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Välkommen till fornsagans värld! Det här är ett 
urval av de grundläggande reglerna i rollspelet 
Fornsaga och täcker det som behövs för att kunna 
komma igång och spela. Rollspelet i sin helhet 
innehåller dock fler komponenter och går in i 
större detalj kring var och en av dem.

Gör såhär

1. Skaffa en spelgrupp på 3-7 personer och boka 
in ett 3-4 timmar långt spelmöte.

2. Ladda ner och skriv ut snabbstart-arketyperna 
från hemsidan och eventuellt varsitt ex av 
spelvärldsskildringen.

3. Skaffa fram tomma papper, pennor och 
suddgummin.

4. Skaffa minst 10 tiosidiga tärningar.
5. Skaffa gärna lite fika (valfritt).
6. Bestäm vem som ska vara spelledare.
7. Dela ut spelvärldsskildringen (eller skicka 

ännu hellre ut den i förväg, innan spelmötet).
8. Följ proceduren under avsnittet Rollpersons-

skapandet nedan.
9. Börja spela scener!

Spelets kärna

•	 Berättelsens	innehåll – Målet med spelet är att 
utforska frågeställningarna (rörande förbundet 
och berättelsen). Det är frågeställningarna som 
blir det som er berättelse handlar om! Se till 
att ni själva intresseras av era frågeställningar!

•	 Berättelsens	 motor – Rollpersonernas 
personlighetsdrag lägger grunden för deras val 
och driver dem till handling (vilket i sin tur 
driver på berättelsen).

•	 Berättelsens	väg – Tärningsslagen (vars utfall 
påverkas av egenskaper och färdigheter) avgör 
rollpersonernas framgång och motgång, och 
bestämmer därmed den krokiga väg som 
berättelsen kommer att ta.

http://fornsaga.se/


2

Snabbstart-regler

riktlinjer för spelarna

•	 Fokusera	 på	 fiktionen	 och	 rollpersonen – 
Vad gör din rollperson och hur kan du göra 
för att spegla hens personlighet i de val 
och handlingar som hen gör? Tänk inte på 
reglerna, det är SLs jobb!

•	 Utforska	 frågeställningarna – Sträva mot 
att genom ert spel ta reda på svaren på 
de frågeställningar som du skrivit under 
berättelsen och förbundet.

•	 Spinn	 vidare	 på	 de	 andras	 idéer – Kom 
med förslag kring berättelsen genom att 
exempelvis säga ”kan det vara så att…?”

•	 Ställ	 frågor	till	de	andra – Om du har svårt 
att föreställa dig hur det ser ut i fiktionen kan 
du fråga hur de andra ser på det, men tveka 
inte att istället komma med dina egna förslag 
enligt ovanstående punkt.

•	 Lyft	fram	spelaren	vars	tur	det	är – Om din 
rollperson är med i en annan spelares scen, 
försök bolla ordet till henom igenom hela 
scenen. Stjäl inte någons scen!

•	 Involvera	 de	 andra – Se till att involvera 
de andra rollpersonerna i din rollpersons 
berättelse. På så vis målar du in dig i den 
gemensamma berättelsen och blir en viktig 
del av den.

•	 Spela	 dumdristigt – Du har ingenting att 
förlora. Spelmötet är bara 3-4 timmar så gör 
det bästa av tiden!

•	 Tärningsslagen	avgör	vad	som	är	möjligt	och	
inte – Rent teoretiskt kan du göra vad du vill 
i fiktionen. Du behöver aldrig fråga ”kan jag 
slå för att övertala?” för SL får inte svara nej! 

Säg ”jag försöker att [göra den här handlingen] 
för att [åstadkomma detta]”. Ifall SL bedömer 
att det inte krävs något färdighetsslag så går 
det som du vill automatiskt. Annars kommer 
hen be dig att slå ett färdighetsslag och 
berättar då vilken egenskap och färdighet 
som tärningspoolen ska bestå av. Är sen 
färdighetsslaget lyckat måste SL också se till 
att du kan lyckas med handlingens intention, 
men om du däremot misslyckas så är det upp 
till SL att se till att det får konsekvenser för 
berättelsen. Grundprincipen är: du kan inte 
åstadkomma något viktigt utan risk, men 
du riskerar heller inget om du inte försöker 
åstadkomma något viktigt. SL får inte sätta 
dig i skiten förutom till följd av ett misslyckat 
färdighetsslag.

•	 4	 tärningar	 i	 tärningspoolen	 ger	 ca	 50%	
chans	att	lyckas – i övrigt ser sannolikheterna 
ut som följer:

tärningspool sannolikhet
1 X
2 10 %
3 28 %
4 50 %
5 70 %
6 85 %
7 94 %
8 98 %
9 ~ 100 %

10 ~ 100 %
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riktlinjer för spelledaren

•	 Inga	 onödiga	 hinder – Lägg inte ut hinder, 
fällor eller falska lockbeten för rollpersonerna 
bara för att möjligheten finns. Fokusera 
istället speltiden på det som är intressant för 
berättelsen. Det handlar inte om att se hur 
eller om rollpersonerna kommer fram till sitt 
mål, utan vad som händer när de väl gör det.

•	 Återanvänd	 gamla	 platser,	 föremål	 och	
SLPer	– Vänta med att plocka in nya element 
i berättelsen förrän de redan etablerade 
elementen inte längre fungerar för ändamålet. 
Samma SLP kan fylla många olika funktioner 
i en berättelse och en plats där många olika 
situationer utspelat sig är alltid väldigt 
stämningsfull.

•	 Nyansera	alla	konflikter – Se till att alla SLPer 
har en egen inre logik som rättfärdigar deras 

beteende. Ingen är ensidigt ond eller god. 
Visa upp hur de till synes ”goda” SLPerna har 
brister och gör fel, men ännu viktigare: ge alla 
”skurkar” en helt mänsklig motivation (eller 
ett begär) som gör att man kan sympatisera 
med henom.

