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VAD V I KÄM PAR F ÖR
»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
Ovan är den trohetsed som du svor när du gick med i
Fehnmeyer-kåren. Den binder samman alla dem som
har samlats under kårens vita alpblomma. I tre meningar sammanfattar den vad du strävar efter: att man
verkar för fred, att man sätter neutralitet och kåren
över hemlandet, och att man är en kraft för det goda
och rättrådiga i Europia.
Fehnmeyer-kåren är en frivilligkår bestående av
flygare och understödspersonal som verkar tillsammans för att skapa fred i ett sönderlitet Europia efter
ett arton år långt krig, som fortfarande pågår. Det är
en enorm och svårgripbar uppgift som du har tagit på
dig, men den är inte hopplös. En hel kår om tjugotalet
flottiljer och 2 500 andra frivilliga strävar mot samma
mål, och ni har stöd från ett krigstrött Europias alla
folk.
Du och dina kamrater i Fehnmeyer-kåren har begränsad finansiering och resurser från neutrala 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. De flesta
krigförande länder respekterar detta.
Strategin hos Fehnmeyer-kåren är att arbeta bland
gräsrötterna och bygga upp ett förtroende mellan de
båda parterna på lokal nivå. Genom att arbeta lokalt
och långsiktigt, stabilisera fronten och tina upp relationen mellan parterna så kan man skapa handlingsutrymme till makthavarna på båda sidor för att dessa ska
kunna inleda fredssamtal.
Uppgiften ställer stora krav på dig och dina kamrater. Ni måste vara förebilder, diplomater, övervakare, poliser, utredare och soldater. Du kommer att
vackla inför den överväldigande uppgiften, men hela
Fehnmeyer-kåren finns bakom dig för att stötta dig i
motgångarna. Du står inte ensam mot mörkret.
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Rollpersoner och kåren
Det antas att alla rollpersoner tillhör Fehnmeyer-kåren och är
stationerade vid Femte flottiljen vid Schloss Model i södra Saravien. Det går naturligtvis att frångå det antagandet om spelledaren
eller spelarna vill, 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.

Vad Blå Himmel handlar om
Ska man ha en genrebeteckning på Blå himmel så
är »förstavärldskrigsfantasy« förmodligen den mest
passande. Vi tänker oss Röde Baronen och Biggles
och romantiken kring stridsflygarna långt över skyttegravarna i Belgien och Frankrike. 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 förbrödringen 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 att kriget har stannat av.
Vi skapade en kår med frivilliga flygare och lät den
kåren ta på sig uppgiften att skapa förbrödringen. 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. Vi lät
kriget ha nått någon form av stillestånd då ingen part
längre har resurserna att fortsätta stridigheterna, så
att det finns möjlighet att agera fritt över fronten och
slipper marschera och vänta på order.
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Krigshjältegenren
Förutom spelets fantasy- och förstavärldskrigsfernissa
så behöver vi definiera genren i form av den mänskliga
storyn. Genredefinitionen är faktiskt ganska kort: Blå
Himmel är ett ensemblespel om hjältemod i krig.
Så låt oss titta närmare på krigshjältegenren.
Huvudpersonerna i krigshjältegenren är kompetenta inom det de gör. Annars hade de inte fått de
uppdrag de får. Trots det är de vanliga människor, med
vanliga liv innan de kallades in i kriget. Berättelsen om
dem handlar inte om hur hemskt kriget är eller hur
mycket det tär på dem. Detta kan vara underteman,
men huvudberättelsen handlar om hur huvudpersonerna överkommer svårigheterna och finner modet att
göra något som skriver in dem i historieböckerna.
Samtidigt är det hyfsat realistiskt. Det som kännetecknar historiska krigshjälteberättelser är att de
är just historiska. Det innebär att det inte är några
overkliga stunts eller Hollywood-fysik (nåja, inte så
mycket i alla fall), utan allting är fullt möjligt att återskapa. Berättelsen kan ha anpassats för att få en bättre
dramaturgi när den återberättas i film, men trots det
så är det historia vi talar om och det är få personer
som blir så upprörda av felaktig historia som militärhistorienördar.
Huvudpersonerna är aldrig ensamma enmansarméer, utan utgör en ensemble. De är ett lag med personer
som har olika expertkunskaper och som arbetar ihop
för att uppnå målet. Det sätts ofta in dramatiska slitningar mellan medlemmarna i laget, men de skärper
de sig när det gäller. Vardagens små intriger har en
tendens att bli ganska triviala så fort kulorna börjar
vissla runt om huvudet.
Tillsammans gör dessa huvudpersoner dåd som påverkar krigets flöde och världens historia. Hade inte de
varit där så hade historien tagit en annan väg. Även om
det bara är ett fåtal personer som kommer att kunna
vända kriget, och de flesta stordåd som krigshjältar
utför bara påverkar krigsutgången i form av antalet
dagar och antalet liv, så har de ett definitivt avtryck i
historien. Utan deras uppoffring så hade världen sett
annorlunda ut.

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.
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
nå slutsatsen eller få tag på saknade fakta.
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) så att den inte tar slut
innan striden har nått ett avslut. Systemet har i första
hand skapats för flygstrid, och därefter anpassats för
markstriden.

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 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 börja med någonting som vissa
spelledarpersoner vill, men allt eftersom spelet fortlöper så händer saker lika mycket på spelarnas initiativ.
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 förändra7

Tio snabba fakta om Blå Himmel
Här är tio saker som du behöver veta om Blå Himmels värld och som du kan förvänta dig av spelet.
Resten är egentligen överkurs.
Förstavärldskrigsfantasy: Tänk Biggles med
alver. Det är ett grymt skyttegravskrig med ett litet
mått av romantik i luften. Det finns flygande öar och
flygande slagskepp. Man flyger i dubbeldäckade flygmaskiner, utom alver som rider på gigantiska fåglar.
Det är krig: Världen har legat i krig i de senaste
arton åren. Nästan en hel generation unga män har
dött vid fronten. Det har varit ett smutsigt skyttegravskrig där gamla taktiker mötte nya vapen. Det
finns ingen tydlig vinnare, och nu har resurserna tagit
slut.
Året är 1891: Kalendern i spelet står på 1891.
Tekniskt och socialt ligger världen kring 1918, fast
med avstickare till så sent som 1940 och så tidigt
som 1860.
Europia, inte Europa; Vespakien, inte Amerika:
Europia är likt Europa ca 1910. Det har nästan
samma berg, kuster och floder, men det är andra
länder. På andra sidan havet ligger norra och södra
Vespakien, två kontinenter som har koloniserats av
Europias länder. De är inte självständiga.
Allt är ransonerat: Du kan inte köpa vad du vill.
Det mesta är ransonerat eller delas bara ut om det
des 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.

Kamratskålen
Den dagliga påminnelsen om vad man kämpar för
kommer i form av kamratskålen, som utbringas vid
gemensamma middagar och på begäran vid offentliga
tillställningar. Vid offentliga tillställningar respekteras
kamratskålen som ett fullvärdigt och neutralt substitut
för konungens skål eller motsvarande, som inte skulle
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verkligen behövs för uppdraget. Väldigt få har bil: vill
man någonstans så får man rida, åka kärra, åka tåg
eller marschera.
Alplandskap: Kampanjen börjar i Saravien, en
provins i centrala Europias alper som är delvis ockuperat av fienden. Folket här talar motsvarande tyska,
ockupanten talar motsvarande ryska.
Du är Fehnmeyer-flygare: Din rollperson är pilot
i Fehnmeyer-kåren, en neutral frivilligkår från båda
sidor i kriget. Du är kompetent redan från början,
både som pilot och i andra roller. Kårens symbol är
en vit alpblomma och har samma folkrättsliga skydd
som röda korset.
Du är officer: Du ingår i en militär organisation,
du har en officersgrad och ett ansvar både uppåt och
neråt. Du är inte fri att hitta på vad som helst, utan
kommer det en order uppifrån så måste den utföras
om du inte vill fängslas för ordervägran eller myteri.
Ditt jobb är att skapa fred: Blå Himmel handlar om att försöka skapa fred i Europia, genom att
förhandla, övervaka, utreda och ibland slåss.
Det finns folk som vill stoppa dig: Kriget har
bara avstannat, men det är inte avgjort och motsättningarna är kvar. Så det kommer bli strid förr eller
senare och en stor del av striderna kommer att ske i
luften. Stridsreglerna har skapats för flygstrid först
och sedan i efterhand anpassats för markstrid.
vara passande för en neutral styrka som Fehnmeyerkåren.
Det är vanligen dagofficeren eller ställföreträdande
chef som utbringar skålen. Alla Fehnmeyer-frivilliga
står i enskild ställning med glaset redo när den utbringas.
»Till dem som kom före oss. Till dem som offrat sitt
blod för sina hem, sina kamrater och sina familjer. Till
dem som gav sina liv så att andra fick leva.
Kamrater! Vi kan aldrig ersätta er. Vi kan aldrig
glömma er. Vi kan bara fortsätta i er strävan, så att ert
blod inte förgäves har gått till spillo.«
Skålen besvaras med ett högt och ljudligt »Kamrater!« från samtliga närvarande.

E N D AG
ST OD K AN ONER NA TYS TA

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 och linjer av
skyttegravar som löper parallellt med fronten. Även
långt från fronten är landskapet förött. 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 spirande hoppet
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, granat-

chock 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 till kanoner och
bränsle till 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.
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.
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Vad kriget handlar om
Det Stora kriget är en konflikt mellan å ena sidan en
västallians centrerad kring de båda länderna Weldland
och Urenien; å andra sidan huvudsakligen det Meroviska kejsardömet. Många fler länder finns på båda
sidor i kriget, men Weldland, Urenien och Meroviska
kejsardömet är de tongivande i respektive allians.
Kriget utkämpas inte enbart i Europia, utan även i
kolonier och besittningar i många världsdelar, och är
således ett globalt krig.
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 från repressalier. Det kunde inte Weldland
tolerera, och förklarade krig inom några dagar. Fler
krigsförklaringar följde och Europia polariserades
snabbt.
I praktiken är det Stora kriget bara 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.
Det var fred i tre årtionden innan Kriget, tack vare
en ömsesidig avskräckning genom att båda sidor hade
en stor stående här och att det fanns ett antal »buffertstater« mellan dem, huvudsakligen Polmerovien,
Brevorien och Rikitien. På så sätt skulle det garanteras
att man inte skulle kunna nå seger till ett rimligt pris:
det skulle kosta för mycket att erövra och ockupera
buffertstaterna och sedan angripa en jämbördig jättearmé på dess eget territorium.
Ungefär 1860 ändrades balansen 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. Vid den här tiden så hade ångdrivna
pansarskepp börjat ersätta de gamla segelskeppen av
trä. När dessa två utvecklingar kombinerades skapades
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flygskeppet, uppfinningen som var spiken i kistan för
freden.
Det första flygslagskeppet, Seiner Majestät Luftschiff
Zerstörer, sjösattes år 1859. 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 bygga egna
skepp 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. Kapprustningen motiverades med att man inte
kunde låta andra sidan få ha övertaget, annars skulle
avskräckningen som skapat fred i tre årtionden inte
fungera. 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, genom handel, blockader,
sjökrig eller 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.

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 ett antal 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 Fenhmeyerkåren.
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
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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 sammanknutna.
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.

12

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.
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.
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L I V E T I K RIG ETS S K U G G A

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.

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
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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 åtminstone fanns innan kriget –
försvunnit. Istället för motorfordon hittar man hästdroskor, hästdragna vagnar, en och annan spårvagn
(eldriven eller dragen av häst), fotgängare och cyklar.
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
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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
Livet i Europia år 1891 skiljer sig en del från världen
idag. En del av skillnaderna beror på kriget, medan
andra skillnader beror på tiden.

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 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

Tonåringen är inte uppfunnen än
En sak som skiljer Europia från vår värld är att det inte finns
tonåringar. Det finns personer mellan 13 och 19, men tonåren
betraktas inte som en separat fas i livet. Hälften av dessa år, fram
till realskolans slut ungefär, betraktas som barndom, och andra
hälften betraktas som de första stapplande åren i vuxenlivet.
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.
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.
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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,
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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 – 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 importvaror från kolonierna; 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 tillverkar och säljer charkvaror, det vill
säga kött som har behandlats på något sätt. Ibland
är slaktaren och charkuteristen 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 denne 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.
Spisen är fokus i ett hushåll, åtminstone i arbetaroch medelklassen. Det tar ett tag att få en spis varm, så
den tänds tidigt på morgonen och förblir sedan tänd
under hela dagen. På så sätt är spisen inte bara den
plats där maten lagas, utan 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
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.
För en vuxen weldländare så består en typisk
veckoranson av 230 gram bacon och skinka, 400 gram
socker, 100 gram te eller kaffe, 500 gram nötkött (mestadels konserverat), 230 gram ost, 200 gram smör, 1
kg marmelad, 240 gram margarin och 100 gram fett.
Dessutom får man köpa 500 gram konserver och 500
gram sötsaker per månad, och 500 gram bröd om
dagen.
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Det finns lagliga sätt att dryga ut ransonerna också.
Ett sätt är till exempel att gå ihop i en grisklubb, där
ett antal hushåll går ihop om en gris som de utfordrar
med matrester. Vid slakten delar hushållen på hälften
av grisen medan andra hälften går till livsmedelsförvaltningen, eller motsvarande.

Där stad och landsbygd möts
Städer i närheten av fronten utsätts ofta 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 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.

Allmän hjälputfordring
Det håller på att ske något med matvanorna i världen.
Fram till nyligen så åt man inte ute. Att äta ute var
antingen ett tecken på att man har för dåligt ställt för
att ha råd med mat, att man är ute på resa och inte
har tillgång till ett kök, eller att man är för fin för att
laga mat själv men inte är tillräckligt rik för att anställa
någon till köket. Istället åt man hemma eller hade
matlåda med sig eller åt middag hemma hos någon.
Men på grund av ransonering och höga priser på den
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svarta marknaden så räcker inte maten till. Däremot är
det vanligt att man dricker ute, och åtminstone fram
till krigets första år så var kafékulturen vitt sprid bland
bourgeoisien.
I många länder har soppköken blivit ännu fler. Där
kan man för en mindre penning köpa en skål blaskig
soppa med lite grovt bröd, utan att ransoneringskorten
stämplas. Mestadels är det kyrkor som står för dessa,
men till viss del även fackförbund har soppkök öppna.
Denna hjälputfordring är välkomna tillskott till den
magra maten, men det är fortfarande bara något för
underklassen.
Men Weldland har provat på något nytt: kommunala hjälpbespisningar, där byar eller stadsdelar
erbjuder enkel och icke-ransonerad men stadig och
mättande mat till ett av staten fastställt pris med från
staten tillhandahållna råvaror. Åtminstone Saxland
och Lyonia har gjort likadant. Kriget har gjort det
nödvändigt och acceptabelt att äta ute, så till den grad
att det har börjat att bli en fosterländsk dygd.

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.
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 fick 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 orkest-

rar, 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 har mestadels lärt sig att spela sina instrument och musikstycken på gehör, och de får sällan
betalt alls, utan är huvudsakligen landsbygdsfolk som
har det som hobby.

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.
Nästan alla kan sjunga eller spela något instrument.
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 och gitarr och trumpet är ett
måste för varje pojke. 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 central 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
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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.
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. Även högre officerare med överstes grad eller högre kan hamna i överklassen.

Medelklassen
Per definition hamnar medelklassen mellan överklassen och arbetarklassen. Det är tjänstemän, akademiker
och hantverksmästare. Självägande bönder kan också
stoppas in i medelklassen, liksom alla handlare av olika
slag. Lägre officerare, under överstes grad, hamnar
också i medelklassen.

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 andra tjänstehjon i städerna räknas som arbetare, liksom
vanliga sjömän.

Relativ status

Tilltalas med…

Högsta nivån

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
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Tilltal och titlar

Resor

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.
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« om varandra. 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.

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.

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.
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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.
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.
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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 började att 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 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 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.
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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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T E KN IKE NS U ND ER

Västra Europia och Nordvespakien 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. Det här är de tekniska
högskolornas era. 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.

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 ny teknik har
volymen på stål ökat och priset sjunkit dramatiskt, och

stål driver nu nästan all konstruktion, från järnvägar
och fartyg till skyskrapor och kanoner.

Kraft och energi
Allt arbete kräver energi, och för det krävs en energikälla.
Muskelkraft: Faktum är att en stor del av Europia
fortfarande drivs av muskler. 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.
Alla muskler sitter inte på människor. Hästar, åsnor
och oxar drar kärror, vagnar, plogar och till och med
kanalbåtar. Det finns över 1,1 miljoner mulåsnor i den
weldländska hären som transporterar förnödenheter
och ammunition från upplägg vid järnvägsknutar till
skyttegravarna vid fronten, och den meroviska hären

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.
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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.
använder över två miljoner draghästar för motsvarande
uppgifter.
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 havens
handelsflottor. Ångskepp blir mer och mer vanliga,
och dominerar helt i krigsflottorna, men på grund
av kriget så får 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.
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.

28

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.

Elektricitetens tämjande
Elektriska apparater har funnits en tid. Till en början
var de dock batteridrivna, och därför begränsade till
den ström ett batteri kunde leverera. Man kunde
också alstra ström med en generator, men effekten var
begränsad av hur starka magneterna var.
Torrbatteriet eller brunstensbatteriet är ett engångsbatteri som inte kan laddas upp, men som är billigt att tillverka. Med blysyra-batterier kan elektricitet
lagras för senare användning, men de är tyngre och
dyrare och måste laddas upp.
År 1833 uppfanns dynamon av hunnosaraviern
István Ányos Jedlik. Dynamon är en effektivare generator som tappar lite av den ström som den genererar
för att driva elektromagneter som gör generatorn ännu
starkare. Dynamon producerar växelström som är
lättare att skicka genom kablar över långa avstånd och
kan också användas som elektrisk motor. Elektriska
motorer används för att driva maskiner i fabriker, eller
kanontorn på de senaste luftkryssarna.
Elektrisk belysning är relativt nytt. Glödlampor var
precis nya när kriget bröt ut. De har låg ljusstyrka men
är enkla att hantera. För kraftigare belysning används
bågljus, som skapar en elektrisk ljusbåge mellan två
grafitelektroder. Det kräver starkare strömstyrkor än
glödlampan och används för strålkastare och sökljus,
men är opraktiska för vardagsanvändning.

Zehntruder-maskinen
Geologen och ingenjören Dr Gustav Zenhtruder förundrades över Europias fyra flygande öar. Väraldarade,
den ö som ligger i Fennoskandien, kunde han studera
närmare, och upptäckte att vissa mineraler, exempelvis
eterit, kan under högt tryck skapa ett lyftande eterfält.
Beroende på hur bergarterna skiktas så kan det eteritrika berget slita sig löst.

Berömda flygskepp
SMLS Zerstörer: Den första flygkryssaren som sjösattes 1859,
och fick internationell berömmelse genom en berömd världsomsegling 1862-1863. Den mest omskrivna bedriften var när
Zerstörer flög över mellanvespakiska näset, och därmed struntade i
den långa omvägen runt Sydvespakiska hornet.
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 spionage – 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 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.
Dr Zehntruder skapade en maskin som återskapar
dessa förhållanden. 1856 presenterades resultatet för
Hans Majestät kung Leopold III, som blev så imponerad att Dr Zehntruder fick en riddartitel och en statlig
pension och kunde starta upp en kommersiell tillverkning av Zehntruder-maskiner.
Eftersom det krävs rejält med kraft att upprätthålla
det nödvändiga trycket så stod det tidigt klart att ett
flygande skepp aldrig skulle ha samma räckvidd som
ett flytande skepp. Dr Zehntruder såg först endast tre
praktiska applikationer: lyxkryssningsskepp som ville
färdas över Europias inland, lastskepp som genar över
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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. 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.
Alla var tvungna att ha sådana, och kapprustningen
inleddes.

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.
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Telegrafen och telefonen
Ska man meddela sig över längre avstånd någorlunda
snabbt så använder man telegraf eller telefon. Det är
inte alla som har en telefon, och om man har en så är
det är vanligen endast en telefon i hallen. Det finns
ingen nummerskiva, utan man talar med en växelstation som kopplar samtalet manuellt. Priset för ett telefonsamtal beror på hur långt det är och hur långt det
ska. Man skiljer vanligen på utlandssamtal, rikssamtal,
länssamtal och lokalsamtal. Har man ingen telefon
själv så brukar telegrafstationen eller postkontoret ha
en, som man kan använda mot betalning.
På telegrafstationen kan man även skicka telegram. Telegram skickas till närmaste mottagarstation
som sedan skriver ut det och delar ut det så snabbt
som möjligt. Fördelen med telegrafen är att det är
snabbt, ofta inom någon timme efter att telegrammet
skickas (till skillnad från brev som tar mellan någon
dag i samma stad till flera veckor för interkontinental
post). Nackdelen är att mängder med folk ser texten i
telegrammet – minst sändare och mottagare, men även
alla andra på linjen. Telegrafstationer finns nästan alltid vid järnvägsstationer och alltid vid telefonbolagens
kontor. En del större företag och nästan alla större
dagliga tidsskrifter kan ha en egen telegrafstation.
Den trådlösa telegrafen är inte bunden till någon
fysisk linje, men vem som helst med en radiomottagare
kan lyssna. Vanligen måste man ta till någon form av
kryptering för att hålla informationen hemlig. Trådlösa telegrafer används av krigsförband som rör på sig
och av skepp.

Radiorundsändning
Nationell radiorundsändning är vanligt. De flesta
länder driver en eller ett par riksradiorundsändningar
under några schemalagda timmar varje dygn, och de
flesta medelklasshem har en kristallmottagare. På så
sätt kan man snabbt nå ut med samhällsinformation
och nyheter genom en kanal som är statligt kontrollerad.
Det finns inga tekniska hinder mot att kombinera
tekniken med radiorundsändning med telefoni och
på så sätt få trådlös telefoni. Det som hindrar det är
att det inte är ekonomiskt, det är rejält klumpigt och
allt som sägs kan avlyssnas av alla. I de flesta fall är
det enklare och billigare att dra en vanlig telefonkabel.

Några lyxkryssare har trådlös telefoni till rederiets
radiostation, där samtalet kopplas vidare in på telefonnätet som service åt sina rikare företagsresenärer som
måste befinna sig i kontakt med sitt företag på ett
flexiblare sätt än med trådlös telegrafi. Tjänsten kostar
dock därefter.

Sprängmedel
Nitroglycerin är så känsligt och kraftfullt att det inte
kan användas som drivmedel i vapen. Det användes
i bergsprängning, trots det stora antalet olyckor som
inträffade då det känsliga sprängämnet kan detonera
på grund av värme eller av stötar. Eftersom temperaturen stiger när salpetersyran reagerar med glycerin så är
nitroglycerin inte ens säkert att tillverka.
Blandas nitroglycerin med kiselgur, en lera mestadels bestående av kisel, så får man en seg oljig smet
som tål stötar och till och med kan eldas utan att
explodera. Det var precis det säkra sprängmedel som
bergsprängare behövde, och det säljs under varumärket »dynamit« i form av stavar inslagna i vaxat papper.
Nitroglycerin används fortfarande, men mest som
bas i andra sprängmedel. Nitroglycerin kan också
användas som medicin vid behandling av kärlkramp.
Trinitrotoluen eller TNT framställdes först som
gult färgämne. Man visste inte om att det var ett
sprängämne först, då det var så svårt att detonera. Det
var dock en oväntad fördel: man kan använda det i
artillerigranater utan att det exploderar vid avfyrning
eller nedslag, utan först när tändhatten detonerar.
Nitrocellulosa eller bomullskrut var ett alternativ
till svartkrut i vapen, och marknadsfördes ett tag som
»röksvagt krut«. Numera används nitrocellulosa som
bas för andra »röksvaga krutsorter«.
 Kordit framställs genom att nitroglycerin och mineralolja får impregnera nitrocellulosa. Det är ganska
instabilt om det tillverkas fel och flera meroviska
krigsskepp har gått under när korditkarduserna
exploderat i magasinet.
 Ballistit framställs av 10 % kamfer och lika delar
nitroglycerin och kollodion, som i sin tur består av
nitrocellulosa upplöst i eter och alkohol.
 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 så
krävs en tändhatt. Tändhatten innehåller ett stötkänsligt eller värmekänsligt sprängämne, exempelvis blyazid, pikrinsyra, tetryl eller kvicksilverfulminat, som
exploderar väldigt lätt. Tändhattens explosion tänder
huvudladdningen. På grund av känsligheten måste
tändhattar förvaras separat från huvudladdningen.

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. 1835 infördes
metallhylsan, först i kaliber .22 och sedan i fler och fler
kalibrar. Det blev 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 är det ingen som inte använder
enhetspatroner.

Fotografi
Ända sedan fotografin uppfanns så blev det snabbt
väldigt populärt. Hos vanligt folk är lådkameran
väldigt vanlig. 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«.
Elowka-kameran (kort för »Ernst Leitz Optische
Werke Kamera«) använder inte pappersfilmrullar.
Istället används 35mm-celluloidfilm som är en standard inom rörlig film. Elowka-kamerans nackdel är
att dels kameran är komplex och därmed dyr, och dels
att celluloiden i filmen tillverkas med nitrocellulosa
som grund. Celluloid är därför extremt brännbart. Det
finns alternativ till celluloid, 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 använder den,
den är stående favorit hos pressfotografer, och kungl.
weldländska flygspaningskåren har anammat den som
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standardkamera för flygspaning. Utöver det är det
mest rika entusiaster som använder Elowka-kameran.
Bilden på filmen syns inte till en början, utan måste
framkallas. Pappersfilmer får man ofta lämna in till en
fotograf för att få framkallad, just för att det är svårt
att få över gelatinskiktet med negativet från papperet
till glas så att den kan användas för att framställa ett
positiv. Däremot är det inte särskilt ovanligt att de
som använder celluloidfilm framkallar sina filmer
själva, men det kräver en projektor, fotopapper och
kemikalier. Kemikalierna är inte svåra att få tag på –
de finns på apoteket – och projektorn kan man hitta
hos fotografen, som inte bara gör proffsfotografier
och framkallar utan dessutom säljer utrustning till
amatörer.

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.
»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, eller försöka finna den mystiska
kanonen som spränger saker utan urskiljning.
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F E H N ME YER -K ÅR EN

I Fehnmeyer-kårens trohetseds tre meningar sammanfattas 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.

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.
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.
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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

34

formellt av rådet. I konferensens slutdokument, 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 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.
Bygga upp förtroende. Detta gör man genom att
övervaka båda sidor och rapportera till båda sidor
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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 Fehnmeyerkåren 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.
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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.
 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 meka-

niker, vaktsoldater, adjutanter, administratörer och
sjukvårdare och allt annat som behövs för 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 Fehnmeyerkåren, 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
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personal, fordon eller byggnader med Fehnmeyerblomman 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 kåren eller neka tillträde.
Däremot kan de inte gripa ens meroviska Fehnmeyerflygare 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
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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 Fehnmeyerkåren 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.

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.

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.

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
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S C H L OS S M OD EL
O C H F E M T E F LOTTI LJ EN

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.

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

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.
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
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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.
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.
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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 bruksoch 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.
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.
/* 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.
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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 Fehnmeyerkåren 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
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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 AnneMarie 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.
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 »glöm-

mer« 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.
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
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Rollpersonerna och övriga flygare
Röda skvadronen består av rollpersonerna plus de rollpersonsmallar som spelarna inte väljer. Rollpersonsmallarna återfinns i
kapitlet Rollpersonsmallar.
ena ögat. Han har varit med plutonen sedan den bildades och redan då var han veteran. 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 Fehnmeyerblomman 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 Groener.

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.

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
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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.
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.

K RIG S TJ ÄNS T
OC H MI LI TÄR ER

Förr eller senare kommer det brev som alla pojkar
väntar på och fruktar: inkallelsen till mönstring för
krigstjänst.

Värnplikt, mönstring
och inkallelse
De flesta icke-krigande länder har värnplikt på grund
av de spända tiderna, och alla länder som är indragna
i kriget har värnplikt. 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.
När inställelseordern kommer måste pojken 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.

Soldateden
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 inbjudan av andra
medlemmar, och i Rikitien är vindryttare alltid handplockade och därmed behövs inte någon soldated.
Soldateden svärs vid en officiell ceremoni och anses
ofta vara 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.
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Kvinnor i fält

Militär organisation

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 självständighet 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.
Alla länder har också frivilliga lottakårer. 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, och lustigt nog har båda sidor valt att
till stor del bemanna det nya pansarvapenslaget med
lottor.

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.
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.

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
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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 ickeadliga 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.
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 finns två
stycken: dels Front Polmerovia under hertig Mikjail,
och dels Front Rokitna under hertig Aleksej.
Det finns två övergripande sätt att leda, orderstyrning och uppdragsstyrning.
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
planerad.
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.
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
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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
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 han inte befinner
sig i rätt befälskedja.
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. Chefen
för andra pluton har visserligen högre grad än dig, men
han är inte din överordnade. 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 i hans ställe.

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 arméofficer en kalfaktor som
utför dessa uppgifter åt honom.
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Lös uppgiften, fråga inte
Den här uppdelningen gör att varje plutonchef 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.

Rapportera
Ens överordnade måste få reda på vad det är som
händer, så rapporter är livsviktiga. En bra rapport
sammanfattas med sju S: Stund, Ställe, Styrka, Slag,
Sysselsättning, Symbol och Sagesman, det vill säga
när det hände, var det hände, hur många de var, vilken
sort det var, vad de gjorde, om de hade någon märkning eller identifikationssymbol, och vem det är som
avger rapporten.

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.

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
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.

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 trossen. 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.

 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.

