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VAD ÄR  GUDASAGA?

Gudasaga är ett rollspel om fornnordisk  
mytologi. Det bygger på gemensamt historie
berättande, inom ramarna av ett regelverk och 
med slumpelement, för att skapa och uppleva 
en mer eller mindre improviserad berättelse.

I Gudasaga finns två typer av deltagare: 
spelare och spel ledaren. Spelarna gestaltar och 
kontrollerar var sin rollperson. Spel ledaren 
– även kallad sl – gestaltar och kontrollerar 
världen som rollpersonerna rör sig i. Hen kan 
förbereda sagor, men ofta behöver hen impro
visera i stunden.

Det går faktiskt att ”vinna” i Gudasaga, men 
det är sekundärt – berättelsen och upplevelsen 
är målet. Regler och tärningsslag används för 
att representera sannolikheten att handlingar 
lyckas och för att göra berättelsen oförutsägbar.

Det här häftet utgör grundreglerna – de kan 
du skriva ut, kopiera och sprida helt fritt. I det 
fullständiga spelet hittar du fler tabeller och 
mer vägledning, samt en mängd information 
om de nio världarna och deras invånare. 

Spelet kan du köpa via blackfiskforlag.com. 
Där hittar du även nedladdningsbart gratis
material, som exempelvis färdiga sagor.

T IP S  O CH  R IKTL IN JER

o De nio världarna är en särpräglad och 
surrealistisk spelmiljö. Magi finns överallt, 
djur kan tala och stenar kan känna.

o Rollpersonerna får gärna vara breda. En 
eld gud måste inte vara Starkast och ha Ett 
flammande svärd – det blir sannolikt roligare 
och mer varierat om hen är Tålmodigast och 
har En räv som kan finna vad som helst. 

o Väv gärna in namn på mytologiska per soner, 
platser och ting. Berätta också om dem 
under spelandet – det kan vara ett allmän
bildande och stämningsgivande inslag.

o Det bör framgå tydligt när roll personerna 
står inför en prövning. Om spelarna 
omed  vetet försöker lösa en prövning – 
påpeka att det rör sig om just en sådan.

o Ha inga färdiga lösningar planerade för 
prövningar. Ställ roll personerna inför 
någon form av hinder och se vad de kan 
komma på för olika sätt att lösa problemet.

o Spelledaren bör aldrig säga rakt nej inför 
en handling. Be istället om förtydliganden, 
resonemang och utveckling – och motivera 
varför du är skeptisk.

o Spelarnas beskrivningar och tärningsslag 
avgör allt. Om en rollperson försöker 
övervinna en prövning genom att locka 
ett troll med mat – då avgör slaget huru vida 
trollet är hungrigt eller inte. 

o Det är inte om en prövning övervinns som 
är det intres santa, utan hur och av vem.

SPELEXEMPEL

Ronja (spelledare): ”Ni vandrar genom den 
täta skogen och kommer fram till ett smalt 
pass mellan två höga bergstoppar.Vid passets 
ingång står en enorm björn, med mörkbrun, 
oansad päls. ’Jag är björnen Grämse, bergspas
sets väktare. Vänd om – ni är inte välkomna 
här.’ Ni står inför er första prövning.”

Henrik: ”’Och jag är fiskeguden Fjalar. Släpp 
förbi oss, så ska jag se till att laxarna i din fors 
självmant hoppar upp i famnen på dig fram
över.’ Jag vill använda mitt ämbete för att för
söka komma förbi.”

John: ”Jag vill hjälpa! Som skaldekonstens 
gud vill jag måla upp en frestande bild av hur 
smask iga de där laxarna kommer att vara. Då 
får du ju +2 på slaget.”

Henrik: ”Jag håller upp en hand. ’Låt mig sköta 
det här själv.’”

Ronja (sl): ”Slå två tärningar, +2 för ämbetet 
då. Sen får du 1 högmod för att du tackade nej 
till hjälp, vilket ger dig 1 på slaget.”