•	 Fokusera	på	spelaren	vars	tur	det	är – Under 
spelarens tur så är det dennes rollperson som 
huvudsakligen ska vara i centrum. Det går inte 
alltid, men försök att hela tiden under scenens 
gång återvända till denna spelare, och istället 
för att fråga ”vad gör ni?” så vänder man sig 
till henom och frågar ”vad gör du?”.

•	 Använd	 scenerna	 för	 att	 reglera	 tempot – 
Klipp gärna scener som börjar bli energifattiga 
och hjälp spelarna att initiera scener där man 
spolat fram till de dramatiska höjdpunkterna. 
Läs mer under avsnittet Att spela scener.
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Spelvärldsskildringen

•	 Det utspelar sig i fornnordisk järnålder 
och vikingatid, och kan innehålla allt som i 
verkligheten kunde ha funnits mellan 500 
och 1100 e Kr. Observera att Fornsaga inte är 
menat att vara historiskt korrekt!

•	 Landskapet liknar Norge och Sverige med 
stora djupa outforskade skogar, där ingen vet 
vad som finns bland skuggorna.

•	 Folket bor på enskilda gårdar. Städer finns 
endast i fjärran länder. Man bor i långhus 
med ett enda stort rum där man gör allt. Det 
är ett kombinerat arbetsrum, matsal, sovsal, 
uppehållsrum och ibland även stall.

•	 Styret på gårdarna ser väldigt olika ut. 
Ofta är det en familj som äger gården där 
gårdsparet är de som bestämmer. Det finns 
inga vedertagna sociala strukturer i övrigt 
utan alla tar den plats på gården där de gör 
bäst nytta. Gårdarnas styre kan därför präglas 
av såväl manligt som kvinnligt ledarskap, och 
alla nyanser däremellan.

•	 Det finns inga lagar och hålls inga ting. Det 
är den starkaste som vinner, och när det blir 
osämja gäller det att man har meningsfränder 
som kan stå upp för ens sak.

•	 Det finns heller ingen organiserad religion. 
Istället är det folktro, traditioner och 
vidskepelse som präglar människornas 
trosföreställningar. De trollkunniga leder 
tron på gårdarna och använder runor, sånger, 

bildmagi och ritualer i sitt utövande. Somliga 
dyrkar gudar medan andra tillber naturväsen 
eller släktens förfäder.

•	 Man tror på själen och på efterlivet. De 
avlidna begravs antingen genom att högsättas 
(dvs begravas under ett stenröse) eller brännas 
på bål. Gravgåvor är viktigt då det ska skänka 
den avlidne ro i döden så att denne inte 
återvänder som vandöd.

•	 Man firar inte födelsedagar, istället firas allas 
överlevnad efter varje vinter. Därför räknas 
ålder i vintrar. När man fyllt 13 vintrar räknas 
man som myndig. Få människor lever till att 
se sin femtionde vinter.

•	 Heder och värdighet är viktigt. En människa 
ska inte låta sig kränkas. Man måste stå upp 
för sig själv och sin åsikt. Att inte säga sin 
mening eller att inte ha en åsikt kring något 
ses som ohederligt. Därför är det viktigt att 
alltid ta ställning i alla frågor och ha en åsikt 
oavsett hur lite man egentligen vet om saken 
i fråga.

•	 Familjen och släkten är ens identitet. Utan sin 
släkt är man ingen, och håller man inte ihop 
kan det bli svårt att överleva. Men det betyder 
såklart inte att man tvunget kommer bra 
överens för det, snarare tvärtom.

•	 Järnet är viktigt och värdefullt. Järnmalmen 
hämtas huvudsakligen upp ur myrar men 
är hårt att bearbeta och svårt att få fritt från 
orenheter.

•	 De vanligaste vapnen är yxor och spjut. Svärd 
är sällsynta eftersom de kräver mycket järn 
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av hög kvalitet och stor skicklighet att smida. 
Pilbågen är det vanligaste projektilvapnet och 
armborst finns bara i fjärran länder.

•	 Man bär med sig allt sitt silver och guld (ofta 
i form av smycken) eftersom det är det enda 
sättet på vilket man ständigt kan ha det under 
uppsikt. Det finns nämligen inga säkra lås, det 
enda alternativet är att gömma det så väl att 
ingen hittar det.

Rollpersonsskapandet
inledninG

1. Hälsa alla välkomna och kom överens om hur 
länge ni ska spela, samt om och när ni tar paus.

2. Ha en presentationsrunda. SL passar på att 
skriva ner spelarnas namn på varsin lapp 
(dessa blir sen turordningen). Berätta vad ni 
heter, vilka tidigare rollspelserfarenheter ni 
har (och vilka spel ni gillar bäst) och berätta 
vilka förväntningar ni har på spelmötet.

3. Se så att alla tagit del av spelvärldsskildringen 
och hör ifall där finns några frågor kring 
denna.

4. [Blanda turordningen] Låt varje spelare berätta 
sin rollpersons namn och sociala roll på 
gården. Använd gärna namngeneratorn längre 
bak i dokumentet ifall de behöver hjälp med 
namn och utgå ifrån snabbstarts-arketyperna 
ifall de behöver hjälp med social roll. Ge dem 
sedan en snabbstarts-arketyp som passar. 

Be spelarna fylla i det som etablerats under 
identitet på rollformuläret.