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.

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
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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

Alvernas vindryttare var redan under senmedeltid
och renässans en flygande kavalleristyrka som kunde
utföra den första uppgiften och till viss mån den andra. Däremot var den tredje i praktiken omöjlig.
När flygmaskinen uppfanns så kunde den bara
utföra den första uppgiften, att spana. 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.

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 kavalleriet arméns 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 och kavalleriet
blev istället snabbrörligt infanteri som snabbt kunde
förflytta sig från en frontsektion till en annan för att
förstärka där det behövdes. Men kavalleriets roll som
spaningsstyrka försvann gradvis.

Flyget har numera tre uppgifter:

Pansar

 att spana åt armén och artilleriet
 att understödja infanteriet med precisionsangrepp
från luften
 att vinna och behålla luftherravälde och på så sätt
förvägra fienden möjligheten att spana och understödja från luften

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. Stridsvagnen är ett offensivt vapen som kan
köra över skyttegravarna och på så sätt bryta igenom
fiendens linjer, och infanteriet följer sedan efter i hålet
som uppstår.
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Eftersom pansarvapnet är ett nytt vapenslag så har
det inga traditioner, och det finns heller inga erfarna
pansarsoldater. Man behöver mekaniskt kunniga
personer, fordonsförare och goda fältartillerister och
luftvärnspersonal för pansarvapnet. Fordonsförare och
mekaniker hämtas huvudsakligen från underhållstrupper och trossen, och dessa bemannas till stor del av
frivilliga lottakårer. Även luftvärnet är delvis bemannat av lottor. Därför har pansarförband på båda sidor
relativt jämn könsfördelning och kanske till och med
en viss övervikt för kvinnor.
»Pansarflickor« är ett ord som används för jämlikhetsförkämpar, så kallade suffragetter. Motståndarna
använder termen för att de anser att suffragetterna
kör över allt utan hänsyn till god ordning, medan
suffragetterna mest är stolta att liknas vid de modiga
lottorna i stridsvagnarna vid fronten.

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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E URO P IA S LÄND ER

Europia är en blandad kontinent, med stora skogar, höga berg, flera innanhav och väldiga slättland.
Kontinenten sträcker sig från innanhavsklimat med
heta somrar och regniga varma vintrar i söder, till
arktiskt klimat med ljumma och ljusa somrar och
mörka snörika vintrar längst i norr. I väster dominerar
det aitopiska havets fuktiga vintrar och skänker milda
vintrar och svala somrar, medan på slätterna i öster blir
somrarna heta och vintrarna bittra och kalla.
Politiskt är kontinenten lika blandad, från klanfurstendömen och feodala monarkier och totalitära stater,
till republiker och parlamentariska monarkier. Den har
eftersatta bondesamhällen som knappt har kommit ut
ur medeltiden sida vid sida med industrinationer som
strålar i elektriskt ljus. Det finns daglönare och livegna,
och det finns industrimagnater och urgammal adel.
Alla dessa kontraster gör Europia till en dynamisk
och spännande kontinent. Men dynamiken kan också
ge upphov till konflikter, och just nu pågår den största
konflikten någonsin. Frågan är om Europia någonsin
kan återhämta sig.

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.

Östalliansen

Tsar Nikolaj Alexander III styr Meroviska kejsardömet, 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.

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.

Meroviska kejsardömet
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Meroviska Kejsardömet
(Meroviskaja Imperija)

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, israelism, 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
Merovia är ett stort och varierat land, från de stora
jordbruksslätterna i väster till industristäderna i söder
vid Euxinska havet till de stora skogarna i öster. Det
går egentligen inte att säga något enhetligt om Merovia, men skulle man ändå försöka så är det ett eftersatt
land, som ligger efter resten av Europia i utvecklingen.
Tsaren försöker reformera landet, men kriget, adeln
och tsarens vacklande hälsa står i vägen.
Det finns ett problem som blir mer och mer akut,
nämligen tronföljden. Tsaren är sjuk och kommer
förmodligen att dö inom inte allt för avlägsen framtid,

Meroviskt 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.
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och det finns ingen klar successionsordning. 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. Det finns fyra pretendenter till tronen: tsarens dotter prinsessan Anevka,
tsarens syster storhertiginnan Katerina, och hertigarna
Aleksej och Mikjail.
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.
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 kosackkavalleri 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 kosacker
stormar inte fram över slagfältet till häst, utan i snabba
flygmaskiner.
Kriget har slagit hårt mot Merovia. Eftersom så
många har kallats in och jordbruket drivs av muskelkraft så råder det brist på mat i hela det väldiga kejsardömet. De stora industriområdena kring Euxinska
havet har förötts av kriget. Det finns fortfarande manskapsreserver att kalla in, men det kommer innebära
ännu mer obrukad jord och man har inte materiel nog
att utrusta dem.
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.

Parthien
Det går neråt för sultanatet Parthien. Under 1600-talet 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.
Expansionen stoppades av tre skäl. Först enades
muskoviter och kosacker och drev tillbaka parthierna
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.
Det stora parthiska imperiet föll gradvis samman
under 1700-talet och början av 1800-talet. I en serie
inbördeskrig kunde azovska kosacker göra sig fria år
1802, sedan Egeia 1813 och slutligen Bosporien 1829.
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.

Parthiska Imperiet
(Devlet-i Parshuashiya)

Flagga

/* bild */

Riksvapen
Motto

»Den eviga staten«

Nationalsång

Mecidiye

Huvudstad

Edirne

Officiellt språk

Parthiska

Minoritetsspråk
Kolonialspråk
Religion

Religionsfrihet. Islam, ortodox kristendom,
katolsk kristendom, israelism

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

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

Parthiskt 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.
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Parthen är Bosporiens och Egeias ärkefiende, 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

Brevoriskt nationalpsyke
Okuvlig: Brevoria har överlevt trehundra år av krig och invasioner
och elände. Det har härdat folket och gjort det till ett envist och
segt släkte som inte ger sig så lätt.
Vidskeplig: Det finns många historier som cirkulerar i de brevoriska bergen, om allt från människor som förvandlas till varulvar
i fullmånens ljus till onda furstinnor som badar i jungfrurs blod
för att behålla sin eviga ungdom. Men det är ju ingen som tror på
de där historierna, speciellt inte den om grevinnan Vielstein, vars
svarta hår svävade ut i natten i jakt på män att snärja och suga
livskraften ur. Oh nej. Sånt tror ju bara gamla kärringar på.

Brevoriska riket
(Brevoreské království)

Flagga

/* bild */

krigande part på östsidan, och 1877 ingick Parthien
officiellt i östalliansen som fullständig och jämlik
medlem.
Den typiske basarköpmannen går med hårduk och
lång klänning om det är en kvinna och kaftan och fez
om det är en man, 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.
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.

Riksvapen
Motto

»Gud och fosterlandet«

Nationalsång

Naše říše, největší pod nebem (»Vårt rike,
störst under himlen«)

Huvudstad

Bereslava

Officiellt språk

Brevoriska

Minoritetsspråk

Meroviska, weldländska, polmeroviska,
kylariska

Officiell religion

Brevorisk-ortodox kristendom

Minoritetsreligioner Merovisk-ortodox kristendom, protestantisk kristendom, katolsk kristendom,
israelism, ryūkyū
Statsskick

Valmonarki

Statschef

Kung Otto III

Lagstiftande
församling

Tvåkammarriksdag

Befolkning

10 531 208 (uppskattning 1890)

Valuta

1 koruna = 100 haléřů
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Brevoria
Kungariket Brevoria skapades vid freden i Wesel som
en kompromiss och buffertnation mellan Weldland
och Merovia. Tsar Mikael kunde inte acceptera att
Brevorany skulle bli ett weldländskt lydrike, men det
var också uppenbart att Brevorany inte skulle kunna
fungera som vasallrike i Meroviska kejsardömet. Så
man kompromissade, och kungariket Brevoria skapades av Brevorany och de mindre furstendömena Brno
och Mirkany med kung Boreslav I som rikets första
monark.
Sedan dess har Brevoria tvingats försvara sin självständighet upprepade gånger, då både Merovia och
Weldland har försökt erövra landet.
Ända sedan skapelsen i 1658 års fred har Brevoria
av tradition varit envetna och krigiska för att försvara
sig mot omgivande länder. Men Brevoria är småspelare
i det Stora kriget eftersom industrialismen är en sådan

stor förstärkande effekt för krigsmakten och Brevoria
är ett litet land. Förutsättningarna låg helt enkelt till
de stora ländernas eller alliansernas fördel.
Med Polmerovia överkört så var Brevoria helt
instängda av Meroviska kejsardömet på alla håll utom
Rikitien i sydväst. Därför valde Brevoria att gå med i
östalliansen.

Azovien
Vid Euxinska havets norra kust ligger Azovien, ett
stäppland och en platt halvö som varit hem för stäppernas beridna herrar, kosackerna, sedan urminnes
tider. Omväxlande har de varit lydrike under meroviska bojarer eller under parthiska sultaner, och ibland
har de härjat över meroviska slätten för att ta land,
skördar och slavar.
När Azovien kastade ut Parthien så blev de inte
automatiskt ett lydrike under meroverna, som annars
ofta hänt i den azovska historien. Istället blev de en
självständig stamfederation med en vald överkung,
och från det utvecklades ett parlament och modernt
styresskick.
Själva Azovien är ett efterblivet agrart rike som
mestadels försörjs genom jordbruk och hästuppfödning. Man har en fördel i form av att man kontrollerar
floden Narodnovs utlopp i Euxinska havet, och eftersom en hel del av handeln mellan Meroviska kejsardömet och Parthiska riket går den vägen så har Azovien
en hel del att säga till om i den handeln.

Travasonien
Travasonien är ett långsmalt rike som ligger vid Euxinska havets sydöstra kust, omgivet av Parthien. Travasonien är mestadels ortodoxt kristet, trots försöken
att sprida islam. Den travasonska befolkningen har
under lång tid varit en del av det parthiska riket, men
när detta började falla sönder så blev även det kristna
Travasonien självständigt.
Travasonien har ganska omfattande gruvdrift och
förser Parthien och Meroviska kejsardömet med en
stor del av den malm och kol som behövs för kriget. Det finns även vissa guldfyndigheter i området.
Travasonien har också en rikedom som helt nyligen
upptäckts: naturlig kerosin, som kan sänka bristen på

kerosin så drastiskt att det helt kan förändra krigsbilden om man kan bygga upp produktionskapaciteten.
Travasonska bergsjägare är legendariska. De
härstammar från krigarstammarna i bergen och är
smidigare och härdigare än bergsgetter, och de har gett
västalliansen hårt motstånd i de hunniska bergen, så
till den grad att framstöten in i Rokitna från västalliansens Armégrupp Syd helt stoppades tack vare dem.

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
Weldland är en union av ett flertal furstendömen som
har förenats under en kungakrona. Den nuvarande
monarken, kung Leopold III, tillträdde tronen för 22
år sedan och drabbades av furstendömenas komplicerade inrikespolitik. 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.
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 är tsarens
vacklande hälsa och den osäkra meroviska tronföljden
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Kungariket Weldland
(Weldländische Königsreich)

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%
Israelism: 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

Weldländskt 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.
ett hinder i fredsprocessen eftersom ingen vet huruvida politiska läget kommer att bestå. Därför har han
valt att spela ett avvaktande spel tills det meroviska
läget förändras.
Weldland har förmodligen Europias bästa utbildningsväsende, och de flesta länder har kopierat
Weldlands utbildningssystem i stort sett rakt av. Precis
som det mesta annat i de förenade kungarikena så är
även grundskola en fråga om effektivitet och disciplin.
Skoluniformer är vardag, man står upp i givakt när
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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 grunden för en
stor industrinations födelse. Till och med humanismen, medicin och antropologin domineras av Weldlands akademiker. Det är ingen slump att weldiskan
anses vara världsspråket för vetenskap.
Ett av Weldlands stora problem är avsaknad av
hav. Provinsen Potzoranien, Weldlands sydvästligaste
furstendöme, har en liten kuststräcka där krigsflottan
är stationerad, och där är den begränsad till Södra
innanhavet. Därför ansågs länge Weldlands krigsflotta vara en tredje rangens flotta. När Zehntrudermaskinen uppfanns och tog skeppen upp i luften så
ändrades detta. SMLS Zehrstörer var det första skeppet, och inledde en massiv upprustning av krigsflottan.
Luftkrigsflottan, den flygande grenen av flottan, anses
numera vara en av de finaste krigsflottorna i världen
med ett totalt tonnage om grovt räknat 1,5 miljoner
ton. 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 varje skepp är en organisk enhet
av blod och järn som slår ner på fienden. Det mottot sammanfattade det weldländska riket som helhet
innan kriget började.
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 fabrikerna,
så kvinnorna har tagit deras plats.
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.

Kungadömet Urenien
(Koninkrijk Urenenland)

Flagga
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%
Israelism: 4%

Statsskick

Konstitutionell monarki

Statschef

Prins Karl Frederik I

Regeringschef

Jacob van Reede

Lagstiftande
församling

Tvåkammarriksdag

Befolkning

31 915 040, varav 8 361 220 på ockuperad
mark (uppskattning 1890)

Valuta

1 gulden (fl) = 100 cent

Urenien
Weldlands närmaste allierade är grannriket Urenien,
även det en konstitutionell monarki med parlamentarisk demokrati. De har inte alltid varit allierade.
Traditionellt sett har Meroviska kejsardömet varit
Ureniens allierade, i synnerhet till sjöss mot Fennoskandien. 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.
På grund av de många krigen mot Fennoskandien
och sjöhandelsdominansen i Norra innanhavet så blev
Urenien en av de första sjönationerna. När kolonierna
i fjärran östern öppnades så var urenska sjöfarare
bland de första där, och deras kolonier står än idag.
Urenien hade väldigt lite att sätta emot den meroviska hären när den fick fart, åtminstone till en början
när de öppna slätterna i provinsen Pomervlaktes 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.
Eftersom Urenien förlorade sitt bördiga norra
slättland så måste landet importera en stor del av för-

/* bild */

 Första kammaren (utses av kungen)
 Andra kammaren (medborgarvald genom
majoritetsval per valkrets)

Urenskt nationalpsyke
Livets enkla nöjen: God mat, gott vin, gott öl, och kanske en liten
likör efter maten till dessertkakan.
Multikulturell: Världen går genom Urenien.

nödenheterna, vilket 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 som
uppställningsplats, bivack och logistik.
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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.
Den typiske borgaren är godmodig, världsvan men
samtidigt stadigt med fötterna på jorden. Han eller
hon är artig, välklädd och berest, men vet ändå var
denne står och kan njuta av de enkla nöjena i livet.

Bosporiskt nationalpsyke
Misstänksam: Bosporer misstror främlingar. Parthierna har
ockuperat dem, weldländarna förvägrade dem ett eget rike, och
meroverna högg dem i ryggen i kriget som sades vara för Bosporiens frihet.
Stolt: Det bosporiska folket har klarat sig genom två århundraden
av parthisk ockupation och har kunnat återbilda sitt rike trots krig
och dolkstötar i ryggen. Det är självklart att bosporerna är stolta!

Kungadömet Bosporia
(Tsarstvo Bosporiya)

Flagga

/* bild */

Riksvapen
Motto

»Saedinenieto pravi silata« (»Enhet skapar
styrka«)

Nationalsång

Mila Rodino (»Älskade moderland«)

Huvudstad

Tarnovo

Officiellt språk

Bosporiska

Minoritetsspråk

Weldländska, egeiska, meroviska, parthiska

Religioner

Ortodox kristendom: 63%
Katolsk kristendom: 5%
Islam: 27%
Israelism: 3%

Statsskick

Konstitutionell monarki

Statschef

Tsar Ioan Cuza

Regeringschef

Lyudmila Zhivkov

Lagstiftande
församling

Enkammarriksdag, medborgarvald genom
majoritetsval per valkrets.

Befolkning

4 934 262 (folkräkning 1882)

Valuta

1 lev = 100 stotinki
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Den typiska läkaren är en lugn, saklig och bildad
akademiker, något rundlagd och med en välansad
och vaxad mustasch. Vetenskapligt ligger man inte i
bräschen, men hantverket och baskunskapen är det
inget fel på. Och han har förmodligen sett konstigare
sjukdomar i kolonierna än vad du någonsin har hört
talas om.
Den typiska soldaten kan lika gärna vara kvinna
som man eftersom Urenien har kvinnlig värnplikt.
Hon är krigstrött men har ingen tanke på att lägga ner
vapnen förrän hela riket är fritt igen, och hon står kvar
på sin post med sitt gamla gevär och sin typiska och
höga hjälm med både skärm och nackskydd.

Bosporia
Det gamla bosporiska riket omfattade hela Kerpaus
nedre floddal och en del av bergen, men när det parthiska riket expanderade in i Europia så försvann det
bosporiska riket. År 1597 föll den bosporiska huvudstaden Tarnovo för den parthiska expansionen och år
1612 föll de sista resterna av det bosporiska riket för
parthierna. Därmed började tvåhundra år av parthisk
ockupation.
År 1829 kastades Parthien ur från Bosporia, och
bosporerna ville förstås återupprätta sitt historiska
rike. Det blev inte riktigt så, eftersom ett antal stormakter inte ville ha en ny stor stat i en instabil region.
Den spända situationen ledde till ett nytt krig mellan
Weldland och Merovia, och när dammet hade lagt sig
så hade ett nytt men mindre bosporiskt rike bildats.
Det nya bosporiska riket kom att ty sig närmare
västmakterna än det meroviska kejsardömet, och satte
snabbt igång ett moderniseringsprogram med reformerad utbildning, sociala skyddsnät, fackföreningar
och en stark modern krigsmakt.

Polmerovia
Polmerovia är ockuperat av Meroviska kejsardömet.
Kungen och regeringen lever i exil i Weldland och
leder motståndet därifrån, och en stor del av det
polmeroviska folket lever som flyktingar i framförallt
Weldland och Urenien. Det finns en liten fri polmerovisk armé som en del av västalliansen, men landet är i
sig ockuperat av Meroviska kejsardömet.

I och med att Polmerovia är erövrat så finns egentligen inte landet längre som självständig stat. Kung
Stanislaw III leder en regeringsministär i exil i Achalm
i Weldland, men det är nu nästan tjugo år sedan man
höll val och regeringen har ändå ingenting att regera
över.
Det finns ganska många polmeroviska flyktingar,
framförallt i Urenien och Weldland. Från dessa har
kungen bildat den fria polmeroviska armén, en armé
i landsflykt om ca 68 000 män och kvinnor, resterna
av den polmeroviska armén som tvingades tillbaka i
kriget plus flyktingar som har värvats för att kämpa för
att befria Polmerovia. Utöver det så finns det en stor
mängd partisaner på polmerovisk mark som bekämpar
ockupanten med lönnmord, sabotage och attentat.
Formellt sett är dessa en del av den fria armén och understöds av agenter från västalliansen och exilregeringen, men i praktiken är de ganska självständiga. Många
av partisangrupperna lutar mer åt det innanhavssocialistiska hållet till och är inte särskilt rojalistiska av sig,
men så länge som Polmerovia är ockuperat så samarbetar de. Vad som händer sen är en öppen fråga.
Den typiske arbetaren lever ett dubbelliv. Å ena
sidan är hon en muskulös dam som utför sitt arbete i
precis lagom mängd för att hålla meroven inte allt för
ledsen, men är inte sen till maskningsaktioner. Å andra
sidan är hon garanterat politiskt aktiv, om inte till och
med en partisan. Arbetaren kan vara en man, men
väldigt många män har antingen tvångsinkallats av
meroven till krigstjänst eller skickats till läger.
Den typiske soldaten är en ung eller medelålders
herre eller dam som hellre tar risken att dö i skyttegravarna än att förtvina i flyktingläger eller tigga på gatan.
Han eller hon har sliten uniform och andrahandsutrustning, förmodligen föråldrad, men det tar man igen
med en brinnande längtan att befria sitt hemland!

Algovien
Den västeuropiska nationen Algovien ligger på floden
Kelleren och vid dess mynning. Det är ett bördigt
jordbruksland, men också ett handelsland tack vare
floden Kelleren som är vägen in i Europia genom
flodburen sjöfart.
Algovien har ett stort antal kolonier, mestadels i
Afrika och norra Vespakien. Från dessa kommer en
stor del av Algoviens bidrag till kriget, både i form av

Kungariket Polmerovia
(Królestwo Polmerovskie)

Flagga

/* bild */

Riksvapen
Motto

»Gud med oss«

Nationalsång

Jeszcze Polmerovska nie zginela (»Polmerovia
har ännu inte försvunnit«)

Huvudstad

Katowice (traditionell), Achalm (exilregeringens säte)

Officiellt språk

Polmeroviska

Minoritetsspråk

Meroviska, urenska, skandiska, weldländska,
brevoresiska

Religion

Katolsk kristendom: 65%
Ortodox kristendom: 21%
Protestantisk kristendom: 11%
Israelism: 3%

Statsskick

Ockuperat

Statschef

Kung Stanislaw III (i exil)

Regeringschef

Premiärminister Ludwig Gutakowski (i exil)

Lagstiftande
församling

Av Merovia tillsatt ockupationsministär

Befolkning

11 186 086 + 1 349 980 flyktingar (uppskattning 1890)

Valuta

1 zloty = 100 groszy

Polmeroviskt nationalpsyke
Nationalist: Oavsett om man är rojalist eller inte så brinner
polmerovierna för sitt land! De har levt ockuperade i nästan tjugo
år nu, och är villiga att göra vad som helst för att vinna tllbaka sitt
land.
Troende: Är det något utöver nationalismen som utmärker
polmerovier så är det deras starka gudstro. Den katolska kyrkan
är osedvanligt stark i Polmerovia, en katolsk ö i ett protestantiskt
hav. Den katolska kyrkan är förstås neutral i kriget, men polmeroviska präster brukar ofta säga att Gud visserligen inte står på något
lands sida, men Han står definitivt på de nödsattas och de lidandes
sida, innan de bär iväg matkorgar med ammunition i botten till
behövande motståndskämpar.

resurser och kolonialsoldater. Det var närmast självskrivet att Algovien skulle gå med i västalliansen. Man
har en nära relation till Weldland genom flodsjöfarten
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på Kelleren, och genom ingifte så står Polmerovias
exilkungahus nära den algoviska kronan.

Anjou

på allvar när en egeisk-bosporisk styrka landsteg på
Canakkale år 1875. Innan dess hade man mest bistått
med materiel, förnödenheter och vapen, men hatet
mot Parthien fick Egeia att gå rakt mot fienden.

Under senmedeltiden var Anjou nästan konstant i krig
med Langosinien, Langedocien eller Bretannien. Nu är
det tvärtom ett idylliskt jordbrukslandskap med gods,
vingårdar och jordbruk. Av tradition är Anjou också
ett textildistrikt som tillverkar mängder med linne och
ylle. Det var också i Anjou som den industriella revolutionen sparkade igång på allvar med maskindriven
textiltillverkning.
Liksom Bretannien är Anjou en del av västalliansen på grund av vänskapen med Polmerovia. När
Polmerovia invaderades förklarade Anjou krig mot
Meroviska kejsardömet, och fann sig plötsligt allierad
med Weldland och Urenien. Anjou är heller inte så
starkt påverkat av kriget, men en stor del av västalliansens uniformer tillverkas i Anjou.

Laveria

Bretannien

Andra nationer

Bretannien är mest känt för två saker: hertig Vilhelms
misslyckade invasion av Saxland år 1066, och dess
vingårdar. Det är mestadels ett jordbruks- och fiskedistrikt med viss handel, men industriellt ligger man
aningen efter resten av Europia.
Bretannien är en del av västalliansen på grund av
släktband mellan den bretanniska kronan och den
polmeroviska, och landet bidrar mestadels med förnödenheter och soldater. Landet har kommit undan
kriget ganska bra på grund av avståndet till fronten,
och därför har Bretannien kunnat hålla emot dem som
vill gå ur alliansen.

Även om hela Europia påverkas av kriget så är inte
hela Europia med i kriget. Det finns några neutrala
länder som har lyckats hålla sig utanför kriget.
»Neutrala länders krigsövervakande råd« är en sammanslutning av ett antal 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.
Det finns även neutrala länder som inte är med i
Neutrala länders krigsövervakande råd, men de kommer heller inte undan kriget. Till och med de västliga
örikena Lyonia och Saxland drabbas av det oinskränkta sjökriget och tvingas ransonera. Trots det klarar de

Egeia
Egeia och Bosporia är varandras grannar och jämlikar
och har en liknande historia. Båda har varit ockuperade av Parthien under lång tid, och båda har relativt
nyligen gjort sig fria. Den egeiska paraduniformen är
en av ett fåtal som har en kilt. Kilten har 302 veck, ett
för varje år av parthisk ockupation.
Egeia har ingen lantfront gentemot östalliansen.
Däremot pågår en kampanj om öarna i egeiska havet
mot huvudsakligen Parthien. Kampanjen började
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Kung Viktor II styr över det relativt efterblivna Laveria med en järnhand som man inte har sett i resten
av Europia sedan medeltiden. Det är inget bekvämt
sällskap för västalliansen, men eftersom Laveria bistår
med soldater och en inte obetydlig del av den järnmalm och silver som behövs för krigsinsatsen så är det
inget som västalliansen har råd att avvisa.
Det är bara kung Viktor II själv som vet varför
Laveria har gått med i kriget. För resten av Europia är
det ett mysterium. Huruvida det beror på storhetsvansinne, en möjlighet för Laveria att komma ikapp resten
av Europia, eller ett oförsonligt hat mot hunnomerovier, är det ingen som vet.

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.

Kylarien
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 står formellt sett utanför kriget, men övervakar det i egenskap av medlem i
neutrala länders krigsövervakande råd.
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 860 år sedan. Provinsen Kunlun i
fjärran östern är fortfarande kylariskt, men även dessa
har beskurits av parthier och Zhou-imperiet.
Medborgarskap i Kylarien är strikt rasistisk: inga
andra än högalver kan bli kylariska medborgare. Alla
andra invånare är i bästa fall tolererade illegala invandrare som får leva i kontrollerade ghetton. Människor
har inte där att göra ens som turister, även om det
finns diplomatisk och viss affärsmässig representation
där.
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 Hakusan, en av Europias
flygande öar. Det är få människor som har varit där.
Att säga att Arafine är drottning är egentligen en
underdrift. Hennes roll i det högalviska samhället kan
närmast liknas vid de 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,
och av de få dignitärer som någonsin har tillåtits
komma upp på Hakusan så har ytterst få beviljats
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 audiens.

Kylariska imperiet
(Kirari no teikoku)

Flagga

/* bild */

Riksvapen
Motto

»Arafine är det alviska folket.«

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

Kylariskt nationalpsyke
Överlägsen: Det finns ingenting som är så nedlåtande som en
högalv. Det är högalverna som är Skapelsens krona, inte människorna. De kortlivade människorna är bara värda att vara undersåtar under högalverna, och vildalver och halvfolk förtjänar inte ens
att finnas till.
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.
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 och förslava en vildalvs själ.
Ingen vildalv vid sina sinnens fulla bruk skulle gå med
på att företräda Rikitien i en diplomatisk delegation i
Kylarien. Skulle det någon gång sättas upp en rikitisk
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ambassad i Kylarien så skulle ambassadören förmodligen vara människa.
Även om bilden av Arafines rike är en totalitär stat
där lagen är underordnad Arafines vilja så finns det
inte någon möjlighet ens för en gudadrottning att ha
kontroll över riket utan en byråkratisk apparat. Tjugotvå adelshus utgör en rådgivande församling. Dessa
adelshus har inte bara som uppgift att se till att saker
fungerar och att Arafines ord blir lag. De ska även
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.
Det råder en paranoid ställning bland adelshusen.
Allianser är högst tillfälliga och flyktiga, men trots det
kringgärdas de av en hel uppsjö med ritualer och regler
om hur man ingår dem på rätt sätt så att man kommer

Rikitien
(Rikite)

Flagga

/* bild */

Riksvapen
Huvudstad

Takaitō

Officiellt språk

Kylariska

Minoritetsspråk

Weldländska, brevoriska, meroviska

Religion

Ryūkyū

Statsskick

Klanfederation

Regeringschef

Premiärminister Sokichi Hattori no Kazugawa

Lagstiftande
församling

Klanfursteråd
Krigsförsamling, att ersättas av en nationell
församling

Befolkning

9 683 950 (uppskattning 1890)

Valuta

1 koban = 4000 mon

Rikitiskt 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.
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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 där man ingår tillfälliga
allianser med andra spelare för att ta stick.
Det vanliga folket vill inte 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.

Rikitien
Rikitien är en oberoende vildalvisk nation i de
otillgängliga bergen norr om Saravien, som utgör ett
neutralt fredat område mitt på fronten. Landet är mest
känt som det alviska riket som inte är Kylarien och
som vindryttarna, världens äldsta flygstyrka, kommer
ifrån. I de höga centraleuropiska alperna lever vinddjur, en gigantisk rovfågelsart som alverna har tämjt
som riddjur i minst tusen år.
Nästan alla vildalviska barn drömmer om att väljas
ut i kaze-sen shūshū, »vindväljarceremonin« för att få
bli vindryttare. Det krävs en hel del att bli vindryttare,
så vindryttarna väljs ut med försiktighet och tränas
som lärlingar i åratal. Militärt sett har de ganska låg
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.
Trots all romantik så är vindryttare 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 vindkrigar
fenomenet antingen blir endast ceremoniell, omformas
till att använda flygmaskiner, omstöps till någon annan
form av jägarsoldater eller försvinner helt. Men än så
länge är de kvar.
På samma sätt är Rikitien mitt i en omstöpningsprocess från att ha varit ett efterblivet agrart klansamhälle i bergen till att bli en modern stat. Omstöpningen startades på grund av kriget, då det stod klart
att självständiga klaner bara riskerar att splittra folket
eller till och med dra in landet i krig.

