget lade man märke till att en hel del skador var huvudskador, efter att 
huvudet var det enda som exponerades av en skytt i ett skyddsvärn. Splitter från luftbrisader av 
granater hade också en förmåga att träffa huvudet. Därigenom kom hjälmen återigen i allmänt bruk.  

På senare tid har även stridsgas kommit att användas. Således har man uppfunnit en skyddsmask, 
som är en tättsittande mask av gummi eller läder med glastäckta ögonöppningar och en filterburk att 
andas igenom.  

Skyddsutrustning Skydd Dämpning Egenskaper 
Hjälm 2 1  
Kyrass eller harnesk 3 3 Hindrande 
Kyrass eller harnesk plus hjälm 5 4 Hindrande 



Blå Himmel: Utrustning  10 
 

Gasskyddsmask – – Gasskydd, 
Hindrande 

Box: Hur vapnen balanserades 
Balanseringen av vapnen utgår från att vapen ska kännas farliga. Ett vanligt svärd har använts som 
standardmåttstock på farlighet, och jämförs med en pistol bland avståndsvapen. Utifrån önskemålet 
att vapen ska vara farliga så bestämdes sannolikheten som ungefär 60% att man skulle klara sig 
någorlunda med skinnet i behåll, och 40% att man skulle vara ute ur striden. Det gav i sin tur en 
skadegrund på 4 (0-3 så är man ute, 4+ så är man fortfarande på benen).  

Det kan tyckas vara oresonligt högt, men fyra av sex attribut används regelbundet för 
stryktålighetsslaget, och åtminstone två av dem borde vara högre än 0. Dessutom finns det ju 
handlingspoäng att toppa med, så det borde gå att klara sig till en början. Det gör att vapen känns 
mer farliga än vad de är, och att man kan undkomma skadan i många fall men att det kostar. 

Med obeväpnad strid som Skadegrund 1 så balanserades resten av vapnen upp till maskingevär och 
pansarvärnsgevär. 

Det är ingen mekanisk skillnad på de maskingevär som används i skyttegravarna och de som sitter på 
flygmaskiner. Bortsett från synkroniseringsmekanismen så är det samma vapen. Samma 
sannolikheter var dock önskvärda även för flygmaskiner, så standardflygmaskinen har ett värde på 
Skydd på 2 för att kompensera för maskingevärets skadegrund. Det hade varit möjligt att använda en 
annan skala för flygmaskiner, men det fanns en viss skönhet i att använda samma skala för 
flygmaskiner som för folk, i synnerhet om det är samma vapen. 

Värdet på Chock baserades på Skydd. 1 poäng Chock innebär 1 poäng Omtöckning, vilket ökar 
sannolikheten för att nästa skada ska bli allvarlig med 10%. Här balanserades flygmaskinernas 
Dämpning mot maskingevärets Chock så att en Lätt skada gör nästa skada 20% farligare. I 
markstriden var det pistolen och svärdet igen, som mot en oskyddad person gör nästa skada 30% 
farligare. I botten fanns obeväpnad strid, som måste vara värre än en Skråma och alltså fick Chock 2.  

Det sista värdet som skulle balanseras är Försvarsbonusen, som skulle vara praktisk men inte göra 
det omöjligt att träffa motståndaren. Att ha något över huvud taget mellan sig och fienden 
bedömdes till en bonus på +2, och att ha något riktigt långt bedömdes ha en bonus på +4. Svärdet 
blev mittenvärdet på +3 

Övrig balansering som krävdes fick ske med egenskaper. 
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Flygets era startade inte på allvar förrän förbränningsmotorn kom. Innan dess fanns det bara 
vinddjur, och de enda som använde dem var vildalverna. Även när förbränningsmotorn kom så tog 
det ca femtio år innan den var stark nog för att kunna dra maskinen genom luften tillräckligt snabbt 
för att vingarna skulle kunna lyfta, och lätt nog för att lyftkraften skulle räcka till. Därefter gick det 
fort. 

Hur en flygmaskin fungerar 
Det som håller en flygmaskin i luften kallas lyftkraft. Väldigt förenklat kan man säga att lyftkraft 
orsakas av att man har en vinge med ”positiv anfallsvinkel” (det vill säga, den pekar uppåt i vingens 
färdriktning). När vingen färdas framåt bildas ett övertryck på vingens undersida och ett undertryck 
på vingens översida. Detta skapar lyftkraft. Om lyftkraften är större än flygplanets totala vikt kommer 
flygmaskinen stiga, och om den är mindre än flygplanets vikt så kommer den sjunka. 

För att vingen ska färdas framåt så krävs någon framdrivning. I luften så är en propeller den enda 
vettiga metoden. Propellern fungerar som en roterande vinge som tekniskt sett skapar dragkraft 
framåt, på samma sätt som vingen skapar lyftkraft uppåt. Denna balanseras av flygmaskinens 
luftmotstånd: om dragkraften är högre än luftmotståndet så kommer flygmaskinen att öka farten. 
Om dragkraften är mindre än luftmotståndet så kommer flygmaskinen att sakta in.  

Hur man styr 
För att man ska kunna göra något vettigt med flygmaskiner så krävs en sak till, nämligen kontroll. Det 
får man med hjälp av roder. Flygmaskiner har i allmänhet tre sorters roder: sidoroder, höjdroder och 
skevroder. Dessutom har man också ett gashandtag för motorn. Det är inte en helt lätt konst: bara 
att flyga rakt fram kräver att man justerar höjdroder och gas så att anfallsvinkel och fart framåt ger 
precis så mycket lyftkraft att det tar ut flygmaskinens vikt. 

Roderspaken har en dubbelfunktion. Drar man spaken framåt eller bakåt så påverkas höjdrodret. 
Knuffar man spaken framåt så trycks höjdrodret neråt, vilket orsakar en dykning. Drar man spaken 
bakåt så dras höjdrodret uppåt vilket orsakar att nosen trycks upp. Om man drar spaken i sidled så 
påverkas skevrodren vilket får flygplanet att skeva eller rolla åt det håll man drar spaken. 

Pedalerna går till sidorodret på stjärtfenan, som knuffar flygplanskroppen i sidled. Om man trycker 
ner höger pedal så vrids sidorodret åt höger, vilket knuffar flygkroppen åt höger, och dessutom 
skevar flygplanet åt vänster. Därför är det inte riktigt så enkelt att trycka höger roderpedal om man 
vill svänga åt höger: man måste också skeva åt höger samtidigt som man trycker ner höger 
roderpedal.  

Gashandtaget öppnar upp mängden bränsle som sprutas in i motorn, vilket påverkar kraften hos 
motorn och därmed hastigheten hos propellern. Mer gas ger högre fart, vilket i sin tur ger större 
lyftkraft om man inte justerar höjdrodret så att vingens anfallsvinkel minskas. Mindre gas ger lägre 
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fart, vilket ger mindre lyftkraft så att flygplanet sjunker om man inte ökar anfallsvinkeln för att 
kompensera.  

Alla de här kontrollerna används tillsammans för att kontrollera flygmaskinen. Om man exempelvis 
vill svänga åt höger så trycker man inte bara roderpedalen åt höger och drar roderspaken åt höger. 
Eftersom lyftkraften pekar snett uppåt så delas den in i två delar, en som drar i sidled och en som 
drar uppåt. Det är bara den som drar rakt uppåt som motverkar flygmaskinens vikt. Det innebär att 
det är mindre lyftkraft som håller planet uppe, så det måste man kompensera med höjdroder och gas 
för att stanna kvar på samma höjd.  

Vingar 
Huruvida man vill ha ett vingplan, två vingplan eller tre vingplan beror mycket på vilka egenskaper 
man vill ha. Generellt sett kan man säga att flygplan med få vingar har mindre luftmotstånd och är 
snabbare, flygplan med korta vingar kan rotera snabbare och därför svänga snabbare och flygplan 
med stor vingyta kan lyfta mer.  

Ett flygplan med tre korta vingplan kan svänga som en gud, men är inte fullt så snabbt som ett 
monoplan. Monoplanet kan i sin tur inte bära lika mycket last som en dubbeldäckare med samma 
vingspann och måste vara lättare.  

Motorer 
De tre vanligaste motortyperna är roterande stjärnmotor, fast stjärnmotor och rak motor. Det är den 
roterande stjärnmotorn som är vanligast, eftersom motorblocket med en direkt fastbultad propeller 
roterar runt vevaxeln och därigenom fungerar som ett svänghjul, vilket tar ut en hel del vibrationer. 
Nackdelen är att motorn har en gyroskopeffekt som gör att svängradien åt ena hållet är större än åt 
andra hållet. Numera har man kommit så långt med den roterande stjärnmotorn som man kan 
komma – det går inte att göra en roterande motor mycket mer kraftfull, eftersom motorn inte kan 
rotera snabbare på grund av sin massa. Vill man göra snabbare flygplan så får man komma på ett sätt 
att lösa de fasta motorernas vibrationsproblem. 

Bombare och andra flermotoriga flygplan byggs ofta med flera fasta motorer. På så sätt kan man låta 
vibrationerna ta ut varandra, eller dämpas genom motorgondolernas upphängning, eller i vilket fall 
som helst ha råd (viktmässigt) med dämpande svänghjul och motvikter.  

Knuff mot dra 
Att knuffa eller dra är en intressant fråga. Frågan handlar om huruvida det är bättre att ha en motor i 
fronten med en propeller som drar fram flygplanet, eller en motor i baken som knuffar fram 
flygplanet.  

Båda har för- och nackdelar. En knuffare är aningen mer aerodynamiskt effektiv och har ingenting 
som hindrar sikten framåt. Skottlinjen hindras inte heller, vilket gör att man inte behöver 
synkroniseringsmekanismer för vapnen. En dragare har andra fördelar, exempelvis att motorn kyls 
lättare och man slipper problemet med grus och växtlighet som dras upp i propellerflödet. 
Nackdelarna är svåra att väga mot varandra: en dragare hindrar sikten och gör att kulsprutor måste 
synkroniseras, medan en knuffande propeller riskerar att slå i backen vid en brant start, har problem 
med grussprut från hjulen och är livsfarlig om man försöker hoppa från flygplanet.  
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Det råder ingen tvekan om att dragare är mer populära än knuffare, men det är ingen generell 
sanning. Framförallt hos bombflygplan och spaningsflygplan är andelen knuffare relativt hög. 

Vapen 
Problemet med flygplan är att det är svårt att använda dem offensivt. Plattformen man skjuter ifrån 
är ostabil och målet är rörligt och snabbt. Det finns egentligen inte några alternativ än maskingeväret 
rent generellt och bomber mot markmål. Gevär och pistoler används ibland, men är egentligen för 
oprecisa och kräver att man tar händerna från kontrollerna. I princip är det bara vindryttare som 
använder dem. 

Bomber väger mellan 10 och 25 kilo och ett lätt bombplan kan bära omkring 6-12 av dem, och tunga 
bombplan mellan 12 och 24 stycken. Det svåra är att sikta med dem, eftersom de faller fritt. Det har 
förekommit experiment att dykbomba och släppa bomberna i slutet på dykbanan, vilket ökar 
precisionen men utsätter flygmaskinen för fara i själva angreppet. 

Maskingevär kan monteras på lavett och användas av en separat skytt, eller fästas på vingarna eller 
på eller i kroppen och användas av piloten som då siktar med hela flygplanet. Har man en dragande 
motor och placerar maskingevären på kroppen så måste man bygga en synkroniseringsmekanism så 
att kulsprutan inte skjuter sönder den egna propellern. Mekanismen är en kamaxel som fungerar 
som ”säkerhetsspärr” för avtryckaren: säkerhetsspärren måste vara öppen och avtryckaren intryckt 
för att kulsprutan ska avfyras. Kamaxeln gör helt enkelt att maskingeväret struntar i avtryckaren när 
propellern är i fel läge, och tar hänsyn till avtryckaren först när propellern är i rätt läge igen. 

Vinddjur 
Flygmaskinernas tre vitala system – framdrivning, lyftkraft och kontroller – samverkar tätt men är tre 
separata system. Motorns enda uppgift är att skapa fart framåt; vingens enda uppgift är att förvandla 
fart framåt till lyftkraft; och rodrens enda uppgift är att rikta flygmaskinen åt ett annat håll. 

Hos ett vinddjur är de tre systemen ett och samma. Det går inte att säga var framdrivning, lyftkraft 
och kontroll börjar eller slutar. De flyter harmoniskt in i varandra. Vindryttaren är i praktiken 
utlämnad helt åt vinddjuret. Man kontrollerar inte ett vinddjur. Man rider det och samverkar med 
det och, som vildalverna säger, ”om vindar, vinddjur och vindryttare vill samma sak så sker det”. Flygmaskiner 
Kungliga Weldländska flygvapnet 
Det kungliga Weldländska flygvapnet är inget eget vapenslag, utan är underställd armén och är en 
integrerad del av den. Flygvapnet har relativt nyligen genomgått sin tredje omorganisation under 
kriget. Från början var det en spaningsenhet i armén underställd artilleriet, ”fältflygardivisionen”. Allt 
eftersom kriget blev mer och mer omfattande så skapades fler och fler fältflygardivisioner i artilleriet. 

Till slut blev det uppenbart att den organisationen var onödigt otymplig. I och med att flyget fick fler 
uppgifter, som markunderstöd, bombning och jakt, så organiserades fältflygardivisionerna om till 
Kungl Weldländska Arméns flygtjänst. Enheterna flyttades upp i hierarkin och blev självständiga från 
artilleriet, och varje division fick geografiskt ansvar för jakt, bombning, markunderstöd och spaning.  
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Senare blev även detta otympligt, speciellt som merovierna började få numerärt övertag i luften, så 
för att råda bot på det så omorganiserades 1789 flygvapnet än en gång till Kungliga Weldländska 
flygvapnet. Den nya indelningen innebar specialiserade enheter. Numera hade man speciella så 
kallade ”Jasta”, från ”jagdstaffeln” eller jaktskvadroner, som enbart höll fiendens flygplan borta. 
Dessa grupperades ihop till divisioner, JG eller ”Jagdgeschwader”. 

De andra uppgifterna för flyget fick liknande uppdelning:  ”Kasta” (”kampfstaffeln” eller taktiska 
bombarskvadroner), ”Bosta” (”bomberstaffeln” eller strategiska bombarskvadroner) och ”Schlasta” 
(”Schlachtstaffeln” eller markattackskvadroner). Även dessa grupperades till divisioner på 
motsvarande sätt (KG, Kampfgeschwader, respektive BG, bombergeschwader; Schlasta ingår i KG).  

De enda som inte ingår i denna uppdelning är RBZ (Reihenbildzug) eller flygspaningsplutoner, som är 
underställda respektive armékårer. 

Box: Modellbeteckningar 
/* Kan lyftas ut */ 

Weldländska militära flygplansbeteckningar består av tillverkarens namn, en bokstav som anger 
flygplanstypen, och ett romerskt ordningstal för den tillverkaren och den typen, som delas ut av 
Krigsflygets inspektionsverk (Idflieg, ”Inspektion der Fliegertruppen”). Flygplanstillverkare har interna 
beteckningar och ofta kodnamn som framhäver deras krigiska natur (exempelvis Voss Falke), men 
när de levereras så är det bara Idfliegs beteckning som är officiell. 

Weldländska beteckningar 

C Tvåsitsiga biplan. Tidiga modeller har ett maskingevär i lavett i bakre sittbrunnen, 
medan senare modeller även har synkroniserade maskingevär riktade framåt. 

CL Lätt tvåsitsigt biplan avsedd att fungera som jaktplan, men som i praktiken mest 
används för markstöd. 

D Enkelsitsiga beväpnade flygmaskiner avsedda att användas för jakt. D betydde 
ursprungligen ”doppeldecker”, biplan, men på senare tiden har vingkravet släppts och 
alla jaktmaskiner får automatiskt D-beteckning. 

G Beväpnad biplan med två eller tre motorer (G står för ”groß” eller stor). Ursprungligen 
var beteckningen K, men sedan ett år sedan används G. 

GL Snabbare tvåmotoriga tvåsitsiga biplan avsedda som dagbombare.  

J Bepansrade markattackflygplan. Många är i princip ett C-flygplan med pansar. 

N Tvåsitsigt nattbombflygplan. I princip ett C-flygplan med större vingspann så att den 
kan bära mer bomber. 

R Ett stort bomflygplan med minst tre och i några fall upp till sex motorer. En viktig 
skillnad gentemot G-klassen (utöver storleken) är att man ska kunna nå alla motorer 
under gång för vissa mindre reparationer. 

Äldre weldländska beteckningar 
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A Monoplan, huvudsakligen tvåsitsiga spanings- eller träningsmaskiner. 

B Biplan, huvudsakligen äldre tvåsitsiga maskiner med svag motor. 

Dr Enkelsitsiga beväpnade trippeldäckare. Har övergetts sedan något år tillbaka och nyare 
trippeldäckare har fått D-beteckning istället. 

E Enkelsitsiga beväpnade monoplan. Dessa var till att börja med monoplanversionen av 
C-flygplanen, men beteckningen övergavs för något år sedan, och senare beväpnade 
monoplan får D-beteckning. 

K Beväpnade biplan med två eller tre motorer. Beteckningen ersattes med G sedan förra 
året. 

Voss D.II Falke 
Den äldre Falken påminner väldigt mycket om sin efterföljare D.IV Sturmvogel, och vid första 
anblicken kan de förväxlas med varandra. De har samma raka motor, samma strömlinjeformade 
kropp och samma dubbla synkroniserade 8mm maskingevär. Det finns dock skillnader: Falke har 
likadan övervinge som nedervinge till skillnad från Sturmvogel, och mindre roder på stjärtfena och 
stabilisator.  

Problemet med Falke är att rodren är för små för flygmaskinens höga fart, så pedal- och spakrörelser 
måste vara väldigt stora för att ge utslag. Det gör att Falke är svårstyrd och trög.  

Voss J.II Adler 
Det finns en markattackversion av Voss D.II Falke, kallad J.II Adler. Strukturellt är det ingen större 
skillnad mellan de två flygmaskinerna. ”Örnen” har bara ett maskingevär istället för två, kan bära upp 
till åtta 11 kg-bomber, och har en dykbroms som kan fällas ner från vingen för att bromsa flygplanet 
under dykanfall. I övrigt är det samma flygmaskin. 

Voss C.III Schwalbe 
Tekniskt sett är ”Svalan” en jaktflygmaskin, men dess användning är radikalt annorlunda. Istället för 
att genskjuta och jaga upp fientligt flyg så är tanken att ”Svalan” ska stanna vid bombflygmaskiner 
eller spaningsflygmaskiner och driva bort fienden med sin akterskytt. På så sätt utgör den en 
flygande fästning för eskort av bomb- och spaningsflyg. Dessvärre gör ”Svalans” stora vingspann, 
vilket krävs för att lyfta den större motorn och akterskytten, tillsammans med att vikten är utspridd i 
längdled, att flygmaskinen är tämligen trög. 

Voss D.IV Sturmvogel 
Den senaste jaktflygmaskinen från Voss Flügzeugwerke är en dröm för varje weldländsk jaktflygare: 
dess vackra linjer och smäckra fågelliknande vingar är en fröjd att skåda. Utseendet bedrar inte 
heller: Stormfågeln är fantastiskt snabb tack vare sin stora och kraftfulla raka motor och sin 
strömlinjeformade kropp. Med dubbla synkroniserade maskingevär så är Stormfågeln en dödlig 
motståndare i luften. 

Den största orsaken till att Sturmvogeln kom till är trögheten hos föregångaren D.II Falke. Man löste 
det genom att bygga om stabilisatorn och stjärtfenan så att de fick större roder. En annan ändring är 
att övervingen gjordes aningen längre medan nedervingen gjordes smalare och kortare. Det gav 
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radikalt mycket mindre luftmotstånd till priset av bara något minskad lyftkraft, med följden att ingen 
markattackversion skulle bli möjlig eftersom det inte finns någon marginal för att hänga på bomber.  

Kejserliga meroviska flygvapnet 
 

Valeyev Va-2 Lisits 
Man skulle kunna tro att gyroskopeffekten från den roterande stjärnmotorn, som gör att Va-2 Lisits 
(”Räv”) svänger trekvarts varv åt höger på samma tid som den svänger en fjärdedels varv åt vänster, 
skulle vara till nackdel för flygmaskinen. Så är dock inte fallet: det går så fantastiskt snabbt att svänga 
åt höger att det knappt går att hänga med. Att alla tunga delar av maskinen – motorn, piloten och 
maskingeväret – alla är placerade inom de första två och en halv metrarna av flygmaskinen, gör att 
den är fantastiskt kvick i rörelserna, så nackdelen med att vara trög åt vänster är inte en så stor 
nackdel.  

Den stora nackdelen är att maskinen är nyckfull, och det finns inte mycket marginaler mellan 
flygegenskapernas tak och hållfastheten. Tappar man fart det minsta så går den ofelbart i spinn och 
överskrida gränsvärdena, och då kommer maskinen nästan säkert slita sig i stycken. 

Som det meroviska flygarordspråket säger, ”den där Räven kommer antingen ge dig ett träkors, ett 
rött kors eller ett St Vasiljevskors”. 

Valeyev Va-3 Volk 
 

Pakusjtjan Pa-6 Orel 
Örnar finns det gott om: alla flygvapen med självaktning måste ha en flygmaskin döpt efter detta 
djur. Den meroviska maskinen är en markattackmaskin, vars främsta kännetecken är att landstället 
går att fälla upp bakåt. Det gör inte maskinen så mycket snabbare, men det hjälper framförallt med 
att hastigheten inte sjunker lika drastiskt när flygplanet ska stiga. Den starkare vingen som krävs för 
att klara av landstället med uppfällningsmekanism gör att maskinen också tål hårda dykningar och 
upptagningen i slutet. Dessutom kan landstället fällas ut i dykningen och använda som dykbroms. 

Pa-6 är avsedd för markanfall och är för det syftet beväpnad med ett synkroniserat maskingevär och 
kan bära upp till åtta elvakilosbomber. Det finns en variant av flygmaskinen, Pa-6B, som varken har 
bomber eller maskingevär, utan har istället två 12,7mm pansarvärnsgevär under vingen. De kan inte 
skjuta automateld, men de kan slå genom taket på vilken stridsvagn som helst och förstöra så gott 
som samtliga lastbilar och fordon. 

Kungl Urenska Flygvapnet 

Roelandts D-18 
När fronten konsoliderades så var Urenien rädda att meroviska flottan skulle försöka sig på en 
landstigning från innanhavet för att kringgå fronten, och flottan fick till uppgift att övervaka 
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innanhavet utifall att det skulle hända. Nackdelen är att flottan också behövs för att skydda 
kolonierna i fjärran östern, så man letade efter en billigare lösning. 

Motorbåtstillverkaren Roelandts kom med lösningen: en serie sjöflygplan som inte bara kunde se 
längre utan även patrullera snabbare än vad flottan någonsin kunde, och som kunde förvarna 
försvaret att merovierna höll på med något. Eftersom dessa sjöflygplan dessutom behövde försvaras 
från eventuell merovisk jakt så uppfann de även Roelandts D-18, världens första jaktsjöflygplan. 

D-18 är ett sesquiplan med knuffande propeller: nedervingen är bara hälften så lång som övervingen, 
med motorn på övervingen och den skjutande propellern riktad bakåt. Flygkroppen är byggd i 
limmad faner och extremt strömlinjeformad och fungerar även som båtskrov. För att även kunna 
landa på land har D-18 världens första infällbara landställ: två hjul kan fällas ner med en spak och 
låsas fast för landning på land, men är uppfällda i luften eller när den landar på vatten. Flygmaskinen 
har ett maskingevär monterat framför sittbrunnen. Vilket maskingevär som helst duger och eftersom 
det inte finns någon propeller i vägen så behövs ingen synkroniseringsmekanism. 

Huij&Mark D-4 
Huij&Mark har byggt en lång serie med flygmaskiner åt Kungliga Urenska Flygvapnet. Deras D-4 är 
lite av en legend och trotjänare, ett lättmanövrerat biplan med korta vingar och dubbla 
synkroniserade maskingevär, vars enda egentliga nackdel är att den är långsam i jämförelse med mer 
moderna flygmaskiner. Det har länge varit en favorit bland urenska flygare, som dock har sett sig 
utklassade på senare tid. D-5 verkar lovande, men har ännu inte kommit i förband. 

Kungliga Saxländska arméns flygkår 

Sterner Mk 9 
Det är sällan man ser slagkraft och stryktålighet i samma flygmaskin. Sterner-fabriken har dock 
lyckats förena dem till ett i och med Mk 9, tack vare ett innovativt vajerspänningssystem som ger en 
lätt fackverkskonstruktion. Vajrarna måste dock spännas om då och då av markpersonalen, eftersom 
de har en tendens att släppa, men så länge som vajrarna är spända så håller sig fackverket styvt och 
starkt. Fackverket tillsammans med två synkroniserade maskingevär gör att Sterner lyckades få den 
där konstruktionen som alla suktar efter: slagkraft och stryktålighet i samma paket. 

Om flygmaskinen har någon nackdel så är det att den är svårsvängd, men det gör den å andra sidan 
lättflugen för nybörjare då maskinen inte är så lynnig och inte kräver konstant passning. 

Sterner Mk 9 har exporterats med framgång. Exempelvis har de tre andra örikena, Lyonia, Caledonia 
och Eire, köpt in den i ganska stora mängder, och även Fennoskandien skaffade dem innan 
inbördeskriget bröt ut. Den har också tjänstgjort i hart när varje tänkbar saxländsk koloni eller 
besittning. 

Tiberiska Statsfederationens Flygvapen 
Det tiberiska flygvapnet föredrar sjöflygplan, av den enkla anledningen att man vill patrullera landets 
långa kust.  



Blå Himmel, om flygmaskiner  8 
 

Rosatelli Falco L1 och L2 
Giacomo Rosatelli var möbelfabrikant från början, vars bror var flygare i tiberiska flygvapnet. Brodern 
Pietro hade sina idéer om vad som gjorde ett bra jaktflygplan, och bad Giacomo att bygga ett. 
Giacomo hade aldrig byggt ett jaktflygplan förut, men han hade byggt möbler och kunde bygga starka 
saker i trä. 

Hans första och hittills enda flygmaskin bestod i princip av tre delar: en flygkropp helt byggt i limmad 
faner, en kort undervinge i ett stycke som fästes i kroppen (istället för det brukliga, en vänstervingdel 
och en högervingdel), och en övervinge som monterades på stag efteråt. Dessa producerades separat 
i Rosatelli-fabrikerna och monterades på plats. De enda komponenter som inte byggdes i Rosatelli-
fabrikerna var motorn och maskingevären. Till den första delserien kunde Rosatelli bara få tag på en 
bilmotor med alldeles för låg dragkraft, och det fanns inte maskingevär nog för att förse maskinen 
med dubbla maskingevär, så den har bara ett.  

Flygmaskinen visade sig dock vara den landbaserade jaktflygmaskin som tiberiska flygvapnet 
saknade, och dess utmärkta stryktålighet och goda manöveregenskaper vann flygarnas hjärta, trots 
dess låga fart. Delserie 2 (L2 eller Linea Due) har fått en starkare motor, en fjortoncylindrig fast 
stjärnmotor, vilket till stor del avhjälper hastighetsproblemet. Delserie 1 (L1, Linea Uno) håller därför 
på att fasas ut eller konverteras, och begagnade maskiner säljs på export. Till exempel såldes 
femtioåtta maskiner sålts till en privat insamling till Fehnmeyer-kårens förmån. Utseendemässigt så 
är det nosen som är skillnaden mellan delserie 1 och 2: delserie 1 har en högre, smalare och mer 
strömlinjeformad nos, medan delserie 2 har en tunnformad och knubbig nos. 

Vad Giacomo Rosatelli tillförde till flygmaskinsindustrin var produktionstänkandet. Flygplanet som 
han skapade skulle inte bara flyga bra, det skulle också produceras i hans fabriker av hans arbetare. 
Varje del i flygmaskinen är skapad för industriell produktion. En del vill till och med hävda att detta 
grepp är den största innovationen med flygmaskinen, långt större än dess kropp i limmad faner eller 
undervinge som ett stycke. 

Alviska vindryttare 
Både Rikitien och Kylarien har vindryttare. Kylarien har en mer formellt organiserad kår som en del av 
sin försvarsmakt. Ens ställning inom den Kylariska vindryttarkåren beror på rang, ens hus gunst hos 
Arafine, och ställning hos andra som står väl till gentemot den alviska autarken. 

Rikitien å andra sidan har ännu ingen nationell flygstyrka, även om det är något som kommer inom 
snar framtid. Istället har varje klan sina egna edsvurna vindkrigare, som väljer ut nya rekryter i den 
traditionella vindväljarceremonin. Ens ställning där beror i första hand på klanens status i Rikitiens 
politik, och därutöver så bedöms man efter rang, men även vem som var eller är ens sensei eller 
lärare.  

Vinddjur 
Ett fullvuxet vilt vinddjur kan ha ett vingspann på fem meter, lika stort som de minsta jaktflygplanen. 
De lever vilda i bergstrakten, där de huvudsakligen jagar bergsgetter och ibland till och med kor. De 
är i princip de enda större vilda djuren som lever på de flygande öarna. Sedan urminnes tider har 
alver tämjt dem och använt dem för resor och krigföring. De är fortfarande farliga rovfåglar, men de 
kan tämjas om man kan sin konst, och blir då tillgivna djur.  
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Vinddjur har fyra verkligt stora fördelar. För det första kan de ryttla, det vill säga stå mer eller mindre 
stilla genom att slå snabbt med vingarna (det är energikrävande, så de gör det inte särskilt långa 
stunder). De kan till och med landa och starta vertikalt och behöver ingen startbana. För det andra så 
behöver man inte reparera deras skador – de läker dem, precis som alla andra varelser (men det tar 
tid). För det tredje så är de extremt manöverbara. För det fjärde så behöver de inte tankas med dyrt 
och begränsat kerosin, utan klarar sig på talg, kött och spannmåls.s 

Nackdelen är förstås att vinddjur måste tämjas och ridas in, de kan inte flyga särskilt fort, de är rätt 
ömtåliga och de är rätt knepiga att beväpna. Att ersätta ett nedskjutet vinddjur innebär att man får 
ta sig tillbaka till Rikitien och Kylarien, och sedan fånga och tämja ett nytt vinddjur, enligt den 
urgamla ritualen. 

Sashimono 
Fördelen med vinddjur är att så fort man ser ett så vet man att det är alver som flyger. Däremot var 
det svårare för alver själva att identifiera varandra. Det problemet löser man med sashimono.  

En sashimono är en liten fana eller banér som fästs på ryggen med ett fäste i bältet och en ring högre 
upp på ryggen eller i en särskild hållare på sadeln. Storleken varierar, men de är vanligen mellan 50 
och 100 cm hög och mellan 20 och 30 cm bred. Motivet är vanligen klanens vapen, hemprovinsens 
namn, klanens namn eller något slagord; nu för tiden är klanvapen vanligast. 

Det finns två vanliga varianter. Den ena, jūrai no sashimono, är en L-formad stång längs med ena 
sidan och överkanten, som håller en fyrkantig fana utvecklad. Den andra, sashimono o tonde, är en 
trekantig fana med en rundad långsida – mer rundad högre upp, nästan som ett segel. I denna 
variant sitter stången mot långsidan och är fjädrande.  

Sashimono o tonde är den vanligaste hos vindkrigare, eftersom den böjer sig i fartvinden och inte har 
lika mycket luftmotstånd. Jūrai no sashimono användes länge även hos fotsoldater i Rikitien, men har 
fasats ut på senare tid.  

Alviska Fehnmeyer-flygare har oftast en sashimono med Fehnmeyer-blomman målad eller broderad. 
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Spelvärden för flygmaskiner 

Flygmaskin Ka
te

go
ri 

Vapen Sk
ad

e-
gr

nu
d 

Ch
oc

k 

Sk
yd

d 

Dä
m

pn
in

g 

Egenskaper 
Pakusjtjan Pa-6 
Orel 

I Maskingevär 
Bomber  (4)1 

6 
4/42

4 
7/42

2 2 Dykbromsar 

Pakusjtjan Pa-
6B 

I Pansarvärns-
gevär3 

9 5 2 2 Dykbromsar, Vingmonterade 
vapen 

Valeyev Va-2 
Lisits 

II Maskingevär 6 5 2 2 Dubbla maskingevär, Kvick, 
Roterande stjärnmotor 

Valeyev Va-3 
Volk 

II Maskingevär 
Bomber  (4)1 

6 
4/42

4 
7/42

2 2  

Voss C.III 
Schwalbe 

III Pilotens mgvr 
Akterskytt 

6 
6 

4 
4 

2 2 Trög, Långsam, Stryktålig 

Voss D.II Falke II Maskingevär 6 5 2 2 Dubbla maskingevär, Snabb, Trög 
Voss J.II Adler II Maskingevär 

Bomber  (4)1 
6 

4/42
4 

7/42
2 2 Snabb, Dykbromsar 

Voss D.IV 
Sturmvogel 

I Maskingevär 6 5 2 2 Dubbla maskingevär, Snabb 

Rosatelli Falco 
L1 

II Maskingevär 6 4 3 2 Stryktålig, Snabb, Svag motor 

Rosatelli Falco 
L2 

I Maskingevär 6 4 3 2 Stryktålig, Snabb 

Roelandts D-18 II Maskingevär 6 4 2 2 God sikt 
Huij&Mark D-4 II Maskingevär 6 5 2 2 Dubbla maskingevär 
Sterner Mk 9 II Maskingevär 6 5 2 3 Dubbla maskingevär, Stryktålig 
Vinddjur III Klor 2 7 2 2 God sikt, Vinddjursvingar, 

Vinddjursklor, Långsam 
1 Engångsvapen. Man har ett begränsat antal användningar. Siffran anger antalet anfall, inte antalet 
bomber. Kan inte användas mot luftmål. 
2 Första siffran används för alla mål i den zon där bomben/granaten exploderar, andra siffran 
används för alla mål i angränsande zoner. 
3 Huvudsakligen markmålsvapen. Avdrag -3 om de används mot luftmål. 

Flygmaskiners egenskaper 
Egenskaper kan ge två sorters effekter. För det första kan ett eget slag pressas med en extra tärning 
gratis, utan att man behöver betala handlingspoäng för det.  

För det andra så kan de spärra ett slag. Att ett slag spärras innebär att man slår två tärningar istället 
för en, och väljer den lägsta. Det innebär också att man inte kan pressa slaget, inte ens med 
handlingspoäng. 

Bräcklig: Underdimensionerad konstruktion eller sämre material gör att när kulor träffar så tar det 
rejält. Spärra stryktålighetsslag. 

Dubbla maskingevär: Två synkroniserade maskingevär ökar chansen för träff. Pressa anfallsslag med 
en tärning. 
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Dykbromsar: Med dykbromsar får man bättre kontroll över flygmaskinen vid dykanfall. Pressa 
anfallsslag vid markanfall med en tärning. 

God sikt: Tack vare att sikten inte är hindrad så ser piloten lättare vad fienden gör och kan parera 
det. Pressa motståndsslag mot Skifta Mål med en tärning.  

Kraftig motor: En kraftig motor ger inte nödvändigtvis hastighetsövertag, men det ger den där extra 
skjutsen som behövs i svåra manövrer. Pressa Lämna striden och Utmanövrera med en tärning.  

Krigsskadad: Vinddjuret har skadats tidigare och har men av det, vilket gör att dess hälsa inte är den 
bästa. Spärra stryktålighetsslag. 

Kvick: Med all massa nära tyngdpunkten så svarar flygmaskinen blixtsnabbt. Pressa slag för Skifta mål 
med en tärning.  

Långsam: Hastighetsunderläge kan vara döden ibland, i synnerhet när man försöker hinna ikapp en 
fiende eller skaka av sig en förföljare. Spärra alla slag för hastighetstävlingar. 

Lättmanövrerad: Tack vare stora roderytor så gör flygmaskinen precis det som piloten vill. Pressa 
motståndsslag mot Bryta ut och motståndsslag mot Utmanövrera med en tärning.  

Roterande stjärnmotor: På grund av vridmomentet i den tunga roterande motorn så drar planet 
kraftigt åt höger. Pressa slag för Utmanövrera med en tärning. Spärra försvarsslag. 

Snabb: Ett strömlinjeformat skrov gör flygmaskinen snabb som vinden. Pressa Utmanövrera med en 
tärning. Pressa också alla slag för hastighetstävlingar. 

Stryktålig: Flygmaskinens konstruktion gör att det tål åtskilliga träffar. Pressa stryktålighetsslag med 
en tärning. 

Svag motor: En underdimensionerad motor gör det svårt att skaka av sig förföljare. Spärra slag för 
Utmanövrera med en tärning. 

Trög: För små roder gör att piloten måste ta i för kung och fosterland för att styra planet. Spärra slag 
för Utmanövrera. Spärra motståndsslag mot Utmanövrera. 

Vinddjursklor: Ett vinddjurs klor och näbb kan bara orsaka skada på nära håll. Spärra anfallsslag med 
vinddjurets vapen. 

Vinddjursvingar: Ett vinddjurs vingar är både kraftkälla och kontrollytor i ett. Därför kan vinddjur 
kasta sig omkring i luften på ett sätt som flygmaskiner inte kan. Pressa försvarsslag med en tärning. 

Vingmonterade vapen: Vingmonterade vapen är svåra att underhålla vid eldavbrott. Dessutom är 
siktlinjen långt från kulbanan, så det är svårt att träffa. Spärra anfallsslag mot flygande mål. 

Skydd och dämpning 
Man ska inte tolka ”Skydd 2, Dämpning 2” som att flygmaskiner är bepansrade. Det är de inte: 
pansarplåten skulle vara ett så stort vikttillskott i förhållande till motorstyrkan att flygmaskinens 
flygegenskaper skulle försämras drastiskt.  
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Däremot består flygmaskiner till största delen av luft och segelduk. Det är det som ”Skydd 2, 
Dämpning 2” innebär: skjuter man på en flygmaskin så är risken väldigt stor att man bara får ett hål 
rakt genom duken. De få delar verkligen går sönder är piloten och motorn, som utgör en liten tung 
klump i mitten av flygplanet, och spanten som sitter mellan all luft och segelduk. 

Det är också därför som så många flygaräss rekommenderar att man ska skjuta först när man ser 
ögonvitorna: på det avståndet är det praktiskt möjligt att sikta mot piloten eller motorn. 

Att skapa fler flygmaskiner 
Vill man skapa fler flygmaskiner så går det alldeles utmärkt. Tack vare kriget är kreativiteten i topp, 
och varje flygvapen lanserar minst ett par nya maskiner varje år för varje roll.  

Börja med att skriva en beskrivning som fångar essensen av flygmaskinen. Vem tillverkade den och 
med vilket syfte? När tillverkades den? När kom den i förband? Vad tyckte flygarna om den? 
Uppnåddes syftet? Vilka kännetecken har maskinen? Dessa och andra frågor ger dig lite bakgrund 
och färg om maskinen, men ger också en ledning om vilka värden den ska ha. 

Utifrån beskrivningen, bestäm hur modern maskinen är. Det finns tre ålderskategorier: 
Spjutspetsmaskiner, Moderna flygmaskiner och Föråldrade flygmaskiner. Normalt sett kan 
rollpersoner bara få tag på Moderna och Föråldrade flygmaskiner. Beroende på hur modern 
maskinen är så kan den ha ett antal Bra Finesser och Dåliga Finesser.  

• En Spjutspetsmaskin (Kategori I) är en maskin som just kommit ut i förband, eller är på väg 
att tas i tjänst. Den kan ha två Bra finesser, eller tre Bra finesser och en Dålig finess. 

• En Modern maskin (Kategori II) är en maskin som finns i förband och är en trogen 
arbetshäst. Den kan ha två Bra finesser och en Dålig finess, eller en Bra finess. 

• En Föråldrad maskin (Kategori III) är en maskin som egentligen borde ha fasats ut, men som 
man ännu inte har kunnat ersätta fullt ut. Den kan ha eller en Bra finess och en Dålig finess, 
eller inga finesser alls. 

Dåliga finesser är för det mesta dåliga värden, en eller två poäng under det normala, eller 
egenskaper som spärrar slag. 

Bra finesser är till exempel egenskaper som pressar slag, eller extra vapen som bomber eller 
akterskytt. Även extremt höga värden, som till exempel pansarvärnsgevären på Pa-6B, kan räknas 
som en Bra finess. 

Pilla gärna med värden. Standardvärdena på Skadegrund och Chock är samma som för maskingevär, 
och standardvärdena för Skydd och Dämpning är 2, men Det gör inget att man exempelvis ökar 
Chock med 1 från 6 till 7 om flygmaskinen har egenskapen Dubbla maskingevär, eller att man ökar 
Skydd från 2 till 3 om flygmaskinen har egenskapen Stryktålig eller motsvarande.  

Om värdena omotiverat frångår standardvärdet med väldigt mycket så måste antingen ändringarna 
ta ut varandra (som Skadegrund och Chock på vinddjur), eller så blir det en Bra eller Dålig finess. 

Om du är spelare, visa upp din flygmaskin för spelledaren så att han godkänner den (åtminstone om 
du vill att din rollperson ska ha den flygmaskinen). 
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Blå Himmel, Kampanjregler © Krister Sundelin 
Version 0.09, 2016-03-16 Kampanjregler 
En kampanj är en serie spelmöten som spelas med samma rollpersoner över tid. Det kan vara 
fristående äventyr där bara rollpersonerna är gemensamma, eller sammanhängande äventyr med en 
övergripande berättelse som utvecklas med tiden.  

På grund av att det går tid i kampanjer så finns det långtidseffekter. Huvudsakligen handlar det om 
skador, förbättring och kamratskap. Kampanjregler handlar mycket om dessa, som bokförs och 
hanteras mellan spelmöten. 

Ute 
Det finns flera sätt som en rollperson kan bli ”ute” på. Med ”ute” menas att rollpersonen inte är 
närvarande under lång tid, eller till och mer permanent. De vanligaste lär vara skador, nerskjutningar 
och döden, men även vanlig hederlig spelarfrånvaro leder ofta till ”ute”. 

Allvarliga skador 
En rollperson med minst en Allvarlig skada eller värre är vanligen ute ur kampanjen så länge denne 
har tillståndet Utslagen eller befinner sig på sjukhus.  

På grund av sjukfrånvaron så sjunker rollpersonens Kamratskap med 2 (dock lägst till 1). 

Om man inte spolar förbi den tiden så bör spelaren få möjlighet att ta över en spelledarperson under 
tiden eller skapa en ny tillfällig rollperson. Efter konvalescensen får spelaren valet att fortsätta med 
den tillfälliga rollpersonen, eller återta den gamla. 

Fångenskap 
Det är inte alltid nerskjutna Fehnmeyer-flygare blir krigsfångar. Det vanligaste är att de skickas hem 
igen och skickas över fronten under vit flagg. 

Men ibland kan även Fehnmeyer-flygare ha otur. Blir man nerskjuten bakom fiendens linjer så är det 
lätt hänt att man blir krigsfångar. Om detta händer rollpersoner så kan det behandlas på två sätt: 
antingen ”bakom kameran” eller som ett separat rollspelsäventyr för den tillfångatagne.  

Hanteras det som ett separat rollspelsäventyr så bygger man helt enkelt ett äventyr för den eller de 
rollpersoner som är tillfångatagna, att genom flykt, list, byråkrati och/eller munläder leta sig tillbaka 
till Kåren. Det här valet lämpar sig bäst när flera rollpersoner hamnar bakom fiendens linjer och kan 
göra saker ihop. 

