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Järn: Referensdokument v0.09 
Mål 

Egenskaper jag vill ha 
• Kul taktiska val i strid, även av vapen 
• Snabbt 
• Ska kunna funka i en fornnördisk värld 
• Ska kunna användas för att spela Snösaga 
• Fokus på klanen. 
• Hackbart, med hjälp och råd och referensdokument under CC-licens. 

Egenskaper jag inte vill ha 
• Grundegenskaper som inte används 
• Sekundära värden 

Vad gör man? 
• Äventyr i vildmarken. 
• Drama inom och utom klanen. 
• Andevärlden mot den fysiska verkligheten. 
• Barbarfolksromantik – vildmarksklanernas okuvlighet vs civilisationens dekadens och 

imperialism. 
• Krossar sina fiender, driver dem framför sig, och hör deras kvinnors klagan. 

Speltest 
Den här versionen av Järn är: 

• Simuleringstestad. 
• Inte speltestad. 

Creative Commons-licens CC BY 4.0 
Detta referensdokument, bladet med stans- och handlingsval samt bladen med rollformulär och 
klanformulär, är licensierade under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens. För 
att ta del av en kopia av licensen, besök följande: 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv 

Undantag: Logotypen ”JÄRN” på rollformuläret, klanformuläret och samlings-PDFens framsida täcks 
inte av licensen. Logotypen ”Smitt av JÄRN” får inte ändras. 

Om verket används för egna verk så ska erkännande göras med texten ”Detta verk baseras på 
referensdokumentet till rollspelet Järn av Krister Sundelin” på titelsidan eller titelbladets baksida 
efter upphovsrättsinformation, samt med logotypen ”Smitt av JÄRN” som tydligt måste synas på 
verkets omslag om sådant finnes, och titelblad eller motsvarande.  
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Järn: Regler 
Tärningar som används 

• T100, procenttärning med utfall 01-100 (eventuellt kan 00 eller 000 behöva läsas som 100). 
• T6, vanliga sexsidiga tärningar. Används för skada, skydd, samt vid rollpersonsskapande för 

färdighetspåslag. T6 kan explodera i vissa skadeslag. I sådana slag slår man 1T6 till för varje 
sexa man slår, tills man inte längre slår några sexor. 

• T3, dvs T6/2 avrundat uppåt (1-2  1, 3-4  2, 5-6  3). Används vid rollpersonsskapande 
för påslag på Hälsa och Gard. 

Skapa rollperson 
• Sätt ihop klanen gemensamt. 
• Välj folkslag.  

o Folkslaget anger Hälsa och Gard och påslag på angivna färdigheter. 
• Välj sysselsättning.  

o Fördela värdena +50, +40, +40, +30, +30, +20, +20, +20, +10, +10, +10 på 
sysselsättningens färdigheter. 

o Bestäm vilken förfader som gjort stordådet från sysselsättningen, och beskriv hur. 
o Välj två av sysselsättningens bonusval 

• Välj själsform 
o Själsformen ger tärningar på färdigheter och eventuellt Hälsa/Gard 

• Fördela 20 T6 på valfria färdigheter samt Hälsa och Gard 
o Slå fördelade tärningar plus påslagstärningar och lägg till nuvarande färdighetsvärde 

• Ställ samman Hälsa och Gard och sätt Hälsotröskeln och Gardtröskeln 
• Bestäm ditt Öde 
• Skaffa stuff 
• Skapa relationer 

Klanen 
Spelarna skapar gemensamt en klan tillsammans med spelledaren.  

• Har klanen ett namn? Varför heter den så? 
• Var lever klanen? I fjordarna, i bergen, i skogarna, på tundran, på stäppen? 
• Hur livnär sig klanen? Fiske, jordbruk, boskapsbruk, plundring, kombination? 
• Har klanen något dominerande folkslag? Kan andra folkslag allieras, bli ingifta eller på andra 

sätt hamna i klanen? 
• Vad är det största hotet mot klanen? Kungarikets expansion? Klanen bredvid? Troll? Den 

stora vintern? 
• Vad fruktar klanen mest?  
• Rita en karta på klanens hemland och kringliggande områden. 
• Bestäm viktiga saker i klanens omgivning 

o I turordning väljer vare spelare en viktig sak och beskriver den närmare och hur den 
är viktig för klanen. 
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 Den heliga platsen där gudarna dyrkas 
 Fiendeklanens hövding  
 Guvernören från kungariket 
 Monstret som hotar klanen 
 Det snötäckta berget 
 Den stora skogen 
 Porten till underjorden 
 Det stora kriget 

o När en sak är vald och beskriven kan resten av gruppen diskutera och föreslå, men 
den ägande spelaren är den som har utslagsordet. 

o När en sak är bestämd så kan ingen annan spelare ta den. 
• Skapa klanens gudar 

o Var lever gudarna? 
o Vad händer när man dör? Vad bestämmer ett gott liv? 
o Vilka är gudarna? 
o Hur tillber man gudarna? 

• Varje spelare inklusive spelledaren bestämmer en person i klanen.   
o I turordning runt spelbordet, plocka en person från listan och sätt namn på personen 

 Hövdingen, som för klanens talan och samlar den 
 Völvan, som tolkar andarnas vilja och medlar mellan dem och klanen 
 Hövdingens gemål, som viskar råd i hövdingens öra i nattens mörker 
 Krigsledaren, som är hövdingens ställföreträdande i krig 
 Skogsmästaren, som känner till skogarna där timmer kan tas 
 Hästherren, som fångar och rider in hästarna som ni rider på 
 Gudatalaren, som för fram klanens offer till gudarna och ger deras 

välsignelse 
 Hövdingens arvtagare, som kommer att ta över klanens ledning när 

hövdingen dör 
 Skeppsmästaren, som bygger skeppen som öppnar valvägen till fjärran riken 
 Rustsmeden, som skapar blanka vapen och rustningar och pilspetsar till 

klanens krigare och bågskyttar 
 Jägmästaren, som leder klanens jägare när stora byten ska tas 

o När personen är bestämd så kan ingen annan spelare ta den. 
o De som inte bestäms finns och kan läggas till sen, men är inte viktiga till en början 

• Sätt ut attribut på personerna i klanen. 
o I omvänd turordning runt spelbordet väljer varje spelare inklusive spelledaren en av 

klanens personer och sätter ett attribut på personen. 
 Maktgalen, Vis, Älskvärd, Vild, Snarstucken, Kort stubin, Bildskön, Altruistisk, 

Mystisk, Främmande, Stark, Manipulativ, Egoistisk, Frånvarande, 
Omtänksam, Listig 

o Varje person kan bara ha två attribut. 
o När ett attribut är valt så kan ingen annan spelare ta det. 
o Upprepa tills alla har två attribut. 

• Bestäm grupperingarna som stöttar klanens viktiga personer. 
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o I turordning runt spelbordet väljer varje spelare, inklusive spelledaren, en av klanens 
personer och sätter ett namn på grupperingen bakom personen. 

o I omvänd turordning runt spelbordet sätter varje spelare, inklusive spelledaren, ett 
attribut på någon gruppering. 
 Konservativa, Påtryckande, Tålmodiga, Flertaliga, Populära, Oumbärliga, 

Våldsamma, Intrigerande, Egensinnade, Splittrade, Inflytelserika, Dominanta, 
Diskreta, Krävande, Intoleranta, Extrema 

o Varje gruppering kan bara ha två attribut. 
o När ett attribut är valt så kan ingen annan spelare ta det.  
o Upprepa tills alla grupperingar har två attribut. 

Folkslag 
En lista med folkslag finns i speldatadelen. 

• Välj ett folkslag. Folkslaget ger ett antal poäng Hälsa och Gard, och ett antal påslag på 
färdigheter.  

• Anteckna Hälsa och Gard 
• Markera påslag. 

Sysselsättningar 
En lista med sysselsättningar finns i speldatadelen. 

• Färdigheter: Lista med tio färdigheter. På dessa färdigheter får man fördela värdena +50, 
+40, +40, +30, +30, +20, +20, +20, +10, +10, +10. 

• Stordåd: Ett stordåd som en förfader har gjort som spelaren ska beskriva.  
o En förfader ska alltid bestämmas. 
o Spelaren ska beskriva stordådet. 
o Eventuellt ska spelaren beskriva en tredje person. 
o Det går att hitta på egna saker istället för det angivna Stordådet. 

• Bonusval: Välj två från sysselsättningens lista med bonusval.  
o Ett bonusval kan ge något av +1T6 skada vid anfall, +1T6 läkning, +5 Gard, +5 Hälsa, 

eller +20 resultat i konflikt; se rollformuläret 

Själsform 
En själsform är ett djurs ande som man är bunden till. En lista med själsformer finns i speldatadelen. 

• Välj själsform. 
• Applicera själsformens Gard och Hälsa.  
• Markera påslag på färdigheter.  
• Välj hur själsformen delvis manifesteras. 

o Man får alltid själsformens ögon. 
o Man måste välja minst ett annat och gärna fler fysiskt attribut, exempelvis svans, 

horn, öron, bakben, tänder etc. 
o Skriv upp de påslag man får i delvis manifesterad själsform. 

• När själsformen manifesteras fullt så får man samma skepnad som djuranden.  
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o Skriv upp påslag och opåverkade färdigheter som man får i fullt manifesterad 
själsform. 

o Övriga färdigheter får -10. 

Valfria färdighetstärningar 
Fördela 20 T6 på valfria färdigheter 

• Man kan inte sätta hur många tärningar som helst på sysselsättningsfärdigheter 
o Sysselsättningsfärdighet med baschans 30: Max 3 valfria tärningar 
o Sysselsättningsfärdighet med baschans 15: Max 6 valfria tärningar 
o Sysselsättningsfärdighet utan baschans: Max 9 valfria tärningar 
o Färdighet som ej ingår i sysselsättning: Ingen begränsning 

• Växla in en färdighetstärning mot +1T3 poäng Gard eller 1T3 poäng Hälsa.  
o Max fem tärningar får växlas till Gard och max fem tärningar får växlas till Hälsa. 

• Slå sedan tärningarna och lägg till respektive färdighet. 

Hälsa och Gard 
• Gard handlar om gard, försvar, fotfäste, vigör, bedövning, utmattning etc, och ”läks” snabbt. 
• Hälsa handlar om skador, trauma, blodförlust etc, och läks desto långsammare. 
• Slå inväxlade valfria tärningar och summera alla påslag och slagna tärningar. 
• Markera Hälsa, Gard och deras trösklar på valfritt sätt. Ett förslag är följande:  

• Räkna Hälsa antal rutor nedåt från toppen av Hälso-stapeln, och svärta ut resterande.  
• Räkna Hälsa/2 (avrundat uppåt) antal rutor nedåt från toppen av Hälsostapeln, och dra 

ett kraftigt streck mellan den och nästa ruta för tröskeln.  
• Gör likadant för Gard och Gard-tröskeln. 

Trösklarna har särskilda effekter om man kryssar förbi dem.  

• Man blir Pressad om Gard går förbi Gard-tröskeln.  
• Man blir Sargad om Hälsa går förbi Hälso-tröskeln. 