5. Be spelarna utse en sekreterare och ge henom 
ett tomt papper.

6. Uppmana alla spelare att ta egna anteckningar 
kring det som är intressant för deras 
rollperson.

7. [Blanda turordningen] Låt varje spelare 
bestämma en relation till någon av de 
övriga spelarnas rollpersoner. Sekreteraren 
uppdaterar relationskartan under tiden. 
Observera att relationer inte bara ska vara 
blodsband utan också vilken konstruerad 
relation de har (t ex ”hatad syster” istället 
för bara ”syster”). Uttryck helst relationerna 
i väldigt starka ordalag (t ex ”oskiljaktiga” 
istället för bara ”god vän”). Fortsätt gå igenom 
turordningen tills alla har en relation till minst 
2 andra rollpersoner. Relationer till SLPer är 
mindre väsentliga men skrivs ändå ner på 
relationskartan. Namnge SLPer med hjälp av 
namngeneratorn och låt gärna den bestämma 
könet på SLPn. När alla relationer är färdiga 
uppdaterar spelarna ”förbundet” med de 
övriga rollpersonernas namn (inte SLPer) och 
den relation de har.

8. Bestäm rollpersonernas ålder (vintrar).
9. Ge gården ett namn och namnge två 

granngårdar. Har man regelboken finns där 
en platsgenerator på s 180-181.
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10. Be spelarna skriva fyra egenskaps-
beskrivningar. Välj två av de med högst 
värde och skriv en beskrivning till dessa. 
Beskrivningen ska vara något som illustrerar 
varför värdet är högt (t ex ”snabb” för SMI 
eller FYS, ”kvicktänkt” för INT eller ”envis” 
för PSY). Gör sedan likadant för två av 
de egenskaper med lägst värde och skriv 
beskrivningar som illustrerar varför värdena 
är låga. Har man regelboken finns där exempel 
på höga och låga värden för varje egenskap på 
s 24-25.

11. Be spelarna fylla i ”signalement” (dvs hårfärg, 
hårväxt, ögonfärg, längd, kroppsform eller 
ärr). Signalementet är så som en obekant hade 
refererat till rollpersonen.

12. Ha en presentationsrunda där varje spelare 
presenterar sin rollperson utifrån det som står 
under identitet och egenskapsbeskrivningarna.

personliGhetsdraGen

13. Förklara för spelarna att de ska göra tre 
stycken personlighetsdrag som ska funka som 
instruktion för hur de vill spela rollpersonen. 
Det är viktigt att personlighetsdragen är 
tydliga och går att omsätta i handling. De ska 
antyda ett sätt att vara och handla på.

14. Arketyp – Det första personlighetsdraget 
baseras på den sociala rollen. Man tar den 
sociala rollen och adderar ett eller två adjektiv. 
Arketypen är de sociala förväntningarna som 
finns på rollpersonen, den stereotyp som 
rollpersonen förväntas leva upp till (även fast 

detta kanske inte alls är vem rollpersonen 
egentligen är). Resultatet blir något i stil med 
”den spefulla pigan” eller ”den arroganta och 
präktiga gårdsherren”.

15. Emotionellt begär – Välj ett i listan nedan. 
Begäret är generellt och inte knutet till någon 
särskild person.

•	 Kärlek / närhet
•	 Ordning / rättvisa
•	 Trygghet / fred
•	 Gemenskap / sammanhållning
•	 Självständighet / integritet
•	 Makt / inflytande
•	 Respekt / social status

16. Traumatisk händelse – Förklara för spelarna 
att rollpersonerna nyligen upplevt något 
som ställt deras vardag på ända. Det är 
något psykiskt påfrestande som innebär att 
normalläget har rubbats – de kan inte bara 
fortsätta som vanligt. Händelsen ska vara 
kopplad till ett eller flera av fyra följande 
teman:

•	 Heder / samvete
•	 Våld
•	 Hjälplöshet
•	 Övernaturlighet

Rollpersonerna kan med fördel ha olika 
händelser, men några kan också ha samma. 
Förklara för spelarna att detta kommer bli 
deras första berättelsetrådar, och att det är det 
här som berättelsen kommer att handla om i 
ett första skede.
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17. [Blanda turordningen] Låt varje spelare berätta 
vad det var som hände deras rollperson. 
Fyll sedan i detta som en första tråd under 
”berättelsen”.

18. Be nu spelarna att skriva det tredje 
personlighetsdraget. Detta är den lärdom 
(rationell eller ej) som de dragit utifrån den 
traumatiska händelsen. Det bör vara något i 
stil med ”skjut först, fråga sen” eller ”jag gillar 
alla men bara på armlängds avstånd”.

19. Be slutligen spelarna skriva ner deras initiala 
frågeställningar som de har kring ”förbundet” 
och ”berättelsen”. De här fälten får spelaren 
fritt använda sig av – ju flitigare desto bättre. 
Be dem försöka ha någon frågeställning kring 

varje rollperson och berättelsetråd. Det är 
också fritt fram att uppdatera fälten under 
spelets gång. Påminn dem om att målet med 
spelet är att utforska frågeställningarna, så de 
ska se det som ett hjälpmedel för sig själva och 
varandra, och inte som ett tvång.

20. [Blanda turordningen] och låt den som är 
först önska sin första scen. Den första scenen 
bör utspela sig samma årstid som den senaste 
traumatiska händelsen skedde. Om spelaren 
inte vet var hen ska börja så be hen att se på 
sina frågeställningar och personlighetsdrag 
och med resten av gruppens hjälp komma på 
vad rollpersonen kan ta sig för härnäst.
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Att spela scener

Scener i Fornsaga fungerar precis som scener i 
film. När det är din tur önskar du en scen genom 
att säga:
•	 Vem? - vilka karaktärer är närvarande?
•	 Var? - var äger scenen rum?
•	 När? - när i tiden utspelar sig scenen?

Scenerna faller oftast under en av kategorierna 
nedan. Det kan vara bra för spelarna att känna till 
dessa så att hen kan tydliggöra vilken sorts scen 
hen vill ha. Dock finns det goda chanser för att en 
scen börjar på ett sätt men slutar på ett annat.
•	 Rådsslagsscener – Rollpersonerna pratar 

ihop sig, delger varandra information eller tar 
beslut.