Hanteras det ”bakom kameran” så försvinner tillfångatagna rollpersoner ut ur kampanjen under sex 
veckor speltid. Under den tiden bör spelaren få möjlighet att ta över en spelledarperson under tiden 
eller skapa en tillfällig rollperson. Efter tiden i fångenskap så får spelaren valet att fortsätta med den 
tillfälliga rollpersonen, eller återta den gamla. 
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Döden 
Det är inte omöjligt (tvärtom ganska troligt) att rollpersoner dör under kampanjens gång. En död 
rollperson är ute, och det finns inget sätt att återuppliva rollpersonen. 

Det finns två sätt att förhålla sig till detta:  

• Antingen betraktar man spelet som ett krigsäventyrsrollspel i vilket rollpersonerna är 
berättelsens hjältar. Därmed ger man dem berättelsemässig immunitet, om inte spelaren vill 
annorlunda. Det vill säga, man fuskar till spelarens fördel och låter alltid rollpersoner 
överleva Kritiska skador. 

• Eller så köper man krigsberättelsegenren rakt av, och accepterar att det är kriget som är den 
övergripande berättelsen snarare än rollpersonernas öden. I så fall får inte rollpersonerna 
någon immunitet alls. Dör de så dör de, och spelaren får ersätta rollpersonen med en ny.  

Döda rollpersoner har en bieffekt: det leder ofta (men inte alltid) till att Kamratskap minskar med 1 
för alla andra. Undantaget är då den döda rollpersonen gör en fantastisk hjältemodig uppoffring. Då 
ökar tvärtom Kamratskap med 1. 

En ny ersättande rollperson har Kamratskap 1, men kan få förbättringspoäng för att kompensera att 
denne ligger efter. Använd de överlevande spelarnas Flygtimmar som riktlinje på hur många 
förbättringspoäng spelaren kompenseras med. 

Frånvarande spelare 
Det händer titt som tätt att spelare inte kan närvara vid spelmöten. För det mesta innebär det att 
frånvarande spelares rollpersoner är ”ute”.  

Väv gärna in rollpersonens frånvaro som en poäng i berättelsen. Rollpersonen kanske blev 
nerskjuten, eller tillfälligt förflyttad, eller hemkallad. Man kan till och med låta spelare byta ut eller 
skaffa nya karaktärsdrag som effekt av sin frånvaro. Så länge någon (lämpligen spelledaren) talar om 
för den frånvarande spelaren varför rollpersonen saknades så kan spelaren hitta på vad som hände 
däremellan. 

Förbättring och utveckling 
En rollperson utvecklas på två sätt. Det ena är att färdigheter höjs med förbättringspoäng. Det andra 
är att karaktärsdrag byts ut. Rollpersonsutveckling sker på ungefär det här sättet. 

• I slutet på spelmötet tittar man på karaktärsdrag. Spelaren funderar på huruvida ett skördat 
karaktärsdraget ska bytas ut, och om spelaren vill ha ett nytt karaktärsdrag. Nya 
karaktärsdrag skrivs in på rollformuläret. 

• Förbättringspoäng samlas in och antecknas på rollformuläret, med lämpliga minnesnotiser. 
• Spelmötet avslutas och spelarna går hem. Hemma i kammaren skriver spelarna hem, för att 

kunna hämta hem sina poäng. 
• Nästa spelmöte inleds med att man konstaterar huruvida förbättringspoängen är 

hemhämtade, varefter de spenderas. Därefter börjar man spela. 
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Byta karaktärsdrag 
När ett karaktärsdrag är skördat så kan spelaren byta det mot ett annat. Då markerar man att man är 
”klar” med det gamla karaktärsdraget. Man lägger det bakom sig och tänker om, och personligheten 
utvecklas till en aningen annorlunda form.  

Det innebär inte nödvändigtvis att man blir av med det som orsakar karaktärsdraget. En person med 
karaktärsdraget Krigsskada i form av en amputerad hand får inte handen tillbaka genom att 
karaktärsdraget byts ut. Däremot upphör den saknade handen att vara en viktig faktor i berättelsen, 
eftersom berättelsen om handen anses vara färdigberättad. Istället ersätts det av ett annat nytt 
karaktärsdrag. 

Box: Medaljer och förtjänsttecken 
Det finns gott om medaljer och förtjänsttecken. Nästan alla länder har dem och delar ut dem; 
undantagen är i princip Kylarien, Rikitien och fennoskandiska rebeller. Både medaljer och 
förtjänsttecken delas ut som belöning för att man har gjort något; medaljer delas mestadels ut snudd 
på automatiskt för tjänstgöringstid, deltagande i vissa kampanjer eller att bli sårad i strid. 

Förtjänsttecken förutsätter individuell prövning av näst intill idiotiskt mod, eftersom förtjänsttecken 
med tillhörande ordnar härstammar från historiens riddarordnar. Man har också rätt att använda sig 
av förtjänsttecknet även i sin titel.  

I en del länder så finns det vissa förtjänsttecken som också är en adelstitel eller riddarorden. Det ger 
mottagaren rätt att använda sig av en adlig titel och vapensköld. Förtjänsttecknet i sig är inte ärftlig, 
men titeln och vapenskölden är det vanligen. En sådan titel kan till och med ge plats i parlamentets 
överhus.  

Varje lands förtjänsttecken och medaljer har en inbördes rangordning, som visar i vilken ordning de 
ska bäras på uniformen. Är det olämpligt att bära full dekoration eller medalj så använder man 
släpspännen istället. Släpspännen är ett ordensband till uniform som sitter på sidan av bröstet. 

Regelmässigt så innebär en medalj eller ett förtjänsttecken att man antingen får karaktärsdraget 
Dekorerad, eller i väldigt få förekommande fall karaktärsdraget Adlig. 

Hur man får förbättringspoäng. 
Det finns två sätt att få förbättringspoäng. 

• När en karaktärsdragsberättelse avslutas så får den spelaren som drev berättelsen två 
Förbättringspoäng i slutet på spelmötet. 

• Man får ett förbättringspoäng per spelad timme. Dessa får man även om man inte är 
närvarande. 

Dessa poäng antecknas på rollformuläret. Man kan inte använda dem ännu, utan de måste hämtas 
hem först, men det gör man mellan spelmöten. Så när man har antecknat förbättringspoäng så går 
man hem för dagen. 

På rollformuläret finns ett fält kallat Flygtimmar. Där summeras alla förbättringspoäng som man har 
fått. Syftet är egentligen bara att få skrytpoäng, men kan också användas för att hålla koll på hur 
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mycket förbättringspoäng som rollpersonerna har fått, för att kompensera för nya och oerfarna 
rollpersoner. 

Hämta hem förbättringspoäng 
Förbättringspoäng kan inte användas med en gång, utan man måste hämta hem dem först. Man 
hämtar hem förbättringspoäng genom att ”skriva hem” till någon på hemmafronten om händelser 
under spelmötet. Spelaren skriver helt enkelt ett brev hem till familjen: fru eller make, fästman eller 
fästmö, barn, syskon, mor eller far. I nödfall får man skriva dagboksanteckningar.  

Brevet eller dagboksanteckningen måste handla om de händelser som leder till att karaktärsdrag 
skördas. Vill man byta ut karaktärsdrag så skriver man även om de händelser som leder till 
förändringen. 

Spelare som var frånvarande måste också hämta hem sina förbättringspoäng. Det gör man genom att 
skriva om varför man var frånvarande. 

Hur man skriver brevet spelar ingen roll: det kan göras med papper och penna, som mail till 
spelledaren, som blogginlägg, foruminlägg eller på valfritt annat sätt. Det viktigaste är att det görs. 

Brevet bör skrivas mellan spelmöten. I början på nästa spelmöte så läser man upp brevet hem. När 
det är gjort så är poängen hämtad.  

Spendera poäng 
Hämtade poäng kan spenderas på att höja färdigheter.  

Att höja en färdighet ett steg kostar lika många förbättringspoäng som nivån på färdigheten man vill 
ha. Det vill säga, att höja från +3 till +4 kostar 4 poäng, att höja från +6 till +7 kostar 7 poäng, och att 
höja från +4 till +6 kostar 5+6=11 poäng. 

Man kan höja attribut med förbättringspoäng. Summera alla attribut, och dubbla den summan. Så 
många förbättringspoäng kostar det att höja ett attribut ett steg. 

Kamratskap 
Rollpersoner har ett värde som heter Kamratskap. Värdet börjar alltid på 1, och ökar sakta med tiden. 
Kamratskap kan inte bli högre än antalet personer i spelgruppen, så har man fem spelare så kan man 
inte få mer än Kamratskap 5. 

Kamratpotten 
I början av varje spelmöte får varje spelare lika många kamratpoäng som sitt värde i Kamratskap. 
Spelaren kan behålla poäng och lägga dem i den egopotten, eller lägga dem i kamratpotten. Hur 
många av sina poäng man behåller eller lägger i kamratpotten är upp till spelaren. Han kan lägga alla 
sina poäng där, bara några, eller inga alls. 

Båda potterna fungerar precis som vilka handlingspotter som helst. Skillnaden är att alla spelare 
(utom spelledaren) kan ta poäng ur kamratpotten, men bara spelaren kan ta poäng ur egopott. 
Dessutom kvarstår båda potterna genom hela spelmötet, och förnyas inte i början på konflikten.  

I övrigt fungerar poäng i kamratpotten och egopotten som handlingspoäng. 
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Spelaren kan få fler kamratpoäng under spelsessionen om rollpersonens handlingar tjänar flottiljen, 
divisionen eller jaktgruppen som helhet. Det kan vara att leta upp bränsle till flygplanen, eller mat 
och ammunition eller andra förnödenheter. Det kan vara att dra en sårad kamrat i säkerhet, finna 
vitala underrättelser, eller flyga genom fiendens luftvärn för att leverera ett viktigt meddelande. Om 
rollpersonen gör något sådant så får denne ett antal poäng, mellan 1 och 3 stycken. Precis som med 
de andra poängen så får spelaren behålla dem och lägga till sin egen pott, eller lägga dem i 
kamratpotten för alla att ta ifrån. 

En spelare får också kamratpoäng för att plantera andra spelares karaktärsdrag.  

Öka eller minska Kamratskap 
Kamratskap stiger sakta. Dels stiger den med tiden: för varje månad speltid så stiger kamratskap med 
1. 

Kamratskap kan också minska när något händer som skadar moralen hos gruppen. Några exempel: 

• När en rollperson dör minskar Kamratskap med 1 hos de andra rollpersoner som ser 
rollpersonen dö.  

• När en rollperson visar feghet eller skadar gruppen så minskar Kamratskap med 1 för de 
rollpersoner som bevittnar händelsen (inklusive den fege rollpersonen). 

• När en rollperson blir Allvarligt skadad så sjunker Kamratskap med 1 hos de andra 
rollpersonerna, men stiger med 1 när den skadade rollpersonen kommer tillbaka i aktiv 
tjänst. 

• Om en rollperson blir kvarlämnad så minskar Kamratskap med 1 hos de rollpersoner som 
tvingas överge den kvarlämnade. 

Det enda tillfälle när en rollpersons död ökar Kamratskap är när en rollperson dör på ett hjältemodigt 
sätt, det vill säga offrar sitt liv för sina kamraters. Det kan vara att bli skjuten när man drar en sårad 
kamrat i säkerhet eller om man torteras till döds utan att förråda gruppen.  

När detta inträffar så ökas kamratpotten omedelbart med lika många poäng som rollpersonens 
Kamratskap. Dessutom får alla som bevittnar handlingen öka sin Kamratskap med 1. 

Nya rollpersoner 
Det händer ibland att det kommer in nya rollpersoner. Gamla rollpersoner kan dö, nya spelare kan 
tillkomma, och ibland händer det att spelare tröttnar på sin rollperson och skapar en ny. I så fall 
skapar man helt enkelt en ny rollperson. 

Erfarenhet 
Den nya rollpersonen skapas som vanligt med de vanliga reglerna (dvs välj en mall, välj en mall och 
modifiera den, eller skapa en rollperson från grunden).  

Därefter kikar man på övriga rollpersoners flygtimmar. Den nya rollpersonen får lika många 
flygtimmar och förbättringspoäng som den rollperson som har minst antal flygtimmar, och får 
spendera förbättringspoängen direkt utan att behöva skriva hem. 
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Kamratskap 
En nykomling börjar med 1 i Kamratskap. Ingen vet vad han går för. Den spelaren lägger alltså bara 
till maximalt 1 poäng till kamratpotten, så potten är mindre. Inte nog med det, han drar ut lika 
mycket ur potten som alla andra.  

På grund av att han är mindre erfaren så får de andra i gruppen ta hand om honom medan han blir 
varse om krigets verklighet. De andra hindras dessutom av den nye rollpersonen som inte vet vad 
som är bak och fram på sin bössa. 

Det gör att spelgruppen som helhet antingen måste lära upp nykomlingen väldigt snabbt, eller så är 
det lika bra att han går och dör snabbt. Men allt eftersom kampanjen går så kommer nykomlingar 
visa sitt värde. 

Beredskap 
Beredskap är ett värde som beskriver hur spänt läget är på det frontavsnitt där rollpersonerna 
befinner sig. Beredskap mäts i sju steg: 

• Lugnt. Ingen av sidorna har några planer på någonting. Det förekommer viss kontakt över 
frontlinjen. 

• Vaksamt. Ingen av sidorna har några planer på någonting, men kontakt över frontlinjen är 
bruten. 

• Förhöjt. Båda sidor planerar för eventualiteter, eller har letat upp sina gamla planer. Försvar 
och vaktposter förstärks. 

• Allvarligt. Man förväntar sig att något ska hända, och har börjat planera motdrag. Övningar 
och manövrer genomförs för att träna upp och visa beredskap. 

• Spänt. Man förväntar sig att något ska hända. Permissioner är indragna och materiel och 
förnödenheter lagras upp. Inom ett par dagar är man redo. Närliggande frontavsnitt 
påverkas. 

• Fientligt. Alla förhandlingar har brutit samman. Styrkor och reserver är på plats. Mål föredras 
för mannarna. Man väntar på signalen att storma. Närliggande frontavsnitt gör sig redo. 

• Det sjunde steget är Fullt krig. Vid det laget är det fullt krig på hela frontavsnittet och 
närliggande frontavsnitt utgör flanken på stridigheterna. Fehnmeyer-kåren har vid det laget 
spelat ut sin roll. Det förväntas att flygare i Fehnmeyer-kåren återgår till sina respektive 
hemmaförband. 

Värdet Beredskap har tre uppgifter. 

För det första är det en signal till spelarna hur väl det går för dem. Om värdet sjunker, eller 
åtminstone inte stiger, så vet de att de gör ett bra jobb. Om värdet däremot stiger, i synnerhet om 
det sker som en konsekvens av deras handlingar, så vet de att de gör ett dåligt jobb. 

För det andra är det en riktlinje och utgångspunkt för spelledaren för att planera nästa steg i 
kampanjen. Det blir lite annorlunda äventyr när Beredskap ligger på Lugnt och man bara behöver 
övervaka och eventuellt förhandla om utbyte av krigsfångar, än när Beredskap ligger på Spänt och 
man måste göra sitt yttersta för att kyla ner spänningen. 
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För det tredje är det också en riktlinje för hur spelledarpersoner uppför sig. Återigen är det en 
skillnad på när det är Lugnt och ett möte med weldländsk jakt innebär vänliga vinkningar, och när det 
är Spänt och weldländarna försöker mota bort eller till och med skjuta ner allt främmande flyg. 

Värdet är inte lag! Det finns fortfarande möjlighet att någon sida gör ett överraskningsanfall, enskilda 
förband kan ha särskilda order, och underrättelseverksamhet lär alltid pågå, oavsett vad Beredskap 
ligger på. 

Beredskap stiger och sjunker med äventyr. Det finns i allmänhet två regler som styr. Det ena är det 
politiska läget, och det är ovillkorligt uppsatt i äventyret. Där kan man säga att på grund av hertig 
Aleksejs krigsmånglande så kommer Beredskap att gå upp ett steg efter det här äventyret, eller att 
tack vare tsar Nikolajs fredstrevare så kommer Beredskap att gå ner ett steg efter äventyret. 

Det andra är konsekvensen av rollpersonernas handlingar. De formuleras som två uppsättningar 
villkor, en lugnande uppsättning och en spänningshöjande uppsättning. 

Ett villkor är alltid binärt, det vill säga antingen uppfyller man villkoret eller så gör man det inte. Ett 
villkor är alltid mätbart, och det är alltid något viktigt som kan påverka det politiska eller strategiska 
läget i området. 

Om ett angivet antal villkor i den lugnande uppsättningen uppfylls så sjunker Beredskap ett steg; om 
minst ett antal villkor i den spänningshöjande uppsättningen uppfylls så stiger Beredskap med ett 
steg. Uppfylls både de lugnande kraven och de spänningshöjande kraven så ändras inte Beredskap 
som konsekvens av rollpersonernas handlingar. 

Spelledaren kan också bedöma att endera lugnande eller spänningshöjande villkor är uppfyllda, även 
om äventyrets explicita villkor inte är det, eftersom rollpersonerna har gjort något som spelledaren 
eller äventyrskonstruktören inte hade räknat med. 

Det kan mycket väl hända att den politiska förändringen tas ut av konsekvenserna av rollpersonernas 
handlingar. Exempelvis kan rollpersonerna lyckas lugna ner läget, trots Aleksejs krigsmångleri som 
skulle ha höjt Beredskap, så Beredskap förblir oförändrat. Ibland kan de också knuffa på varandra, 
exempelvis om rollpersonernas handlingar tvärtom knuffar på varandra: Aleksejs krigsmångleri 
tillsammans med rollpersonernas valhänta hantering av läget gör att Beredskap går upp två steg; 
eller att tsarens fredstrevare tillsammans med rollpersonernas insatser gör att Beredskap går ner två 
steg. 

Värdet ska redovisas öppet för spelarna i slutet på äventyret, liksom orsaken till att värdet ändras 
(eller inte ändras). 
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Version 0.13, 2013-01-17 Att spelleda Blå Himmel 
Det här kapitlet innehåller en rad praktiska tips om hur man spelleder Blå Himmel. Kapitlet behandlar 
hur man balanserar och bokför motståndare, hur man skapar utmaningar och konflikter, hur man 
lägger upp mysterier, och liknande konkreta saker. 

Äventyr 
Traditionellt sett spelas rollspel som äventyr. Ett äventyr är ett avgränsat ramverk i ett rollspel, som 
används för att tillsammans med spelarna skapa en berättelse under spelmötet.  

Det finns många modeller för att bygga äventyr.  

Fisktanksreceptet 
En fisktank är en metod för att organisera en rollspelskampanj. Namnet ”fisktank” kommer av att 
man tänker sig kampanjen som ett akvarium: man sätter upp en miljö i form av akvarietanken, man 
sätter i så många fiskar man kan, och sen ser man vad som händer. Det är ett sätt som är mer 
organiserat efter personer än efter händelser och platser. 

Fiskarna i tanken är aktörer. Varje aktör har syfte och förmåga, det vill säga vad de vill uppnå eller 
varför de finns, respektive hur de kan uppnå det.  

När kampanjen börjar så skapar man en massa sådana fiskar. Spelarna kan gärna vara med och skapa 
fiskar, genom de kontakter, vänner och fiender som de skapar som del av sina rollpersoners 
bakgrund. Ta med dem också i fisktanken. Glöm inte att även rollpersonerna är en fisk. 

Bygg sedan en relationskarta över fiskarna, som kartlägger hur fiskarna hör ihop. 

Nästa steg är att leta trianglar i relationskartan, helst i närheten av rollpersonerna. I trianglarna i 
relationskartan brukar det nämligen finnas konflikter (i sin enklaste form: A vill B illa på grund av C). 
En sak till behövs också, och det är en riktning som man vill att kampanjen ska gå. Det hjälper en att 
välja rätt triangel och det ser också till att man väljer rätt när man bygger själva äventyret.  

Nu ska vi ta reda på vad som händer vid en konflikt och göra ett äventyr av det. Ett sätt är att göra 
det i tre steg, så här: 

Steg ett: vad händer om konflikten tar fart? Någon fisk gör något som är ett problem som måste 
åtgärdas. Det behöver inte direkt påverka rollpersonerna, men i så fall ska någon annan fisks reaktion 
påverka dem. Problemet måste nämligen dra in rollpersonerna på något sätt, annars är det rätt 
meningslöst.  

Vad du behöver skapa är händelser som visar på problemet, och motivation för rollpersonerna att ta 
itu med det. Det förra är ganska enkelt, men det senare är lite klurigare. I nödfall så kan man alltid ta 
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till två beprövade trick: antingen att rollpersonerna råkar vara vid fel plats, eller att de får en order. 
De är trots allt med i en militär organisation. 

Det här blir äventyrets första akt, presentationen av problemet. 

Steg två: hur reagerar närliggande fiskar på problemet? Det är nu problemet sprider sig. Vi vill 
använda det här steget för att få fram vad vi behöver för att fördjupa problemet. Vi vill ha reda på 
mer detaljer om vad problemet är, och vad andra fiskar tänker göra åt saken.  

Från detta, bygg hinder, händelser, mysterier, ledtrådar, utmaningar, svåra spelarval (så kallade 
”bomber”) och annat som du kan använda för att fördjupa problemet. Även villospår bör definieras, 
så att spelarna får utmaningen att fokusera på rätt sak. 

Det här blir äventyrets andra akt, fördjupningen av problemet.  

Steg tre: Hur reagerar övriga fiskar på första reaktionen? Nu ska vi förbereda för avslutet, det vill 
säga vad än som spelarna gör för att åtgärda problemet. För att kunna göra det måste vi ha reda på 
vilka resurser som finns tillgängliga för vilka fiskar.  

Dessa resurser bör ha två saker: dels vilka utmaningar, hinder och val som rollpersoner måste klara 
av för att lägga rabarber på, eller förhindra motståndarna från att sno resursen. Dels behövs något 
konkret som de ger i avslutet. 

Med det skapar vi äventyrets tredje akt, då problemet åtgärdas. 

Box: Hjälteresan och treaktsäventyr 
De tre akterna för oss lite närmare hjältens resa, så som den beskrivs i kapitlet Om kampanjer. De tre 
akterna motsvarar de tre övergripande stadierna Avresa, Initiering och Återvändo. Det innebär 
förstås att varje äventyr i sig är en liten hjälteresa. 

Detaljer 
När man har de tre akterna och allt vad det innebär så är det dags att göra lite praktiska detaljer. 
Följande saker är väldigt praktiska att ta fram: 

Personlistor: De ”fiskar”, det vill säga spelledarpersoner, som direkt eller indirekt förekom på något 
sätt i de tre stegen när äventyret skapades behöver nu beskrivning och etiketter, och de 
sammanställs nu till en lista. Listan delas ut till rollpersonerna, så se till att det bara står etiketter som 
kan vara öppna och att beskrivningen kan fungera öppet. Eventuellt kan man göra en lista för varje 
akt när fler och fler personer dras in i äventyret. Se Spelledarpersoner nedan. 

Ledtrådar: En ledtråd är en bit information som är en utmaning för spelaren. Det är upp till spelaren 
att pussla ihop en mening av ledtrådarna. En del av dessa ledtrådar kan man nöja sig med att berätta 
om. Andra kan man förbereda som fysiska hjälpmedel, exempelvis i form av dokument. (Man kan 
även skapa fysiska hjälpmedel som bara är till för stämning.) Ledtrådar är till för att driva äventyret 
framåt, så du vill att spelarna får tag på dem.  

Det kan hända att meningen som spelarna pusslar ihop inte är samma som du hade tänkt dig i 
äventyret. Antingen får man lära sig att rulla med spelarnas vilda idéer, eller så får man se till att 
äventyret inte stannar upp om ledtrådarna pusslas ihop felaktigt. 
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Utmaningar: En utmaning är ett hinder som måste överkommas genom rollpersonernas spelvärden. 
Där ledtrådar är en gaspedal så är utmaningen en broms, eftersom oavsett utmaningens utgång så 
stannar äventyret så länge som utmaningen inte är klar. Ledtrådar och utmaningar används i 
kombination för att reglera tempot i äventyret. 

En utmaning kan vara en vanlig handling eller en sammansatt handling, eller till och med konflikter 
och strid. Du kan ofta förutse en hel del utmaningar från din treaktsresa, ofta från fiskarnas 
reaktioner och från övergången mellan akter.  

Du kan även hitta idéer till utmaningar från rollpersonernas karaktärsdrag och färdigheter – faktum 
är att när en spelare väljer en färdighet eller ett karaktärsdrag så skriker han rakt ut att han vill bli 
utmanad där, att han vill att äventyret ska handla om det där. Så försök gärna hitta minst en 
utmaning per spelare från dennes färdigheter och karaktärsdrag. 

Det är möjligt att spelarna inte klarar av utmaningen. Det ligger i utmaningars natur att man kan 
misslyckas med dem. Man bör därför planera utmaningar så att äventyret inte stannar upp om 
utmaningen misslyckas. Det är helt okej om äventyret drar iväg åt något annat håll och får (för 
rollpersonerna) oönskade konsekvenser om rollpersonerna misslyckas med en utmaning. Det är 
däremot mindre bra om äventyret tappar fart och tvärstannar på grund av att utmaningen 
misslyckades. 

Sociala konflikter: Sociala konflikter är en form av utmaning som kräver interaktion mellan (minst) en 
spelledarperson och (minst) en rollperson. Du kommer förmodligen hitta ett eller flera tillfällen. Du 
kan hantera dem som regelmässiga sociala konflikter, eller genom rent rollgestaltande varefter 
utgången helt enkelt bedöms. Förbered de sociala konflikter som du kan förutse – vad de handlar om 
och vad konsekvenserna blir i de olika utfallen. 

Stridskort: Du kommer förmodligen att hitta ett eller flera tillfällen då det är mycket sannolikt att det 
blir strid. I många fall så kommer du att veta ungefär vilka som är med på respektive sida i striderna 
och vad deras mål är. Sätt ihop stridskort för dessa tillfällen så att du har allt klart då tärningarna och 
pokermarkerna flyger fram. 

Beredskap: Beredskap är ett måste, eftersom spelet beror på det. Du behöver dels bedöma vad som 
händer i stort i världen på grund av äventyret. Efter äventyret ändras Beredskap automatiskt ett steg 
upp eller ner på grund av det.  

Dels behöver du ta fram två villkor. Villkoren ska vara binära, det vill säga att de antingen ska vara 
uppfyllda eller inte uppfyllda. Det finns inget delvis uppfyllt. Det ena villkoret är ett villkor som höjer 
Beredskap, och det andra villkoret är ett villkor som sänker Beredskap.  

Nästa äventyr 
När äventyret är spelat så är det dags att göra ett nytt. Som tur är så har man gjort mycket av 
förarbetet när man gjorde kampanjplanen och förberedelserna inför det första äventyret. Det man 
behöver göra är att uppdatera fiskar och relationskarta, och sedan bygga tre nya akter. 

Skillnaden är den första akten. Man kan om man vill leta upp trianglar på samma sätt som man 
gjorde i första akten.  
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Man kan också utgå från vad som hände i föregående äventyr. Om rollpersonerna lyckades i förra 
äventyret så finns det en risk att andra fiskar reagerar. Då kan man med fördel använda reaktionen 
på förra äventyret för att sätta igång konflikten som ger akt 1. Fördelen med det är att det är väldigt 
lätt att finna motivation för rollpersonerna att ta itu med problemet. 

Slutligen kan det hända att spelarna uttrycker sina planer för framtiden, och tar initiativ till att göra 
något själva. Det kommer i sin tur ge reaktioner och konflikter, vilket i sin tur ger akt 1. I det här fallet 
blir rollpersonerna automatiskt motiverade, i och med att de själva tar initiativet. 

Andra sätt att göra äventyr på 
Utöver fisktanksmetoden så finns det många andra sätt att göra äventyr på. En del föredrar att 
”rälsa”, det vill säga att man skapar ett antal stationer där det händer saker som låser upp nästa 
station. Andra vill hellre ha ”sandlådor”, där rollpersonerna är fria att göra vad man känner för och 
sedan reagerar på det. Det är inget fel med dessa metoder. Tvärtom, fungerar de och ger bra resultat 
så ska de användas! 

Spelledarpersoner 
Fisktanken är väldigt tom om rollpersonerna är de enda fiskarna i tanken. För att få mer  

Namnlistor 
Rollpersonerna kommer att röra sig bland folk, både på basen och ute på uppdrag. Majoriteten av de 
personer som rollpersonerna träffar är statister som aldrig har beskrivits tidigare innan 
rollpersonerna tilltalar dem.  

Det blir bara styltigt om du inte snabbt kan komma på namn på dessa spelledarpersoner, vilket lätt 
kan undvikas med namnlistor. Några sådana hittar du i appendixet Hjälpmedel. 

Beskrivning och etiketter 
Rollpersoner dyker inte in i världen helt nollställda. De har viss kunskap om personer i deras 
omgivning, och de får också ofta ett första intryck om personer de träffar. 

För att ge spelarna den kunskap och de intryck som deras rollpersoner har om personer som de 
träffar så använder man beskrivningar och etiketter. Det innebär att de så snart som möjligt – i 
många fall redan innan äventyret eller akten börjar – får en lista på spelledarpersoner i deras 
omgivning med dessas beskrivning och etiketter. 

Beskrivning och etiketter har två funktioner. Dels är de en minnesanteckning till dig som spelledare 
som sammanfattar spelledarpersonens raison d’être, och dels är de en resurs för spelare så att de 
inte känner sig helt nollställda. Som spelledare kan du också använda etiketter som karaktärsdrag. 

Spelledarpersoner som har ett syfte i äventyret bör förses med beskrivning och etiketter, ungefär 
som om personen vore ett kort i ett samlarkortspel. Beskrivningen är en eller två meningar som 
sammanfattar spelledarpersonens essens. 

En etikett är ett eller två ord som beskriver spelledarpersonens roll i äventyret. En spelledarperson 
bör ha två till tre etiketter.  Etiketter kan ändras med tiden, allt eftersom äventyret och kampanjen 
fortskrider.  
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Etiketter kan beskriva deras funktion i äventyret, exempelvis ”härold”, ”mentor”, ”joker”, ”resurs” et 
cetera. Funktionen är helt enkelt en etikett som beskriver varför spelledarpersonen är med i 
äventyret. Det finns inte så många funktionsetiketter, och de är hyfsat hårt knutna till dramaturgiska 
arketyper, vilka används i Hjältens resa (se kapitlet Om kampanjer).  

Etikett Funktion 
Mentor Förmedla kunskap och vägledning till rollpersonerna.  
Joker En oberäknelig person, en vän eller tillfällig fiende som man inte kan lita helt på. Ofta 

kompetent och kunnig. 
Resurs En medhjälpande funktion som kan bistå med resurser av olika slag, exempelvis 

trupp, materiel eller insats. 
Hinder En väktarroll: en person som bara passivt utgör ett hinder som rollpersonerna måste 

komma förbi. 
Motstånd En väktarroll: en person som aktivt försöker stoppa rollpersonerna. 
Skugga Antagonist, den som sätter igång ett händelseförlopp som startar hjälteresan. Kan 

vara rollpersonernas motsats och jämlike. 
Hamnskiftare Ett förkroppsligande av blandade känslor. De är till för att skapa osäkerhet. Ofta en 

hemlig etikett. 
Inflytande En medhjälpande funktion som känner folk och kan leda en vidare till andra 

personer. 
Härold Signalerar om förändring. Från och med nu kommer saken att aldrig vara sig lik igen. 
Tabell: Funktionsetiketter  

Etiketter kan också beskriva uppträdande, egenskaper eller karaktärsdrag, till exempel ”högdragen”, 
”tronpretendent”, ”chef”, ”traditionalist”, ”suput” och så vidare.  

Etiketter kan vara hemliga. En hemlig etikett sätts lämpligen inom parentes och avslöjas inte för 
spelarna direkt. 

Sätt gärna ihop en lista med personer som kan förekomma tidigt i äventyret, samt deras 
beskrivningar och etiketter. Det finns ett ark för detta syfte i kapitlet Hjälpmedel. Med det arket kan 
spelarna själva ta initiativ till att göra saker, och behöver inte vänta på spelledarens beskrivning för 
att reagera. På arket kan spelare även föra in fler spelledarpersoner när de kommer in. 

Motståndare 
Det är för det mesta bakgrunden till äventyret som avgör vilka motståndarna är. Omständigheter 
som var striden sker (vilka sidor i konflikten kan nå dit), vilka som är intresserade av äventyrets 
händelser och vilka som är intresserade av rollpersonerna avgör vilken nationalitet motståndarna 
har.  

När man vet nationaliteten så är det oftast rätt lätt att plocka ut passande flygplan och piloter. När 
spelledaren planerar ett flyguppdrag så har han i stort sett slagfältet klart för sig, med vad som finns 
var, och fienden har oftast klara regler om huruvida de går i strid eller inte.  

Särskilda motståndare 
Vissa särskilda motståndare lär återkomma då och då. Det hade varit svårt att känna igen dem i 
luftstriden om det inte hade varit för den fantastiska uppfinningen ”flygplansdekorationer”. Det finns 
plats på rollformuläret för spelarna att dekorera sin rollpersons flygplan på. Man bör dessutom ta sig 
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tid att dekorera särskilda motståndares flygplan. Det spelar inte någon roll vem som gör det, så länge 
som någon gör det.  

Tips: Om det är en spelare som dekorerar en särskild motståndares flygplan, ge honom en 
förbättringspoäng som tack för hjälpen. Den kan beskrivas i text eller ritas. 

Det trevliga med markstrid är att man har särskilda motståndare rakt framför sig. Man kan därför se 
de utmärkande dragen hos personerna, snarare än deras flygplan. Att stå öga mot öga med den 
vitblonda baronessan Vizsla Stregestnaja är en helt annan sak än att se hennes purpurmålade Pa-6 
Orel dyka ner mot en ur solen. Det blir en helt annan och mer personlig upplevelse.  

Därför bör man se till att särskilda motståndare har en hyfsat detaljerad utseendebeskrivning, utöver 
namn och spelvärden.  

Tveka heller inte att ta in personer från rollpersonernas förflutna som särskilda motståndare. 

Mål och syfte 
I Blå Himmel har fienden alltid ett syfte med sin närvaro. De finns inte där som något som 
rollpersonerna måste slå ihjäl för att få erfarenhetspoäng och skatter. De finns alltid där av en orsak.  

När man planerar en stridssituation bör man som spelledare fundera igenom vad fienden gör där 
egentligen. Motståndare har nästan alltid ett taktiskt mål med sitt flygande – de har alltid ett 
uppdrag. Man bör därför hela tiden jobba mot att motståndarna försöker uppnå målet, och inte bara 
skjuta ner rollpersonernas flygplan. 

Här är några flygstridsexempel: 

• Bombflyguppdrag: Målet är att bombarna ska nå fram till sitt mål för att kunna fälla sina 
bomber. Bombflygplanen försöker undvika strid så mycket det går, samtidigt som de inte har 
någon lust att avvika från kursen. Avviker de så är risken att de kör vilse (kom ihåg att man 
huvudsakligen navigerar efter landmärken eller död räkning med kompass). Eskorterande 
jaktflygplan får göra grovjobbet och tvinga bort angripare från bombare. Så fort en angripare 
brutit med bombflygplanet så har jakten gjort sitt jobb, och återvänder till bombaren för att 
ta itu med nästa angripare. 

• Spaningsuppdrag: Målet är att spaningsflygplanet kan få vettiga underrättelser och sedan 
återvända. Flygplanet försöker, liksom bombflygplanen, undvika strid, men flyger ensamma 
och förlitar sig på att inte bli upptäckta. Ibland har de jakteskort som håller sig på avstånd 
och drar uppmärksamheten till sig, och som slår ner på allt som försöker närma sig 
spaningsflygplanet. Om spaningsflygplanet anfalls så gör det allt för att undvika fienden, i 
synnerhet om fotospaningen är utförd. I så fall vill planet komma hem med sina fotoplåtar, 
inte få nerskjutningar (i synnerhet som spaningsflygplan inte alltid är beväpnade). 

• Luftherravälde: Inför en offensiv så vill man ha luftherravälde, så att bombflyg och attackflyg 
kan hjälpa till i offensiven. Då skickas jaktflyget upp för att rensa. Dessa söker aktivt upp alla 
flygplan som finns och försöker skjuta ner dem. 

• Patrull: Patrullflygandet är till för att dels behålla luftherraväldet när man väl har det, dels för 
att skydda flankerna, och dels för att bevaka för fientligt spaningsflyg och bombflyg. Det är 
små grupper, ganska väl utspridda, som patrullerar ett stort område. Dessa angriper om de 



Blå Himmel: Att spelleda Blå Himmel  7 
 

kan och försöker komma hem och varna om de inte kan. Blir motståndet för tufft så bryter 
de. 

• Kuriruppdrag: Liksom spaningsuppdragen så har kuriruppdragen som syfte att inte dras in i 
strid. De ska komma fram i första hand. Till skillnad från dem så kan de ofta utgöras av en 
liten grupp med renodlade jaktflygplan, och kan därför ta strid om de måste. Dessa bryter 
oftast när de är relativt säkra på att kunna komma fram. 

Inte heller i markstrid är motståndarna själlösa automater som slåss till sista man. De har förstås mål, 
och de tar till de metoder som krävs för att uppnå dem. 

• Förgöra fienden: Det är inte samma sak att förgöra fienden som att slåss till sista man. Att 
målet är extremt innebär inte att man är villig att ta extrema risker. När fienden inser att 
målet inte längre kan uppnås så drar sig fienden normalt ur striden. Man kan inte förgöra 
fienden när man är död. 

• Försvara en position: Målet här är att behålla kontrollen över positionen, förmodligen för att 
rollpersonerna vill ta över den eller ta sig förbi den. I det här fallet räcker det ofta med att 
fienden håller rollpersonerna borta för att fienden ska lyckas med sitt mål; de jagar inte efter 
rollpersonerna (såvida de inte blir helt uppspelta av stridens hetta). Samtidigt är de normalt 
inte dumdristiga heller; är situationen ohållbar så ger de normalt upp eller retirerar. 

• Patrull: En patrull är till för att bevaka eller spana genom ett område efter fientlig aktivitet. 
Dess uppgift är inte strid, utan att se till att inget konstigt händer. Om något konstigt händer 
så kommer fienden att försöka slå larm i första rummet. De slåss om det behövs för att 
komma ut ur situationen så att de kan slå larm, men inte annars. Deras största chans för 
överlevnad ligger i att deras kamrater får reda på vad som händer; deras näst största chans 
ligger i att inte ta strid.  

• Löpare: En löpare är till för att springa med ett meddelande från punkt A till punkt B, inte att 
ta strid. Han springer. Blir han beskjuten så fortsätter han springa. Möjligen tar han skydd, 
krälar till en säker position och fortsätter därefter att springa. 

• Vakter: Vakter är ungefär som patruller, fast stationära. Deras uppgift är att bevaka något 
och slå larm om något händer, och därefter försöker de försvara platsen till dess att 
förstärkningar anländer.  

Stridskort 
När man vet vilka motståndarna är och vad de är ute efter så sammanställer man det på ett 
stridskort (det är förstås inget krav, men formuläret gör det enklare att hantera striden, speciellt de 
som man kan förutse när man skapar äventyret). Det finns i appendixet Hjälpmedel. 

På stridskortets översta rader finns plats att fylla i vilka motståndarna är och vad deras mål är, var 
man möter dem och villkoret för mötet.  

Under det finns spelledarpersonsformulär: först ett fullständigt formulär för en särskild motståndare, 
därefter fyra skade- och handlingspottsformulär för generella motståndare med gemensamma 
attribut och färdigheter, typ vanliga hejdukar och soldater. Behövs fler så kombinerar man flera 
stridskort till ett. 

Under spelets gång så har man nu alla fienders värden och mål framför sig. Man kan enkelt kryssa i 
skador och använda handlingspoäng, och man påminns hela tiden om vad fienden är ute efter. 
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Moral 
När det går dåligt för fienden så kan fienden få slå moralslag för att se om fienden stannar kvar i 
striden.  

Ett moralslag är ett slag för Ledarskap, och det är alltid ledaren som slår moralslaget. Om ledaren är 
död så är det nästa person i befälskedjan som slår. Det finns tre möjliga resultat av ett moralslag: 

• Om moralslaget lyckas så fortsätter fienden striden, om det fortfarande är möjligt att uppnå 
målet med konflikten. 

• Om moralslaget misslyckas så försöker fienden dra sig ur striden och retirera i god ordning. 
Eventuellt kan man försöka omgruppera för att åter försöka uppnå sitt mål med konflikten. 

• Om moralslaget nollas och misslyckas så flyr fienden, hals över huvud, eller ger upp om det 
inte är möjligt. 

Moralslag ska slås vid följande tillfällen: 

Omständighet Svårighet 
Fiendens ledare dör. (ställföreträdande chef slår slaget) Lätt 
Fienden har precis förlorat mer än 25% av sina styrkor. Lätt 
Fienden har precis förlorat mer än 50% av sina styrkor. Utmanande 
Fienden har precis förlorat mer än 75% av sina styrkor. Svårt 
Fiendens mål går inte längre att uppnå. Svårt 
Tabell: Moralslag 

Sociala konflikter 
Sociala konflikter är konflikter de med, men det dödliga elementet finns inte (med undantag för 
dueller, som faktiskt omfattas av reglerna för sociala konflikter). Man kan använda samma riktlinjer 
för att balansera konflikterna om i de dödliga konflikterna. 

Vilka är motståndarna 
Liksom i strid så kan man ha planerade motståndare och oplanerade motståndare. De planerade 
motståndarna dikteras ofta av äventyrets förutsättningar. Har man planerat ett äventyr som går ut 
på att hantera partisaner så kommer förmodligen partisaner, ockupanten och eventuellt viktigare 
civila utgöra motparterna i sociala konflikter. Därtill kommer de motståndare som man kan lista ut 
från rollpersonernas flaggor. Det kan vara föräldrar, allierade, fiender, ex-flickvänner et cetera. Det 
kanske inte är säkert att de blir motståndare, men det är bra att ha det om de blir det. 

Utöver det så finns alltid möjligheten att rollpersonerna hittar på egna saker, och därmed skapar 
egna sociala konflikter som man inte förutsåg. I så fall så improviserar man spelledarpersoner på 
samma sätt som vanligt. 

Särskilda motståndare 
På många sätt är sociala konflikter ännu roligare att ha särskilda motståndare i än flygstrid och 
markstrid. Nu får man inte bara se fienden, utan även munhuggas med honom. Eller henne: det är i 
sådana här konflikter som man lär sig att baronessan Vizsla Stregestnaya är en intelligent och 
målmedveten kvinna, som utöver att hon är farligt kompetent också njuter av att se sin motståndare 
förlora. 
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Motståndarnas mål 
I sociala konflikter är motståndarnas mål inbyggt i konflikten, eftersom det är det man sätter upp 
inför konflikten. Dessutom sätter man upp insatsen, det vill säga hur viktigt man anser det här målet 
vara.  

Balansera spelledarpersoner 
Det är lite småknepigt att balansera motståndet bra, eftersom man har så många saker att leka med. 

För att göra det lite lättare så har vi satt ihop ett antal olika motståndspaket av generiska piloter plus 
flygplan av olika svårighet.  

/* Det har vi inte alls. Inte än, i alla fall. Men det kommer. */ 

Improvisera spelledarpersoner 
Det kan lätt hända att en situation som inte är tänkt att bli våldsam blir det. Ett möte med en mindre 
stads borgmästare spårar plötsligt ur och stadsborna kommer ångande med facklor, högafflar och 
hagelbrakare; fel ord sägs när man förhandlar med partisaner, och plötsligt så greppar de vapnen; ett 
par rollpersoner förföljer vapensmugglarna där det inte var planerat och upptäcks, och plötsligt 
exploderar situationen. I så fall sitter man med motståndare som man inte hade planerat för, och 
tvingas då improvisera motståndarna. Det är lite vanligare att det här händer i markstrid än i luftstrid. 