Karaktärsdrag 
Rollpersoner har fyra karaktärsdrag. 

• Karaktärsdrag ger ledning för hur man gestaltar rollpersonen. 
• Karaktärsdrag kan aktiveras för omslag. 

Öde 
Rollpersonen har ett öde. 

• Fritext; uttrycker något unikt för rollpersonen som skiljer denne från alla andra.  
• Är en stor flagga för spelledaren att bygga äventyr av. 

o Kan vara en del av det förflutna. ”Jag var general i kejsarens legioner” 
o Kan vara bara coolt, men ha konsekvenser senare. ”Jag är åskgudens dotter.” 
o Kan bestämma ens framtid. ”Stammens völva har förutspått att jag ska ena slättens 

stammar.” 
o Kan definiera vad man kan. ”Jag är den ende som känner runstålets hemlighet.” 
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• Får inte vara något som inverkar i strid eller i konflikter.  
• Ödet är bara ståry, inte mekanik. 

Stuff 
Allmänna tillhörigheter 

• En rollperson har de allmänna ägodelar som anses vara vettiga: en del av avkastningen från 
byn, kläder med ombyten, inklusive skor, vinterpälsar, snöskor eller skidor, packkista, 
husgeråd, elddon, rep, lykta med talgljus eller olja. 

Hus och hem:  

• En rollperson som har minst Gårdsmannaskap 40 % har en gård med ett litet hus, höns, 
getter, grisar och ett par tjänstehjon. 

• En rollperson som har minst Gårdsmannaskap 60 % kan ha en större gård med betesmark 
och boskap plus ett par drängar till. 

• En rollperson som har minst Husmannaskap 60 % eller Status 60 % kan välja till ett långhus 
med ett par tjänstehjon till. 

• Du kan även välja att vara inneboende, oavsett färdigheter.  

Vapen: 

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

o En rollperson med Status 40 eller högre kan välja mellan något av ovanstående eller 
svärd eller pålyxa. 

o En rollperson med Status 60 eller högre kan välja mellan svärd och pålyxa, plus ett 
vapen av grundvalen.  

Härskrud: 

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

• En rollperson med Status 40 kan välja till en hjälm. 

Sejdstav: 

• En person med Sejd 40 % eller högre kan välja en sejdstav. Sejdstaven är som en vanlig 
trästav eller påk i strid, med egenskapen Hög status. 

Riddjur: 

• En rollperson med Rida 40 eller högre kan välja ett riddjur.  
o Mörkalver, Troll och Vargfolket kan välja varg eller björn. 
o Vargfolket kan även välja ren. 
o Jättar kan välja ett riddjur med egenskapen Stor. 
o Övriga kan bara välja häst.  
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• En rollperson har de övriga ägodelar som anses vara vettiga. 

Övriga tillhörigheter: En rollperson har de övriga ägodelar som anses vara rimliga. Rollpersonens 
färdigheter kan peka på vad rollpersonens övriga tillhörigheter borde vara: 

• Handel: oxdragen kärra 
• Jakt: snaror, jaktspjut 
• Lagmannaskap: lagtalarstav 
• Läkekonst: bandage, örtmedicin, salvor 
• Lärdom: skrivdon, böcker 
• Rida: sadel och seldon 
• Sejd: amuletter, runbrickor 
• Sjömannaskap: segelbåt eller roddbåt 
• Slagsmål: klädsamma ärr 
• Smide: smedja med verktyg 
• Spel: spelbrickor, bräde, tärningar 
• Spelemanskap: musikinstrument 
• Språk: något utländskt 
• Status: högre kvalitet på det mesta 
• Stenverk: stenhuggar- och murarverktyg 
• Träverk: snickar- och timmermansverktyg 

Relationer 
• Varje spelare i omvänd turordning bestämmer en relation mellan sin rollperson och en annan 

person (rollperson eller viktig spelledarperson enlig ovan). Relationen tas från följande lista: 
o Är älskare till 
o Är barn till 
o Är syskon till 
o Är blodsbunden till 
o Högaktar 
o Dyrkar 
o Avskyr 
o Är rival med 
o Är förskjuten av 
o Är beroende av 
o Har en skuld till 
o Är utfrusen av 
o Är bästa vän med 
o Har en innestående skuld från 
o Högaktas av 
o Avskys av 

• Varje relation kan bara användas en gång.  
• En relation till en annan rollperson kan kräva den andra personens samtycke (speciellt 

släktskap). 
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• Efter två varv kan man även sätta ut relationer mellan en spelledarperson och en annan 
spelledarperson, istället för mellan sin rollperson och någon annan person. 

• Fortsätt tills alla relationer är tagna. 
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Handlingsresolution 
Allt styrs av färdigheter. Grundegenskaper finns inte, gamla grundegenskaper blir färdigheter istället. 

Färdighetslista står i speldatadelen. 

Fördjupningar 
En del färdigheter har fördjupningar.  

• När man gör rollperson får man välja en fördjupning för varje 30 % i färdighetsvärde. 
• Under spel kan man få fler fördjupningar som resultat av äventyr (kostar ett 

förbättringskryss). 

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

• Inget krav: Skrivs som ”Skaldekonst” utan någon fördjupning efteråt. Ingen modifikation. 
Detta är det vanligaste fallet. 

• Fördjupningsbonus: Skrivs som ”Skaldekonst (Nid)” med vanlig parentes. Om man har rätt 
fördjupning så kan man få +10 på resultatet.  

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

Vanliga slag 
Slå procenttärning. 00 räknas som 100. 

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

exceptionellt utöver resultatet. 
o Misslyckat + exceptionellt = en komplikation inträffar. 
o Lyckat + exceptionellt = en oförutsedd bra sak inträffar. 
o Resultat = det man slog. Ju högre resultatet är desto bättre. 

• Ett misslyckat slag kan slås om fast för Wyrd istället.  
o Erfarenhetsrutan måste vara tom. 

Modifikationer 
I vissa situationer, eller från egenskaper, så kan man få modifikationer på färdigheter eller resultat. 

• Modifikationer på färdigheter läggs på eller dras av från färdighetsvärdet inför ett slag. 
o Slaget blir lättare eller svårare. Resultatspannet blir mindre. 

• Modifikationer på resultatet läggs på eller dras av från det man slog.  
o Modifikationer på resultatet gör inte slaget svårare, men gör resultatet sämre. 
o Resultatet kan inte bli mindre än 0. 

• Innestående modifikationer påverkar nästa applicerbara slag. 
o Bara en innestående modifikation åt gången. Slaget därefter tar nästa innestående 

modifikation. 
o Värsta innestående modifikationen först.  

• Modifikationer är vanligen ±10 eller ±20. 
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o Använd helst hela tiotal, annars blir det svårt att räkna. 

Motsatta slag 
Black jack-metoden, dvs lyckas men slå högre än motståndaren. 

 Båda sidor slår varsitt vanligt slag med följande tillägg. 

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

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

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

Utmaningar kan vara motsatta slag. I så fall definieras kvalitet utefter den person som vill göra något, 
inte utefter den person som motstår. 

 Antal lyckade slag 
Omfattning 0 1 2 3 4 5 
3 moment Undermålig Marginell  God Superb – – 
4 moment Undermålig  Låg Marginell God Superb  
5 moment Undermålig Undermålig Låg Marginell God Superb 
Kvalitet 

Andra chans 
Om man inte är nöjd med utfallet av ett färdighetsslag så kan man få en andra chans. 

• Aktivera ett karaktärsdrag. 
o Varje karaktärsdrag kan aktiveras en gång per spelmöte. 
o Kryssa i rutan vid karaktärsdraget, vänd på siffrorna i procentslaget (”73” blir ”37”) 
o Efter spelmötet, töm kryssrutorna. 

• Använd ett innestående ödesslag 
o Spelledaren delar ut innestående omslag när man gör något coolt. 
o Innestående ödesslag försvinner i slutet på spelmötet. 
o Slå ett slag för Wyrd.  
o Resultatet från Wyrd-slaget ersätter det gamla, oavsett vad det var. 
o Oavsett utgången så får man ett förbättringskryss på Wyrd. 
o Om omslaget blir exceptionellt så slår själsformen igenom fullt ut. 

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

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

Konflikttyper (möjliga konsekvenser) 

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

Konfliktens nivåer: Vänskaplig, Civiliserad, Hetsig, Fientlig 

Omfattningen är hur stor konflikten är.  

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

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

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

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

Man blir av med konsekvenser genom att spendera dem.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Förflyttning: Att flytta sig till en zon är en handling som kräver ett slag för Manövrer.  
o Vid exceptionellt lyckat, flytta 1 zon och gör ett anfall med Taktisk stans, eller flytta 

upp till 2 zoner. Motståndaren får välja en stans om det finns någon över. 
o Vid lyckat, flytta 1 zon. 
o Vid misslyckat, flytta 1 zon och Överblicka nästa runda, eller flytta inte alls. 
o Vid exceptionellt misslyckat, flytta inte alls. Handlingen är bortslösad. 

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

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

• Överblick: Slå ett slag för Spana eller Leta. Vid misslyckat, välj en av nedanstående; vid lyckat, 
välj 2; vid exceptionellt lyckat, välj 3. 

o Spelledaren talar om en sak för dig som du har missat och/eller måste hålla utkik 
efter. 

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

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

Stans 
Det finns fyra stanser, Defensiv, Aggressiv, Taktiskt, Fintande. Var och en av dessa kan användas en 
gång varje runda. Man kan välja en stans mot varje motståndare. Man får -10 % på slag för 
färdigheter i andra stansen, -20 % på slag i tredje och -30 % i fjärde stansen. 

• Defensiv: man inriktar sig helt på att försvara sig mot det anfallet. 
• Aggressiv: man satsar allt på att nedgöra fienden så att man öppnar sitt försvar. 
• Taktisk: man anfaller men utan att öppna upp försvaret. 
• Fintande: man försöker leda fienden till att anfalla på ett sätt så att denne öppnar upp sig. 
• Ingen: om stansvalen tar slut. Man kan inte vara överallt.  

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

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

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

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

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

o Kort går först i fasen, Långt går sist 

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

• Enbart anfallsslag: Vanligt slag. Lyckas slaget orsakas skada. Skadetärningar exploderar. 
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• Anfall mot försvar: Fungerar som ett motsatt slag där högst resultat vinner. Vinner 
anfallaren orsakas skada. Om anfallaren lyckas och försvararen misslyckas så exploderar 
skadetärningar. 

• Anfall mot trumfande försvar: Fungerar som ett vanligt slag. Ett lyckat försvarsslag trumfar 
anfallet, så för att orsaka skada så måste anfallet lyckas och försvaret misslyckas.  

Om man blir anfallen när man inte har valt en stans så får man inte slå något försvarsslag. 

Skada 
Vapen har skadevärden. Skadevärden är som ett antal tärningar.  

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

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

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

Om Gard går förbi Gard-tröskeln så är rollpersonen Pressad.  

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

Om Hälsa går förbi Hälso-tröskeln så är rollpersonen Sargad.  