•	 Praktiska	 scener – Rollpersonerna utför 
något praktiskt men i stort sett odramatiskt.

•	 Dramatiska	 scener – Avgörande scener där 
dramatiska spänningar kommer upp till ytan 
och skapar konsekvenser för berättelsen.

inrama scenen
Spelaren vars tur det är börjar med att beskriva 
scenen så som hen ser den för sitt inre öga (som om 
man med ord skulle beskriva vad kameran visar 
i en film). Fokusera på någon detalj, personerna, 
platsen, atmosfären, känslan, lukter, ljud eller 
föremål. Därefter får de övriga spelarna addera 

varsin beskrivning för att hjälpa till att måla upp 
scenen.

helt spelledardrivet scensättande
Istället för att ha en turordning där varje spelare 
önskar varsin scen kan SL helt och hållet själv 
sköta inramandet och klippandet av scenerna (och 
då istället använda turordningen som stöd för 
att inte glömma bort att sätta någon i rampljuset 
under spelmötet).

Rollformuläret
identitet

•	 Spelare – Den som spelar rollpersonen
•	 Namn – Namnet på rollpersonen
•	 Social	 ställning – Vilken roll och yrke som 

rollpersonen har
•	 Vintrar – Rollpersonens ålder
•	 Signalement – Kort beskrivning av 

rollpersonen gällande sådant som inte täcks 
in av egenskapsbeskrivningarna

personliGhetsdraG

Rollpersonen börjar med tre karaktärsdrag men 
kommer kunna lägga till och ändra allteftersom 
kampanjen fortskrider. Varje gång man får XP för 
att ha spelat på ett personlighetsdrag gör man en 
markering i en cirkel intill detta. Läs mer under 
Erfarenhetspoäng i kommnde avsnitt.
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specialiseringar
3    6    9   12  15 10

analys
Bildning

läkekonst
skaldekonst
Övertalning

idrott
närkamp

skytte
skÖldteknik
vapenteknik

Jakt
orientering
smygteknik
Överlevnad

gårdshållning
handarBete
smideskonst

träslÖJd

k
u

n
sk

a
p

st
r

id
vi

ld
m

ar
k

a
r

Be
te

-
x

-1t
-1t

-
-
-

-1t
-1t
-1t
-1t

-
-
-

-1t
-1t
-1t
-1t

Beskrivningar10  15  20  25
styrka

fysik
smidighet

perception
intelligens

psyke
karisma

andlighet

k
r

o
pp

sJ
ä

l

sty
fys
smi
per
int
psy

kar
and

xp

Egenskaper

vapen
special

        :          +         +          ;

vapen
special

        :          +         +          ;

rustning
styrkekrav
special

hJälm
styrkekrav
special

skÖld
special

+

+
        :          +         +          ;

vapen
special

        :          +      X  ;  

initiativ
PER + PSY

STO + FYS + SMISTO + FYS + STY

STY / 2

STO + FYS + PSY

hälso-
poäng

storlek fÖr-
flyttning

Bär-
fÖrmåga

styrke-
Bonus

Fornsaga
 : egenskapen som handlingen förlitar sig på  

+ färdigheten som driver handlingen

 (lagarbete): den drivande karaktärens tärningspool  
+ alla assisterande karaktärers egenskapsvärden

 (samarbete) : den drivande karaktärens färdighetsvärde 
+ den assisterande karaktärens egenskapsvärde

 : (dubbla handlingar): den minsta tärningspoolen  
av de två handlingarna -1T

Färdigheter

Härklädnad

Kapacitetsvärden

Distansvapen

Närstridsvapen

rollperson relation frågeställningar

storlek

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

tråd frågeställningar

spelare
namn
social ställning
vintrar
signalement

Identitet

Personlighetsdrag

Persedlar Resurser

Förbundet

Berättelsen

fiGur r.1 - rollformulärets två sidor
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förbundet

En översikt över rollpersonens relationer till 
de övriga rollpersonerna. Förbundet är ett 
anteckningsfält för spelaren utan regelmekanisk 
funktion.
•	 Rollperson – Rollpersonens namn
•	 Relation – Hur du (som spelare) ser på 

relationen mellan rollpersonerna
•	 Frågeställningar – Vad du (som spelare) vill 

utforska när det gäller relationen mellan 
rollpersonerna

berättelsen

En översikt över de berättelsetrådar som utgör 
spelgruppens saga. Berättelsen är precis som 
förbundet ett anteckningsfält för spelare utan 
regelmekanisk funktion.
•	 Tråd – En passande titel på berättelsetråden
•	 Frågeställningar – Vad du (som spelare) vill 

utforska när det gäller den här berättelsetråden

persedlar

Viktiga föremål som rollpersonen bär med sig. 
Observera att det inte är meningen att man ska 
skriva ner praktiska föremål (mat, krus, säckar, 
filtar osv) utan föremål med affektionsvärde eller 

som är viktiga för berättelsen. STO avgörs med 
hjälp av följande tumregler:

sto föremål

1 (sådant som går att gömma i handen), 
kniv, liten sten, stenslunga, kastkniv

2 kortsvärd, påk, hammare, handyxa, lätt 
armborst, liten träsköld, (hjälm)

3 långsvärd, spikklubba, stridsyxa, kort 
pilbåge, rundsköld, kastspjut

4 spjut, trästav, långbåge, kroppssköld

resurser

Resurser är sådant som rollpersonen har tillgång 
till men som hen inte bär med sig. Rutan används 
huvudsakligen för de tillvalsregler som täcks i 
regelboken i kapitlet Säsongerna & ekonomin.

eGenskaper

Egenskaper har ett värde mellan 1-5 och 
kombineras med en färdighet när man gör 
färdighetsslag. Egenskaperna är uppdelade i 
kroppsliga och själsliga egenskaper (se figur 
2.1) vilket påverkar samarbetsformen om flera 
rollpersoner hjälps åt.
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beskrivningar
Beskrivningarna är till för spelarna ska kunna 
visualisera varandras rollpersoner samt för att 
ge egenskaperna en diegetisk betydelse. Man 
börjar med att skriva beskrivningar för två av sina 
egenskaper med högst värde och två av de med 
lägst värde. När man senare omsätter XP till ökade 
egenskapsvärden ändrar man beskrivningarna för 
de egenskaper man förbättrar.

kapacitetsvärden

•	 Initiativ – Ett värde mellan 2-10 som 
bestämmer turordningen på stridsnivån.