Som tur är så är det ganska lätt att improvisera spelledarpersoner. 

• Bestäm färdigheter som motsvarar motståndarens expertområde. Sätt dessa till +6. 
• Bestäm färdigheter som motsvarar yrket. Sätt dessa till +4. 
• Bestäm eventuellt färdigheter som motsvarar vad han är intresserad av. Sätt dessa till +2. 
• Sätt två attribut till +2. 
• Sätt två andra attribut till -2. 
• De två kvarvarande attributen blir 0. 
• Vid luftstrid, välj ut ett flygplan och ta fram det kortet för att få fram extrapotter. 
• Vid markstrid, välj ut ett vapen och ta fram det kortet för att få fram extrapotter. 
• Klart! 

Behöver du lite personlighet på spelledarpersonen, lägg till följande två steg till proceduren. 

• Välj ett karaktärsdrag som visar spelledarpersonens bra sidor. Sätt detta som en manuellt 
påfylld bonuspott på (+3). 

• Välj ett annat karaktärsdrag som visar på spelledarpersonens dåliga sidor. Sätt detta som en 
manuellt påfylld begränsningspott på (-3). 

Ovanstående procedur ger en spelledarperson som är ungefär lika bra som en ny rollperson, och som 
är lite sämre än en erfaren rollperson.  

Det är fullt tillåtet att vara flexibel med dessa riktlinjer, exempelvis genom att välja fler färdigheter 
och sätta dem högre för motståndare som anses vara skickligare än andra, eller välja fler eller färre 
karaktärsdrag. Ibland kan det vara nödvändigt för att balansera motståndet. 
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Balansera färdigheter 
När man designar en spelledarperson för en roll i ett äventyr så behöver man inte följa 
improvisationsstrukturen så noga. Däremot är det värt att åtminstone ta spelarnas färdigheter i 
beaktande. Det är en av användningarna för färdighetsuppställningsformuläret. 

En jämbördigt balanserad spelledarperson speglar rollpersonernas färdigheter. Planerar man att en 
spelledarperson ska möta en eller ett par rollpersoner så bör spelledarpersonen ha ungefär lika 
mycket i sina färdigheter som de rollpersoner som denne möter.  

Rollpersoner har en liten edge i form av kamratpott och att kunna aktivera karaktärsdrag. Därför kan 
en spelledarpersons färdighetsvärden vara lika höga som flera olika rollpersoners enskilda 
färdighetsvärden och således ha högre värdesumma, och ändå vara någorlunda balanserad. 

Observera att det bara är värdesumman som är hög. De enskilda värdena är lika höga som 
rollpersonernas värden. En bra spelledarperson som ska ta sig an flera rollpersoner kan mycket väl ha 
flera +6-värden, där de flesta rollpersoner bara har ett. På så sätt är summan högre, men de enskilda 
värdena lika höga. 

I ett balanserat möte bör en spelledarpersons enskilda färdighetsvärden inte vara högre än 
rollpersonernas om de ska mötas en och en. De bör vara jämbördiga. Är spelledarpersonens värden 
högre så leder det till frustration med en oövervinnerlig fiende – vilket i och för sig kan vara poängen 
med mötet.  

Balansera huvudpotter 
Handlingspotterna är ett ganska bra sätt att balansera motståndet. Om rollpersonerna ska möta 
spelledarpersonen i grupp så kan värdena vara högre om man vill ha ett balanserat möte. Det beror 
på att även pott-ekonomin är en viktig faktor som ska balanseras. En person med signifikant mycket 
högre färdighetsvärden kan fortfarande åka på stryk av en grupp sämre fiender med fler poäng i sina 
handlingspotter. 

Om man summerar rollpersonernas huvudpotter så får man ett antal poäng. Om fienderna har mer 
än det antalet när man summerar deras potter så är det en svår kamp, och om fienderna har mindre 
än antalet så har rollpersonerna övertaget.  

För att spelledaren ska göra det enkelt för sig så kan man anta att en normalkompetent person har 
14 handlingspoäng i sin huvudpott. En mindre kompetent kan ha 10 poäng och en farligt kompetent 
kan ha 18 poäng.  

Detektivarbete 
Fehnmeyer-kårens arbete är ganska otacksamt: i stort sett alla som de pratar med försöker dölja 
något. Även de som är välvilligt inställda till Fehnmeyer-kåren så vill de aldrig att andra sidan i kriget 
ska få reda på deras hemligheter. Ska kåren kunna genomföra sitt uppdrag så krävs det en del 
detektivarbete, och det är till viss del rollpersonernas jobb att göra det. 

Det är i sig inte ovanligt att rollspelsäventyr innehåller detektivarbete, men i Blå Himmel är det 
oundvikligt att rollpersonerna råkar ut för det. Därför är det bara lämpligt att vi tar upp hur man som 
spelledare hanterar sådant.  
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Skapa ett mysterium 
Att lägga upp ett detektiväventyr handlar om att lägga upp ett mysterium. Det bygger i stort sett på 
tre lager: 

• Hur det är: sanningen bakom mysteriet 
• Hur det ser ut att vara: ledtrådarna finns, men inte lösningen, och man har inte sorterat bort 

villospåren än. 
• Vad man ser vid första anblicken: precis vad det låter som. 

Det yttersta lagret är vad rollpersonerna ser vid första anblicken. Det är ingången till mysteriet innan 
de vet något alls. Genom att börja nysta upp ledtrådarna så börjar en bild framträda, hur det ser ut 
att vara. Den är inte helt korrekt, för man har inte sorterat bort villospåren eller hittat det avgörande 
beviset. Slutligen hittar rollpersonerna nyckelbeviset, det som omvandlar alla tidigare ledtrådar och 
sätter ihop dem, och fram kommer bilden av hur det egentligen är. Då är mysteriet löst. 

När man skapar mysteriet så bygger man lämpligen upp dem i bakvänd ordning. Börja med hur det 
är. Definiera sedan nyckelbevisen som avslöjar hur det är. Definiera sedan hur det ser ut att vara, och 
skapa bevisen som bygger upp den bilden. En del av ledtrådarna som bygger upp bilden av hur det 
verkar vara kan mycket väl vara falska, missförstådda eller på annat sätt felaktiga. Det kan finnas 
flera lager av ”hur det verkar vara”, med flera felaktiga ledtrådar som visar på respektive lager. Sist 
definierar man hur rollpersonerna dras in i mysteriet och vad rollpersonerna ser vid första anblicken. 

Ställa upp ledtrådar 
Ledtrådar är till för att hittas. Ledtrådar som aldrig blir funna är tråkiga ledtrådar och de för inte 
historien framåt. Utmaningen ska således inte ligga på att hitta ledtrådarna, utan att tolka dem eller 
att veta att man behöver dem.  

Samtidigt så är det viktigt för spelare att hitta ledtrådar, i synnerhet ledtrådar som enbart de skulle 
kunna finna. Det gör att de känner sig viktiga. 

När man skapar sina ledtrådar är det således ingen dum idé att titta över vad rollpersonerna kan, 
både i form av vilka färdigheter de har och vilka karaktärsdrag de har. På så sätt garanterar man att 
spelarna inte missar ledtrådar på grund av saknade färdigheter.  

En metod är att ställa upp en tabell över rollpersonernas färdigheter, och utifrån den bygga 
ledtrådar.  

I ett första steg markerar man vilka rollpersoner som kan vad. Det har man förmodligen redan gjort 
ett färdighetsuppställningsformulär. Därefter konstruerar man sina ledtrådar med ledning av 
tabellen, genom att skriva upp namnet på ledtråden eller en kort notis om ledtråden i kolumnen 
Ledtrådar. När man konstruerar ledtrådarna så gäller följande två riktlinjer: 

• Ledtråden ska kunna hittas med hjälp av färdigheten på raden ifråga.  
• Det är dumt att sätta ledtrådar vid färdigheter som samtliga rollpersoner saknar.  

Tänk på att det inte är nödvändigt att slå för färdigheter för att man ska få ledtråden. Om spelaren 
gör något som gör att denne logiskt sett borde få reda på en ledtråd så bör spelaren få denna ledtråd 
ändå. 
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Vad man kan göra är att man ger två nivåer på informationen. Nivå ett delas ut automatiskt om man 
gör rätt sak och har rätt färdighet. Nivå två delas ut om man dessutom lyckas med ett slag. Denna 
extra information ska inte vara något som är kritiskt för äventyrets fortsatta utveckling, utan bara 
bringa lite extra klarhet till fallet. Dessutom ska den extra informationen vara sådan att den bygger 
vidare på den man får ”gratis”, och helst kräver lite expertis och analys. 

Sammansatta handlingar 
Det är inte ovanligt att sammansatta handlingar används för ledtrådssamlande. Det är dessutom ett 
väldigt bra sätt att få spelgruppen att samarbeta om ledtrådssamlandet, och också ett sätt att ”jämna 
ut” dåliga resultat så att allting inte hänger på ett enda tärningsslag. 

Det är inte helt lätt att veta när man ska använda sammansatta handlingar eller hur man ska hantera 
dem. Följande kriterier är rätt bra riktlinjer: 

• Det tar tid att uppnå resultatet. 
• Handlingen spänner över flera expertisområden. 
• Resultatet kan ha mer kvalitetsgrader än bara lyckad och misslyckad. 
• En eller flera personer kan vara inblandade. 

Det första kravet är det enda som är obligatoriskt. De övriga tre är inte nödvändiga, men något av 
dem bör vara med.  

För att sätta upp en sammansatt handling behöver man två saker: 

• En lista med olika nivåer på hur mycket information man kan få. 
• En lista med färdigheter som kan användas för att få tag på den informationen. 

Listan med informationsnivåer ska variera mellan att man får väldigt lite och dålig information till att 
man får reda på i stort sett allt om saken. Totalt sett ska det vara minst tre och max fem steg. Detta 
motsvarar de olika resultatnivåerna i en sammansatt handling. Därtill kommer resultatet ”undermålig 
kvalitet”. 

Antalet möjliga resultat exklusive ”undermålig kvalitet” är också antalet slag man ska slå i den 
sammansatta handlingen. Då behöver man bara ta fram en lista på minst så många färdigheter som 
man kan slå för. 

Resor 
För det mesta är resor ointressanta – de utgör inte så mycket mer än ett scenbyte från en plats till en 
annan (ofta äventyrsplatsen). I övrigt händer det inte så mycket. 

Här är en checklista på hur en resa kan hanteras: 

• Bestäm resmål. Ibland bestäms resmålet av spelledaren genom äventyret, men ibland kan 
även spelarna fatta beslutet, i synnerhet om det finns flera olika resmål att välja mellan. 

• Etablera ressätt. Det här är ofta friare än resmålet, och för flygare i Fehnmeyer-rörelsen har 
man ofta ett givet alternativ i form av flygplanen. Det är dock inte alltid man har den 
möjligheten, så alternativen är vanligen tåg, båt, marsch eller ritt. Motorfordon är sällsynt.  
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• Hantera resan. Som mest tittar man på en karta och visar hur rutten gick och hur lång tid den 
tog. Eventuellt kan man notera några kända landmärken. Vid marsch eller ritt får varje 
rollperson slå ett slag mot färdigheten Marsch eller Ritt; om slaget misslyckas får 
rollpersonen konsekvensen Utmattad -2. 

• Etablera destinationen. Beskriv hur det ser ut vid destinationen. Fortsätt äventyret där. 

Det är inte ofta man frångår den mallen. De undantag som finns är i princip följande: 

• Någon spelare vill plantera eller skörda egenskaper. Här är det spelaren som tar initiativ till 
en sidoberättelse. Ras- och nationskaraktärsdrag hamnar ofta i fokus under sådana här 
episoder. Ta så lång tid som behövs för det här. Det är ytterst sällan som det här innebär att 
resan till destinationen inte återupptas. 

• Spelledaren har en överraskning planerad. Någonting händer under resan som tvingar resan 
på helt andra vägar: ett telegram når rollpersonerna som ger dem nya order, eller så kanske 
fronten har flyttats efter ett genombrott och rollpersonerna är avskurna från resmålet, eller 
så finns det en sabotör ombord på tåget. I vilket fall som helst så är det här ett äventyr i 
äventyret, och det är inte säkert att det återupptas vid den avsedda destinationen. 

Spelmöten 
Förutom att spela så är det en del saker som man ska göra under ett spelmöte. Det behövs lite 
uppstart, avslut och lite bokföring. 

Uppstart 
Vid uppstarten av spelmötet så finns det en del som ska göras. 

• Varje spelare läser upp brevet hem (eller dagboksanteckningen), och hämtar därmed hem 
förbättringspoängen från förra spelmötet. 

• Spelarna spenderar sina förbättringspoäng och talar om för de andra spelarna (och 
spelledaren) vad som hände med färdigheter och attribut, så att alla är medvetna om det. 

• Spelarna ändrar eventuellt karaktärsdrag. 
• Varje spelare läser upp sina karaktärsdrag, så att de andra vet om vilka som finns. 
• När alla spelare har läst upp sina karaktärsdrag så väljer varje spelare ett karaktärsdrag från 

någon annan spelare. Spelaren försöker senare få in det karaktärsdraget i spel när spelmötet 
rullar. 

• Om det är dags att höja Kamratskap på grund av tid som förflutit så sker det nu.  
• Spelarna får kamratpoäng att lägga i egopotten och kamratpotten. 
• Spelledaren sammanfattar vad som hände under förra spelledaren och berättar kort vad som 

har hänt sedan dess. 
• Om skador har hunnit läkas mellan spelmöten, radera skador och dra ner Omtöckning. 
• Spelledaren berättar var Beredskap står. 

Därefter börjar spelmötet. 

Avslut 
När spelmötet är avslutat så är det också några saker som bör göras. 
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• Dela ut förbättringspoäng för speltid. De måste förstås hämtas hem också. Även spelare som 
inte är närvarande får dessa. 

• Dela ut förbättringspoäng för skördade karaktärsdrag. I det här läget kan man bedöma att 
planterade karaktärsdrag faktiskt har skördats, och dela ut poäng för dessa. 

• Spelledaren berättar hur Beredskap har ändrats och varför.  
• Spelledaren frågar vad spelarna vill göra i framtiden.  

Första spelmötet 
Det första spelmötet är förstås lite annorlunda.  

• Berätta om kampanjkonceptet och svara på frågor om det, så att spelarna är med på 
noterna. 

• Skapa rollpersoner ihop. Det finns tre sätt att göra rollpersoner: antingen tar man en 
rollpersonsmall rakt av, eller så tar man en rollpersonsmall och modifierar den, eller så 
bygger man en helt ny rollperson enligt reglerna i appendixet Skapa rollpersoner. I vilket fall 
bör det göras samtidigt och gemensamt. Spelarna bör berätta om vad för slags rollpersoner 
som de har tänkt sig, och tillsammans diskuterar man hur de passar in i kampanjkonceptet. 

• Spelledaren antecknar karaktärsdrag och viktiga spelvärden, så att man kan planera äventyr 
efter det. 

• Skapa fiender. Låt spelarna uppfinna fiender som de gillar och som passar in i 
kampanjkonceptet. De behöver inte ha spelvärden än. Ge fienderna etiketter som 
sammanfattar varför de finns till. 

• Varje spelare läser upp sina karaktärsdrag, så att de andra vet om vilka som finns. 
• När alla spelare har läst upp sina karaktärsdrag så väljer varje spelare ett karaktärsdrag från 

någon annan spelare. Spelaren försöker senare få in det karaktärsdraget i spel när spelmötet 
rullar. 

• Spelledaren berättar var Beredskap börjar. 
• Slåss! Ha en flygstrid förberedd inför första spelmötet som rimmar väl in med det 

kampanjkoncept som du har tänkt dig. Släng sedan rollpersonerna i sittbrunnen och börja 
med en flygstrid direkt. 

• Ta hand om skador och låt rollpersonerna komma in i hemmamiljön på basen. 

När du lämnar första spelmötet så har du rollpersoner med spelvärden, fiender som behöver 
spelvärden, och en riktning som kampanjen kan gå. Spelarna har ett brev att skriva hem och de har 
en karaktärsdragsberättelse att fundera på. 
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Blå Himmel, om kampanjer © Krister Sundelin 
Version 0.05, 2012-07-28 Om kampanjer 
Att leda en rollspelskampanj i Blå Himmel skiljer sig egentligen inte så mycket från att leda 
rollspelskampanjer i vanliga rollspel. Man har ungefär samma upplägg, med att rollpersonerna leds 
till ett uppdrag där de råkar ut för svårigheter som de måste lösa. Det som skiljer är upplägget och 
kringarbetet. 

Den typiska kampanjen i Blå Himmel byggs fram på två sätt. Först lägger man upp en plan för 
kampanjens övergripande ramberättelse. I och med det skapar man äventyrets antagonister och 
deras respektive mål. Dessutom lägger man upp en grov plan på hur berättelsen ska framföras. 

När det är gjort så presenterar man den övergripande planen kort för spelarna. De får reda på var 
kampanjen kommer att utspela sig och kampanjens övergripande tema, och tillsammans med 
spelarna tar man fram vilka spelarnas rollpersoner är. Därefter börjar del två av kampanjbyggandet, 
hjältens resa. Nu tittar man på de enskilda rollpersonerna och vad spelarna förväntar sig av dem, och 
bygger en plan för dessa. Målet är att skapa en berättelse som handlar om rollpersonerna och hur de 
förändras av sina upplevelser. 

Vad handlar Blå Himmel om 
Grunden i Blå Himmel är rollpersonerna. Rollpersonerna är frivilliga flygare i en krigsförödd värld, 
som försöker skapa omständigheter där en fred kan spira trots de krafter som verkar mot dem. De 
kommer att prövas i denna uppgift och de kommer att påverkas av deras strävan, de kommer att 
tvivla på uppgiften och sig själva, och de kommer att växa och utvecklas som personer. Detta är vad 
rollspelet handlar om. 

Det innebär att allt annat, metaplott och flygstrid och första världskrig, bara är hjälpmedel för ditt 
arbete. Du kommer ganska snart att märka att de viktigaste verktygen för att få fram vad Blå Himmel 
handlar om är reglerna för Förbättring, Karaktärsdrag och Kamratskap.  

• Karaktärsdragen är vad som drar igång berättelsen om individuella rollpersoner, och till stor 
del även relationer med enskilda andra rollpersoner omkring honom. 

• Kamratskap drar igång relationen inom gruppen som helhet, hur din rollperson verkar i 
gruppen, och hur gruppen verkar mot rollpersonen. 

• Förbättring mäter och fördjupar rollpersonens utveckling, i synnerhet genom att Hämta hem 
förbättringspoäng och att byta ut karaktärsdrag. 

Ett praktiskt sätt att knyta ihop de här verktygen är genom hjälteresan, som strukturerar upp en 
berättelse med hjälp av de tre verktygen. 

Alla andra delar av Blå Himmel är också viktiga, men de är ändå andrahandsverktyg jämfört med de 
där ovan. Bland andrahandsverktygen så är dock två delar hyfsat viktiga. 
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• Flygstriden är trots allt det som särskiljer Blå Himmel från alla andra rollspel. Glöm därför 
inte bort flygstriden. Orsaken till att flygstriden är sekundär är att den i sig inte utvecklar 
rollpersonerna. Det är dock ett spänningsmoment som kan driva kampanjen framåt. 

• Metaplotten är ramverket och katalysatorn för rollpersonernas berättelse. Det är genom en 
metaplott som deras egna berättelse kan komma till stånd. Orsaken till att metaplotten är 
sekundär är att metaplottar är utbytbara.  

Kampanjstil 
Exakt hur man lägger upp sin kampanj beror till stor del på kampanjens stil. Stilen bestämmer mycket 
hur berättelsen fortlöper, men till viss del även vad berättelsen handlar om. 

Krigsdagboken 
Krigsdagboken är egentligen en lätt dramatiserad dokumentär om kriget och personerna i dem. Det 
är en serie operationer med transportsträckor däremellan. Vi får följa en grupp flygare i deras dagliga 
rutiner och hur deras relationer utvecklas allt eftersom kriget kör på. Det finns egentligen ingen plan 
för hur berättelsen fortsätter eller mål för relationen, utan historien får helt enkelt ha sin gång. 
Krigsdagböcker är ofta mörka i tonen och har ofta en känsla av meningslöshet. 

Krigsdagböcker är hyfsat välplanerade på det strategiska planet. Spelledaren vet hur trupperna rör 
sig och under vilka omständigheter de flyttas och åt vilket håll. I en sådan kampanj så skapar 
spelledaren en ny operation, med eller utan spelarnas samverkan, baserat på det rådande taktiska 
läget, och det blir nästa stycke i krigsdagboken.  

Inför varje spelmöte lägger man upp ett antal scener som inträffar: stridsscener, strategiska scener 
där man hänger över kartor och bestämmer vilken väg kriget ska gå, förhandlingsscener, och 
personliga scener mellan striderna. Det kan hända att de strategiska scenerna och 
förhandlingsscener bjuder på överraskningar som skickar iväg kampanjen i en ny riktning, och ibland 
kan även stridsscener eller fältslagsscener bjuda på sådana också.  

Splittrade spelgrupper är sällan ett problem i en krigsdagbok. Hamnar några rollpersoner bakom 
fiendens linjer eller i fångläger så är det en berättelsetråd som kan spelas parallellt. Det är heller inte 
några större problem att skriva in tillfälliga rollpersoner eller att betrakta försvunna rollpersoner som 
”ute” ett tag.  

Att rollpersoner dör är heller inget problem. Det är tråkigt att ens rollperson dör och det är alltid 
jobbigt med nya soldater i gruppen, men det är sånt som händer i krig. 

Krigsdagboken slutar vid en lämplig vändpunkt i kriget. Det kan vara det tillfälle då kriget tar slut, 
eller någon vändpunkt innan dess. Det är fullt möjligt att krigsdagboken dokumenterar en enskild 
persons liv under kriget, och i så fall kan kampanjen knappast fortsätta om den personen dör.  

Förebilder: Band of Brothers, Spitfire-piloterna, Slaget om Storbritannien, Den längsta dagen, En bro 
för mycket, Gettysburg, Gods and Generals 

Verktyg: Kartor, strid, Stridsutmattning, Beredskap, Kamratskap 
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Krigsdramat 
Krigsdramat är inte en dokumentär. Det är egentligen ett drama om relationer mellan personer som 
har kriget som bakgrund. Huvudpoängen ligger på hur personerna och deras inbördes relationer 
utvecklas, och kriget är egentligen färg. Ett krigsdrama är också ofta mörkt i tonen, men eftersom 
fokus ligger på det personliga så finns det en riktning och mening med dramat. 

Skillnaden mellan krigsdagboken och krigsdramat (förutom att dramat är drama och krigsdagboken 
är mer dokumentär) är att kriget i krigsdagboken är en drivande kraft som för historien framåt, 
medan i dramat är kriget en hindrande kraft som sätter upp hinder och problem i relationens 
utveckling. 

Man planerar inte ett krigsdrama så mycket i förväg. Man har en grov plan på hur man vill att 
rollpersonerna ska utsättas för problem och i vilken riktning man vill ta deras personliga berättelser. 
Denna plan har man till viss del utarbetat tillsammans med spelarna.  

Utöver det har man en plan hur kriget fortsätter, men det är inte så viktigt för berättelsen. I ett 
krigsdrama så handlar det mer om att driva på relations- och personlighetsutveckling. Stridsuppdrag 
planeras efter hur de kan agera som katalysator i den utvecklingen, inte efter det taktiska läget. Man 
skickar inte iväg rollpersonerna på ett anfall för att det finns ett passande taktiskt läge, utan för att 
det provocerar en personlig reaktion. Sociala konflikter kan ibland vara mer drivande i historien, men 
också sätta press på rollpersonerna.  

I krigsdramat är försvunna och döda rollpersoner en möjlighet, inte bara något som händer. Det 
innebär alltid en påfrestning och prövning för individerna och gruppen, och ska utnyttjas som ett 
problem för rollpersonerna att hantera. Likaså är nya rollpersoner också en påfrestning för gruppen, 
och den nya rollpersonen kommer att och de slitningarna är också något som blir bra drama. 

Målet med ett krigsdrama är att komma till en personlig vändpunkt, där spelaren känner att 
berättelsen om dennes rollperson är avklarad. När alla rollpersoner, eller i alla fall de ”viktigaste” har 
nått denna vändpunkt så är kampanjen slut. Det behöver inte sammanfalla med en vändpunkt i 
kriget, men det är ingen dum idé om så sker. 

Förebilder: The Red Baron, The Blue Max, Krigets vindar, Fiendeland, Blue Max, Fiendeland: en dag 
utan krig, The Sky Crawlers 

Verktyg: Karaktärsdrag, relationer, hämta Förbättringspoäng, konfliktregler, Kamratskap, 
Stridsutmattning, hjälteresan 

Krigsthrillern 
Krigsthrillern är normalt en kortare historia med ett anslag, uppstegring och avslut. Det kretsar ofta 
kring en enskild operation som ofta är av avgörande slag för krigets utveckling. Det är inte sällan ett 
specialuppdrag bakom fiendens linjer utfört av handplockade specialister. 

Krigsthrillern passar in i de övriga kampanjformerna som sidoberättelser, men är oftare avslutade 
engångsäventyr. Konventsäventyr är typiska sådana, liksom introduktionsäventyren. Man kan 
använda dem för att introducera fiender och på så sätt använda dem i krigsäventyr, men i grunden 
står de självständiga. 
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En krigsthriller är ganska välplanerad. Man har platsen för äventyret klart i förväg, liksom 
spelledarpersoner och även många av scenerna. Vanligen sätter man upp mysterier som för spelarna 
framåt till nästa scen. 

Med ett undantag planeras strider som hinder, avsedda att bromsa upp rollpersonernas framsteg 
och öka insatsen. Undantaget är den sista striden, slutuppgörelsen som är historiens klimax. Det är 
då alla insatser är gjorda och allting avgörs. 

Tempot är hyfsat högt i en krigsthriller. Ofta finns en tidspress som trycker på handlingen – ett sista 
datum då allt sätter igång, eller en kapplöpning mot det oundvikliga som måste förhindras innan 
dess. 

Förebilder: Örnnästet, First Squad, Kanonerna på Navarone 

Verktyg: strid, sammansatta handlingar, kartor, mysterier, hjälteresan 

Krigsäventyren 
Krigsäventyren är rena påhitt. Egentligen handlar det om häftiga hjältar och onda skurkar som möts 
gång på gång i veckans avsnitt, och ondskefulla planer som stoppas i sista stund. Det råkar bara 
hända med kriget som bakgrund. Betraktar man Biggles så är det hur tydligt som helst: fiendskapen 
mellan Biggles och von Stalhein börjar under första världskriget och fortsätter mellan krigen, över 
andra världskriget och slutligen i efterkrigstiden och kalla kriget. Det viktiga är inte kriget, utan 
Biggles fantastiska och framförallt återkommande äventyr där von Stalhein återkommer gång på 
gång. 

Fiendskapen är dock enbart på ett lokalt plan. Fienden är en agent av många för motståndarsidan, 
och även om fiendens planer och hjältens handlingar påverkar kriget så är de inte avgörande för 
kriget. Kriget fortgår, och man möter snart fienden igen – ibland som tillfälligt allierad. 

Krigsäventyren handlar mest om vad som fångar intresset för tillfället. Är det en intressant miljö som 
man inspireras av så flyttar man rollpersonerna dit (fördelen med militärer är att man kan beordra 
dem att förflytta sig, så det är rätt enkelt). Rollpersonernas fiender ”råkar” naturligtvis följa med, och 
titt som tätt kommer andra återkommande personer att dyka upp gång på gång. 

Skillnaden mot krigsthrillern är att insatsen normalt inte är lika hög i krigsäventyret, fiendskapen är 
mer personlig och framförallt återkommande. Det är inte sällan lite mer humor i krigsäventyret 
jämfört med krigsthrillern och det finns en optimism och romantik i krigsäventyret. Även om varje 
episod är avslutad så finns alltid en öppning till en nästa episod, och fienderna förväntas överleva och 
återkomma i nästa spännande äventyr. 

Förebilder: Biggles-böckerna, Young Indiana Jones, Porco Rosso 

Verktyg: strid, Karaktärsdrag, sammansatta handlingar, kartor, mysterier, hjälteresan 

Den episka kampen 
Den episka kampen är också ett rent påhitt, fast av ett annat slag: den här gången är 
huvudpersonernas insatser direkt avgörande för historiens utgång genom att göra upp med fienden 
en gång för alla i en episk slutstrid. Den stora skillnaden mellan krigsäventyren och den episka 
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kampen är att krigsäventyren är fortgående episodiska, medan den episka kampen byggs upp under 
lång tid mot ett avslut. 

Den episka kampen byggs efter en plan i förväg. Man vill introducera en skurk och en konflikt, sedan 
stegra konflikten och slutligen komma till ett avslut, där skurk och rollpersoner gör upp en gång för 
alla, och man vill göra det över ett antal spelkvällar. Sen är historien slut, och förhoppningsvis är 
världen räddad. Det blir ingen lätt resa. Rollpersonerna kommer att prövas, både enskilt och som 
grupp, och de kommer att förändras och tvingas göra svåra val innan de når slutet på resan. 

Den episka kampen planeras långt i förväg, i alla fall i grova drag. Man skapar sin konflikt och sin 
skurk och ser ofta tidigt framför sig hur slutstriden ska ske.  

Förebilder: Last Exile 

Verktyg: Karaktärsdrag, strid, hämta Förbättringspoäng, Beredskap, relationer, konfliktregler, 
hjälteresan, hjälteresan (igen) 

Kampanjens tema 
Utöver kampanjens stil så behöver man också känna till kampanjens tema. Det är den grundläggande 
orsaken till att berättelsen över huvud taget finns. 

Två praktiska sätt att angripa grundkonflikten är ur berättelsens synvinkel och ur antagonistens 
synvinkel. Utgår man från berättelsens synvinkel så har man en idé om vad konflikten ska handla om, 
och utifrån det listar man ut vilka som är inblandade och varför, och sorterar därefter upp dem efter 
antagonister och protagonister.  

Utgår man från antagonistens synvinkel så definierar man någon part i världen som skurk och 
definierar vad denne vill uppnå och hur. Sedan letar man upp vilka som vill motarbeta det och hur, 
och vips har man konflikten definierad. 

Ur berättelsens synvinkel 
En berättelse skulle kunna handla om ett tronskifte. Det brukar för det mesta innebära hovintriger, 
palatskupper, fiendskap inom familjen och in värsta fall ett krig. Det enda som krävs för att man ska 
börja är att man har en döende regent av något slag och flera potentiella arvingar. 

I Blå Himmels fall så finns det en sådan: kejsaren av Merovi är gammal och sjuk, och tronföljden är 
inte klar. Så om vi antar att han skulle dö i början av berättelsen så kommer hela den meroviska 
krigföringen att tvärstanna. Tillfället kommer inte omedelbart att utnyttjas eftersom västalliansen 
inte har resurser att starta en ny offensiv, så hela kriget kommer att avstanna i avvaktan på 
tronföljden i Merovi.  

Ur Fehnmeyer-kårens synvinkel så är det i deras intresse att läget snabbt stabiliseras. För det första 
blir det förmodligen inbördeskrig om tronföljden inte snabbt etableras, och sådana är alltid blodiga. 
För det andra så kommer västalliansen att försöka bygga upp de resurser som finns för att nå ett 
avgörande när fienden är svag, så det vill till att läget stabiliseras snabbt. För det tredje kan man inte 
förhandla om fred om det inte finns en legitim regering att förhandla mot.  



Blå Himmel: Om kampanjer  6 
 

Samtidigt så är det farligt för Fehnmeyer-kåren att lägga sig i ena partens interna angelägenheter, 
och ännu farligare att ta ena sidans parti i konflikten. Fehnmeyer-kårens förmåga bygger på dess 
neutralitet och förtroende, och att göra något i tronföljdskonflikten kommer att sätta båda i fara. 

Berättelsen som vi vill berätta handlar alltså om tronföljden och dess intriger och hur de direkt 
påverkar Fehnmeyer-kåren i dess uppdrag. Det enda vi behöver göra är att koppla rollpersonerna till 
den, och det skulle vi kunna göra genom att låta ena parten i tronföljden vara en av de fältmarskalker 
som de har att göra med på deras frontavsnitt. 

Som kampanjens inledning så presenterar vi alltså en av tronpretendenterna som fältmarskalk och 
en annan som konkurrent. Vi lägger fram tronföljdsproblematiken och vad som händer om kejsaren 
dör, och lockar samtidigt med ett mer varaktigt fredsprospekt genom en audiens med kejsaren. 

Mittdelen inleds med att fredsprospektet rasar ihop då kejsaren dör och tronföljdsintrigerna 
påverkas. I och med det så kommer västalliansen att börja kraftsamla inför en offensiv. Så samtidigt 
som hökarna samlas i väst så flockas gamarna i öst, och risken för inbördeskrig såväl som offensiv blir 
påtaglig. 

Upplösningen handlar förstås om att inbördeskriget inleds. Hotet om offensiv från väst växer sig 
starkare och västalliansen lägger sig i tronföljdskonflikten för att få en så svag regent som möjligt på 
den meroviska kejsartronen. Det är nu upp till Fehnmeyer-kåren och rollpersonerna att få ett slut på 
det hela, exempelvis genom att avslöja en tronpretendent som mer legitim än den andra, eller att 
den gamle kejsaren mördats av endera pretendenten. Det har den andra sidan förstås inte något 
intresse av, och de kommer att ta till alla tillgängliga medel för att se till att det inte sker. Och har 
man tillgång till en halv armé så kan det göra ont för Fehnmeyer-kåren. Spelar Fehnmeyer-kåren sina 
kort rätt så kan de komma att få förstärkningar av västalliansen eller andra sidan i inbördeskriget; i 
vilket fall som helst så lär det bli episka strider i det här läget. 

Berättelsen avslutas lämpligen med att en tronpretendent kröns till ny kejsare och fredsförhandlingar 
inleds på allvar. Hotet om ny offensiv avvärjs och förhoppningsvis kan kriget avslutas för gott inom en 
nära framtid. 

Ur antagonisternas synvinkel 
Det andra sättet att arbeta är att utgå från antagonisterna eller ”skurkarna”, och vad deras mål är. Då 
måste man förstås utgå från en skurk. Till exempel är Arafine, högalvernas härskarinna, en väldigt 
naturlig skurk i Blå Himmel, eftersom hon försöker hetsa de båda sidorna till krig mot varandra så att 
båda sidorna försvagas och den mänskliga hegemonin bryts. 

Den här berättelsen är mer en berättelse om ”makten bakom makten”. Även om Arafine inte har 
direkt kontroll över någondera parten i kriget så har hon en hel del indirekt kontroll genom sina 
agenter. Genom dessa försöker hon hela tiden hetsa de båda parterna att fortsätta kriget. 

Samtidigt finns det gott om mindre parter som har sina respektive intressen för att fortsätta 
konflikten. Förutom vapensmugglare och vapenfabrikörer, som har direkt ekonomiska intressen av 
att kriget fortsätter, så finns det exempelvis partisaner på ockuperade områden, som inte har det 
minsta intresse av att bli en lydprovins under fienden om fredsförhandlingarna drar den nya gränsen 
längs med fronten.  
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Genom alla dessa lager med motsättningar så gäller det att pussla ihop en kedja med någorlunda 
likriktade intressen som går hela vägen upp till Arafine. Inledningen kan börja med en ganska lokal 
skurkaktighet, exempelvis partisaner i en ockuperad provins. Ockupanten beskyller naturligtvis den 
andra sidan för att förse partisanerna med vapen, och det blir Fehnmeyer-kårens uppgift att kyla ner 
läget. Partisanerna får vapen från vapensmugglare, som i sin tur får hjälp med gränsövergången av 
högalver som till synes agerar oberoende. 

Det är inte så mycket man hinner göra åt saken, för mittdelen inleds med att partisanerna genomför 
ett terrordåd modell värre, som i sin tur tvingar ockupanten att hämnas. Så den ockuperade 
provinsen drabbas därmed hårt av svåra hämndaktioner, och det får i sin tur den andra sidan att 
reagera. Fehnmeyer-kåren försöker trots allt lugna ner läget, och får i det läget reda på att 
högalverna som hjälper vapensmugglarna inte agerar särskilt oberoende alls.  

Slutuppgörelsen med Arafine lär knappast sluta med att hon avgår eller ställs inför rätta. Däremot 
kan man tvinga de olika parterna att konfronteras med det faktum att de spelat Arafine i händerna, 
och att hon är den ende som har något att vinna på en utdragen konflikt. Om människorna vill leva 
under alvisk överhöghet för tid och evighet, för all del, fortsätt gärna att slåss; om det inte är ett 
lockande alternativ så kan de lyssna på Fehnmeyer-kåren och sätta sig vid förhandlingsbordet. 

Det är ett bra tillfälle att avsluta kampanjen då de krigförande parterna faktiskt sätter sig vid 
förhandlingsbordet och börjar arbeta mot fred. Då har Arafine förlorat och kampanjen uppnått sitt 
syfte. 

Skapa rollpersoner 
En spelledare bör ha koll på sina spelares rollpersoner – vilka de är, vad de kan och vad de vill. Därför 
bör man titta på rollpersonerna när spelarna har skapat dem, och gärna sitta med när de skapas. (Det 
har ingenting att göra med att stävja fusk. Vi antar att dina spelare är mogna nog att vara ärliga och 
göra det som är bäst för spelgruppens bästa.) 

Innan man börjar 
Spelare har ofta en önskan att ”bara göra rollpersoner” när det är dags att göra rollpersoner, snarare 
än att läsa på om spelvärlden. Eventuellt kollar man upp någon detalj som behövs för att göra 
rollpersonen.  

Därför är det rätt vettigt att gå igenom spelets värld och miljö, kampanjen och eventuella tankar och 
begränsningar som spelledaren har på rollpersoner innan man börjar göra rollpersoner. Detta kan 
man börja ganska långt i förväg, och man kan gärna ta till alla möjliga trick för detta. Sätt upp en wiki 
eller skicka ut utskick till spelarna med privat information. Sitt sedan ihop någon kväll och skapa en 
egen flottilj innan man börjar göra rollpersoner, leta rollpersonsporträtt och använd sociala medier 
för att posta dessa som inspiration till de andra, et cetera. 

Därefter, bestäm ett datum när ni ska börja, och samlas för att göra rollpersoner i grupp. 

Skapa rollpersonerna 
Vid det här laget har man ett tema och en övergripande struktur. Nu ska rollpersonerna skapas. 
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Börja med att sammanfatta temat för spelarna. Man kan säga ”den här kampanjen kommer att 
handla till stor del om merovisk politik” eller ”i den här kampanjen kommer vi behandla makten 
bakom makten, så det är mycket hemligheter och mysterier att luska ut”. Vi kallar det för 
”kampanjkoncept”, och det är viktigt att spelarna får reda på kampanjkonceptet. 

Ge några exempel på rollpersoner som kan passa och hur de kan passa in. I tronföljdsberättelsen så 
passar det utmärkt om minst en rollperson är merovier, till exempel. I den andra berättelsen så 
funkar en eller flera rollpersoner är alver. 

Prata med spelarna om deras idéer. Det är bra att känna till deras önskemål om kampanjen; vad de 
vill ha ut av berättelsen och vad de förväntar sig att deras rollpersoner ska spela för roll i den. Var 
öppen till deras förslag och säg inte direkt nej. 

Bygger man kampanjen kring Fehnmeyer-kåren så är en Fehnmeyer-ansluten rollperson alltid en bra 
grund. Även om de inte har direkt med din planerade intrig att göra så är de anslutna till den indirekt 
genom kåren. Det är en av anledningarna till att Blå Himmel utgår från att rollpersonerna är 
Fehnmeyer-flygare. 

Rollpersoner som kan knytas direkt till intrigen är alltid av intresse. Om en rollperson är av meroviskt 
adligt blod så har denne direkt att göra med tronföljdsberättelsen; om en rollperson är alv så 
kommer denne att knytas in i Arafine-berättelsen. 

Man får däremot inte glömma bort de rollpersoner som inte är direkt knutna till ens planerade 
berättelsestruktur. Tvärtom måste man ta särskild hänsyn till dessa. Redan i det här stadiet är det 
värt att lägga märke till dem och leta efter kopplingar som man kan använda. Man kan till och med gå 
tillbaka till sin berättelse och modifiera den för att passa in andra rollpersoner. Det är inte dåligt att 
göra så, utan tvärtom väldigt bra om man gör det. 

Men för att återupprepa: prata med spelarna om deras idéer. Bra rollpersoner, det vill säga sådana 
som är kopplade till ens kampanj, byggs genom dialog mellan spelare och spelledare. Dessutom kan 
spelarna tillfoga element till din kampanj som du aldrig hade tänkt på.  

Lyssna på vad spelarna är ute efter, och framförallt, förstå det. En spelare som ger sin rollperson en 
ärkefiende vill inte slå ihjäl sin fiende det första som sker. Han vill att det ska hända i en episk 
slutstrid som spelar roll för rollpersonen. En av dina uppgifter som spelledare är att lyssna på vad 
spelaren vill uppnå – just sådana saker som ärkefienden och slutstriden – och leverera dem till 
spelaren, och det bästa tillfället att uppfatta sådant är när rollpersoner skapas och önskemålen 
fortfarande kan planeras in i kampanjen. 

Box: Kampanjkoncept 
”Den här kampanjen handlar om inrikespolitik i Meroviska kejsardömet och vilka effekter det får på 
det stora kriget.” 

”Detta är en kampanj om makten bakom makten. Det blir mycket intriger och mysterier, och det 
kommer att avslöja den verkliga pådrivande kraften bakom kriget.” 
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”Den här kampanjen handlar om nationalism, både den småaktiga sorten som leder till rasism och 
utstötande, men också om den stora sorten som leder till krig, och var gränsen går mellan fördomar 
och stolthet över sitt land.” 

”I den här kampanjen kommer vi huvudsakligen att behandla girighet och hur skadlig den kan vara.” 

Flaggor 
Vad spelledaren egentligen ska göra i kontrollen av rollpersonen är att leta efter ”flaggor”. En 
”flagga” är en signal från spelaren att det är något som spelaren vill att rollpersonens berättelse ska 
handla om. 

Typiska flaggor är: 

• Karaktärsdrag som sticker ut från mängden. Fråga spelaren vilka karaktärsdrag som är 
viktigare än andra. 

• Färdigheter med höga värden (+6 eller +4) är vanliga flaggor. 
• Väldigt avvikande färdigheter har ofta med rollpersonens personlighet att göra. Spelare 

väljer ofta sådana karaktärsdrag för att de ger rollpersonen färg, inte för att de kommer att 
användas, och förmodligen blir spelaren bara glad om de faktiskt kommer in i spel. 

• Saker i rollpersonens bakgrund: fiender, händelser, intressen, åsikter, religion et cetera. 

De flaggor som upptäcks antecknas och sparas, och används senare av spelledaren för att skapa 
äventyr. 

Färdigheter 
Det finns två skäl till att man som spelledare behöver ha koll på rollpersonernas färdigheter.  

För det första tar spelare ofta färdigheter ”för färgens skull”, det vill säga att de spenderar en del 
färdighetsval på färdigheter som ger rollpersonen karaktär. Sådana färdigheter bör man fånga upp 
och gärna få in i äventyret på något sätt.  

För det andra så behövs de för att ställa upp detektivgåtor som passar spelarna, och för att balansera 
motståndet i konflikter.  

För det syftet finns ett färdighetsuppställningsformulär, ett hjälpmedel som listar färdigheter med 
fält för fem rollpersoners spelvärden. Du hittar det i appendixet Hjälpmedel. Det är enkelt att skapa 
formulär med fler kolumner om man har fler spelare. 

Karaktärsdrag 
Varje rollperson har ett antal karaktärsdrag. Ditt jobb som spelledare är att dra in dessa i spel. Här är 
några förslag på vad du kan göra. 