• Personen läker inte vare sig Skada eller Gard längre på naturlig väg. 
• Personen förlorar 1 skadepoäng per timme tills skadan stabiliserats. 
• Dessa effekter försvinner om man med läkarvård kommer tillbaka förbi Hälso-krysset igen. 

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

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

• Mängden Skydd kan ändras av egenskaper. 

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

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

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

Handlingar. 
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Zonegenskaper är särskilda undantag som man sätter på en zon. Förslag på zonegenskaper: 

• Nära annan zon: En person i den här zonen kan göra närstridsanfall mot någon i en 
närliggande zon. 

• Höjdfördel: Kräver ”Nära annan zon”. Bonus på +20 på resultatet på närstridsanfallsslag mot 
personer i annan zon.  

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

• Snävt: Vapen med egenskapen Otympligt kan inte användas i zonen. Riddjur kan inte 
användas i zonen. 

• Begränsad siktlinje: Siktlinjen i zonen är alltid begränsad. Därtill kan siktlinjen in i zonen 
begränsas igen. 

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

• Svårtillgänglig: Att ta sig till eller från zonen kräver ett färdighetsslag, utöver själva 
förflyttningen.  

• Avgränsad: Förflyttning in i zonen är inte möjlig från en, flera eller alla angränsande zoner. 
• Instängd: Man har ingen fördel av att ha ett riddjur i den här zonen. 
• Öppen terräng: Man kan få upp farten på ett riddjur så att anfall i Aggressiv stans gör +1T6 

till i skada. 

Siktlinjen mellan zoner kan vara hindrad, begränsad eller fri. 

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

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

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

Avståndsvapen 
Avståndsanfall sker ungefär som vanliga närstridsanfall. 

• Stans väljs som vanligt. 
o Defensiv: man avser att tvinga motståndaren att ligga lågt och inte angripa. 
o Aggressiv: man ger fan i sin egen säkerhet för att träffa motståndaren. 
o Taktisk: man exponerar sig inte mer än nödvändigt när man skjuter. 
o Fintande: man nyttjar rörelse eller distraktion för att fienden ska exponera sig. 

• Skytten kan vara en del av en delstrid, eller fri. 
o Om skytten är en del av en delstrid så kan avståndsvapnet användas mot ett mål.  
o Resten måste vara närstridsanfall, vanligen obeväpnad eller med improviserat vapen.  
o Om skytten är fri så kan man göra ett avståndsanfall mot ett mål. 

• Målet kan befinna sig i samma zon eller i en annan zon.  
o Om målet befinner sig i en annan zon kan denne försvara sig om målet har en sköld. 
o Om målet befinner sig i en annan zon så måste skytten ha en siktlinje till målet. 
o Om målet befinner sig i samma zon kan denne alltid försvara sig. 
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o Försvar mot avståndsanfall är ett motsatt slag. 
o Mål i en annan zon är ett extra stansval utöver valen i delstriden. Om stanserna tar 

slut innan dess kan man inte anfalla det målet. 

Läkning 
När striden är över får man tillbaka all Gard.  

Efter striden kan skador förbindas om personen har förlorat Hälsa.  

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

under striden. 

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

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

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

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

Omständighet Läkningstakt, Hälsa 
Hälsa har tagit slut Slå ett slag för Uthållighet per dag. Om slaget misslyckas så dör personen. 
Normal aktivitet Förlorar 1 poäng per dag 
Vila Ingen förändring 
Lyckat slag för läkekonst 1T6 poäng per dag 
Läkningstakt om Allvarligt skadad 

Om personen inte är Sargad så läks skada naturligt: 

Omständighet Läkningstakt, Hälsa 
Normal aktivitet 1 poäng per dag 
Vila 2 poäng per dag 
Vård 3 poäng per dag 
Läkningstakt om inte Allvarligt skadad 
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Riddjur 
Riddjur kan ha egenskaper på samma sätt som vapen. 

• Ett typiskt riddjur har två egenskaper.  
• Ett bra riddjur har fler. 

Riddjur måste skötas.  

• Om djuret inte sköts, stäng av en egenskap per dag. 
• Om djuret stressas, stäng av en egenskap per dag. 
• Om djuret sköts efter vanvård, slå på en egenskap per dag. 

Riddjur i strid 
Förflyttning sker med färdigheten Ritt istället för Manövrer.  

Stormanfall kan genomföras om omständigheterna är de rätta. 

Om målets zon har egenskapen Öppen terräng, och anfallaren befinner sig i samma zon eller zonen 
bredvid och ingen av zonerna har hindrande terrängegenskaper, så kan man göra ett stormanfall 
med riddjuret.  

• Följande krav måste uppfyllas: 
o Målet måste befinna sig i samma zon som anfallaren eller i zonen bredvid. 
o Målets zon måste ha terrängegenskapen Öppen terräng. 
o Ingendera av zonerna får ha någon hindrande terrängegenskap.  

 Följande egenskaper är inte hindrande: Nära annan zon, Höjdfördel, 
Begränsad siktlinje, Öppen terräng.  

• Välj Aggressiv stans mot målet. 
• Om anfallaren är i zonen bredvid så flyttas denne till målets zon. 
• Om anfallet lyckas ökar skadan med ytterligare +1T6, utöver skadebonusen från stansen. 

Skada mot riddjur och ryttare 
Om du lyckas med ett anfall mot en ryttare så kan du välja att skada riddjuret istället. 

• Vid lyckat går skadan först mot ryttarens gard. Överskjutande skada väljer man huruvida den 
ska gå mot ryttarens hälsa eller riddjurets hälsa.  

• Vid exceptionellt lyckat, välj mellan att ge skada mot ryttarens Hälsa eller riddjurets Hälsa 
direkt.  

Riddjuret dör om Hälsa sjunker till 0. Skadan läks som för en rollperson som inte är Sargad 
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Sejd 
• Schamanisk magi 

o Bygger på att man sluter pakter med andar. 
o Därefter kan andarna utföra saker åt en. 
o Sejderskan försätter sig i trans för att få kontakt med andar. 

• Öde är något som man inte kan undkomma 
o Ödet kan ändras, till en viss grad. 
o ”Ödet går dit hon vill.” 
o ”Gör vad du vill, din livstråd blir inte längre.” 

• Tredelad själ 
o Sinne: Tankar, minne, medvetande  
o Hamn: Ens själs ”form”. Kan ibland lysa igenom och överskugga den fysiska formen. 
o Fylgja: Spirituell följeslagare. När man ser den är det ett ont omen. 

Finna ande 
Om det är lätt att hitta en ande så slår man ett slag för Sejd.  

Det är lätt att hitta en ande om… 

• Man vet andens namn och plats 
• Man befinner sig vid en kultplats eller gravplats 
• Man befinner sig vid en plats som har stark koppling till naturen eller djur 
• Man befinner sig på ett slagfält strax efter slaget 
• …eller något motsvarande. 

Beroende på slaget så kan det hända saker: 

• Misslyckat: förhandling på Fientlig nivå. 
• Lyckat: förhandling på Civiliserad nivå. 
• Lyckas exceptionellt: förhandling på Vänskaplig nivå. 

Fylgjan kan man (nästan) alltid finna och den är alltid Vänskaplig eller Civiliserad. 

Om det är svårt att hitta en ande så måste man leta. Då är det en sammansatt handling för Sejd, 
Fylgja, Lärdom, Uthållighet och Leta. 

• Undermålig kvalitet: Ingen ande. 
• Låg kvalitet: Kontakt med ande, men avvisas. 
• Marginell kvalitet: Kontakt med ande, förhandling på Fientlig nivå. 
• God kvalitet: Kontakt med ande, förhandling på Civiliserad nivå. 
• Superb kvalitet: Kontakt med ande, förhandling på Vänskaplig nivå. 

Det är svårt att hitta en ande om det inte är lätt. 

Sluta pakt med andar 
Om man sluter en pakt med en ande så kan den ge ett antal effektval. Varje ande har sina egna 
alternativ att välja från. 
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Pakten sluts genom en konflikt. Nivån på konflikten bestäms av hur det gick att kontakta den. 
Omfattningen är i allmänhet 3. 

• Om sejderskan vinner konflikten, ta fram segermarginalen (dvs skillnaden mellan antalet slag 
som vinnaren vann och antalet slag som förloraren vann).  

o Så många effekter får sejderskan välja från andens lista. 
o Om sejderskan redan har innestående effekter från den anden så går de innestående 

effekterna förlorade. 
• Om sejderskan förlorar konflikten så får sejderskan en konsekvens som vanligt. 

Slåss mot andar 
Andar kan inte dödas. Andar kan bara drivas bort eller påtvingas något. 

Man fördriver en ande eller tvingar den att göra som man vill genom en konflikt. 

• Om sejderskan vinner konflikten så får anden en konsekvens som vanligt. 
• Om sejderskan förlorar konflikten så får sejderskan en konsekvens. 

Effekter 
Effekter kan normalt bara väljas en gång per pakt. 

• Många andar har val som tillåter att en effekt kan väljas flera gånger. 
• Att välja en effekt en gång till gör att det går åt tre val för två effekter: ett för effektvalet, ett 

för att man ska få göra om effektvalet, och sedan ett andra effektval. 

Effektval som listas saknar regeltekniska bestämmelser.  

• Det är inte säkert att man måste ha en regelteknisk bestämmelse. 
• Om de måste översättas så bedöms hur från fall till fall.  

Nedan är några förslag på hur val kan översättas till regelhantering 

• Ge en bonus på ett enkelt slag 
• Ett slag i en sammansatt handling lyckas 
• Ett slag i en konflikt vinns 
• Ge extra skydd 
• Ge extra skada 

Tidsåtgång 
I strid tar varje slag en runda i anspråk. 

• De effekter man får när man sluter en pakt inträder direkt, men kan ta ett tag att uppfylla 

Normalt sett aktiveras en effekt med en gång. 

• Att ha en effekt innestående till en senare tidpunkt gör att det går åt två effekter totalt: ett 
för effekten och ett för att den ska bli innestående. 
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Wyrd 
Wyrd är en färdighet som mäter hur mycket i synk man är med det övernaturliga. (Sejd är bara hur 
bra man är på att hantera det övernaturliga). 

• Man kan slå för wyrd för att se andar, se kraftstråk, se järtecken, ta del av förfädernas 
visdom eller förstå gudarnas vilja.  

• Om ett slag för Wyrd blir exceptionellt lyckat eller exceptionellt misslyckat så lyser 
själsformen delvis igenom.  

o När själsformen delvis lyser igenom får personen själsformens djurs ögon, samt ett 
eller flera attribut av storlek, svans, horn, öron och/eller baktassar. 

o En delvis själsform återgår till helt mänsklig form vid nästa soluppgång. 
• Om ett omslag blir exceptionellt lyckat eller exceptionellt misslyckat så slår själsformen 

igenom fullt ut. 
o När själsformen slår igenom fullt ut så ändrar personen form till själsformens djur. 
o En full själsform går över till delvis själsform vid nästa soluppgång. 

Fylgja 
Sejderskan har en fylgja eller följeslagande ande. Värdet motsvarar hur stark och inflytelserik fylgjan 
är.  