Förnyelseprocessen ledde till att en ny lagsamling,
atarashii shūkan, antogs 1880 av klanfurstrådet. Det
finns en regering som väljs av krigsförsamlingen (i
framtiden nationalförsamlingen) och godkänns av
klanfursterådet, och Shokichi Hattori har valts till
Rikitiens första premiärminister. Regering, klanfursteråd och krigsförsamling samlas på den flygande ön
Takaitō, som har blivit Rikitiens formella huvudstad.
Klanväsendet håller på att omvandlas till en nationalidentitet, 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.
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.
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 vältränad kropp utan det
minsta uns av fett. Med ljusa och luftiga kläder går
bönderna 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.

Caledonien
Norr om Saxland ligger Caledonien, den tunga industrins hemland. Genom större delen av historien har
Caledonien varit en avkrok för barbarer som av och till
har varit Saxlands ärkefiende, men i och med industrialismen ändrades det. Caledonien har rika kol- och
järnfyndigheter, men av låg kvalitet som var oanvändbara innan Kelly-Mushat-processen gjorde det möjligt
att göra stål av låggradigt tackjärn. När Caledoniens
järn och kol blev användbara så exploderade Caledoniens industri, och Caledonien är än idag en av de
viktigaste producenterna av kol, stål och stålprodukter.
Saxland och Caledonien fann varandra i och med
detta. Genom kustnära sjöfart och ett väl utbyggt
kanal- och järnvägsnät kan råmaterial och varor flöda
över ön. De båda länderna har därför ingått en tullunion och upprättat en frihandelszon, som har satt fart
på de båda ländernas ekonomi.

Eire
Öriket väster om Saxland är ett grönt och bördigt
jordbruksland. Saxland har upprepade gånger försökt
att invadera Eire, men har kastats ut varje gång. Eire
är dock inte rikt. Det är ett agrart och bara delvis
industrialiserat land som exporterar spannmål och ull,
mestadels till just Saxland. Det är också ett populärt
stopp för de stora ångarna från Caledonien och Saxland som ofta stannar för att bunkra kol innan de ger
sig ut på oceanen.
I kriget håller Eire en låg profil. Det angår inte dem
alls och de har inte några som helst intressen i kriget.
Det skulle kunna ändras om Saxland eller Caledonien
gick med på endera sidan, men förmodligen skulle de
ändå kunna hålla sig undan.

Fennoskandien
Under krigets första år var Kungariket Fennoskandien
neutralt, men allt eftersom kriget gick pressades de
mer och mer åt väst. Till slut så sparkade fenngårdingarna i öst bakut, eftersom Finngård har en lång gräns
mot Meroviska kejsardömet. Garantier från regeringen
hjälpte förstås inte. Hur skulle Björköregeringen
kunna skydda fenngårdingarna när meroven vällde in
över gränsen? När vintern 1882 blev särskilt svår och
ransonering infördes så var måttet rågat. Fenngårding67

arna 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.
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.
Resultatet var förstås givet: Finngård exploderade i
vrede och inbördeskriget var ett faktum.
Det fennoskandiska inbördeskriget är, som de flesta
inbördeskrig, ett tämligen blodigt sådant. Det finns
någon form av front där upprorsmän och regeringstrogna kämpar, men det är också ett krig som kännetecknas av terrorism och attentat även långt bakom
fronten. Rent siffermässigt har Björköregeringen
övertaget – i praktiken kommer man i stort sett ingen
vart i kriget.

Frisland
Vid kusten vid Saxiska sjön ligger Frisland, omväxlande en allierad eller rival till ungefär varenda land
i hela Europia och framförallt Saxland, Langosinien,
Urenien och Iberia. I synnerhet under 1600-talet
så spelade Frisland en stor land i merkantilismens
framväxt. Det var på grund av de många bråken kring
kolonierna och i synnerhet en iberisk-frisisk konfrontation år 1603, då ett frisiskt krigsskepp bordade och
kapade en iberisk karrack, som Frisland kom att bli
grundare av vad som idag är internationell rätt, sjörätt
och krigslagar.
Än idag är Frisland fortfarande en stark sjönation
med många kolonier runt om i världen. Rivaliteten
med resten av Europia har minskat, och numera är
man mer av Europias infartsport. Man tvekar inte att
nyttja sitt läge och sina kolonier för att tjäna på kriget,
och då i synnerhet på västalliansen. Så även om rivaliteten har minskat så har anseendet inte ökat: västalliansen anser att frislänningarna är gamar, östalliansen
anklagar dem för att stödja fienden, och de neutrala
länderna anklagar dem för att vara krigsprofitörer.

68

Herzien
Herzien är ett av de länder som har lyckats undkomma kriget genom att vara litet och obetydligt, trots att
de ligger nära fronten och har täta band med västsidans länder. Det är ett litet furstendöme som ligger vid
Tiberiska sjön med trevligt medelhavsklimat året runt.
Det finns inget krigshot från östalliansen, och västalliansen har ingen nytta av Herzien och utgör därför
inte heller något hot. Därför är Herzien ett lugnt öga i
krigets stormiga hav.
För Europia som helhet är Herzien mest känt för
regattan i Split, en gammal handelsstad med naturlig
hamn. Den nya lasthamnen är igång dygnet runt, men
den gamla lasthamnen vid de rustika medeltida handelsmagasinen har kommit att bli ankarplats för slupar
och yachter för gästande nöjesseglare. Varje år samlas
Europias överklass i Split för en veckolång regatta. I
stort sett alla som är något i Europia dyker upp och
tävlar i kappseglingar, motorbåtstävlingar och till och
med flygtävlingar.

Iberia
Iberia utgör den största delen av iberiska halvön. Det
är ett kulturellt rikt land som tjänade en hel del på den
arabiska utbredningen mellan ca år 700 till 1300 och
länge var Iberia ett centrum för lärdom och kunskap.
De finaste klingorna tillverkades i Iberia, och de bästa
läkarna utbildades här, i en tid då resten av Europia
mest gjorde platta spett och ansåg att kokt hundvalp
och åderlåtning var en bra kur mot sårfeber. Det var
också ett religiöst tolerant land, där islam och kristendom samexisterade.
När Iberia kristnades så blev landet den katolska
kyrkans västligaste utpost och man fick mandat från
den heliga stolen att lägga världen under sig och göra
den kristen. Det var ett mandat man tog på fullaste
allvar, och iberiska upptäckare seglade världen runt
och gjorde anspråk på varenda kobbe som saknade en
flagga, plus i stort sett alla platser där det redan satt
en protestantisk flagga. Det ledde till en lång serie
krig mellan Iberia och framförallt Saxland, Frisland,
Caledonien och Urenien om i princip kontrollen av
resten av världen.
För Iberia gick det inte så bra, och från att ha varit
en av världens supermakter så rasade de ner till Europias bottenskrap. Kulturarvet och stoltheten är kvar,

men faktum är att numera är Iberia mest ett akterseglat jordbruksland.

Vespakien, i stora delar av norra Afrika och östra
Asien.

Langedocien

Lyonia

Langedocien är Langosiniens kusin. Langedokiska,
»språket där man säger ’oc’« (i betydelsen »ja«), och
langosinska är ömsesidigt förståeliga. Langosinien har
en kust mot Södra innanhavet och en andra kust mot
Anjou-bukten. Man livnär sig mycket på frukt- och
grönsaksodling och ännu mer på fiske, speciellt vid den
långa kusten mot Anjou-bukten.
Den langedokiska kronan är en av de äldsta i
Europia, och härstammar från kung Dagobert, bara
några hundra år efter det tiberiska rikets fall. Linjen
är inte helt obruten, utan speciellt kring tusentalet
så bytte land ägare väldigt ofta, och Langedocien har
omväxlande varit stort, litet, självständigt, lydrike eller
förlänat till anjouiska eller langosinska länsherrar.
Det finns en ganska stor vildalvisk minoritet i Langedocien, som vad man vet aldrig har varit en del av
drottning Arafines rike utan alltid har levt i vildmarken. Och vildmark finns det ganska gott om: Langedocien är ett bergigt landskap med högst varierad natur.
De högsta topparna stiger över 2000 meter över havet
och är permanent snötäckta.

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.
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 det som händer i Saxland också påverkar Lyonia. Om Saxland går in i kriget så kommer kriget nå
Lyonia på ett eller annat sätt, och risken för det har
varit överhängande flera gånger. 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 antal halvfolksflygare.

Langosinien

Sarojen är liksom Herzien ett neutralt land vid Tiberiska sjön. Det går längre in mot inlandet än Herzien
och landets norra gräns utgörs av ett biflöde till floden
Kerpau och en liten bit av den stora floden. Man har
lyckats att förbli neutrala genom att vara ett litet och
obetydligt land.
Sarojen har en lång och krigisk historia som börjar
redan under tidig medeltid. Ett tag tillhörde Sarojen
det Parthiska riket, men man lyckades relativt snabbt
slå sig fria. Den oländiga bergsterrängen i inlandet var
till den inhemska befolkningens fördel i frihetskriget,
och den kommer att ställa till problem för vem som
helst som försöker invadera Sarojen om det skulle bli
krig.

Langosinien sträcker sig från kust till kust, från Saxkanalkusten i norr till Södra innanhavet, längs med
de båda floderna Sînen och Rhônen. Det är huvudsakligen bördig jordbruksbygd och har kommit att bli
något av västalliansens mycket dyrköpta kornbod.
En gång i tiden var det mycket nära att Langosinien
»kastade av sig kungars ok« och blev en republik, men
revolutionärerna lyckades inte samsas och till slut
fanns det inget annat val än att acceptera att kung Filip
återvände från sin exil i Anjou för att få ordning på
riket. Som tur var så hade han lärt sig sin läxa, och den
här gången byggde han upp ett stabilt parlament med
en ny konstitution som utgick från folket.
Det langosinska språket, »språket från Sînen«, var
upplysningens språk och är fortfarande ett världsspråk. Det talas förutom i Langosinien även i Bretannien, Anjou, delar av Algovien, några kolonier i norra

Sarojen

Saxland
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
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står för de verkliga rikedomarna. De mest ekonomiskt
inkomstbringande och också självständiga är de tolv
nordvespakiska kolonierna, tätt följt av de hindiska
kolonierna.
Klokt nog har Saxland valt att hålla sig utanför kriget. Det hade förmodligen varit olidligt för öriket att
delta. Handeln med kolonierna har tagit mycket stryk
under kriget även om de står utanför kriget. Skulle de
ha gått med så skulle krigsinsatserna riktats hårdare
mot Saxlands handelsflotta, och hemmabefolkningen
skulle ha råkat ännu värre ut.
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.

Tiberiska statsförbundet
Det tiberiska statsförbundet är en federal stat som
består av de flesta staterna på den tiberiska halvön förutom några som fortfarande står utanför federationen.
Det är ett högst varierat landskap, med tung industri
och bördiga jordbruksslätter kring floden Aria i norr,
en hög central bergsrygg längs med halvöns mitt, och
traditionellt hantverk i söder.
Den federala staten har ganska svårt att komma
överens och enas, så det tiberiska statsförbundet är
mestadels passivt rent politiskt, så till den grad att det
ofta verkar vara handlingsförlamat. Delstaterna har
också egen milis, men det finns knappt någon samordnad tiberisk federal armé.

Kolonierna
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
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omättliga behov av materiel och råvaror som de krigförande parterna har.
Framförallt Saxland, Langosinien och Algovien har
ett stort antal kolonier i Afrika. De algoviska kolonierna får skicka en hel del trupp till kriget och de bistår
förstås också med en hel del förnödenheter till sina
kolonialherrar.
Det finns flera kolonier i Asien också. Saxland är
den dominerande kolonialmakten där de hindiska
kolonierna är juvelen i Saxlands krona, tätt följd av
kronkolonin Xianggang som är porten gentemot
Zhou-imperiet. Frisland, Urenien och Langosinien
har flera kolonier i Hinduzhou, och Weldland har ett
stort antal kolonier på öarna i Stilla havet.

Nationskaraktärsdrag
Land

Tillhörighet

Nationskaraktärsdrag

Algovien

Västalliansen

Kommersiell, Sävlig

Anjou

Västalliansen

Liberal, Bonnig

Azovien

Östalliansen

Fartdåre, Frihetsälskande

Bosporia

Västalliansen

Misstänksam, Stolt

Bretannien

Västalliansen

Misstänksam, Bonnig

Brevoria

Östalliansen

Okuvlig, Vidskeplig

Caledonien

Neutrala länders krigsövervakande råd

Suput, Snål

Egeia

Västalliansen

Vildsint, Obildad

Eire

Neutralt

Katolsk, Bonnig

Fennoskandien

Inbördeskrig

Idog flit, Måttfullhet

Frisland

Neutrala länders krigsövervakande råd

Byråkratisk, Aggresiv

Herzien

Neutralt

Sofistikerad, Lantlig

Iberia

Neutrala länders krigsövervakande råd

Mañana, Temperamentsfull

Kylarien

Neutrala länders krigsövervakande råd

Överlägsen, Korten mot bröstet

Langedocien

Neutralt

Lantis, Rödtjut

Langosinien

Neutrala länders krigsövervakande råd

Sävlig, Temperamentsfull

Laveria

Västalliansen

Underkuvad, Fanatisk

Lyonia

Neutrala länders krigsövervakande råd

Mindervärdeskomplex, Ettrig

Meroviska kejsardömet

Östalliansen

Vintervan, Suput

Parthiska riket

Östalliansen

Bitter, Listig

Polmerovia

Ockuperat av östalliansen

Nationalist, Troende

Rikitien

Neutralt

Feodalt, Förindustriellt

Sarojen

Neutralt

Bergsvan, Aristokratisk

Saxland

Neutrala länders krigsövervakande råd

Framåt, Odramatisk

Tiberiska statsförbundet

Neutrala länders krigsövervakande råd

Mansgrisig, Katolsk

Travasonien

Östalliansen

Bergsvan, Stolt

Urenien

Västalliansen

Liberal, Multikulturell

Weldland

Västalliansen

Strikt, Effektiv, Bildad

Lista: nationskaraktärsdrag och allianstillhörigheter
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S A RAVI EN

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.

En flygtur över Saravien
Om en Fehnmeyer-flygare flyger över Saravien en
klar sommardag så ser man en grön och bördig dal,
omgiven av höga berg med vassa och ibland snötäckta
toppar. Grönskan klättrar upp längs med bergssidorna

upp till trädgränsen. En glittrande strid flod strömmar
ner från norr, den strida Sareva-floden.
Två smala linjer ringar sig från norr till söder, en
på vardera sidan om floden. Det är de båda stambanorna i dalen. De möts i staden Parovine, förr en
glittrande stad, en kulturens hemvist och innestaden
för överklassen i södra Europia, men numera är den
mest militärläger och sönderbombade ruiner, en stor
gråsvart fläck i en annars grönskande dal. Fronten går
österut från Parovine, som ett gråbrunt ärr tvärs över
landskapet bort till bergen.
Flyger man över floddalen på lägre höjd så ser man
mängder med bondgårdar med vajande sädesfält
på båda sidor av floden. På västsidan och söder om
fronten kommer unga pojkar och flickor i weldländsk
uniform att vinka åt en från fälten där de arbetar med
att ta in skörden. Det är Landsturm som har arbetstjänst på gårdarna, unga pojkar och flickor mellan realskola och krigstjänst eller äktenskap, där de skördar
vete, råg, havre och lin med de maskiner och verktyg
som det inte finns vuxna nog att bemanna. Saravien är
liksom resten av Europia huvudsakligen ett jordbruksområde.
Även på östsidan hämtar man hem skörden, men
där är det vuxet folk som gör det. Östsidan är ockuperad av Meroviska kejsardömet, så männen kallas inte
in i krigstjänst. Däremot kan de kallas in i arbetstjänst i fabriker, men det finns fortfarande tillräckligt
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med vuxna för att ta in skörden på det vanliga sättet.
Bönderna på östsidan har inte mycket maskiner.
Kerosin att driva traktorer är knappt tillgängligt och
dragdjur är ovanliga, så skörden får bärgas för hand.
Det finns gott om vägspärrar och militära posteringar
på östsidan, där folk ofta stoppas för att få sina papper
kontrollerade och där meroviska soldater noggrant går
igenom varje kärra. Det är inte något som folket trivs
med. Slagord som »Frihet heter Saraviens längtan«
står ibland på lador och husväggar, men även om man
flyger tillräckligt lågt så hinner man förmodligen inte
läsa dem.
Det finns gott om vägar i området. De flesta ringlar
sig fram mellan fälten. Det är mestadels grusvägar,
men det finns makadambelagda landsvägar. Det
sker ofta någon form av truppförflyttning längs med
vägarna, där soldater marscherar kompanivis med
någon eller några hästdragna vagnar med tross och
fältkanoner i släptåg. Ju närmare fronten man är desto
vanligare är det.
Själva fronten är ett ställe där man ska vara försiktig. Där finns det två sidor som kan skjuta på en om
de uppfattar att man kommer från fel sida. Dessutom
finns det en ganska stor mängd spärrballonger, avsedda
att göra livet surt för just flygplan. Så man bör inte
flyga för lågt så att man stoppas av ballongerna, men
samtidigt inte så högt att ens Fehnmeyer-blommor på
vingarna inte syns från marken.
Närmast fronten finns ett nätverk med skyttegravar och hinder för att stoppa fienden. Om det inte är
floden i norr som skiljer de båda sidorna åt så är det
ingenmanslandet i söder, ett gråbrunt kraterbestrött
lerfält med taggtråd i långa rader. Längre bakom
fronten är det lika gråbrunt och upptrampat, men här
finns även rader med kanoner, tältstäder med förläggningar, spärrballonger, spaningsballonger och mängder
med förrådsupplag. Små myror förflyttar förråd och
materiel från upplagen till fronten, och från järnvägsknutpunkterna till upplagen i ett väl inrutat mönster.
Flyger man närmare bergen så kommer man inte
bara att passera bondgårdar och jordbruksbyar, utan
även en hel del bruksorter. Bruksorterna ligger ofta
på rad längs med biflödena till Sareva för att kunna
använda vattenkraft till att driva bälgar, hammare och
linbanor. Det är ganska gott om linbanor som hämtar
ner kol och malm från gruvorna högre upp och för ner
tackjärn mot dalen, där det hämtas av sidospår till nå-
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gon av stambanorna. Man bör flyga lite högre här och
hålla uppsikt så att man inte krockar med linbanetorn
och linor.
Nästan längst i norr finns de två tvillingstäderna
Marienburg på östra sidan och Nebelberg på den
västra. De är delvis bombade, men inte så illa som Parovine. Nebelberg är högkvarter för den XXX armékåren på den weldländska sidan, medan den meroviska
Semoroska-kåren har sitt högkvarter i ockuperade
Marienburg. Det säger sig själv med att man bör flyga
försiktigt här. Om man flyger fel sorts flygmaskin
och ens Fehnmeyer-blommor på vingarna inte syns
tydligt från marken så är risken ganska stor att man
får luftvärn på sig. Det gäller för övrigt längs med hela
fronten, men just kring Marienburg och Nebelberg
bör man vara extra försiktig.
Norr om Saravien reser sig de mäktiga Rikitiska
alperna, höga och evigt snötäckta. De är hjärtlandet
i Rikitien, det vildalviska riket mitt i Europias höga
berg. Har man tur så kan man se någon vindryttare
som har samma uppdrag som du, att patrullera området. Om vädret är riktigt klart och man spanar åt norr
från nordligaste ockuperade Saravien så kan man även
se den svävande ön Takaitō som en mörk utplattad silhuett mot de bakomliggande höga vita bergstopparna.
Eftersom det är dumt att kränka rikitiskt territorium så är det bättre att svänga söderut längs med
floden. Följer man den så kommer man förr eller
senare till provinshuvudstaden Sipiçe i söder, där
Sareva flyter ihop med Kerpau. Det är den saraviska
stad som har klarat sig bäst, och är fortfarande en
strålande storstad trots kriget. Inte ens de största
meroviska järnvägskanonerna når så långt, och meroverna vill helst inte riskera flygskepp eller zeppelinare
för att bomba staden. »Strålande« kanske är fel ord,
för staden är mörklagd under dygnets mörka timmar.
Man ska inte flyga lågt över Sipiçes paradgator. Det
finns ett veritabelt spindelnät över dem med lyktor och
strömkablar för spårvagnar och elektriska bussar.
När man i kvällningen efter denna långa patrull
närmar sig Pravensee så möts man av en delvis skogsbeklädd jordbruksdal, och om man inte vänder sig om
och tittar bakåt mot fronten så skulle man ha svårt att
se hur det kan råda krigstillstånd. Men man påminns
snabbt igen om det när man flugit förbi den mörklagda
staden Pravensee och närmar sig Schloss Model och
dess stora röda kors målade på taket på manskaps-

längorna och Fehnmeyer-blommorna på baracker och
hangarer. Schloss Model är inte bara hemmabas för
femte flottiljen, utan även ett krigssjukhus. Formellt
sett är de skyddade av krigslagarna, men för säkerhets
skull så finns det även luftvärnspjäser vid slottet vars
svarta pipor följer ens minsta rörelse tills de är säkra
på att man är vänligt sinnat. Man flyger in och landar
på den stora gräsmattan framför slottet, studsar ett par
gånger innan hjulen tar mark för gott och stjärtsporren
får kontakt med marken. Sedan taxar man mot slottets
stallar, numera omgjorda till hangarer, och stannar
slutligen, frusen och hungrig och trött efter en dag i
luften över Saravien.

Landsturm Saravia
Alla saraviska pojkar och flickor över realskoleåldern
från den weldländska sidan om fronten, pojkar som
flickor, kallas in till hemvärnstjänst i Landsturm.
Landsturm är en hemvärnsmilis som oftast organiseras av polisen. Ungdomarna tränas i hantering av
vapen, får tjänstgöra vid luftvärnspositioner och i
räddnings- och släckningstjänst, och om det är lugnt
även utföra 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 till den weldländska
hären. 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.

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.
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 Weldland.
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) typiska saravier
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.

75

Saraviskt nationalpsyke
Gästvänlig: En äkta saravier bryter aldrig mot gästfrihetens bud.
Främlingsfientlig: Det är en sak att visa gästfrihet, men att til�låta utomsaravier att flytta in är en annan sak. Och med tanke på
kriget, vem kan egentligen klandra saravierna?

Den saraviska 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 Meroviska kejsardömets provins
Rokitna. 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

Box: Startpunkter
När vi skrev Blå himmel så utgick vi från den saraviska fronten
som startpunkt för kampanjen. Startpunkten är Schloss Model
några mil nordväst om järnvägsknutpunkten Pravensee norr om
Parovine, och med en strålande utsikt över floden Sareva. Fehnmeyer-kåren har stationerat Femte flottiljen vid Schloss Model
efter friherinnan Wilhelmina Gustlofs inbjudan. 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 vid den Saraviska fronten. 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.
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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.

Västalliansens strategi:
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. Att
landstiga 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. 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. Med dessa har von Greiz en huvudsakligen
defensiv strategi som går ut på att se till att den meroviska fienden inte kan gå runt eller skära av den södra
flanken.

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
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.
77

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.
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
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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.

F O L K S LAGEN I
E UR OPI A

Europias historia i korta drag
336:
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1653:
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1686:
1691:
1752:
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1829:
1832-1835:
1872:
1888:
1889:
1891:

Poljerska stammar väljer Wysatslav som kung över alla poljer och grundar poljerska riket,
det första polmeroviska riket.
Första weldländska riket bildas av Frederik I av huset Welf-Hohenstaufen. Rikitien isoleras.
Rikitiens klaner formar klanfursterådet i Arafines frånvaro.
Poljerska riket införlivat i Meroviska kejsardömet.
Leofwine I av Lyonia grundar Europias första och enda halvfolksdynasti. Den regerar
fortfarande över Lyonia.
Parthiska expansionen längs med Kerpau.
Norra innanhavskriget mellan Urenien och Fennoskandien.
Slaget om Yōkose. Parthiska expansionen stoppas.
Stora meroviska kriget mellan Weldland och Merovia.
Fördraget i Wesel. Polmerovia, Rokitna och Brevoria bildas.
Första veraniska kriget.
Andra veraniska kriget.
Potzoranska kriget.
Azovia bryter sig fria från Parthiska riket.
Egeia bryter sig fria från Parthiska riket.
Bosporien bryter sig fria från Parthiska riket.
Tredje kriget mellan Weldland och Merovia, även känt som bosporiska kriget.
Det Stora kriget bryter ut.
Fennoskandiska inbördeskriget börjar.
Andra slaget vid Sendreland.
Nu.
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Människor, Europias herrar
Människornas historia i Europia börjar under
stenåldern, då de var stamfolk och spred sig norrut
eftersom istäcket drog sig tillbaka. De spred sig längs
med kusterna och floderna.
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 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
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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 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 bråk om ett nytt bosporiskt rike som
återbildats efter att ha ockuperats av Parthiska riket
fram till bara några år tidigare. Flera av de västliga
stormakterna motsatte sig ett nytt stort etniskt meroviskt rike i en instabil region – parthierna hade i alla
fall utgjort en buffert. Så ett nytt krig bröt ut kring Bosporia och drog även in Brevoria och allierade rikitiska
klaner.
Det bosporiska kriget hade många konsekvenser.
Kriget innebar bland annat att en alvisk nation gav
sig in i Europias politik för första gången på de villkor
som sattes upp i 1658 års fördrag. Bosporia blev ett
enat land, trots Weldlands motstånd, och paradoxalt
nog närmare västmakterna än Meroviska kejsardömet.
Den stora konsekvensen av det bosporiska kriget
var att det aldrig löste motsättningen mellan Merovia
och Weldland. På många sätt kan man kalla det Stora
kriget för förlängningen av deras urgamla fiendskap.
Genom Bosporias allians västerut och närhet till
Rokitna så fanns det inte längre en buffert i söder, och

Polmerovia, riket som till en början 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
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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.
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

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.
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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.
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 gudadrottning 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.

Utseende och anatomi
Anatomiskt så är det bara detaljer som skiljer alver
från människor, som till exempel de långa 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.

Rikitien
Rikitien, »Rikite« på kylariska, är en vildalvisk klanfederation. Ursprungligen var det en del av Kylarien,
men kom att inringas och separeras från Kylarien av
Frederik I Welf-Hohenstaufen då denne bildade det
Första weldländska riket 1030. Arafine reagerade som
alver brukar göra när sådant händer: hon struntade
i det i förvissningen att Frederik I skulle dö av ålder
inom vad alverna skulle betrakta som ett ögonblick.
Hon var dessutom inte närvarande, eftersom hon hade
fullt upp med att hålla sina östliga enklaver undan
öststäppfolkens erövringar.
Detta kan ha varit hennes största misstag någonsin, för det gick verkligen inte som planerat. Kejsar
Frederik I försökte att invadera Rikitien men misslyckades på grund av den bergiga terrängen. Men i de
många europiska krigen som följde så decimerades de
rikitiska högalverna samtidigt som nyfödda alver inte
var bundna till Arafine. Inom bara något halvsekel
hade ett nytt alviskt rike uppstått som inte var bundet
till Arafine.
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.
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Arafine
Alverna är en viktig del av världen, och den största orsaken är
gudadrottningen 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.
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.
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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 »uchatōmintō«. 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.
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.

Halvfolk
Halvfolk är det något nedsättande samlingsnamnet på
en grupp folkslag som man tror har blandat alvisktmänskligt 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
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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.
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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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

Det finns två sätt att skaffa en rollperson. Det
enklaste är 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 en
flygmaskin.
Här är några förslag på hur man kan justera mallen:







Sätt 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.

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.
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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.
Konsekvenser: När man råkar ut för motsättningar
i konflikter så kan man få olika konsekvenser, som
skrivs upp här.
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.
Varje attribut har en kryssruta, som kan kryssas i när
man blir skadad. Bredvid respektive attribut finns en
ruta för stryktålighetsgrunden, som är attributet +5.
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.
Färdigheter: Här finns plats för lite drygt dussinet
färdigheter. Efter varje färdighet finns plats för ett
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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.
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.
Karaktärsdrag: Karaktärsdrag saknar värde, så vid
varje karaktärsdrag finns det bara plats för namnet på
karaktärsdraget och en kryssruta för att aktivera dem.
Under raderna för karaktärsdrag så finns det några fält
för karaktärsdragsberättelse. Det är en berättelse som
spelaren skapar om en annan spelares karaktärsdrag.
Flygmaskin: Flygmaskiner har inte så mycket speldata. Det som tar mest plats är flygplanets egenskaper
som står längst ut till höger, och vapendata med
skadegrund och chock i mittkolumnen. Skydd och
Dämpning är två viktiga värden.
Skadesektion: Skadesektionen har två delar, en för
personskador och en för flygmaskinens skada. I närheten finns även en sammanfattning av skadeproceduren.
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
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.

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 tjugosex färdigheter totalt. Dessutom
finns det så kallade färgfärdigheter som bara är till för
att ge rollpersonen färg. En typisk rollperson kommer
att ha elva eller fler färdigheter.
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.

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

En del färdigheter är kaskadfärdigheter som har ett
antal underdiscipliner.
Läs mer om färdigheter och hur de används i kapitlet Färdigheter.

89

Skaffa tjänstgöringsakt
Tjänstgöringsakten finns att ladda ner gratis på Rävsvans Förlags
hemsida.