Henrik: ”Ajdå, 3 och 1. +2 för ämbete, 1 för 
högmod. Så totalt 5. Långt under 8…”

Ronja (sl): ”’Nejdu, fiskegud. Jag har lax så att 
jag klarar mig hela vintern och mer därtill.’ 
Farah, du sitter till vänster om Henrik, så det 
är din tur.”

Farah: ”’Dummerjöns, här ska inte för handlas 
med några björnar. Flytta på dig, björn
skrälle, annars ska jag kasta dig ända till 

Nifelheim!’ Min gudinna Jorun har ju Starkast  
som attribut.”

Ronja: ”Okej! Slå tre tärningar då, för attribut. 
Men du får ju 2 på slaget eftersom du har  
2 högmod.”

Henrik: ”Vänta nu. Jorun har ju Lättskrämd 
som svaghet. Vågar du verkligen gå fram 
till björnen? Jag vill påtala svagheten för dig.”

Farah: ”Men, taskigt! Fast ja, du har ju rätt. Och 
jag skulle gärna bli av med mitt högmod. Så 
jag accepterar det.”

Ronja (sl): ”Du kliver fram för att lyfta upp 
björnen, men han morrar och visar sina tänder. 
Du hoppar till och vågar inte gå fram längre. 
Du misslyckas, men blir av med allt ditt hög-
mod. Henrik, du får +1 högmod eftersom du 
påtalade svaghet. John, din tur.”

John: ”’Jorun, vildsint som alltid. Jag tycker 
att vi borde ta och lugna ned oss lite nu.’ 
Jag drar min flöjt, vars toner är oemot
ståndliga. Sedan spelar jag en sövande melodi  
för björnen.”

Ronja (sl): ”Ah, så du använder din ägodel? 
Slå två tärningar, +1 för flöjten.”

John: ”4 och 6, +1 för ägodelen. 11 – en bra bit 
över 8!”

Ronja (sl): ”Du spelar en melodi som är så 
oerhört sövande att björnen Grämse sakta 
men säkert kryper ihop och sluter sina ögon. 
Han snarkar ljudligt, så att det ekar i hela 
bergs passet. Ni kan nu passera fritt. John, du 
får +3 ära, eftersom du lyckades övervinna 
prövningen på ert tredje försök.” 



Gudasaga är ett fornnordiskt mytologiskt mikro rollspel om 
eskapader och rivalitet, om list och egenkärlek. Ni gestaltar 
egenskapade asar, asynjor och vaner. Tillsammans ger ni er ut 
på äventyr i de nio världarna. Men var och en av er vill vara den 
gudom som får störst ära – inte sällan på frändernas bekostnad.

ROLLPERSONER

1 Hitta på ett namn åt din gudom –  
exempelvis Alden, Bolder, Dun, Eder,  
Fjorfeng, Gondal, Hylna, Ilon, Jofner, Kvira, 
Lyra, Myl, Nun, Olda, Rinde, Skultur, Tunda, 
Vylmer, Yra eller Äldur.

2 Hitta på ett attribut – exempelvis Kvickast, 
Listigast, Modigast, Smidigast, Starkast, Störst, 
Träffsäkrast, Tålmodigast, Uppmärksammast, 
Uthålligast, Vackrast eller Visast.

3 Hitta på ett ämbete – exempelvis Bergsgud, 
Bud bärare, Krigsgudinna, Matgud, Hantverks
gudom, Vind gudinna, Vintergud eller Väktare.

4 Hitta på en svaghet – exempelvis Disträ, 
Elak, Feg, Förvirrad, Glupsk, Klumpig, Lat, Lång
sam, Lättlurad, Obegaglig, Otålig eller Vek.

5 Hitta på en ägodel – exempelvis En stav 
som kan ändra längd, Ett bägare som aldrig 
blir tom, En ekorre som kan ta sig in överallt, 
En sten som alltid återvänder till din hand, En 
hästsko som kan bli till en häst, En korp som kan 
läsa tankar, En flöjt som kontrollerar vädret, Ett 
skepp som kan färdas över land och himmel, En 
mantel som gör dig osynlig eller En katt som 
skrämmer jättar och bestar.