• Sejderskan ersätta en färdighet i en sejd (finna ande, slåss mot ande eller sluta pakt med 
ande) med färdigheten Fylgja – då gör fylgjan det jobbet istället. 

o Man ersätter färdigheten som ska slås med Fylgja innan man slår. 
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Kampanjregler 

Efter spelmötet 
• Ta bort aktiveringar vid karaktärsdrag 
• Ta bort innestående omslag 
• Använd förbättringskryss 

o Slå förbättringsslag 
o Skaffa fördjupningar 
o Skaffa bonusval 

• Bygg ut klanen 

Förbättringsslag 
När en färdighet används, oavsett om handlingen lyckas eller inte, kryssa för den. Kryssa även för en 
färdighet när det känns befogat. 

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

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

Bonusval 
Istället för att försöka förbättra färdigheten kan man försöka få dess bonusval. Efter spelmötet, slå 
under eller lika med färdigheten. Sudda sedan ut krysset. När man har lyckats slå under eller lika med 
färdighetens värde tre gånger så får man bonusvalet. 

Klanen 
• Bygg ut klanen enligt förra spelmötet. 
• Mellan spelmöten kan gruppen definiera en person i klanen. Det sker gemensamt eller med 

gemensam konsensus (via mail, forum, instant messaging, social media eller på annat 
lämpligt sätt). 

o Använd gärna oanvända sysselsättningars klanfrågor för att fylla ut klanen. 
o Spelarna skapar en relation till den nya personen. 

• Använd klanen för att hitta nya äventyr. 
o Efter spelmötet, för in förändringar på klanformuläret. 
o Bygg en punktlista med saker som kan hända i nästa äventyr. 

 Gå över klanpersonerna och andra företeelser och se hur dessa reagerar på 
förra spelmötet. Om någon ”vill” reagera, skriv upp vem som vill göra vad på 
listan. 

 Gå över relationerna. Finns det relationer som inte har använts sedan sist? 
Om motsättningen kan aktivera någon ände av relationen, skriv upp vem 
som vill göra vad på listan. 

 Gå över rollpersonerna. För varje rollperson, kom på en händelse som kan 
inträffa som har att göra med rollpersonens Öde eller andra flaggor. 



Järn: Regler  22 
 

o Hitta en röd tråd i lista som kan bli ett äventyr och som för kampanjen framåt. 
o Dela upp punkterna i tre grupper: de som kan användas för att starta äventyret, de 

som kan användas för att fördjupa äventyret, och de som kan användas för att 
avsluta äventyret. 

o Gör om punkterna till scener.  
 Punkter kan komma att flyta samman eller försvinna. 
 Skapa de resurser som behövs i scenerna. 

o Skapa övergångar mellan scenerna. 

Öde 
• Tappa inte rollpersonernas Öde. Spelarna vill ha äventyr som handlar om deras Öde.  

o ”Jag var general i kejsarens legioner” – fiender i Kungariket känner till rollpersonen 
och kan frukta eller hata denne. Det kan finnas kontakter och allierade. 

o ”Jag är åskgudens dotter” – gudarna kan höra av sig, direkt eller indirekt. 
Rollpersonen kan ha okända förmågor som denne inte har riktigt kontroll över. 

o ”Stammens völva har förutspått att jag ska ena slättens stammar” – den här inbjuder 
till en politisk kampanj, först inom klanen för att bli klanens ledare och sedan mellan 
klanerna då de inte vill underställa sig rollpersonens klan. 

o ”Jag är den ende som känner runstålets hemlighet” – andra vill känna till 
hemligheten, eller anlitar rollpersonen för att smida mäktiga runsvärd, man kan få en 
lärling, gudarna vill ha tillbaks den etc. 
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Järn: Speldata 
Folkslag 

Fjordfolket 
Vid havet i de djupa fjordarna lever fjordfolket, som med sina långskepp reser långväga över grå hav 
för att fiska, jaga val, handla och plundra.  

Värden: 15 Hälsa/Gard, +5T6 Gårdsmannaskap, +5T6 Husmannaskap, +5T6 Sjömannaskap 

Stäppfolket 
Stamfolket på slätterna lär sig att rida innan de lär sig gå. De följer sin boskap när de rör sig över 
stäppen och lever på kött, hudar och horn, som de ibland byter med grannfolken mot stål och glas. 

Värden: 15 Hälsa/Gard, +5T6 Ritt, +5T6 Husmannaskap, +5T6 Stigvana 

Bergsfolket 
Bergsfolket är ett hårt och storvuxet folk som lever i små byar i bergen och skogarna. Deras smeder 
är legendariska, och vill man ha det bästa svärdet så är det till bergsfolket man ska gå. Men man får 
vara beredd att betala priset, och man måste vakta sin tunga. 

Värden: 15 Hälsa/Gard, +5T6 Uthållighet, +5T6 Husmannaskap, +5T6 Stigvana 

Vargfolket 
På tundran lever vargfolket i harmoni med sina vargar. De tämjer dem inte som hundar, utan 
vargflocken och vargfolket lever och jagar sida vid sida. 

Värden: 10 Hälsa, 15 Gard, +2T6 Bågskytte, +5T6 Gömma sig, +5T6 Manövrer, +5T6 Jakt 

Ljusalver 
Fagra och vackra och starka i trolldom, ljusalverna lever högt bland världsträdets grenar, men ibland 
väljer de att vandra på Midgårds vägar. 

Värden: 15 Hälsa/Gard, +5T6 Bågskytte, +5T6 Stigvana, +5T6 Skaldekonst 

Mörkalver 
I underjordens salar, dolda från solen, finns mörkalvernas hov. Den som är bjuden till mörkalvernas 
gästabud gör bäst i att varsamt avböja. 

Värden: 10 Hälsa, 15 Gard, +2T6 Bågskytte, +5T6 Gömma sig, +5T6 Manövrer, +5T6 Knivkamp 

Dvärgar 
Dvärgarnas smedjor är djupt ner i mörkret inne vid världsträdets stam. Där gräver de fram rikedomar 
ur berget och smider förunderliga ting. Men undvik deras illvilja, för deras runor är starka. 

Värden: 20 Hälsa, 15 Gard, +2T6 Stenverk, +5T6 Smida, +5T6 Handel 
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Troll 
Troll och tursar är skumma skymningsvarelser, som lever långt in i vildmarken. 

Värden: 20 Hälsa/Gard, +2T6 Styrkeprov, +2T6 Manövrer, +5T6 Slagsmål 

Jättar 
En vuxen jätte tornar sig en halv manshöjd över människor, med skrovlig hud och sävlig gång. Många 
anser att jätten är sävlig även i tanken, men likväl ska man frukta hans Styrkeprov. 

Värden: 25 Hälsa, 20 Gard, +5T6 Styrkeprov, +2T6 Uthållighet 

Wonerna 
Wonerna var en gång i tiden gudar, innan de förlorade kriget mot éserna. Nu är deras värld bränd 
och ödelagd, och de behornade wonerna lever nu i exil i den mittersta världen. De är långa, ståtliga 
och majestätiska, men tyngda av sitt förflutna och de långa åren som gått sedan deras hemvärld 
plundrades.  

Värden: 15 Gard/Hälsa, +5T6 Wyrd, +5T6 Status, +5T6 Uthållighet 

Folk från Kungariket 
Bortom bergen och havet och stäppen finns Kungariket. Kungariket är starkt. Med eldspjut och 
krigsmaskiner dominerar de sitt eget folk. Folket på slätterna fruktar de, men inte lika mycket som 
det egna folket om det skulle göra uppror. Folk från kungariket har sin egen gud och sina egna vanor, 
och är glada i att tvinga dessa på andra folk de möter. 

Värden: 15 Hälsa/Gard, +5T6 Gårdsmannaskap, +5T6 Husmannaskap, +5T6 Lagmannaskap 

Folk från kungariket används som spelledarpersoner. Om rollpersoner kommer från kungariket så är 
de vanligen i exil och upptagna i en klan. 

Rävfolket 
Rävfolket har inget hemland. De är ett resande folk som reser runt i världen i små stammar med sina 
hästdragna vagnar, till och med innanför Kungarikets gränser. Mestadels lever de på tillfälliga tjänster 
och är uppskattade vid skördetid, men de sysslar också med handel och underhållning och även 
nyheter från fjärran. De klär sig ofta i vida färgglada kläder, men rävöronen gömmer de oftast under 
huvor, hucklen eller vidbrättade hattar, och rävsvansen göms under långa kjolar och kåpor. Det är 
inte alla rävfolk som har räven som själsform, men det är väldigt vanligt. 

Värden: 15 Gard/Hälsa, +2T6 Ritt, +2T6 Husmannaskap, +5T6 Språk, +5T6 Stigvana 
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Sysselsättningar 
Sysselsättningar ger en lista med elva färdigheter. På dessa färdigheter får man fördela värdena +50, 
+40, +40, +30, +30, +20, +20, +20, +10, +10, +10. 

Man får bestämma en förfader och berätta om ett stordåd som denne gjorde. Flera rollpersoner kan 
ha samma förfader. 

Man får bestämma två stycken bonusval, som ger en extra effekt när färdigheten används (något av 
+1T6 skada vid anfall, +1T6 läkning, +5 Gard, +5 Hälsa, eller +20 resultat i konflikt; se rollformuläret) 

Storman 
En klans hövding och dennes närmaste rådgivare har ett stort ansvar för hela stammen. Det är de 
som svarar för stammens välgång. 

Färdigheter: Härkonst, Lagmannaskap, Ledarskap, Lärdom, Rida, Status, Språk, Skaldekonst, 
Svärdskamp, Sköldkamp, Gårdsmannaskap 

Stordåd: En förfader enade folket och krossade kungarikets arméer. Vem var det och hur gick det till? 

Bonusval: Status, Uthållighet, Lagmannaskap, Ledarskap  

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

Färdigheter: Härkonst, Ledarskap, Lärdom, Manövrer, Status, Rida, Spana, Sköldkamp, tre av 
följande: Bågskytte, Spjutkamp, Svärdskamp, Yxkamp 

Stordåd: En förfader besegrade ett stort monster med vapnet du äger. Vem var förfadern, vad var 
monstret och hur gick det till? 

Bonusval: Svärdskamp, Yxkamp, Uthållighet, Manövrer, Ledarskap, Härkonst 

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

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

Stordåd: För länge sedan var klanen på flykt. En förfader fann vägen till klanens nya hem. Vem var 
förfadern, vad flydde klanen från och vad var svårigheterna på vägen? 

Bonusval: Bågskytte, Spjutkamp, Uthållighet, Manövrer  
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Bågskytt 
Oavsett om man talar om en lång krigsbåge av idegran eller en böjd båge av senor och horn så kräver 
vapnet en hel del från skytten. Det krävs träning för att bygga upp styrkan och skickligheten för att 
dra en båge. Men kan man dra en båge så har man sin lycka gjord. 