• Utmana dem. Det här fungerar bäst med karaktärsdrag som handlar om övertygelser. Sätt 
spelaren i en situation där övertygelsen är i vägen för dem. Försök helt enkelt visa att 
rollpersonen har fel. Rasisten tvingas samarbeta med någon av fel ras, eller den envise måste 
förhandla. 

• Skapa svårigheter. Svårigheter kan skapas med övertygelser, men är förmodligen lättast att 
skapa med karaktärsdrag som relaterar till bakgrundshändelser. Den skuldsattes 
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fordringsägare dyker upp eller skandalen kommer i kapp, eller så blir den populäre jagade av 
beundrare så till den grad att han inte kan göra sitt jobb. 

• Locka med dem. En del karaktärsdrag anspelar på olika mål eller önskningar. Den förlovade 
ser fram emot bröllopet, medan den med hedersskuld ska någon gång lösas från skulden och 
rollpersonen med en fiende ser fram emot den dag då de inte lever under samma himmel. 

• Eller vad som helst som gör att karaktärsdragen blir intressanta.  

För att du ska kunna göra det så måste du naturligtvis känna till dem, så titta igenom vilka 
karaktärsdrag rollpersonerna har. Fundera över dem och kom på sidospår och miniäventyr baserat på 
karaktärsdragen.  

Sätter du igång ett miniäventyr så räknas det som att karaktärsdraget är planterat. Det innebär att du 
berövar de övriga spelarna möjlighet att plantera karaktärsdraget, så överanvänd inte möjligheten. 
Som spelledare räcker det kanske med att du aktiverar ett karaktärsdrag för en enda spelare under 
spelmötet. Den rollpersonen får då lite mer fokus det här spelmötet. Låt spelarna aktivera fler 
karaktärsdrag, och om de gör det och det passar, dra igång sidoberättelserna först då som respons på 
spelarnas plantering. Om sidoberättelsen avslutas så är karaktärsdraget skördat. 

Man kan göra samma sak med färdigheter, även om det är lite knepigare ibland. Men gör ett försök, i 
synnerhet om det gäller de där färdigheterna som spelaren tog för att ge rollpersonen färg. 

Fördjupa rollpersonerna och deras värld 
När rollpersonerna är skapade så är det ett bra tillfälle att fördjupa dem och deras relation till resten 
av världen, framförallt Fehnmeyer-kåren, femte flottiljen och de övriga rollpersonerna. Ett praktiskt 
sätt att öra det på är med en intervju. Ställ frågor som tvingar dem att definiera sin plats i flottiljen, 
som till exempel: 

• Vem litar du mest på i flottiljen? 
• Har du ett förhållande med någon på basen, och vem? 
• Vem i flottiljen är det du inte tål? 
• Vilken förlust plågade dig mest? 
• Vem är det du skriver till när du skriver hem? 

Det är helt okej att hitta på! Klargör detta för spelarna. Att hitta på är trots allt vad rollspel går ut på. 
Spelarna behöver inte kunna personallistorna på Schloss Model för att hitta på svar och ska definitivt 
inte begränsas av dem. Låt spelarna hitta på nya spelledarpersoner till basen, gärna spontant och 
improviserat. Skriv förstås upp svaren och använd även dessa som flaggor. 

Hjälteresan 
Blå Himmel är inte ett rollspel om det stora kriget. Det är ett rollspel om några tappra flygare i det 
stora kriget. Som spelledare är ditt jobb att se till att rollpersonerna är huvudpersonerna i en så 
underhållande berättelse som ni kan skapa ihop och leda dem genom den berättelsen. 

En huvudperson är inte bara den person som är viktigast i berättelsen. Det är också en person som 
deltagaren projicerar sig på. Huvudpersonen blir så att säga ögon och öron åt deltagaren genom 
äventyret. Så spelarna är lika mycket huvudpersoner som deras rollpersoner.  
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I båda fallet så kommer huvudpersonerna att genomgå en inre resa, ibland reflekterad i en yttre resa. 
Rollpersonerna kommer att gå från brickor i spelet till vågmästare, medan spelarna kommer att gå 
från okunniga medföljare till insiktsfulla påverkare av berättelsen. Den här resan brukar ibland kallas 
för ”hjältens resa”. 

Vad är hjältens resa? 
1949 publicerade Joseph Campbell sin avhandling ”The Hero with a Thousand Faces” 1949, där han 
förklarade en teori om den arketypiske hjältens resa så som den uppträder i myter världen över. I 
boken beskrev han hur myterna ofta följer ett mönster, den så kallade ”monomyten”.  

Campbell delar in resan i sjutton steg, som i sin tur delas in i tre övergripande stadier, Avresa, 
Initiering och Återvändande. Christopher Vogler förenklade strukturen till tolv steg och åtta 
arketyper i sin bok ”The Writer’s Journey: Mythic Structure for Storytellers and Writers”, men den 
övergripande strukturen är fortfarande kvar. Några andra modeller har bara åtta steg. Campbell 
menar att stegen är likheter som man upptäcker när man i efterhand studerar och jämför myter och 
analyserar varför myter blir ihågkomna, medan Vogler använder sig av sina steg som en mall för en 
engagerande berättelse.  

Den övergripande resan handlar om en hjälte som går iväg från den vardagliga världen (Avresa) in i 
en mystisk äventyrsvärld, där hjälten prövas och möter fantastiska krafter och slutligen vinner en 
avgörande seger (Initiering), och sedan återvänder från sina mystiska äventyr med förmågan att 
förändra sina medmänniskors vardag (Återvändande). 

Hjälteresan och monomyten är inte helt utan kontroverser. Till att börja med så kan hjälteresan leda 
till klichéartade berättelser om man använder den slaviskt. En del kritiker menar att hjälteresan är en 
reaktionär berättelsemodell vars huvudsyfte var att skapa ett kulturellt förtryck av folket och som nu 
inte har någon relevans i samhället. Några menar att ”hjälteresa” och ”monomyt” är överförenklade 
koncept. 

I Blå Himmel passar hjälteresan dock för det mesta utmärkt, men eftersom modellen först var ett 
mönster som återkom i myter och sedan en mall för icke-interaktiva filmhistorier så är den inte så 
bra anpassad för rollspel.  

Tvåskepnadsmodellen 
Tvåskepnadsmodellen är en modell avsedd för att underlätta att bygga hjälteresor i rollspel. Den kan 
användas både för enskilda äventyr och för övergripande kampanjer. Till att börja med beskrivs hur 
den fungerar för kampanjer, men samma principer kan användas för äventyr också. 

För att bygga hjälteresan och dess tre övergripande stadier så kommer kampanjen att växla mellan 
två skepnader, Det Som Är och Det Som Kan Bli. Hur man växlar mellan de två skepnaderna 
definierar vilket av stadierna Avresa, Initiering och Återvändande man är. 

En kampanj börjar vanligen i stadiet Avresa i skepnaden Det Som Är, fram tills huvudpersonerna 
kliver över tröskeln in i Det Som Kan Bli första gången. När det sker så har man klivit över tröskeln till 
stadiet Initiering, där kampanjen kommer att växla mellan skepnaderna Det Som Är och Det Som Kan 
Bli då huvudpersonerna utsätts för prövningar. Slutligen växlar kampanjen skepnad en sista gång till 
Det Som Kan Bli och förblir där, då huvudpersonerna har vunnit förmågan att förändra världen. Då 
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har rollpersonerna återigen klivit över tröskeln in i stadiet Återvändande, då förmågan att förändra 
världen används.  

Skepnaden Det Som Är används för att spela i världen som den är och för att visa hur den kan bli 
värre. Det är status quo eller möjligen försämring. Framförallt är det att rollpersonerna inte har 
förmågan att påverka världen i stort, utan enbart reagerar på vad världen gör mot dem.  Man kan 
säga att skurkarna agerar och rollpersonerna reagerar. 

Skepnaden Det Som Kan Bli är huvudpersonernas vision om en bättre framtid och de initiativ de tar 
för att förverkliga den. När rollpersonerna agerar själva för att forma sin vision och förverkliga den, 
och därigenom tvingar skurkarna att reagera, så har kampanjen växlat skepnad till Det Som Kan Bli.  

I praktiken ser det ut ungefär så här: 

När man går över första 
tröskeln från Det Som Är till Det 
Som Kan Bli så kliver man också 

över tröskeln från stadiet 
Avresa till Initiering. 

 
Det Som Är 

      Det Som Kan Bli
 
När huvudpersonerna får 
förmågan att förverkliga 
sin vision och slutgiltigt 
börjar sträva efter att 
förverkliga den så kliver 
man över sista tröskeln 
från stadiet Initiering till 
Återvändande. 
 

Äventyret har inte kommit 
igång än, och berättelsen är i 
skepnaden Det Som Är. 

Prövningar inträffar, och berättelsen 
hoppar mellan skepnaderna Det Som 
Är och Det Som Kan Bli. 

Slutkampen närmar sig, 
och berättelsen håller sig 
stadigt i skepnaden Det 
Som Kan Bli. 

   
Avresa Initiering  Återvändande 
Skurken har initiativet och 
agerar, huvudpersonerna 
reagerar.  

Berättelsen växlar mellan att 
huvudpersonerna agerar medan 
skurken reagerar, och att skurken 
agerar medan huvudpersonerna 
reagerar. 

Huvudpersonerna driver 
på för att uppnå sitt mål, 
skurkarna reagerar enbart. 

   
Spelarna har egentligen ingen 
kunskap om berättelsen eller 
deras roll i historien, utan leds 
mest runt av spelledaren för att 
de ska få insikt. 

Spelarna börjar få insikt om sin plats 
och börjar arbeta för att skaffa 
resurser åt sina rollpersoner. 
Spelledaren leder bara runt spelarna 
till viss del. 

Spelarna har full insikt om 
sin roll i historien. De leder 
historien och spelledaren 
reagerar mest för att få ett 
passande avslut. 

Illustration: Skepnader och stadier i berättelsen. Naturligtvis kan det vara fler skepnadsväxlingar i 
mittdelen än så. 

Bygg upp Det Som Är 
Det Som Är i kampanjen utgörs av spelvärldens status quo och den ”försämring” som världen kan 
råka ut för om ingen gör något åt saken. Rent konkret så består skepnaden Det Som Är av allting i 
spelvärlden som inte är rollpersonerna och allting som händer i den som inte initieras av 
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rollpersonerna. I synnerhet så ingår specifikt antagonisterna, deras resurser och planer och de 
äventyr som kommer som resultat av att de försöker implementera dem.  

Kampanjen har skepnaden Det Som Är när huvudpersonerna huvudsakligen reagerar på vad som 
händer omkring dem. När kampanjen är i den här skepnaden så kan man bygga äventyr på två sätt: 

Temarelaterade äventyr: När man skapar en kampanj så har man ofta en grundtanke om var 
historien ska ta vägen, kampanjens tema. Temarelaterade äventyr driver alltid kampanjen framåt. 
Deras syfte är att visa vad antagonisten har för planer och hur det kan bli värre.  

Frågeställningen inför sådana här äventyr lyder ungefär: ”Vad vill skurkarna uppnå just nu, med vilka 
medel gör de det, och hur går det ut över rollpersonerna?” Skurken kan vara ute efter att få igång 
kriget, ta över tronen, destabilisera makten på motståndarsidan et cetera. Medlen för detta skulle 
kunna vara ett supervapen, intriger i hovet respektive en lönnmördare. Rollpersonerna skulle kunna 
hamna i fel ände av supervapnet, skickas som ambassadörer till hovet, eller snubbla över 
förberedelserna. 

För att man ska kunna göra sådana här äventyr så behöver man förstås en skurk med en långsiktig 
plan och en klase resurser för dessa. Det behöver inte vara samma skurk genom hela kampanjen, 
utan det kan finnas flera skurkar som mer eller mindre medvetet arbetar parallellt. 
Antagonistformuläret är ett utmärkt hjälpmedel när man planerar sådana här äventyr. 

Konventionella äventyr: Konventionella äventyr behöver inte ha något med det övergripande temat 
att göra. Det är helt enkelt bara ett uppdrag som rollpersonerna får utföra. I den övergripande 
berättelsen är deras syfte att visa hur världen ser ut. Alla problem som rollpersonerna har med 
partisaner, vapensmugglare, krigsförbrytare och annat småpatrask, plus en del av problemen de har 
med övervakning av avtal och brott mot dem, hamnar i den här kategorin. Rollpersonerna reagerar 
på händelser i spelvärlden, men reaktionen beror inte på att antagonisten agerar. 

Frågeställningen inför sådana här äventyr lyder ungefär så här: ”Vad händer i övrigt i världen som 
rollpersonerna kommer att drabbas av?” Det här är ofta fristående berättelser och ibland personliga: 
fästmön som varit otrogen och blivit gravid, flygfestival vid havet leder till förvecklingar, en 
spionhistoria på den egna basen. Den har egentligen inte med skurkens mål att göra, men 
rollpersonerna kommer i vägen för den och får ta hand om saken.  

Bygg upp Det Som Kan Bli 
Det Som Kan Bli finns inte från början. Det Som Kan Bli utgörs av spelarnas och rollpersonernas mål 
om en bättre framtid för sig själva och kampanjvärlden, men som antagonisten står i vägen för. Det 
är inte säkert att rollpersonerna har en sådan från början. Tvärtom är det rätt troligt att de inte har 
en, eftersom de inte är medvetna om de hot som spelledaren skapat. Spelledaren kan ha en vision 
om en Det Som Kan Bli, men det är upp till spelarna att själva forma sin egen vision och driva mot 
den när de väl får insikt om världen. 

Kampanjen har skepnaden Det Som Kan Bli när huvudpersonerna agerar på eget initiativ för att nå 
insikt, agerar för att forma en vision, eller agerar för att förverkliga visionen. Vilket av dessa tre fall 
som gäller avgör hur man bygger äventyr när kampanjen är i den här skepnaden: 
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Äventyr där spelarna formar insikt: Till en början kommer spelarna inte att vara medvetna om vad 
som händer. Det är inte ens säkert att de är medvetna om att det finns en antagonist. Den här 
insikten är nödvändig för att bygga upp en vision, men rent tekniskt sett så är de åtminstone till en 
början metaplottrelaterade äventyr i skepnaden Det Som Är. Undantaget är när spelarna aktivt 
försöker nå insikt om vad det är som händer.  

Det är då, när spelarna sätter upp frågeställningen ”jag vill veta vad det är som händer” och aktivt 
vidtar steg för att få den insikten som byter kampanjen skepnad till Det Som Kan Bli, och äventyret är 
ett där spelarna aktivt försöker forma insikten.  

Äventyr av den här sorten är i regel ganska korta och kan klämmas in mellan planerade äventyr eller 
till och med avbryta dem. Om spelarna visar att de vill ta egna initiativ, men man inte är förberedd, 
så kan det vara bra att låta spelarna börja planera sitt initiativ för att sedan avbryta planerandet med 
nästa händelse i innevarande äventyr, som får fortsätta tills spelkvällen är slut. Därefter förbereder 
man ett insiktsformande äventyr till nästa spelmöte. På så sätt använder man spelarnas initiativ för 
att de ska leda sig själva in i äventyret.  

När spelarna tar initiativet att forma insikten så blir spelledaren något av en mentor för spelare och 
rollpersoner. Spelledarens jobb är att hjälpa spelarna att forma sin insikt. Äventyret bygger till stor 
del på att spelarna ska få ledtrådar om hur skurken agerar och tänker. Ledtrådsuppställningen, som 
används för att ställa upp ledtrådar, kommer att användas ofta för att ge de kunskaper som behövs 
för att forma insikten. 

Äventyr där spelarna formar visionen: När spelarna är medvetna om antagonisten och har en aning 
om dennes mål, och börjar söka efter mer förståelse för mål och resurser, så börjar nästa steg: att 
skapa en vision om en framtid där antagonisten inte längre är ett problem. Den visionen kan vara så 
enkel och rak som ”att ha ihjäl skurken”, enkel men komplicerad som ”fred i Europia”, men också bra 
mycket mer visionär som ”införa demokrati i Europia så att ett folkstyre med ökad handel kan 
undvika krig i framtiden”. 

Det vanligaste sättet att bygga visionen är att konstant utmana rollpersonerna och deras 
övertygelser. Man drar helt enkelt rollpersonernas övertygelse till sin spets.  

Liksom med insiktsformande äventyr så är de här ofta ganska korta, och kläms in mellan planerade 
äventyr eller avbryter dem eller blir en del av dem.  

Äventyr där spelarna arbetar för att förverkliga visionen: Den här sortens äventyr handlar om att 
dels samla ihop resurser som behövs för att förverkliga sin vision, och dels faktiskt arbeta mot att 
förverkliga den. När spelarna har en insikt och en vision så ska den förverkligas. 

Sådana här kan avbryta eller klämmas in mellan existerande äventyr, precis som de andra sorterna, 
men de är sällan korta. Tvärtom är det större händelser som får ta den tid det tar. De är också 
notoriskt svåra att planera, eftersom de per definition utgörs av spelarnas initiativ och planer. Det är 
de som planerar vad som händer och du som reagerar på det. De är dock inte omöjliga att förbereda. 

Förhandlingsäventyr med tillhörande förvecklingar är tidiga sådana här äventyr, som även kan 
förekomma redan under stadiet Initiering. Förvecklingarna beror på att det mesta har ett pris. Folk 
ställer inte upp på rollpersonernas vision utan att antingen själv vara övertygade, se en vinst för egen 
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del om rollpersonerna lyckas, eller se en vinstmöjlighet i ett affärsutbyte. Det kan också hända att de 
skulle kunna förlora något om rollpersonernas vision blir verklighet, direkt genom förlust av något 
eller indirekt genom att deras position är beroende av någon som förlorar på den förverkligade 
visionen.  

Sådana här äventyr kan man förbereda genom att ha förvecklingar förberedda. När visionen börjar 
framträda så tittar man på potentiella förhandlingspartners och bestämmer deras intresse av att den 
förverkligas. Kontrollfrågorna är: 

• Varför vill partnern inte att rollpersonernas vision ska förverkligas? 
• Vad skulle få partnern att ändra på sig?  

Utifrån de kontrollfrågorna kan man sätta upp potentiella förvecklingar när rollpersonerna försöker 
få dem att alliera sig. Här är antagonistformuläret ett praktiskt hjälpmedel. 

En annan sorts äventyr som förekommer mer mot slutet är direkta aktioner. Det är angrepp och 
slutstrider och andra uppgörelser. De är aningen lättare att planera och kan planeras tidigt. Man vet 
vad antagonisterna har för bas, och allt man behöver göra är att planera försvaret av dem. Det är inte 
ett så stort problem att man inte vet vad spelarnas planer är, eftersom de själva inte vet det.  

Det kan förekomma spaning och underrättelsearbete inför angrepp. I så fall är det bara bra om man 
redan tidigt kan lämna ut sådana ledtrådar inför själva angreppet, men det får man gratis av att ha 
planerat försvaret.  

Nerskalning 
Det är inte bara kampanjer som man kan bygga enligt tvåskepnadsmodellen. Man kan även bygga 
enskilda äventyr av den.  

I princip innebär det samma sak, fast istället för att direkt inför ett spelmöte fundera ut vilken 
skepnad man är i och hur man bygger äventyret för kvällen så bygger man tre akter efter de båda 
skepnaderna. 

De tre akterna ser radikalt annorlunda ut: den första akten är ofta en nästan rälsad serie händelser 
som sker i skepnaden Det Som Är. Den andra akten är ett antal händelser som kan ske och ett antal 
resurser som kan användas när rollpersonerna är agerande, beroende på vilken skepnad äventyret 
har. Den tredje akten består enbart av resurser avsedda att användas när spelarna agerar, då 
äventyret nu är i skepnaden Det Som Kan Bli.  

Box: Exempel på äventyr 
Äventyret Döden Har Långa Fingrar bygger på tvåskepnadsmodellen. 

Dess första akt är en avresa. Rollpersonerna har inte mycket att säga till om när de först skickas till 
Eisensee för att förhandla och sedan tvingas utreda de mystiska explosionerna. Rollpersonerna 
skickas runt på en liten tur i Saravien för att få se hur det är, och skurken har mer eller mindre fritt 
spelrum att spränga saker hur som helst. Akten är därför i stort sett enbart i skepnaden Det Som Är. 

Övergången till Initieringen kommer i och med att explosionerna och därmed utredningen flyttar till 
Nebelberg. Vid det här laget får rollpersonerna friare händer för att göra som de vill för att skilja 
fakta från fiktion. De måste ibland reagera, till exempel när Gerhardt vill avrätta motståndsrörelsen, 
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och ibland kan de agera på egen hand, exempelvis genom att flyga över till merovernas sida för att 
utreda saken där. På så sätt växlar akten mellan skepnaderna Det Som Är och Det Som Kan Bli. 

I den tredje akten, som är ett Återvändande, tar rollpersonerna initiativet för att förhindra den stora 
landstigningen. Vad de behöver är entydiga bevis på att explosionerna är betet i en fälla, och det 
kommer att krävas en rejäl stormning för att få dessa resurser. De måste använda de allianser som 
de knutit i framförallt andra akten för att få ihop de resurser som behövs för detta, men det är de 
själva som agerar för att stormningen ska ske, och hela akten är i stort sett bara i skepnaden Det Som 
Kan Bli. 

Box: Exempel på kampanj 
Även Blå Himmels övergripande kampanj bygger på tvåskepnadsmodellen. 

Under Avresan är rollpersonerna inte särskilt medvetna om Krigets egentliga orsak. De har sökt sig till 
Fehnmeyer-kåren av diverse skäl, och flyger nu fredsskapande och fredsövervakande uppdrag i 
Saravien. Hertig Aleksej inleder sin aggressiva strategi på sydöstra fronten och tvingar rollpersonerna 
att försöka kyla av situationen. Rollpersonerna blir vagt medvetna om att Aleksej motiveras av  

Initieringen börjar när Meroviska kejsardömets tsar plötsligt insjuknar. Då ändras läget och 
maktkampen om tronföljden tar fart på allvar. Eftersom situationen riskerar att sönderfalla till 
inbördeskrig så bjuder storhertiginnan Katerina in Fehnmeyer-kåren att övervaka processen att utse 
en ny tronarvinge och förhoppningsvis förhindra inbördeskriget. Ibland måste rollpersonerna ta 
initiativet och agera för att skaffa information och allierade, medan ibland är det Aleksej som tar 
initiativet för att säkra tronföljden och förleda eller till och med döda rollpersonerna så att de inte 
kommer i vägen. En av Aleksejs allierade är en emissarie från Kylarien, och djupt inne i mörkrets 
hjärta så blir rollpersonerna varse att Aleksej får stöd från Kylarien och dess gudadrottning Arafine på 
villkor att han fortsätter och utökar kriget mot västalliansen. 

Med den kunskapen inleds Återvändandet, och rollpersonerna börjar samla en allians mot Arafine. 
Arafine å andra sidan har sina egna allierade som tror sig kunna vinna på att vara Arafines 
underlydande. Men Arafines allians är en framtvingad respons på rollpersonernas kraftsamling mot 
henne. Till slut är det upp till rollpersonerna att leda Fehnmeyer-kårens allians i en sista strid mot 
Arafine, där det en gång för alla avgörs huruvida Europia kommer att vara fritt eller om människornas 
hegemoni bryts och Europia förslavas under Arafine för all framtid. 

Box: Vad händer om Det Som Kan Bli inte inträffar? 
Det kan hända att spelarna förväntar sig att äventyret hela tiden ska komma till dem utan att de tar 
egna initiativ. Om spelledaren då väntar på att spelarna ska ta initiativet och gå över till Det Som Kan 
Bli så leder det till ett dödläge. Det dödläget behöver brytas, och det är där som spelledarens roll som 
spelarnas mentor kommer in. Det är inte bara rollpersonerna som har en hjälteresa, utan även 
spelarna. Spelledarens roll som mentor är just att göra spelarna mentalt förmögna att söka sig in i 
mörkrets hjärta och återvända med belöningen, på samma sätt som rollpersonerna gör sin 
hjälteresa. Det innebär att spelarna ska bli medvetna om vad historien handlar om, och att de har 
förmågan att göra något åt saken. 

Skulle det nu hända att det inte vill sig, utan att spelarna ändå inte tar initiativet, så är det egentligen 
ingen fara på färde. Spelarnas rollpersoner är fortfarande medlemmar i en militär organisation där 
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ordergivning och uppdrag är en del av vardagen. Det är lite tråkigt att bara behöva dra 
rollpersonerna från ett uppdrag till ett annat, men det är ingen som dör av det, och är spelarna mest 
bekväma i den rollen så ska man inte tvinga dem att frångå den. Valet att kliva över tröskeln och bli 
aktiva parter i historien är helt och hållet deras. 

Prövningarnas stig 
Hjältens resa innehåller ett antal steg som myten går igenom. Campbell listar sjutton steg, Vogler 
listar tolv, men knappt någon myt använder sig av alla steg, utan de flesta har bara ett urval. Voglers 
tolv steg är lite enklare att applicera.  

Så här ser Voglers modell ut jämfört med hjälteresan i Star Wars: 

 

Illustration: En hjälteresa för länge sedan i en galax långt borta. 

Det de flesta steg har gemensamt är att de utsätter hjälten för ett val. Valet som hjälten råkar ut för 
är nästan alltid ett svårt val, där alla alternativ innebär någon form av uppoffring. 
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Detta kan användas i rollspel också, inte som en mall för hur man skriver äventyr, utan för hur man 
improviserar och interagerar som spelledare när man spelar äventyret. Försöker man tvinga in dessa 
ändå så får man ofta ett rälsat och förutsägbart rollspel, och det är inte det som vi är ute efter. Då 
har spelledaren kidnappat rollpersonerna från spelarna, och spelarna är inte längre 
huvudpersonerna.  

Istället så identifierar man vilket av de tolv stegen man befinner sig i, och utifrån det bestämmer man 
vilken sorts val och konfrontationer som man kan använda upp för stundens behov. Man tittar alltså 
tillbaka på hur äventyret har utspelat sig och hur det ser ut just nu. Med ledning av det hittar man på 
något som passar med det innevarande steget och hur situationen ser ut. 

Nyckeln här är rollpersonerna och deras flaggor. ”Flaggor” är spelvärden som är spelarens osagda 
eller omedvetna signal om vad denne vill att äventyr om rollpersonen ska handla om – saker som är 
viktiga för rollpersonen. Saker i världen kan också bli flaggor om de blir viktiga för rollpersonerna, 
även om de inte står som spelvärden.  

Tricket är att ställa flaggor mot varandra och på så sätt skapa svåra val.  

• Interna konflikter: Man kan ställa en rollpersons flaggor mot varandra och skapa en intern 
konflikt inom rollpersonen. Man ska inte misstolka spelarens tystnad som att det faktiskt inte 
händer något, utan tvärtom är det ett tecken på att det finns en inre beslutsångest mellan 
alternativen. Det kan vara värt att dra ut en sådan inre konflikt i det öppna, exempelvis 
genom att låta spelledarpersoner fråga vad de tänker göra eller genom spelledarpersoner 
dra uppmärksamhet till upplevda problem till andra rollpersoner. 

• Externa konflikter: Ställer man flera rollpersoners flaggor mot varandra så blir det en 
mellanpersonlig konflikt. Det är för det mesta roligare, eftersom det märks mer och alltid 
involverar fler spelare. Risken att konflikten går över styr är inte så stor, eftersom 
rollpersonerna tillhör en militär organisation som har tvångsmedel att ta till om 
våldsamheter uppstår. Risken är dock inte helt frånvarande, så man får vara beredd på att 
reagera. 

Ingendera formen av val ska bara slängas på spelarna. Tvärtom är det något som man bör suga på: 
man bör göra spelarna medvetna om valet för att sedan fördjupa alternativen innan man tvingar 
fram någon form av val.  

Valen ska heller inte vara utan konsekvenser. Det ska inte vara så att det bara finns ett uppenbart val, 
och det ska heller inte vara så att alternativen inte spelar någon roll. Allra helst ska spelledaren inte 
ha någon aning om vad spelarna väljer och vara villig att låta spelarnas val diktera hur berättelsen ska 
gå.  

En annan ingrediens som man har att tillgå är konfrontationer med ett problem. Konfrontationer kan 
mycket grovt delas in i fyra kategorier: 

• Strid: Kulor viner. Flygmaskiner rollar och loopar. Folk dör. För att vinna en sådan 
konfrontation krävs en del taktik, en del spelvärden (mer eller mindre optade) och en del tur.  

• Deckargåtor: Det finns ett mysterium som måste lösas. Vem är spionen, vem är mördaren, 
vem jobbar de för? Deckargåtor är en konfrontation gentemot spelarna. Spelvärden, tur och 
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taktik spelar mindre roll, för problemet är huruvida spelarna ska kunna lista ut mysteriets 
lösning. 

• Förhandling: Två viljor möts, men istället för på slagfältet så möts de vid förhandlingsbordet 
för att ingå någon form av avtal. Det här kan vara en konfrontation som man löser med 
spelvärden och tur, men spelarnas respektive spelledarens munläder kan vara en minst lika 
avgörande faktor. 

• Hinder: Någonting gör att rollpersonerna inte kommer vidare, oftast avsaknad av något eller 
något som står i vägen. Istället för att lösa problemet med knytnävarna så löser man det med 
list. Den här sortens konfrontationer löses mest med spelarnas påhittighet och till viss del 
med deras spelvärden och tur. 

En del av Voglers tolv steg i hjältens resa kan direkt översättas till val och konfrontationer. När man 
har identifierat i vilket steg man befinner sig i så bestämmer man utifrån det vilka val och 
konfrontationer som passar.  

Det vanliga livet: När vi först möter hjälten så måste vi lära känna henne och förstå vad hon är, vad 
som driver henne et cetera. Syftet är att skapa en kontrast senare gentemot det äventyrliga livet.  

Det vanliga livet innehåller mest vardagsval, och de har sällan stora konsekvenser utan 
är egentligen mest exposition. Vardagslivets val kan återkomma senare i form av bas- 
och lägerliv och permissioner. Återigen är syftet att skapa en kontrast gentemot 
äventyret. 

Exempel: Uppdrag på den saraviska fronten utgör till stor del rollpersonernas vardag. 
De flyger, förhandlar, övervakar och kämpar för fred. 

Äventyrets kall: Så småningom drabbas hjälten av äventyret. Någonting händer som skakar om 
tillvaron, antingen något i hjältens inre som bubblar upp eller något yttre tryck, som tvingar hjälten 
att ta itu med saken. Det här steget är inte ett val, utan snarare en händelse.  

I Blå Himmel kan detta vara något så enkelt som en ordergivning. Rollpersonerna är 
trots allt militär personal i en flygkår, om än frivillig, och har inte något annat val än att 
lyda order – ordervägran leder till arrest, krigsrätt och i värsta fall arkebusering. 

När kampanjen fortgår och kampanjen är i skepnaden Det Som Kan Bli så kommer 
rollpersonerna själva att fånga upp och reagera på äventyrets kall i enskilda äventyr. 

Exempel: Hertig Aleksejs plötsliga offensiv på sydöstra fronten ställer förstås till det 
och utgör äventyrets kall. 

Vägran: När äventyret kallar så besvaras det ofta med vägran eller tvekan. När hjälten inledningsvis 
inte vill ut på äventyr så är det ofta med orden ”det är för stort för mig, jag saknar förmågan”. I det 
fallet är det ofta någon form av trygghet eller fruktan för det okända som man ställer mot 
nödvändigheten att göra det som behövs.  

Vägran är normalt inte aktuellt i rollspel, eftersom det är rollpersonerna som ska vägra 
på kallet, och det är svårt att tvinga spelare att följa en formel. Man kan strunta i det 
och komma undan med det, eftersom rollpersonerna är frivilligflygare som redan har 
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axlat manteln. Men plockar spelarna själva upp den här bollen så är det bara att spela 
med och le och skapa ett passande internt val som tvingar fram en handling. 

Exempel: Vägran är förmodligen inte aktuellt i den övergripande kampanjen i Blå 
Himmel. 

Mentorns entré: Mentorn är en arketyp som är vägledande och hjälpande, och som initierar hjälten 
till äventyrets värld.  

Mentorns entré är inte ett val, utan snarare en händelse då en vägledare gör entré. 

Exempel: Mentorn i den övergripande kampanjen skulle kunna vara storhertiginnan 
Katerina, en av tronpretendenterna i Meroviska kejsardömet, som kommer att vägleda 
rollpersonerna genom den känsliga meroviska inrikespolitiken. 

Genom porten: Till slut accepterar hjälten sitt öde och tar klivet in i äventyrets värld. Det här 
sammanfaller mer eller mindre med att Avresan tar slut och Initieringen börjar.  

Valet att kliva över tröskeln är ett externt val. Dels har man några interna flaggor som 
tar fram önskan att hålla sig till det man sysslade med och trodde var sant, och dels 
har man en händelse i spelvärlden som tvingar fram en annan handling.  

Det är också ett ganska uppenbart val. Händelsen i spelvärlden kommer att fortsätta 
att tvinga sig på rollpersonerna, och det enda som egentligen händer är att äventyret 
fördröjs och möjligen att konsekvensen blir värre. 

Däremot är det en viktig tröskel att gå över, eftersom vid den här punkten tar 
rollpersonerna initiativet och kampanjen får för första gången skepnaden Det Som Kan 
Bli. 

Exempel: När rollpersonerna ger sig av till Meroviska kejsardömet för att övervaka och 
medla i tronskiftet så kliver de genom porten. 

Utmaningar, medhjälpare och motståndare: Under resans gång knyter hjälten band till medhjälpare, 
skaffar sig eller möter fiender, och råkar ut för allt svårare prövningar. Den grundläggande konflikten 
i historien fördjupas.  

Detta är mer eller mindre bulken av Initieringen, eftersom medhjälpare och 
motståndare är en ganska grundläggande del av Blå Himmel. Rollpersonerna och 
Fehnmeyer-kåren är i sig ganska maktlösa. De måste skaffa sig allierade för att kunna 
påverka kriget, för ensamma har de inte förmågan. På sätt och vis måste de till och 
med skaffa allierade för att få förmågan att skaffa allierade. 

Skepnaden Det Som Kan Bli blir mer och mer påtaglig och får form under det här 
steget. Medhjälpare och motståndare kommer och går. En del episoder börjar genom 
att spelledaren slänger något som händer på spelarna (i skepnaden Det Som Är), 
medan andra episoder börjar genom att spelaren själva gör något för att skapa och 
forma sin förmåga att kunna göra något i spelvärlden (i skepnaden Det Som Kan Bli). 
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En del av rollpersonernas prövningar utgörs av val. Valen kan vara både externa och 
interna. Dessutom kan gärna vardagslivet komma in då och då, bara för att skapa 
kontrast mot äventyrets värld. Andra utgörs av test av rollpersonernas förmåga, 
vanligen detektivgåtor, förhandlingar eller strid.  

Exempel: Väl i Meroviska kejsardömet så kommer de möta hertig Aleksej och hans 
allierade, och de uppskattar inte Fehnmeyer-kårens inblandning i den meroviska 
inrikespolitiken. Å andra sidan så kommer de också att möta gamla bekanta från 
saraviska fronten och knyta nya kontakter som inte står på hertig Aleksejs sida. De blir 
också varse en del av Aleksejs resurser och allierade, inklusive den kylariska emissarien. 
Det blir också hemliga möten, dolkar i natten, knivhugg i ryggen och vilda jakter över 
den meroviska tajgan. 

På väg mot mörkrets hjärta: Det här steget är början på Återkomsten. Hjälten vet nu vad han måste 
företa sig och hur det måste göras. Tillsammans med sina medhjälpare närmar hjälten sig den plats 
eller händelse som är central för historien. 

Vägen mot mörkrets hjärta är vanligen ett val. Även detta steg kan innebära ett visst 
mått av vägran, eftersom det är det steget inför Prövningen, vilket är nog så 
skrämmande. 

Konfrontationer är det gott om. Det kommer inte vara så mycket deckargåtor 
eftersom det står ganska klart vad som ska göras. Det kommer vara desto mer 
förhandlingar och strid.  

Exempel: Till slut händer det som alla har väntat på, tsaren dör. De fyra 
pretendenterna gör sig redo att göra sina respektive drag. Rollpersonerna måste samla 
ihop alla krafter och allianser som de har inför det oundvikliga. 

Prövningen: Till slut är det dags för hjältens slutliga prövning, då hjälten måste konfrontera döden 
eller sin största fruktan. Prövningen är ett möte med inre eller yttre demoner, och den är ofta på liv 
eller död (eller i alla fall ”vinna eller försvinna”). Från det här mötet föds ett nytt liv. 

Prövningen är en blandning av svåra val och svåra konfrontationer.  

Det spelar ingen roll om valet är internt eller externt, så länge som det svetsar ihop 
hjältar och medhjälpare. Konfrontationer är vanligen strider eller andra konflikter, och 
förmodligen inte deckargåtor eller förhandlingar. 

Exempel: Hertig Aleksej genomför en kupp och tar makten i Meroviska kejsardömet. 
Innan han kan krönas till tsar så är inbördeskriget ett faktum. Rollpersonerna måste 
försöka begränsa det blodiga inbördeskriget. 

Belöningen: Hjälten får sin belöning efter att ha tagit sig igenom prövningen. Det finns fortfarande en 
risk att man förlorar belöningen.  

Belöningen är i sig inte så spännande, men den är signifikant, och därför finns risken 
att förlora den. De val som förekommer här är vanligen externa, ofta för att cementera 
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bandet mellan hjälten och medhjälparna, samt mellan hjältarna i de fall där hjältarna 
är flera. 

Konfrontationer förekommer också, när belöningen sätts i fara.  

Det här är förmodligen sista gången som kampanjen är i skepnaden Det Som Är. Efter 
det här steget kommer kampanjen vara i skepnaden Det Som Kan Bli – till och med 
antagonisterna tvingas att reagera på det faktum att hjälten har vunnit belöningen. 

Exempel: Rollpersonerna vinner belöningen. De blir varse att det är Kylariens 
gudadrottning Arafine som ligger bakom inte bara hertig Aleksejs kupp och 
uppstigande, utan i stort sett hela kriget. Det är en hemlighet som Arafine inte vill ska 
komma ut, så hon kommer att försöka att slå till direkt mot rollpersonerna. 

Vägen tillbaka: Hjälten måste nu åter kliva över tröskeln mellan äventyrsvärlden och vardagslivet för 
att säkerställa belöningens återbördande.  

Att kliva över tröskeln kan innebära ett svårt val för hjälten eller någon medhjälpare, 
en uppoffring för att säkerställa flykten. Det kan också innebära ytterligare någon 
konfrontation, för att markera att antagonisten inte har gett upp kampen. 

Det är också sista gången som man går över till skepnaden Det Som Kan Bli och 
därmed inleds Återvändandet. 

Exempel: Nu när Meroviska kejsardömet är på gränsen till att splittras i ett blodigt 
inbördeskrig så håller västalliansen på att samla sina resurser för att utnyttja tillfället. 
Om västalliansen anfaller så kommer Meroviska kejsardömet att enas under hertig 
Aleksej med hjälp av Arafine, och kriget tar fart igen. Rollpersonerna måste förhindra 
detta, vilket tar dem till Weldland och det kungliga hovet där. 

Återfödelsen: Hjälten prövas på allvar en sista gång, när det hon gjorde i äventyrsvärlden följer 
henne ända hem. I och med det renas hjälten i en sista uppgörelse och död och återgödelse, men på 
ett högre plan. Därmed avslutas den polariserade konflikten som var grunden till äventyret. 

Val bör vara interna. Prövningen är katalysatorn för det interna valet och den faktor 
som gör valet offentligt, trots att det egentligen är internt. Ett exempel skulle kunna 
vara när skurken ställer hjältens känslor gentemot familjen mot hjältens egen fruktan.  

Återfödelsen innebär också en sista konfrontation, när antagonisten följer med hem. 
Konfrontationen är svår, men överkomlig tack vare de allierade som man har fått och 
belöningen som man har vunnit. 

Exempel: Med allierade i Merovia och Weldland, och kanske på andra platser, så ställs 
rollpersonerna emot Arafine och Kylarien. Fehnmeyer-kårens ed att alltid verka för fred 
ställs mot väggen då rollpersonerna måste samla alla resurser de har för att stoppa 
Arafine. Ett sista bittert slag utkämpas mot Arafine och alla allierade hon har. 
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Återkomsten med elixiret: Hjälten återvänder slutligen hem eller fortsätter resan. Hon har 
bemästrat äventyret och bär med sig något element av belöningen som kunde förändra världen på 
samma sätt som hjälten kunde förändras.  

Det är inte så mycket som återstår här, och definitivt inte i form av val eller 
konfrontationer. I stort sett är det bara städa upp lösa trådar och avsluta historien. 

Exempel: Arafine besegras. Hennes allierade lägger ner vapnen, då de inte längre har 
något att vinna utan Arafine som garant för sin egen makt. Fehnmeyer-kåren har att 
övervaka de sista stadierna av den meroviska tronföljdskampen. En ny tsar eller 
tsaritsa kröns och efter mer än arton års krig blir det äntligen fredsförhandlingar 
mellan västalliansen och östalliansen. Rollpersonerna överöses med berömmelse från 
alla sina allierade. Neutrala länders krigsövervakande råd expanderas till 
Nationsförbundet, och Fehnmeyer-kåren omformas till Nationsförbundets flygkår med 
överste Fehnmeyer som dess första chef. 

Dramatiska arketyper 
Dramatiska arketyper motsvarar de vanligaste dramatiska funktionerna i en berättelse. De behöver 
inte vara olika personer, utan en och samma person kan fylla flera funktioner i samma berättelse, allt 
eftersom handlingen utvecklar sig.  

Liksom med hjälteresans steg är arketyperna ingenting som man måste använda sig av. Det är lite 
lättare att planera för arketyper än för hjälteresans steg, eftersom man inte har bestämt vad som 
kommer att hända om man ger en spelledarperson rollen som någon av arketyperna. Det gör att man 
står på lite säkrare mark när en viss spelledarperson kommer in i kampanjen: vet man 
spelledarpersonens funktion så vet man lite bättre hur man ska gestalta spelledarpersonen. 

En del av arketyperna kan även fungera som rollpersoner. Man ska inte tvinga på en spelare en 
arketyp, utan det bör ske på spelarens eget initiativ för att denne inte har lust att genomgå en inre 
och yttre resa, utan mest har lust att hänga med och ha kul. 

Hjälten: Hjälten är en person som genomgår en yttre och/eller inre resa och växer under resans gång 
från att vara ovillig att axla ansvaret till att vara villig att offra sig för saken. I rollspel är det oftast 
rollpersonerna som är hjälten, men det är inte nödvändigt att alla rollpersoner är hjältar.  

Exempel: Rollpersonerna för det mesta. Det kan hända att någon eller några spelares 
rollpersoner tar andra arketypers roller.  

Skuggan: Skuggan är hjältens motståndare och antagonist och den som tvingar fram en förändring 
hos hjälten. Det är oftast en skurk eller annan onding som har satt igång ett händelseförlopp som 
tvingar in hjälten på hans resa. 

Skuggan speglar ofta hjälten och har ofta samma mörka egenskaper som hjälten. Skuggan kan också 
vara en aspekt av hjältens egen karaktär som hjälten måste övervinna.  

Exempel: Arafine är den stora ondingen. Hon agerar till en början mest genom sitt 
ombud hertig Aleksej. Aleksej är ute efter den meroviska tronen, och Arafine är ute 
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efter att knäcka människornas dominans och återställa alvernas överhöghet i Europia 
för all framtid. 

Mentorn: Mentorn är den som hjälper och lär upp hjälten och visar vägen. Det viktiga är kunskapen 
som mentorn för med sig och förmedlar till hjälten. 