Välj gärna udda och oväntade kombinationer. 
Ditt mål är att uppleva sagor och övervinna 
prövningar – och få mer ära än dina fränder.
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PRÖVNINGAR

Under era äventyr kommer ni att stöta på pröv-
ningar. För att ta dig an en prövning, beskriv 
hur du gör. Lösningen måste få hela gruppen 
förbi ett eventuellt hinder. 

Slå sedan två sexsidiga tärningar. För  
att övervinna prövningen behöver du slå 8  
eller högre.

En rollperson i taget får ta sig an en 
prövning. Spelaren som tar initiativet vid 
sagans första prövning får det första för
söket. Om tärningsslaget misslyckas går turen  
vidare till spelaren åt vänster, som beskriver 
en ny lösning. Turen går vidare tills någon 
övervinner prövningen. Vid nästa prövning 
börjar spelaren till vänster om den som gjorde 
det senaste försöket.

En spelare får högst göra ett försök per 
prövning med sitt attribut, ett med sitt  
ämbete och ett med respektive ägodel. Det är 
också fritt att göra försök utan modifikationer.

Det är god sed att häckla sina fränder inför 
deras försök: ifrågasätt deras duglighet, skryt 
om hur mycket bättre du själv är, samt bortför
klara deras framgångar.

Ära
När du övervinner prövningar får du ära. 
Den som har mest ära i slutet av sagan vinner. 

Varje enskilt försök vid en prövning ökar 
mängden ära som står att få. Att lyckas på för
sta försöket ger 1 ära, andra försöket ger 2 ära 
– och så vidare.

Högmod
När du tillämpar ditt attribut, nekar hjälp  
eller motstår svaghet får du högmod. Hög-
mod är normalt inget du vill ha, eftersom det 
ger en negativ modifikation på dina försök.

Modifikationer
Du kan få modifikationer – men högst en posi
tiv sådan, exklusive hjälp. Du måste då beskri
va hur rollpersonens attribut, ämbete eller en 
av hens ägodelar spelar in i handlingen.

+ Om du tillämpar ditt ämbete får du +2 .

+ Om du tillämpar en ägodel får du +1. Du 
kan maximalt bära med dig två ägodelar 
under en saga.

    - Varje högmod ger dig 1 på slaget.

Om du väver in ditt attribut i be skrivningen 
får du slå en extra tärning i slaget. Efter slaget 
ökar du ditt högmod med 1.

HJÄLP
En frände kan erbjuda att hjälpa dig, genom  
att beskriva hur. Högst en frände kan hjälpa 
per försök.

Om du godtar hjälpen får du +2 på slaget.  
Du förlorar då 1 ära, men blir genast av med 
1 högmod. Också fränden förlorar högmod – 
lika mycket som mängden ära som står dig att 
vinna. Om du istället av visar hjälpen får du +1  
högmod, vilket påverkar det aktuella slaget. 

Om en frände hjälper dig och du miss lyckas 
med försöket – då förlorar även hen 1 ära.



Påtala Svaghet
Som spelare kan du påtala svagheten hos en 
rollperson – inklusive din egen – genom att be
skriva hur hens svaghet ställer till handlingen. 
Den som påtalar svagheten hos en annan 
rollperson får +1 högmod.

Du får påtala svagheten först efter att 
spelaren har beskrivit sin handling. Det måste 
dock ske innan några tärningar har slagits och 
innan spelaren har accepterat hjälp.

Du kan motstå din svaghet, men då får du 
omedelbart +2 högmod. Väljer du inte att mot
stå misslyckas du automatiskt, men du noll
ställer då allt ditt högmod – även när du själv 
påtalat svagheten för din egen rollperson.

En rollpersons svaghet kan som mest  
påtalas en gång per prövning.

SPELLEDAREN

Det är din uppgift som spelledare att planera 
sagor och prövningar, förmedla reglerna, 
bevilja modifikationer och gestalta världen.