Färdigheter: Bågskytte, Knivkamp, Uthållighet, Träverk, Härkonst, Spana, Gårdsmannaskap, Status, 
Spjutkamp, Jakt, Husmannaskap 

Stordåd: För länge sedan, i ett krig mellan din klan och en annan klan, dödade en förfader fiendens 
ledare med sin båge. Vem var förfadern och vem var det som han dödade? 

Bonusval: Bågskytte, Knivkamp, Uthållighet, Manövrer  

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

Färdigheter: Yxkamp, Smide, Stenverk, Status, Handel, Lärdom, Uthållighet, Styrkeprov, 
Gårdsmannaskap, Husmannaskap, Wyrd 

Stordåd: En förfader skapade ett vapen som en hjälte blev känd för. Vad var det för hemlighet bakom 
vapnets styrka, och vem var det som smidde det? 

Bonusval: Slagsmål, Spjutkamp, Sköldkamp, Yxkamp, Uthållighet, Lärdom  

Timmerman 
Det tar längre än en mansålder för ett träd att växa. Att hugga ner det trädet och forma det till ett 
skepp eller ett hus kräver att man visar respekt för trädet och behandlar det med all skicklighet man 
kan uppbåda. 

Färdigheter: Gårdsmannaskap, Leta, Stigvana, Styrkeprov, Uthållighet, Träverk, Yxkamp, Manövrer, 
Sköldkamp, Handel, Lärdom 

Stordåd: En förfader slöt ett avtal med en skogsande om att få tillgång till skogens rikedomar. Vem 
var förfadern, vilken var skogsanden och vad var priset? 

Bonusval: Slagsmål, Yxkamp, Hälsa, Manövrer  

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

Färdigheter: Handel, Knivkamp, Lärdom, Manövrer, Spana, Sjömannaskap, Väderkunskap, 
Uthållighet, Språk, Kastvapen, Husmannaskap 

Stordåd: En förfader upptäckte ett nytt och rikt land. Vem var förfadern och varför flyttade klanen 
inte till det nya landet? 
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Bonusval: Handel, Kastvapen, Knivkamp, Slagsmål, Uthållighet  

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

Färdigheter: Gårdsmannaskap, Husmannaskap, Lagmannaskap, Spel, Status, Sköldkamp, 
Väderkunskap, Spjutkamp, Yxkamp, Handel, Träverk 

Stordåd: Jorden du brukar kom till ett stort pris. Vem var förfadern som vann marken, och vad var 
priset? 

Bonusval: Handel, Lagmannaskap, Status, Spjutkamp, Sköldkamp  

Jägare 
Vargfolket i norr lever på jakt snarare än boskapsskötsel, men liksom stäppfolket så flyttar de med 
bytesdjuren när de migrerar. 

Färdigheter: Rida, Spana, Jakt, Spjutkamp, Bågskytte, Uthållighet, Gömma sig, Stigvana, Wyrd, 
Kastvapen, Husmannaskap 

Stordåd: Ett bytesdjur är viktigare än andra. En förfader slöt avtalet som band klanen och bytet. 
Vilken var förfadern och hur hedrar man bytet och avtalet? 

Bonusval: Bågskytte, Spjutkamp, Uthållighet, Manövrer  

Boskapsdrivare 
Renar, kor, hästar – stäppfolket lever tillsammans med sin boskap och följer dem över slätten.  

Färdigheter: Gårdsmannaskap, Husmannaskap, Lagmannaskap, Rida, Status, Sköldkamp, 
Väderkunskap, Spjutkamp, Wyrd, Handel, Språk  

Stordåd: I urtiden, innan boskapsdjuren var boskap, djuren till klanen för att få skydd, och en 
förfader slöt ett avtal med deras ande. Vem var det som slöt avtalet och vad var det som hotade 
djuren? 

Bonusval: Knivkamp, Spjutkamp, Uthållighet, Manövrer  

Sejderska 
Världen är full med andar som människor inte har någon makt över och inte kan se. Bara sejderskan 
kan se dem och tala med dem och göra dem nöjda. Men andarna kräver en tribut. 

Färdigheter: Sejd, Fylgja, Läkekonst, Husmannaskap, Lärdom, Leta, Väderkunskap, Uthållighet, Språk, 
Wyrd, Spelemanskap  

Andar: En sejderska känner namnet och platsen på fem andar från början. Välj fem andar från listan. 

Fylgja: Sejderskan har också en fylgja. Färdigheten Fylgja representerar hur kraftfull och välvillig 
fylgjan är. Utöver det, vad heter fylgjan och hur ter den sig? Sejderskan får också baschans 15 i Fylgja. 
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Stordåd: En förfader stal sejdstaven du bär från gudarna. Vem var det och hur gick det till, och är 
gudarna fortfarande arga? 

Bonusval: Fylgja, Sejd, Lagmannaskap, Läkekonst, Slagsmål 
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Själsformer 

Björn 
• Basmodifikationer: 2T3 Hälsa, +3T6 Uthållighet, +3T6 Styrkeprov 
• Delvis i själsform: +10 Slagsmål, +10 Styrkeprov 
• Full själsform: +20 Slagsmål, +20 Styrkeprov, ±0 Leta, ±0 Uthållighet, resten -10 

Varg 
• Basmodifikationer: +2T6 Uthållighet, +4T6 Stigvana, +2T6 Väderkunskap  
• Delvis i själsform: +10 Slagsmål, +10 Jakt 
• Full själsform: +20 Slagsmål, +20 Jakt, ±0 Manövrer, ±0 Stigvana, resten -10 

Ren 
• Basmodifikationer: +4T6 Uthållighet, +4T6 Stigvana 
• Delvis i själsform: +10 Väderkunskap, +10 Styrkeprov 
• Full själsform: +20 Stigvana, +20 Styrkeprov, ±0 Leta, ±0 Uthållighet, resten -10 

Bäver 
• Basmodifikationer: +4T6 Träverk, +4T6 Sjömannaskap 
• Delvis i själsform: +10 Manövrer, +10 Uthållighet 
• Full själsform: +20 Sjömannaskap, +20 Träverk, ±0 Manövrer, ±0 Uthållighet, resten -10 

Älg 
• Basmodifikationer: +2T6 Uthållighet, +2T6 Stigvana, +2T6 Styrkeprov, +2T6 Lärdom 
• Delvis i själsform: +10 Lärdom, +10 Styrkeprov 
• Full själsform: +20 Stigvana, +20 Styrkeprov, ±0 Lärdom, ±0 Uthållighet, resten -10 

Vildhäst 
• Basmodifikationer: +4T6 Uthållighet, +4T6 Stigvana 
• Delvis i själsform: +10 Wyrd, +10 Styrkeprov 
• Full själsform: +20 Stigvana, +20 Wyrd, ±0 Leta, ±0 Uthållighet, resten -10 

Räv 
• Basmodifikationer: +2T6 Wyrd, +2T6 Gömma sig, +2T6 Sejd, +2T6 Fylgja 
• Delvis i själsform: +10 Sejd, +10 Fylgja 
• Full själsform: +20 Manövrer, +20 Gömma sig, ±0 Sejd, ±0 Fylgja, resten -10 

Lokatt 
• Basmodifikationer: +4T6 Jakt, +2T6 Leta, +2T3 Gard  
• Delvis i själsform: +10 Slagsmål, +10 Jakt 
• Full själsform: +20 Slagsmål, +20 Jakt, ±0 Spana, ±0 Stigvana, resten -10 

Vildsvin 
• Basmodifikationer: +3T3 Gard, +3T3 Hälsa, +2T6 Slagsmål 
• Delvis i själsform: +10 Slagsmål, +10 Styrkeprov 
• Full själsform: +20 Slagsmål, +20 Styrkeprov, ±0 Manövrer, ±0 Uthållighet, resten -10 
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Bergskatt 
• Basmodifikationer: +3T6 Manövrer, +3T3 Gard, +2T6 Gömma sig 
• Delvis i själsform: +10 Spana, +10 Manövrer 
• Full själsform: +20 Spana, +20 Manövrer, ±0 Leta, ±0 Jakt, resten -10 
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Färdighetslista 
Färdighet Baschans Fördjupningar 
Bågskytte 15 Pilbåge, krigsbåge, armborst, prickskytte, dubbla pilar, 

närstridsförsvar 
Fylgja   
Gårdsmannaskap 15 Jordbruk, skogsbruk, boskap 
Gömma sig 30 Skogsland, inomhus, bergsland, röra sig tyst och osedd 
Handel 15  Köpslå, handelsvägar, handelskontakter, bedöma värde 
Husmannaskap 15 Sömnad, matlagning, hushållning, matförvaring 
Härkonst  Skärmytslingar, sjökrig, fältslag, krigståg  
Jakt  Fällor, drev, bakhåll, spåra, lockrop, bete 
Kastvapen 15 Slunga, kastkniv, kastspjut, spjutslunga, improviserade kastvapen 
Knivkamp 30 Kniv, dolk, kastkniv, huggkniv 
Lagmannaskap  Jordamål, ärvdamål, vådamål, tingsmål 
Ledarskap  Ordförande, krigsledare, diplomat 
Leta 30 Avsmakning, genomsöka person, genomsöka plats 
Läkekonst 15 Skada, sjukdom, förgiftning, medicin 
Lärdom 15 Skrivkunnighet, legender, klanernas vanor, astronomi, Kungariket  
Manövrer 30 Ducka, klättra, hoppa, simma, springa, gå på lina, akrobatik, 

stavhopp 
Rida 15 Terrängritt, snabbritt, långritt, rida in riddjur, köra vagn, specifika 

arter 
Sejd  Finna ande, slåss mot ande, sluta pakt med ande 
Sjömannaskap 15 Segla, navigera, rida storm, per farvatten 
Skaldekonst  Sång, hjältesagor, nid, romans, vältalighet, munläder 
Sköldkamp 30 Försvar, sköldmur, sköldstöt, blockera pilar 
Slagsmål 30 Improviserade vapen, trästav, klubba, obeväpnad  
Smide  Järnsmältning, smidesstål, degelstål, vapensmide, rustsmide, 

brukssmide 
Spana 30 Lyssna, mörkerspaning, sjöspaning, spåra, lukt, sjätte sinne 
Spel 15 Tärningsspel, brädspel, kastspel, fuska 
Spelemanskap  Stränginstrument, stråkinstrument, säckpipa, träblås, horn, trumpet 
Spjutkamp 30 Spjut, kastspjut 
Språk 15 Enligt språklista 
Status 30 Land, boskap, silver, skepp, hästar, trälar, anseende, mansbot 
Stenverk  Murverk, mineraler, valvbygge, tegel, gruvor, tunnelbygge 
Stigvana 15 Bergsland, skogsland, kustland, fjäll, överlevnad 
Styrkeprov 30 Armbrytning, lyft, kast 
Svärdskamp 30 Svärd, huggkniv 
Träverk 15 Konstsnide, timmermanskap, skeppsbygge 
Uthållighet 30 Vintertålig, vindtålig, värmetålig, stormtålig 
Väderkunskap 30 Kustland, bergsland, öarna, stäpplandet, tundran 
Wyrd 30 Andesyn, kraftstråk, järtecken, förfädernas visdom, gudarnas vilja 
Yxkamp 30 Yxa, hammare, pålyxa 
Färdighetslista.  
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Stuff 

Listor för vapen och härskrud 
Avståndsvapen Färdighet Skada Egenskaper 
Kastkniv Knivkamp eller kastvapen 2T6 Snabbdragen 
Slunga Kastvapen 3T6 Kvick, Trubbig 
Kastspjut Kastvapen 3T6 Långt, Egg, Otymplig 
Spjutslunga Kastvapen 4T6 Egg, Otymplig 
Krigsbåge Bågskytte 4T6 Kraftig, Spetsval, Otymplig 
Pilbåge Bågskytte 3T6 Kvick, Spetsval 
Armborst Bågskytte 4T6 Långsam, Trubbig, Otymplig 
Lista över avståndsvapen 

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

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

Bygg nya vapen och härskrudar genom att bestämma namn, skada, färdigheter och egenskaper. 
Försök balansera skadan och bra egenskaper mot dåliga egenskaper. 