Karaktärsdrag
Rollpersonens karaktärsdrag är ett av de viktigaste
sätten för spelare att påverka storyn.
Karaktärsdrag kan aktiveras, en gång per spelmöte
och styck. Då ger de en gratis pressning av ett slag.
I början av spelet väljer varje spelare en annan
spelares karaktärsdrag för att skapa en karaktärsdragsberättelse. Den berättas i fyra delar, Introduktion,
Fördjupning, Svårighet och Avslut. För varje steg får
man en kamratpoäng, och när berättelsen är över så får
man två förbättringspoäng.
Mer information om karaktärsdrag finns i kapitlet
Karaktärsdrag.

Förbättringspoäng
Förbättringspoäng används för att rollpersonen ska
bli bättre. Man får dem för speltid och för att man
avslutar karaktärsdragsberättelser, 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
eller rapporter. Brevet, rapporten eller dagboksanteckningen måste handla om karaktärsdragsberättelsen
och om vad som hände under spelmötet. När det är
gjort har förbättringspoängen hämtats.
Läs mer om förbättringspoäng och hur man använder dem i kapitlet Kampanjregler.

Röda skvadronen
De härefter följande personerna är inte bara rollpersonsmallar för spelarna. De är också flygare i röda
skvadronerna vid Femte flottiljen vid Schloss Model.
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
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den nya flygaren ersätta någon av de existerande mallarna, eller läggas till så att skvadronen blir lite större.
Underdiscipliner står inom parentes vid respektive
färdighet. Färgfärdigheter står med kursiv stil, och
likaså färgunderdiscipliner.

Den sansade men lakoniske skvadronchefen
Välj denna mall om du vill spela en ledare eller ha en lugn och måttfull
karaktär.
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, 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: Major
Nationalitet: Fennoskandier (från Fenngård)
Ras: Människa
Tidigare sysselsättning: Officer
Attribut: Kraft +1, Kvickhet ±0, Finess +3, Sinne
+2, Själ ±0, Hjärta +1
Färdigheter: Flygmaskiner +6, Jaktflygvapen +3
(fast maskingevär), Krigsvetenskap +5 (Historisk
krigföring, luftkrig), Ledarskap +6, Navigation +2,
Samband +4, Skytte +3, Språk +2 (Skandiska),
Stridsvana +3, Teknik +2 (Svetsning), Inge förtroende +4
Modersmål: Fenniska
Språk: Skandiska
Akademiska språk: Weldländska
Karaktärsdrag: Måttfull, Officer, Livskris, Främling
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
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Den adlige översittaren med kontakter
Välj denna mall om du vill spela en person med mycket kontakter inom överklassen eller en snorkig översittare.
En fördel med Femte flottiljen är att flera av kamraterna här är av mitt eget stånd. Så var det inte i JASTA
29.
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!

Spelvärden
Namn: Erich von Heinegger
Grad: Kapten, landsadel
Nationalitet: Weldländare
Ras: Människa
Tidigare sysselsättning: Adelsman
Attribut: Kraft ±0, Kvickhet +1, Finess +3, Sinne
+2, Själ -1, Hjärta +1
Färdigheter: Flygmaskiner +5, Vältalighet +4
(Etikett, Retorik), Jaktflygvapen +4 (Fast maskingevär, Bombfällning), Manövrer +2, Skytte +3,
Resurser +8 (Överklasskontakter, tjänster, fasta
tillgångar, kapital), Navigation +2, Humanistisk
vetenskap +3 (Historia), Språk +2, Närstrid +2
(Mensurfäktning), Heraldik +3
Modersmål: Weldländska
Språk: Urenska
Akademiska språk: Klassisk tiberiska, meroviska,
langosinska
Karaktärsdrag: Strikt, Adelsman, Skolad, Främlingsfientlig
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
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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!

Läkaren med samvetskval
Välj denna mall om du vill spela en läkare eller en person som försöker göra
bot.
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: Kraft ±0, Kvickhet +1, Finess +2, Sinne
+3, Själ -1, Hjärta +1
Färdigheter: Flygmaskiner +5, Humanistisk vetenskap +5 (Teologi, Kulturantropologi), Jaktflygvapen +2 (Fast maskingevär), Naturvetenskap +6
(Biologi, Kemi, Geologi), Skytte +2, Medicin +6
(Kirurgi, Farmakologi, Veterinär), Navigation +5,
Vildmarksvana +3 (Fältarbeten), Språk +4 (Weldländska, Kiringati), Vältalighet +2 (Förhandling),
Kiringatiska legender +2
Modersmål: Urenska
Språk: Weldländska, kiringati
Akademiska språk: Langosinska, klassisk tiberiska, meroviska
Karaktärsdrag: Multikulturell, Läkare, Alkoholist,
Troende
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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Vindryttaren från en svunnen era
Välj denna mall om du vill spela en närstridskämpe eller vill spela det exotiska undantaget.
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

Spelvärden
Namn: Kirire Rea
Grad: Löjtnant (Chūi)
Nationalitet: Rikitier
Ras: Vildalv
Tidigare sysselsättning: Vindryttare
Attribut: Kraft +2, Kvickhet +2, Finess +3, Sinne
±0, Själ +1, Hjärta +1
Färdigheter: Vinddjursritt +4, Spaning +2,
Närstrid +6, Stridsvana +5, Skytte +3, Uthållighet +3, Navigation +2, Språk +2 (Weldländska),
Manövrer +6, Vältalighet +2 (Retorik), Tämja
vinddjur +3
Modersmål: Kylariska
Språk: Weldländska
Akademiska språk: –
Karaktärsdrag: (Feodal), Vindryttare, Respekterad, Traditionalist
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
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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.

Spanaren med skinn på näsan
Välj denna mall om du vill spela en ettrig men handfast och jordnära arbetare, eller en spanare.
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 höge farao 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?

Spelvärden
Namn: Heitha Osrics
Grad: Fänrik
Nationalitet: Lyonier
Ras: Halvfolk
Tidigare sysselsättning: Tjänstehjon
Attribut: Kraft ±0, Kvickhet -1, Finess +3, Sinne
+1, Själ +2, Hjärta +1
Färdigheter: Flygmaskiner +5, Vältalighet +2
(Romans), Jaktflygvapen +4, Leta +4, Skytte +2,
Uthållighet +5, Navigation +4, Stridsvana +3,
Språk +4 (Saxländska, weldländska), Spaning +6,
Socialism +3
Modersmål: Lyoniska
Språk: Saxländska, weldländska
Akademiska språk: –
Karaktärsdrag: Ettrig, Tjänstehjon, Främling,
Rebellisk
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
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Den adliga diplomaten
Välj denna mall om du vill spela en språkkunnig förhandlare eller en lydig
rojalist.
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

Spelvärden
Namn: Kateryna Vasylovna Rusanenko
Grad: Löjtnant, adlig
Nationalitet: Merovier
Ras: Människa
Tidigare sysselsättning: Adelsdam
Attribut: Kraft ±0, Kvickhet +1, Finess +2, Sinne
+3, Själ ±0, Hjärta +1
Färdigheter: Flygmaskiner +5, Språk +6 (Weldländska, saxländska, urenska), Jaktflygvapen
+3 (Fast maskingevär), Vältalighet +6 (Etikett,
Förhandling, Handskrift), Skytte +2, Humanistisk
vetenskap +5 (Politik, Historia), Navigation +3,
Manövrer +2, Spaning +2, Medicin +2 (Trauma),
Adelsintriger +4
Modersmål: Meroviska
Språk: Weldländska, saxländska, urenska
Akademiska språk: Klassisk tiberiska
Karaktärsdrag: Vintervan, Adelsdam, Hängiven,
Skolad
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
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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.

Flygarässet med sportsmannaanda
Välj denna mall om du vill ha en jaktflygare eller en person med sportmannaanda.
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: Kraft ±0, Kvickhet +1, Finess +3, Sinne
+2, Själ +1, Hjärta +1
Färdigheter: Flygmaskiner +6, Resurser +4
(industrikontakter, Kapital), Jaktflygvapen +5
(Fasta maskingevär, raketskytte), Naturvetenskap
+5 (Ingenjörsteknik, Matematik), Skytte +2, Språk
+2 (Saxländska), Navigation +2, Motorfordon
+2 (Rally), Teknik +5 (Elektroteknik, Mekanisk
teknik), Stridsvana +3, Friidrott +4
Modersmål: Weldländska
Språk: Saxländska
Akademiska språk: Meroviska
Karaktärsdrag: Civiliserad, Industrialist, Flygaräss,
Idrottare
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
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Skyttesoldaten som sett för mycket
Välj denna mall om du vill ha en rollperson med erfarenhet av skyttestrid
som skämtar och leker bort ondskan som hon har sett.
I stort sett hela flickskolan i Sehnhöher där jag gick,
alla tvåhundrafemtio, 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.
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

Spelvärden
Namn: Hanna Schörer
Grad: Furir
Nationalitet: Weldländare (från Saravien)
Ras: Människa
Tidigare sysselsättning: Underofficer
Attribut: Kraft ±0, Kvickhet +1, Finess +3, Sinne
±0, Själ +2, Hjärta ±0
Färdigheter: Flygmaskiner +3, Stridsvana +7,
Jaktflygvapen +3 (Fasta maskingevär), Manövrer
+4, Skytte +6 (Vapenvård, Täckande eld, Gruppvis
eld), Uthållighet +3, Navigation +2, Ledarskap +2,
Artilleri +2, Spaning +2, Spela violin +4
Modersmål: Weldländska
Språk: –
Akademiska språk: –
Karaktärsdrag: Uppfinningsrik, Underofficer,
Granatchock, Violinist
Vapen: Gevär, Skadegrund 6, Chock 6, Försvarsbonus 3, Hög precision +3, Lång räckvidd, Otymplig
Flygmaskin: Voss D.II Falke, Maskingevär Skadegrund 6, Chock 5, Skydd 2, Dämpning 2, Dubbla
maskingevär, Snabb, Trög
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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!«

O M FÄR D I GH ETER

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 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 spärras 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
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Online
Använd gärna sociala nätverk eller internetforum för att skriva
brevet. Då kan alla andra spelare läsa det innan spelmötet, och
det är enkelt att se vem som har skrivit och därför kan hämta hem
poängen.
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.

Färgfärdigheter
En särskild sorts färdigheter är så kallade färgfärdigheter. Alla rollpersoner har minst en färgfärdighet som är avsedd att ge lite färg och personlighet åt
rollpersonen. Gemensamt för färgfärdigheter är att de
inte står i färdighetslistan, utan hittas på av spelare när
rollpersoner skapas.
Färgfärdigheter skulle kunna vara:
 Hantverksfärdigheter, exempelvis träsnide, smide,
glasblåsning, timmerman
 Musikaliska färdigheter, exempelvis sång, stråkinstrument, stränginstrument, klaviatur, träblås,
bleckblås
 Uppträdandefärdigheter, exempelvis komedi, teater,
diktläsande, föreläsande
 Skicklighetsspel och hasardspel
Färgfärdigheter kan gärna knytas till karaktärsdrag. På
så sätt finns det möjlighet att de kommer i spel. Alla
rollpersoner har minst en färgfärdighet från början.
Nära besläktat med färgfärdigheter är färgunderdiscipliner. Även om en färdighet saknar underdiscipliner
och därmed tekniskt sett inte är en kaskadfärdighet
så kan man hitta på underdiscipliner till färdigheten
ändå. Man gör då som ovan och hittar på en ny underdisciplin vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4,
+6 etc). Sådana färgunderdiscipliner har sällan någon
regelteknisk funktion, utan är bara för att sätta färg på
rollpersonen.
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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 avsluta karaktärsdragsberättelser.

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 Om kampanjer och äventyr.

Lista över färdigheter
Färdighet

Attribut

Artilleri

Sinne

Underdiscipliner

Akademiska språk

Fingerfärdighet

Kvickhet

Flygmaskiner

Finess

Humanistisk
vetenskap

Sinne

Kulturantropologi, Lingvistik, Historia,
Arkeologi, Politik, Litteraturvetenskap,
Filosofi, Teologi, Ekonomi

Weldländska, meroviska,
klassisk tiberiska, klassisk
egeiska

Jaktflygsvapen

Finess

Lavett, Fast maskingevär, Bombfällning,
Raketskytte

Krigsvetenskap

Sinne

Klassisk krigföring, Historisk krigföring,
Sjökrig, Landkrig, Luftkrig, Logistik,
Strategi

Weldländska, meroviska,
saxländska

Ledarskap

Hjärta

Leta

Sinne

Manövrer

Kvickhet

Medicin

Sinne

Trauma, Kirurgi, Farmakologi, Psykologi,
Veterinär

Klassisk tiberiska, langosinska

Motorfordon

Finess
Biologi, Fysik, Kemi, Astronomi, Geologi,
Matematik, Ingenjörsteknik, Arkitektur

Saxländska, langosinska,
weldländska

Naturvetenskap Sinne
Navigation

Sinne

Närstrid

Kraft, Finess

Resurser

Hjärta

Samband

Sinne

Skytte

Kvickhet, Finess

Spaning

Själ

Flygfotografering, Fototolkning, Trupprörelser, Övervakning

Språk

Sinne

Se färdighetsbeskrivning för lista

Stridsvana

Själ

Styrka

Själ, Kraft

Teknik

Finess, Sinne

Uthållighet

Själ, Kraft

Vildmarksvana

Själ, Kraft

Vinddjursritt

Finess, Hjärta

Vältalighet

Hjärta

Kapital, Överklasskontakter, Industrikontakter, Militära kontakter, Underrättelser,
Fasta tillgångar, Tjänster, Rekvirering,
Svarta börsen

Mekanisk teknik, Elektroteknik, Svetsning
Marsch, Fältarbeten, Jakt, Skidåkning,
Bergsklättring, Kamouflage

Etikett, Retorik, Romans, Handskrift,
Förhandling
Färdighetslista. Färdighetsbeskrivningar finns i appendixet Färdighetsbeskrivningar.
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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. 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.

Använda 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.

Att aktivera karaktärsdrag
 Kryssa för rutan Aktiverad vid ett karaktärsdrag.
 Med ledning av karaktärsdraget som aktiverades, beskriv hur
man anstränger sig.
 Pressa slaget med en tärning
 Beskriv det nya resultatet.
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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 man anstränger sig lite extra så kan man aktivera
karaktärsdraget. Det pressar slaget med en tärning.
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.

Karaktärsdragsberättelsen
En karaktärsdragsberättelse är en sidoberättelse som
handlar om en annan rollpersons karaktärsdrag.
På tjänstgöringsakten, 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 tjänstgöringsakten 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 furir i flyget 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.
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 konversationen om den där violinen
igen. Sofyja frågar hur Hanna lärt sig spela, och Hanna
berättar om livet på flickskolan.
Hanna berättar sin historia (som Linnea hittar på
just då) 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 kompaniet efter flera år i Landsturm hamnade
i flygkåren som luftvärnsartillerister. Hon berättar om
hur flygarna myglade in henne i flygträningen för skojs
skull, men att flottiljchefen major von Witt hatade det och
använde Fehnmeyer-kåren som en ursäkt att bli av med
henne. Berättelsen slutar när Sofyja frågar vad som hände
med skolkamraterna. »De dog«, svarar Hanna. »Vi var
tvåhundrafemtio som kallades in. Femtiofyra av oss 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.
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Exempel: Nästa spelmöte tar Fredrik kontroll över
friherinnan Friedlinde Gustlof (med spelledarens goda
vilja), och vid ett tillfälle så säger friherrinnan att hon har
hört att furir 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 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 (spelledaren
slår slaget och Freda antas ha totalt +6 inklusive attribut)
för piano, därefter behövs ett slag för Hannas färgfärdighet Spela violin, och sedan ett slag för Vältalighet 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 Spela Violin
+4 så är det heller inte så svårt. Sedan kommer det svåra,
Vältalighet. Hanna har Hjärta ±0 och inget i Vältalighet,
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
en poäng från kamratpotten för att pressa, och aktiverar
karaktärsdraget Violinist för att pressa med en tärning
till, och rullar därmed tre tärningar istället för en. Istället
för att slå alla tärningar samtidigt så väljer Linnea att slå
dem en efter en.
Den första tärningen blir en fyra, vilket inte hjälper.
Den andra blir 8, och det hjälper inte heller. Men den
tredje blir en 9, och omslaget blir en 2 med summa 11,
med vilket hon brädar 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 konserten 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.
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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: Fredrik beskriver hur de sista tonerna klingar
ut, och det sedan blir tyst i salen. Efter en stunds känslosam 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.

Karaktärsdragslista
Detta är en lista över några tänkbara personliga
karaktärsdrag. Ras- och nationskaraktärsdrag listas
istället vid respektive beskrivning.
Tips: Välj karaktärsdrag som antingen passar med
färdigheter (gärna färgfärdigheter) som du har valt,

eller är oberoende av färdigheter. Att välja färdigheter
som passar med färdigheter som man inte har leder
ofta till att man känner sig dum och klantig.







































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

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 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?
Grundregeln när man skapar karaktärsdrag är att
det inte får mätas av en färdighet eller attribut, med
undantag av färgfärdigheter. »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.

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
Vidrest

Däremot är det inga problem om karaktärsdraget
»Violinist« överlappar färgfärdigheten Spela violin.
Färgfärdigheter är till för samma sorts personlighetsframhävning som karaktärsdragen, så de kan till och
med förstärka varandra.
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«.
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När man vill påverka vad som händer så startar det
med att rollpersonen utför en handling. En handling
är ett försök att göra något. Spelaren berättar vad han
vill att rollpersonen ska uppnå, och försöket får något
resultat som för berättelsen vidare.
I många fall är handlingarna så vardagliga att
utgången antingen är given eller inte spelar någon roll.
Man behöver inga regler för att äta frukost eller få på
sig kläderna, inte ens om man har en dålig dag.
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 är högt nog så
lyckas handlingen.
Ibland kommer man till ett läge där ingendera
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 regler
och tärningsslag kommer in i bilden.

Deklarera handlingar
För att göra en handling så måste man deklarera
handlingen. Man talar om vad rollpersonen vill uppnå
och hur man vill uppnå det. Därefter gör spelledaren
bedömningen huruvida det behövs regler för att man

ska avgöra resultatet. Om det inte behövs så bedöms
och beskrivs handlingens resultat.
Om resultatet av handlingen inte är uppenbart så
behöver man applicera och tolka regler för att man ska
veta hur berättelsen fortsätter. Då tar man nu fram
tärningen, slår slag och tolkar resultatet.
Om handlingen inte är en del av en strid så är man
vanligen intresserad av huruvida man lyckas eller inte.
I så fall slår man ett slag för en färdighet och jämför
slaget med en svårighet eller ett slag från någon som
försöker hindra en. Från det får man reda på huruvida
man lyckas eller inte.
Ibland så är handlingen så bred att den täcker flera
delmoment eller discipliner. I så fall slår man en serie
slag i en sammansatt handling. Som bonus så får man
dessutom reda på hur väl man lyckas.
En stridssituation avgörs som en sekvens med
handlingar. I stridssituationen så har man dock ett
mängd begränsade resurser att hushålla med, i form
av ammunition, energi och vilja, som bryts ner och
spenderas under stridens gång. Därför har deltagarna
varsin handlingspott med handlingspoäng som används i stridssituationer. Man betalar handlingspoäng
när man deklarerar handlingar, såvida det inte specifikt
sägs att handlingen är en »fri handling« som inte kostar handlingspoäng. När striden är över så gäller inte
handlingspotten längre, men den återställs i början på
nästa stridssituation.
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Utöver handlingspotten så har varje deltagare en
privat »egopott« med handlingspoäng som kvarstår
över spelmötet. Dessutom har spelgruppen gemensamt tillgång till en »kamratpott« som också kvarstår
över spelmötet. Dessa kan användas även utanför
stridssituationer.

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.

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.

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

Hysteriska skäl
Förr i tiden fanns det bara tiosidiga tärningar numrerade 0 till 9.
Idag finns det tiosidingar som är numrerade 1 till 10, tiotalen 00
till 90, och alla möjliga andra varianter inklusive specialsymboler
istället för siffror. Men T10-systemet håller sig till den gamla
tärningen 0-9 där 0 betyder noll.
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 aldrig
kan slå exakt 10, 20, 30 etc, eftersom extraslaget alltid är minst 1.
Men läser man 0 som 0 istället för 10 så uppstår inga konstiga hål
i utfallet.
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 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.

Obegränsat slag
Ett obegränsat slag är ett slag som kan bli hur högt
som helst och som normalt används under stressfyllda
omständigheter. Det fungerar som ett enkelt slag med
följande tillägg:
 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.
 Spärrar eller pressar gäller inte på extraslagen, bara
på det första.
 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.
 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.

Spärra slag
Ett slag kan spärras på grund av egenskaper hos
utrustning eller flygmaskiner, på grund av skador, eller
på grund av att man saknar en angiven underdisciplin
som krävs. Ett spärrat slag kan inte pressas på något
sätt, vare sig med handlingspoäng eller andra egenskaper.
Om ett slag spärras så slår man en extra tärning
och väljer den sämsta. Alla andra tärningar ignoreras.
Slagets resultat räknas från den valda tärningen, och
regeln om nio och noll gäller förstås för den valda
tärningen.

Spärrar är kumulativa. Om ett slag spärras från fler
källor än en så slår man lika många extra tärningar
(utöver den första) som spärrar 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. Dock
får man inte pressa ett slag om det spärras av något
skäl. Man kan bara pressa ett slag innan det slås.
Att pressa ett slag innebär att man slår en eller flera
extra tärningar och väljer en av dem (vanligen den
bästa). Alla andra tärningar ignoreras. Slagets resultat
räknas från den valda tärningen, och regeln om nio
och noll gäller förstås för den valda tärningen.
Pressar är kumulativa. Om ett slag pressas från
flera källor så slår man lika många extra tärningar som
pressar och väljer en av dem. 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.
Man måste beskriva hur man pressar när handlingen deklareras, i synnerhet om man använder egenskaper som pressar slag. Om man inte beskriver hur slaget
pressas så pressas inte slaget.

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 där osäkerheten inte nödvändigtvis
beror på att det finns någon som försöker hindra en.

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.
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Om svårighet och modifikationer
 Svårighet reflekterar yttre omständigheter som alltid påverkar
handlingen oavsett person.
 Modifikationer reflekterar omständigheter som endast påverkar
handlingen för den som utför den. De beror endast på personen
som utför den.

Komplikationer
En komplikation är ett oönskat resultat, utöver att
handlingen lyckas eller misslyckas. Komplikationen
har vanligen någonting med handlingen att göra, men
det är inte nödvändigt. De kan illustreras med tankesättet »du lyckas, men…« eller »du misslyckas, och
dessutom…«. Här är några exempel:
 Du lyckas dyrka upp dörren till valvet, men larmet går.
 Du misslyckas med att reparera motorn och dessutom tappar du bort en viktig del.
 Du lyckas att övertala soldaten att berätta vad han
vet, men han berättar inte allt.
 Du misslyckas att förföra sergeanten, och dessutom
ställer han till med en scen.
 Du hittar bomben, men de är två och seriekopplade.
 Du hittar inte den hemliga kartan, och dessutom
hamnar den i fiendens händer.

Sammansatta handlingar
Ibland är en handling så komplex att den spänner över
flera olika discipliner eller kräver flera olika delmoment. Typiska sådana situationer skulle kunna vara
undersökningar, konstruktionsarbeten eller logistiska
problem.
Då använder man sammansatta handlingar, vilka är
en serie slag för en eller flera färdigheter. Som en extra
bonus så får man dessutom ett kvalitetsmått på hur väl
man löser uppgiften. 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 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.
 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.
 Marginell kvalitet: Man uppnår det önskade resultatet, men inte mer. Det är ett blygsamt resultat,
men dock en framgång. Spelaren får dock 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.
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.

Omfattning

Inga lyckade

1 lyckat

2 lyckade

3 lyckade

4 lyckade

5 lyckade

3 slag

Undermålig

Marginell

God

Superb

–

–

4 slag

Undermålig

Låg

Marginell

God

Superb

Låg

Marginell

God

5 slag
Undermålig Undermålig
Tabell: Kvalitet vid sammansatta handlingar
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Superb

O M K ONF LI K TER

Inte alla konflikter avgörs med vapenmakt. Det blir
ofta Fehnmeyer-kårens uppgift att medla, förhandla
och köpslå mellan olika parter i kriget.
En sådan situation börjar ofta som en debatt, diskussion eller förhandling mellan två eller flera parter,
som rollgestaltas efter bästa förmåga av inblandade
deltagare. Till slut kan man nå en punkt då man behöver ett avgörande och det inte kommer naturligt från
rollgestaltandet och man tycker att spelvärden borde
spela roll. Då tar man till konfliktreglerna.

Hur konflikten går till
 Definiera konfliktens mål, typ, nivå och omfattning
 Slå slag
 Förloraren får välja mellan följande tre alternativ:
 Acceptera resultatet varvid vinnarens mål inträffar
 Vägra att acceptera resultatet, stegra konflikten
för att försöka vända den, och ta en konsekvens
 Vägra att acceptera resultatet, kliva ur konflikten och ta en konsekvens.

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

När används 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.
för den andra partens mål, eftersom önskan att inte
utföra motpartens mål alltid är implicit.
Antag att Stravayev vill få obegränsad tillgång till
att inspektera Höckes regemente. Om Höcke bara
vägrar så är det inte ett mål i sig enligt konfliktreglerna. Däremot kan Höcke sätta upp egna villkor: Stravayev får inspektera regementet men får inte tillgång
till staben, och måste hela tiden följas av en delegation
som Höcke utser som kan vägra inspektionen när som
helst. Nu finns det två mål på bordet, och det kan man
förhandla om.

Konflikttyper
Man måste definiera hur konflikten ska avgöras. Det
här avgörs genom samstämmighet, men är ofta ganska
uppenbart efter omständigheterna och typen av
konflikt.
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Diskussion: En diskussion är ett meningsutbyte mellan flera parter, med syfte om att övertyga de andra
eller föra fram en poäng till dem. Det är svårt att kliva
ut ur en diskussion, eftersom det oftare uppfattas som
att man ger upp diskussionen.
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.
 Förslag på mål: föra fram en poäng, få motståndaren att lova att göra något, få motståndaren att
omvärdera sin ställning
 Förslag på 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 till åhörarna. 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.
 Förslag på mål: vinna över publiken till sin sida, få
publiken att storma barrikaderna, få publiken att
gå hem
 Förslag på 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.
 Förslag på mål: sälja till högre pris, köpa till lägre
pris, få större fördelar, ge mindre fördelar
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 Förslag på 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.
En Romans-konflikt kan normalt inte föras på
nivån Hetsig och så gott som aldrig på Fientlig.
 Förslag på mål: uppvaktning, sex, förlovning,
äktenskap
 Förslag på 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.

Omfattning
Omfattningen är hur många slag man måste vinna för
att vinna konflikten. Omfattningen kan vara ett, två
eller tre slag, och två slag är vanligast.

Själva konflikten
När mål och typ av konflikt är bestämda så slår de
båda inblandade parterna motsatta slag för relevanta
färdigheter. Varje part väljer en färdighet och slår ett
motsatt slag för dessa, varefter man ser vem som vann
det motsatta slaget. Oavgjorda slag räknas inte som ett
vunnet slag. Slagen kan pressas, men eftersom det inte
finns handlingspotter så får man handlingspoäng ta
från kamratpotten eller egopotten om man vill pressa,
eller aktivera karaktärsdrag. Fortsätt så tills någon har
vunnit så många slag som omfattningen kräver.
Den som förlorade konflikten har 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 en
konsekvens. Därefter är konflikten över.

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.

loläget efter förlusten. Därefter sätter man värdet på
konsekvensen beroende på konfliktens nivå:





Fientlig: 3
Hetsig: 2
Civiliserad: 1
Vänskaplig: 1, alltid trivial.

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.

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. Om en
konsekvens kommer i vägen för en handling så spärras
slaget med en tärning.
Den som förlorar konflikten väljer en konsekvens
beroende på konfliktens typ och som reflekterar käns115
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OM S TR I D EN

Det har inte gått mer än tjugo år sedan den första
riktiga flygmaskinen kom upp i luften. Till en början
användes flygmaskiner för spaning åt artilleriet och
våldsamheter i luften var i stort sett omöjliga, och till
en början så lät man helt enkelt bli. Senare så började
piloter skjuta på varandra med revolvrar och släppte
bomber eller till och med stenar över sittbrunnens
kant.
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.
Grunden i luftstridskonsten ligger i att det krävs
energi för att manövrera, eftersom man riktar om
flygmaskinens rörelse från ett håll till ett annat. Denna
energi kommer från flygmaskinens potentiella energi
(höjd) eller kinetiska energi (fart). Förbränningsmotorer inte är kraftfulla nog för att alstra energi tillräckligt
snabbt för att kompensera för energikostnaden i luftstridens hårda svängar, så både höjd och fart minskar i
snabb takt under striden.
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 och hur bra man är på
att hushålla med energin man har. 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. Då kan han bara hoppas på att den
andre får slut på ammunition eller gör ett allvarligt
misstag. En mer erfaren pilot slösar inte med energin i
onödan och kan därför verka längre.

Strid i Blå Himmel
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.