Beskriv situationen; fråga spelarna vad roll
personerna gör och hur de gör det. Spela för att 
ta reda på vad som händer. 

SAGOR

Ett sagas premiss kan formuleras i form av 
fem vari abler: en förövare, ett illdåd, en tingest, en  
orsak och en gåva.

Slå eller välj utifrån tabellerna – eller hitta 
på egna. Fria tolkningar uppmuntras!

1 T6 Vedersakare
1 Loke...
2 Jättar...
3 Dvärgar...
4 Människor...
5 En best...
6 Hel...

1 T6 I l ldåd
1 har stulit / rövat bort...
2 har förstört / dödat...
3 har skapat / hittat...
4 har släppt lös / givit bort...
5 har förgiftat / förtrollat...
6 har lurat / bytt ut...

1 T6 T ingest
1 ett magiskt föremål / ett vapen...
2 en gudom...
3 en förbannelse / förtrollning...
4 en mytologisk varelse / best...
5 en vanlig människa...
6 en krigshär...

1 T6 Orsak
1 för att retas.
2 av avundsjuka.
3 för att ta makten.
4 som hämnd.
5 av kärlek.
6 av misstag.

Som spelledare får du sedan väva ihop 
resul tatet till en saga.

Gåvan är en ny ägodel. Det bör vara en 
ägodel som samtliga roll personer skulle vilja 
lägga vantarna på. I slutet av sagan tilldelas 
gåvan till rollpersonen med mest ära. 

Prövningar
En saga består av ett antal prövningar –  
vanligtvis omkring fem till tio. Dessa är upp till 
spelledaren att hitta på eller slumpa fram. 

Du får sedan utveckla dem med detaljer och 
kopplingar, så att de bildar en rimlig följd. Ha 
dock inga lösningar i åtanke – låt spelarnas  
kreativitet flöda!

1 T6 Egenskap
1 En illvillig...
2 En farlig...
3 En hemlighetsfull...
4 En orubblig....
5 En förtrollad...
6 En mödosam...

1 T6 H inder
1 strapats.
2 väktare.
3 plats.
4 vägvisare.
5 tingest.
6 varelse / gudom.

Upplösningen
Den sista prövningen är sagans upplösning. 
Den fungerar i stort som en vanlig prövning, 
med vissa skillnader.

Ni beskriver då hur alla rollpersoner bidrar 
till en kollektiv lösning. Rollpersonerna be
höver dock inte göra samma typ av handling. 
Sedan slår ni era slag individuellt. 

De som lyckas med slaget får +3 ära var. De 
som misslyckas förlorar 1 ära var. Misslyckas 
alla får ni beskriva ett nytt försök. 

sagans slut
När rollpersonerna har klarat alla prövningar  
är det dags att berätta om sina bedrifter för 
de andra gudarna – ofta under en storslagen 
fest. Den rollperson som samlat på sig mest 
ära belönas med gåvan. Har flera rollpersoner 
samma mängd ära vinner den av dem som har  
mest högmod.

Om dessa rollpersoner har samma mängd 
ära och samma mängd högmod måste de ge 
varandra en avgörande prövning. Det är då 
inte tillåtet att hjälpa eller påtala svaghet. 
I övrigt fungerar prövningen som vanligt. 
Den som får högst resultat får gåvan. Vid lika  
resultat följer fler prövningar tills en vinnare  
är utsedd.

Efter att sagan är slut nollställer ni allas ära 
och högmod.
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Namn

ATTRIBUT (+1t6, 1 högmod)

ÄMBETE (+2)

SVAGHET (MISSLYCKANDE, nollställ högmod. Motstå: 2 högmod)

ÄGODEL (+1)                      Medhavd □

ÄGODEL (+1)                      Medhavd □

ÄGODEL (+1)                      Medhavd □

ÄGODEL (+1)                      Medhavd □

ÄGODEL (+1)                      Medhavd □

ÄGODEL (+1)                      Medhavd □

1  2   3 4 5

1 2 3 4 5

6  7   8   9 10

6  7   8   9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20
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Svagheter

Rollformulär
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