Egenskaper för vapen och härskrud 
Begränsad sikt: Avdrag på -20 på resultatet på försvarsslag. 

Egg: Mjuka skydd räknas som en tärning mindre.  

Engångsanvändning: Efter striden eller efter första exceptionella slaget (lyckat eller misslyckat) blir 
vapnet obrukbart. 

Går lätt sönder: Skyddet räknas som 1T6 mindre om härskruden inte reparerades sedan förra 
striden. 
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Hindrande: Handling inträffar ett snäpp senare i samma fas. 

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

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

Kort: Används för att bestämma Turordning i Försiktig fas. 

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

Kvick: Används för att bestämma Turordning i Offensiv fas. 

Långsam: Används för att bestämma Turordning i Offensiv fas. 

Långt: Används för att bestämma Turordning i Försiktig fas. 

Låsande: Kan kroka tag i fiendens vapen och låsa det. Välj en egenskap från fiendens vapen som 
denne inte får använda nästa runda. 

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

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

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

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

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

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

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

Trubbig: Hårda skydd räknas som en tärning mindre.  

Tung: Avdrag på -20 på resultatet på motsatta slag för jakter och byta zon, avdrag på -20 för att 
hantera Riddjur. 

Täcker mot avståndsvapen: Kan användas för att försvara sig mot avståndsvapensanfall från andra 
zoner, inte bara i samma zon. 
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Riddjur 
Vanlig ridhäst: Snabb som vinden, Smidig, 30 Hälsa 

Nordhäst: Seg, Stor, 35 Hälsa 

Slättponny: Seg, Snabb som vinden, 25 Hälsa 

Krigshäst: Stor, Krigsbest, 35 Hälsa 

Ulv: Rovdjur, Smidig, 25 Hälsa 

Älg: Horn, Stor, 35 Hälsa 

Ren: Horn, Snabb som vinden, 25 Hälsa 

Björn: Stor, Rovdjur, 35 Hälsa 

Egenskaper för riddjur 
Krigsbest: När man väljer Aggressiv stans när man rider så ökar skadan med ytterligare +2T6 istället 
för +1T6. 

Rovdjur: Rovdjurets klor och tänder kan användas som vapen istället för ryttarens vapen. Räkna dem 
som Klor, skada 2T6, Egg och Bett, skada 2T6, Egg, Låsande, Kvick 

Snabb som vinden: +20 på resultatet vid motsatta slag vid exempelvis jakt. 

Seg: Under en resa så kan spelaren välja att ett slag lyckas, vilket som helst, utan att behöva slå för 
det. 

Smidig: Riddjuret kan snabbt och smidigt förflytta sig på slagfältet. Om slaget för förflyttning lyckas 
eller lyckas exceptionellt så kan man förflytta sig en extra zon: 

• Vid exceptionellt lyckat, flytta upp till 2 zoner och gör ett anfall med Taktisk stans, eller flytta 
upp till 3 zoner. 

• Vid lyckat, flytta upp till 2 zoner. 

Om slaget misslyckas eller misslyckas exceptionellt så gör man som vanligt. 

Stark: Riddjuret kan bära en person med rustning som har egenskapen Tung utan avdrag. 

Stor: Riddjuret har +5 Hälsa och +1T6 Skydd för anfall som riktas mot riddjuret. 

Vek: Riddjuret har -5 Hälsa. 

Horn: Riddjuret har en maffig krona av horn, som kan användas som vapen istället för ryttarens. 
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Sejd, effekter och andar 
Ande Möjliga namn Effektval 
Tamdjur Mal 

Feoh 
• Få ett tamdjur att lyda ett kommando 
• Leda en till ett boskapsdjur (ej riddjur) 
• Leda en till jaktbyte 
• Ge en god skörd eller många nya ungdjur 
• Gör en annan effekt innestående 

Uroxe Uchzr 
Ur 

• Visa vägen i underjorden 
• Skydda en person från skada 
• Kan få ens själsform att komma fram 
• Visa någons sanna själsform 
• Gör en annan effekt innestående 

Törne Erges 
Thorn 

• Ge krigslycka 
• Påverka vädret till det sämre 
• Berätta en hemlighet 
• Bryta ett föremål 
• Förmörka ett område 
• Gör en annan effekt innestående 

Vind Chee 
Asc 

• Påverka vädret till det bättre 
• Leda ett skepp till en säker hamn 
• Bära ett meddelande till någon  
• Hjälpa en bågskytt 
• Gör en annan effekt innestående 

Gräs Evs 
Veg 

• Öppna en dörr, även om den var låst eller spärrad 
• Stänga en dörr och hålla den stängd från ett intrångsförsök 
• Leda en häst och dess ryttare till dess mål 
• Hjälpa krigare till häst 
• Gör en annan effekt innestående 

Eld Gal 
Ken 

• Låta en eld flamma upp från något brännbart 
• Hjälpa vid styrkedåd 
• Hjälpa vid hantverk 
• Lysa upp ett område 
• Gör en annan effekt innestående 

Gåva Beleg 
Gyfu 

• Finna en villig köpare eller säljare 
• Läka skada med 1T6 
• Påverka vädret till det bättre 
• Låta sejderskan välja samma val en gång till 
• Gör en annan effekt innestående 

Glädje Amzjilt 
Wyn 

• Inspirera vid skaldande eller musicerande 
• Påverka vädret till det bättre 
• Hjälpa vid fredsmäklande 
• Hjälpa vid romans 
• Gör en annan effekt innestående 

Storm Sjuurga 
Haegl 

• Föra vidare en vision från gudarna 
• Visa en vision från en annan plats 
• Visa en vision från förfluten tid 
• Skapa ett bländande ljus 
• Gör en annan effekt innestående  

Nöd Cheregtsee • Skydda en person från skada 
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Nyd • Få någon att förlora ett spel 
• Driva bort en ande 
• Hjälpa en person att överleva i vildmarken 
• Gör en annan effekt innestående  

Is Mos 
Is 

• Hämta snöfall från bergen 
• Frysa vatten 
• Tillfälligt skänka en person skönhet 
• Stabilisera en skadad person 
• Gör en annan effekt innestående  

Häst Mor 
Eoh 

• Kanalisera en död person 
• Bli vän med ett vilt djur 
• Hjälpa en att skifta hamn 
• Driva bort en annan ande 
• Gör en annan effekt innestående  

Moln Uul 
Sigel 

• Leda ett skepp till en säker hamn 
• Hjälpa ett skepp att rida ut en storm 
• Ge god fångst till havs 
• Påverka vädret till det blåsigare 
• Gör en annan effekt innestående  

Öde Chub zejaa 
Skuld 

• Framföra ett offer till gudarna 
• Framföra ett budskap till någon 
• Leda ens händer i ett fältslag 
• Hjälpa en att leda män i fältslag 
• Gör en annan effekt innestående  

Björk Eberleg 
Biarka 

• Läka skador 
• Driva bort sjukdomsandar 
• Ge en god skörd 
• Ge fruktbarhet 
• Hjälpa en kvinna att föda 
• Gör en annan effekt innestående  

Förfäderna Chun 
Ætt 

• Ge en god skörd och många nya ungdjur 
• Hjälpa en att resonera eller förhandla med människor 
• Tillfälligt skänka en person skönhet 
• Hjälpa en person till rikedom 
• Gör en annan effekt innestående  

Vatten Us 
Lagu 

• Läka skada 
• Leda en till rent vatten 
• Framföra ett offer till gudarna 
• Hjälpa till vid barnafödande 
• Gör en annan effekt innestående  

Hem Oron ger 
Odal 

• Ge en god skörd och många nya ungdjur 
• Skydda ett hem 
• Hjälpa vid tvist på tinget 
• Hjälpa en person till rikedom 
• Gör en annan effekt innestående  

Effektlista för sejd 
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Spelledarpersoner och monster 
Spelledarpersoner behöver normalt sett inte Öde eller själsform, om det inte är en speciell 
spelledarperson.  

Spelvärden 
Färdigheter 

• Spjutspetsfärdigheter har ca 75%. 
• Dåliga färdigheter har ca 15%. 
• Resten har ca 40%. 

Gard 

• Oerfaren klumpeduns har ca 15 poäng Gard. 
• Erfaren, snabbrörlig och uthållig kämpe har ca 35 poäng Gard. 
• De flesta andra hamnar på ca 25 poäng Gard. 

Hälsa 

• En otränad vekling har ca 15 poäng Hälsa. 
• En stor biffig tuffing som tål allt har ca 35 poäng Hälsa. 
• De flesta andra hamnar på ca 25 poäng Hälsa. 

Monster 
Monster kan ha specialvapen och särskilt skydd. 

Hälsa och Gard kan skilja sig, i synnerhet för varelser som inte är ungefär stora som människor. 

Monster kan också ha särskilda egenskaper. 

Egenskaper för monster 
Stor: Monstret är så stort att man måste låsa fast det för att ha en chans att skada det. Använd 
regeln om Stora monster med tre slag i den sammansatta handlingen. 

Jättestor: Monstret är så stort att man måste låsa fast det för att ha en chans att skada det. Använd 
regeln om Stora monster med fyra slag i den sammansatta handlingen. 

Enorm: Monstret är så stort att man måste låsa fast det för att ha en chans att skada det. Använd 
regeln om Stora monster med fem slag i den sammansatta handlingen. 

Immateriell: Monstret är inte fast och kan därför inte skadas alls med vanliga fysiska vapen förrän 
man kommer på ett sätt att neutralisera denna egenskap. 

Svärm: Monstret är egentligen en hel svärm av små kritter. Svärmen har Skydd +5T6 mot alla anfall 
som inte har egenskapen Yttäckande. 

Litet: Monstret är osedvanligt litet. Anfall mot monstret får en modifikation på -20 på grund av 
storleken, men skada mot anfallet ökar med +1T6. 
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Recept 
”Recept” är förslag på hur man applicerar reglerna i olika situationer. 