Exempel: Storhertiginnan Katerina är en mentor, som förmedlar kunskapen om den 
kniviga situationen i Meroviska kejsardömet.  

Härolden: Häroldens funktion är att signalera en förändring. Från och med nu kommer saken aldrig 
att vara som den har varit.  

Exempel: Överste Mikhail Stravlov, rollpersonernas förbandschef i Fehnmeyer-kåren, 
är en första härold. Storhertiginnan Katerina kan också ha den här rollen inför tröskeln 
till Initieringen. 

Väktaren: En väktare är ett hinder på vägen som hjälten måste övervinna. Det är ofta en väktare av 
en plats dit hjälten måste nå, eller en tjänare till skuggan. Det finns ofta en konkret belöning i slutet 
av mötet med väktaren. 

Exempel: Kommendör Vjatjeslav Stobornik är en första väktare i äventyret Döden har 
långa fingrar. Hertig Aleksej kan också ses som ett hinder då han är ombud för Arafine. 
Svarte Ivanov är ett tredje hinder. 

Hamnskiftaren: Hamnskiftarens uppgift är att skapa osäkerhet kring en relation. Det är ett 
förkroppsligande av blandade känslor. Den här arketypen skulle kunna fungera för rollpersoner, om 
spelaren är villig att ta på sig den rollen. 

Exempel: Några hamnskiftare är de båda tronpretendenterna prinsessan Anevka och 
hertig Mikjail som båda är osäkra kort. Generalmajor Adelheid Gerhardt är 
förmodligen den första hamnskiftaren som rollpersonerna kommer att träffa på. 

Medhjälparen: Medhjälparen hjälper hjälten och motiverar denne. Det är en vän, en samtalspartner, 
kompanjon och pådrivare. Denna arketyp fungerar också som rollperson. 

Exempel: Generalmajor Dmitri Mysjkin blir väldigt snabbt en medhjälpare. Han tror på 
Fehnmeyer-kåren och samarbetar mer än gärna, även om han ibland är en aning 
bakbunden. 

Jokern: Jokern innebär alltid förändring. Det kan vara en vän eller tillfällig fiende som man aldrig kan 
lita helt och fullt på. Jokern är ofta kunnig och vis, långt mer än hjälten, men tar saker med en 
klackspark. Även denna arketyp fungerar som rollperson. 

Exempel: Baronessa Vizsla Stregestnaja är mer lojal mot kosackstammen än mot 
tsaren, och när det är dags att välja så väljer hon pragmatiskt efter vad som är 
långsiktigt bäst för stammen. Men fram till dess så håller hon hårt på sin kosackheder 
och beundrar Fehnmeyer-kåren.  
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Blå himmel, rollpersonsregler appendix © Krister Sundelin 
Version 2.5, 2012-12-26 Appendix: Skapa rollpersoner 
Dessa regler är till för de fall där man har en egen idé om hur ens rollperson ska vara, men ingen av 
mallarna passar. Då kan man skapa en rollperson från grunden. 

Sammanfattning av proceduren 
En ny rollperson görs i följande steg: 

• Kom på ett rollpersonskoncept på två eller tre ord. 
• Välj släkte och nation. 
• Beskriv rollpersonens bakgrund i de tre stadierna uppväxt, sysselsättning och krigstjänst. 
• Välj tio färdigheter och fyra karaktärsdrag med ledning av bakgrund, släkte och nation. 
• Fördela färdighetsvärdena +6, +4, +4, +4, +2, +2, +2, +2, +2 och +2 på de tio färdigheterna. 
• Bestäm attributstartvärden från färdighetsvärden. 
• Förfina attribut och färdigheter med bonuspoäng.  
• Förfina släktets eller nationens karaktärsdrag. 
• Välj tjänstegrad. 
• Välj flygmaskin, tjänstevapen och annan utrustning av vikt. 
• Flytta över speldata till tjänsteakten. 
• Sätt Kamratskap till 1. 
• Frivilligt: beskriv din kalfaktor. 

Rollpersonskoncept 
Ett rollpersonskoncept är en väldigt kort beskrivning av rollpersonens kärna. De enklaste koncepten 
består bara av ett adjektiv och ett substantiv, och är till för att snabbt och enkelt få en kärna att 
bygga upp rollpersonen kring. ”Bitter veteran”, ”nobel sportsman”, eller ”strikt adelsman” är fullt 
gångbara rollpersonskoncept. 

Släkte och nation 
När man har sitt koncept så vet man ofta redan nu vilket släkte och nation man tillhör. Välj ett nu, 
och om du inte har gjort det redan så läs på lite om dem. 

Varje släkte har ett eller ett par karaktärsdrag. Varje nation har också två till tre karaktärsdrag. Välj 
ett av dessa tre till fem stycken som är tongivande för rollpersonen, antingen genom att det 
beskriver rollpersonen eller genom att dess frånvaro definierar rollpersonen som något som avviker. 

Bakgrund  
För att ge rollpersonen lite kött på benen så är det bra att fundera lite kring rollpersonens bakgrund. 
Detta görs i tre steg: uppväxt, sysselsättning och krigstjänst. Som lite hjälp finns några ledande frågor 
under respektive steg.  
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Uppväxt: Var någonstans föddes rollpersonen och hur såg syskon- och föräldrasituationen ut? Hur 
var skoltiden för rollpersonen? Hände det något med familjen under tiden? Vad intresserade 
rollpersonen sig för? Hur var första förälskelsen? 

Sysselsättning: Innan rollpersonen ryckte in så hade denne ett civilt liv. Det kan ha varit kort eller 
långt, men de flesta har inte alltid varit soldater. Vad arbetar rollpersonen med och hur fick denne 
sitt jobb? Var det föräldrarna som ordnade arbetet, eller blev det en följd av kriget? Finns det någon 
förlovning eller äktenskap med i bilden?  

Krigstjänst: Förr eller senare så ryckte rollpersonen in i krigstjänst. Var krigstjänsten frivillig eller blev 
rollpersonen tvångsinskriven genom värnplikt? Var tjänstgjorde rollpersonen? Hur började 
rollpersonen flyga och varför? Varför har rollpersonen valt att gå med i Fehnmeyer-kåren? 

Det går alldeles utmärkt att strunta i just de här frågorna, men de är ledande och kan hjälpa i val av 
färdigheter och karaktärsdrag. 

Färdighetsval och personliga karaktärsdrag 
Liksom bakgrund så arbetar man med färdighetsval och karaktärsdrag i tre steg: krigstjänst, 
sysselsättning och uppväxt. Som synes är de tre stegen här i omvänd ordning jämfört med 
bakgrunden. Orsaken är att det är lite lättare att planera sina färdighetsval om man gör det i den här 
ordningen med ledning av bakgrunden, men det finns ingenting som hindrar att man gör val i valfri 
ordning eller parallellt med bakgrunden.  

Färdighetsval och karaktärsdrag skrivs lämpligen upp på en kladdlapp innan de förs över till 
tjänstgöringsakten.  

Krigstjänst:  

• Om rollpersonen är vindryttare, skriv upp färdigheterna Vinddjursritt och Skytte. 
• Om rollpersonen är inte är vindryttare, skriv upp färdigheterna Flygmaskiner och 

Jaktflygvapen. 
• Välj ett karaktärsdrag som beskriver rollpersonens utveckling under krigstjänsten. 

Sysselsättning: 

• Välj en sysselsättning, eller hitta på en ny. 
• Skriv upp sysselsättningen bland karaktärsdragen, eftersom sysselsättningen fungerar som 

ett karaktärsdrag.  
• Sysselsättningen listar minst tre färdigheter. Skriv upp tre av dessa. 

Uppväxt:  

• Välj fem färdigheter som du ännu inte har valt genom sysselsättning eller krigstjänst. Du kan 
välja vilka färdigheter som helst, även de som listades under sysselsättningen men som du 
inte valde. 

• Välj ett karaktärsdrag som beskriver rollpersonens utveckling under barndomen. 

När du är klar så ska det finnas en lista med tio färdigheter samt en lista med fyra karaktärsdrag (två 
personliga karaktärsdrag, en sysselsättning och ett från släkte eller nation). 
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Box: Skapa nya sysselsättningar 
Det går alldeles utmärkt att skapa nya sysselsättningar om just det man tänker sig inte finns. Så här 
gör man: 

• Ge sysselsättningen ett namn. 
• Skriv ner en kort lista med minst tre färdigheter som hör till sysselsättningen. 
• Skriv gärna ner en kort beskrivning. 

Fördela färdighetsvärden 
Färdigheterna på din lista med färdigheter ska nu få värden. Du har värdena +6, +4, +4, +4, +2, +2, +2, 
+2, +2 och +2 att fördela (det vill säga en styck +6, tre stycken +4  och sex stycken +2) på dina tio 
färdigheter. Dessvärre kan de inte kombineras: ett värde per färdighet enbart. 

• Minst en +4 eller +6 måste sättas på någon av sysselsättningens färdigheter. 

När du har fördelat färdighetsvärdena så kan du föra över färdigheterna och deras värden till 
tjänstgöringsakten, om detta inte redan är gjort. 

Bestäm attributens startvärden 
Det finns sex attribut. Värdet på dessa bestäms till viss del av färdigheterna.  

Det är de färdigheter med värdet +4 eller +6 som påverkar, så de sex färdigheterna med +2 påverkar 
inte attributen och kan bortses från. Gå igenom de färdigheter som har värdet +4 eller +6. Vart och 
ett av dem hör ihop med ett eller ett par attribut. I färdighetslistan står färdigheter uppradade med 
respektive attribut. 

• Om värdet på färdigheten är +4 så höjer man ett av färdighetens attribut med +1. 
• Om värdet på färdigheten är +6 så höjer man ett av färdighetens attribut med +2, eller två av 

färdighetens attribut med +1 vardera. 
• Det högsta värdet ett attribut kan ha är +4. 

När alla färdigheter med +4 eller +6 är genomgångna så finns ett startvärde på attributen. Lämpligen 
noteras startvärdet på en kladdlapp.  

Förfina attribut och färdigheter 
När attributens startvärden är satta så kan man modifiera både attribut och färdigheter enligt 
följande regler: 

• Det högsta värdet ett attribut kan ha är +4. 
• Attributet får inte avvika från startvärdet med mer än +2 eller -2 poäng. 
• Man kan sänka ett attribut ett steg för att få en bonuspoäng.  
• Att höja ett attribut med +1 kostar 1 bonuspoäng. 
• Att skaffa en extra färdighet till värdet +2 kostar 1 bonuspoäng. 
• Att höja en färdighet från +2 till +4 kostar 1 bonuspoäng. 
• Att höja en färdighet från +4 till +6 kostar 2 bonuspoäng. 
• Att höja en färdighet från +6 till +8 kostar 4 bonuspoäng. 

Nya färdigheter eller färdigheter som höjs i det här steget påverkar inte attributen. 
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När bonuspoäng är fördelade så för man över attribut och nya färdighetsvärden till 
tjänstgöringsakten, om detta inte redan är gjort. 

Förfina ras- och nationskaraktär 
Listan med karaktärsdrag ska nu flyttas över till tjänstgöringsakten, om de inte redan är uppskrivna 
där.  

Karaktärsdraget som kommer från släkte eller nation, ska du nu bestämma huruvida det är något 
som du delar och det därmed definierar en bit av din personlighet, eller om det är något som du inte 
delar och avsaknaden av det definierar lite av din personlighet.  

Om du väljer att inte dela karaktärsdraget, sätt det inom parentes. Genom det markerar du att det 
faktum att rollpersonen avviker från fördomarna och/eller normen sticker ut så mycket att det 
uppmärksammas. 

Om du väljer att dela karaktärsdraget, låt det vara. Därigenom markerar du att den här normen eller 
fördomen är väldigt framträdande. 

Välj tjänstegrad 
Inom Fehnmeyer-kåren så är tjänstegrader hyfsat flytande. Högre grad innebär oftast att man har 
mer att säga till om och lättare kan få befäl under uppdrag, men kåren tar hyfsat lätt på det där. 
Ändå är det en viss skillnad på grad och grad: majorsgraden är så att säga den första 
”högdjursgraden”, så det finns en viss skiktning mellan kapten och lägre, och major och högre. 

• Välj fänrik eller löjtnant om du vill vara längst ner i hackskalan och slippa att få föra befäl. 
• Välj kapten om du vill bossa runt lite utan att behöva ansvara för hela uppdraget. 
• Välj major om du kan tänka dig att regelbundet ansvara för uppdrag. 
• Välj överstelöjtnant om du vill ta ansvar för flottiljens planering. 
• Överste eller generalsgrader är olämpliga för rollpersoner. 

Adliga personer kan ofta ha något snäpp högre grad utan något motsvarande ansvar, bara för att de 
är adliga. Läkare har också ofta något snäpp högre grad, eftersom deras läkarutbildning ofta 
tillgodoräknas som tjänstgöringstid och för att de ska kunna bossa runt i operationssalar utan att 
lägre officerare ska kunna tjafsa emot. 

Välj en flygmaskin 
Vilka flygmaskiner som man kan välja mellan beror på vilket flygvapen som rollpersonen tjänstgjorde 
i. Det går att komma undan denna begränsning om man är kreativ och kan förklara det på något sätt, 
i synnerhet som Fehnmeyer-kåren flyger det de kan få tag på. 

Flygmaskiner kan tillhöra en av tre kategorier: föråldrad, modern och spjutspets. En Föråldrad 
flygmaskin är en som ett flygvapen skäms för att man fortfarande har kvar. En Modern flygmaskin 
tjänstgör i förband. Om det är på väg ut så är det inte på grund av dess ålder. En Spjutspetsmaskin är 
en typ som är så ny att den ännu bara är på väg ut till förbanden. För det mesta så bör spelledaren 
tillåta spelaren att välja föråldrade och moderna flygmaskiner, men om spelaren kan motivera varför 
så kan även en spjutspetsmaskin tillåtas. 
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När du har valt en flygmaskin så ska dess egenskaper föras över till tjänstgöringsakten. Vill man så 
kan man dessutom dekorera flygplanet. 

Kalfaktor 
En officer har i de flesta fall en ordonnans eller kalfaktor, som tar hand om vardagliga göromål så att 
officeren kan göra sitt arbete. Det omfattar att springa ärenden, lämna meddelanden, underhålla 
officerens uniform, bädda sängen och en hel del pappersarbeten. Det är oftast en menig eller 
underofficer.  

I flyget i allmänhet och Fehnmeyer-kåren i synnerhet så är det inte så vanligt med kalfaktor. De 
officerare (inklusive rollpersoner) som har kaptens eller majors grad eller högre kan ha en kalfaktor. 
Skulle en rollperson ha överstes grad eller högre så bör denne ha en kalfaktor. 

Det är enkelt att skapa en kalfaktor. Det enda man behöver göra är följande: 

• Namnge kalfaktorn 
• Beskriva ett utmärkande drag för kalfaktorn 

Övriga data 
Utöver flygplan så är det några andra saker som har speldata som ska flyttas över till 
tjänstgöringsakten. Huvudsakligen handlar det om vapen och kroppsskydd. Det vanligaste vapnet för 
flygare är en tjänstepistol som man bär med sig och ett maskingevär som är monterat på flygplanet. I 
några fall finns svärd eller sabel som uniformsdetalj men som likväl kan användas som vapen i strid, 
och i några andra fall kan man vara tilldelad ett gevär med bajonett eller en maskinpistol. 

Kamratskap 
Det sista som man gör innan man lämnar över rollpersonen till spelledaren för godkännande är att 
sätta Kamratskap till 1.  

Gratulerar! Du har nu gjort en rollperson. 

Spelledarens kontroll 
Efter att en rollperson är färdig så ska spelledaren kontrollera den. Spelledarens kontroll syftar 
huvudsakligen till att få reda på vad rollpersonen handlar om så att denne kan lägga grunden för 
äventyren i rollpersonerna. Det är förstås bra att rollpersonen fungerar i kampanjen, men det är helst 
något som man bör ha haft en dialog med spelledaren om redan innan man börjar göra rollpersonen.  
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Blå himmel, Tidigare sysselsättning appendix © Krister Sundelin 
Version 0.03, 2012-12-26 Appendix: Tidigare sysselsättningar 
Innan rollpersonen ryckte in så hade denne ett civilt liv. Det kan ha varit kort eller långt, men de 
flesta har inte alltid varit soldater. Det spelar ganska stor roll, eftersom man tar med sig mycket av 
det kunnandet in i det militära livet. 

Box: Skapa nya sysselsättningar 
Det går alldeles utmärkt att skapa nya sysselsättningar om just det man tänker sig inte finns. Så här 
gör man: 

• Ge sysselsättningen ett namn. 
• Skriv ner en kort lista med minst tre färdigheter som hör till sysselsättningen. 
• Skriv gärna ner en kort beskrivning. 

Sysselsättningar 

Adelsdam 
Som adelsdam är karriären än mer begränsad än för adelsmän. Hade det inte varit för att kriget 
radikalt omstöpt samhället så hade den militära vägen varit helt stängd. Det akademiska livet är 
förstås öppet, men som adelsdam förväntas man för det mesta att bli bortgift, föda minst en arvinge 
till sin make, och i övrigt representera honom i societetslivet.  

Färdigheter: Spel, Etikett, Humanistiska vetenskaper, Resurser, Romans, Vältalighet, Språk 

Adelsman 
Det är inte många karriärval som är öppna för en adelsman. En karriär i armén eller flottan kan 
förstås vara öppen (se Officer eller Sjöofficer), och i en del fall kan kanske några svängar som 
industrialist vara en möjlighet. Utöver det är en akademisk karriär öppen och många adelsmän har 
något akademiskt fält som hobby, men i övrigt är det svårt. Kan man inte hitta något så skoj så är det 
mest societetslivet som gäller. 

Färdigheter: Spel, Etikett, Humanistiska vetenskaper, Resurser, Romans, Vältalighet, Manövrer 

Akademiker 
Akademiker är de som läser eller lär ut på högre utbildningar på universitet, högskolor, seminarier, 
konservatorier eller liknande institutioner, och till viss del dem som har avslutad utbildning vid ett 
sådant.  

Färdigheter: Språk, Naturvetenskap, Humanistiska vetenskaper, Vältalighet, Etikett 

Aktivist 
Det finns gott om frågor att brinna för i Europia utöver kriget. Arbetarrörelsen går hand i hand med 
kvinnorättsrörelsen, som fått fart eftersom kvinnor tvingas ta männens arbete när männen har 
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kallats ut i krig, och många kolonier verkar för sin frihet. Arbetssätten varierar, allt från att stå på en 
trälåda i gatkorsningar till att driva och organisera insamlingar och publika tillställningar. 

Färdigheter: Vältalighet, Ledarskap, Kontaktnät 

Apotekare 
En stor del av mediciner tillverkas i apoteken i Europia, inte av någon farmaceutisk industri. En god 
apotekare måste känna till hur man destillerar de olika preparaten och göra piller, salvor och 
mixturer av dem. En del preparat säljs över disk, medan andra kräver recept från en läkare. 

Färdigheter: Medicin, Naturvetenskap, Fingerfärdighet 

Artillerist 
Att transportera, placera, montera och ladda artilleripjäser kräver styrka och uthållighet. Dessutom 
bör man kunna åtminstone hantera artilleritabeller och matematik, utifall att pjäsbefälhavaren råkar 
ut för något. 

Färdigheter: Manövrer, Stridsvana, Fältarbeten, Uthållighet, Styrka, Samband, Artilleri 

Fabriksarbetare 
Fabriksarbetaren är hantverkarens raka motsats. Fabriksarbetaren tränas i ett fåtal moment som 
utarbetats i förväg av ingenjörer för att replikeras enkelt, utan att man behöver tränas i åratal för att 
få ett gesällbrev. 

Färdigheter: Hantverk, Teknik, Uthållighet 

Hantverkare 
Hantverkaren har en traditionell utbildning, som börjar med lärlingskap redan i tonåren med träning i 
arbetet. Lärlingstiden slutar i allmänhet med ett gesällprov, som visar att den blivande hantverkaren 
behärskar sitt hantverk, kan arbeta med det och kan vara stolt över det. Förr i tiden var gesällen hårt 
knuten till sin mästare tills gesällen själv kunde få mästarbrev, men nu är gesällprovet bara ett bevis 
på att man är kapabel att göra ett gott hantverk och uppbära lön för det. 

Färdigheter: Hantverk, Teknik, Fältarbeten 

Hemmafru 
Kvinnofrigörelsen är ännu i sin linda, även om den påskyndats av kriget, och yrkesarbetande kvinnor 
hade varit väldigt mycket färre om kvinnor inte hade behövt ta männens plats i fabriker och kontor. 
Trots det är hemmafru det överlägset vanligaste yrket. Det är ett hårt och tärande yrke, helt 
oavlönat, med endast en mager änkepension om den försörjande maken går bort. För många flickor 
börjar ”träningen” som hemmafru redan i det första jobbet som piga i något annat hushåll. 

Färdigheter: Etikett, Hantverk, Uthållighet 

Industrialist 
Bakom varje fabriksprodukt står en fabrik, och bakom varje fabrik finns en industrialist som 
investerat kapital i verksamheten och leder den. Dessa är de personer som på gott och ont formade 
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och byggde det nya moderna Europia innan kriget kom. Några har tjänat på kriget, medan andra har 
förlorat allt. 

Färdigheter: Kontaktnät, Humanistiska vetenskaper, Resurser, Språk 

Infanterist 
Infanteristen är arméns blod. Än så länge finns det inte något krig som inte avgjorts utan förmågan 
att ta och hålla mark, och det finns inget annat truppslag som kan göra det än infanteriet, med 
undantag av kavalleriet. 

Färdigheter: Manövrer, Stridsvana, Fältarbeten, Uthållighet, Spaning, Närstrid, Samband 

Ingenjör 
Ingenjörer är bland de mest utbildade personerna i Europia. Det tar år att lära in alla kunskaper som 
krävs inom vetenskap och matematik för att lösa de tekniska och praktiska problem som ingenjören 
ska lösa.  

Färdigheter: Ingenjörsteknik, Resurser, Kontaktnät, Språk, Teknik 

Ingenjörssoldat 
Ingenjörssoldater sysslar i stort sett med två saker: bygga och spränga. De bygger broar och spränger 
broar; de bygger skyttevärn och bunkrar och spränger värn och bunkrar; allt så att resten av armén 
ska kunna ta sig fram på deras ryggar. 

Färdigheter: Fältarbeten, Uthållighet, Stridsvana, Manövrer, Hantverk, Ingenjörsteknik 

Jordbrukare 
Jordbrukare omfattar bönder, dagverkare, drängar och alla andra som dagligen arbetar på ett 
jordbruk. Även boskapsskötsel och skogsbruk ingår i den normala bondens verksamhet. 

Färdigheter: Hantverk, Vildmarksvana, Kontaktnät, Fältarbeten, Motorfordon 

Journalist 
Det är inte bara tryckpressen och linotypmaskinen som gjort journalistiken möjlig, utan framförallt 
telegrafen. Tack vare telegrafen har nyheter kunnat spridas över världen med blixtens hastighet. En 
del tidningar bekostar långa resor för efterforskande journalister. Det är dock inte all journalistik som 
är god journalistik: det finns gott om skvallerspalter till och med i seriösa tidningar. Det senaste är 
radiorundsändning av nyheter, som oftast sker i statlig regi och därför anses vara mer saklig, och 
journalfilm som presenterar nyheter med rörliga bilder. Alla nyheter är dock hårt censurerade i dessa 
krigstider, men ibland slinker något igenom. 

Färdigheter: Samband, Kontaktnät, Språk, Vältalighet, Etikett 

Jägarsoldat 
Jägarsoldaterna anses ofta vara elitsoldaterna inom infanteriet. De tränas hårdare och agerar mer 
rörligt och oberoende än infanteriet. Weldländska alpjägare är lite av en legend bland soldater. 

Färdigheter: Spaning, Vildmarksvana, Uthållighet, Stridsvana, Fältarbeten, Manövrer, Närstrid 
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Kavallerist 
Kavalleriet anser sig ofta vara det förnämsta vapenslaget, eftersom det härstammar från riddarna. 
Numera är de mest spaningstrupp, och mest nytta gör de i Saraviens otillgängliga bergs- och 
skogstrakter. Annars används kavalleri mest i kolonierna.  

Färdigheter: Manövrer, Stridsvana, Fältarbeten, Uthållighet, Spaning, Närstrid, Etikett 

Läkare 
Det är skillnad på läkare och läkare. Husläkare finns i hart när varenda stadsdel och by, medan 
kirurger och specialister oftast återfinns på universitetssjukhusen eller privata sjukhus i större städer. 
Båda är högt respekterade yrken.  

Färdigheter: Medicin, Naturvetenskap, Etikett, Resurser, Kontaktnät 

Lärare 
Lärare och lärarinnor har tämligen hög status i Europia. Åtminstone i Weldland tar man utbildning på 
stort allvar, eftersom det var det som gav nationen en fördel i industrialismen. Lärarinnor arbetar 
vanligen i folkskolan, medan lärare blir mer och mer vanliga ju högre upp man kommer i 
åldersklasserna, och på gymnasienivå är lärarinnor i stort sett obefintliga. 

Färdigheter: Språk, Naturvetenskap, Humanistiska vetenskaper, Ledarskap, Etikett 

Mekaniker 
Mekanikeryrket är ett relativt nytt yrke, då de få maskiner som hittills funnits oftast reparerades av 
bysmeden, ingenjören som byggde den eller operatören själv. Först i och med massproduktion av 
automobiler, symaskiner och andra mer komplexa maskiner har mekanikerns yrke kommit att bli ett 
separat yrke. Denna utveckling snabbades på i och med kriget, då det var vettigare att ha särskilda 
underhållsmekaniker än att låta soldaterna sköta underhåll själva. 

Färdigheter: Teknik, Hantverk, Motorfordon, Fingerfärdighet, Leta 

Officer 
En officer är en person som genom fullmakt har rätt att föra befäl över krigsmän. Formellt sett så ska 
en officer ha officersutbildning för att erhålla sin fullmakt, men i dessa tider så är det inte ovanligt att 
soldater erhåller en fältbefordran till en högre grad, helt enkelt för att det inte finns några tränade 
officerare att tillgå när vakanser uppstår, och soldaten är den mest kompetente på plats.  

Färdigheter: Krigsvetenskap, Resurser, Ledarskap, Samband, Stridsvana 

Sjuksyster 
Yrket sjuksyster är tämligen nytt. Tidigare var det mest en verksamhet som fylldes av nunnor och 
kvinnliga släktingar till läkare utan någon form av standard, men i samband med det Azovska kriget 
mellan Saxland och Azovia så kom yrket att omstöpas och få standardiserade utbildningar. Det är ett 
kvinnodominerat yrke som lärs ut vid sjukhus, och i katolska områden är det inte ovanligt att det 
ingår i klostersystrars utbildning. 

Färdigheter: Medicin, Naturvetenskap, Etikett, Vältalighet 
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Sjöman 
Det är egentligen först under de senaste hundra åren som det har varit någon form av romantik med 
att gå till sjöss. Det är fortfarande ett slavgöra, om man inte är sjöofficer vill säga, men numera är det 
ett romantiskt slavgöra. Även om ångskeppen till stor del behärskar haven, och tack vare Zehntruder-
maskinen även luften, så har segelskeppen fortfarande sin plats, och många krigsflottor har dem 
fortfarande som skolskepp och kustbevakningsskonare. 

Färdigheter: Samband, Manövrer, Hantverk, Mekanik, Navigation, Uthållighet 

Sjöofficer 
Liksom i armén så är en officer i flottan en person som har rätt att föra befäl. Sjöofficerare måste 
dessutom vara sjömän och måste inte bara behärska taktik utan även allt som har med sjön att göra.  

Färdigheter: Krigsvetenskap, Navigation, Resurser, Ledarskap, Samband, Spaning 

Småskurk 
Nog hittar man buset fortfarande. Det är bara att gå in i fel gränd eller på fel krog så finns de där. Har 
man tur, inte är så nogräknad och har lust att betala, så kan buset få tag på en hel del åt en: riktigt 
kött, flickor, hemligheter eller till och med någon man letar efter. Har man otur… så blir man av med 
snarare än får tag på.  

Färdigheter: Närstrid, Spel, Kontaktnät, Fingerfärdighet, Styrka 

Spelare 
Hasardspel spelas fortfarande i klubbar och kasinon, trots kriget. De flesta kasinon i de krigförande 
länderna har försvunnit, men i de neutrala länderna är de kvar. Där finns också en kasinokultur bland 
dem som fortfarande har råd, och de som har råd och har kunnandet och nerverna kan till och med 
leva på det. 

Färdigheter: Spel, Etikett, Fingerfärdighet, Resurser, Språk 

Tjänstehjon 
Väldigt många flickor, och en inte föraktlig del unga pojkar, börjar sin yrkesbana som tjänstehjon, det 
vill säga som drängar och pigor på gods och i bemedlade hem. 

Färdigheter: Etikett, Hantverk, Uthållighet 

Underofficer 
Underofficerens uppgift är att omsätta officerares beslut i praktiken. Han är arbetsledare för de 
meniga soldaterna. 

Färdigheter: Krigsvetenskap, Ledarskap, Samband, Stridsvana, Manövrer, Uthållighet 

Upptäcktsresande 
Det finns fortfarande stora vita fläckar på världskartan, även om varje kvadratcentimeter av Europia 
är kartlagt och krigat om i tusentals år. Man vet fortfarande inte vad som finns bortom Isvallen som 
omger Arktis. Sydpolens hav och öar är ännu inte kartlagda. Det sydvespakiska alperna och 
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djunglerna är i det närmaste helt okända. Namnkunniga upptäcktsresande gör stora rubriker i 
tidningarna. 

Färdigheter: Uthållighet, Vildmarksvana, Fältarbeten, Humanistiska vetenskaper, Naturvetenskap 

Vindryttare 
Vindryttare är alvernas krigarelit: de handplockas i de tidiga tonåren eller till och med tidigare, och 
tränas traditionellt i flygkrigskonst på vinddjurens vingar. Tyvärr håller det vapenslaget snabbt på att 
bli omodernt på samma sätt som kavalleriet, så frågan är hur länge det dröjer innan alverna låter 
vindryttare bli ceremoniella och börjar använda flygmaskiner istället. 

Notera att vindryttare tar färdigheterna Skytte och Vinddjursritt från sin krigstjänst, istället för Skytte 
och Flygmaskiner. 

Färdigheter: Manövrer, Krigsvetenskap, Navigation, Spaning, Stridsvana 
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Blå Himmel, hjälpmedel © Krister Sundelin 
Version 0.02, 2013-01-17 Appendix: Hjälpmedel 
Färdighetsuppställningsformulär 
Färdighet Rollperson # 1 2 3 4 5 Ledtrådar 
Etikett [___] [___] [___] [___] [___] 
Fingerfärdighet [___] [___] [___] [___] [___] 
Flygmaskiner [___] [___] [___] [___] [___] 
Fältarbeten [___] [___] [___] [___] [___] 
Hantverk [___] [___] [___] [___] [___] 
Humanistiska vetenskaper [___] [___] [___] [___] [___] 
Ingenjörsteknik [___] [___] [___] [___] [___] 
Kapital [___] [___] [___] [___] [___] 
Kontaktnät [___] [___] [___] [___] [___] 
Krigsvetenskap [___] [___] [___] [___] [___] 
Ledarskap [___] [___] [___] [___] [___] 
Leta [___] [___] [___] [___] [___] 
Manövrer [___] [___] [___] [___] [___] 
Medicin [___] [___] [___] [___] [___] 
Motorfordon [___] [___] [___] [___] [___] 
Naturvetenskap [___] [___] [___] [___] [___] 
Navigation [___] [___] [___] [___] [___] 
Närstrid [___] [___] [___] [___] [___] 
Resurser [___] [___] [___] [___] [___] 
Romans [___] [___] [___] [___] [___] 
Samband [___] [___] [___] [___] [___] 
Skytte [___] [___] [___] [___] [___] 
Spaning [___] [___] [___] [___] [___] 
Spel [___] [___] [___] [___] [___] 
Språk [___] [___] [___] [___] [___] 
Stridsvana [___] [___] [___] [___] [___] 
Styrka [___] [___] [___] [___] [___] 
Teknik [___] [___] [___] [___] [___] 
Uthållighet [___] [___] [___] [___] [___] 
Vildmarksvana [___] [___] [___] [___] [___] 
Vinddjursritt [___] [___] [___] [___] [___] 
Vältalighet [___] [___] [___] [___] [___] 
Hjälpmedel 1: Formulär för färdigheter och ledtrådshantering. Skriv upp rollpersonens värde i 
rutorna. Skriv upp ledtrådar i högerkolumnen. 
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Stridskort 
Plats: __________________________ Villkor: _______________________________________ 
Motståndare: ______________________________________________________________________ 
Mål: _____________________________________________________________________________ 

Särskild motståndare 
Namn  _________________________ Minnesord  ______________________________________ 
Skador   
Lätt skada  Allvarlig skada  Kritisk skada  
Omtöckning       
Handlingspotter   
Huvudpott       
_________________  _________________  _________________  
_________________  _________________  _________________  
_________________  _________________  _________________  
_________________  _________________  _________________  
Attribut Färdigheter _________________ [          ] 
Kraft [          ] Sinne [          ] _________________ [          ] _________________ [          ] 
Kvickhet [          ] Själ [          ] _________________ [          ] _________________ [          ] 
Skärpa [          ] Hjärta [          ] _________________ [          ] _________________ [          ] 
 
Generella motståndare 
Attribut Färdigheter _________________ [          ] 
Kraft [          ] Sinne [          ] _________________ [          ] _________________ [          ] 
Kvickhet [          ] Själ [          ] _________________ [          ] _________________ [          ] 
Skärpa [          ] Hjärta [          ] _________________ [          ] _________________ [          ] 
  
Namn  _________________________ Minnesord  ______________________________________ 
Lätt skada  Allvarlig skada  Kritisk skada  
Omtöckning       
Huvudpott       
_________________  _________________  _________________  
  
Namn  _________________________ Minnesord  ______________________________________ 
Lätt skada  Allvarlig skada  Kritisk skada  
Omtöckning       
Huvudpott       
_________________  _________________  _________________  
  
Namn  _________________________ Minnesord  ______________________________________ 
Lätt skada  Allvarlig skada  Kritisk skada  
Omtöckning       
Huvudpott       
_________________  _________________  _________________  
  
Namn  _________________________ Minnesord  ______________________________________ 
Lätt skada  Allvarlig skada  Kritisk skada  
Omtöckning       
Huvudpott       
_________________  _________________  _________________  
Hjälpmedel 2: Konfliktformulär 
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Namnlistor 
Mansnamn Kvinnonamn Efternamn 
Adolf Adelheid Bauer 
Albrecht Agata Berlitz 
Aldo Amalia Braun 
Benedikt Angelika Eisenhauer 
Berndt Anneke Färber 
Berthram Beate Fischer 
Bruno Belinda Fleischer 
Diedrich Bertha Fuchs 
Dieter Brigitte Grün 
Eberhart Cäcilie Hahn 
Eckhardt Eleonore Hammerstein 
Emil Elfi Herrmann 
Ernst Elfriede Hitzig 
Eugen Elisa Hofmann 
Florian Elli Huber 
Franz Elsa Kantor 
Friedrich Emelie Kappel 
Gottlieb Felicie Kaufmann 
Heinrich Frauke Klein 
Heinz Frieda Koch 
Hermann Friederike Köhler 
Johann Gabriele Kohn 
Jürgen Gertrude König 
Karl Grete Krause 
Klaus Hanne Krüger 
Kolman Hedwig Kuper 
Konrad Ilsa Lehmann 
Lewenhart Jannike Meier 
Lothar Juliane Mencken 
Manfried Karoline Metzger 
Max Käte Müller 
Moritz Kirsa Raabe 
Odo Lise Rosenthal 
Reinhardt Magda Schäfer 
Rickert Maria Schlesinger 
Rolf Mina Schmidt 
Siegmund Mitzi Schneider 
Stephan Renate Schröder 
Theodor Rosa Schuhmacher
Udo Sara Schultz 
Uwe Selma Schwarz 
Valentin Sofia Spreckels 
Waldemar Theresia Walter 
Waldo Ulrike Weber 
Walther Viktoria Weiss 
Wilhelm Walburga Werner 
Willi Wibeke Wolf 
Wolfgang Wilhelmina Zimmermann 
Lista 1: Weldländska namn 

Mansnamn Kvinnonamn Efternamn 
Abram Alexandra Ananjev 
Alexander Anna Anosov 
Alexei Anzhelika Azarov 
Anatolij Darja Bazhanov 
Andrei Ekaterina Berezin 
Anton Elena Bukov 
Arkady Elizaveta Desjatkov 
Arsenij Elvira Djatlov 
Boris Emilia Drjagin 
David Emma Golovtjenkov 
Dmitrij Eva Gorjunov 
Eduard Fedosia Grjaznov 
Evgenij Galena Iljukhin 
Gavril Inessa Ipatjev 
Gennadij Inna Ivashin 
Georgij Irina Jelagin 
Gerasim Iskra Jenin 
Grigorij Jana Jermushin 
Ignatij Jaroslava Jolkov 
Igor Julija Kasatij 
Ilia Klavdija Kolobkov 
Ivan Ksenija Korjavin 
Jakov Larisa Krutin 
Jegor Lidija Kutikov 
Josif Ludmila Lebedev 
Jurij Marija Ljagusjkin 
Kirill Marina Lubasjev 
Konstantin Nadezhda Matvejev 
Leonid Natalja Misjutin 
Maxim Nika Nedeljajev 
Mikhail Nina Nikulin 
Nikita Oksana Osokin 
Nikolaj Olesja Revjakin 
Oleg Olga Rusakov 
Pavel Polina Savasin 
Pjotr/Peter Rada Smoljanov 
Ruslan Raisa Solodskik 
Sergej Sofia Telitsyn 
Stanislav Svetlana Tolstobrov 
Stepan Taisia Uljanin 
Vadim Tatjana Vazov 
Valentin Uljana Versjinin 
Valerij Valeria Vikasjev 
Viktor Vera Votjakov 
Vjatjeslav Veronika Zadorosjnij 
Vladimir Viktorija Zharkov 
Vladislav Zhanna Zhilov 
Zakhar Zinaida Zvjagin 
Lista 2: Meroviska namn 
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Mansnamn Kvinnonamn Efternamn 
Akio Airi Ando 
Ayumu Ami Hara 
Daichi Asami Imai 
Eiji Ayaka Jouda 
Fumio Eri Kawano 
Goro Haruka Kojima 
Hachiro Hitomi Kouda 
Hajime Kaede Kouki 
Hisao Kimi Kouno 
Isamu Kotone Makida 
Jiro Miyu Maruyama
Kaito Nanami Miyazaki 
Michi Noa Morita 
Noburo Rei Nakayama 
Ryo Rio Ojima 
Sadao Saki Sakai 
Seiji Sayuri Shibata 
Shigeru Shika Takaki 
Tetsuya Shun Takeda 
Toshio Suzume Taniguchi 
Yori Umeko Ueda 
Yuuto Yuka Yokoyama 
Lista 3: Rikitiska/kylariska namn 

Mansnamn Kvinnonamn Efternamn 
Aalt Aleid Aalves 
Boudewijn Angelien Bonnekers 
Cees Carolien Brus 
Cornelis Christiane Cloeck 
Diederik Doortje Drijhuis 
Erasmus Eva Effsinck 
Frans Femke Frieselder 
Geert Gerdi Giersiepen 
Gustaaf Grietje Hekkelman 
Hannes Hadwych Horn 
Huibert Hendrika Jager 
Jakob Johanna Kappers 
Joop Katelijn Limbeck 
Klaas Liesje Meeuisse 
Lieven Maaike Nijenhuis 
Mozes Mieke Ostendorp 
Rutger Paulien Pietersen 
Sebastiaan Renate Reesinck 
Svart Saskia Stemerdinck
Theunis Sofie Thushuisen 
Urian Truus Uwland 
Willem Viona Villekes 
Lista 4: Urenska namn 
Hjälpmedel 3: Namnlistor 

Mansnamn Kvinnonamn Efternamn 
Andrzej Anilea Adamski 
Aron Beatrycze Chmielewski 
Bartosz Czeslawa Czarnecki 
Czeslaw Dita Czerwinski 
Dominik Elzbieta Gorski 
Eliasz Fryderyka Jasinski 
Felicjan Grazyna Jaworski 
Gerwazy Irena Kalinowski 
Grzegorz Iwona Kucharski 
Iwan Jadzia Maciejewski 
Jacek Lechoslawa Olszewski 
Jerzy Miroslawa Ostrowski 
Karol Natasza Pawlak 
Leszek Radomila Sawicki 
Mieczyslaw Roksana Sobczak 
Przemko Seweryna Sokolowski 
Radoslaw Sylwia Szczepanski 
Sebestyjan Tekla Tomaszewski 
Swietomierz Wera Walczak 
Wislaw Wiga Wieczorek 
Wojciech Zofia Wysocki 
Zbigniew Zuzanna Zawadski 
Lista 5: Polmeroviska namn 

Mansnamn Kvinnonamn Efternamn
Anton Ana Cizeek 
Bohdan Anezka Fiser 
Cenek Barbora Havel 
Dobromil Dusanka Hruska 
Dusan Eliska Janecek 
Evzen Frantiska Klima 
Georg Hedvika Kovar 
Holic Irena Martinek 
Ivan Jaromila Musil 
Jaromir Julia Nemec 
Karel Kamila Neuman 
Ludvik Katica Riha 
Marek Lenka Skala 
Pavel Milena Slavik 
Radoslav Nada Soukup 
Simon Pavla Strnad 
Stepan Ruzena Sykora 
Tibor Sobeska Tichy 
Vasil Svetla Urban 
Vladimir Tereza Vacek 
Yanko  Vera Valenta 
Zdenek Zdenka Zelenka 
Lista 6: Brevoresiska och laveriska namn 
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Spelledarpersonsformulär 
Spelledarpersonsformulär 
Attribut Färdigheter  
Kraft ±0 Sinne ±0   
Kvickhet ±0 Själ ±0   
Finess ±0 Hjärta ±0   
   
   
   
Modersmål  
Inlärda språk  
Akademiska språk  
Skador   
Lätt skada  Allvarlig skada  Kritisk skada  
Omtöckning       
Handlingspotter   
Huvudpott       
Karaktärsdrag  
  
 
 

Spelledarpersonsformulär 
Attribut Färdigheter  
Kraft ±0 Sinne ±0   
Kvickhet ±0 Själ ±0   
Finess ±0 Hjärta ±0   
   
   
   
Modersmål  
Inlärda språk  
Akademiska språk  
Skador   
Lätt skada  Allvarlig skada  Kritisk skada  
Omtöckning       
Handlingspotter   
Huvudpott       
Karaktärsdrag  
  
Hjälpmedel 4: Spelledarpersonsformulär 

  



Hjälm

Skydd 2, Dämpning 1

Lätt pistol

Skadegrund 3, Chock 3
Kort räckvidd: Om målet 

är två zoner bort eller längre, 
spärra anfallsslag

Tung pistol

Skadegrund 4, Chock 3
Sparkar som en häst: Spärra 

anfallsslag om direkt före
gående slag var ett anfall med 

detta vapen

Maskinpistol

Skadegrund 3, Chock 3,  
Försvarsbonus +2

Mejning: Handlingen Mejning 
är möjlig, om direkt föregående 

handling inte var en Mejning
Riktad salva: Om siktlinjen till 
målet är Begränsad, så räknas 

den som Fri

Karbin

Skadegrund 5, Chock 4,  
Försvarsbonus +3

Gevär

Skadegrund 6, Chock 4,  
Försvarsbonus +3

Lång räckvidd: Pressa anfalls
slag om målet är 2+ zoner bort
Otymplig: Spärra slag för Byta 

zon

Stormgevär

Skadegrund 6, Chock 4
Mejning: Handlingen Mejning 
är möjlig, om direkt föregående 

handling inte var en Mejning
Riktad salva: Om siktlinjen till 
målet är Begränsad, så räknas 

den som Fri
Nedhållande eld: Pressa mot

ståndsslag mot Byta Zon

Kyrass eller 
harnesk

Skydd 3, Dämpning 3
Hindrande: Spärra mot

ståndsslag men ej försvarsslag

Kyrass eller 
harnesk och 

hjäm

Skydd 5, Dämpning 4
Hindrande: Spärra mot

ståndsslag men ej försvarsslag



Obeväpnad

Pansarvärns
gevär

Skadegrund 9, Chock 5
Sparkar som en häst: Spärra 

anfallsslag om direkt före
gående slag var ett anfall med 

detta vapen
Otymplig: Spärra slag för Byta 

zon

Kniv eller 
bajonett  

(i handen)

Skadegrund 2, Chock 2, 
Försvarsbonus +3

Vass: Pressa skadeslag

Bajonett  
(på gevär)

Skadegrund 5, Chock 4, 
Försvarsbonus +3

Långt: Pressa försvarsslag mot 
närstridsvapen

Svärd eller 
sabel

Skadegrund 4, Chock 4, 
Försvarsbonus +3

Rapp: Pressa försvarsslag mot 
närstridsvapen

Lans eller spjut

Skadegrund 6, Chock 3, 
Försvarsbonus +4

Långt: Pressa försvarsslag mot 
närstridsvapen

Skadegrund 1, Chock 2
Obeväpnad: Pressa anfallsslag, 

spärra skadeslag

Maskingevär

Skadegrund 6, Chock 4
Bandmatad: Handlingen  
Mejning är alltid möjlig

Riktad salva: Om siktlinjen till 
målet är Begränsad, så räknas 

den som Fri
Nedhållande eld: Pressa mot

ståndsslag mot Byta Zon
Lavett: Minst två personer 
krävs för att byta zon med 

vapnet. Om två personer bär, 
spärra Byt zon

Handgranat
Engångsvapen

Skadegrund 4, Chock 4
Explosion: Anfallsslag påver
kar alla mål i samma zon som 

målet

Bomb eller  
artillerigranat

Engångsvapen

I samma zon:  
Skadegrund 7, Chock 4

I angränsande zoner:  
Skadegrund 4, Chock 4 

Explosion: Anfallsslag påver
kar alla mål i samma zon som 
målet, plus angränsande zoner



Pakusjtjan Pa6 
Orel

Spjutspets

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 4

Bomber (4 st): 
Skadegrund 4/4, Chock 7/4

Skydd 2, Dämpning 2
Dykbromsar: Pressa anfalls

slag vid markanfall

Pakusjtjan Pa6b 
Napadenie Orel

Spjutspets

Pansarvärnsgevär:  
Skadegrund 9, Chock 5
Skydd 2, Dämpning 2

Dykbromsar: Pressa anfalls
slag vid markanfall

Vingmonterade vapen: Pressa 
anfallsslag i luftstrid

Valeyev Va2  
Lisits
Modern

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 5
Skydd 2, Dämpning 2

Dubbla maskingevär: Pressa 
anfallsslag

Kvick: Pressa Skifta mål
Roterande stjärnmotor: 

Pressa Utmanövrera, spärra 
försvarsslag

Voss C.III  
Schwalbe

Föråldrad

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 4

Akterskyttens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 4
Skydd 2, Dämpning 2

Långsam: Spärra slag för  
hastighetstävlingar

Trög: Spärra Utmanövrera, 
spärra motståndsslag mot 

Utmanövrera

Voss D.II  
Falke
Modern

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 5
Skydd 2, Dämpning 2

Dubbla maskingevär: Pressa 
anfallsslag

Snabb: Pressa slag för  
hastighetstävlingar

Trög: Spärra Utmanövrera, 
spärra motståndsslag mot 

Utmanövrera

Vildalviskt  
vinddjur

Föråldrad

Vinddjurets klor och näbb:  
Skadegrund 2, Chock 7
Skydd 2, Dämpning 2

God sikt: Pressa motstånds
slag mot Skifta mål

Vinddjursvingar: Pressa  
försvarsslag

Vinddjursklor: Spärra anfalls
slag med vinddjurets vapen
Långsam: Spärra slag för  

hastighetstävlingar

Voss J.II  
Adler
Modern

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 5

Bomber (4 st): 
Skadegrund 4/4, Chock 7/4

Skydd 2, Dämpning 2
Dubbla maskingevär: Pressa 

anfallsslag
Snabb: Pressa slag för  

hastighetstävlingar
Dykbromsar: Pressa anfalls

slag vid markanfall

Voss D.IV  
Sturmvogel

Spjutspets

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 5
Skydd 2, Dämpning 2

Dubbla maskingevär: Pressa 
anfallsslag

Snabb: Pressa slag för  
hastighetstävlingar

Valeyev Va3 
Volk
Modern

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 4

Bomber (4 st): 
Skadegrund 4/4, Chock 7/4

Skydd 2, Dämpning 2



Rosatelli Falco L1
Modern

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 4
Skydd 3, Dämpning 2

Stryktålig: Pressa stryktålig
hetsslag

Snabb: Pressa slag för  
hastighetstävlingar

Svag motor: Spärra  
Utmanövrera

Rosatelli Falco L2
Spjutspets

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 4
Skydd 3, Dämpning 2

Stryktålig: Pressa stryktålig
hetsslag

Snabb: Pressa slag för  
hastighetstävlingar

Roelandts D18
Modern

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 4
Skydd 2, Dämpning 2

God sikt: Pressa motstånds
slag mot Skifta mål

Huijt&Mark D4
Modern

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 5
Skydd 2, Dämpning 2

Dubbla maskingevär: Pressa 
anfallsslag

Huvudpott
Lägg markörer för 

handlingspoäng här

I början av striden: 
Slå för två färdigheter.  Välj det 
bästa slaget och lägg så många 

handlingspoäng i huvudpotten.
Flygstrid: Flygmaskiner, 

Stridsvana, Ledarskap, Krigs
vetenskap, Vinddjursritt

Avståndsstrid: Skytte, Strids
vana, Ledarskap, Krigsveten

skap
Närstrid: Närstrid, Stridsvana, 

Manövrer

Egopott
Lägg markörer för 

handlingspoäng här

I början på spelmötet: 
Fördela kamratpoäng mellan 

egopotten och den gemensam
ma kamratpotten

Nya kamratpoäng kan läggas 
här eller i kamratpotten.