•	 Storlek – Ett värde mellan 3-5 (för människor).
•	 Bärförmåga – Ett värde mellan 5-15 som 

anger den sammanlagda storleken på den 
utrustning och persedlar som rollpersonen 
bär med sig.

•	 Förflyttningsförmåga – Ett värde mellan 
5-15 som anger det antal hexagoner på kartan 
som rollpersonen kan förflytta sig under en 
dagsmarsch. Används huvudsakligen i de 
tillvalsregler som täcks i regelboken i kapitlet 
Kartan. 

•	 Styrkebonus	(för	obeväpnade	attacker) – Ett 
värde mellan 0-2 som anger de extra skador 
som rollpersonen gör i obeväpnad närkamp.

•	 Hälsopoäng – Ett antal tomma rutor 
(mellan 5-15) som anger hur många skador 
rollpersonen tål. Läs mer under avsnittet 
Hälsotillstånd nedan.

färdiGheter

Färdigheterna har ett värde mellan 0-5 där 0 är 
något som man inte behärskar på egen hand och 5 
är något som man har lång och gedigen erfarenhet 
av.

specialiseringar
Specialiseringar är en fördjupning som man 
kan skaffa sig i varje färdighet. Eftersom inga av 
snabbstart-arketyperna har några specialiseringar 
täcks inte reglerna för specialiseringar här. De 
finns istället att läsa mer om i regelboken i kapitlet 
Egenskaper & färdigheter.

kropp själ
kraft styrka intelligens

motståndskraft fysik psyke
finess smidighet karisma

medvetenhet perception andlighet

fiGur 2.1 tabell - eGenskaperna
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utrustninG

Varje snabbstart-arketyp är lämpligt utrustad 
från början. Mer utrustning finns i regelboken i 
kapitlet Utrustning & föremål.

härklädnad
Härklädnad är den utrustning som rollpersonen 
bär för att minska risken att bli skadad i strid. Den 
består av följande:
•	 Rustning
•	 Hjälm
•	 Sköld – Ger utöver sitt RV möjlighet att 

blockera i strid. Blockeringar drivs av 
färdigheten: sköldteknik.

rustningsvärde
Härklädnadens skydd kommer i form av RV. RV 
är tudelat – det vänstra värdet är skyddet mot 
lindriga skador och det högra värdet är skyddet 
mot svåra skador. Vilket värde som gäller beror 
alltså på vilken skadetyp som motståndarens 
vapen orsakar. RV är den svårighetsgrad som 
motståndaren måste övervinna för att träffa med 
sin attack. När man beräknar sitt RV adderar man 
RV för hela härklädnaden enligt följande.

närstridsvapen
Närstridsvapen är uppdelade i två kategorier:
•	 Vapen – Attacker drivs av färdigheten: 

vapenteknik.
•	 Tillhyggen – Attacker drivs av färdigheten: 

närkamp.
•	 Obeväpnade	 attacker – Attacker drivs av 

färdigheten: närkamp.
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styrkebonus & handfattning
En rollperson kan i varje hand hantera ett föremål 
med STO upp till rollpersonens STY. Med två 
händer kan man därför hantera ett föremål upp 
till och med dubbla rollpersonens STY. Om 
rollpersonen däremot inte utnyttjar hela sin 
potential kan hen få en styrkebonus.
 Styrkebonus är ett tudelat värde där det 
vänstra värdet gäller för enhandsfattning och det 
högra värdet gäller för tvåhandsfattning.

skadeuppställningen
På rollformuläret finns en uppställning för varje 
vapen som anger hur många skador och vilken 
skadetyp  som en attack orsakar.

109

Strider & konflikter

svårt att förflytta sig mellan några av dem. I så fall 
kan man tydliggöra detta på stridskartan.

I föregående exempel tycker SL att den enda 
avgränsningen som behövs är mellan eldstadens 
sidor. Där över ska det inte gå att förflytta sig hur 
som helst. Om det sen skulle bli aktuellt att striden 
fortsätter utomhus räknas såklart husets väggar 
som avgränsningar.

vid
högsätet

höger om 
eldstaden

vänster om 
eldstadenvid ut-

gången

ut
om

hu
s

När slagfältet är uppritat sätter man ut lämpliga 
markörer som visar i vilken zon de deltagande 
karaktärerna står (exempelvis tärningar i olika 
färger).

Zonernas funktion
Zonerna är, rent spelmekaniskt, ett sätt att 
begränsa de valmöjligheter som stridens deltagare 
har. Handlingar som kräver kroppskontakt kan 
nämligen bara utföras ifall motståndaren har 
befunnit sig i samma zon som karaktären själv 
någon gång under stridsrundan (antingen under 
deklarationen eller resolveringen). Läs mer under 
avsnittet Förhindrande omständigheter.

Attacker i strid

Grundpremissen för alla attacker är att utfallets 
partal blir skadan som attacken orsakar, 
medan valören måste uppnå motståndarens 
rustningsvärde (RV). När någon blir skadad 
i strid avvärjs också en tärning från dennes 
lyckade tärningspar (vilket representerar att det 
är påfrestande att bli skadad samtidigt som man 
försöker göra något).

skadeberäkningen
När man beräknar skadan som en attack 
orsakar på en motståndare utgår man från 
tärningsparets partal. Därtill läggs vapnets/
tillhyggets skadebonus samt karaktärens 
styrkebonus (vänstra värdet vid enhandsfattning 
och högra värdet vid tvåhandsfattning). Summan 
av dessa blir det antal skador som ska markeras 
i motståndarens hälsomätare. Vilken skadetyp det 
rör sig om beror på vapnets/tillhyggets skadetyp. 
Beräkningen åskådliggörs genom en uppställning 
med symboler enligt nedan.