• Recept kan exempelvis passa vid inblandade färdigheter, eller där fenomenet beskrivs i 
världsbeskrivningen- 

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

• Undermålig kvalitet: Målet är inte fastlåst alls. 
• Låg kvalitet: Målet är hejdat i en runda. 
• Marginell kvalitet: Målet är hejdat i två rundor.  
• God kvalitet: Målet är hejdat i fyra rundor. 
• Superb kvalitet: Målet är hejdat i åtta rundor, och kan inte välja Aggressiv stans. 

Så länge som monstret är hejdat så kan man slåss mot monstret som vanligt. Därefter sliter sig 
monstret, och man måste börja om. 

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

Fältslag 
Sammansatt slag som motsatta slag. Ta fram resultatet ur rollpersonernas synvinkel, eller den som 
har bäst terräng. Lämpliga färdigheter är Härkonst (fältslag), Spana, Ledarskap, Status och i 
förekommande fall Sjömannaskap.  

• Undermålig kvalitet: man förlorar fältslaget och tas till fånga. 
• Låg kvalitet: man förlorar fältslaget och drivs tillbaka. 
• Marginell kvalitet: båda sidor håller utan avgörande. Försvararen kan hålla sin mark. 
• God kvalitet: man tvingar fienden till reträtt. Slaget är vunnet. 
• Superb kvalitet: man sänder fienden på flykten och tar fiendens ledare till fånga. 

Förföra en person 
Vänlig eller Civiliserad konflikt med åtminstone Skaldekonst (Vältalighet) och Skaldekonst (Romans) 
på förförarens sida. Om förföraren vinner och förloraren väljer att inte acceptera förlusten och kliva 
ur så kan Frestad vara en lämplig konsekvens. 

Förhandla om priset 
Vänlig eller Civiliserad trivial konflikt, med åtminstone Handel och förmodligen Lärdom och 
Skaldekonst (vältalighet). Definiera köparen och säljarens pris före konflikten. Konfliktens segrares 
pris blir det som förloraren måste acceptera eller förkasta. 
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Holmgång (duell) 
Konflikt med omfattning 3 på nivån Civiliserad. Vapenfärdigheter är lämpliga. Varje lyckat 
motståndsslag är en krossad sköld. Först till tre krossade sköldar vinner. 

Jaga efter någon 
Sammansatt slag som motsatta slag. Ta fram resultatet ur jägarens synvinkel.  

• Undermålig kvalitet: Målet kommer undan. 
• Låg kvalitet: Målet kommer undan, men lämnar spår efter sig. 
• Marginell kvalitet: Målet kan förskansa sig, men blir inträngt och kan inte fly. 
• God kvalitet: Man kommer ikapp målet. 
• Superb kvalitet: Man kommer ikapp och immobiliserar målet. 

Klättra upp för en vägg eller bergsida 
Sammansatt slag för Manövrer, Uthållighet och Leta. Man kan även motivera Stenverk och Stigvana 
(bergsland eller fjäll), i synnerhet om väggen är hög.  

• Undermålig kvalitet: man kommer inte upp alls. 
• Låg kvalitet: man finner en annan väg, men måste försöka igen. 
• Marginell kvalitet: man kommer upp men är utmattad och/eller upptäckt. 
• God kvalitet: man kommer upp utan att bli upptäckt eller utmattad.  
• Superb kvalitet: man kommer upp utan att bli upptäckt eller utmattad, och snabbt. 

Köpa något 
Sätt ett värde på hur mycket något är värt. Använd det tillsammans med säljarens Handel och 
Skaldekonst mot rollpersonens Status (Silver), Handel och Skaldekonst (Vältalighet) i sammansatt slag 
som motsatta slag. Status mot värdet kan användas fler än en gång. Ta fram resultatet från köparens 
synvinkel. 

• Undermålig kvalitet: Köparen har inte råd. 
• Låg kvalitet: Köparen blir skuldsatt men har råd. Skulden kommer att ge ett rejält problem 

med tiden. 
• Marginell kvalitet: Köparen blir skuldsatt så att det känns men har råd. Skulden kommer att 

tynga köparen under viss tid. 
• God kvalitet: Köparen har råd.  
• Superb kvalitet: Köparen har råd och säljaren kan i framtiden ge bra erbjudanden till en 

högaktad kund. 

Nidsång 
Sammansatt slag för Spelemanskap, Skaldekonst [nid] och Skaldekonst (vältalighet).  

• Undermålig kvalitet: skalden blir utskrattad. 
• Låg kvalitet: niden går inte hem, men målet för niden tar inte illa upp. 
• Marginell kvalitet: niden går hem och målet får ett innestående avdrag på -20 på nästa slag 

för Status mot skalden. Det blir fiendskap mellan målet och skalden. 
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• God kvalitet: niden går hem och målet får ett innestående avdrag på -20 på nästa slag för 
Status, oavsett mot vem. Det blir fiendskap mellan målet och skalden. 

• Superb kvalitet: niden går hem och målet får ett innestående avdrag på -20 på nästa slag för 
Status, oavsett mot vem. Målet är så utskämt att denne inte kan ha fiendskap mot skalden. 

Resa 
Sammansatt slag för Väderkunskap, Uthållighet och någon av Rida, Stigvana och Sjömannaskap. Om 
resan är svår, slå flera gånger för en eller flera av färdigheterna.  

• Undermålig kvalitet: man kommer inte fram alls och måste göra en andra resa. 
• Låg kvalitet: man kommer inte heller fram, men ”tröstpriset” skulle kunna innebära en guide 

som hjälper på nästa försök. 
• Marginell kvalitet: man kommer fram sent och/eller sliten. 
• God kvalitet: man kommer fram i tid. 
• Superb kvalitet: man kommer fram tidigare än avsett. 

Smida ett svärd 
Sammansatt slag för Smide [Järnsmältning], Smide [smidesstål], Smide [vapensmide], Lärdom och 
Uthållighet.  

• Undermålig kvalitet: det blir inget svärd alls. 
• Låg kvalitet: ta bort båda egenskaperna. 
• Marginell kvalitet: ta bort en av egenskaperna. 
• God kvalitet: svärdet får de egenskaper det ska ha. 
• Superb kvalitet: lägg till en bra egenskap. 

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

Om flera personer smyger sig förbi, eller om det finns flera lager med vakter, slå ett sammansatt 
motsatt slag för alla smygarnas Gömma sig mot Spana. Rotera Spana för vaktposterna om det finns 
fler. Kvaliteten avgör hur väl det går. 

• Undermålig kvalitet: Rollpersonerna är upptäckta och går i en fälla. 
• Låg kvalitet: Rollpersonerna upptäcks innan de har kommit in eller förbi. 
• Marginell kvalitet: Rollpersonerna upptäcks efter att de har kommit in eller förbi. 
• God kvalitet: Rollpersonerna kommer in utan upptäckt, men vakterna är misstänksamma. 

Vakterna får ett innestående påslag på +20 på nästa slag för Spana. 
• Superb kvalitet: Rollpersonerna kommer in utan upptäckt, ingen misstänker något. 

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

Allmänt 
• Tänk på regelekonomi. 

o Grundegenskaper tillför egentligen ingenting. 
o Sekundära värden tillhör heller ingenting. 

• Tänk på sweet spot 
o Sweet spot för rollpersonens spjutspetsfärdigheter ligger på ca 70%. 
o Järn är byggt kring att rollpersoner ska vara kompetenta redan från början. 

• Ingen tvingar dig att hålla dig till mallen. Allt kan ändras. 
o Detta dokument ger råd för hur man hackar om man ändå vill hålla sig nära mallen, 

och beskriver hur Järn hänger ihop och den bakomliggande tanken. 
• Grunden i Järn är färdigheterna och resolutionerna Vanliga slag, Motsatta slag, Sammansatta 

slag och Konflikter, samt kroppspoängsstaplarna Hälsa och Gard.  
o Inte ens stridssystemet ingår i grunden. 
o Vissa system eller komponenter kanske inte passar ditt spel. Var inte rädd för att 

bygga om dem.  

Bygga rollpersoner 
• Var försiktig med färdighetsskalan. Försök undvika system som får färdigheter att ramla över 

100%. 
• Förhållandet mellan antalet färdigheter och antalet färdigheter som rollpersoner får från 

början bör ligga på mellan 3:1 till 4:1. 
• Förhållandet mellan spjutspetsfärdigheter och övriga sysselsättningsfärdigheter bör vara ca 

1:2 till 1:3. 

Hacka klaner 
Klaner kan hackas för andra funktioner relativt lätt. 

• För mer medeltida intriger à la Game of Thrones, gör om klaner till ätter. Byt ut personer i 
klanen mot personer i ätten. Gör om omgivningen till andra ätter. 

Andra förslag på vad klaner kan göras om till: 

• Steampunk: vetenskapliga sällskap 
• Planetary romance: kör på klaner som de är 
• Space fantasy: rymdkungadömen, rymdriddarsällskap etc 
• Efter katastrofen: stammar 
• Cyberpunk: megakorpar, maffia, gatugäng 

Skapa folkslag 
Ett folkslag ger 10 Skadepoäng som bas, plus fyra stycken +5T6-påslag på fyra olika färdigheter.  

• Ett +5T6-påslag kan delas upp i två +2T6-påslag på två olika färdigheter.  
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• Varje färdighet får max ha ett påslag, antingen +5T6 eller +2T6 
• Max tre +5T6-påslag kan växlas in mot +5 på både Hälsa och Gard 
• Max en +2T6-påslag kan växlas in mot +5 Hälsa eller +5 Gard. 

Skapa sysselsättningar 
• Sätt ihop en lista med elva färdigheter. 
• Bestäm ett stordåd utfört av en förfader som spelaren måste definiera. Förfadern ska också 

definieras. 
• Lista minst tre bonusval. 

o Bonusval som ger +1T6 skada om färdigheten används för anfall: Bågskytte, 
Kastvapen, Knivkamp, Slagsmål, Spjutkamp, Sköldkamp, Svärdskamp, Yxkamp 

o Bonusval som ger +5 Hälsa: Uthållighet 
o Bonusval som ger +5 Gard: Manövrer  
o Bonusval som ger +20 i resultat vid konflikter: Fylgja, Handel, Härkonst, 

Lagmannaskap, Ledarskap, Lärdom, Sejd, Status 
o Bonusval som ger +1T6 läkning vid vård om Sargad, eller vid Förband: Läkekonst 

Mall för själsformer 
• Basmodifikationer: 8 tärningar fördelade på angivna färdigheter och värden. 

a. Upp till tre tärningar kan fördelas till Hälsa. 
b. Upp till tre tärningar kan fördelas till Gard.  
c. En tärning ger 1T3 poäng Hälsa eller Gard. 

• Delvis i själsform: två stycken färdigheter som får en modifikation på +10, eller en som får 
+20. 

• Full själsform: två stycken färdigheter som får en modifikation på +20. Två färdigheter som 
inte modifieras. Resten får -10. 

Vapen och härskrud 
Vapen har Skada och Egenskaper.  