Sterner Mk 9
Modern

Pilotens maskingevär:  
Skadegrund 6, Chock 5
Skydd 2, Dämpning 3

Dubbla maskingevär: Pressa 
anfallsslag

Stryktålig: Pressa stryktålig
hetsslag
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Blå Himmel, Inspiration © Krister Sundelin 
Version 0.03, 2012-12-26 Appendix: Inspiration och referens 
Filmer 
Fiendeland: en dag utan krig (”Joyeux Noël”, Christian Carion, 2006) 
Flyboys (Tony Bill, 2006) 
Blue Max (John Guillermin, 1966) 
The Red Baron (”Der Rote Baron”, Nikolai Müllerschön, 2008) 
Gettysburg (Ron Maxwell, 1993) 
Gods and Generals (Ron Maxwell, 2003) 
Framom främsta linjen (Åke Lindman, 2004) 
Slaget om Finland (”Tali-Ihantala 1944”, Åke Lindman, 2007) 

TV-serier 
Young Indiana Jones 
Last Exile 
Macross Zero 
Valkyria Chronicles 
GIRLS und PANZER 
Victorian Farm 
Victorian Pharmacy 
Edwardian Farm 
Wartime Farm 
Reilly, Ace of Spies 

Böcker, fiktion 
Biggles flyger österut (och övriga tidiga Biggles-böcker), W. E. Johns 
World War, Harry Turtledove 

Böcker, fakta 
Krigets skönhet och sorg, Peter Englund 
Om kriget, Carl von Clausewitz 
Modern Air Combat, Bill Gunston 

Serier 
Alpha Shade 

TV- och dataspel 
Valkyria Chronicles 
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Brädspel 
Wings of War 
Wings of Glory 
Blue Max 
Star Warriors 
Interceptor 

Rollspel 
Far Apart (Jonas Ferry, http://jonas.dagar.se/Rollspel/FarApart.pdf) 
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Blå Himmel: Döden har långa fingrar © Krister Sundelin 
Version 0.10 2013-01-17 Döden har långa fingrar 
Det är vår 1891 och snön håller på att smälta i bergen. 

Eisensee är en kurort norr om Schloss Model. Den är hyfsat populär som permissionsort för 
officerare, på grund av dess pittoreska läge och kurortsbakgrund. Dessutom är den relativt orörd av 
kriget. Vid Eisensee finns kungl weldländska 26 alpjägarbataljonen förlagd över vintern, och från den 
staden har de kontroll över Hocheisenpasset som i princip leder in bakom fiendens linjer. Det är bara 
alpjägare som kan ta sig över och irritera meroviernas rygg, men kombinerat med en vanlig framstöt 
över floden Eisenach längre ner i dalen så kan den bli farlig. Eftersom alpjägarna inte lämnat 
vinterförläggningen så skickas Fehnmeyerkåren till Eisensee för att kika till området. I stort sett är 
det lugnt: alpjägarna kan inte göra något själva och det finns inte resurser för att göra en 
kombinerad framstöt, men kåren är lite nervösa att de fortfarande hänger kvar. 

Därför skickar Fehnmeyer-kåren en grupp frivilligflygare till Eisensee för att övervaka vad det är som 
händer och komma överens med dem om ett inspektionsschema. I sig är det ett rent rutinjobb, men 
det visar sig att det är ett rutinjobb som blir inledningen på en vecka som kan förändra krigets 
förlopp. 

Synopsis 
Rollpersonerna skickas till Eisensee, en permissionsort för weldländska officerare, för att övervaka 
alpjägarna som är stationerade där och komma överens med dem om ett inspektionsschema.  

Som det händer sig så exploderar två stora sprängladdningar i Eisensee med några minuters 
mellanrum när Fehnmeyerkåren är där. Den ena exploderar i ett hus i staden som kollapsar, den 
andra på ett fält utanför staden. Det är lite av ett mysterium eftersom det inte finns någon 
partisanverksamhet vad man vet. Man har inte siktat flygplan eller flygkryssare heller. Det verkar 
mest troligt att det är artilleri, förutom att man inte har hört någon artillerield. 

Det är först när ett par liknande incidenter händer längre österut, vid Nebelberg, där en 
arméförläggning plötsligt exploderar under liknande förhållanden. Det börjar stå klart att det handlar 
om någon form av artilleri, så Fehnmeyer-kåren får uppgiften att inventera artilleriförbanden i 
området. Trots intensiv övervakning så fortsätter saker och ting att explodera, alltid på den 
weldländska sidan, men det meroviska artilleriet håller sig lugna. 

På plats i Hirschthal i ockuperade Saravien finns 191a meroviska artilleribataljonen med pjäsen 
Dlinnyj Palets, ”Långa Fingret”, en 28,3-centimeters järnvägspjäs med en räckvidd på 130 km. 191 
regementet är en del av sydvästra armén som lyder under hertig Aleksej. Den gode hertigens plan är 
att dra igång en ny offensiv i sydost, och för att binda upp weldländska resurser så tänker han tvinga 
fram en hämndaktion från weldländarna i Saravien. Han gör det med att parkera Långa Fingret i 
Hirschthal och terrorbeskjuta weldländska ställningar, och snabbt gömma pjäsen i tågtunnlar efter 
skotten.  
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Detta gör generalmajor Adelheid Gerhardt, den lokala weldländske frontbefälhavaren, 
rosenrasande, speciellt som hennes motpart på den meroviska sidan, generalmajor Mysjkin, bedyrar 
sin oskuld. Så hon kraftsamlar för en flodövergång och frontgenombrott, allt medan hertig Aleksej 
skrockar förnöjt när hon går in hans fälla. 

Rollpersonerna är inte medvetna om varför kanonen skjuter, men det är uppenbart att om den inte 
stoppas så kommer generalmajor Gerhardt att storma över floden Sareva och månaders arbete för 
fred vara ogjort. Så medan generalmajor Gerhardt kraftsamlar så är det upp till rollpersonerna att 
finna vad det är som egentligen pågår, lägga fram bevis och lugna ner generalmajoren så att hon inte 
gör sitt anfall. 

Möjligheterna för Fehnmeyer-kåren att kyla ner situationen minskar snabbt, och det blir en kamp 
mot klockan att hitta tillräckligt med bevis för att övertala generalmajor Gerhardt att hon är på väg 
att gå rakt in i meroviernas fälla. 

Bakgrund 
Det räcker med ett telegram för att ändra krigets händelseförlopp. 

Strax efter nyåret 1791 fick hertig Aleksej ett telegram som berättade att tsaren hade drabbats av 
ett anfall och kollapsat. Tsaren överlevde den krisen, men det satte två problem till sin spets: tsaren 
har en svag hälsa och kommer inte leva för evigt, och successionsordningen är problematisk.  

Hertig Aleksej insåg att han behöver befästa sina positioner och förbereda för den dag då tsaren 
lämnar denna värld och han själv skulle bli pretendent till den merovisa kejsartronen. 

Han såg tre möjliga vägar att gå. Den ena var den uppenbara, och det var att böra politiskt angripa 
de andra pretendenterna. Detta skulle förmodligen bli svårt med hertig Mikjail och kanske även 
storhertiginnan Katerina, och direkt farligt med prinsessan Anevka. Den andra vägen var att verka för 
en separatfred på Front Rokitna. Det skulle vara populärt på kort sikt, men på längre sikt skulle han 
kunna bli anklagad för att vara en undflyende fegis eller i värsta fall en överlöpare.  

Kvar återstår den tredje vägen: att bita igenom Weldlands mjuka buk och tvinga arvfienden till 
eftergifter eller kapitulation. I teorin är det lätt: storma genom fronten vid Kerpaus mynning och få 
de parthiska allierade att landstiga i eller invadera Egeia för en kniptångsmanöver. I praktiken krävs 
det listigare planer för att klara av det: exempelvis är hertig Aleksej bränd om han anses vara en 
krigsmånglare.  Det måste vara en ”rättvis respons ” på ett ”orättfärdigt anfall”. 

Men det går att lösa. Hertigen känner sina motståndare. Han vet att generalmajor Adelheid 
Gerhardt, som för befäl över den nordvästra delen av den saraviska fronten, är en hetsporre som 
hatar merovier och kan hon provoceras så lär hon agera med allt hon har. En respons kommer att 
dra reserver från resten av Armégrupp Syd som står emot Front Rokitna, och göra det lättare att 
bryta igenom vid Kerpaus flodmynning. Nordöstra Saravien är en återvändsgränd, så även om 
Gerhardt lyckas med sin offensiv så kommer en genombrytning där inte att hota hans egna flank. Så 
nu gäller det bara att hetsa Gerhardt att agera som han vill.  

Hertig Aleksej har det perfekta medlet för det: Dlinnyj Palets eller ”Långa Fingret”, en 28,3-cm 
järnvägspjäs med en hisklig räckvidd på 130 kilometer. Kanonen har två praktiska syften, som 
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belägringspjäs mot befästa städer eller som terrorvapen. Det är i den senare användningen som den 
nu ska nyttjas.  

Samtidigt som hertigen förbereder sina trupper för en våroffensiv över Kerpau så röjs blockerade 
järnvägstunnlar in i Hirshthal i ockuperade Saravien. Pjäsen med tillhörande artilleribataljon ska 
sedan gömmas i en järnvägstunnel och rullas fram till en kurva, som används för att rikta kanonen. 
Sedan börjar beskjutningen av militära och civila mål i den weldländska västra delen av Saravien.  

Till en början kommer skotten bara uppfattas som jätteexplosioner och mest skapa förvirring, men 
så småningom lär det framkomma att det är artilleribeskjutning. Detta kommer naturligtvis göra 
Gerhardt rosenrasande och, om hertig Aleksej känner henne rätt, så kommer hon att damma av sina 
gamla invasionsplaner för att gå över floden och befria hela Saravien. Samtidigt står det meroviska 
kommandot frågande, för de har inte skjutit, och det lär förstås göra Gerhardt ännu mer ilsken.   

Det bästa är att hertig Aleksej bara behöver hålla kanonen hemlig för den egna sidan. All information 
från den andra sidan kan avfärdas som propaganda. Det viktiga är att det verkar som att 
västalliansen går till anfall först, och det säkrar man genom att hetsa dem med den hemliga 
superkanonen. Det är mest en tidsfråga innan hon går över floden och därmed inte bara blottar 
Västalliansen mjuka buk för Aleksejs anfall i öster utan ger det meroviska kommandot en orsak till 
detta anfall.  

Äventyrets struktur 

Tidsplan 
Äventyret organiseras i tre akter med en inledning. 

I inledningen patrullerar rollpersonerna den södra fronten, där de stöter på ett meroviskt 
spaningsflygplan. När de avvisar flygplanet blir de angripna av jakteskort och tvingas försvara sig.  

Platser i inledningen: 

• Luften över saraviska fronten 

I akt ett skickas rollpersonerna till Eisensee för att förhandla om inspektionsschema, och bjuds in på 
officersmiddag med 26 alpjägarbataljonen. Under den tiden håller Stobornik på att förbereda 
skjutpositionerna för kanonen. De närmaste dagarna förhandlar rollpersonerna, samtidigt som 
generalmajor Mysjkin genomför flygfotospaning åt Stobornik. Därefter börjar explosionerna och 
äventyret börjar på allvar. De första explosionerna är ett mysterium. Den tragiska andra salvan som 
dödar ungdomarna vid luftvärnspjäsen i Landsturm Eisensee avslutar första akten. 

Platser i akt ett: 

• Eisensee 
• Schloss Model 

I akt två försöker rollpersonerna finna orsaken till explosionerna och förlusterna stiger, samtidigt 
som generalmajor Gerhardt jagar ansvariga frihetskämpar. Hon har ingenting emot summariska 
avrättningar, men det har lokalbefolkningen som inte tycker att det är särskilt vettigt att samla ihop 
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deras bröder, söner, makar och fäder och skjuta dem för att helt osynligt ha släpat ett halvt ton 
sprängmedel till mängder med platser och spränga upp sina egna hus. 

Platser i akt två: 

• Nebelberg 
• Marienburg 
• Schloss Model 
• Eventuellt Möchen 

I akt tre är generalmajor Gerhardt äntligen medveten om att explosionerna orsakas av artilleri. Hon 
börjar istället förbereda Operation Slagverk, och tiden blir knapp för rollpersonerna att stoppa det. 
Femte flottiljen får order uppifrån i Fehnmeyer-kåren att inventera meroviernas artilleri för att få 
fram vilket förband det är som skjuter, men det visar sig vara svårt, i synnerhet som merovierna är 
lika frågande till beskjutningen som rollpersonerna. 

Äventyret avslutas endera med att rollpersonerna lyckas avbryta Operation Slagverk, eller med att 
Operation Slagverk startas och generalmajor Gerhardt lyckas landstiga på andra sidan Sareva och 
skapa ett brohuvud, innan meroverna anfaller i öst och hennes divisioner måste ilförflyttas dit. 

Platser i akt tre: 

• Hirschthal 
• Eventuellt Möchen 
• Eventuellt Marienburg 
• Eventuellt Eisensee 
• Eventuellt Schloss Model 

Datum är helt upp till dig, men vi antar att den första akten börjar torsdag 21 mars. 

Ledtrådar 
Ledtrådar delas ut lite då och då. Ibland krävs ett slag för någon färdighet, men för det mesta räcker 
det med att man har rätt färdighet och befinner sig på rätt plats eller gör rätt handling för att iaktta 
den. Det roliga med ledtrådar är att tolka dem. Därför är det inte så blodigt med att slå – oftast slår 
man bara för uppföljningsledtrådar, med syfte att ledtråden ska bli bättre. 

Några av ledtrådarna är sammanklumpade till sammansatta handlingar, eftersom de hör ihop.  

En del av ledtrådarna har uppföljningsledtrådar, som vanligen kräver ett slag för någon färdighet. 
Ordningen på uppföljningsledtrådar spelar oftast ingen roll, utan ta dem i den ordning som spelarna 
vill slå. Räkna bara upp vad de kan slå för och fråga vad de vill slå för först. Undantaget är om samma 
färdighet förekommer flera gånger; i så fall är oftast efterföljande färdighetsanvändningar 
uppföljningar på den första uppföljningen. Om något av slagen får en komplikation (vid lika eller 
nollning) så får man inte slå fler slag för att följa upp den ledtråden. Då är den vägen stängd. 
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Det kan hända att spelarna fastnar då och då. I så fall bör man inte vare sig hjälpa dem ur situationen 
eller låta dem misslyckas. Ge dem en ledtråd till, eller en pekare till någon plats där de kan finna fler 
ledtrådar, eller släng in en händelse som i sin tur kan resultera i fler ledtrådar.  

Ledtrådarna i äventyret kommer att leda rollpersonerna från station till station enligt ungefär 
nedanstående schema.  

 

Luftstriden över östsaraviska fronten kan ge ledtrådar som senare visar sig vara viktiga, men till en 
början verkar det mest vara ett normalt artillerispaningsuppdrag. Spaningsuppdrag som sådana är 
tillåtna och därför inte märkligt, men kan man förhöra spaningsbesättningen så kan man få reda på 
en underlighet som blir begriplig senare. 

Grenen med partisanerna och Saravische Freiheit är ett sidospår som finns till för att öka insatsen 
och tvinga rollpersonerna att prioritera. Det är inte en ”falsk ledtråd” per se eftersom det inte 
nödvändigtvis är rollpersonerna som följer den. Istället är det ett sidospår som tvingar fram handling 
eftersom någon annan (generalmajor Gerhardt) väljer att följa spåret.  

Beredskap 
Lämpligen börjar äventyret på Beredskapsnivån Lugnt, Vaksamt eller Förhöjt.  

Det politiska läget efter äventyret påverkar Beredskap på följande sätt: 

• På grund av Gerhardts kraftsamling för flodövergången i Saravien, och Aleksejs kraftsamling 
över Kerpaus floddelta, så höjs Beredskap ett steg efter äventyret. 

Östsaraviska 
fronten Eisensee

Nebelberg

Marienburg

Möchen

Hirschthal

Långa 
Fingret

Partisaner

Saravische 
Freiheit
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Beredskap sjunker ett steg om minst ett av följande villkor uppfylls.  

• Påvisa kopplingen mellan hertig Aleksej och 191 artilleribataljonen. 
• Påvisa att skotten med Långa Fingret är en avledande manöver för ett anfall i öst. 
• Övertyga 57 kavalleridivisionen att ingripa mot 191 artilleribataljonen eller att inte försvara 

den. 

Beredskap höjs ett steg om minst ett av följande villkor uppfylls:  

• Generalmajor Adelheid Gerhardt startar Operation Slagverk. 
• Ledningen i Saravische Freiheit avrättas. Däremot höjs inte Beredskap om de sitter i 

fängelse. Platser 
Mestadels kommer äventyret att utspela sig i och omkring ett antal platser. 

• Luftrummet över östsaraviska fronten är den plats där inledningen sker. 
• Eisensee är den kurort där äventyret startar. Där finns även en potentiell allierad, 26 

alpjägarbataljonen. 
• Schloss Model är rollpersonernas hemmabas som kan bistå med vissa resurser. 
• Nebelberg är högkvarteret för äventyrets ena antagonist, generalmajor Adelheid Gerhardt. 
• Marienburg är högkvarteret för äventyrets ofrivilliga offer, generalmajor Dmitri Mysjkin 
• Hirschthal är basen för Långa Fingret och äventyrets andra antagonists proxy, kommendör 

Vjatjeslav Stobornik. I Hirschthal finns staden Möchen, där en potentiell allierad och 
motståndare, den 57 kosackdivisionen, är förlagd. Högre upp i Hirschthal kommer även 16 
arméflygsskvadronen, ”Ivanovs vargflock”, stationeras. 

Transport 
Rollpersonerna kommer mestadels att färdas med flygplan, åtminstone mellan de olika stationerna. 
Kortare sträckor kan de vanligen rekvirera häst eller automobil.  

I luften över östsaraviska fronten 
Äventyret börjar med rollpersonerna på gryningspatrull i luften över östsaraviska fronten. Allt som 
de seglar fram över fronten och betraktar stilleståndet så möter de plötsligt en merovisk 
spaningsflygmaskin som flyger längs med fronten mot Parovine. 

Det är i sig inte förbjudet att flyga spaningsuppdrag, inte ens artillerispaningsuppdrag. Det är dock 
något som Fehnmeyer-kåren kan sätta in i ett större sammanhang (exempelvis tillsammans med 
förbandsförflyttningar och materielansamlingar) så det är något som kåren är nyfikna på och 
kommer att rapportera.  

När rollpersonerna närmar sig spaningsmaskinen så blir de påhoppade av dess eskortflygplan, som i 
det dåliga ljuset inte ser att det är Fehnmeyer-flygare. Det är förbjudet att angripa personal, 
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byggnader, materiel och fordon (inklusive flygplan) märkta med Fehnmeyer-blomman, så eskorten 
gör ett stort misstag.  

Om spaningsflygmaskinen skjuts eller tvingas ner så kan flygmaskinen undersökas. 

• (Leta) Det finns inga skrivna order. 
• (Spaning) Om kamerans bilder framkallas så framstår mönstret att spaningsflygmaskinen 

utför artillerispaning. 
• (Navigation) Artillerispaningen inriktas på uppställningsplatser och artilleri bakom den 

saraviska sidan av fronten öster om Parovine. 
• (social konflikt) Om besättningen överlever så kan de förhöras. Det sköts som en social 

konflikt. Vinner rollpersonerna så avslöjar spaningsbesättningen att de flyger artillerispaning. 
Deras order kommer från 191 artilleribataljonen genom frontstaben, inte den vanliga vägen 
genom Semoroska-kårens armékårsstab i Marienburg. 

Så småningom återkommer rollpersonerna till Schloss Model och Femte Flottiljen. Det blir 
avgenomgång och lite pappersarbete efter flygstriden. Det kan bli tal om reparationer och i värsta 
fall besök på sjukstugan för omplåstring. När alla sådana detaljer är ur världen så kallas de in till 
flottiljchefen, överste Mikhail Stravlov, som ger dem nya order: att flyga till Eisensee och där 
förhandla en inspektionsrutin med 26 alpjägarkåren.  

För överste Stravlov fyller uppdraget två syften. Dels behöver uppdraget utföras, och dels är det 
alltid lite kontrovers efter en luftstrid. Genom att skicka ut rollpersonerna på det nya uppdraget så 
kan han kyla ner situationen när rollpersonerna inte är i närheten. Det är inte så att han inte litar på 
rollpersonerna, utan att han vet att så länge de är närvarande så är de extra bränsle på brasan. Det 
är helt enkelt lättare för honom att hantera situationen. 

Rollpersonernas uppdrag 
Fehnmeyer-kåren är lite oroliga över att 26 alpjägarbataljonen inte har lämnat sin tillfälliga 
vinterförläggning vid Eisensee, utan är kvar där uppe. Det som gör att kåren är orolig är nu när 
vintern är över så borde de placeras någonstans där striderna är – alpjägarna är trots allt 
elitsoldater, och förläggningen i Eisensee var högst tillfällig. Det är egentligen helt naturligt, eftersom 
fronten i teorin går tvärs över bergen norr om Eisensee. Således resonerar Fehnmeyer-kåren att de 
behövs bättre på annan plats. 

Nu kan det finnas miljoner andra skäl till att alpjägarna stannar i Eisensee, så för att bli säkra på 
saken så skickas Femte flottiljen dit för att kolla läget. Dessutom är det bra att knyta kontakter med 
alpjägarna om det är tänkt att de ska stanna permanent och lägga upp ett inspektionsschema. 

Så uppgifterna är, i prioritetsordning: 

• Flyga till Eisensee och kontakta lokala befälhavare, både för Landsturm och för 26 
Alpjägarbataljonen.  

• Klarlägga orsaken till att 26 Alpjägarbataljonen inte har lämnat sin vinterförläggning. 
• Upprätta någon form av långsiktigt samarbete eller samband med Landsturm och 26 

Alpjägarbataljonen. 
• Upprätta ett inspektionsschema för att bedöma läget på avsnittet. 
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Dessa uppgifter kommer att ändras när händelserna utvecklas. 

Eisensee 
Eisensee är namnet på en idyllisk sjö i de nordsaraviska alperna och en mindre stad som ligger vid 
sjön. Fram till kriget var Eisensee en populär kurort, dit överklassen och den övre medelklassen ofta 
åkte för att kurera diverse faktiska och inbillade sjukdomar med olika vattenkurer. Det var också en 
populär utgångspunkt för bergsklättrare, vilket var på modet bland unga äventyrare från Weldland 
och även resten av Europia. 

Innan det blev kurort så var Eisensee en bruksort. Det fanns gott om järngruvor i närheten, och i just 
Eisensee fanns masugnar och smedjor för att omvandla malmen till järn och sedan smidesstål. De 
gamla linbanorna som tar en upp till Eisensee (om man inte vill åka på den ganska krokiga vägen) 
användes för att forsla kol upp och stål och järn ner; fler linbanor tog materiel och förnödenheter 
upp från Eisensee till gruvorna och järnmalm ner från dem. De flesta av dessa är nertagna, även om 
några av tornen står kvar här och var; de få som är kvar går upp till utkiksplatser med tillhörande 
gästhus och strålande utsikt i de nordsaraviska alperna.  

Arvet från brukstiden lever fortfarande kvar i stadsbilden. Gatunamnen har ofta brukstema som 
Dynamitvägen eller Malmgatan, och värdshusen heter saker som ”Den glade smeden” eller 
”Bergsprängaren”. Det bofasta folket i staden har ofta bruksrelaterade efternamn, som exempelvis 
Bergmann, Faber och Messerschmitt, eftersom det var det som deras förfäder sysslade med. 

Eftersom orten är lite avsides och uppe i bergen så är Eisensee i stort sett orörd av kriget, i alla fall i 
skadeväg. Man märker dock att det är krig, eftersom Eisensee är en populär permissionsort för 
officerare, och sårade officerare tillbringar gärna konvalescensen här. Värdshusen är ofta 
fullbelagda, och många familjer tjänar lite extra på att låta militärer vara inneboende hos dem.  

Ingång till Eisensee 
Eisensee är målet för rollpersonernas inledande uppdrag. Efter den första luftstriden, och innan de 
känner till dess signifikans, så skickas rollpersonerna till Eisensee för att förhandla en 
inspektionsrutin med 26 Alpjägarkåren. 

Hocheisenpässe 
Norr om Eisensee finns en serie bergspass, Hocheisenpässe, som en gång i tiden knöt samman 
Eisensee med nordvästra Saravien och Rikitien. De användes fortfarande fram till kriget, men efter 
att meroven erövrade och ockuperade de nordvästra dalarna så minskade användningen av 
Hocheisenpässe. 

En del av passen används fortfarande, i synnerhet de mellan Rikitien och ockuperade Saravien. De är 
bevakade av meroviska soldater och rikitiska vindkrigare, men i princip är gränsövergången öppen 
om än bevakad. Det krävs förstås pass- och visumkontroller, om man inte kan ”övertala” någon 
mindre bemedlad soldat att överse från detta. Det är lättare att övertala meroviska gränsvakter och 
rikitiska fotsoldater än rikitiska vindkrigare. På samma sätt är passen mellan Rikitien och weldländska 
Saravien också öppna, och bevakas på motsvarande sätt. 
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Passet mellan Eisensee och Sachsthal är dock stängt och bevakat. Uppgiften att bevaka den 
weldländska sidan av detta bergiga frontavsnitt faller på 26 Alpjägarbataljonen.  

26 Alpjägarbataljonen 
I Eisensee är Kungl Weldländska 26e Alpjägarbataljonen förlagd, ca 800 jägarsoldater som lätt tar sig 
fram på skidor även i de brantaste berg. Dessa lever och bor i baracker på ett separat inhägnat 
område i anslutning till orten. De transporterar sin utrustning mestadels på ryggen eller på 
packåsnor, inte i vagn eller lastbil, och har därför inte särskilt tung utrustning.  

Bataljonen är förlagd här för att patrullera bergen norr om Eisensee och då i synnerhet 
Hocheisenpässe, eftersom fronten i teorin går tvärs över dem. På andra sidan är merovisk-ockuperat 
område och inte särskilt långt från Eisensee finns även gränsen till Rikitien.  

Det är väldigt besvärligt att göra en offensiv över bergen, och skulle någon försöka så räcker det 
förmodligen med en bataljon för att förvägra fienden framfart över den svåra höga alpterrängen.  

Landsturm Eisensee 
Precis som i de flesta andra orter så har Eisensee sitt hemvärn. Hemvärnet eller ”Landsturm” 
bildades när merovierna hotade att bryta sig ut ur fickan i nordöstra Saravien. Provinsregeringen 
beslutade då att mönstra män och kvinnor till hemvärnstjänst i Landsturm Saravia.  

I teorin är Landsturm Saravia en frivilligstyrka, eftersom provinsregeringen inte har rätt att införa en 
tvingande värnplikt. I praktiken är Landsturm en hemvärnsmilis som omfattade så gott som alla män 
och ogifta kvinnor över realskoleåldern och under pensionsåldern och som inte redan är inkallade 
eller har en krigsviktig anställning. Tjänsten omfattar precis allt från krigstjänst till räddningstjänst, 
och är man inte vapenför så finns det gott om andra uppgifter som behöver utföras på sjukhus, i 
fabriker och på åkrar och fält. 

Högsta befälhavaren för Landsturm Eisensee är borgmästaren Reinhart Sticke, även om det praktiska 
arbetet leds av kapten Schiller, stadens polismästare. Förutom hans båda konstaplar så har Schiller 
ett trettiotal ungdomar, 21 pojkar och 12 flickor i åldern 15-18 år, som gör det dagliga arbetet i skift. 
För de flesta av dem är det lite lek och lite arbete som inbringar lite extrainkomster till familjer, men 
för cirka halvdussinet är det sista frihetstiden innan de kallas in i weldländsk krigstjänst. 

Deras huvuduppgift är inte att försvara orten för anfall, utan för att organisera orten när något 
händer. Det omfattar räddningsarbete, släckningsarbete vid bränder, kontroll av handlingar av 
förbipasserande, kontroll av mörkläggning, trafikdirigering och mycket annat.  

En viktig del av Landsturm Eisensee är luftvärnet. Utöver allt annat så ansvarar hemvärnet även för 
stadens fyra luftvärnspjäser. Det är två stycken åttacentimeterspjäser och två stycken sex och en 
halvcentimeterspjäser. Dessutom finns det två bågljusstrålkastare med tillhörande generator. Skulle 
allt detta bemannas så skulle det ta i stort sett hela Landsturm Eisensee i anspråk. 

Sachsthal 
Norr om Eisensee, på andra sidan bergstopparna, finns Sachsthal. Detta är en merovisk-ockuperad 
bergsdal i norra Saravien, men som sådan så är det inte särskilt mycket som händer.  



Blå Himmel: Döden har långa fingrar  10 
 

Ska weldländarna göra en inbrytning i Sachsthal så måste de antingen klättra över höga och branta 
snötäckta bergstoppar, ta sig igenom ett smalt och bevakat pass som är en riktigt farlig flaskhals, 
eller gå runt över Eisenach i öster. Att gå runt åt öster är i stort sett meningslöst, eftersom Sachsthal 
är en strategisk blindtarm för båda sidor – det råkar bara vara meroverna som har den just nu. Att gå 
över bergen är nästan omöjligt, och att gå över passet innebär att weldländarna skulle bli sittande 
ankor för förriktad artillerield.  

Sachsthal är liksom Eisensee en gammal bruksort, och den ligger längs med Hocheisenpässe som en 
del av en gammal handelsväg till Rikitien. Vägen mot nordväst in i Rikitien är fortfarande öppen, om 
än bevakad, medan vägen söderut till Eisensee bevakas av Kungl Weldländska 26 alpjägarbataljonen.  

Garnisonen i Sachsthal bevakar också passet, men istället för att patrullera med alpjägare så har man 
spaningsposter och vägkontroller, och förriktade artilleripjäser. Går en större trupp över bergen så 
blir den med stor sannolikhet söndersmulad av artilleriet innan de kommer ner. Mindre trupper och 
smugglare och spioner går förmodligen över bergen, men istället för att satsa mängder med soldater 
på att bevaka bergen så har meroverna valt att sätta hårdare kontroller längre ner vid Sachsthals 
dalmynning, där det är lättare att kontrollera vilka som kommer och går. 

Förhandlingarna i Eisensee 
Förhandlingarna görs som en sammansatt handling av tre färdigheter, exempelvis Krigsvetenskap, 
Vältalighet och Resurser. Andra färdigheter kan också användas, om man kommer överens om hur. 
Förhandlingarna kan få följande resultat: 

• Undermålig (inga slag lyckas): Förhandlingarna kan inte nå ett avslut. 
• Marginell (ett slag lyckas): Fehnmeyer-kåren får tillåtelse att inspektera alpjägarnas 

förläggningar och Landsturm, men överste Müller gör det fullständigt klart att han inte 
uppskattar överflygningar från Fehnmeyer-kåren även om han egentligen inte kan hindra 
dem. 

• God (två slag lyckas): Fehnmeyer-kåren får tillåtelse att inspektera förläggningar och 
Landsturm och viss insyn i stationeringen i Hocheisenpässe, och man kommer överens om 
ett schema för överflygningar.  

• Superb (tre slag lyckas): Fehnmeyer-kåren får tillåtelse att inspektera förläggningar och 
Landsturm och manskapen och full insyn i stationeringen, och man kommer överens om ett 
rullande schema för framtida inspektioner, även av posteringarna uppe i Hocheisenpässe. 

Oavsett resultat så pågår förhandlingarna lagom länge till att de första explosionerna inträffar. 

Spaningsflyget över Eisensee 
(När rollpersonerna förhandlar i Eisensee) Spaningsflyg flyger över Eisensee. 

• (Flygmaskiner/Vinddjursritt) Det flyger mycket högt upp och ser ut som en Pa-6 Orel, 
normalt en markattackkärra, men den finns även som jaktflygmaskin också.  

• (Flygmaskiner/Vinddjursritt, lätt) Pa-6 är ensitsig och har inte någon observatör. 

Explosionerna i Eisensee 
Efter att förhandlingarna är över så bjuds rollpersonerna in till en middag med officerarna från 26 
Alpjägarbataljonen. Med på middagen finns även kapten Schiller och borgmästaren Reinhardt Sticke. 
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Det är en proper och allt igenom gentlemannamässig tillställning, även om den kan vara mer eller 
mindre spänd beroende på hur förhandlingarna går (och förstås hur rollpersonerna uppför sig).  

Det finns lite utrymme för strul under middagen. 

• Officerarna i 26e har inte samverkat med kvinnor i tjänsten på jämlik nivå. Trots allt är de 
jägarsoldater av manligaste sort (stålgrå blick, snedkammad lång lugg och slanka vältränade 
kroppar), så de flesta kvinnor de träffar är lottor eller civilister. Eventuella kvinnliga 
rollpersoner kan hamna i trubbel. 

• Eventuella merovier eller andra rollpersoner från östalliansen kommer ha lite problem, även 
om de flyger under Fehnmeyer-flagg, eftersom det trots allt är krig. 

• Alpjägarna är nationalister. De kommer att utbringa konungens skål, mer eller mindre 
automatiskt, och de tar lite illa upp om den inte besvaras. Det kan till och med leda till bråk. 

Under middagen så smäller det till rejält! En rejält skarp explosion hörs och känns till och med i 
marken, och en vit blixt lyser in genom fönstren. Tallrikar och glas på hyllor rasar ner och krasas, 
bord studsar och mat kastas omkring, och ett bord välter till och med. Middagen är därmed över i 
och med att överste Müller beordrar sina officerare att få mannarna klara för strid.  

Lagom till att mannarna är uppställda så hörs en explosion till. Ljusblixten är uppifrån malmbanan, 
och det är längre bort, så smällen är inte ens i närheten lika stark. 

Den första smällen var inne i Eisensee. Explosionen skedde i ett bostadshus som kollapsar och åtta 
personer förolyckas, bland dem flera barn. Det är svårt att se vad det var som exploderade, eftersom 
eventuell krater har fyllts igen med bråte och rasmaterial från huset. En förvriden lastbil ligger 
omkringströdd på gatan, och husen intill brinner. Landsturm är redan på plats och försöker släcka 
och rädda. 

Den andra explosionen var på en bergssluttning skadar ett gammalt torn till en malmlinbana. 
Eftersom malmlinbanan är avställd sker ingen större skada utom att tornet rasar samman. 
Explosionen lämnar en tolv meter bred och tre meter djup krater i sluttningen, delvis igenfylld av det 
nedrasade tornet.  

(Ingenjörsvetenskap/Krigsvetenskap) Explosionerna är tämligen likartade. Kratrarna är ungefär lika 
stora. 

• (Ingenjörsvetenskap) Uppskattningsvis handlar det om ett halvt ton sprängmedel per tillfälle, 
mindre om det grävts ner. 

• (Krigsvetenskap) Det finns tre sätt att leverera ett halvt ton sprängmedel till ett ställe som 
Eisensee: från luften med ett eller två bombflygplan eller en luftkryssare; med en lastbil, 
kärra eller en smärre karavan med mulåsnor; eller med en sjuhelsickes kanon typ 
belägringsmörsare. 

• (Ingenjörsvetenskap/Krigsvetenskap) Om sprängladdningen har hög fart, exempelvis skjuts 
som granat med kanon eller fälls som bomb från luften, så behövs mindre sprängmedel, 
kanske en kvarts ton om farten är hög. 

• (Vältalighet/Spaning) Ingen har hört några kanonskott. En enmotorig flygmaskin flög över 
staden i skymningen, men ingen har hört någon flygmaskin under kvällen. 
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• (Vältalighet/Leta/Kontaktnät) Huset tillhörde familjen Schoner. Det ryktas att familjen, eller 
åtminstone äldste sonen, är medlem i gruppen Saravische Freiheit. 

Det är inte meningen att explosionen ska finna sin lösning under kvällen. Tvärtom är det ett 
inledande mysterium. 

Fler explosioner 
Fler explosioner kommer. Redan nästa tag exploderar något på torget i Eisensee, där en 
luftvärnspjäs är uppställd. Det blir en sekundärexplosion när pjäsens ammunition exploderar. Den 
sammanlagda smällen skadar byggnader kring torget. Pjäsbesättningen – två flickor och tre pojkar i 
Landsturm – dödas omedelbart.  

Därefter är det inte Eisensee som är målet. Explosionerna börjar istället längre ner i dalen, i 
Nebelberg. Det tar faktiskt inte mer än en halvtimme efter första smällen i Nebelberg förrän det 
kommer ett telegram till Eisensee som beordrar rollpersonerna att ta itu med saken där också. 

Schloss Model 
Schloss Model och Femte flottiljen är rollpersonernas hemmabas. Slottet, basen och organisationen 
kring den beskrivs i ett eget kapitel.  

Ingång till Schloss Model 
Schloss Model är en resurs som rollpersonerna har tillgång till, utöver som hemmabas. Vissa extra 
uppgifter kommer att skickas ut från Schloss Model, och rollpersonerna kan även hämta in 
underrättelser och resurser därifrån. 

Kontakt med Schloss Model 
Det är lätt att komma i kontakt med Schloss Model. Godset har en egen telefonväxel och radiorum 
som bemannas av några av femte flottiljens flyglottor. Sedan tidigare fanns det en telefon, men när 
Fehnmeyer-kåren etablerade Femte flottiljen där installerades en växel, eftersom det dels behövs en 
linje för friherrinnan, minst en linje för Röda korset och minst en linje för Femte flottiljen.  