 :  +  +  ; 

antal skador skadetyp

partal skade-
bonus

styrke-
bonus

effekt:
skada

distansvapen
Distansvapen finns i följande två kategorier:
•	 Projektilvapen – T ex pilbågar. Rollpersonerna 

förutsätts alltid ha ammunition till sina 
projektilvapen. Attacker drivs av färdigheten: 
skytte.

•	 Kastvapen – Kastknivar, kastyxor och 
kastspjut. Efter att man attackerat med ett 
kastvapen måste man plocka upp vapnet 
för att kunna attackera med det igen. Ofta 
används de bara en gång som en första attack, 
för att sedan övergå till närstrid med ett annat 
vapen. Attacker drivs av färdigheten: idrott.

Det finns inga modifikationer för räckvidd så 
antingen bedömer SL att det finns en möjlighet att 
träffa eller så verkar det omöjligt.

RV mot lindrig skada:  =   +   +  

 
RV mot svår skada:  =   +   +  

fiGur 4.6 beräkninG av rustninGsvärde
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vapens specialeffekter
•	 Penetration	 +N - Penetration innebär att 

attackens valör räknas som N högre under 
jämförelsen mot motståndarens RV.

•	 Företräde	+N - Företräde innebär att attackens 
valör räknas som N högre under jämförelsen i 
utfallsturordningen.

erfarenhetspoänG

Erfarenhetspoäng får man efter varje spelmöte. 
När kapitlet är slut kan man omsätta dessa till 
förbättringar hos rollpersonen.

hur man erhåller Xp
I slutet av varje spelmöte erhåller varje rollperson:
•	 3 XP ifall spelaren närvarat vid spelmötet
•	 1 XP ifall spelaren inte deltagit
•	 1 XP för varje personlighetsdrag som man 

spelat på under spelmötet (dvs att man visat 
upp sitt personlighetsdrag, låtit det ta plats i 
berättelsen eller låtit det påverka rollpersonens 
val). Vid de personlighetdrag som man får XP 
för gör man också en markering i en cirkel.

•	 Ifall man sen har 5 markeringar vid ett 
personlighetsdrag ska man sudda ut de 
markeringarna. Därefter får man möjligheten 
att byta ut personlighetsdraget mot ett annat. 
Om man gör det får man ytterligare 5 XP 
(annars får man ingenting extra).

hur man omsätter Xp
När spelgruppen tycker att berättelsen kommit till 
en naturlig brytpunkt eller när man vill spola fram 
tiden en längre tid så gör man ett kapitelskifte. Vid 
kapitelskiftet får spelarna möjlighet att omsätta 
sina XP till följande förbättringar:

förbättring kostnad
egenskap nivån ∙ 5 XP
färdighet nivån ∙ 3 XP

specialisering 10 XP

Regelverket
tidsabstraktionerna

•	 Realtidsnivån – Abstraktionsnivån som råder 
under scenerna.

•	 Stridsnivån – Abstraktionsnivån som man 
går in på när en scen urartar i strid.

•	 Säsongsnivån – Abstraktionsnivån som råder 
under kapitelskiftet. Denna är en del av de 
tillvalsregler som täcks i regelboken i kapitlet 
Säsongerna & ekonomin.
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realtidsnivån

spelledarens roll i fiktionen
En av SLs stora uppgifter är att spela 
spelledarpersonerna (dvs de karaktärer 
som spelarna inte spelar). Förutom din 
improvisationsförmåga har du även konflikt-
trappan till hjälp (se figur 6.1). 
 En annan oerhört viktig uppgift är 
att berätta vad som följer av rollpersonernas 
handlingar. Det är här som man kan ta 
färdighetsslagen till hjälp (mer om detta under  
avsnittet Färdighetsslag nedan). De gångerna 
man inte känner att tärningsslagen behövs kan 
man gott låta bli.
 Om du i ditt övriga beskrivande 
och berättande känner att det du vill infoga i 
berättelsen är kontroversiellt eller att du känner 
dig osäker på ifall spelarna kommer gilla din idé, 
lägg då fram förslaget genom att säga ”kan det 
vara så att… ?”. Ifall spelarna gillar din idé så säger 
de troligen ”ja”, men om du märker att det väcker 
ogillande så kan du bara ta tillbaka förslaget och 

komma med ett annat (eller fråga dem om de har 
en bättre idé).

spelledarens roll vid spelbordet
SL har flera viktiga funktioner för själva 
rollspelsaktiviteten:
•	 Leda	 spelmötet – Detta finns beskrivet mer 

ingående i regelboken i kapitlet Spelmötet.
•	 Moderera	 samtalsutrymmet – Här finns 

turordningen till hjälp för att underlätta för 
gruppen att komma ihåg att låta varje spelare 
få vara centrum för rollspelsaktiviteten 
åtminstone vid något tillfälle under varje 
spelmöte. Fördela narrativ kontroll till de 
olika spelarna genom att ställa frågor till dem. 
Det är ett sätt att involvera även de som inte 
medverkar i den aktuella scenen.

•	 Svara	 på	 spelarnas	 frågor (eller bolla dem 
vidare till en annan spelare att få svara på).