Striden i korthet
När striden börjar kommer ungefär följande att hända:
 Definiera slagfältet: Som ett första steg så definieras slagfältet och fienden. Läget beskrivs, spelarna
beskriver hur de tänker angripa, medan spelledaren
beskriver hur fienden tänker angripa.
 En flygstrid delas in i kedjor och led. Anfallare,
Mål, Hotade och Fria definieras.
 I markstriden definieras zoner och zonernas
egenskaper.
 Förbered handlingspotter och speldata: Ungefär
samtidigt som det händer så förbereds det speltek-
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niska. En del av det här görs ofta i förväg, så att det
går snabbt att komma igång.
 Man samlar de speldata som behövs. De flesta
står på rollformuläret, men man kan använda
egenskapskort för att ha speldata nära till hands.
 Dessutom definierar man handlingspotter. Två
av dem sattes upp vid spelmötets början: egopotten som är ens privata mängd kamratpoäng;
och kamratpotten som är den gemensamma
mängden kamratpoäng. I början på konflikten
sätter man dessutom upp huvudpotten.
 Slåss: När det är klart börjar striden. Striden berättas i rundor.
 Varje kedja spelas i några rundor. Sedan byter
man till en annan kedja.
 I varje runda har deltagarna i kedjan möjlighet
att utföra en handling.
 De deltagare som utför en handling betalar en
handlingspoäng och beskriver hur handlingarna inleds.
 Påverkade parter kommer att reagera på det och
använda handlingspoäng på responshandlingar
och turordning på egna handlingar.
 Tärningar slås och resultat beräknas. Eventuellt
spenderas fler poäng för att höja resultaten, på
båda sidor.
 Resultatet beskrivs.
 När alla handlingar har utförts börjar en ny
runda.
 Avslut: Till slut kommer striden ta slut, antingen
för att en sida blir besegrad eller för att någon 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. Vid det tillfället finns det två möjliga resultat: 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 förlorat.
Om ena sidan har ett övertag så vinner den sidan mark
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eller luftherravälde eller på annat sätt uppnår ett mål,
men man har inte lyckats förinta fienden.

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.
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 är vår favorit.

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.
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.
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.

Huvudpotten
Huvudpotten är spelarens viktigaste resurs. Poäng
från denna pott kan användas till vilka handlingar som
helst. Huvudpotten har lika många handlingspoäng
som 10 + Stridsvana + en passande färdighet.

Rundor
I strid delas tiden in i rundor. Rundor har ingen bestämd längd. De är så långa som krävs. En runda kan
ta kort tid om det bara skjuts några snabba skott, eller
längre tid om det manövreras.
I varje runda har deltagarna i en kedja möjlighet ett
utföra en handling vardera. De kan utföra hur många
responshandlingar 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 och flera kedjor
Rundorna i kedjor är asynkrona, det vill säga att rundor i en kedja inte inträffar samtidigt som rundor i en
annan kedja och inte är lika långa. En kedja kan spelas
på några få rundor under samma tidsrymd som en annan delstrid kan spelas ut under mängder med rundor.

Hur en runda sker
Varje runda utförs på samma sätt:
 Spelare deklarerar handlingar: Alla spelare får deklarera handlingar först, i valfri ordning, och betalar
handlingspoäng för det. Inget slag slås än.
 Spelledaren deklarerar handlingar: Därefter får
spelledaren deklarera handlingar för spelledarper-

Vad är kamrat- och egopotten 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.

Potter i sammanfattning
 Kamratpotten och den privata potten sätts upp under spelmötets början.
 Huvudpotten sätts upp i konfliktens början.
 Huvudpotten är 10 + Stridsvana + passande färdighet
 Vid bakhåll så kan de som ligger i bakhåll deklarera första
handlingen gratis.

Passande färdigheter
Här är några förslag på passande färdigheter som man kan använda för när man ska bestämma huvudpotten:
Flygstrid: Flygmaskiner, Ledarskap, Krigsvetenskap, Vinddjursritt
Avståndsstrid: Skytte, Ledarskap, Krigsvetenskap
Närstrid: Närstrid, Manövrer

Bakhåll
Vid bakhåll så kan de som ligger i bakhåll deklarera första handlingen gratis.
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Att deklarera en handling





Handlingar deklareras i början av rundan, innan allting utförs.
Beskriv intentionen och tillvägagångssättet.
Om handlingen inte är fri, betala en handlingspoäng.
När alla handlingar har deklarerats, slå tärningsslag och utvärdera resultatet i turordning.

Att deklarera en responshandling
 När det finns en deklarerad handling som du vill motstå,
deklarera en responshandling, dock senast då själva handlingen
börjar utvärderas.
 Beskriv intentionen och tillvägagångssättet.
 Om responshandlingen inte är fri, betala en handlingspoäng
 När den som har deklarerat handlingen slår tärningsslag, slå
tärningsslag själv.
soner, i valfri ordning, och betalar handlingspoäng
för det. Inget slag slås än.
 Turordning (om man vill): Deltagare får möjlighet att sätta turordning på handlingar. Det kostar
ett handlingspoäng att sätta turordning. Turordningsslaget kan pressas. Turordningsslaget slås och
utvärderas.
 Handlingar utvärderas i turordning.
 Om flera handlingar utförs samtidigt så
utvärderar man dem en åt gången, och resultatet bokförs efter att alla samtidiga handlingar
utvärderats.
 Utvärdering: Den som deklarerade handlingen slår
för sin handling. Slaget kan pressas.
 Motstånd: När som helst under rundan fram
tills handlingen är färdigutvärderad så får målet
för en handling deklarera en responshandling
för att motstå handlingen. Även responshandlingen får pressas innan den slås.
 Utvärdering: Efter att slagen har slagits utvärderas resultatet: lyckat eller misslyckat anfall.
Skada beräknas.
 Bokföring: När alla samtidiga handlingar har
utförts så bokför man resultatet.
 Ny runda: När alla handlingar är utvärderade så
börjar man en ny runda.
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Använda handlingspotterna
Handlingspoäng används för att utföra och hantera
handlingar. Man kan använda dem för att deklarera
handlingar, sätta turordning, pressa 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. Om man inte gör det så får
man inte deklarera handlingen. Det behöver inte vara
en lång eller unik beskrivning, så länge som tillvägagångssättet och intentionen är klar.

Deklarera handlingar
Varje gång man vill göra något så talar man om vad
man vill uppnå och hur man vill uppnå det. Det kal�las att deklarera en handling. Tumregeln är att om
handlingen inte är fri så kostar det en handlingspoäng
att deklarera en handling, men om handlingen är fri så
kostar det ingenting. Man kan deklarera en handling
per runda.
Om man inte tycker om att ens motståndare gör en
handling så kan man själv göra en responshandling
för att motstå handlingen. Det vanligaste exemplet är
när man blir anfallen och vill försvara sig, men även
andra handlingar kan motstås. När man deklarerar en
responshandling så talar man om vilken handling man
vill motstå och hur man försöker motstå den. Responshandlingen Störa kostar en handlingspoäng att
deklarera. Alla andra responshandlingar är fria.
Om en responshandling deklareras så får de båda
parterna slå ett motståndsslag. Om den som gör
handlingen vinner motståndsslaget så inträffar den
handlingen. Om den som gör responshandlingen
vinner så inträffar inte handlingen. Man kan deklarera
hur många responshandlingar som helst så länge som
man kan betala.
Handlingar deklareras i början på rundan. En
responshandling behöver inte deklareras förrän handlingen som den motstår utförs, men man kan deklarera
responshandlingen tidigare.

Pressa
Vill man ta i lite extra så att resultatet blir säkrare så
kan man använda handlingspoäng för att pressa. Slag
kan inte pressas om någon egenskap spärrar slaget.

För en handlingspoäng lägger man till en tärning till
slaget som ska slås. Hur många handlingspoäng man
vill använda bestämmer man själv. Egenskaper kan
också pressa slag och det lägger också till tärningar till
slaget. När och hur beskrivs vid respektive egenskap.
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 mot Schütz försvarsslag, med eventuellt
skade- och stryktålighetsslag därefter. Därefter tar
båda handlingarna effekt samtidigt, så att Schütz blir
skadad samtidigt som manövern inträffar.
Sätter man turordning på handlingar så kan man
ändra på det och bestämma 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. Med turordning
så kan Schütz göra manövern först, så att Dzjibas
anfall inte kan inträffa.
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 motståndsslag för turordning. Vanligen är det ett slag för
Stridsvana, men andra färdigheter kan också användas. Turordningsslaget kan pressas. Den som vinner
turordningsslaget utför sin handling först.
Responshandlingar kan man inte sätta turordning
på. De inträffar alltid samtidigt som handlingen som
motstås.

Låsa upp Utslagen
En rollperson som är Utslagen, vanligen en Allvarligt
eller Kritiskt skadad person, har väldigt begränsade
möjligheter att göra saker. Man kan dock tillfälligt låsa
upp Utslagen genom att betala en handlingspoäng och
direkt därefter deklarera en handling eller respons-

Handling eller responshandling?
Vad är skillnaden på en handling som vill motsatt sak, och en
responshandling? Antag att Schütz försöker tunnelrolla över anfallaren Dzjiba för att utmanövrera honom och göra honom till mål.
Dzjiba kan göra följande åt saken:
 Deklarera en responshandling för att exempelvis följa med
i tunnelrollen och motstå Schütz manöver; vinner Dzjiba så
lyckas inte Schütz utmanövrera honom.
 Deklarera en egen handling för att skjuta sönder Schütz samtidigt som Schütz försöker utmanövrera Dzjiba; lyckas anfallet så
kan det hända att Schütz blir nerskjuten, och då spelar det inte
så stor roll huruvida manövern lyckas.
 Både deklarera en responshandling och en egen handling.
Det vill säga, Dzjiba försöker både skjuta sönder Schütz (egen
handling) och följa med i Schütz manöver (responshandling).

Att sätta turordning
 Alla handlingar inträffar samtidigt i en runda om inte turordning sätts.
 För att sätta turordning, betala en handlingspoäng.
 Om handlingar står emot varandra eller påverkar varandra,
slå ett motsatt turordningsslag.
 Den som vinner turordningsslaget gör sin handling först.
 Turordningsslaget kan pressas.
 Responshandlingar inträffar alltid som den handling som
motstås. Sätts turordning på handlingen så följer responshandlingen med. Ingen turordning sätts på responshandlingen.
 När man börjar utvärdera handlingen kan turordning inte
längre sättas på den handlingen.

Att låsa upp Utslagen





Betala en handlingspoäng för att låsa upp Utslagen.
Deklarera en handling eller mothandling.
Därefter återgår man till att vara Utslagen igen.
Man kan pressa eller sätta turordning på den upplåsta handlingen.

handling (vilket också kostar en handlingspoäng).
Därefter fortsätter man att vara utslagen.
Den upplåsta handlingen eller mothandlingen kan
pressas och sättas turordning på, som vanligt.
121

Lägen
En flygmaskin i flygstrid kan befinna sig i ett eller flera
av fyra möjliga lägen gentemot motståndare: anfallare,
mål, hotad eller fri. Vilket eller vilka lägen man befinner sig i avgör vilka handlingar man kan utföra och
mot vilka motståndare.
 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.

Första rundan
Det finns två sätt som en luftstrid kan börja, vilka dikteras av beskrivningen av situationen i stridens början.
Båda sidor är medvetna om varandra och inleder
ömsesidigt striden:
Högt över molnen flyger Schütz och Kätze, och långt
borta till höger ser de två meroviska Lisits. Den ena är
svartmålad med en vit falk, den andra mer konventionellt
brunt och silver. På Schütz signal svänger både han och
Kätze mot fienden, men fienden svänger också in mot
Schütz och Kätze, och luftcirkusen är redo att börja.
När alla inblandade är medvetna om varandra och
ömsesidigt inleder striden så börjar alla inblandade
som Fria.
Ena sidan är omedveten, andra sidan tar initiativ till
striden:
Schütz spanar mot solen till. Det är alltid där som fienden finns. En skugga svischar förbi solen – det är någon
där. Schütz drar i maskingevärens manöverhandtag för
att mata in första patronen i respektive lopp, och skjuter
en kort salva för att få Kätzes uppmärksamhet. När
Kätze tittar mot honom pekar Schütz uppåt bakåt mot
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solen. Kätze nickar och signalerar att hon har förstått,
och Schütz och Kätze topprollar undan fienden. Ner från
himlen följer Dzjiba och Ljubov efter Schütz och Kätze
som med nöd och näppe undviker bakhållet.
När bara ena sidan tar initiativet till striden mot
fienden så blir de som tar initiativet Anfallare. De
omedvetna blir antingen Mål eller Hotade, beroende
på vilka anfallare som går mot vilka. I princip innebär
det att Anfallare får en gratis handling Skapa ny kedja
eller Gå in, som automatiskt lyckas.
Det kan hända att den sida som inleder striden kan
göra det obemärkt innan första skottet går. I så fall kan
man slå ett motståndsslag för anfallarnas Stridsvana
mot andra sidans Spaning. Vinner anfallarna så räknas
det som bakhåll.

Kedjor
Grupper av Anfallare och Mål kallas för kedjor. 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.
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. Den minsta möjliga
kedjan består av en Anfallare och ett Mål.
Här är ett exempel på sex flygmaskiner i tre led (här
representerade av flygarnas namn):
Schörer		

Vladimir		

		Dzjiga		Kätze
flygriktningen
Schütz		
Ljubov		



Figur: Kedja om sex maskiner i tre led
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.

Hålla ordning på kedjor
Det kan bli lite rörigt om man försöker hålla reda på
kedjor i huvudet. För att göra det lite lättare så kan
man göra anteckningar eller använda spelmarkörer
för att representera flygmaskinerna. Det man behöver
hålla reda på är vilken flygmaskin i varje led som är
mål för det bakomvarande ledet, och var någonstans i
kedjan respektive flygmaskin är.
Här är ett tips: rita en lång linje (»mållinjen«). 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.

Handlingar och lägen
Vilka handlingar som man kan utföra beror på vilket
läge man befinner sig i. Kom ihåg att en Fri handling
eller Fri responshandling inte kostar handlingspoäng
att deklarera.
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. (Fri handling, Lätt eller motståndsslag)
 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, motståndsslag)
 Anfallare mot dig kan också motstå handlingen.
Ditt slag måste vara lika med eller högre än alla
andra som motstår utbrytningen.
 Om du lyckas så blir du och målet en separat
kedja med dig som Anfallare och den utbrutne
som Mål.
 Försvara dig eller motstå handlingar. (Fri
responshandling, deklareras när som helst innan
anfallsslaget slås)
 Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, Lätt eller
motståndsslag)
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)
 Utmanövrera Anfallare, så att man själv blir Anfallare genom hamna bakom ens nuvarande Anfallare. Man flyttar två led bakåt i kedjan. (Handling,
Utmanande eller Motståndsslag)
 Nuvarande anfallare blir Mål eller Hotade.
 Man blir själv Hotad om det finns ett mål i ledet
bakom Anfallarna som utmanövreras.
 Försvara dig eller motstå handlingar. (Fri
responshandling, deklareras när som helst innan
anfallsslaget slås)
 Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, Lätt eller
motståndsslag)
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)
 Utmanövrera Anfallare, så att man själv blir Anfallare genom hamna bakom ens nuvarande Anfallare.
Man hoppar två led bakåt i kedjan. (Handling,
Utmanande eller motståndsslag)
 Nuvarande anfallare blir Mål eller Hotade.
 Man blir själv Hotad om det finns ett mål i ledet
bakom Anfallarna som utmanövreras.
 Störa en anfallare som anfaller Målet i samma led
som dig genom att själv slå ett försvarsslag. Anfallsslaget måste vinna över båda försvarsslagen för att
lyckas. (Responshandling på anfall mot målet,
deklareras när som helst innan anfallsslaget slås)
 Försvara dig eller motstå handlingar. (Fri
responshandling, deklareras när som helst innan
anfallsslaget slås)
 Vinna höjd. Du får inte ha mer än 5 handlingspoäng kvar. Slå ett slag för Stridsvana. (Fri handling,
Utmanande eller motståndsslag)
 Om slaget lyckas med 10 eller mer får du 4
handlingspoäng.
 Om slaget lyckas får du 2 handlingspoäng.
 Om slaget misslyckas får du 1 handlingspoäng.
 Om slaget nollas får en motståndare 1 handlingspoäng.
 Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, Lätt eller
motståndsslag)
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Observera att du kan vara Hotad och Anfallare samtidigt, dock inte gentemot samma fiende.
Om du är Fri så kan du…
 Gå in i valfritt 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, lätt eller motståndsslag)
 Skapa en ny kedja genom att angripa valfritt Fritt
mål. Slå ett lätt eller motståndsslag för Pilot eller
Stridsvana; den som vinner blir Anfallare, och den
som anfalls blir Mål. (Handling, lätt eller motståndsslag)
 Vinna höjd. Du får inte ha mer än 5 handlingspoäng kvar. Slå ett slag för Stridsvana. (Fri handling,
Utmanande eller motståndsslag)
 Om slaget lyckas med 10 eller mer får du 4
handlingspoäng.
 Om slaget lyckas får du 2 handlingspoäng.
 Om slaget misslyckas får du 1 handlingspoäng.
 Om slaget nollas får en motståndare 1 handlingspoäng.
 Försvara dig eller motstå handlingar. (Fri
responshandling, deklareras när som helst innan
anfallsslaget slås)

Flygstridsmanövrer
I flygskolan så får man inte bara lära sig att flyga, utan
även repetera ett antal taktiska manövrer så att de sitter i ryggmärgen. 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. Därigenom förkortas
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. Den branta svängen bör
kombineras med att man stiger eller sjunker, så att
fienden får svårare att skjuta.
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Hur manövern används:
 Försvarsslag
 Störa
 Motstå handling
 Skifta mål

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 defensiva varianten av en tunnelroll inleder
ofta en slagdykning hos vildalver.
Hur manövern används:
 Utmanövrera
 Pressa anfallsslag

Sicksack
Om man lyckas med en brant sväng så kan man ofta
hamna i sicksack, när anfallare och försvarare kontrar
varandras branta svängar med fler branta svängar.
Hur manövern används:
 Pressa försvarsslag
 Pressa anfallsslag
 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. I dykningen så vinner man fart och

kan följa upp halvrollen med 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

Hjulning
Det tar ganska lång tid att svänga runt ett flygplan,
eftersom det har stor rörelseenergi och luften ger
ganska dåligt grepp för roder. En metod att vända fort
är genom att hjula: man 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 önskat
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. Hjulningen används sällan
i offensivt eller defensivt syfte, utan oftare som en
strategisk manöver för att omgruppera utan att flyga så
långt horisontellt.
Hur manövern används:
 Utmanövrera
 Gå fri

 Tvinga bort
 Pressa försvarsslag
 Pressa anfallsslag

Ryttla
Många rovfåglar ryttlar när de söker föda: de slår
kraftigt med vingarna och höjer huvudet så att de
står stilla i luften för en stund, varefter de slår ner på
bytet. Även vinddjur kan göra detta, men det är väldigt
tröttande och kräver att de gör det mot vinden, så de
kan bara göra det under några sekunder. Förmågan
används av vindryttare, antingen som en defensiv eller
kontrande manövrer, eller inför en slagdykning eller
markanfall.
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
 Störa
 Motstå handling

Slagdykning
En annan unik vinddjursmanöver är slagdykningen,
som utförs när man befinner sig ovanför fienden.
Vinddjuret fäller ner huvudet och viker vingarna bakåt
med ett eller två vingslag som ökar farten neråt, och
dyker sedan mot sitt mål. Vid målet slår vinddjuret
ut med vingarna för att bromsa samtidigt som benen
sträcks ut för att klorna ska kunna greppa målet. I vilt
tillstånd används manövern för att greppa bytesdjur;
bland vindryttare används den för att anfalla såväl flygmaskiner som markmål. Om målet är ett flygplan så
sliter klorna med lätthet sönder duk, trä och vajertrå125

Vem beskriver handlingar?
Traditionellt beskriver spelaren intentionen med sina handlingar,
medan spelledaren beskriver läget före och resultatet av handlingarna. Så behöver man inte göra, utan istället kan man göra så här:
 Anfallaren beskriver intentionen.
 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).
 Efter att skadan är beräknad så kan försvararen 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.
dar. 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
När vinddjuret ligger bakom fienden och fienden gör
en brant sväng så kan vinddjuret genskjuta fienden
genom att skära tvärs över fiendens sväng. 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
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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
Anfall och försvar utgörs av ett vanligt motståndsslag.
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. 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.
För varje 10+ poäng som anfallaren vinner slaget med
så får anfallaren pressa skadeslaget med en tärning.

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:
 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. Skadeslaget kan
däremot inte pressas med handlingspoäng.

Stryktålighetsslag slås av försvararen och består av:

Vad personskador innebär

 Tärning plus
 Stryktålighetsgrund plus
 Skydd

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.

Det finns sex stryktålighetsgrunder, en för varje attribut. Stryktålighetsgrunderna är attributet +5. Vilken
stryktålighetsgrund som används beror på situationen.

 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.

 I markstrid används Kraft eller Själ.
 I flygstrid används Finess eller Sinne.
 På riddjur (inklusive vinddjur) används Kvickhet
eller Hjärta.
Stryktålighetsslaget kan pressas med handlingspoäng.
Det finns fyra möjliga utfall av skadeslaget:
 Skadeslaget nollas: målet får en Skråma.
 Markera Omtöckning: 1 poäng
 Skadeslaget misslyckas: målet får en Lätt skada.
 Markera Omtöckning: Chock−Dämpning
poäng, dock minst 1 poäng.
 Välj en skadeeffekt.
 Skadeslaget lyckas: målet får en Allvarlig skada.
 Markera Omtöckning: 2 x Chock−Dämpning
poäng, dock minst 1 poäng.
 Välj en skadeeffekt.
 Markera målet som Utslagen.
 Skadeslaget lyckas med 10 eller mer: målet får en
Kritisk skada.
 Oviktiga spelledarpersoner dör.
 Markera Omtöckning: 3 x Chock−Dämpning
poäng, dock minst 1 poäng.
 Välj en skadeeffekt.
 Markera målet som Utslagen.
 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.
 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.

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 är utslaget och kan inte längre delta i
striden, och piloten tvingas att nödlanda eller hoppa. Flygplanet
är förstört och kan förmodligen inte repareras längre även om
det landar.

Att markera skador
När man blir skadad ska man markera fyra saker: Omtöckning, skadans art, skadeeffekter, samt huruvida
man är Utslagen.
Skadans art kan vara Lätt skada, Allvarlig skada
eller Kritisk skada. I markstrid bokförs dessa med
ett kryss i någon av rutorna under Personskador på
tjänstgöringsakten, medan i flygstrid bokförs de under
Flygmaskinens skador.

127

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.
Vid attributen finns det sex rutor för skadeeffekter,
en vid varje attribut. Ska en skadeeffekt kryssas så väljer målet vilken. Varje skadeeffekt kan bara markeras
en gång.

Skadeeffekter
En skadeeffekt hör ihop med ett attribut. 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, lösa problemet med
en annan färdighet som använder ett annat attribut,
eller så får man leva med spärren.
Man får en skadeeffekt om man får en Lätt skada,
Allvarlig skada eller Kritisk skada. Varje skadeeffekt
kan bara väljas en gång, så får man en skadeeffekt till
så får man välja en annan.

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 men
måste låsas upp.
 Man kan inte sätta turordning på handlingar.
Allt hopp är dock inte förlorat. Man kan betala en
handlingspoäng för att låsa upp Utslagen och därefter betala en poäng till för att deklarera en handling
(totalt två poäng, utöver pressningar). 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 skadad,
och man kan inte sätta turordning.
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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
låsa upp Utslagen som 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.

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.

Markanfall
Vid ett markanfall så går cykeln alltid från patrullzon,
anfallszon, utflygszon och patrullzon igen. Man tillbringar max två rundor i anfallszonen och två rundor
i utflygszonen, innan man är tillbaka i patrullzonen
igen. En flygmaskin som gör ett markanfall är antingen
fri eller först i en kedja.
 Anfallszon: När ett flygplan dyker ner för att anfalla ett mål på marken så är det i anfallszonen.
 Markmål som inte har ett maskingevär spärrar anfallsslag med två tärningar, på grund av
avstånd och fart.
 Framåtriktade vapen eller bomber som används mot enskilda personer på marken spärrar

anfallsslag med två tärningar på grund av målets
storlek.
 Framåtriktade vapen eller bomber som används
mot fordon, byggnader eller skyttegrupper slår
anfallsslag som vanligt.
 Akterskytt kan inte skjuta mot marken i anfallszonen.
 Flygmaskinen kan bara befinna sig i anfallszonen i en eller två rundor. Efter en runda kan
piloten frivilligt flytta vidare till utflygszonen.
Efter andra rundan flyttas flygmaskinen automatiskt vidare till utflygszonen.
 Utflygszon: Efter anfallet så måste flygplanet vinna
höjd igen.
 Markmål som inte har ett maskingevär spärrar anfallsslag med två tärningar på grund av
avstånd och fart.
 Akterskytt som skjuter på enskilda personer på
marken spärrar anfallsslag med två tärningar på
grund av målets storlek.
 Akterskytt som skjuter på fordon, byggnader
eller skyttegrupper slår anfallsslag som vanligt.
 Framåtriktade vapen kan inte skjuta mot marken.
 Bomber kan fällas mot fordon, byggnader eller
skyttegrupper, men anfallsslaget spärras med två
tärningar.
 Efter två rundor flyttas flygmaskinen automatiskt vidare till patrullzonen.
 Patrullzon: Ovanför anfalls- och utflygszon finns
patrullzonen. Markmål och flygmaskiner kan inte
anfalla varandra, men det kan fortfarande finnas
luftvärn.

Luftvärn
Luftvärn gör luften osäker för flygmaskinerna som
befinner sig där. Luftvärn har ett värde på Intensitet
som anger hur intensiv luftvärnselden är. Anfallszon
och utflygszon vid markanfall har ofta högre värde på
Intensitet. Sedan slår spelledaren ett slag för Intensitet
och betraktar det som ett anfallsslag som används mot
alla mål i området.
Att undvika luftvärnselden är ett försvar som vanligt. Betalar man handlingspoäng så slår man försvarsslag. De piloter som är tillräckligt bra eller våghalsiga

kan istället välja att strunta i att använda poäng, och
bara använda attribut + färdighet som försvarsslag.

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, och man använder inte kedjor.

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 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, 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.
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. Den yngre soldaten springer
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lätt 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. Slagsmål och bråk sker fortfarande. Det finns en del gamla överklasstraditioner kvar
som omfattar sabel- och värjdueller, och värjfäktning
är en väl ansedd sport.
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.
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Zoner kan ha egenskaper som påverkar striden. De
kan ha fler än en egenskap, och i några fall kan de även
ha samma egenskaper flera gånger.
 Nära annan zon. En person i den här zonen kan
utföra närstridsanfall mot en person i den närliggande zonen.
 Höjdfördel. Kräver egenskapen »Nära annan
zon«. En person i den här zonen får pressa slag för
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), utöver
handlingen att byta zon. Om slaget misslyckas når
man inte till zonen utan förblir där man är, men
handlingspoäng som spenderats på förflyttningen
är förbrukade.
Möjligheten att använda närstrids- och avståndsvapen
påverkas 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, oavsett om anfallaren 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. Försvararen pressar sitt försvarsslag.
 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.
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 pressas målets försvarsslag med en tärning.
Tillämpa 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.

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)
 Storma ett mål i en angränsande zon. (Handling,
anfall)
 Flytta en zon.
 Spärra anfallsslaget.
 Pressa skadeslaget.
 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.
(Handling, anfall)
 Anfallaren slår ett spärrat anfallsslag som används mot alla mål.
 Byta zon. Det kostar en handlingspoäng att flytta
till en angränsande zon, två poäng att flytta två

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. Även spelare kan hitta på nya
zoner om rollpersonen förflyttar sig »utanför kartan«.
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)
 Försvara dig eller motstå handlingar. (Fri
responshandling, deklareras när som helst innan
anfallsslaget slås) Om du försvarar dig så får du
lägga till försvarsbonus från ett vapen om anfallet
sker med närstridsvapen, eller om anfallaren är i
samma zon.
 Överblicka läget. Du tar en paus för att få koll på
var fienden finns, var skydd och förflyttning finns
och ammunitionsläget. Du får inte ha mer än 5
handlingspoäng kvar för att överblicka läget. Slå ett
slag för Stridsvana. (Fri handling, Utmanande eller
motståndsslag)
 Om slaget lyckas med 10 eller mer får du 4
handlingspoäng.
 Om slaget lyckas får du tillbaka 2 handlingspoäng.
 Om slaget misslyckas får du tillbaka 1 handlingspoäng.
 Om slaget nollas får en motståndare 1 handlingspoäng.
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Läka och reparera skador
Ett av de stora problemen med skador är att de är
tråkiga. Om de skulle vara realistiska så skulle de låsa
skadade rollpersoner i sjuksängen under lång tid,
och ofta ge men som gör att man inte längre skulle
fungera i fält. Därför är vi snällare mot rollpersoner
och släpper upp dem ur sjuksängen snabbare och utan
regelmekaniska men annat än karaktärsdrag som kan
ge intressanta historier.

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
sätta Omtöckning till antalet Lätta och Allvarliga
skador som man har.

Utslagen
Man blir av med tillståndet Utslagen som resultat av
behandling av Allvarliga skador.

Lätta person- och vinddjursskador
En Lätt skadad person eller vinddjur kan fortfarande
agera som vanligt, men man kan inte bli av med all
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.
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Samma regler gäller för vinddjur, fast då används
vinddjurets (flygmaskinens) skadesektion.

Allvarliga person- 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.
 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.

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.
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.

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 person- 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.