Det är dock inte säkert att alla platser där rollpersonerna befinner sig har en telefon eller 
radiotelegraf. Däremot finns det inte en ort som inte har en telegrafstation eller i alla fall en 
telegrafstation inom cykelavstånd, så man kan alltid skicka telegram. 

Kontakt med godset sker lämpligen med ett slag för Samband. Små mängder information (kanske 
dussinet ord) kan skickas som telegram som svar men då öppet för avlyssning, medan större 
mängder information, paket eller saker som kräver sekretess måste skickas som brev eller med kurir. 
Ju bättre slaget går desto snabbare och bättre svar får man. 

I nödfall kan man även flyga dit. Det lär inte ta mer än ett par tre timmar att flyga dit, oavsett var 
man är i området för äventyret. 

Utredningen 
Oavsett om rollpersonerna rapporterar in explosionen eller inte så får Femte flottiljen reda på det, 
och rollpersonerna får uppgiften att utreda den, på egen hand eller i samband med myndigheterna. 
När det gäller själva explosionen så vet förmodligen rollpersonerna mer om dem än Femte flottiljen. 
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Däremot kan flottiljen bidra med annan information, i synnerhet om vad som händer i västra 
Saravien i allmänhet.  

Ibland återkommer Femte flottiljen till rollpersonerna med frågor om saker som de behöver veta. 
Det är egentligen en möjlighet för dig som spelledare att styra utredningen och därmed 
rollpersonerna åt rätt håll. Exempelvis så kan du skicka en förfrågan från flottiljen om vad för slags 
sprängmedel som använts, om rollpersonerna inte tänker på att utforska explosionens natur.  

Partisanjakten 
När generalmajor Gerhardt börjar jaga partisaner utan att det egentligen finns något som pekar på 
att det är partisaner som utfört bombdådet så blir kåren misstänksam. Det förekommer även 
rapporter om excess, så rollpersonerna får uppgiften att delta även i den utredningen, utöver 
bombutredningen. Om excesser förekommer så har de även uppgiften att om möjligt hindra det och 
annars dokumentera. 

Underrättelsearbete 
En del underrättelser kan man få utan att man behöver färdas till rätt plats. De är i princip ett 
telefonsamtal eller ett telegram bort, eller kan begäras genom kurir från Fehnmeyer-kåren. 

(Samband) Signalspaning avslöjar en hel del radiotelegrafi krypterad med meroviska flottans krypto.  

• (Samband) Riktningen pekar på nordöstra Saravien, gissningsvis i närheten av staden 
Möchen.  

• (Samband) Radiotrafiken har pågått i ungefär fyra veckor. 
• (Samband) En del krypterad radiotrafik verkar ha kommit från den weldländska sidan av 

fronten, men det är ett annat krypto. 
• (Samband, Mycket svårt) Delar av radiotrafiken med flottans krypto har knäckts och verkar 

handla om målangivelser.  
• (Samband, Mycket svårt) Parovine och Nebelberg listas. 

(Kontaktnät) Partisaner i ockuperade Saravien har sett meroviska flottister som rört sig bland 
trupperna på permission. 

• (Kontaktnät) Huvudsakligen rör de sig i närheten av staden Möchen. 

(Kontaktnät) Ett nytt artilleregemente sägs ha flyttats till nordöstra Saravien.  

• (Kontaktnät/Krigsvetenskap) Regementet finns inte under Semoroska-kårens organisation. 
• (Kontaktnät) Åtskilliga meroviska divisioner sitter på tåg till Euxinska kusten. 

(Kontaktnät) Meroviska Semoroska-kåren har flugit fotospaningsuppdrag över nordvästra Saravien, 
med fokus kring Nebelberg. 

• (Kontaktnät) Fotospaningsplåtarna har inte levererats till Semoroska-kårens högkvarter. 
• (Kontaktnät) De flesta fotospaningsuppdrag har utförts av 57 kavalleridivisionen i Möchen. 
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Nebelberg 
Nebelberg är den största orten i området. Det är knutpunkten i försvaret av nordöstra Saravien. Det 
är genom Nebelberg som ett anfall söderut på västsidan om floden Sareva måste gå. Samtidigt är det 
från Nebelberg som man måste anfalla om man vill tvinga bort meroven från västsidan om floden, så 
staden har blivit ett militärläger och befästning istället för den bruksort som den en gång var.  

Försvarslinjerna norr om Nebelberg är djupa, ofta uppemot fem kilometer av taggtråd, bunkrar, 
kulsprutenäsen, skyttegravar och löpgravar. Det kommer att bli ett helvete för meroven att ta sig 
fram här. Samtidigt är merovierna lika väl befästa norr om Nebelberg. Ska man in i Sachsthal så 
måste weldländarna igenom ett lika välbyggt försvar. Det blir inte bättre av att utrymmet mellan 
floden och berget är ganska smalt, så det går inte att anfalla på bredd och det går inte att söka lokal 
överlägsenhet.  

Nebelberg har fortfarande en civil befolkning, trots stadens tunga militära närvaro. Staden 
evakuerades i början på kriget, men allt eftersom tiden gick och merovierna inte lyckades inta staden 
så har fler och fler civila vågat sig tillbaka. Nu har staden omkring 60 000 invånare, vilket ändå är 
mindre än hälften av dess tidigare 130 000 invånare.  

Ingång till Nebelberg 
Det tar inte lång tid från det att det börjar explodera i Nebelberg till att rollpersonerna får order om 
att ta itu med den saken också. Explosionerna i Nebelberg och Eisensee verkar vara sammanlänkade 
på något sätt.  

XXX armékåren 
Nebelberg försvaras av XXX armékåren, med lite över 30 000 man. Inte alla ligger i försvarszonen 
norr om Nebelberg; exempelvis räknas de 800 alpjägarna i Eisensee som en del av XXX armékåren. 
Kåren ansvarar för hela frontavsnittet runtomkring Nebelberg, från Eisensee ner till Pravensee. 
Därefter tar VI armékåren under generallöjtnant Frunde över frontansvaret.  

Partisanproblemet 
På grund av det oklara läget så verkar den vettigaste förklaringen på explosionerna till en början vara 
att separatistiska partisaner har satt igång en terroroffensiv. Det gör att generalmajor Gerhardt ger 
order om att slå ner hårt mot partisanerna i västra delen av Saravien – ”de där bolsjevikerna och 
terroristerna ska minsann få veta vad som händer om man kastar bomber omkring sig!” 

Redan morgonen efter så slår militärpolis och gendarmeri till och stormar kända partisankontakter. 
Man tar inte hänsyn till vad det är för folk – är de misstänkta så släpas de in. Ordern är att hitta de 
ansvariga bakom terrordåden, och då struntar man i huruvida det är män eller kvinnor, arbetare 
eller studenter eller pensionärer som släpas in. Alla förhörsmetoder används, inklusive tortyr, för att 
snabbt få fram andra kontakter. 

Personer som faktiskt visar sig vara partisaner på riktigt ligger illa till. Egentligen kan inte partisaner 
dömas utan rättegång, och inte ens i krig kan man summariskt avrätta civilister utan rättegång. Man 
kan heller inte ställa civilister inför krigsrätt. Det struntar dock den hetlevrade Gerhardt i. Hon tänker 
få de ansvarade inför en exekutionspluton och om nödvändigt tar hon till alla möjliga fula trick som 
kan användas för att göra det, inklusive undantagstillståndet. 
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Rollpersonerna får se en hel del av den här upprensningen när de rör sig genom Saravien.  

• På ett torg står ett halvdussin yngre och medelålders män, alla civilister, på knä med 
händerna knäppta bakom huvudet. Bakom dem står militärpolis. En bit bort, under en blodig 
rock, ligger en död person. Om någon frågar så är fångarna misstänkta partisaner, och den 
döde gjorde motstånd under gripandet. 

• Vägspärrar sätts snabbt upp, och alla färdpapper kontrolleras. Till och med Fehnmeyer-kåren 
får problem i en del av vägspärrarna. 

• Plötsligt stormas ett hus i närheten av rollpersonerna av militärpolis. Skrik hörs från huset 
och ett par skott. Efter en tid knuffas en blåslagen medelålders kvinna med söndersliten blus 
ut, med ett barn hängande i kjolarna, och skuffas in i en lastbil. Strax därefter bärs en 
medelålders man ut i armarna, blodig och blåslagen. En ung pojke, kanske femton, knuffas 
därefter ut. Även han är blåslagen och ena armen hänger snett. 

Saravische Freiheit 
Om rollpersonerna besöker Nebelberg innan kraftsamlingen drar igång så kommer de lagom till att 
herr Matthias Locke har gripits. Herr Locke misstänks vara ledaren för partisangruppen Saravische 
Freiheit, och bevisen kan nog hålla även i domstol. Så länge tänker dock inte generalmajor Gerhardt 
vänta, utan tänker helt enkelt dra honom och hans närmaste inför krigsrätt. 

Saravische Freiheit är en grupp partisaner, huvudsakligen studenter och arbetare, som slåss i första 
hand för ett fritt och självständigt Saravien och i andra hand att ett sådant Saravien ska vara 
socialistiskt. Gruppen har ganska stor inspiration från innanhavssocialisterna i Fennoskandien och 
liknande ideologi. Deras verksamhet har mestadels bestått av smärre sabotage och vapenstölder, ett 
par angrepp på militärer, mängder med propagandablad, och ett par mord på avhoppare och 
förrädare. De är inga gullungar, men samtidigt har de också ett samvete. Deras syfte är Saraviens 
frihet och en bättre värld för alla saravier, inte mord och slakt. 

Saravische Freiheit är en hyfsat populär organisation. Gemene man sympatiserar med deras mål, om 
än inte deras metoder. Därför har de kunnat hålla sig undan så länge, trots långa spaningar efter 
dem. Skulle de fångas och avrättas så skulle stämningen hos normala saravier inte bli direkt bättre. 

Gruppen är faktiskt inte särskilt stor. Den har en kärna på fyra personer, och utöver det ett antal 
celler om kanske halvdussinet personer. Totalt sett är det max hundratalet personer i Saravische 
Freiheit.  

Gruppens kärna består av: 

• Matthias Locke, 45 år, gruppens ledare och huvudsakliga taktiker.  
• Hertha Fuller, 27 år, älskarinna till Matthias, arbetare, kvinnosakskämpe och en bländande 

talare. 
• Sophie Locke, 18 år, dotter till Matthias, student och den mest begåvade retorikern och 

ideologen.  
• Oscar Heydrich, 17 år, poeten och drömmaren och visionären. 
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Dessa och andra grips ungefär när rollpersonerna är i Nebelberg, och Gerhardt vill se dem framför en 
exekutionspluton så snart som möjligt. Hon paraderar dem gärna. Ingen av dem gjorde motstånd vid 
gripandet, så de är i hyfsat gott tillstånd och har bara några blåmärken och småblessyrer. 

Frågar man ut partisanerna så nekar samtliga av dem till bombdåden. Det finns inga tecken i deras 
hem på att de har byggt eller transporterat femhundrakilosbomber heller.  

Att övertyga generalmajor Gerhardt att inte skipa summarisk rättvisa bland anklagade partisaner är 
en utmaning som kräver en social konflikt. Det är inte bara att slå ett slag och övertala henne.  

Marienburg 
I ockuperade Marienburg har XII armékåren och generalmajor Mysjkin sitt högkvarter.  

Ingång till Marienburg 
Så småningom pekar ledtrådarna från partisaner mot någon form av artilleribeskjutning från 
merovernas sida. Då är det logiskt att fråga ut ledningen om vad som händer. 

Semoroskas armékår 
Semoroska-kåren har strax under 34 000 man i en kurva från Sachsthal till strax söder om Möchen. 
Kårens stora problem är förnödenheter: de måste skeppas in med tåg från Rokitna över bergen, och 
de höga bergen gör det problematiskt. Det finns ett fåtal pass och tågtunnlar, men de lämpar sig inte 
för den volymen som egentligen behövs för att livnära armékåren. Semoroska-kåren lever därför lite 
på snålransoner och ”skatt” från ockuperade Saravien. Det är egentligen olagligt enligt krigslagarna, 
eftersom det egentligen är ockupationsmakten som ansvarar för civilbefolkningens försörjning.  

Vilka order har gått ut? 
Det är svårt att få reda på vad som egentligen händer. Det är en sammansatt handling om fyra slag 
att få reda på något från Mysjkins högkvarter. Praktiska färdigheter för detta kan vara Flygmaskiner, 
Vinddjursritt, Kontaktnät, Samband, Krigsvetenskap, Vältalighet eller Ledarskap. 

Undermålig (inga slag lyckas): Det finns ingen information att tillgå. 

Låg (1 slag lyckas): Order har gått ut till 57e kavalleridivisionen stationerad vid Möchen att hålla 
främmande flyg borta från Hirschthal medelst jaktpatrull. 

Marginell (2 slag lyckas): 57e kavalleridivisionen har skickat en förfrågan med förtydligande om vad 
som gäller om Fehnmeyer-kåren flyger över området. Mysjkins svar på 57es förfrågan är att 
krigslagarna gäller. 

God (3 slag lyckas): Ordern kommer inte från armékårsstaben, utan från 191a artilleribataljonen 
genom frontstaben. 

Superb (4 slag lyckas): Även Mysjkin har fått order att ge stöd till 191a artilleribataljonen, trots att 
den inte står under Mysjkins befäl. Frontstaben har skickat ett separat svar på 57es förfrågan som 
säger att allt främmande flyg utan undantag ska hållas borta från Hirschthal (vilket i princip är en 
order att skita i krigslagarna). 
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Inför kraftsamlingen 
Efter att Gerhardt börjar kraftsamlingen så uttrycker generalmajor Mysjkin sin förvåning över detta. 
Att få reda på mer än så kräver en sammansatt handling om tre slag, för färdigheter som Vältalighet, 
Etikett, Krigsvetenskap och/eller Samband. 

Undermålig (inga slag lyckas): Ingen information finns att tillgå. 

Marginell (1 slag lyckas): Mysjkin har rapporterat uppåt till högre ort och begärt förstärkningar. 

God (2 slag lyckas): Mysjkin har inte fått några förstärkningar. 

Superb (3 slag lyckas): Förstärkningar har däremot skickats till Euxinska kusten. 

Hirschthal 
Hirschthal ligger på den östra sidan om Sareva, i ockuperade Saravien. Det är en lövskogsbeklädd dal 
som stod för kol till smältugnar i de omgivande bruksorterna, men när stenkolet kom i praktisk 
användning så slutade man med det och Hirschthal växte igen. Det mest praktiska som dalen 
användes till senare var som jaktskog för den saraviske och senare weldiske kungen. 

Dalen är huvudsakligen obebodd, och passar utmärkt att gömma saker i. Staden Möchen vid 
Hirschthals mynning var innan kriget en viktig järnvägsknutpunkt innan kriget, men efter 
ockupationen försvann nyttan med Möchen; broarna över Sareva förstördes och flera tunnlar 
blockerades, så järnvägen kom enbart att användas i nordsydlig riktning av ockupanten. Det finns 
fortfarande delvis överväxta järnvägsspår som leder upp i Hirschthal från Möchen, men de har inte 
använts på femton år. 

Ett av dessa sidospår har delvis röjts upp och tunneln genom bergen har rensats, för att dölja 
meroviernas hemlighet: den järnvägskanon som har rekvirerats särskilt för att hetta upp situationen 
i Saravien till fullt krig igen. 

Ingång till Hirschthal 
När spåren leder över till den meroviska sidan så är det också rimligt att det sker spaning längs med 
hela fronten. I så fall lär man förr eller senare hamna i Hirschthal. 

Flygspaning över Hirschthal 
Det finns så pass mycket som leder till Hirschthal att det inte är omöjligt att rollpersonerna vill ta en 
närmare titt. Flygspaning över Hirschthal kommer inte att vara obesvarad, utan eventuellt 
spaningsflyg kommer att motas bort av en jaktpatrull från 57e kavalleridivisionen (se stridskort 
Spaning över Hirschthal). 

(Spaning) Röjningsarbete har skett längs med ett sidospår till östsaraviska stambanan, i Hirschthal 
öster om staden Möchen.  

• (Spaning + Ingenjörsteknik) Det finns en hel del materiel upplagt längs med en lång kurva i 
Hirschthal. Den är dold under presenningar, kamouflagenät och granruskor. 

• (Spaning + fotospaning) Någon form av markeringsstolpar, som inte ser ut att höra hemma 
vid en järnväg, utan vid ett husbygge, är nedslagna vid sidan av spåret vid kurvan. 
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•  (Teknik + fotospaning) Bland utrustningen finns en kraftig motordriven tung vinsch. Det är 
den sortens vinschar man ser på bogserbåtar för att hantera tunga pråmlaster. 

• (Spaning) En motordriven rekonnäsantdressin rullar längs med spåret.  
• (Navigation) Kurvans tangent pekar i stort sett mot Nebelberg. 

(Navigation) Det finns ingen lämplig landningsplats i närheten av den underliga kurvan. Närmaste 
möjliga landningsplats är Möchen, varefter man får marschera.  

• (Vinddjursritt/Krigsvetenskap/Flygmaskiner)Ett vinddjur kan förmodligen landa någonstans 
närmare. 

Möchen 
Före kriget var Möchen en viktig järnvägsknutpunkt på östsaraviska stambanan. Numera är det bara 
en en station längs med stambanan som försörjer den meroviska krigsinsatsen i Saravien, vilket gör 
att det finns få arbeten numera. Stadens civila invånare har inte kunnat lämna Möchen, utan får 
istället försörjas av ockupanten. En stor del är arbetslösa men det skapas arbete åt dem av 
ockupanten, huvudsakligen kroppsarbete på gårdar eller konstruktionsarbete. 

57e kavalleridivisionen 
I Möchen är 57e kavalleridivisionen förlagd. Detta är en kosackstyrka om ca 3500 man i två brigader, 
plus en flygflottilj som i sig motsvarar en tredje brigad. I ett anfall så ger dessa luftunderstöd till 
kavalleriets anstormning. Flottiljen har 36 flygmaskiner, attackflygmaskiner av typen Pakusjtjan Pa-6 
Orel, grupperade i tre skvadroner. Divisionen leds av brigadgeneral Grigorij Smusjkevitj och 
flygflottiljen leds av hans brorsdotter baronessa Vizsla Stregestnaja. 

Kavalleridivisionen har ingen aning om vad som försiggår i Hirschthal. Det är något på gång, det vet 
de, och det surrar mängder med rykten om saken. 

De vet att titt som tätt kör det upp karavaner med last dit upp. Ibland kommer det ner soldater på 
permission, mestadels ingenjörssoldater men även vanliga infanterister och några få flottister. Det 
mullrar rejält där uppe ibland (efter första skottet, men det vet inte 57e), så man antar att det är 
någonting som sprängs däruppe. Kanske en ny tunnel eller bunker? Några av mannarna säger dock 
att det där låter som artillerield, inte som sprängning. 

De har fått order att flyga spaningsuppdrag då och då, vilket är underligt eftersom de är en 
kavalleridivision, inte en artilleridivision som oftast behöver spaning. Fotoplåtarna har inte skickats 
upp till armékårsstaben, utan hämtats av någon annan. 

När någon flyger över Hirschthal första gången så får kavalleridivisionens flygflottilj order att 
patrullera himlen över dalen och hålla främmande flyg borta. Det är också underligt, eftersom de 
mestadels flyger understödsuppdrag, inte jaktuppdrag. När de väl börjar med patrullerna så börjar 
rykten spridas: plötsligt kommer piloterna tillbaka och säger sig ha sett en järnvägspjäs där uppe i 
dalen. 

I och med att 57e kavalleridivisionen är en kosackdivision så har de något annorlunda 
gradbeteckningar än det reguljära meroviska kavalleriet. 
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57e kavalleridivisionen fråntas sitt uppdrag när det framkommer att Fehnmeyer-kåren undersöker 
saken. Baronessa Vizsla Stregestnaja tänker inte riskera att bli tvungen att skjuta på en fredad 
neutral part, så hon säger ifrån på skarpen. Från och med det tillfället så sköts flygskydd och spaning 
åt 191 artilleribataljonen av 16 arméflygsskvadronen, ”Ivanovs vargflock”, som flygs in till ett 
tillfälligt flygfält. 

Grad Kosackkavallerigrad Reguljär merovisk kavallerigrad 
General Kazatji general General’nyj kavalerii 
Generallöjtnant Kazatji general-praporsjtjik General-praporsjtjik 
Generalmajor Kazatji general-mayor General-mayor 
Brigadgeneral Kazatji brigadir Brigadir 
Överste Kazatji polkovnik Polkovnik 
Överstelöjtnant Vojskogi Starsjyna Podpolkovnik 
Major Yesaul Major 
Kapten Podyesaul Rotmistr 
Stabskapten Vakhmistr Sjtabsrotmistr 
Löjtnant Khorunzsji Leytenant 
Fänrik Podkhorunzsji Kornet 
 

Ledtrådar i Möchen 
(Kontaktnät/Flygmaskiner/Vinddjursritt) Det körs karavaner med förnödenheter upp i Hirschthal.  

• (Kontaktnät/Flygmaskiner/Vinddjursritt) Ibland kommer det ner soldater på permission. 
• (Kontaktnät/Flygmaskiner/Vinddjursritt) Det är mestadels ingenjörssoldater men även 

vanliga infanterister och några få flottister.  

(Kontaktnät/Flygmaskiner/Vinddjursritt, efter första skottet) Det mullrar rejält där uppe ibland, så 
man antar att det är någonting som sprängs däruppe. Kanske en ny tunnel eller bunker?  

• (Kontaktnät/Flygmaskiner/Vinddjursritt) Några av mannarna i 57e säger dock att det där 
låter som artillerield, inte som sprängning. 

• (Flygmaskiner/Vinddjursritt/Kontaktnät) Några av flygarna i 57e säger sig ha sett en väldig 
kanonpjäs uppe i Hirschthal. 

(Kontaktnät/Flygmaskiner/Vinddjursritt) 57e har fått order att flyga spaningsuppdrag då och då, 
vilket är underligt eftersom de är en kavalleridivision, inte en artilleridivision som oftast behöver 
spaning.  

• (Kontaktnät/Flygmaskiner/Vinddjursritt/Krigsvetenskap) Fotoplåtarna har inte skickats upp 
till armékårsstaben, utan hämtats av någon annan. 

 (Flygmaskiner/Vinddjursritt/Kontaktnät, akt 3) 57 kavalleridivisionen har fråntagits patrullansvar 
från Hirschthal. 

• (Flygmaskiner/Vinddjursritt/Kontaktnät) Några piloter har sett ett tillfälligt flygfält högre upp 
i dalen, där Va-3 Volk stationerats. 

• (Spaning) Flygplanen har en svart stjärtfena med vargmotiv, som används av ”Ivanovs 
vargflock”. 
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• (Kontaktnät, Samband) Skvadronen leds av ”Svarte” Andrej Ivanov, ett meroviskt flygaräss 
och nationalhjälte. 

191a kejserliga meroviska artilleribataljonen 
191 kejserliga meroviska artilleribataljonen har för ovanlighetens skull bara en pjäs: en 
järnvägskanon av typ ZP-8 med namnet Dlinnyj Palets, ”Långa fingret”. Bataljonen lyder under 
kommendör Vjatjeslav Stobornik från Euxinska flottan, eftersom själva pjäsen har utvecklats från en 
skeppskanondesign. Under sig har han åttio artillerister från flottan, ett skyddskompani från armén 
och ett fältingenjörspluton som också omfattar tågbesättningen; totalt ca 340 man. 

Kommendör Stoborniks uppdrag är att destabilisera den saraviska fronten medelst artillerield från 
järnvägskanonen och framtvinga en våldsam reaktion från XXX armékåren genom val av mål för 
artillerielden. 

Stabsgruppen består av kommendören själv, hans adjutant, hans ställföreträdare överstelöjtnant 
Medrovitj, dennes adjutant, och två krypto- och sambandsofficerare plus två sekreterare. De har en 
stab i en vagn i tåget som gömmer sig i tunneln.  

Skyddskompaniet har tre plutoner under major Lebedev, plus fyra rekonnäsantdressiner, små 
motordrivna bepansrade och beväpnade rälsbilar som kör före och efter tåget och rapporterar hur 
spåret förhåller sig. Skyddsplutonerna säkrar området kring kanonen och bemannar dessutom de 
fyra luftvärnspjäser som tågsättet har med sig. 

16 arméflygsskvadronen 
Efter att baronessa Vizsla Stregestnaja får order att skjuta ner alla flygplan, inklusive neutrala 
Fehnmeyer-flygplan, så säger hon ifrån på skarpen. I och med det så letar Stobornik och Medrovitj 
upp någon med lite mindre skrupler som kan göra jobbet. 

De hittar en själsfrände i ”Svarte” Ivanov, ett av Meroviska kejsardömets mest berömda flygaräss. 
Stoborniks ingenjörssoldater röjer ett tillfälligt flygfält högre upp i Hirschthal, dit Ivanov och hans 16 
arméflygsskvadron, ”Ivanovs vargflock”, flyttar.  

Från det tillfälliga flygfältet så utför Ivanovs skvadron spaningsuppdrag åt 191a och står även för 
jaktskydd. Från och med då så kommer hans skvadrons flygplan med svarta stjärtfenor med vita 
vargmotiv angripa alla flygplan som närmar sig övre Hirschthal och 191a. Deras spaningsflygplan 
kommer att fotografera möjliga mål, och spaningsflygplanens eskort låter inte uppdraget riskeras. 

Ledtrådar vid möte med 16 skvadronen 
(Spaning) Flygplanen har en svart stjärtfena med en vit jagande varg i silhuett. 

• (Kontaktnät, Samband) Motivet används av ”Ivanovs vargflock”, en skvadron under ledning 
av ”Svarte” Andrej Ivanov. 

• (Kontaktnät, Samband) ”Svarte” Ivanov är känd för sin skicklighet och sin hänsynslöshet. 

Dlinnyj Palets 
”Långa Fingret” (meroviska: ”длинный палец” vilket transkriberas till ”Dlinnyj Palets”) är det 
älskvärda namnet som besättningen har givit sin kanon. Det är en av 24 byggda järnvägskanoner av 
typ ZP-8. Enbart kanonvagnen väger 218 ton. Den räfflade pipan är 21 meter lång med kalibern 283 
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millimeter. Eftersom kanonen bygger på flottans kanondesigner så bemannas den av åttio sjömän 
som är vana att hantera granater och karduser i den storleken, snarare än av artillerister som är mer 
vana vid vanliga artillerigranater. 

Den kan skjuta ett skott var fjärde minut. Granaten väger 230 kg och lämnar pipan med 1600 m/s. I 
högsta elevationen når granaten 40 km höjd, så högt att den når stratosfären. Därigenom får den en 
räckvidd på 130 km. På det avståndet har granaten en flygtid på ca en och en halv minut, och man 
måste ta hänsyn till planetens rotation när man beräknar banan. När granaten slår ner och 
exploderar så skapar den lätt en krater tio meter bred och fyra meter djup. 

Kanonen i sig kan inte riktas på sin vagn, utan eldröret pekar alltid i vagnens färdriktning. Därför 
riktar man vapnet genom att dra den fram och tillbaka i en kurva tills kanonen pekar åt rätt håll. Väl 
på plats bromsar man vagnen så att den inte rör sig. Finjusteringar på någon grad kan göras genom 
att man flytta kanonvaggan sidledes över det främre vridramverket. Rekylen får vagnen att fara 
bakåt åtskilliga meter trots bromsar. Efter skott vinschas kanonen tillbaka med en motordriven 
vinsch till eldläget för nästa skott. 

Dlinnyj Palets har extremt lång räckvidd. Som jämförelse kan sägas att de flesta haubitsar har en 
räckvidd på mellan 20 och 30 km; järnvägskanonens räckvidd på 130 kilometer är milt sagt extrem. 
Räckvidden har några konsekvenser. 

• Vapnet är ”ljudlöst”. Eftersom granaten går fortare än ljudet så kommer granaten fram först, 
därefter ljudbangen från den och sist smällen från skottet. Därför får man ingen som helst 
förvarning innan nedslaget. Vidare är räckvidden så lång att det inte är säkert att man ens 
hör skottet. Dessutom är kastbanan så hög att projektilen når stratosfären, där ljudbangen 
blir så svag att den inte når marken. Visserligen smäller det som sjutton när den skjuter, så 
är man inom 20km så kan man förmodligen avgöra varifrån ljudet kommer, och är man inom 
ca 40-50 km så hör man skottet men har svårt att avgöra annat än generella riktningen. På 
längre avstånd än så lär man inte höra någonting.  

• Precisionen är usel på långt håll. Det går att träffa en by eller stad på dess längsta räckvidd, 
om den är någorlunda stor. Däremot går det inte att träffa enskilda mål. Således är det mer 
av ett terrorvapen eller belägringsvapen än ett fältslagsvapen på de avstånden. På kortare 
avstånd, säg inom 40 km, så kan kanonen användas som belägringspjäs eller 
kustförsvarspjäs. 

Kraftsamlingen 
När det står klart att det handlar om en artilleribeskjutning, inte om partisaner, så blir generalmajor 
Gerhardt fly förbannad. Hon får visst gehör från armégruppsstaben efter att ha lagt fram en radikal 
anfallsplan, och hennes armékår förstärks så att den nästan blir en hel armé i sig: hennes fyra 
divisioner blir plötsligt tio.  

Operation Slagverk 
Operation Slagverk är namnet på generalmajor Gerhardts anfallsplan. Anfallet ska inledas på 
flankerna i norr från Nebelberg in mot Sachsthal, och i söder i Pravensee ämnar hon inleda en stöt 
mot järnvägsbron. Fyra av hennes divisioner står för dessa anfall; men dessa är egentligen bara en 
avledande manöver.  
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Det verkliga anfallet sker i mitten, strax söder om Nebelberg och strax norr om Möchen. För det 
verkliga anfallet har hon fått tillgång till fyra flygkryssare från kungliga luftflottan, som ska leda 
genombrytningen och genomföra flodövergångens mest riskabla del. De mellanlandar i sjön 
Eisensee, vari femtusen man infanteri (en hel division) lastas ombord. Planen är att de fyra 
flygkryssarna ska storma fram över linjerna och floden Sareva på låg höjd, varefter de stannar upp 
lagom mycket för att landsätta femtusen man infanteri med tillhörande utrustning. Dessa ska ta 
meroverna i ryggen och säkra ett brohuvud på andra sidan Sareva. Flygkryssarna går sedan upp i 
luften igen för att understödja infanteriet i sin uppgift. 

Samtidigt som det sker så kommer ingenjörssoldater att bygga pontonbroar över Sareva, över vilken 
man sedan för över materiel och personal för att fortsätta offensiven. Det är över dessa broar som 
tre divisioner matas över för själva offensiven: syftet är att gå söderut snabbt mot Pravensee och 
länka upp med de två divisionerna som försöker ta järnvägsbron där. Därigenom skär man av de 
meroviska trupperna i norra Saravien från resten av hären, och kan ta hand om dem sen. 

Det är en riskabel plan. Om den lyckas kan Saravien befrias, men mycket hänger på att de fyra 
flygkryssarna kan landsätta sin division och att de sedan kan understödja dem. Skulle de stoppas, 
exempelvis genom en välriktad salva från en järnvägspjäs i Hirschthal eller av merovernas samlade 
artilleri, så kommer hela offensiven aldrig ens ta fart. Även om landstigningen lyckas så kan ett 
snabbt motanfall tillintetgöra hela offensiven, i synnerhet om någon eller några av kryssarna slås ut 
innan de kan landsätta sina styrkor. Slutligen måste pontonbroarna försvaras. Om dessa förstörs så 
dör hela offensiven. 

En annan fara är att offensiven binder upp fyra kryssare och tio divisioner till Saravien. De måste tas 
någonstans ifrån och försvagar framförallt östra delen av Armégrupp Syd. Om hertig Aleksej får nys 
om saken och passar på att slå till när divisionerna är bundna så kan hela södra flanken med lite otur 
kollapsa. 

Just nu flyter armégruppsstaben med på Gerhardts heliga vrede, men får de goda skäl till att stoppa 
det – exempelvis genom att de får reda på att det är hertig Aleksejs avsikt att binda upp så mycket 
som möjligt i Hirschthal till så lågt pris som möjligt – så gör de det. 

Tidsplan för operationen 
Dag -10: Planen föredras för armégruppsstaben och fältmarskalk von Greiz. 

Dag -8: Tågen börjar rulla med de första styrkorna för Operation Slagverk. Det är totalt sex divisioner 
som ska förflyttas in. Två av dem kommer att marschera till fots, övriga fyra kommer från andra 
delar av Weldland med tåg.  

Dag -5: Marininfanteri lastas ombord på flygkryssarna i Potzoranien.  

Dag -4: Flygkryssarna avreser från Potzoranien. 

Dag -3: Flygkryssarna anländer nattetid till Eisensee. 

Dag -1: De sista enheterna kommer på plats. Spaning intensifieras vid Nebelberg och Pravensee. 
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Timmen 0, dag 0: Operationen inleds med inledande artilleribeskjutning norr om Nebelberg och i 
Pravensee. Fem timmar senare inleds anfallen, samtidigt som den slutliga upprullningen av materiel 
för landstigningen påbörjas. Luftlandsättningsstyrkan embarkerar på flygkryssarna i Eisensee. 

Dag 1: Luftkryssare lyfter från Eisensee. De stormar över floden och landsätter femtusen man med 
materiel på andra sidan Sareva och skapar en ficka, samtidigt som de beskjuter meroviska ställningar 
vid flodstranden. Stormsoldater går över floden i skydd av rök och artilleri, säkrar stranden och 
skapar ett brohuvud.  

Dag 2: Landstigna trupper och luftlandsatta trupper länkar upp och vidgar brohuvudet. 
Ingenjörstrupper börjar bygga pontonbroar. 

Dag 3: Tre divisioner, totalt 14 000 man, börjar matas över pontonbroarna. 

Dag 4: Utbrytningen från brohuvudet börjar. 

Box: Luftkryssare 
Operation Slagverk tilldelas en snabbt ihopskrapad slagstyrka om fyra luftkryssare. De smygs upp till 
Eisensee under natten och parkeras i den djupa alpsjön så att en infanteridivision kan lastas ombord, 
till den lokala befolkningens stora förvåning. Infanteridivisionen marscherar också upp under natten 
från Nebelberg. 

SMLS Admiral Friedrich von Alz: Slagstyrkans flaggskepp, Admiral von Alz, är en ny tung luftkryssare 
av Ammer-klassen, 212 meter lång och 22 meter bred, och Kungliga Luftflottans stolthet! När 
Admiral von Alz sjösattes för två år sedan så hoppades man att det skulle vara vapnet som vände 
kriget, men även om hon vann sina lagrar i slaget om Sendreland så blev det inte så. Tvärtom sänktes 
hennes systerskepp Admiral Klaus Ammer. 

Med tre ångturbiner som levererar totalt 100 000 hästkrafter så är hon kapabel att göra 32,5 knop i 
vatten och 36 knop i luften. Kryssaren kan segla 7000 sjömil på vatten och omkring 650 sjömil i 
luften. Skeppet har fyra dubbelbatterier med 20,3 cm-pjäser och en uppsättning med andra pjäser 
för flygskydd och mindre mål. Hon tar också fyra flygmaskiner för spaning och samband i en trång 
hangar mellan skorstensstacken och bryggan; pontonflygmaskinerna skjuts iväg med en katapult, 
och återbördas med lyftkran efter att ha landat på vattnet. Besättningen på 1600 man trängs med ca 
2200 man infanteri plus den utrustning som de kräver.  

SMLS Prinzessin Benedikte: Prinzessin Benedikte är det första skeppet i sin klass, en äldre 
luftkryssare med längd på 144 meter och bredd på 21,6 meter. Jämfört med modernare skepp så är 
Benedikte lite ”knubbig”. Med arton ångpannor och tre trippelexpansionsmaskiner kan hon 
produceras 27 000 hästkrafter, vilket pressar upp henne till 22 knop i vattnet och 26 knop i luften. 
Beväpningen är något oortodox, med åtta 21 cm-pjäser i två dubbeltorn på för- och akterdäck, och 
fyra enkeltorn, två på varje sida om överbyggnaden. Den 840-man starka besättningen får trängas 
med nästan tusen man infanteri plus deras utrustning. 

SMLS Gräfin Katarina von Traunstein: Gräfin Katarina är en luftkryssare av Prinzessin Benedikte-
klass, fast något nyare. De båda skeppen skiljer sig inte så mycket, utom vad gäller maskinen: ångan 
från de arton ångpannorna matas till tre stycken ångturbiner som producerar 32 000 hästkrafter, 
vilket gör att hon kan göra 25 knop i vattnet och 29 knop i luften. Liksom Prinzessin Benedikte har 
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hon en räckvidd på ungefär 5000 sjömil i vattnet, men kan göra hela 420 sjömil i luften jämfört med 
Benediktes 350 luftsjömil. Även Gräfin Katarina har tagit ombord nästan tusen man infanteri plus 
utrustning, att trängas med den 840 man starka besättningen. 

SMLS Südverania: Det minsta skeppet i slagstyrkan tilldelad Operation Slagverk är den lätta 
luftkryssaren Südverania. Südverania är bara 118 meter lång och 13 meter bred. Hon kan göra 23 
knop på vattnet och 28 knop i luften, men har bara en räckvidd på 3700 sjömil i vattnet och 410 
sjömil i luften. Beväpningen lämnar också en del att önska, med tio 105 mm-pjäser. Südveranias 
besättning på 360 man får trängas med 800 infanterister inför Operation Slagverk. 

Fördröja Operation Slagverk 
Att fördröja Operation Slagverk är svårt. Man kan be generalmajoren att vänta, men det kräver rejält 
bra argument och hon väntar inte hur länge som helst. Varje timme som går förlorad ger henne mer 
tid att förbereda och kraftsamla, men ger också fienden mer tid att gräva ner sig och ökar risken för 
att information läcker. Det är dock inte omöjligt, men hon är nog inte villig att fördröja anfallet mer 
än 24 timmar, kanske 72 om man har riktigt tunga argument. 

Man skulle även kunna fördröja Operation Slagverk genom att se till att kraftsamlingen går 
långsammare. Går man genom arméstaben eller armégruppsstaben – som man i sin tur skulle kunna 
komma åt genom att utnyttja friherrinnan Trostig på Schloss Model  – så krävs förmodligen inte lika 
tunga argument som om man går direkt till generalmajor Gerhardt. Nackdelen är att det skulle ta lite 
längre tid.  

Stoppa Operation Slagverk 
För att stoppa Operation Slagverk så krävs det att man lägger fram oomkullrunkeliga bevis på att det 
i själva verket är en fälla. För det krävs i princip att man anfaller och tar 191 artilleribataljonen med 
rumpan bar, och det är inte riktigt något som Fehnmeyer-kåren har möjlighet att göra själva. Anfallet 
mot 191a kräver alltså hjälp. Några möjligheter skulle kunna vara kosackerna i 57 kavalleridivisionen, 
eller att man får den hjälp som krävs av fältmarskalk von Greiz vid armégruppsstaben eller general 
Röse vid arméstaben, under ursäkten att det är väpnad spaning bakom fiendens linjer.  

När bevisen har kommit fram så ska man också lägga fram dem för antingen generalmajor Gerhardt 
eller armégruppsstaben eller arméstaben. Lägger man fram dem för generalmajor Gerhardt så kan 
hon själv hindra Operation Slagverk utan att förlora ansiktet. Lägger man fram dem för 
armégruppsstaben eller arméstaben så kommer de att stoppa Gerhardt, men det innebär å andra 
sidan att hon förlorar ansiktet och rollpersonerna får en farlig fiende. 

Storma Långa Fingret 
Om rollpersonerna väljer att storma Långa Fingret så kan det i stort sett ske på fyra sätt: 

• Rollpersonerna deltar inte alls 
• Rollpersonerna bidrar med flygunderstöd 
• Rollpersonerna slåss på marken 
• Några rollpersoner slåss på marken, några i luften 

Motståndarsidan består av ca 340 man plus upp till tolv flygplan. Även om ”bara” 200 man är 
”riktiga” infanterister (resten är artillerister som hanterar kanonen, ingenjörssoldater som kör tåg 
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och bygger järnväg plus en stabsgrupp) så är det lite väl mycket för kanske ett halvdussin 
rollpersoner. Dessutom är Ivanovs vargflock bland de bästa flygarna som finns. Lite hjälp kan vara en 
bra idé. 

Den weldländska 26 alpjägarbataljonen har 800 man som kan hjälpa i ett anfall. De har en bit att 
färdas, så det är tveksamt om de kan nå fram i tid. Dessutom måste de färdas över fientligt 
territorium. Kan man övertyga någon – exempelvis fältmarskalk Greiz vid armégruppsstaben eller 
general Röse vid arméstaben – att låna någon av flygkryssarna så kan man få dem på plats. Det kan 
också krävas lite fulspel för att generalmajor Gerhardt inte ska få spel när folk saboterar hennes 
plan. Och även om allt klaffar så är 800 man mot 200 befästa försvarare ganska tufft, även om 
alpjägarna är elitsoldater. 

Kan man låna den meroviska 57 kavalleridivisionen så har man ett bättre läge. De är närmare, 
förflyttar sig snabbt på egen hand och har dessutom eget flygunderstöd. Å andra sidan så ska de 
övertygas att anfalla sina egna. Det tar fortfarande tid att förflytta folk, i synnerhet i mängd, och man 
kan heller inte överge sina positioner rakt av, men en bataljon (säg ca 600 man) eller så ska man nog 
kunna avvara. Det är dessutom lagom många för en snabb marsch upp i Hirschthal och är förlagda 
alldeles i Hirschthals mynning. 

Femte flottiljens skyddsgrupp om 26 man är på tok för liten för ett sådant företag. Kan man få hjälp 
från andra flottiljer så kanske man kan skrapa ihop något kompani, men det tar förmodligen för lång 
tid och räcker inte långt mot 200 man i befästa positioner.  

Flyghjälp är lite lättare att få tag på. Schloss Model har två skvadroner, totalt sexton flygplan, som 
definitivt kan sättas in för ett sådant här syfte. Det går även att ta hjälp av 57e, som lätt kan sätta in 
en skvadron eller två om man lyckas övertyga baronessa Stregestnaja. 

Rollpersonerna deltar inte: Om rollpersonerna inte deltar alls så kan det bero på att de inte har 
någon aning om vad som händer, alternativt väljer att inte delta av olika skäl. Har de gett upp 
äventyret så finns det ingenting som hindrar generalmajor Gerhardt att falla i fällan. Operation 
Slagverk kommer att genomföras varvid hertig Aleksej genomför sin offensiv. 

Att de inte deltar kan också bero på att de har delegerat anfallet till andra, exempelvis den 
meroviska 57 divisionen och/eller den weldländska 26 alpjägarbataljonen. I så fall genomförs 
stormningen, och huruvida det lyckas beror på styrkeförhållandena. Förmodligen är det vettigast att 
anfallet lyckas varefter rollpersonerna kan undersöka slagfältet för att finna bevis. 

Rollpersonerna deltar i flyganfall: Stobornik kommer att kalla in sitt eget jaktskydd vid flyganfall, 
oavsett om det är rollpersonerna eller spelledarpersoner som flyger. Om det är rollpersoner som gör 
flyganfallet så sätter man upp en flygstrid med en bra eller två dåliga meroviska fiender mot varje 
flygande rollperson. Sikta på ungefär jämbördiga handlingspoängsummor.  

Det finns också markmål att bekämpa för flygande rollpersoner. Här är några exempel: 

• Rekonnässantdressiner som fungerar som maskingevärsnästen. 
• Vanliga maskingevärsnästen. 
• Två luftvärnsvagnar med luftvärnspjäser. 
• Ammunitionsvagnen, med krutkarduser och granater. 
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• Fältkanoner. 