•	 Skriva	 anteckningar (kring det som sker i 
berättelsen).

konfliktnivå egenskap för att
övertala/övertyga/förhandla egenskap för nedtrappning

våldsam (strid) (omöjligt) psyke
hotfull psyke karisma/psyke
neutral karisma/psyke karisma

vänskaplig karisma karisma
lojal (automatiskt mot SLPer) (redan längst ner på trappan)

fiGur 6.1 tabell - konflikttrappan



16

Snabbstart-regler

43

Hälsa & faror

markering skadetyp exempel på ursprung naturlig läketid

lindrig skada påkar, trubbiga tillhyggen,
slagsmål, fallskador

hälften av skadorna läker per natt 
(avrundat uppåt)

svår skada svärd, yxor, spjut, pilar 1 skada läker per dygn

kritisk skada inre skador, eld, köld alla skador läker till nästa säsong
(men orsakar bestående men)

Plötsligt kommer en av handelsmännens 
kumpaner till dennes räddning. Han har en kniv 
och Alf hinner inte undan. Alf tar 2 svåra skador 
av hugget. Alfs spelare Anna börjar då med att 
uppgradera de två lindriga skadorna längst till 
vänster så att de blir svåra. Därefter adderar hon 
de två lindriga skadorna igen. Effekten blir att de 
fyra lindriga skadorna skjutits till höger och gjort 
plats för de två svåra skadorna. Hälsomätaren ser 
då ut såhär:

uppgradera när de tomma rutorna är slut
När det inte finns fler tomma rutor att markera 
nya skador i, uppgraderas istället de lindrigaste 

skadorna ett steg. Undantaget är kritiska skador 
som uppgraderar lindriga skador direkt till 
kritiska (dvs två steg).

Alf i förra exemplet fortsätter att bli ansatt av de 
två lurendrejarna och han har tagit ytterligare 2 
lindriga skador, följt av 2 svåra. Först fylls alltså 
två av de tre tomma rutorna med lindriga skador, 
men när sedan de två svåra skadorna ska markeras 
finns bara en tom ruta kvar. Det innebär att den 
första svåra skadan markeras som vanligt men att 
den sista istället uppgraderar en lindrig skada till 
svår. Hälsomätaren ser därefter ut såhär:

fiGur 3.1 tabell - skadetYper

stridsnivån

Under stridsnivån blir spelet nästan brädspelslikt 
med mindre berättande och mer regelmekaniskt 
fokus. Läs mer under avsnittet Strid nedan. Ett 
par saker att känna till och komma ihåg:
•	 Observera att alla färdighetsslag är 

prestationer och att man inte kan använda 
några samarbetsformer.

•	 Glöm inte att hålla koll på antalet skador 
och de hälsotillstånd som leder till 
tärningsmodifikationer.

hälsotillstånd
De tre skadetyperna förklaras av figur 3.1. Lägg 
också märke till deras läketid. För att den naturliga 
läkningen ska fungera måste dock rollpersonerna 
vara inaktiva under hela läkeperioden.
 Skadorna fylls i från vänster till höger och 
markeras på så sätt att de svåraste skadorna alltid 
är längst till vänster.

-1

   mörbultad

Karaktären får -1T på alla färdighetsslag.

-1  -2  -3

   svårt skadad

Karaktären får -1T på alla färdighetsslag, ett 
för varje ruta av de tre sista som är ifyllda (kan 
kombineras med mörbultad).

-3

   döende

När karaktärens sista ruta är ifylld med svår skada 
kollapsar denne och förlorar medvetandet.

   död
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Hälsa & faror

markering skadetyp exempel på ursprung naturlig läketid

lindrig skada påkar, trubbiga tillhyggen,
slagsmål, fallskador

hälften av skadorna läker per natt 
(avrundat uppåt)

svår skada svärd, yxor, spjut, pilar 1 skada läker per dygn

kritisk skada inre skador, eld, köld alla skador läker till nästa säsong
(men orsakar bestående men)

Plötsligt kommer en av handelsmännens 
kumpaner till dennes räddning. Han har en kniv 
och Alf hinner inte undan. Alf tar 2 svåra skador 
av hugget. Alfs spelare Anna börjar då med att 
uppgradera de två lindriga skadorna längst till 
vänster så att de blir svåra. Därefter adderar hon 
de två lindriga skadorna igen. Effekten blir att de 
fyra lindriga skadorna skjutits till höger och gjort 
plats för de två svåra skadorna. Hälsomätaren ser 
då ut såhär:

uppgradera när de tomma rutorna är slut
När det inte finns fler tomma rutor att markera 
nya skador i, uppgraderas istället de lindrigaste 

skadorna ett steg. Undantaget är kritiska skador 
som uppgraderar lindriga skador direkt till 
kritiska (dvs två steg).

Alf i förra exemplet fortsätter att bli ansatt av de 
två lurendrejarna och han har tagit ytterligare 2 
lindriga skador, följt av 2 svåra. Först fylls alltså 
två av de tre tomma rutorna med lindriga skador, 
men när sedan de två svåra skadorna ska markeras 
finns bara en tom ruta kvar. Det innebär att den 
första svåra skadan markeras som vanligt men att 
den sista istället uppgraderar en lindrig skada till 
svår. Hälsomätaren ser därefter ut såhär:

fiGur 3.1 tabell - skadetYper

färdiGhetsslaG

Det är viktigt att du som SL förstår att du inte ska 
be spelarna slå färdighetsslag för vad som helst. 
De flesta situationer kräver inga färdighetsslag 
– det är först när du och spelarna eller spelarna 
sinsemellan inte kommer överens om hur något 
ska gå som du ber dem slå tärning! Såhär fungerar 
det:

1) när slår man färdighetsslag?
Be bara en spelare att slå färdighetsslag ifall svaret 
på båda av följande påståenden är ”ja”:
•	 Både framgång och motgång är intressanta 

resultat
•	 Handlingen är svår att utföra, eller det finns 

ett motstånd som gör det svårt

2) intentionen
Dubbelkolla så att spelaren klargjort intentionen 
bakom handlingen - annars fråga vad intentionen 
är!