Om slaget lyckas får man stryka ett kryss för Lätt
skada under flygplanets skadesektion. Man kan slå ett
slag per Lätt skada och dag.
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.
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 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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OM U T RU S TNI N G

För det mesta är anskaffning av utrustning inte en
viktig del av Blå Himmel. Därför avgörs utrustningsfrågor oftast bara med ett enkelt tärningsslag.
Det finns två undantag. Det ena är när spelledaren
har planerat ett äventyr kring någon viktig resurs 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. Då ska man tillgodose spelarens önskemål
och inte spola förbi det med ett simpelt tärningsslag.
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
Eftersom det finns femton miljoner soldater i fält så är
det en logistisk omöjlighet att låta varje soldat utrusta
sig individuellt. Därför är soldaters utrustning till stor
del standardiserad för varje krigsmakt och vapenslag.
En del artiklar är till och med standardiserade över
hela alliansen. Vill man ha med sig något utöver det så
får man skaffa det själv och bära det själv.
All utrustning tilldelas när soldaten rycker in och
soldaten ansvarar själv för den. Mat och ammunition delas ut regelbundet, men i övrigt får soldaten
själv rekvirera saknad utrustning ur förrådet, och kan
straffas för vårdslöshet om det inte finns goda skäl att
utrustningen saknas.
En fullständig typisk soldatpackning eller
»trosspackning« väger omkring 40 kg. Inför strid
struntar man vanligen i det mesta av packningen utom
vapen, stridssele, kläderna på kroppen och den gemensamma utrustningen, men även stridspackningen väger
fortfarande i storleksordningen 20 kg.
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Typisk utrustning för en soldat i det Stora kriget
 Uniform, bestående av:
 Underkläder: kalsonger eller trosor, strumpor
och linne; för kvinnor även bysthållare.
 Kängor eller stövlar
 Byxor eller kjol plus långstrumpor
 Skjorta eller blus
 Vapenrock
 Hjälm plus eventuellt hjälmdok för att minska
reflektioner och fästa kamouflage i
 Stridssele, vanligen bestående av eller länkad till
följande delar:
 Midjebälte med axelremmar
 Ammunitionsväska med ammunition
 Ryggsäck med persedlar
 Spade
 Vattenflaska
 Kokkärl, även känd som »snuskburk«
 Ransonsväska
 Bajonett
 För meniga, gevärssele
 För officerare, pistolhölster
 Skyddsmaskväska
 Förbandsväska med första förband
 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:
 Klädvårdsutrustning (nål, tråd, extra knappar i
ett litet etui)
 Anteckningsmateriel (penna och anteckningsbok)
 Tändstickor eller stormstickor
 Ljus, lykta eller batterilampa
 Tobaksranson med cigarettpapper (pipa får man
ta med själv)
 Necessär med hygienartiklar
 Personligt vapen
 Vapnet är vanligen något av följande:
 Maskinpistol
 Gevär (mestadels meniga och underofficerare)
 Pistol eller revolver (mestadels officerare
samt flygare)
 Stormgevär (stormtrupper)
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 Utrustning för att vårda vapnet
 Ammunition till vapnet (ca 100 gevärsskott för
gevär och 150 gevärsskott för stormgevär, eller
30 pistolskott för pistol och 150 pistolskott för
maskinpistol)
 För skyttesoldater tillkommer även någon del av
gemensam plutonsutrustning beroende på roll i
plutonen:
 Maskingevär (maskingevärsskytten)
 Maskingevärets lavett (maskingevärsskyttens
riktare)
 Låda med ammunition till maskingevär (laddare, eller vem som helst)
 Handgranatväska (vem som helst)
 Granatkastarens eldrör (granatkastarskytt)
 Granatkastarens basplatta (granatkastarbiträde)
 Granatkastargranater i väska om två eller fyra
stycken (vem som helst)
 Kartväska samt fälttelefon plus kabelrulle
(signalist)
 Bår i delar samt större förbandsväska (sjukvårdare)
 Fältkontor samt signalpistol med signalfacklor
(adjutant)
 För flygare tillkommer även flygattiraljer:
 Flygjacka
 Värmebyxor
 Flyghuva
 Fodrade handskar
 Fallskärm (eventuellt; vissa flygvapen tror att
fallskärm gör piloterna fegare)
 Vinterutrustning (endast vintertid)
 Långkalsonger av ylle
 Undertröja av ylle
 Kängfoder
 Stickad ylletröja
 Ullvantar
 Ullsockor
 Skinnvantar
 Vinterrock
 Vintertunika, överdragsbyxor och vinterhjälmdok, för snökamouflage
 Gevärssvepning

Att få tag på saker
När man vill ha tag på saker utöver sin standardutrustning så slår man ett färdighetsslag. Svårigheten beror på hur sällsynt, begränsat och speciellt det man vill
ha tag på är, hur snabbt man vill ha det, hur mycket
man vill ha, samt även hur viktigt ens överordnade
anser att det är för uppgiften.
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 kan få
tag på den önskade varan. Om slaget misslyckas så har
man inte råd, ens ranson är slut, eller så kostar det mer
än det är värt. Spelledaren kan också erbjuda konsekvensen Skuldsatt om slaget misslyckas. Ju mer slaget
misslyckas desto större blir konsekvensen.

Kvalitet
Kvalitet är svårt i krigstider, eftersom allting måste
göras så effektivt som möjligt. Efter tjugo års krig så
är riktigt kött, riktigt kaffe, och 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 mycket annat. Ersättningsprodukter är sämre, men de funkar och framförallt finns de
tillgängliga.
Vill man höja eller sänka kvalitetskraven så ändras
svårigheten. Får man tag på produkten man söker så
får den också en egenskap som läggs till de egenskaper
som föremålet har.

Vad är vad?
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, ångpannor eller lyktor.
Riktlinjer för svårigheter
Dagligvaror

Mycket lätt

Ransonerade dagligvaror

Utmanande

Kolonialvaror

Lätt

Ransonerade kolonialvaror

Svårt

Militär utrustning

Svårt

Utdelad militär utrustning

Lätt

Militär utrustning som är nödvändig för
uppdraget

Mycket lätt

Kol, ved, lampkerosin

Lätt

Koks, motorkerosin

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

Behöver få tag på det snabbt

Höj svårigheten ett steg

Tabell: Svårighet att skaffa saker

Civila produkter
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. Flygbaser ligger hyfsat
nära civila faciliteter och därmed marknader, butiker och
hantverkare. Soldaterna i fält har det förstås värre. Om
man ligger i baracker bakom fronten så är det kilometer
till närmaste butik om man ens får permission.

Kvalitet

Modifikation på anskaffningssvårigheten

Extra egenskaper

Usel

Ett snäpp lättare

Usel kvalitet

Godtagbar

–

–

God

Ett snäpp svårare

God kvalitet

Superb
Två snäpp svårare
Tabell: Modifikationer och egenskaper från kvalitet.

Superb kvalitet
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Det är i stort sett bara lokalt producerade varor –
hantverk och färska grönsaker – som inte är ransonerade. Nästan alla andra varor är ransonerade med
ransoneringskort: ett kort med rutor som stämplas
eller talonger som rivs av när man köper den ransonerade mängden.
Man kan få tag på dem 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. Ibland kan man kräva rätt underdisciplin för Resurser. Ska man köpa något dyrt så
behöver man underdisciplinen Kapital, ska man köpa
något ransonerat utöver ransonen så behöver man
Svarta börsen eller Tjänster.
Några ransonerade varor: Konserverat kött, socker,
te från kolonierna, kaffe, tobak, choklad och kakao,
mjölk (färsk såväl som torrmjölk), ägg eller äggersättning, konserverad frukt, textilier, tvål, kerosin.

Militär utrustning
För militär utrustning så använder man inte nödvändigtvis färdigheten Resurser. Istället kan man välja en
färdighet som har med det anskaffade att göra, eftersom även kontakter och resurser ingår i färdigheten.
Exempelvis så skulle man kunna använda Flygmaskiner eller Teknik för att få tag på reservdelar till ens
flygmaskin.
Att anskaffa utrustning inför en uppgift: Om
en uppgift kräver viss utrustning så är svårigheten
normalt låg, men slaget kan trots allt misslyckas. I så
fall kan man bli tvungen att fördröja operationen tills
utrustningen finns tillgänglig igen, eller så får man
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 ljus eller kerosin till lyktan, eller till och med
vapenfett för vapenvård. I så fall kan man även slå ett
slag för att se om man retroaktivt »alltid har haft det
med sig«.
Att improvisera: I kristider lär man sig fort att
improvisera. 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 Vildmarksvana, Naturvetenskap,
Teknik eller kanske någon färgfärdighet som något
passande hantverk. Svårigheten bedöms efter improvisationsmetoden.

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.

Överlastad
Lastar man på sig ohemult mycket saker så hindras
man i strid. Det får effekten att vissa slag spärras.

Vapen
Under krigets första år så fanns det fortfarande
arméer som använde mynningsladdade musköter med
slagtändare, men enhetspatronen fick snabbt fäste och
mekaniserade krigföringen och gjorde maskingevär
möjliga. Numera finns det inte längre någon armé
som använder mynningsladdade vapen, utom möjligen
någon stofil i landsortsmilisen som har en musköt med
slagtändare kvar.

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

Tabell: spärrade slag från belastning
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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.
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.
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 men 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 och skjuter automateld. De
flesta maskingevär laddas med patronband från en ammunitionslåda, men vissa typer laddas med magasin
eller laddramar.

Det 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.
Jaktflygmaskiner av modernare snitt har maskingevär som huvudbeväpning för luftstrid. Antingen
är de framåtriktade och måste då byggas om med en
synkroniseringsmekanism så att de inte skjuter sönder
propellern, 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 förvandla vapnet
till ett spjut. Bajonetten 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.
Granatkastare: En granatkastare används för
artilleriunderstöd på nära håll, under 500 meter.
Granatkastaren består av ett rör med en basplatta och
en lavett. Man släpper ner en fenstabiliserad granat
i röret. När granaten når rörets botten slår den i en
tändspets som antänder drivladdningen som skickar
iväg granaten i en hög kastbana mot målet.
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 undantag av enstaka kavallerichocker så används sabeln sällan i strid.
Sabeldueller förekommer ibland mellan officerare om
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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.

Vapens egenskaper
Vapen kan ha ett antal egenskaper, varav de flesta
spärrar eller pressar slag om vissa villkor uppfylls.
Egenskaperna är dock inte begränsade till att spärra
eller pressa.
Bandmatad: Handlingen Mejning är alltid möjlig,
även om direkt föregående handling var en Mejning.
Explosion: Anfallsslag påverkar alla mål i samma
zon som målet.
Skadegrund

Chock Försvars- Egenskaper
bonus

Obeväpnad

1

2

–

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

Obeväpnad

Pansarvärnsgevär

9

5

–

Sparkar som en häst, Otympligt

Handgranat3

41

41

–

Explosion

Artillerigranat, bomb

4/4

7/4

–

Explosion

Granatkastargranat

4/2

6/3

–

Explosion, Lavett

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

3

1

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.
God kvalitet: Välj en extra rimlig egenskap som
utrustningen kan ha, eller välj bort en egenskap som är
rimlig att ta bort.
Hindrande: Skyddet är styvt och varmt. Spärra
motståndsslag men ej försvarsslag.
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

2
2

2
2

Påverkar alla mål i samma zon

Första siffran används för alla mål i den zon där bomben/granaten exploderar, andra siffran används för alla mål i
angränsande zoner.
2

3

Engångsvapen. En granat eller en bomb kan bara användas en gång.
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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 ett lagom avstånd där han får svårt att anfalla
utan att utsätta sig för skaderisk. 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 siktlinjen 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.
Skymmande: Hjälmen skymmer sikten och dämpar
hörseln. Spärra slag för att upptäcka saker (mestadels
Leta, Spaning och Stridsvana).
Superb kvalitet: Vid nollat slag får man slå om
slaget, men utan eventuella pressningar. Spärrar är
dock kvar. Svårigheten är densamma. Det nya slaget
ersätter det gamla.
Usel kvalitet: Vid nollat slag går saken sönder, och
kan inte användas.
Vass: Pressa skadeslag med en tärning.

Skydd
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 de första krigsåren lade man märke till att en
hel del skador var huvudskador, eftersom huvudet var
det enda som exponerades i ett skyddsvärn. Splitter
från luftbrisader av granater hade också en tendens att
ofta träffa huvudet. Därför kom hjälmen att återigen
tas i bruk. Östalliansen och några av de västligaste
länderna har en bredbrättad hjälm som skyddar
nacke och axlar för nedfallande splitter och bråte. De
centrala arméerna har en typisk »kolhinksform« på
hjälmen som skyddar mer av skallen baktill utan att
hindra sikt och hörsel så mycket.
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

Skymmande

Kyrass eller harnesk

3

3

Hindrande

Kyrass eller harnesk plus hjälm

5

4

Hindrande, Skymmande

–

Gasskydd, Skymmande

Gasskyddsmask
–
Tabell: Kroppsskydd och deras värden och egenskaper
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OM F LY G M AS K I N ER

Sedan urminnes tider har alverna ridit på vinddjur. De
har varit ensamma om förmågan att kunna flyga och
därmed också kunnat kolonisera de flygande öarna
som blev deras ohotade maktbas.
Den sena renässansens luftballonger var ett första
tecken på att något höll på att hända. Men det tog
ett par hundra år tills att förbränningsmotorn blev
liten nog, lätt nog och stark nog för att framgångsrik byggas ihop med glidflygplanet innan alvernas
luftherravälde var hotat. Därefter gick det fort. Från
de första experimenten med styrbara flygmaskiner av
galna excentriker strax före krigets början så har det
inte tagit mer än tjugo år att nå dagens sofistikerade
militära maskiner.
Som militärt vapen har flyget inte använts mer än
fjorton år. De första åren var det oftast fritänkare och
excentriker som tog sina flygmaskiner upp i luften för
fosterlandet, men när nyttan var bevisad tog militären
över och formade reguljära krigsförband.
En bidragande orsak var att vildalvsklanerna i
Rikitien avslutade allianser med omgivande länder för
att konsolidera sitt eget försvar och befästa neutraliteten. Därmed blev det smärtsamt uppenbart för de som
nyttjade vildalvernas tjänster att flygspaning verkligen
behövdes och att artillerispaningsballonger inte räckte
för att ersätta dem.
Resten är, som man säger, historia.

Kungliga weldländska arméns flygtjänst
Weldlands flyg är inte ett eget vapenslag, utan är underställd armén och är en integrerad del av den. 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 tekniken utvecklades och 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.
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 ännu en gång. 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 bombarskva143

droner), »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.

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 är »Svalan« tämligen trög på grund av att vikten är utspridd
i längdled och att den har ett ovanligt stort vingspann
för att kunna lyfta den större motorn och akterskytten.
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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 mycket mindre
luftmotstånd till priset av bara något minskad lyftkraft
och därmed en snabbare maskin.

Kejserliga meroviska arméns
frontflyg
I likhet med Weldland så har den meroviska hären
inget flygvapen som eget vapenslag. Till en början
hade man inte ens flyg, utan förlitade sig på allierade
rikitiska klaner och deras vindryttare som spanade.
När Rikitien ensidigt klippte banden mellan klanerna
och icke-alviska länder så hade man inget annat val än
att skaffa sig eget flyg.
Ofta var det kosackförbanden som var de första att
skaffa flyg. De organiserade taktiska anfallsskvadroner
till kosackbrigaderna, och om förbandet var tillräckligt
stort och stammen hade tillräckligt högt uppsatta vänner så kunde de till och med ha hela flygbrigader som
taktiskt understöd till en hel kavalleridivision.
De båda strategiska fronterna skaffade spaningsflyg till sitt artilleri, och när de behövde försvara sitt
spaningsflyg och det taktiska flyget så skaffade de även
jaktflyg som blandades med artillerispaningsflyget.
1886 omorganiserade Front Polmerovia sitt flyg
så att jaktflyget blev en helt egen gren som ansvarade
för luftherraväldet över hela fronten. Spaningsflyget
var kvar vid respektive artilleriförband för att flygspaningen snabbare skulle nå artilleriet, och det taktiska
flyget fick stå kvar hos kavalleriet. 1887 gjorde Front
Rokitna samma omorganisation.

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
Va-3 Volk (»Varg«) byggdes med den meroviska
infanteridoktrinen i åtanke: breda frontanfall med
överväldigande antal som med kavalleriunderstöd bryter fiendens linjer. I den moderna eran var kosacker till
häst otillräckligt; man behövde understöd från luften.
Det är här som Vargen kommer in: den jagar i flock
över fronten och slår till med maskingevär och bomber
mot stödjepunkter på marken.
Va-3 är en attackflygmaskin med viss förmåga till
luftstrid. Den vanligaste taktiken är att hela divisioner
av Va-3 cirklar över slagfältet och angriper efter behov
eller efter begäran från marken med signalfacklor. Då
dyker de ner från himlen och angriper en efter en med
bomber och maskingevär.

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 liksom den äldre Va-3 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
Det kungliga urenska flygvapnet är ett eget vapenslag,
det nyaste vid sidan om armén och flottan. Flygvapnet
började som en gren av flottan istället för armén, då
flottan var väldigt snabba med att anamma den nya
möjligheten med flygmaskinen. Det var praktiskt att
patrullera kolonierna med sjöflygplan, mycket enklare
än arméförband posterade överallt och mycket billigare
än att ha en tillräckligt stor flotta för att göra samma
sak. En fregatt med två sjöflygplan kunde projicera
vapenmakt på samma avstånd som fyra eller fem skepp
av samma storlek. Det kunde till och med räcka med
ett par sjöflygplan vid en brygga. Därför blev flyget
snabbt relativt självständigt.
När Urenien behövde bättre flygspaning än artilleriet spaningsballonger så var det flottan som hade
erfarenheten, och därifrån utvecklades en dedikerad
flygstyrka som bara blev mer självständig än tidigare.
1884 omorganiserades det urenska flyget till Kungliga
urenska flygvapnet som ett eget vapenslag.

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 innanhavet utifall att det
skulle hända. Nackdelen är att flottan också behövs för

145

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 så att den också
fungerar 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 landbaserade
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
De flesta länders krigsmakts flyg är en del av deras
armé och flotta, inte ett eget vapenslag. Den kungliga
saxländska arméns flygkår är inget undantag. Den är
också ganska oorganiserad, där varje förband har sitt
eget flyg. Den mest organiserade grenen i flygkåren är
kolonialflyget, som patrullerar de saxländska besitt-
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ningarna. Saxländska flygmaskiner brukar därför ha
ganska lång räckvidd.
Däremot har Saxland en ganska avancerad flygindustri, som gärna exporterar sina flygmaskiner till närliggande länder. Exporten av flygmaskiner anses inte
nödvändigtvis utgöra ett hot mot Saxland, eftersom
de enda länder som har en landgräns mot Saxland är
allierade, och resten ligger på andra sidan havet.

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 Federala Flygvapnet
Staterna i tiberiska statsfederationen har ett gemensamt försvar utöver delstaternas milis. Det federala
försvaret är dock inte särskilt stort, eftersom regeringen har ganska svårt att äska ihop ekonomin som
helhet. Man har inte kunnat delta i flygskeppskapprustningen, och eftersom alla delstater har en egen
delstatsmilis så ligger en federal armé inte högt på
dagordningen.
På grund av det så har flygvapnet fått en ovanligt
stor del av kakan. Man har mycket kust att försvara,
men inte pengarna till en flotta. Därför har den
federala regeringen satsat på ett starkt flygvapen och

ett starkt kustartilleri, som gör det vanskligt att närma
sig den tiberiska kusten. Kustartilleriet är en del av
den inte särskilt starka flottan, men flyget är ett eget
vapenslag.
Det tiberiska flygvapnet föredrar sjöflygplan för
spaning och torpedbombning, men man har följt med
utvecklingen och sett behovet av jaktflyg och taktiskt bombflyg. Man resonerar att ett attackflygplan
med bomber skulle kunna vara ett livsfarligt vapen
mot sjöfartyg och flygskepp, och med ledning av hur
luftkriget har utvecklats i närheten så är det uppenbart
att jaktflyg behövs för att säkra luftherraväldet över
tiberiska halvön.

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 Rosatellifabrikerna 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, och rangen beror till stor del
på 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 tjänstegrad, men även
vem som var eller är ens sensei eller lärare. På så sätt
kan en major från fel klan med fel sensei ha samma
ställning som en löjtnant från en klan med bättre
status och med en bättre ansedd sensei.

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.
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 ener147

till Rikitien och Kylarien, och sedan fånga och tämja
ett nytt vinddjur, enligt den urgamla ritualen.
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Dämpning

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

Skydd

Skadegrund

gikrävande, 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 spannmål.
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
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Tabell: Spelvärden för flygmaskiner
Engångsvapen. Man har ett begränsat antal användningar. Siffran anger antalet anfall, inte antalet bomber. Kan inte användas mot
luftmål.
1

Första siffran används för alla mål i den zon där bomben/granaten exploderar, andra siffran används för alla mål i angränsande
zoner.
2

3

Huvudsakligen markmålsvapen. Avdrag -3 om de används mot luftmål.
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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.

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.
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.

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.
»Skydd 2, Dämpning 2« reflekterar däremot att flygmaskiner
till största delen består av luft och segelduk: skjuter man på en
flygmaskin så är risken väldigt stor att man bara får ett hål rakt
genom duken, och det gör inte så mycket. Det enda som är verkligt
känsligt är piloten och motorn, som är en liten del i mitten av
flygmaskinen. 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.
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.
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Vinddjursvingar: Ett vinddjurs vingar är både
kraftkälla och roder 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.

Att skapa fler flygmaskiner
Vill man skapa fler flygmaskiner så går det alldeles
utmärkt. 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.

150

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 4 till 5 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).

K AM PAN J R EGLER

En kampanj i Blå Himmel kan pågå under ganska lång
tid, bra mycket längre än ett spelmöte. Det här kapitlet
innehåller lite regler för att bokföra vad som händer
över tid.

Förbättring och utveckling
En rollperson utvecklas på två sätt. Det ena är att
färdigheter höjs med förbättringspoäng. Det andra är
att karaktärsdrag byts ut.

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 tjänstgöringsakten. Man
kan inte använda dem ännu, utan de måste hämtas
hem först, men det gör man mellan spelmöten.

Hämta hem förbättringspoäng
Förbättringspoäng kan inte användas med en gång,
utan man måste hämta hem dem först. Det gör man
genom att skriva brev. 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.
 Skriv brev till någon på hemmafronten (exempelvis
fästman eller fästmö) om händelser under spelmötet.
 Skriv dagbok.
 Skriv en stridsrapport till flottiljstaben.
 Frånvarande spelare måste också hämta hem sina
förbättringspoäng. Det gör man genom att skriva
om varför rollpersonen var frånvarande.
Brevet skrivs mellan spelmöten. I början på nästa spelmöte så läser man upp brevet hem. När det är gjort så
är poängen hämtade och kan spenderas.

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,
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Flygtimmar
På tjänstgöringsakten finns ett fält kallat Flygtimmar. Där summeras alla förbättringspoäng som man har fått. De används delvis
som skrytpoäng, men kan också användas för att hålla koll på
hur mycket förbättringspoäng som rollpersonerna har fått, för att
kompensera för nya och oerfarna rollpersoner.
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.

Byta karaktärsdrag
När en spelare känner att man är klar med ett karaktärsdrag så kan spelaren byta det mot ett annat. 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

Medaljer och förtjänsttecken
Det finns gott om medaljer och förtjänsttecken. Nästan alla länder
har dem. Medaljer delas mestadels ut snudd på automatiskt för
tjänstgöringstid, deltagande i vissa kampanjer eller att bli sårad i
strid. Förtjänsttecken förutsätter näst intill idiotiskt mod och prövas individuellt. Om man får motta ett förtjänsttecken så får man
också ofta rätt att använda sig av förtjänsttecknet i sin titel.
Vissa högre förtjänsttecken är också 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.
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 ordensband till uniform som sitter i rader
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.
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en viktig faktor i berättelsen, eftersom berättelsen om
handen anses vara färdigberättad, och karaktärsdraget
byts ut mot ett annat som får bli fokus för nya berättelser.
Var försiktig med att byta ut karaktärsdrag som
någon berättar en karaktärsdragsberättelse om. Byts
karaktärsdraget mitt i berättelsen så måste den andre
börja om från början. Det kanske är bättre att vänta
tills berättelsen är färdig?

Kamratskap
Rollpersoner har ett värde som heter Kamratskap.
Värdet börjar alltid på 1, och ökar sakta med tiden.
Kamratskap kan inte bli högre än tre plus antalet
personer i spelgruppen, så har man fem spelare så kan
man inte få mer än Kamratskap 8.

Kamratpotten
I början av varje spelmöte får varje spelare lika många
kamratpoäng som sitt värde i Kamratskap. Dessa
fördelas mellan den egna egopotten och den gemensamma kamratpotten. Hur kamratpoängen fördelas är
upp till spelaren.
Egopotten och kamratpotten är två potter med
handlingspoäng, men till skillnad från huvudpotten så
förnyas de inte i början på striden, utan sätts bara upp
i början på spelmötet. Alla spelare (utom spelledaren)
kan ta poäng ur kamratpotten, men bara spelaren kan
ta poäng ur sin egen egopott. I övrigt fungerar poäng
i kamratpotten och egopotten som vanliga handlingspoäng.
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:
 Dödsfall: När en rollperson dör minskar Kamratskap med 1 hos de andra rollpersoner som ser
rollpersonen dö.
 Feghet: När en rollperson visar feghet eller skadar
gruppen så minskar Kamratskap med 1 för de rollpersoner som bevittnar händelsen (inklusive den
fege rollpersonen).
 Skador: 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.
 Överge en kamrat: Om en rollperson blir kvarlämnad så minskar Kamratskap med 1 hos de rollpersoner som tvingas överge den kvarlämnade.
 Hjältedöd: 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 den döde rollpersonens Kamratskap. Dessutom får alla som bevittnar handlingen
öka sin Kamratskap med 1.

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
och båda sidor spanar på varandra.
 Förhöjt. Båda sidor planerar för eventualiteter,
eller har letat upp sina gamla planer. Försvar och
vaktposter förstärks.

 Allvarligt. Det är troligt 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.
 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.
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.

Ändra beredskap
Beredskap stiger och sjunker efter äventyr. Det finns i
allmänhet två regler som styr. Det ena är det politiska
läget, och det är ovillkorligt uppsatt i äventyret. Där
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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 det lugnande eller spänningshöjande villkoret 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
spelmötet, liksom orsaken till att värdet ändras (eller
inte ändras).

Väder
Väder är alltid viktigt för flygare. Det påverkar
flygningen och kan till och med göra flygning omöjligt. Därför vill alla ha så exakta väderprognoser som
möjligt. Dessvärre är meteorologin begränsad till vad
man kan se och observera och sammanställa från enkla
instrument. Väderstationer rapporterar regelbundet
molnformationer och mäter temperatur, lufttryck,
luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och riktning,
vilket rapporteras med telegraf till ett meteorologiskt
institut där en väderrapport sammanställs och en
prognos utarbetas.
Prognoser är i allmänhet inte särskilt exakta. Det
finns inga matematiska beräkningsmodeller, till
exempel. Istället ritar man kartor över data som sammanställs. Från det och från tidigare insamlad data
och med en stor dos erfarenhet så uppskattar man hur
vädret kommer röra sig och hur det blir i framtiden.
På så sätt ställer man samman en prognos över vädret
som är någorlunda exakt i ett par dagar och därefter
snabbt blir allt mer osäker.

Tärningsslag

Ändring/fel

Vårväder

Sommarväder

Höstväder

Vinterväder

0

Upp två rader

Klart

Klart

Klart

Klart

1

Upp en rad

Klart

Klart

Halvklart

Klart

2

Upp en rad

Klart

Klart

Halvklart

Halvklart

3

Halvklart

Klart

Dimma*

Mulet

4

Halvklart

Halvklart

Mulet

Mulet

5

Mulet

Halvklart

Mulet

Snöblandat*

6

Ner en rad

Mulet

Mulet

Regn

Snöfall*

7

Ner en rad

Regn

Regn

Ösregn*

Snöfall*

8

Ner två rader

Ösregn*

Ösregn*

Ösregn*

Snöfall*

9

Slå nytt väder

Storm*

Åskstorm*

Storm*

Snöstorm*

* Flygning normalt omöjligt.
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Bestämma vädret
Skapa en lista med väder för ett antal dagar framöver, åtminstone för den tid som man förväntar sig att
äventyret ska ta. Det kan man göra efter eget huvud
eller med en enkel slumptabell. Väderlistan håller spelledaren hemlig.
Vädertabellen tar fram ett slumpvist startväder beroende på årstid. Därefter slår man fram en förändring
enligt kolumnen Ändring/fel. Ett nytt väder per dygn
är ganska lämpligt.
Om äventyret rör sig över stora områden så kan
man dela in vädret i flera närliggande »celler«. En cell
kan ha helt eget väder som tas fram som ovan, eller så
kan man utse en cell till »huvud-cell« och slumpa fram
en ändring i granncellerna.
Man kan göra en mer detaljerad väderlista, med väder under förmiddag, eftermiddag, afton och morgon.
I så fall så kan man utgå från dygnsvädret, varefter
man i varje period tar fram en ändring gentemot dygnets väder i den sextimmarsperioden.

som ger största felet i prognosen, precis som ovan, och
avläs felet i vädertabellen.