Zon Luftvärnets intensitet 
Anfallszon 6 
Utflygszon 4 
Patrullzon 2 
Yttre zon – 
Tabell: Zoner och luftvärn vid flyganfall mot marken. Minska Intensitet med 2 för varje luftvärnsvagn 
som slås ut. Det som är kvar när båda vagnarna är utslagna motsvarar sporadisk eld från 
handeldvapen. 

Om rollpersonerna inte deltar i markanfallet så kan lämpligen några av markmålen vara viktiga 
stödjepunkter. Fältkanonerna är vanliga tolvpundskanoner som är förödande mot oskyddat kavalleri, 
till exempel. Stoppas markanfallet upp av dessa så måste de slås ut med en välriktad bomb eller 
maskingevärssalva. Samtidigt försöker ju det meroviska jaktflyget understödja sin sida med attacker 
mot markanfallsstyrkan. Rollpersonerna måste slå ut två av markmålen för att markstriden ska 
lyckas, eller ett av markmålen och driva bort fientlig jakt. 

Rollpersonerna deltar i markstriden: Rollpersoner som deltar i markstriden kommer att vara en del 
av ett mindre slag. Själva striden som blir är rätt omfattande, och löses bäst som en sammansatt 
handling för färdigheterna Ledarskap, Krigsvetenskap, Spaning, Samband och Resurser. Svårigheten 
är 15 om man skrapar ihop ett kompani, 12 om man har en bataljon och 9 om man har två 
bataljoner. 

• Undermålig kvalitet (inget eller ett lyckat slag) innebär att anfallet slås tillbaka.  
• Låg kvalitet (två lyckade slag) innebär att fienden drivs bort, men först efter att fienden 

förstört bevismaterial som order och kodböcker och sabotera pjäsen. Det innebär att man 
inte får några fler ledtrådar än att det finns ett vrak av en järnvägskanon. Rollpersonernas 
sida lider också svåra förluster. 

• Marginell kvalitet (tre lyckade slag) innebär att fienden drivs bort och kanonen tas intakt. 
Man kan också hitta någon av ledtrådarna med extraledtrådar. Rollpersonernas sida lider 
signifikanta förluster.  

• God kvalitet (fyra lyckade slag) innebär att fienden drivs bort relativt snabbt med acceptabla 
förluster. Samtliga ledtrådar finns tillgängliga. 

• Superb kvalitet (fem lyckade slag) innebär att fienden drivs bort snabbt och att flera i 
ledningen tas tillfånga levande. Samtliga ledtrådar finns tillgängliga. 

Ett misslyckat slag kan göras om till ett lyckat slag medelst en vanlig strid. Sätt upp en stridsscen 
kring järnvägskanonen och utkämpa den striden som vanligt. Zoner kan vara vardera sidan om en 
vagn, på en vagn, i en vagn, maskingevärsnästen, mellan två vagnar etc.  

Anfallsstyrkan består rollpersonerna plus en soldat till per spelare. Varje spelare får ett 
spelledarpersonskort med en soldat att hantera utöver sig själv. Försvarsstyrkan balanseras mot 
detta, med fyra soldater som hanterar två maskingevär och ett antal artillerimatroser för att 
balansera upp handlingspotterna. 

Om rollpersonerna vinner den striden så tar de pjäsen intakt (oavsett vad kvaliteten säger) och gör 
om ett misslyckat slag till ett lyckat. 
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/* Skiss över slagfältet. Det finns ett maskingevärsnäste, ett lokomotiv, kanonpjäsen, en 
ammunitionsvagn och en ammunitionsdressin. */ 

Rollpersonerna deltar i både mark- och flygstrid: Om några rollpersoner gör flygstriden och några 
gör markstriden så gör man precis som ovan. Den enda skillnaden är att en lyckad markattack också 
kan göra om ett misslyckat slag för markanfallet till ett lyckat. Markanfallet kommer att vara svårare 
eftersom det är färre rollpersoner i det. De spelare som flyger får istället bara spela 
spelledarsoldater i markanfallet, inte sina rollpersoner. Flygande rollpersoner kan bara bidra med 
slag för Krigsvetenskap och Spaning i det sammansatta slaget. 

Ledtrådar efter framgångsrik stormning av Långa Fingret 
(Leta) 191 artilleribataljonen lyder direkt under frontstaben och hertig Aleksej. 

• (Leta) 191 artilleribataljonen har som direkt uppgift att destabilisera den saraviska fronten 
genom att angripa militära och civila mål i området. 

(Leta) Det finns gott om underrättelsematerial om potentiella mål. 

• (Spaning) Det finns kartor med utmärkta mål. 
• (Spaning) Flertalet mål har spanats av från luften. 
• (Leta, Samband) En hel del underrättelser kommer från den weldländska armékårsstaben. 
• (Leta, Samband) En hel del underrättelser kommer från andra källor i västra Saravien, 

förmodligen spioner. 

Avslut 
På ett eller annat sätt så tar äventyret slut, antingen genom att rollpersonerna stoppar Operation 
Slagverk, eller genom att Operation Slagverk genomförs. 

Om Operation Slagverk avbryts eller hindras 
Det uppenbara resultatet om Operation Slagverk avbryts eller hindras är att fronten mer eller 
mindre bibehålls. Det kan hända att det finns ett fotfäste på andra sidan floden Sareva om 
operationen hinner påbörjas innan den avbryts. Eftersom meroverna måste stänga in det fotfästet 
så innebär det att de förstärker det området och befäster det. Det leder till att beredskapen ökar ett 
snäpp (se nedan), om man inte kan förhandla ett tillbakadragande över floden. 

Om Operation Slagverk stoppas så bör man beakta minst tre relationer till spelledarpersoner. 

Generalmajor Dmitri Mysjkin: Generalmajor Mysjkin kommer oavsett vad som händer i övrigt att 
hålla rollpersonerna i högaktning, eftersom han slipper en invasion. Om de dessutom har stoppat 
191 artilleribataljonen så blir han inte mindre ledsen – 191a är ett intrång i hans jurisdiktion, och han 
tycker inte om att bli trampad på tårna på det sättet. Rollpersonerna får en allierad gentemot hertig 
Aleksej i framtida konfrontationer, och deras arbete på den meroviska sidan blir klart mycket lättare. 

Generalmajor Adelheid Gerhardt: Relationen gentemot generalmajor Gerhardt beror mycket på hur 
diplomatiska rollpersonerna är. Om de helt enkelt kör över generalmajoren så kommer de att ha 
skapat sig en bitter fiende som kommer att motarbeta dem bakom kulisserna. Om de däremot ger 
generalmajoren en möjlighet att dra sig ur Operation Slagverk med äran i behåll, till exempel genom 
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att lägga fram bevisen från 191a så att hon själv inser att hon blivit provocerad av fienden, så slipper 
de den fiendskapen även om hon inte blir vänligare mot dem. 

Hertig Aleksej: Om operationen stoppas på grund av rollpersonerna, och i synnerhet om det sker 
genom något som drar uppmärksamheten till sig (exempelvis genom att 191 artilleribataljonen 
stormas), så kommer hertigen att uppmärksamma rollpersonerna och Femte Flottiljen bra mycket 
mer. Även om de än så länge fortfarande betraktas som småskit så har de bevisat att de är 
kompetent småskit, och något som man behöver ha ögonen på i framtiden. 

Om Operation Slagverk genomförs 
Om Operation Slagverk genomförs så kommer två saker hända. För det första bryter västalliansen 
igenom fronten över floden Sareva och börjar pressa upp dem mot nordöst upp i bergen. Efter 
någon vecka när striden står som hårdast och Weldland börjar föra fram reserver så slår hertig 
Aleksej till mot Bosporien i en flodövergång och landstigning från Euxinska havet. Västalliansens 
trupper kämpar en hård reträttstrid fram till Prasjtane, där en hastigt uppsatt försvarslinje förstärkt 
av de fyra flygkryssarna och element från XXX armékåren lyckas tillfälligt stämma i bäcken. Efter 
totalt tre veckors strid har det ockuperade Saravien befriats i utbyte mot nordöstra hörnet av 
Bosporien, och ett spänt stillestånd återuppstår. Femte flottiljen får flyttas till en ny plats och får ett 
nytt bevakningsområde. 

Generalmajor Dmitri Mysjkin: Hur förhållandet med generamajor Mysjkin fortsätter beror på hur 
rollpersonerna bemötte honom. Om de faktiskt gjorde ett gott försök men misslyckades så kommer 
relationen med Fehnmeyer-kåren i alla fall inte försämras.  

Generalmajor Adelheid Gerhardt: Generalmajor Gerhardt kommer inte ha mycket till övers för 
rollpersonerna. Med stor sannolikhet så kommer rollpersonerna och Fehnmeyer-kåren som bäst 
uppfattas som grus i maskineriet som inte lyckades stoppa hennes plan. Dessutom kommer hon ha 
så pass mycket pondus att hon fortsättningsvis gör livet mycket svårare för Fehnmeyer-kåren. 

Hertig Aleksej: Om rollpersonerna inte stoppar Operation Slagverk så kommer hertig Aleksej aldrig 
få upp ögonen för rollpersonerna. De är ju bevisligen inte ett problem. Dessutom har han viktigare 
saker för sig, som att bryta igenom den högra flanken. 

Övriga relationer 
57e kavalleridivisionen: Om rollpersonerna samarbetar med 57e kavalleridivisionen för att stoppa 
191 artilleribataljonen så har de skaffat sig goda kamrater på den meroviska sidan.  

26 alpjägarbataljonen: Beroende på förhandlingar och om de deltog i en eventuell stormning så kan 
relationen gentemot det här förbandet också stärkas. 

Beredskap 
Beredskap sjunker ett steg om minst ett av följande villkor uppfylls.  

• Påvisa kopplingen mellan hertig Aleksej och 191 artilleribataljonen. 
• Påvisa att skotten med Långa Fingret är en avledande manöver för ett anfall i öst innan 

anfallet börjar. 
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• Övertyga 57 kavalleridivisionen att ingripa mot 191 artilleribataljonen eller att inte försvara 
den. 

Beredskap höjs ett steg om minst ett av följande villkor uppfylls:  

• Generalmajor Adelheid Gerhardt startar Operation Slagverk och står kvar på östbanken av 
floden Sareva när äventyret är över. 

• Ledningen i Saravische Freiheit avrättas. Däremot höjs inte Beredskap om de sitter i 
fängelse. 
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Spelledarpersoner 
Merover 

Generalmajor Dmitri Mysjkin, chef Semoroska-kåren 
 Mentor,  Trött, ( Resurs) 

Dmitri Mysjkin för befäl över Semoroska-kåren. Han är en gammal krigshäst, inte taktiskt briljant 
men tålmodig och erfaren. Han skulle helst se att kriget tog slut, eftersom han ser att avsaknaden av 
ordentlig successionsordning kommer att leda till inbördeskrig, och Meroviska kejsardömet behöver 
verkligen ta itu med problemet kring tsar Nikolajs vacklande hälsa. Därför leder han en avspännande 
strategi vid den saraviska fronten. 

På senare tid så har han fått en hel del underliga order från fronthögkvarteret under hertig Aleksej, 
och han är synnerligen oroad över den artilleribataljon som står i hans område men inte under hans 
befäl. 

Generalmajor Dmitri Mysjkin 
Attribut Färdigheter  
Kraft ±0 Sinne +3 Etikett +2 Navigation +2 
Kvickhet ±0 Själ ±0 Humanistisk vetenskap +4 Ritt +2 
Finess +2 Hjärta +2 Kontaktnät +4 Samband +2 
 Ledarskap +4 Skytte +4 
 Artilleri +4 Spaning +2 
 Vältalighet +4 Krigsvetenskap +6 
Modersmål Meroviska 
Inlärda språk Weldländska, fenniska 
Akademiska språk Saxländska, langosinska, klassisk tiberiska 
Befälsgrad   Dekorerad  Veteran  

Kommendör Vjatjeslav Stobornik, chef 191 kejserliga artilleribataljonen 
 Skuggan,  Hedersam 

Kommendör Stobornik är en strikt och rakryggad gammal flottofficer av det gamla virket som har 
insett att hans karriär är i zenit just nu. Det är alldeles för kostsamt att riskera flygslagskeppen, vilket 
slaget om Sendreland visade med önskvärd tydlighet, så de stannar mest i hamn numera. Det 
innebär att till skillnad från armén så finns det inte så mycket utrymme för avancemang i flottan 
numera, och trots att han är så nära amiralsgraderna man kan komma så är risken stor att han aldrig 
kommer att få någon, speciellt om kriget faktiskt tar slut.  

Stobornik drivs inte av någon särskild fiendskap mot västalliansen. Tvärtom respekterar han dem 
som dugliga kämpar och han känner flera av dem på västsidan. Hans inblandning i planen är att han 
bedömer möjligheten för fortsatt karriär som störst om han stödjer hertig Aleksej. Aleksej är den 
tronpretendent som har störst möjlighet till handling om kejsar Nikolajev dör och därmed störst 
möjlighet att bli krönt till Merovis nya kejsare. Om det händer så är det inte en dum idé att ha en 
tjänst hos kejsaren att hösta in, speciellt inte med avseende på karriären.  
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Stobornik anser att han är född för ett större syfte. En nystart för Meroviska kejsardömet under den 
kommande kejsar Aleksej är det som han väntar och hoppas på. 

Kommendör Vjatjeslav Stobornik 
Attribut Färdigheter Artilleri +6 
Kraft -1 Sinne +2 Elektroteknik +2 Navigation +6 
Kvickhet -1 Själ +1 Fältarbeten +2 Samband +4 
Finess +3 Hjärta +1 Kamouflage +2 Spaning +4 
 Ledarskap +6 Stridsvana +2 
 Markfordon +2 Vältalighet +2 
Modersmål Meroviska 
Akademiska språk Saxländska 
Karaktärsdrag  
Veteran   Livskris  Respekterad  

Överstelöjtnant Yuri Medrovitj, ställföreträdande chef 191 kejserliga 
artilleribataljonen 
 Motstånd,  Hatisk 

Om kommendör Stobornik drivs av karriärlusta så drivs överstelöjtnant Medrovitj av hat. Han har 
sett så många soldater dö på slagfältet och han hatar arvfienden som återigen driver kejsardömet till 
ruinens brant.  

Han är inte förtjust i kommendör Stobornik, som han anser vara en snobb i flottan som aldrig sett 
vad lidande på slagfältet är. Enligt Medrovitj borde operationen ha varit en armé-historia från första 
början, och han anser att den där grejen med att kanonen härstammar från flottans designer bara är 
löjligt. 

Överstelöjtnant Yuri Medrovitj 
Attribut Färdigheter Artilleri +4 
Kraft +1 Sinne +2 Teknik +2 Markfordon +4 
Kvickhet +1 Själ +2 Fältarbeten +6 Navigation +2 
Finess +1 Hjärta +2 Kamouflage +2 Samband +4 
 Kontaktnät +2 Skytte +4 
 Krigsvetenskap +6 Spaning +4 
 Ledarskap +2 Stridsvana +4 
Modersmål Meroviska 
Akademiska språk Weldländska 
Karaktärsdrag  
Veteran  Impulsiv  Bitter  

Major Evgenij Lebedev 
�Hinder,  Soldat,  Stenhård, 

Major Lebedevs ansvar är skyddet av artilleripjäsen Långa Fingret, och för det syftet har han ett 
kompani om tre plutoner under sig som ser till att kanonen är säker.  

Major Lebedev är en plikttrogen soldat. Han gör sitt jobb så som han har blivit beordrad att göra det, 
och han föredrar att fokusera på uppgiften och målet. Därför tolererar han inte att hans soldater 
sysslar med annat än sin uppgift. Han slår mycket hårt mot plundring och andra excesser, inte för att 
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det är moraliskt fel utan för att det stjäl fokus från uppgiften. Han har låtit piska en soldat nästan till 
döds på grund av att han antastade en saravisk flicka. I major Lebedevs värld ska en soldat tänka på 
fienden och hur uppgiften ska slutföras, inte på sprit, kvinnor och plundrade rikedomar.  

På grund av hans plikttrogenhet så finns han också där framme vid fronten tillsammans med 
mannarna. Han genomlider samma umbäranden som de, med små ransoner och lång tid mellan 
rakningar och klädbyten och tvätt. Han finns där i skyttevärnen tillsammans med dem och tar samma 
risker när kulorna flyger. 

Det gör att soldaterna är kluvna till Lebedev. De avskyr hans strikthet och önskar att han kunde låta 
dem ha lite kul, men å andra sidan så respekterar de honom och lyder honom in i döden. 

Major Evgenij Lebedev 
Attribut Färdigheter Vältalighet +´2 
Kraft +2 Sinne +1 Färltarbeten +4 Närstrid +4 
Kvickhet +2 Själ +2 Krigsvetenskap +2 Ritt +4 
Finess +2 Hjärta ±0 Ledarskap +6 Samband +2 
 Markfordon +2 Skytte +6 
 Teknik +2 Spaning +4 
 Navigation +2 Stridsvana +2 
Modersmål Meroviska 
Akademiska språk Weldländska 
Karaktärsdrag  
Plikttrogen  Hård   

Typisk merovisk flottartillerist 
Den typiske flottartilleristen ser malplacerad ut vid en järnvägskanon uppe i de saraviska bergen. 
Han bär visserligen arméns grå vapenrock, men under den finns flottans marinblå jacka med blåvit 
krage, och därunder flottans tvärrandiga blåvita undertröja, telnjasjka. Han har också marinblå 
skeppsmössa. Han är också obeväpnad – det är bara marinsoldaterna som har vapen i flottan. I de 
fall han hanterar vapen alls så är det artilleripjäser, och då talar vi kranar och hissar för att lyfta 
granater och krutkarduser, och noggranna inställningar av riktning och elevation. Tvingas han 
använda vapen så är det ett gammalt gevär som han inte är fullt tränad på. 

Spelledarpersonsformulär 
Attribut Färdigheter Teknik +2 
Kraft ±0 Sinne -2 Skytte +2 Artilleri +2 
Kvickhet -2 Själ +2 Spaning +6 Språk +2 
Finess +3 Hjärta ±0 Navigation +2 Uthållighet +2 
Modersmål Meroviska 
Inlärda språk Saxländska 
Karaktärsdrag  
Sjöben  Telnjasjka   

Typisk merovisk infanterist 
Den typiske meroviske infanteristen är en inkallad bondpojke (90% av meroviska undersåtar är 
bönder) som före inkallelsen inte varit längre bort än till närmaste storstad och i de flesta fall inte 
gått i skolan. Väldigt få av dem talar något annat än meroviska. De flesta skulle nog helst åka hem 
igen om de fick välja, men eftersom de inte får så är moralen rätt tröstlös. 
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Spelledarpersonsformulär 
Attribut Färdigheter Teknik +2 
Kraft +1 Sinne -2 Skytte +4 Fältarbeten +2 
Kvickhet ±0 Själ +2 Spaning +6 Uthållighet +2 
Finess +2 Hjärta ±0 Navigation +2 Artilleri +2 
Modersmål Meroviska 
Karaktärsdrag  
Inkallad  Obildad   

Typisk merovisk trängsoldat 
Trängsoldaten är, som alla andra meroviska soldater, inkallade och oftast bondpojkar. Det är de 
större och kraftigare pojkarna som blir trängsoldater. Deras jobb är nämligen att transportera saker: 
lasta, bära, stapla, föra lager och lasta om, samt även en hel del underhåll och reparationer. De är 
vanligen obeväpnade. Om det behövs så greppar de vilket vapen som än ligger tillgängligt för 
stunden. 

Spelledarpersonsformulär 
Attribut Färdigheter Teknik +4 
Kraft +3 Sinne -1 Skytte +2 Fältarbeten +6 
Kvickhet ±0 Själ +1 Spaning +2 Uthållighet +4 
Finess ±0 Hjärta ±0 Navigation +2  
Modersmål Meroviska 
Karaktärsdrag  
Outtröttlig  Obildad   

”Svarte” Andrej Ivanov 
�Hinder,  Flygaräss 

”Svarte” Ivanov har fått sitt namn från det helsvarta flygplan som han flyger. Han är något av en 
nationalhjälte i Meroviska kejsardömet med nittiosex bekräftade nedskjutningar. Han är också en 
hänsynslös flygare, inte för att han hatar weldländare och urenier, utan för att han inte tar några 
risker. 

Hans taktiker är enkla: anfall ur överläge, helst med solen i ryggen eller ur bakhåll; avsluta ett anfall; 
skjut i sista sekunden när du är säker på att träffa; sikta mot piloten, och anfall i grupp. Dessa och 
några andra enkla regler drillar han in i sina flygare i 16 skvadronen, och många av dem är också 
namnkunniga flygaräss på egna meriter. 

Även om han inte har någon adlig härkomst så har han en viss aristokratisk utstrålning. Han vet om 
hur skicklig han är och uppträder därför tämligen överlägset. Han ser det inte som mer än rätt att 
skjuta ner dem som utmanar honom men som är sämre, och han har inte några skrupler med detta. 

”Svarte” Andrej Ivanov 
Attribut Färdigheter  
Kraft +1 Sinne +1 Flygmaskiner +6 Samband +2 
Kvickhet +2 Själ +2 Ledarskap +4 Kontaktnät +2 
Finess +2 Hjärta -1 Stridsvana +4 Krigsvetenskap +2 
 Närstrid +4 Markfordon +2 
 Jaktflygvapen +4 Teknik +2 
 Spaning +4 Skytte +4 
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Modersmål Meroviska 
Akademiska språk Weldländska 
Hänsynslös  Hjälte  Veteran  

Typisk flygare i Ivanovs vargflock 
Flygarna i Svarte Ivanovs skvadron har allihop den svarta stjärtfenan med vargmotivet. Många av 
dem är namnkunniga äss som fruktas av västalliansens flygare varhelst de stationeras. 

Spelledarpersonsformulär 
Attribut Färdigheter Spaning +2 
Kraft ±0 Sinne +1 Flygmaskiner +6 Krigsvetenskap +2 
Kvickhet +1 Själ ±0 Skytte +4 Uthållighet +2 
Finess +2 Hjärta ±0 Stridsvana +4 Navigation +2 
 Jaktflygvapen +4 
Modersmål Meroviska 
Karaktärsdrag  
Flygaräss  Berömd   

Brigadgeneral Grigorij Smusjkevitj, chef 57e kavalleridivisionen 
�Hinder,  Kosack 

Överste Smusjkevitj är en gammal kosack som helst skulle spränga fram över stäppen med shashkan 
dragen och hela divisionen bakom sig. Men nu sitter han fast i Saravien, i en armé där kavalleriet 
mest duger för spaning och inte ens det, i en terräng som han hatar bakom en flod och en 
skyttegravslinje som helt stoppar hans användbarhet. Han känner verkligen inte att han har i det här 
kriget att göra, och han är frustrerad av den anledningen. 

Men han ser också till framtiden, och hans niece Vizsla och hennes anammande av flyget utgör 
hoppet för framtiden. Han gör vad han kan för att uppmuntra och stötta flygets utveckling hos 
kosackerna, och att Vizsla så oreserverat tagit flyget till sig gör honom glad. Själv är han för gammal 
för sådant. 

Om rollpersonerna vill ha Smusjkevitjs hjälp i ett anfall mot 191 artilleribataljonen så krävs bra 
argument för att han ska gå med på det, men han är inte omöjlig. Att Fehnmeyer-kåren frågar gör 
att han tar det under övervägande, men han vill fortfarande ha mycket goda skäl till det. 

Brigadgeneral Grigorij Smusjkevitj 
Attribut Färdigheter  
Kraft ±0 Sinne +1 Ledarskap +6 Ritt +4 
Kvickhet +2 Själ +1 Stridsvana +6 Krigsvetenskap +2 
Finess +2 Hjärta +2 Fältarbeten +4 Markfordon +2 
 Närstrid +4 Navigation +2 
 Skytte +4 Samband +2 
 Spaning +4 Vältalighet +2 
Modersmål Meroviska 
Akademiska språk Weldländska 
Gammal   Edsvuren  Respekterad  

Baronessa Vizsla Stregestnaja, överstelöjtnant, chef 57 divisionens 3 brigad 
�Joker,  Kosackprinsessa 
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Baronessan Stregestnaja är en livfull och färgstark kvinna, av adlig börd men också med kosackblod i 
ådrorna. Hon skulle förmodligen ha varit minst överste eller brigadgeneral om hon hade varit man, 
men det struntar hon i: hon har en adelstitel och ett antal krigsdekorationer att luta sig mot om 
någon kollega blir för chauvinistisk. 

Hon har utvecklat en taktik för markanfall inom divisionen som till stor del motsvarar 
kavalleristormningarna i tanke. Flyget far fram på låg höjd i en kolonn av tre- eller fyrgrupper i linje 
med anstormning av infanteri och kavalleri. Istället för att stödja anstormningen och reagera mot 
mål som hindrar infanteriet, så anfaller de proaktivt varje fiendemål i anfallets riktning med 
maskingevär och bomber, för att på så sätt bana väg för marktrupperna. När en flygmaskin har 
släppt sina bomber så viker de av för att släppa fram nästa våg. Det är en taktik som är väl anpassad 
för flottiljens Pa-6 Orel. 

Baronessan är i första hand lojal mot kosackstammen, och sätter stammen före tsar Nikolaj. Hon tar 
inte lätt på oförrätter heller, och låter sällan en gammal skymf ligga glömd.  

Baronessan har av princip ingenting emot Fehnmeyer-kåren, och hon beundrar dem och deras 
idealism och strävan. Hon har dock inga tankar på att gå med kåren eftersom hennes lojalitet ligger 
hos kosackstammen, men kan stödja dem så länge som de inte hotar stammen. 

Baronessa Vizsla Stregestnaja 
Attribut Färdigheter  
Kraft ±0 Sinne ±0 Flygmaskiner +6 Stridsvana +4 
Kvickhet +2 Själ +2 Jaktflygvapen +4 Kontaktnät +2 
Finess +2 Hjärta +1 Ledarskap +4 Krigsvetenskap +2 
 Närstrid +4 Markfordon +2 
 Skytte +4 Teknik +2 
 Spaning +4 Samband +2 
Modersmål Meroviska 
Akademiska språk Weldländska 
Hetlevrad   Adligt blod  Attraktiv  

Typisk kosackflygare 
Den typiske kosackflygaren skiljer sig egentligen inte så mycket från alla andra flygare. Den stora 
skillnaden är shashkan som han oftast tar med sig upp i luften. En viss mental skillnad finns, 
eftersom kosackerna är ett krigarfolk och därför fostras till mod och våghalsighet. 

Spelledarpersonsformulär 
Attribut Färdigheter Spaning +2 
Kraft ±0 Sinne +1 Flygmaskiner +6 Krigsvetenskap +2 
Kvickhet +1 Själ ±0 Skytte +4 Uthållighet +2 
Finess +2 Hjärta ±0 Stridsvana +4 Navigation +2 
    Jaktflygvapen +4 Närstrid +2 
Modersmål Meroviska 
Karaktärsdrag  
Flygaräss  Berömd   
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Typisk kosackkavallerist 

Weldländare 

Generalmajor Adelheid Gerhardt, chef XXX armékåren 
 Weldländare,  Hetsporre, ( Motstånd) 

Den femtiosexåriga generalmajoren är en av Weldlands få högre kvinnliga officerare. Hon har nått 
sin position trots sitt kön genom lika stora delar militärt geni och brännande hat gentemot 
merovierna. Hon är en av dem som är mest emot vapenstillestånd och fred, men hon vet också att 
hon inte har ett bra läge för en motoffensiv. Än så länge håller hon sig lugn, så länge som merovierna 
inte skjuter på henne. 

Generalmajor Gerhardt är ett befäl som vet hur man blir heligt förbannad, och har en förmåga att 
använda svordomar och runda ord på ett sätt som inte passar sig för kvinnor. Hon tolererar heller 
inte skämt om hennes egen person, och hon har inte mycket till övers för feghet. 

Det gör att hon är lite av en hatad älskling i pressen, som hellre rapporterar om hur hon bötfäller 
soldater som inte bär hjälm och inte rakar sig dagligen, snarare än hur hon ser till att soldater under 
hennes befäl har garanterad brevutdelning till och med vid fronten, förtur till varm mat och varma 
duschar, regelbundna uniformsbyten och väl tilltagna permissioner och avlösningar. Hon har stor 
respekt för sina soldater – en respekt som är ömsesidig – och är medveten om sanningen i det gamla 
soldatordspråket ”en här marscherar på sin mage”. När sanningen ska fram så är hon en suverän och 
respekterad befälhavare som framförallt har förmågan att greppa möjligheterna när de dyker upp 
och exploatera dem.  

När saker börjar explodera utan synbar anledning blir hon först skitförbannad och börjar leta upp 
saraviska frihetskämpar för att skipa rättvisa. När det visar sig att det är artilleri, förmodat meroviskt, 
så börjar hon istället förbereda ett anfall.  

Reinhart Sticke, borgmästare i Eisensee 
 Resurs,  Folkviljan 

Borgmästare Sticke är en korpulent herre med osannolik mustasch och runda glasögon, och 
oklanderligt klädd i bonjour och hög hatt i sitt ämbete. I officiella sammanhang bär han band och 
ämbetstecken ovanpå frackrocken. Trots sitt lätt löjeväckande utseende så är han en kompetent 
herre som tar sitt ämbete på största allvar. 

Han är inte helt förtjust i att 26 alpjägarbataljonen är kvar i Eisensee, eftersom han tror att det gör 
Eisensee till ett mål för merovierna.  

Kapten Oscar Schiller, polismästare i Eisensee 
 Resurs,  Lagen 

Polisväsendet i Weldland delas grovt in i tre sorter: militärpolis, skyddspolis och gendarmeriet. 
Skyddspolisen är en civil myndighet som verkar i de större städerna med att hålla ordning och utreda 
brott. Militärpolis utreder brott i hären och har viss ordningsverksamhet, huvudsakligen som 
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trafikpolis och skyddsvakt. Gendarmeriet gör ungefär samma sak som skyddspolisen, fast på 
landsbygden och som en del av armén. Kapten Schiller tillhör gendarmeriet och har därför en militär 
grad. Till sitt förfogande har han två konstaplar och ca 30 inkallade ungdomar i Landsturm Eisensee. 

Den 56-årige Schiller är en ordningssam och vänlig människa. Han skulle helst se att det var lugn och 
ro, och på så sätt är Eisensee hans lyckträff. Det är sällan han behöver ta itu med värre saker än 
berusade officerare som emellanåt blir lite för närgångna gentemot värdshuspersonalen, men det 
kan han hantera. 

Typisk Landsturm-soldat 

Överste Hans Müller, chef 26 alpjägarbataljonen 
 Hinder,  Officer, ( Resurs) 

Överste Hans Müller är en blond blåögd tvättäkta soldat, som hade kunnat vara en affischpojke om 
han hade varit yngre och inte lika väderbiten. Nu är han dock en erfaren soldat som stigit genom 
graderna genom skicklighet, tur och ihärdighet i kriget i bergen. Han vet hur man bemästrar 
elementen, mannarnas moral och fiendens eld. Trots sina 46 år kallas han för ”farfar” av mannarna. 

Müller hade en lovande karriär som alpinist när kriget bröt ut och hade redan då bestigit de högsta 
topparna på två kontinenter. Men sen ändrade kriget det, och han blev soldat och sedermera 
alpjägare, och han har tillämpat sina alpinistkunskaper på soldatlivet och utvecklat bergskrigföring 
till en konst. Han har fått till stånd en utvecklad och förbättrad träning för alpjägare så att de kan 
agera i de svåra klimaten på bergstopparna och samtidigt vara effektiva soldater. Till skillnad från 
den generella infanteristen som bara behöver kunna skjuta, gräva och marschera så måste 
alpjägaren klara av kyla, snö och hårda vindar, och måste dessutom bära eller dra all utrustning själv. 
I och med den utvecklingen som till stor del skett genom Müllers försorg, så har alpjägarna 
förvandlats till en elitkår i den weldländska hären. Det är inte en slump att meroverna kallar honom 
för ”bergsdjävulen”.  

Typisk weldländsk alpjägare 

Partisaner 
De partisaner som generalmajor Adelheid Gerhardt låter gripa är huvudsakligen medlemmar i 
Saravische Freiheit eller i liknande patriotiska frihetskämpar. De flesta betraktar den weldländska 
hären som en ockupationsmakt, och ser gärna att de kastas ut. 

Matthias Locke, ledare för Saravische Freiheit 
 Revolutionär,  Civilist,  Förläggare, ( Villospår) 

Matthias Locke är en medelålders herre och normalt en fridsam sådan. Han är tidningsförläggare till 
yrket; hans tidskrift Rote Feuer der Saravia är en känd socialistisk tidning som är öppet kritisk till den 
weldländska regeringen, men inte uttrycker några separatistiska åsikter. Det har visat sig vara en bra 
täckmantel: Locke kontrolleras av arméns underrättelsetjänst, men av ”fel avdelning”, nämligen IIIC 
som spanar mot politiska organisationer. Eftersom IIIC bara ser socialistisk retorik men inte 
revolutionär eller separatistisk retorik så är Rote Feuer ”klar”, och eftersom IIIC inte ser någon fara 
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så tar IIIF – som handhar terrorism och kontraspionage – inte upp fallet. På så sätt klarar Locke sig 
undan misstanke. 

Locke är dock för smart för att drabbas av övermod. Han trycker nyheter om Saravische Freiheit, 
men utgår endast från andra nyhetsbyråers telegram och läser inte in några värderingar i dessa, utan 
rapporterar bara vad som har hänt. Ibland postar han en ledare där han fördömer deras metoder 
men hyllar deras mål. 

Sophie Locke 
 Ideolog,  Civilist, ( Villospår) 

Matthias Lockes 18 år gamla dotter Sophie är den mest begåvade retorikern och ideologen i 
Saravische Freiheit. Hennes retorik får sitt uttryck i de pamfletter som då och då väller ut över 
Saravien, där större delen av texten antingen är skriven av henne eller redigerad av henne när andra 
skriver. I dessa pamfletter kan man läsa en brinnande längtan för ett fritt Saravien och att hon ser en 
möjlighet att nå detta i och med kriget. Hon önskar också ett socialistiskt Saravien, ett där män och 
kvinnor har lika mycket att säga till om och där folkets röst snarare än gammal adel eller borgerligt 
kapital styr landet.  

Det är en stor kontrast mellan den Sophie som skriver pamfletter och den man lär känna som 
person. Det är ingen utom de närmaste som vet vem som skriver pamfletterna från Saravische 
Freiheit. De flesta känner bara en kvinna som studerar på universitetet i Parovine och extraknäcker 
som skribent för Rote Feuer der Saravia. Den officiella Sophie är en intelligent, välbildad och klarsynt 
ung kvinna, om än tystlåten och privat. Intrycket man får är att den man som gifter sig med henne 
kommer få väldigt svårt om han inte är progressiv själv.  

Om man lyckas komma in i hennes absolut innersta krets (eller om hon sitter i fängelse och inte har 
något att förlora) så kommer den Sophie som skriver pamfletter ut igen. Det är då man upptäcker 
den riktiga Sophie: en brinnande revolutionär och socialist.  

Hertha Fuller 
 Agitator,  Facklig, ( Villospår) 

I likhet med Sophie är Matthias Lockes älskarinna Hertha Fuller en bländande retoriker och 
kvinnosakskämpe, men där Sophie utgör intelligentian och är författare så är Hertha en 
arbetarkvinna i själ och hjärta och en mycket bättre talare än Sophie. Hon arbetar på fabrik i 
Parovine där hon leder den lokala (illegala men tolererade) fackföreningen. 

Även om Hertha saknar Sophies utbildning och finess så är hon inte dum. Hon är egentligen bra 
mycket mer radikal än hennes fackliga verksamhet antyder. Hon anser att Sophies pamfletter är en 
nödvändig kompromiss mellan vad som måste sägas och vad folket har mage för.  

Oscar Heydrich 
 Kär,  Civilist, ( Villospår) 

Den fjärde medlemmen i Saravische Freiheits inre krets är Oscar, 17 år och poet och drömmare. Han 
har en förmåga att uttrycka sig med lyrik som både Hertha och Sophie saknar, och han skriver gärna 
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kampsånger för pamfletter. Flera av dem har blivit riktigt populära hos den socialistiska allmänheten, 
även om de i stort sett förbjuds så fort som säkerhetstjänsten får tag på dem. 

Privat är Oscar mer impulsiv än de andra i Saravische Freiheit, och således en säkerhetsrisk. Hans 
officiella åsikter är mer lika hans privata, vilket gör att han drar åt sig viss uppmärksamhet av 
säkerhetstjänsten. Faktum är att när gruppen grips så är det för att säkerhetstjänsten har fått upp 
ögonen för honom och sedan följer spåren till Sophie.  

Typisk Saravische Freiheit-medlem 
Den typiske medlemmen i Saravische Freiheit är en ung arbetslös man som inte inkallats i krigstjänst 
på grund av studier, arbete eller fallerande hälsa. Han är förmodligen landsortsbo eller student, och 
har normalt sett vänsteråsikter.  

Stridskort 

Gryningspatrull öster om Parovine 
”Gryningsljuset har ännu inte nått marken, utan lyser bara upp molntopparna. Det är tyst 
och fridfullt, långt över kratrarna och skyttegravarna som ännu är dolda i nattmörkret. 

En ensam spaningsmaskin bryter friden och tystnaden. Plötsligt medveten om hotet vänder 
den tillbaka mot de meroviska linjerna, och ut ur de höga molnen dyker fyra snabba 
jaktflygmaskiner ner för att skydda spaningsmaskinen.” 

Plats: Östsaraviska fronten 

Villkor: Det första som händer 

Motstånd: En merovisk spaningsmaskin med eskort av en fyrgrupp Va-4 Volk 

Fiendens mål: Spaningsflygmaskinen försöker komma iväg helskinnad. Eskorten angriper och 
försöker driva bort rollpersonerna. 

Fiendens reaktioner: Spaningsflygmaskinen försöker hela tiden undkomma. Eskorten angriper men 
avbryter anfallet om rollpersonerna försöker fly – deras jobb är att skydda spaningsflygmaskinen. 

Spaning över Hirschthal 
”Höga alpberg omgärdar Hirschthal, så höga att molnen inte ens når hela vägen upp. Snön 
gnistrar från alptopparna… men inte bara från topparna. Det blixtrar i solen när en fyrgrupp i 
V-formation lojt svänger in, antingen väldigt självsäkra eller väldigt dumdristiga. Eller båda. 

Plats: Hirschthal 

Villkor: Efter första överflygningen över platsen 

Motstånd: En fyrgrupp meroviska Pa-6 under 57e kavalleridivisionen 

Fiendens mål: Att hålla främmande flyg borta från Hirschthal.  
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Fiendens reaktioner: Fyrgruppen kommer tveka när de ser Fehnmeyer-kårens symbol, och offrar sitt 
överraskningsmoment för att avvisa istället för att skjuta ner, eftersom det är krigsbrott att angripa 
Fehnmeyer-flygare. De försvarar sig om de blir anfallna. 

Om möjligt kommer de att försöka få Fehnmeyer-flygare att landa vid 57e kavalleridivisionen för 
inspektion, samtal eller förhör, eller vad man nu vill kalla det. 

Icke-Fehnmeyer-flygare kommer att angripas och förgöras. 

Anfall mot Långa Fingret 
”Molnen i Hirschthal är låga, så låga att det nästan är farligt att dyka ner under dem. Men 
det är nödvändigt om man ska kunna anfalla. Väl under molnen är det inga problem att följa 
järnvägsspåret längs med dalgången, men svårare att undvika klippväggarna. 

Men så, bakom kröken, kommer målet. En gigantisk kanon, så stor att den är monterad på 
en vagga som ligger över två järnvägsvagnar, pekar mot himlen, och skjuter med ett dån 
som från en urgammal åskgud!” 

Plats: Hirschthal 

Villkor: Flygelementet av stormningen mot Långa Fingret 

Motstånd: Luftvärn, en fyrgrupp meroviska Va-4 Volk i patrullzonen, en patrull om en fyrgrupp Va-4 i 
den yttre zonen. 

Fiendens mål: Att säkra kanonerna. 

Fiendens reaktioner: Va-4ornas jobb är att säkra kanonen. De försöker hela tiden mota bort eller 
skjuta ner alla som försöker närma sig kanonen. De undviker meroviska plan så länge som de inte 
anfaller kanonen eller angriper, men struntar i Fehnmeyer-blomman och anfaller ändå. 

Zoner: 

• Anfallszon. Luftvärn med intensitet 6. 
• Utflygszon. Luftvärn med intensitet 4. 
• Patrullzon. Luftvärn med intensitet 2. 
• Yttre zon. Inget luftvärn. 

Rollpersonernas hjälp: Ett antal Pa-6 Orel från 57 kavalleridivisionen. 

Stormningen av kanonen 
”Det finns ingenting som kan förbereda en för hur förbannat stor en järnvägskanon är. Det är 
nästan omöjligt att inte stanna upp och beskåda vidundret som bokstavligt talat är stor som 
ett hus. Dess mörkt gröna och bruna kamouflagemönster bryts upp av svarta kyrilliska 
tecken på sidan, Dlinnyj Palets, Långa Fingret. Ett mörkt ondskefullt dödens finger. 

Och det finns ingenting som rycker ut en från handlingsförlamningen som vidundret orsakar 
som knattret av maskingevär och surret av kulor som spinner förbi öronen.” 

Plats: Hirschthal 
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Villkor: Markstridselementet av stormningen av Långa Fingret.  

Motstånd: Fyra soldater i två maskingevärsnästen, ett antal artillerimatroser. 

Fiendens mål: Försvara kanonen. 

Fiendens reaktioner: Soldaterna försöker inte förfölja anfallare även om de flyr. De stannar i sina 
värn så länge som möjligt och retirerar bara när värnen inte kan försvaras. Då drar de sig tillbaka till 
skydd bakom någon vagn.  

Zoner: 

• Slänt framför kanonen.  
• Värn med maskingevärsnäste.  
• Värn med maskingevärsnäste. 
• Slänten bakom värnen. 
• Spåret framför lokomotivet. 
• Banvallen vid sidan om lokomotivet. 
• Mellan lokomotiv och Långa Fingret. 
• I lokomotivet. 
• Under lokomotivet. 
• Banvallen vid sidan om Långa Fingret. 
• På kanonens främre vridramverk. 
• På kanonvaggan. 
• Under Långa Fingret. 
• På kanonens bakre vridramverk. 
• Mellan Långa Fingret och ammunitionsvagn.  
• Banvallen vid sidan om ammunitionsvagn. 
• Under ammunitionsvagn. 
• På ammunitionsvagn.  
• Bakom ammunitionsvagn. 

Rollpersonernas hjälp: En kosack per rollperson. 

Resultat: Om rollpersonerna vinner striden så tar de pjäsen intakt och gör om ett misslyckat slag för 
det sammansatta slaget för stormningen till ett lyckat. 

Personlista 
Reinhardt Sticke, borgmästare i Eisensee 

 Resurs,  Folkviljan 

Oscar Schiller, polismästare i Eisensee 

 Resurs,  Lagen 

Överste Hans Müller, chef 26 alpjägarbataljonen 
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 Hinder,  Officer 

Dmitri Mysjkin, chef 12 armékåren 

 Mentor,  Trött 

Adelheid Gerhardt, chef XXX armékåren 

 Weldländare,  Hetsporre 

Friedlinde Gustlof, friherinna på Schloss Model 

 Inflytande,  Adlig,  Civilist 

Mikhail Stravlov, chef 5e flottiljen 

 Härold,  Fehnmeyer-flygare,  Resurs 

Greve Franz Höcke von Greiz, chef Armegrupp Syd 

General Röse, chef tolfte armén 

Hertig Aleksej Verenov, chef Front Rokitna 

General Vissarin Namorov, chef nittonde armén 
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