• Skada varierar normalt mellan 2T6 till 5T6. 
• Inget vapen ska vara uppenbart bäst.  

o Vapen med hög Skada bör ha fler begränsande egenskaper. 
o Ta även hänsyn till bra egenskaper. Hög skada och fler bra egenskaper bör också ge 

fler begränsande egenskaper. 
• Vapen skulle kunna få fler värden om det behöver mätas, till exempel Ammunition.  

o Tänk på att balansera även extra värden så att inget vapen är uppenbart bäst.  
o Extra värden kan också påverkas av egenskaper eller stansval. 
o Ta det lugnt med extra värden. Spelet blir inte nödvändigtvis bättre av fler extra 

värden. Tänk på regelekonomin. 

Härskrud har Skydd och Egenskaper. 

• Skydd varierar normalt mellan 1T6 till 3T6. 
• Ingen härskrud ska vara uppenbart bäst.  

o Härskrud med högt Skydd bör ha fler begränsande egenskaper. 
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o Ta även hänsyn till bra egenskaper. Högt skydd och fler bra egenskaper bör också ge 
fler begränsande egenskaper. 

• Viktiga tillägg, exempelvis hjälm, bör ge någon tärning Skydd extra. 
o Balansera även tillägg med egenskaper. 

Kom ihåg att vapen kan balanseras av hur man skaffar stuff. 

Stuff 
Lägger man till stuff i vapenlistorna, uppdatera Stuff-reglerna.  

Riddjur 
Riddjursregler kan även användas för fordon. 

Riddjur kan ha egenskaper på samma sätt som vapen och härskrud. 

• Ett typiskt riddjur balanseras mot netto två bra egenskaper.  
• Ett bra riddjur har fler bra egenskaper netto. 

Snel hest (referensriddjur): Snabb som Vinden, Smidig, 30 Hälsa 

Egenskaper 
Fler egenskaper kan skapas för saker. 

• En dålig egenskap är en egenskap som begränsar användandet. 
• En bra egenskap ger en fördel till saken. 
• Bra egenskaper är självbalanserade med någon form av begränsning: 

o Villkor som gör att saken inte kan användas jämt.  
o Konsekvens som gör att saken begränsas. 
o Sidoeffekt som kan vara dålig. 
o En egenskap hos en annan sak negerar fördelen eller vänder en bra egenskap till en 

dålig. 

Färdigheter 
Var försiktig med nya färdigheter. De leder lätt till färdighetsinflation, överlappning, avgränsning mfl.  

• Välj hellre en fördjupning på en existerande färdighet om möjligt. 
• Byt hellre ut färdigheter än lägg till nya. 

Recept 
Go wild! Gör fler! 

• Bra recept håller sig till standardresolutionerna handling, motsatta slag, konflikt eller 
sammansatta slag. 

• Egna resolutioner bör byggas som generella nya standardresolutioner, inte specifika för 
enskilda recept. 

• Recept är tänkta att placeras i spelvärldsrelaterade sammanhang. Exempelvis, tingsreceptet 
kan läggas vid en beskrivande text om hur ting går till, eller fältslagsreceptet vid beskrivning 
av krigföring etc. 
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Monster 
Monstervärden: 

• Färdigheter, inte nödvändigtvis bundna till den officiella färdighetslistan. 
• Hälsa och Gard 
• Egenskaper 

Skadepoäng 
Skada mäts med skadepoäng i olika potter. Halvvägs genom potten finns en tröskel, som ger negativa 
effekter om den överskrids. 

Järn är byggt för och balanserat för två skadepoängspotter, Hälsa och Gard, med ca 20 poäng 
vardera, där man först kryssar Gard och sedan Hälsa. Vid kritisk träff smiter man förbi Gard och 
kryssar direkt på Hälsa.  

Skalorna är byggda för att balansera mot skadevärden på mellan 2T6 och 5T6 och skydd mellan 1T6 
och 3T6.  

Man skulle kunna tänka sig att använda en pott med Välmående som drabbas av sociala konflikter. 
Tar Välmående slut så går resten in på Hälsa.  
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Ändringar sen sist 

Version 0.09 
• Fördjupningar ändrade: mjuka krav blev förbättringsbonus som ger +10 på resultatet. 
• Hårda krav bytte namn till fördjupningskrav. 
• Man får fördjupningar för varje 30 %. 
• Skadetärningar kan explodera vid anfall utan försvar, eller lyckat anfall mot misslyckat icke-

trumfat försvar. 
• Några nya fördjupningar tillagda. 
• Aktiverade karaktärsdrag vänder på slaget istället för ett nytt slag för Wyrd. 
• Innestående omslag byter namn till innestående ödesslag.  
• Järnlek: Tankar och förslag om fler vapenvärden och skadepoäng. 

Version 0.08 
• Zonförflyttning omgjord 
• Riddjur har hälsa och får skada på det istället för avstängda egenskaper 
• Riddjurs egenskaper uppdaterade 
• Sammansatta handlingar byter namn till utmaningar 
• Färdighetslistan har fler fördjupningar 
• Stanskort byter namn till stridskort 
• Nytt folkslag, rävfolket. 

Version 0.07 
• Omslag expanderat. 
• Innestående omslag infört. 
• Karaktärsdrag infört. Karaktärsdrag kan ge omslag. 
• Wyrd omskriven. 
• Nytt folkslag, wonerna. 

Version 0.06 
• Lista på tärningar som används. 
• T6/2 utbytt till T3. 
• Tak på antalet valfria färdigheter beror på baschans. 
• Lokatt har fått 2T6 Leta. 
• Styrka utbytt till Styrkeprov överallt. 
• Alla färdigheter utom Fylgja har numera fördjupningar. 
• Förtydligade att normalfallet är att inte ha något fördjupningskrav. 
• Hur man bygger äventyr från klanerna har expanderat. 
• Hur man gör spelledarpersoner och monster- 
• Hur man kan hacka klaner. 
• Avsnitt med ändringar sen sist. 

 



Stans:

Återfå 1T6 Gard när rundan är slut

Defensiv 
mot…

Din  
handling

I turord-
ningsfas

Defensiv – –

Aggressiv Försvar, trumfas 2 

Taktisk Försvar 3

Fintande Försvar 4

Ingen – –

Defensiv
Stans:

Aggressiv

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

Aggressiv 
mot…

Din 
handling

I turord-
ningsfas

Defensiv Anfall 2

Aggressiv Anfall 1

Taktisk Anfall 2

Fintande Försvar 4

Ingen Anfall 2

Stans:

Taktisk

Turordning i fas 3: Långt-ingendera-Kort

Taktisk 
mot… 

Din 
handling

I turord-
ningsfas

Defensiv Anfall 3

Aggressiv Försvar 2

Taktisk Anfall + Försvar 3

Fintande Anfall 3

Ingen Anfall 3

Stans:

Fintande

Turordning i fas 4: Kort-ingendera-Långt

Fintande 
mot… 

Din 
handling

I turord-
ningsfas

Defensiv Anfall 4

Aggressiv Anfall 4

Taktisk Försvar 3

Fintande Anfall + försvar 4

Ingen Anfall 4

Sammanfattning och Övrig handling:

Delstrider och rundor

 

Delstrid: en person som slåss i närstrid mot en eller 
�era andra personer. En delstrid är alltid inom en zon.
Anståndsvapen behöver inte vara en del av en delstrid.
Rundan: Alla väljer en stans eller en handling. 
Stans/handling avslöjas samtidigt.
• Väljer man en handling så struntar man i alla sina 

stans-val.
• Ett stans-val per motståndare. Varje stans kan väljas 

en gång. 2:a stansen får –10 % på slaget, 3:e 
stansen –20 % och fjärde –30 %. 

Gå igenom stansval-paren i turordning.
• Om flera handlingar inträffar samtidigt, slå anfall 

och försvar först. Slå därefter skada.
• Skadan exploderar vid anfall utan försvar, och vid 

anfall mot försvar om försvar misslyckas. Skadan 
exploderar inte vid anfall mot trumfat försvar.

Handling:

Att för�ytta sig till en annan zon är en handling som 
kräver ett slag för Manövrer.
• Vid exceptionellt lyckat, flytta 1 zon och gör ett 

anfall med Taktisk stans, eller flytta 2 zoner. 
Motståndaren väljer stans om denne har någon över.

• Vid lyckat, flytta 1 zon.
• Vid misslyckat, flytta 1 zon och välj Överblick nästa 

runda, eller flytta inte alls.
• Vid exceptionellt misslyckat, flytta inte alls. 

Handlingen är bortslösad.
Dina stans-val den här rundan ignoreras. Blir du 
anfallen räknas din stans som Ingen stans.

För�yttning

Handling:

Stötta

Hjälp en annan person på fötter igen. 
• Den du hjälper får +2T6 poäng Gard.
• Du kan slå försvarsslag åt den personen.
Dina stans-val den här rundan ignoreras. Blir du 
anfallen räknas din stans som Ingen stans.

Handling:

Byta delstrid

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

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

delas delstriden upp i två delstrider.
Dina stans-val den här rundan ignoreras. Blir du 
anfallen räknas din stans som Ingen stans.

Handling:

Överblick

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

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

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

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

hotet.
• Spelledaren måste tala om hur man kommer undan 

från situationen.
• Dra vapen, eller byt vapen.
Dina stans-val den här rundan ignoreras. Blir du 
anfallen räknas din stans som Ingen stans.
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FÄRDIGHETER

VAPEN Skada Egenskaper

HÄRSKRUD Skydd Egenskaper

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

Namn

Tillnamn

Klan

Folkslag

Sysselsättning

Värde Fördjupningar Värde Fördjupningar

Bågskytte (15)

Fylgja

Gårdsmannaskap (15)

Gömma sig (30)

Handel (15)

Härkonst

Husmannaskap (15)

Jakt

Knivkamp (30)

Kastvapen (15)

Lagmannaskap

Ledarskap

Leta (30)

Läkekonst (15)

Lärdom (15)

Manövrer (30)

Spelemanskap

Rida (15)

Sejd

Sjömannaskap (15)

Skaldekonst

Sköldkamp (30)

Slagsmål (30)

Smide

Spana (30)

Spel (15)

Spjutkamp (30)

Språk (15)

Status (30)

Stenverk

Stigvana (15)

Styrkeprov (30)

Svärdskamp (30)

Träverk (15)

Uthållighet (30)

Väderkunskap (30)

Yxkamp (30)

Wyrd (30)

















































































SJÄLSFORM
Full +20:

+20:
+10: +10:

+10:

Delvis

Modifikationer på värden

: +1T6 skada när färdigheten används. †: +5 Hälsa. ‡: +5 Gard.  : +20 i resultat när färdigheten används i konflikter. : +1T6 läkning vid vård om Sargad, eller vid Förband. 



‡ †

































KARAKTÄRSDRAG








Aktiverad

Aktivera ett karaktärsdrag för att vända på tärningen.


Ödesslag är ett slag för Wyrd som ersätter ett annat 
färdighetsslag. Ödesslaget måste påbörjas innan 
något annat händer. Vid ett exceptionellt ödesslag så
slår själsformen igenom fullt ut. 

INNESTÁENDE ÖDESSLAG

HÄLSA  Ingen naturlig läkning, 1 poäng Hälsa/timme tills skadan stabiliserats.Sargad Stabiliserad

GARD  -20 på anfall, kan inte välja Aggressiv stans.Pressad
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