Bestämma väderprognosen
Efter att man har en väderlista så sätter man ihop
väderprognosen. Utgå från den rätta väderlistan och
skapa en väderprognosen från den, med ökande fel
ju längre fram i tiden man går. Ett förslag är att varje
dygn slå fram skillnaden mellan riktigt väder och förutsagt väder enligt kolumnen »ändring/fel« i slumpvädertabellen. För att få det ökande felet så slår man en
tärning per dygn in i framtiden och väljer det största
framslagna felet.
Om det är en rollperson som sammanställer väderprognosen så slår spelaren ett slag för Naturvetenskap/Meteorologi. Svårigheten är Lätt för innevarande
dygn, Utmanande för nästa dygn, Svårt för dygnet
därefter och Mycket svårt för dygnet efter det. Prognoser längre fram än så är så osäkra att man lika gärna
kunde gissa, men om man vill försöka så är det bara att
öka svårigheten. Öka också svårigheten om mängden
data är otillräcklig, det vill säga att man bara har den
lokala platsens väderobservationer att tillgå.
Slumpa sedan ett fel i prognosen. Ta en tärning om
slaget misslyckades och två tärningar om slaget nollades. Lägg till en tärning för dygn 2 och två tärningar
för dygn 3. Ta bort en tärning om slaget lyckades med
10 eller mer. Slå sedan alla tärningar, välj den tärning
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OM K AM PAN J ER
OC H ÄVEN TYR

Det här kapitlet innehåller en rad praktiska tips om
hur man spelleder Blå Himmel. Det är ett matigt
kapitel som tar upp hur man planerar och startar upp
kampanjer. Kapitlet behandlar också hur man balanserar och bokför motståndare, hur man skapar utmaningar och konflikter, hur man lägger upp mysterier,
och liknande konkreta saker.

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.

Skapa kampanjer

Blå Himmel är ett ensemblerollspel där ensemblen
utgörs av rollpersonerna, 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.

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.

Vad handlar Blå Himmel om

 Karaktärsdragen är vad som drar igång berättelsen
om individuella rollpersoner, och till stor del även
relationer med enskilda andra rollpersoner omkring
honom.
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 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 byta ut karaktärsdrag.
 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.
 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.
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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

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 relationsoch 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: 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.
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.
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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

Verktyg: Karaktärsdrag, strid, hämta Förbättringspoäng, Beredskap, relationer, konfliktregler, hjälteresan, hjälteresan (igen)

Den episka kampen

Ur berättelsens synvinkel

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 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, Valkyria Chronicles

Arbetar man ur berättelsens synvinkel så har man en
idé om hur den ska te sig och vad den ska handla om.
Till exempel skulle man kunna skapa en berättelse
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 en osäker successionsordning.
Berättelsen om den meroviska tronföljden bygger på att tsar Nikolaj Alexander är gammal och sjuk
och att tronföljden är oklar. 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.
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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.

För det tredje kan man inte förhandla om fred om det
inte finns en legitim regering att förhandla mot.
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.
Berättelsen om Arafine är 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.
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.
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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.

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.

Första spelmötet
Uppstarten av första spelmötet innebär lite mer jobb
än övriga spelmöten. Då måste man lägga grunden för
kampanjen och bygga rollpersoner, samt lära spelarna
hur spelet fungerar.
 Kampanjkoncept. Spelledaren berättar om kampanjkonceptet och svara på frågor om det, så att
spelarna är med på noterna.
 Skapa rollpersoner. Rollpersoner skapas tillsammans. Spelarna bör berätta om vad för slags
rollpersoner som de har tänkt sig, och tillsammans
diskuterar man hur de passar in i kampanjkonceptet.
 Flaggor. Spelledaren letar upp flaggor, det vill
säga spelvärden som indikerar vad spelarna vill att
äventyr ska handla om, eller som är praktiska för
äventyrsskapande.
 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.
 Karaktärsdragsberättelsen. Varje spelare läser upp
sina karaktärsdrag, så att de andra vet om vilka som
finns. När alla spelare har läst upp sina karaktärs-
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drag så väljer varje spelare ett karaktärsdrag från
någon annan spelare för karaktärsdragsberättelsen.
 Beredskap. 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.
 Hemmabasen. Ta hand om skador och låt rollpersonerna komma in i hemmamiljön på basen. Låt
spelarna få inflytande i hur basen ser ut och fungerar, till och med om Schloss Model används.
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.

Uppstart
Vid uppstarten av andra spelmötet och framåt så är
det lite enklare, men det är fortfarande saker som
behöver göras.
 Förbättring. 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.
 Karaktärsdrag. Spelarna ändrar eventuellt karaktärsdrag. Varje spelare läser upp sina karaktärsdrag,
så att de andra vet om vilka som finns. Om man
inte har valt ett karaktärsdrag till karaktärsdragsberättelsen så gör man det nu.
 Kamratskap. 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.
 Sammanfattning. Spelledaren sammanfattar vad
som hände under förra spelledaren och berättar
kort vad som har hänt sedan dess.
 Läkning av skador. Om skador har hunnit läkas
eller repareras mellan spelmöten, radera skador och
dra ner Omtöckning.

 Beredskap. Spelledaren berättar var Beredskap
står.
Därefter börjar spelmötet.

Avslut
När spelmötet är avslutat så är det också några saker
som bör göras.
 Förbättringspoäng. Dela ut förbättringspoäng för
speltid. Även spelare som inte är närvarande får
dessa. Dela också ut förbättringspoäng för avslutade
karaktärsdragsberättelser.
 Ändra beredskap. Spelledaren berättar hur Beredskap har ändrats och varför.
 Hemläxa. Spelarna går hem och skriver sina brev,
dagböcker och rapporter för att hämta hem förbättringspoäng. Spelledaren går hem och planerar nästa
spelmöte.

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

Hur långt är ett spelmöte?
Ett spelmötes längd kan förstås variera mellan spelgrupper och
dag. Spelmöten på vardagskvällar för förvärvsarbetande vuxna
kanske bara är tre till fyra timmar, medan spelmöten på helgdagar
kan vara hur långa som helst.
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.
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
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Kampanjkoncept
Här är några förslag på 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.«
»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.«
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.

 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.

Flaggor

Karaktärsdrag

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:

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.
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 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. Ra-

sisten 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 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.

 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?

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.

Det finns flera sätt som en rollperson kan bli »ute« på.
»Ute« är inte samma sak som Utslagen. Utslagen är en
specifik konsekvens av skador i strid, medan »ute« är
ett mer flytande koncept med innebörden att rollpersonen inte är närvarande. De vanligaste orsakerna
lär vara skador, nerskjutningar och döden, men även
vanlig hederlig spelarfrånvaro leder ofta till »ute«.

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:

Det är helt okej om spelarna hittar på och uppfinner
saker! 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.

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. Om
man inte spolar förbi detta så bör spelaren få möjlighet
att ta över en spelledarperson under tiden eller skapa
en ny tillfällig rollperson. Efter konvalescensen får
spelaren välja mellan 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 krigsfånge. Om detta händer rollpersoner så kan
det behandlas på två sätt: antingen »bakom kameran«
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eller som ett separat rollspelsäventyr för den tillfångatagne.
Ett separat rollspelsäventyr kommer då att handla
om den eller de rollpersoner som är tillfångatagna, och
hur de genom flykt, list, byråkrati och/eller munläder
letar sig tillbaka till Kåren. Detta 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. Därefter kommer de tillbaka och kan
berätta om sina strapatser. Under tiden bör spelaren
få möjlighet att ta över en spelledarperson eller skapa
en tillfällig rollperson. Efter tiden i fångenskap så får
spelaren valet att fortsätta med den tillfälliga rollpersonen, eller återta den gamla.

Döden

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.

Erfarenhet
Den nya rollpersonen skapas som vanligt genom att
man antingen väljer en mall och eventuellt modifierar den enligt kapitlet Rollpersoner, eller skapar en
rollperson från grunden enligt appendixet Rollpersonsregler.
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.

Det finns två sätt att förhålla sig till döda rollpersoner:

Kamratskap

 Antingen betraktar man spelet som ett krigsäventyrsrollspel i vilket rollpersonerna är berättelsens
hjältar. Därmed överlever rollpersoner alltid Kritiska skador, om inte spelaren själv säger annat.
 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 kan inte återupplivas, och
spelaren får ersätta rollpersonen med en ny.

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 flygaren som inte vet vad som är bak och fram
på sin bössa. Det gör att flygarna i flottiljen snabbt
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.

Döda rollpersoner har en bieffekt: det påverkar kamratskap.

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 som den frånvarande spelaren får reda på varför rollpersonen saknades så
kan spelaren hitta på vad som hände däremellan.
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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.

Fisktanksreceptet
Det finns många modeller för att bygga äventyr. En
fisktank är en metod för att organisera en rollspels-

kampanj. 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 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.

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
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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.
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 kampanjplan, från fiskarnas reaktioner och i
övergångarna mellan ditt äventyrs 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
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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.
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 hän-

der 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
Det blir automatiskt väldigt många spelledarpersoner i
Blå Himmel. En del av dem kan förutses och planeras
i förväg när man skapar äventyr och kampanjer, medan
andra måste improviseras för stunden.

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.
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. 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 åt spelarna med personer
som kan förekomma i äventyret, samt deras beskrivningar och etiketter. Det finns ett ark för detta syfte i
kapitlet Hjälpmedel. 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 flygmaskiner 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 tid att dekorera
särskilda motståndares flygplan. Det spelar inte någon
roll vem som gör det, så länge som någon gör det.
I markstrid har man sina 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
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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. Det
sätter fokus på rollpersonen och lyfter fram spelaren i
rampljuset.

Mål och syfte
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. Spelledaren bör därför spela motståndarna som om de 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.
Bombflygplan 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).
 Eskort: Jaktflygmaskiner flyger ofta eskort åt bombare eller spaningsflygmaskiner. Deras jobb är att
tvinga bort angripare från de eskorterade maskinerna. Så fort en angripare brutit med bomb- eller
spaningsflygmaskinen så har jakten gjort sitt jobb,
och återvänder för att ta itu med nästa angripare.
 Spaningsuppdrag: Målet är att spaningsflygplanet
kan få vettiga underrättelser och sedan återvända.
Flygmaskinen försöker undvika strid, men flyger
ensamma och förlitar sig på att inte bli upptäckta.
Om spanaren 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 förgöra fienden (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.
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 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 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.

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.

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.
Tabell: Moralslag och när de ska slås

Svårt

 Om moralslaget nollas och misslyckas så flyr
fienden, hals över huvud, eller ger upp om det inte
är möjligt.

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.
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Nu får man inte bara se fienden, utan även munhuggas
med denne. 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.

Motståndarnas mål
I sociala konflikter är motståndarnas mål inbyggt
eftersom det är det man sätter upp inför konflikten.
Dessutom sätter man upp insatsen, det vill säga hur
viktigt motståndaren anser att målet är.

Balansera spelledarpersoner
Det är lite småknepigt att balansera motståndet bra,
eftersom man har så många saker att leka med.

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.
 Färdigheter: Färdigheter som motsvarar motståndarens expertområden får värdet +6. Färdigheter
som motsvarar yrket får +4. Färdigheter som
motsvarar intressen sätts till +2.
 Attribut: Sätt två attribut till +2. Sätt två andra
attribut till -2. De två kvarvarande attributen blir 0.
 Flygmaskin eller vapen: Välj ut en passande
flygmaskin för flygstrid eller ett passande vapen för
markstrid. Tips: använd flygmaskins- och utrustningskort.
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 Karaktärsdrag: Välj ett karaktärsdrag som visar
spelledarpersonens bra sidor. Välj ett annat karaktärsdrag som visar på spelledarpersonens dåliga
sidor. Tips: använd etiketter.
Ovanstående procedur ger en spelledarperson som
är ungefär lika bra som en ny rollperson, och som är
lite sämre än en erfaren rollperson. Om denna nivå
inte passar, var flexibel genom att exempelvis välja fler
färdigheter och sätta dem högre för motståndare som
anses vara skickligare än andra, eller välja fler eller
färre karaktärsdrag.

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 fördel 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 pottekonomin 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.

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.

Resor

Detektivmysterier

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:

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.

 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.
 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.

Lägga upp mysteriet
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.
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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.
Sätt upp en tabell över rollpersonernas färdigheter
och bygg ledtrådar från den. I ett första steg använder
man färdighetsuppställningsformuläret för att markera
vilka rollpersoner som kan vad. 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 riktlinjer:
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 Ledtråden ska kunna hittas med hjälp av färdigheten på raden ifråga.
 Minst en rollperson bör ha färdigheten.
 Det är bra att ha fler än en ledtråd per färdighet och
rollperson, eftersom de kan lämnas ut om äventyret
börjar tappa fart.
 Tänk på att det inte behöver vara 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.
Skapa gärna ledtrådar i flera nivåer. Nivå ett delas ut
automatiskt om man gör rätt sak och eventuellt har
rätt färdighet. Nivå två delas ut om man dessutom
lyckas med ett slag för en passande färdighet. 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.
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AP P END I X:
S KAPA RO LLPER S ONER

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.
När man skapar en rollperson från grunden så är
det en bra idé att anteckna saker på en kladdlapp först,
och sedan föra över dem till tjänstgöringsakten.

Sammanfattning av proceduren

Rollpersonskoncept
Ett rollpersonskoncept är en väldigt kort beskrivning
av rollpersonens kärna, och är till för att snabbt och
enkelt få en kärna att bygga upp rollpersonen kring.
De enklaste koncepten består bara av ett adjektiv och
ett substantiv. »Bitter veteran«, »nobel sportsman«,
eller »strikt adelsman« är fullt gångbara rollpersonskoncept.

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 elva färdigheter och fyra karaktärsdrag med
ledning av bakgrund, släkte och nation.
 Fördela färdighetsvärdena +6, +5, +4, +4, +3, +3,
+3, +2, +2, +2 och +2 på färdigheterna.
 Fördela attributvärdena +3, +2, +1, +1, ±0 och –1
på de sex attributen.
 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.

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 nu.
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.
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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. Här är de tre stegen i omvänd ordning
jämfört med bakgrunden så att det blir lite lättare att
planera sina färdighetsval, men det finns ingenting som
hindrar att man gör val i valfri ordning eller parallellt
med bakgrunden.
Krigstjänst:
 Om rollpersonen är vindryttare, skriv upp färdigheterna Vinddjursritt, Skytte, Navigation och
Närstrid.
 Om rollpersonen inte är vindryttare, skriv upp
färdigheterna Flygmaskiner, Navigation, Skytte och
Jaktflygvapen.
 Välj ett karaktärsdrag som beskriver rollpersonens
utveckling under krigstjänsten.
Sysselsättning:
 Välj en sysselsättning, eller hitta på en ny.
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 Skriv upp sysselsättningen bland karaktärsdragen,
eftersom sysselsättningen fungerar som ett karaktärsdrag.
 Sysselsättningen listar minst tre färdigheter. Skriv
upp tre av dessa.
 Sysselsättningen listar ett antal färgfärdigheter. Välj
en av dem, eller hitta på en fritt.
Uppväxt:
 Välj tre färdigheter som du ännu inte har valt
genom sysselsättning eller krigstjänst. Du kan välja
vilka färdigheter som helst, även fler färgfärdigheter
eller de färdigheter 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 elva
färdigheter, varav minst en av de elva färdigheterna ska
vara en färgfärdighet. Dessutom ska det finnas en lista
med fyra karaktärsdrag: två personliga karaktärsdrag,
en sysselsättning och ett från släkte eller nation.

Fördela färdigheternas startvärden
Färdigheterna på din lista med färdigheter ska nu få
värden. Du har värdena +6, +5, +4, +4, +3, +3, +3,
+2, +2, +2 och +2 att fördela (det vill säga en styck
+6, en styck +5, två +4, tre +3 och fyra +2) på dina
elva färdigheter.
 Värdena kan inte kombineras: endast ett värde per
färdighet.
 Minst en +4, +5 eller +6 måste sättas på någon av
sysselsättningens färdigheter.

Bestäm attributens startvärden
Det finns sex attribut. Fördela attributvärdena +3, +2,
+1, +1, ±0 och –1 på de sex attributen.

Förfina attribut och färdigheter
När färdigheternas och attributens startvärden är
satta så får du 4 bonuspoäng. Dessa används för att
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 +3 till +5 kostar 1
bonuspoäng.
 Att höja en färdighet från +4 till +6 kostar 2
bonuspoäng.
 Att höja en färdighet från +5 till +7 kostar 3
bonuspoäng.
 Att höja en färdighet från +6 till +8 kostar 4
bonuspoäng.

 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.

Beräkna därefter stryktålighetsgrunderna för attributen. Stryktålighetsgrunden är attribut + 5.

Välj en flygmaskin

Förfina ras- och nationskaraktär
Bestäm huruvida karaktärsdraget som kommer från
släkte eller nation 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 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 håller hårdare på ansvarsområden än på
tjänstegrader. 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.

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.

Vilka flygmaskiner som man kan välja mellan beror
på vilket i flygvapen rollpersonen tjänstgjorde i innan
denne anslöt sig till Fehnmeyer-kåren. Det går att
komma undan denna begränsning om man har en bra
förklaring, 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. 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.

Övriga data
Utöver flygmaskin så behöver man speldata på några
andra saker, huvudsakligen vapen och kroppsskydd.
Det vanligaste vapnet för flygare är en tjänstepistol
som man bär med sig. Det kan vara motiverat med
svärd eller sabel som uniformsdetalj, men som likväl
kan användas som vapen i strid, och det är inte otroligt
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att man kan 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.
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AP P END I X:
T IDI GAR E
S YS S E LS ÄTTNI N G AR

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.

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: Humanistisk vetenskap, Resurser,
Vältalighet, Språk
Färgfärdigheter: Spela piano, Spela violin, Sjunga,
Etikett, Mode, Sömnad, Spel

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

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 ner en kort lista med valfritt antal färgfärdigheter som ger
färg åt sysselsättningen.
 Skriv gärna ner en kort beskrivning.
hobby, men i övrigt är det svårt. Kan man inte hitta
något så skoj så är det mest societetslivet som gäller.
Färdigheter: Humanistisk vetenskap, Resurser,
Vältalighet, Manövrer
Färgfärdigheter: Politik, Etikett, Mode, Spel

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, Humanistisk
vetenskap, Vältalighet, Etikett
Färgfärdigheter: Idrott, Politik, Poesi, Studentkomik, Fixande
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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 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, Resurser,
Humanistisk vetenskap
Färgfärdigheter: Politik, Ropa högt, Samla in
pengar, Plakatviftande, Kravall, Poliskunskap

Apotekare
En stor del av mediciner tillverkas av apotekarna
själva, 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, Språk
Färgfärdigheter: Trilla piller, Sälja, Ge goda råd,
Tyda läkarhandskrift, Kemi

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, Uthållighet,
Styrka, Samband, Artilleri
Färgfärdigheter: Höra dåligt, Logistik, Vada i
gyttja

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: Leta, Styrka, Teknik, Uthållighet

182

Färgfärdigheter: Skruva, Hamra, Montera, Arbetarpolitik

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: Fingerfärdighet, Teknik, Uthållighet,
Resurser
Färgfärdigheter: Stenhuggning, Smide, Träsnide,
Timmermannaskap, Möbelbyggning, Glasblåsning etc

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 kvinnoyrket. 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: Vältalighet, Uthållighet, Leta
Färgfärdigheter: Uppfostran, Matlagning, Sömnad,
Vända på varje krona

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 och byggde det nya
moderna Europia innan kriget kom. Några har tjänat
på kriget, medan andra har förlorat allt.
Färdigheter: Resurser, Humanistisk vetenskap,
Naturvetenskap, Språk
Färgfärdigheter: Industriprocesser, Finna affärsmöjligheter, Politik

Infanterist

Journalist

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: Stridsvana, Vildmarksvana, Uthållighet, Spaning, Närstrid, Samband, Manövrer
Färgfärdigheter: Ålning medelst hasning, Soldathistorier, Spela gitarr, Spela kort

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, Resurser, Språk, Vältalighet
Färgfärdigheter: Etikett, Stenografi, Ställa vassa
frågor, Gräva i arkiv

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: Naturvetenskap, Resurser, Språk,
Teknik
Färgfärdigheter: Ritningar, Hitta problem som kan
lösas, Industriprocesser

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: Vildmarksvana, Uthållighet, Stridsvana, Teknik
Färgfärdigheter: Sprängmedel, Pontonbrobygge,
Värn, Bunkerteknik

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: Vildmarksvana, Resurser, Teknik,
Motorfordon
Färgfärdigheter: Timmermannaskap, Sömnad,
Jordbruk, Boskapsbruk, Skogsbruk, Spela piano, Spela
gitarr, Spela banjo

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, Närstrid, Manövrer
Färgfärdigheter: Etikett, Stenografi, Ställa vassa
frågor, Gräva i arkiv

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: Stridsvana, Vildmarksvana, Uthållighet, Spaning, Närstrid, Manövrer
Färgfärdigheter: Sköta häst, Rida in häst, Finna
väg

Läkare
Det är skillnad på läkare och läkare. Husläkare finns
i hart när varenda stadsdel och by, medan kirurger
och specialister oftast återfinns på universitetssjukhu183

sen eller privata sjukhus i större städer. Båda är högt
respekterade yrken.
Färdigheter: Medicin, Naturvetenskap, Etikett,
Resurser
Färgfärdigheter: Kemi, Skriva oläsligt, Sköta om
sjuka, Patientsekretess, Stå ut med vidrigheter

Färdigheter: Krigsvetenskap, Resurser, Ledarskap,
Samband, Stridsvana, Manövrer
Färgfärdigheter: Integritet, Inge förtroende, Inspektera trupp, Militärt reglemente

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, Humanistisk
vetenskap, Ledarskap
Färgfärdigheter: Pedagogik, Namnminne, Inge förtroende, Spela piano, Spela orgel, Sjunga, Handskrift

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, Vältalighet
Färgfärdigheter: Tyda läkarhandskrift, Skriva
vackert, Trösta, Sköta om sjuka, Patientsekretess, Stå
ut med vidrigheter

Mekaniker

Sjöman

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, Motorfordon, Fingerfärdighet, Leta
Färgfärdigheter: Smide, Svetsning, Träarbete,
Läderarbete

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, Teknik, Uthållighet, Artilleri, Manövrer
Färgfärdigheter: Rigga segel, Sy segel, Slå knopar,
Sjunga sjömanssånger, Dansa sjömansdans, Täta
läckor, Dreva bord

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.
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Sjuksyster

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, Artilleri, Resurser,
Ledarskap, Samband, Spaning

Färgfärdigheter: Rigga segel, Sy segel, Slå knopar,
Sjunga sjömanssånger, Dansa sjömansdans, Täta
läckor, Dreva bord

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, Fingerfärdighet, Styrka,
Leta, Manövrer
Färgfärdigheter: Spel, Supa, Klå upp folk, Hota,
Känna folk

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: Vältalighet, Fingerfärdighet, Resurser,
Språk
Färgfärdigheter: Hasardspel, Sannolikhetslära,
Läsa folk, Fusk, Pokerfejs

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: Vältalighet, Leta, Uthållighet
Färgfärdigheter: Matlagning, Sömnad, Vända på
varje krona, Uppfostran

Färdigheter: Krigsvetenskap, Ledarskap, Samband,
Stridsvana, Uthållighet, Manövrer
Färgfärdigheter: Integritet, Inge förtroende, Inspektera trupp, Militärt reglemente

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 djunglerna är i det närmaste helt okända. Namnkunniga upptäcktsresande gör
stora rubriker i tidningarna.
Färdigheter: Uthållighet, Vildmarksvana, Humanistisk vetenskap, Naturvetenskap, Manövrer
Färgfärdigheter: Spela munspel, Berätta naturfolksberättelser, Äta naturfolksmat,

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 Vinddjursritt, Skytte, Navigation och Närstrid från sin krigstjänst, istället för Flygmaskiner, Navigation, Skytte
och Jaktflygvapen.
Färdigheter: Krigsvetenskap, Spaning, Stridsvana,
Uthållighet, Språk, Manövrer
Färgfärdigheter: Bedöma rekryter, Berätta krigshistorier, Spela flöjt, Höghöjdsvana

Underofficer
Underofficerens uppgift är att omsätta officerares
beslut i praktiken. Han är arbetsledare för de meniga
soldaterna.
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AP P END I X:
FÄ RD I G H ETS B E S KRIVN I NGAR

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.

Fingerfärdighet (Kvickhet)
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.
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Humanistisk vetenskap,
kaskadfärdighet (Sinne)

Krigsvetenskap,
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.

Krigsvetenskap är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt
färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en
underdisciplin som man behärskar.











Kulturantropologi
Lingvistik
Historia
Arkeologi
Politik
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.

Jaktflygvapen,
kaskadfärdighet (Finess)
Jaktflygvapen är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt
färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en
underdisciplin som man behärskar.





Lavettmonterat maskingevär
Fast maskingevär
Bombfällning
Raketskytte

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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Klassisk krigföring
Historisk krigföring
Modernt sjökrig
Modernt landkrig
Luftkrig
Logistik
Strategi

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 och sömnbrist 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

 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

Manövrer (Kvickhet)

Motorfordon (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.

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 repellera ner för ett rep är Lätt
 Att ta sig ur en skyttegrav utan hjälpmedel är
Utmanande
 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.

 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

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
Veterinär

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.

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.

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, langosinska
eller weldländska som akademiskt språk.









Biologi
Fysik
Kemi
Astronomi
Geologi
Matematik
Ingenjörsteknik
Arkitektur
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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 sextant, 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.

Närstrid (Kraft, Finess)
På det moderna slagfältet används fortfarande bajonett
och gevärskolvar i närstrid. Kavalleriet kan komma att
använda 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.
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Resurser, kaskadfärdighet (Hjärta)
Resurser är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en sorts
resurser som man har tillgång till.










Kapital
Överklasskontakter
Industrikontakter
Militära kontakter
Underrättelser
Fasta tillgångar
Tjänster
Rekvirering
Svarta börsen

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 likvida medel (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.
Dels omfattar färdigheten ens kontaktnät som går
utanför det begränsade yrkesmässiga nätverk som
färdigheter ger.
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
 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.






Samband (Sinne)

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 Krigsvetenskap eller Vildmarksvana (Kamouflage).

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, kaskadfärdighet (Själ)
Spaning är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt
färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en
underdisciplin som man behärskar.

Flygfotografering
Fototolkning
Trupprörelser
Övervakning

 Att upptäcka en kamouflerad stillaliggande krypskytt är Svårt
 Att upptäcka en kamouflerad infanterist som rör
sig över fältet är Lätt
 Att få ett skarpt flygfoto från en flygmaskin är
Utmanande
 Att tolka fotot är Utmanande eller Svårt, beroende
på hur väl kamouflerat det är och hur bra bilden är.

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 språkbehärskningen
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.
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
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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.
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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Stridsvana (Själ)
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 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, Sinne)
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
 Svetsning
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
 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 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

 Att bära en sårad kamrat i säkerhet över ingenmansland är Utmanande.

Om färdigheten används för att kamouflera så slås ett
motsatt slag mot Spaning eller Leta. Den kan även
användas inför ett fältslag för att skaffa Omständigheter som ger den egna sidan en fördel.

Vildmarksvana (Själ, Kraft)

Vinddjursritt (Finess, Hjärta)

Vildmarksvana är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt
färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en
underdisciplin som man behärskar.

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.

 Marsch
 Fältarbeten
 Jakt
 Skidåkning
 Bergsklättring
 Kamouflage
Färdigheten behandlar att klara sig under enkla förhållanden i fält. Den omfattar marsch och förflyttning
i oländig terräng, samt fältarbeten som till exempel
att resa tält, gräva skyttegravar och skyddsrum och
enklare hantering av sprängmedel. Man kan även
använda den för att kamouflera något för att försvåra
observation.
Färdigheten täcker också 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. Detta är allt enkelt
byggnadsarbete i fält. Det omfattar allt ifrån
 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.

 Att lyfta från en aerodrom är Lätt
 Att landa på ett hustak utan att missa är Svårt
Färdigheten används huvudsakligen i luftstrid.

Vältalighet (Hjärta)
Vältalighet är en kaskadfärdighet. Vid varje jämnt
färdighetsvärde (+2, +4, +6 etc) så får man välja en
underdisciplin som man behärskar.





Etikett
Retorik
Romans
Handskrift

Färdigheten omfattar att uttala sig väl i tal och skrift,
uppföra sig i sällskap med klass, samt även romans.
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),
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utan även en partner som familjen och samhället kan
acceptera.










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).
Att uppföra sig på en middagsbjudning är Lätt.
Att uppföra sig på en bal är Utmanande.
Att uppföra sig i hovet är Svårt.
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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AP P END I X:
KARA KTÄ R S D R AGS B E S KRIVN I NGAR

Nedanstående lista är en beskrivning av alla karaktärsdrag som listas i kapitlet Karaktärsdrag.

har Adligt blod till och med en titel. Bestäm vilken
person det är du kommer att få ärva när denne dör.

Adligt blod

Attraktiv

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.

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.

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

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.

Du står härnäst i tur till familjeförmögenheten. Det
kan vara land, pengar, företagsaktier och om du även
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Bitter

Enkelspårig

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.

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.

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.

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.
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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

Gift

Du är uppstudsig och irriterande.

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?

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

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
Du vet något som du inte bör veta. Det kan ge dig en
maktposition men också göra dig till mål för någon
annan. Bestäm vad det är för hemlighet och vem som
påverkas av den.

Hetlevrad
Du har kort stubin. Pressar någon dig över gränsen –
och det är inte långt till den – så får han höra en svada
som skulle få en grovarbetare att rodna, eller kanske
till och med få en snyting eller örfil!

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?

Hängiven

Gammal

Idrottare

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.

Du är en god idrottsman! Du är inte bara skicklig
inom din sport, utan även sportslig och rakryggad och
ett föredöme för andra (eller kanske inte, men då är du
bara inte påkommen än). Bestäm vilken sport det är
och hur stort intryck du har gjort inom sporten.

Du tror på något, en politisk ideologi, en religion, en
nation, ett ideal eller något annat som det är värt att ge
sitt liv för! Beskriv vad det är du skulle kunna dö för,
eller döda för!
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Impopulär

Lömsk

Folk gillar dig inte. Det skulle kunna vara för att du är
känd för att ha gjort något dumt, för att du uppträder
på ett sätt som går andra på nerverna, eller för att du
tillhör en minoritet som andra ser ner på. Bestäm
varför du är impopulär och hur det ter sig.

Du har en sida som sällan syns, men som däremot
märks. Det är den där sidan som planerar i hemlighet
och sätter dina närmaste i trubbel för att främja dina
egna agendor.

Impulsiv
Eftertänksamhet är inte riktigt din starka sida. Så fort
du har en bra idé så ska den genomföras!

Intuition

Narcissistisk
Det finns en viktig person i världen: du. Alla andra är
egentligen bara där för att lyfta fram hur viktig du är.

Nationalist

Ibland har du föraningar om saker. Du bara känner på
dig vad som är rätt.

Fosterlandet är ditt kall. Om det går för långt kan det
bli en fientlig inställning gentemot andra nationer, i
synnerhet dem på andra sidan i kriget.

Karriärist

Nyfiken

Du siktar på att nå toppen på stegen och är beredd att
göra nästan allt för att nå det.

Du kan inte låta blir att kika.

Klantig
Tummen mitt i handen, det är du det. Ibland går det
fel på rätt sätt.

Komisk
Vissa personer går inte att ta på allvar. Du är en av
dem. Men å andra sidan har du lätt att frambringa
skratt.

Livskris
Det är svårt nu. Bestäm vad din livskris handlar om,
till exempel att du inte har någon karriär, ännu inte
har gift dig, eller att din äkta hälft inte förstår dig.

Lättfotad
Det där med fasta förhållanden är inte riktigt din grej.
Men korta förhållanden och engångsligg är helt okej.
Det har ju förstås sina risker – det finns könssjukdomar, oönskade graviditeter och försmådda äkta hälfter.
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Offentlig person
På grund av den du är så är du öppet mål för journalister och media och har egentligen inget privatliv. Det
kan bero på att du är kändis, politiker eller kunglig.
Bestäm varför ditt liv är allmänhetens intresse.

Olyckligt kär
Du är kär i fel person. Bestäm vem du är kär i och hur
det är ett problem. Är det en person av fel klass, fel
nationalitet, eller någon som redan är gift?

Omoralisk
Det finns inget rätt eller fel. Du är inte bunden av
samhällets moraliska och etiska regler, och tycker att
en hel del av dem är rätt dumma. Därmed är inte sagt
att du är omedveten om dem.

Populär
Folk gillar dig. Det är alltid dig de kommer till. Det
kan bero på att du kan förse andra med bra saker, att
du är rik och generös, att du har rätt kontakter och
därför är rätt person att könna, att du är berömd och

syns mycket, eller bara att du är förbaskat trevlig.
Bestäm varför.

lämpat någon? Vad säger folk om dig och hur kan du
gottgöra det, om alls?

Prästvigd

Skolad

Eftersom du är prästvigd så har du rätt att utföra
sakrament och heliga riter. I en del reformerta kyrkor
och inom alvernas ryūkyū är präststatus något självpåtaget, medan i många andra samfund så är präststatus
något som förordnas uppifrån inom kyrkans hierarki.
Vanligen är präststatus förbehållet män, men inom
ryūkyū är det bara kvinnor som kan bli prästinnor.
Bestäm inom vilket samfund du har din präststatus.

Du har en gedigen skolning bakom dig, kanske vid något högre läroverk, kanske av privatlärare, eller kanske
bara av lärda föräldrar. Vad är ditt skolämne och hur
påverkar det ditt liv?

Rampfeber
Så fort du ska göra något inför publik så kommer
kallsvetten och handlingsförlamningen krypande som
en kall hand som kramar om hjärtat.

Rasist
Tingens ordning är ju så att europier är högre stående
än till exempel araber eller afrikaner – såvida man inte
är alv, för då är alverna högre utvecklade än alla andra.

Rebellisk
Du har som vana att ifrågasätta invanda konventioner.
Dessutom gillar du inte att andra sätter sig över dig.

Respekterad

Skuldsatt
Du sitter i skuld gentemot någon. Det kan vara en
spelskuld, ett lån för ett misslyckat företagsäventyr eller en expedition som gick snett. Men det handlar om
en hel del pengar. Vem är det som du är skyldig dessa
pengar, och varför?

Snarstucken
Du blir väldigt lätt irriterad och fräser lätt ifrån när
något går emot dig. Man ska helt enkelt inte reta dig,
för då blir du krank.

Sorglös
Det finns ingen anledning att oroa sig, inte ens när det
ser som mörkast ut – då kan det ju tvärtom bara bli
bättre. Du ser helt enkelt inte orosmolnen.

Sportslig

Räddhågsen

Det är mycket viktigare att deltaga och kämpa väl än
att vinna. Det finns en del som hävdar att det inte
gäller i krig, för motståndaren tänker minsann inte ge
dig några chanser. Du hävdar motsatsen: kan man inte
vara en sann sportsman i krig så sänker man sig till
motståndarens nivå.

Du är rädd och nervös. Det är fullt förklarligt i krig,
men för dig har det inte gått över än. På vilket sätt ter
sig din rädsla?

Sprättig

Du har dina medmänniskors respekt. Bestäm vad det
är som har gjort att du förtjänade den.

Skandal
Någonting har hänt som ställde till en skandal. Vad
var det? Har du oäkta barn? Har du försnillat din
arbetsgivares pengar? Gift dig med fel person? Föro-

En del kallar dig modelejon, dandy eller charmör. Du
trivs rätt bra med det. Men det finns förstås de där
avundsjuka typerna som inte tycker om folk som tar
för sig.
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Stolt

Vidrest

Du har en stolthet, en liten bit av dig som du aldrig
låter kränkas. Det finns saker som du helt enkelt inte
gör, tillmälen som du inte kan låta gå oemotsagda,
uppträdanden som du inte kan tolerera. Beskriv var
gränsen går och vad du gör om någon överskrider den.

Du har varit lite överallt i världen. Beskriv dina resor
lite kort och hur det kom sig att du reste dit.

Svartsjuk
Det finns en liten grön demon i dig som lätt får grepp
om dig om någon annan har något som inte du har.
Beskriv vad som i synnerhet får dig att gå i taket. Är
det blickar mot din respektive eller kanske blotta misstanken att denne träffar någon annan? Eller är det mer
materiellt, om dem som har mer pengar än dig?

Sångare
Du är lite av en näktergal, och en uppskattad sångartist bland dina kamrater. Du kanske till och med
har en karriär som sångare. Beskriv karriären och din
repertoar.

Traditionalist
Man har ju faktiskt traditioner av en anledning. Det
finns inget skäl att ändra på det som fungerar. Så vad
är det för traditioner som du håller fast vid? Är det
den där nya socialismen du inte tål? Eller är det de
nya militära påfunden? Eller är det att med alla dessa
nationer i hären så firas de traditionella högtiderna på
nya sätt?

Ung
Frågan är om du ens skulle kallas till krigstjänst, så
ung som du är. Så varför står du i uniform? Ljög du
om din ålder när du mönstrade, och i så fall varför?
Eller blev du partisan för att driva fienden från ditt
ockuperade hemland? Eller var det något i stil med
Saraviens Landsturm som sedan blev riktigt krig?

Veteran
Du har varit med ett tag. Du har varit med om slag
och kampanjer. Du har sett kamrater dö. Beskriv några
saker som du har sett och hur det har påverkat dig.
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AP P END I X:
N YA L ÄND ER

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. Men
det är egentligen inget som helst problem – vill man
skapa nya nationer så finns det flera lösningar. Här är
några förslag:

 Hitta på ett namn.
 Kläm in det på kartan.
 Bestäm huruvida landet är neutralt, västallierat eller
östallierat.
 Bestäm nationalpsyke i form av två till tre nationskaraktärsdrag.

 Kartan har för stor skala för små furstendömen.
Det finns små fria furstendömen och stadsstater
här och var som är för små för att synas på kartan,
från vilken äventyrliga prinsar och prinsessor kan
komma för att gå med i Fehnmeyer-kåren.
 Rita om kartan. Knö in ett land till.
 Några av öarnas tillhörighet är lite luddiga. De
skulle lika gärna kunna vara självständiga som
tillhöra en eller annan nation.
 Lägg till ett örike.
 Världen är större än Europia. Man kan alltid
använda nationer och kolonier som inte ligger i
Europia.

Allt utöver det är stämningssättande fluff, som visserligen kan vara kul och praktiskt att skapa berättelser
om, men det är regeltekniskt inte nödvändigt.

Om du skapar ett nytt land så är det inte så mycket
som behövs göras. Man kan följa formatet som används för länderna i kapitlet Europia 1891. Formatet
är i stort sett en uppräkning av skolgeografiska data, en
uppställning över militära grader i landet och en kort
beskrivning av landets historia. Tycker man att det är
för mycket så behöver man inte göra mer än följande:

Nationalpsyke
Nationalpsyke beskriv som en uppsättning om två till
tre karaktärsdrag. Tillsammans med raskaraktärsdrag
så utgör dessa en liten grupp med karaktärsdrag från
vilket man måste välja ett när man gör sin rollperson.
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.
Man kan göra karaktärsdragsberättelser av nationalpsyke, precis som av vilka karaktärsdrag som helst.
Det gäller även om man har satt karaktärsdraget inom
parentes.
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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

Främlingsfientlig
Miljö
Vintervan
Bergsvan
Skogsvan
Sjövan
Värmevan

Ekonomi
Agrar
Förindustriell
Industriell
Kommersiell

Effektivitet
Lat
Byråkratisk
Effektiv

Främlingar
Multikulturell
Misstänksam

Entreprenörsskap
Sävlig
Praktisk
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Initiativrik
Äventyrlig
Bildning
Begränsad bildning
Privatbildning
Allmänbildad
Bildad
Alkoholvanor
Öl
Vin
Whisky
Vodka

AP P END I X:
HJ Ä L PM ED EL

Om hjälpmedlen
På följande sidor finns flera hjälpmedel som gör det lite lättare att spela och
administrera Blå Himmel. De får kopieras fritt för eget bruk.
Färdighetsuppställningsformuläret används för att organisera ledtrådar.
Stridskort används för att hålla ordning på fiender i strid, medan spelledarpersonformulären används för viktigare spelledarpersoner.
Namnlistor för weldländska, meroviska, rikitiska/kylariska, brevoresiska/laveriska, urenska och polmeroviska namn används för att snabbt
ge ett namn åt en spelledarperson, men även som inspiration för rollpersoners namn.
För strid finns också en mållinje som används för att hålla koll på kedjor, anfaller, mål och hotade flygmaskiner. Sammanfattningar av handlingar i strid används för att minska mängden bläddrande till stridsreglerna
– handlingar och deras regler finns listade där.
Slutligen finns också en tjänstgöringsakt, på vilken spelarna bokför sina
rollpersoner.
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FÄRDIGHETSUPPSTÄLLNING
FÄRDIGHET

ROLLPERSON #

₁

₂

₃

₄

₅

LEDTRÅDAR

ARTILLERI
FINGERFÄRDIGHET
FLYGMASKINER
HUMANISTISKA VETENSKAPER
JAKTFLYGSVAPEN
KRIGSVETENSKAP
LEDARSKAP
LETA
MANÖVRER
MEDICIN
MOTORFORDON
NATURVETENSKAP
NAVIGATION
NÄRSTRID
RESURSER
SAMBAND
SKYTTE
SPANING
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.

STRIDSKORT
PLATS

VILLKOR

MOTSTÅNDARE
MÅL
SÄRSKILD MOTSTÅNDARE
NAMN

MINNESORD

SKADOR

LÄTT SKADA

()()()()()

HANDLINGSPOÄNG
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ALLVARLIG SKADA
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MINNESORD
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HANDLINGSPOÄNG

HUVUDPOTT

()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()()
()
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KARAKTÄRSDRAG

ALLVARLIG SKADA

()()()()()
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MINNESORD

NAMN
SKADOR

LÄTT SKADA

()()()()()

HANDLINGSPOÄNG

HUVUDPOTT

()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()()
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()

KARAKTÄRSDRAG

ALLVARLIG SKADA

()()()()()

KRITISK SKADA
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()

MINNESORD

NAMN
SKADOR

LÄTT SKADA
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HANDLINGSPOÄNG

HUVUDPOTT
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KARAKTÄRSDRAG

ALLVARLIG SKADA
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KRITISK SKADA
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()

SPELLEDARPERSONFORMULÄR
NAMN

ATTRIBUT

MINNESORD

FÄRDIGHETER

KRAFT

SINNE

KVICKHET

SJÄL

FINESS

HJÄRTA

MODERSMÅL
INLÄRDA SPRÅK
AKADEMISKA SPRÅK

SKADOR

LÄTT SKADA

()()()()()

HANDLINGSPOÄNG

HUVUDPOTT

()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()()
()
()

KARAKTÄRSDRAG

ALLVARLIG SKADA

()()()()()

KRITISK SKADA

()
NAMN

()

()

()
()

MINNESORD

ATTRIBUT

FÄRDIGHETER

KRAFT

SINNE

KVICKHET

SJÄL

FINESS

HJÄRTA

MODERSMÅL
INLÄRDA SPRÅK
AKADEMISKA SPRÅK

SKADOR

LÄTT SKADA

()()()()()

HANDLINGSPOÄNG

HUVUDPOTT

()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()()
()
()

KARAKTÄRSDRAG

ALLVARLIG SKADA

()()()()()

KRITISK SKADA

()
NAMN

()

()

()
()

MINNESORD

ATTRIBUT

FÄRDIGHETER

KRAFT

SINNE

KVICKHET

SJÄL

FINESS

HJÄRTA

MODERSMÅL
INLÄRDA SPRÅK
AKADEMISKA SPRÅK

SKADOR

LÄTT SKADA

()()()()()

HANDLINGSPOÄNG

HUVUDPOTT

()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()() ()()()()()
()
()

KARAKTÄRSDRAG
Hjälpmedel 2: Formulär för spelledarpersoner

ALLVARLIG SKADA

()()()()()

()

KRITISK SKADA

()

()

()
()

Mansnamn

Kvinnonamn

Efternamn

Mansnamn

Kvinnonamn

Efternamn

Adolf

Adelheid

Bauer

Abram

Alexandra

Ananjev

Albrecht

Agata

Berlitz

Alexei

Anzhelika

Azarov

Benedikt

Angelika

Eisenhauer

Andrei

Ekaterina

Berezin

Berndt

Anneke

Färber

Arkady

Elizaveta

Desjatkov

Berthram

Beate

Fischer

Boris

Emilia

Drjagin

Bruno

Belinda

Fleischer

David

Emma

Golovtjenkov

Diedrich

Bertha

Fuchs

Dmitrij

Eva

Gorjunov

Dieter

Brigitte

Grün

Eduard

Fedosia

Grjaznov

Eberhart

Cäcilie

Hahn

Evgenij

Galena

Iljukhin

Eckhardt

Eleonore

Hammerstein

Gavril

Inessa

Ipatjev

Ernst

Elfriede

Hitzig

Gennadij

Inna

Ivashin

Eugen

Elisa

Hofmann

Gerasim

Iskra

Jenin

Florian

Elli

Huber

Grigorij

Jana

Jermushin

Friedrich

Emelie

Kappel

Ignatij

Jaroslava

Jolkov

Heinrich

Frauke

Klein

Igor

Julija

Kasatij

Heinz

Frieda

Koch

Ivan

Ksenija

Korjavin

Hermann

Friederike

Köhler

Jakov

Larisa

Krutin

Jürgen

Gertrude

König

Josif

Ludmila

Lebedev

Karl

Grete

Krause

Jurij

Marija

Ljagusjkin

Kolman

Hedwig

Kuper

Kirill

Marina

Lubasjev

Konrad

Ilsa

Lehmann

Konstantin

Nadezhda

Matvejev

Lewenhart

Jannike

Meier

Leonid

Natalja

Misjutin

Manfried

Karoline

Metzger

Maxim

Nika

Nedeljajev

Max

Käte

Müller

Mikhail

Nina

Nikulin

Moritz

Kirsa

Raabe

Nikita

Oksana

Osokin

Odo

Lise

Rosenthal

Nikolaj

Olesja

Revjakin

Rickert

Maria

Schlesinger

Oleg

Olga

Rusakov

Rolf

Mina

Schmidt

Pavel

Polina

Savasin

Siegmund

Mitzi

Schneider

Pjotr/Peter

Rada

Smoljanov

Stephan

Renate

Schröder

Ruslan

Raisa

Solodskik

Uwe

Selma

Schwarz

Sergej

Sofia

Telitsyn

Valentin

Sofia

Spreckels

Stanislav

Svetlana

Tolstobrov

Waldemar

Theresia

Walter

Stepan

Taisia

Uljanin

Waldo

Ulrike

Weber

Valentin

Uljana

Versjinin

Walther

Viktoria

Weiss

Viktor

Vera

Votjakov

Wilhelm

Walburga

Werner

Vjatjeslav

Veronika

Zadorosjnij

Willi

Wibeke

Wolf

Vladimir

Viktorija

Zharkov

Wolfgang
Wilhelmina
Lista 1: Weldländska namn

Zimmermann

Zakhar
Zinaida
Lista 2: Meroviska namn

Zvjagin
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Mansnamn

Kvinnonamn

Efternamn

Mansnamn

Kvinnonamn

Efternamn

Akio

Airi

Ando

Andrzej

Anilea

Adamski

Daichi

Asami

Imai

Aron

Beatrycze

Chmielewski

Eiji

Ayaka

Jouda

Bartosz

Czeslawa

Czarnecki

Fumio

Eri

Kawano

Czeslaw

Dita

Czerwinski

Goro

Haruka

Kojima

Dominik

Elzbieta

Gorski

Hachiro

Hitomi

Kouda

Eliasz

Fryderyka

Jasinski

Hisao

Kimi

Kouno

Felicjan

Grazyna

Jaworski

Isamu

Kotone

Makida

Gerwazy

Irena

Kalinowski

Jiro

Miyu

Maruyama

Iwan

Jadzia

Maciejewski

Kaito

Nanami

Miyazaki

Jerzy

Miroslawa

Ostrowski

Noburo

Rei

Nakayama

Karol

Natasza

Pawlak

Ryo

Rio

Ojima

Leszek

Radomila

Sawicki

Sadao

Saki

Sakai

Mieczyslaw

Roksana

Sobczak

Seiji

Sayuri

Shibata

Przemko

Seweryna

Sokolowski

Shigeru

Shika

Takaki

Radoslaw

Sylwia

Szczepanski

Toshio

Suzume

Taniguchi

Sebestyjan

Tekla

Tomaszewski

Yori

Umeko

Ueda

Wislaw

Wiga

Wieczorek

Yuuto
Yuka
Lista 3: Rikitiska/kylariska namn

Yokoyama

Zbigniew
Zuzanna
Lista 5: Polmeroviska namn

Zawadski

Mansnamn

Kvinnonamn

Efternamn

Mansnamn

Kvinnonamn

Efternamn

Aalt

Aleid

Aalves

Anton

Ana

Cizeek

Boudewijn

Angelien

Bonnekers

Bohdan

Anezka

Fiser

Cees

Carolien

Brus

Cenek

Barbora

Havel

Cornelis

Christiane

Cloeck

Dobromil

Dusanka

Hruska

Frantiska

Klima

Diederik

Doortje

Drijhuis

Evzen

Erasmus

Eva

Effsinck

Georg

Hedvika

Kovar

Frans

Femke

Frieselder

Holic

Irena

Martinek

Geert

Gerdi

Giersiepen

Jaromir

Julia

Nemec

Hannes

Hadwych

Horn

Karel

Kamila

Neuman

Katica

Riha

Joop

Katelijn

Limbeck

Ludvik

Klaas

Liesje

Meeuisse

Marek

Lenka

Skala

Lieven

Maaike

Nijenhuis

Radoslav

Nada

Soukup

Mozes

Mieke

Ostendorp

Simon

Pavla

Strnad

Rutger

Paulien

Pietersen

Stepan

Ruzena

Sykora

Svetla

Urban

Sebastiaan

Renate

Reesinck

Vasil

Svart

Saskia

Stemerdinck

Vladimir

Tereza

Vacek

Urian

Truus

Uwland

Yanko

Vera

Valenta

Willem
Viona
Lista 4: Urenska namn

Villekes
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Zdenek
Zdenka
Zelenka
Lista 6: Brevoresiska och laveriska namn

 Anfalla med framåtriktade vapen mot ditt mål.
(Handling, anfall)
 Skifta mål till någon Hotad. (Handling, Lätt
eller motsatt slag)
 Tvinga bort någon Hotad till Fri. (Handling,
motsatt slag)
 Bryta ut någon Hotad. Du får inte vara Mål.
(Handling, motsatt slag)
 Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, Lätt
eller motsatt slag)
 Motstå handlingar. (Responshandling på motsatt handling)
 Försvara dig. (Responshandling på anfall mot
dig)

Anfallare

 Anfalla med akterskytt mot en Anfallare.
(Handling för akterskytten, anfall)
 Tvinga bort en Anfallare så att denne blir Fri.
(Handling, motsatt slag)
 Utmanövrera Anfallare, så att du hamnar bakom
anfallaren (Handling, Svårt eller motsatt slag med
bonus +3 för motståndaren)
 Lämna striden och bli Fri. (Handling, lätt eller
motsatt slag)
 Motstå handlingar. (Responshandling på motsatt handling)
 Försvara dig. (Responshandling på anfall mot
dig)

Mål

 Anfalla med akterskytt mot en Anfallare.
(Handling för akterskytten, anfall)
 Tvinga bort en Anfallare så att denne blir Fri.
(Handling, motsatt slag)
 Utmanövrera Anfallare, så att du hamnar bakom
anfallaren (Handling, Svårt eller motsatt slag med
bonus +3 för motståndaren)
 Lämna striden och bli Fri. (Handling, lätt eller
motsatt slag)
 Störa en anfallare som anfaller Målet och slå
själv ett försvarsslag. (Responshandling på anfall
mot målet.)
 Vinna höjd, så att du får tillbaka handlingspoäng
(Fri handling, Utmanande)
 Motstå handlingar. (Responshandling på motsatt handling)
 Försvara dig. (Responshandling på anfall mot
dig)

Hotad

 Flygmaskiner på den här
linjen är mål.
 Flygmaskiner vid sidan
av linjen kan vara hotade,
om det finns en anfallare
bakom.
 Flygmaskiner kan vara
anfallare samtidigt som det
är mål/hotat.
 Flygmaskiner kan inte vara
mål och hotat samtidigt.

Mållinje

Om du är i markstrid

Zonegenskaper

 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.
 Anfallaren slår ett spärrat anfallsslag.
 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 etc. (Handling, Lätt eller Motsatt)
 Storma ett mål i en angränsande zon. (Handling,
anfall)
 Flytta en zon.
 Spärra anfallsslaget.
 Pressa skadeslaget.
 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)
 Försvara sig mot närstridsvapen med försvarsbonus.
(Responshandling på anfall mot dig)

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 pressa slag för 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.

Siktlinje
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. Försvararen
pressar sitt försvarsslag.
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.
Siktlinje och Ta 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.

Om du är Anfallare
 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)
 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)
 Anfallare mot dig kan också motstå handlingen.
Ditt slag måste vara lika med eller högre än alla
andra som motstår utbrytningen.
 Om du lyckas så blir du och målet en separat kedja
med dig som Anfallare och den utbrutne som Mål.
 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)
 Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, Lätt eller
motsatt slag)
Observera att du kan vara Anfallare samtidigt som du är
Mål eller Hotad, dock inte gentemot samma fiende.

Om du är mål
 Anfalla med akterskytten mot en av dina Anfallare.
(Handling för akterskytten, anfall)
 Utmanövrera Anfallare, så att man själv blir Anfallare genom hamna bakom ens nuvarande Anfallare – i
princip hoppar man två led bakåt i kedjan. (Handling,
Utmanande eller Motsatt slag)
 Nuvarande anfallare blir Mål eller Hotade.
 Man blir själv Hotad om det finns ett mål i ledet
bakom Anfallarna som utmanövreras.
 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)
 Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, Lätt eller
motsatt slag)
Observera att du kan vara Mål och Anfallare samtidigt,
dock inte gentemot samma fiende.

Om du är Hotad

Om du är Fri

 Anfalla med akterskytten mot en av dina Anfallare.
(Handling för akterskytten, anfall)
 Utmanövrera Anfallare, så att man själv blir Anfallare
genom hamna bakom ens nuvarande Anfallare (man
hoppar två led bakåt i kedjan). (Handling, Utmanande
eller motsatt slag)
 Nuvarande anfallare blir Mål eller Hotade.
 Man blir själv Hotad om det finns ett mål i ledet
bakom Anfallarna som utmanövreras.
 Störa en anfallare som anfaller Målet i samma led som
dig genom att själv slå ett försvarsslag. Anfallsslaget
måste vinna över båda försvarsslagen för att lyckas.
(Responshandling på anfall mot målet, deklareras när
som helst innan anfallsslaget slås)
 Vinna höjd. Du får inte ha mer än 5 handlingspoäng
kvar. Slå ett Utmanande slag för Stridsvana.
 Om slaget lyckas med 10 eller mer får du 4 handlingspoäng.
 Om slaget lyckas får du 2 handlingspoäng.
 Om slaget misslyckas får du 1 handlingspoäng.
 Om slaget nollas får en motståndare 1 handlingspoäng.
 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)
 Lämna striden och bli Fri. (Fri handling, Lätt eller
motsatt slag)
Observera att du kan vara Hotad och Anfallare samtidigt,
dock inte gentemot samma fiende.

 Gå in i valfritt 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, Lätt eller motsatt slag)
 Skapa en ny kedja genom att angripa valfritt Fritt mål.
Slå ett lätt eller motsatt slag för Pilot eller Stridsvana;
den som vinner blir Anfallare, och den som anfalls blir
Mål. (Handling, Lätt eller motsatt slag)
 Försvara dig. (Responshandling på anfall mot dig,
deklareras när som helst innan anfallsslaget slås)

3

( ) ₊₅ ₌

HJÄRTA

FÄRDIGHETER

TJÄNSTEHISTORIK

Omtöckning läggs till motﬆåndarens skadeslag

OMTÖCKNING

2

( ) ₊₅ ₌

SJÄL

1

( ) ₊₅ ₌

SINNE

0

( ) ₊₅ ₌

FINESS

STRYKTÅLIGHETSGRUNDER

4

VÄRDE

FÖRBÄTTRINGSPOÄNG

( ) ₊₅ ₌

KVICKHET

VÄRDE

KRAFT

FLYGTIMMAR

KONSEKVENSER

( ) ₊₅ ₌

ATTRIBUT

KAMRATSKAP

Godkänd den

Senaste befordran, datum

Ålder vid mönstring

Nationalitet

Ras

SPÄRRAD
AV SKADA

Mönstringsdatum

Efternamn

Regemente eller kår

Tjänstegrad

TJÄNSTGÖRINGSAKT

Spärra slag om en konsekvens hindrar handlingen.

Slå T10 + Attribut + Färdighet + modiﬁkationer.

()

()

()

()

HÄMTADE

5

}

6

7

KROPPSSKYDD

TJÄNSTEVAPEN

SKYDD

FLYGMASKINENS VAPEN

FLYGMASKIN

8

Lyckas: Allvarlig skada
Markera en Allvarlig skada
Markera (2 x Chock) - Dämpning antal Omtöckning
(minﬆ 1), spärra 1 attribut, markera Utslagen

Lyckas med 10+: Kritisk skada
Markera en Kritisk skada.
Markera (3 x Chock) - Dämpning antal Omtöckning
(minﬆ 1), spärra 1 attribut, markera Utslagen.

9

10

SKADEGRUND

11

SKYDD

CHOCK

DÄMPNING

SKADEGRUND

12

DÄMPNING

FÖRSVARSBONUS

CHOCK

Nollas eller misslyckas med 10+: Skråma
Markera 1 Omtöckning

Misslyckas: Lätt skada
Markera en Lätt skada
Markera Chock - Dämpning antal
Omtöckning (minﬆ 1), spärra 1 attribut

Skadeslag = tärning + Skadegrund + målets Omtöckning. Pressa för varje +10 som anfallsslaget vanns med.
Stryktålighetsslag = tärning + [ﬆryktålighetsgrund] + Skydd. Spärra om försvarsslaget nollas.
Använd Kraft eller Själ i markﬆrid, Finess eller Sinne i ﬂygﬆrid, Kvickhet eller Hjärta för vind- och riddjur

Slå skadeslag mot ﬆryktålighetsslag.

SKADEPROCEDUREN

()

}
FLYGMASKIN UTSLAGEN

( ) PERSON UTSLAGEN

13

14

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

ROLLPERSON
INTRODUKTION

()

15

16

FÖRDJUPNING

KARAKTÄRSDRAGSRESA

17

18

()

MODERSMÅL

19

)

20

AVSLUT (

()

()

()

()

()

()

AKTIVERAD

() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

() () ()

INLÄRT

FORMULÄR RSV-₁₈₉₁

KARAKTÄRSDRAG
()
SVÅRIGHET

RAS- OCH NATIONS KARAKTÄRSDRAG

PERSONLIGA KARAKTÄRSDRAG

TIDIGARE SYSSELSÄTTNING

SPRÅKKUNSKAPER

Tjänstenummer

Befäls signatur

Som Utslagen kan du inte
deklarera handlingar eller
sätta turordning. Betala 1
handlingspoäng för att
ﬆrunta i Utslagen och
deklarera handling ändå.

Inryckningsdatum

Förﬂyttningsdatum

månader

PERSONSKADOR
LÄTT SKADA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ALLVARLIG SKADA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
KRITISK SKADA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
FLYGMASKINS SKADOR
LÄTT SKADA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ALLVARLIG SKADA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
KRITISK SKADA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

år

Civilt yrke/titel

Förnamn

Fehnmeyer, 5 flott., Schloss Model
AKADEMISKT