3) tärningspoolen
Kombinera en relevant egenskap med en relevant 
färdighet (ta eventuellt hjälp av figur R.2 - R.3). 
Kom ihåg:
•	 En tärningspool kan aldrig vara större än 10T.
•	 Om en annan karaktär gör aktivt motstånd 

gäller reglerna för motstånd (hoppa i så fall 
vidare till avsnittet Motståndsslag nedan), 
annars är det en prestation (som fortsatt 
beskrivs här).

•	 Glöm inte tärningsmodifikationerna till följd 
av hälsotillstånd.

Flera rollpersoner kan hjälpas åt med en handling 
och det finns då två olika samarbetsformer.
•	 Handlingar som förlitar sig på kroppsliga 

egenskaper tillåter lagarbete (för 2 eller fler 
karaktärer):

 (lagarbete): den drivande 
karaktärens tärningspool + 
alla assisterande karaktärers 
egenskapsvärden

•	 Handlingar som förlitar sig på själsliga 
egenskaper tillåter samarbete (endast för 2 
karaktärer):

 (samarbete) : den drivande 
karaktärens färdighetsvärde + 
den assisterande karaktärens 
egenskapsvärde

Beskrivningar av och metoder för specifika 
handlingar finns i regelboken:
•	 Hälsa, överlevnad m m finns i kapitlet Hälsa 

& faror (s 42).
•	 Stridshandlingar och övertalning finns i 

kapitlet Strider & konflikter (s 96).
•	 Alla andra handlingar finns i kapitlet Övriga 

handlingar (s 214).
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4) utfallet
Leta par i utfallet. Ju högre siffra paret visar 
(valören) och ju fler tärningar som visar samma 
siffra (partalet) desto mer framgångsrik är 
handlingen (se figur 5.1).
•	 Valör - symboliserar kvaliteten på handlingen. 

Finns det en svårighetsgrad på tärningsslaget 
måste valören uppnå eller överstiga denna för 
att slaget ska lyckas.

•	 Partal - symboliserar exceptionellt 
utförande (t ex särskilt snabbt eller särskilt 
verkningsfullt).

Olika handlingar kan uppnå olika effekter:
•	 Insikter - spelaren får ställa frågor till SL. 

Partalet blir antalet frågor.
•	 Skada - orsakar skador på varelser/föremål. 

Partalet blir antalet skador, valören måste 
uppnå målets RV (kolla utrustningen på 
rollformuläret).

•	 Läka/reparera - tar bort lindringa eller svåra 
skador från varelser/föremål. Partalet blir 
antalet läkta/reparerade skador.

•	 Avvärja - ta bort tärningar från någon annans 
utfall (främst blockering i strid). Partalet blir 
antalet tärningar som får tas bort från målets 
tärningspool.

•	 Framgång - att uppnå övriga intentioner (som 
faller utanför de ovanstående effekterna).

5) tolka utfallet

partal resultatet kan inledas med
< 2 ”Ja, men däremot...” / ”Nej, därför att...”
2 ”Ja”

> 2 ”Ja, och dessutom...”

Efter ett tärningsslag förändras alltid situationen 
(man slår bara en gång per situation). SLs verktyg 
här är s k komplikationer. När ett färdighetsslag 
misslyckas så får du introducera en komplikation 
med syftet att driva handlingen framåt så att 
rollpersonerna inte bara står kvar och stampar. 
Här är ett par exempel på komplikationer (men 
det står SL fritt att improvisera fram egna):
•	 de upptäcker något oroväckande (ett förebud 

om vad som komma skall)
•	 de ställs inför ett svårt beslut (gärna moraliskt)
•	 ett hot närmar sig (eller att dolda faror skaffar 

sig ett övertag)
•	 de förlorar något eller något går sönder (t ex 

en persedel eller resurs)
•	 handlingen slår tillbaka på dem själva
•	 någon försätts i knipa
•	 de blir ertappade eller upptäcker att deras tid 

på nuvarande plats håller på att rinna ut
•	 målet försvinner utom räckhåll (t ex någon 

som flyr eller får förstärkning)

69

Handlingar & 
färdighetsslag

 valör

Valören är helt enkelt den siffra som tärningsparet 
visar. 

valören avgör kvaliteten
Valören på paret bestämmer kvaliteten på den 
utförda handlingen. Par i ettor är exempelvis 
den minsta möjliga framgången man kan ha och 
innebär att målet med handlingen nätt och jämnt 
uppnåtts men att utförandet är under all kritik. 
Att ha hög valör är viktigast när tärningsslaget 
har en svårighetsgrad (läs mer under avsnittet Att 
förändra oddsen).

 partal

Det antal tärningar som ett tärningspar består 
av kallas partal. I Fornsaga innefattar begreppet 
par även triss, fyrtal osv. Ett vanligt par med två 
tärningar har således partal:2, triss har partal:3, 
fyrtal har partal:4 osv. På det här viset kan alla 
tärningspar skrivas som partal × valör.
 

 ”Två tior” skrivs som 2×10 (där partalet är 2 och 
valören är 10), ”tre tvåor” skrivs som 3×2, ”fyra 
sjuor” skrivs som 4×7 osv.
  Utfallet i figur 5.1 kan nedtecknas som 
{3×5, 2×8, 9, 1}.

fiGur 5.1 från tärninGspool till utfall

3 ×
 2 ×

: 7T

valör

tärningspool utfall

partal
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69

Handlingar & 
färdighetsslag

 valör

Valören är helt enkelt den siffra som tärningsparet 
visar. 

valören avgör kvaliteten
Valören på paret bestämmer kvaliteten på den 
utförda handlingen. Par i ettor är exempelvis 
den minsta möjliga framgången man kan ha och 
innebär att målet med handlingen nätt och jämnt 
uppnåtts men att utförandet är under all kritik. 
Att ha hög valör är viktigast när tärningsslaget 
har en svårighetsgrad (läs mer under avsnittet Att 
förändra oddsen).

 partal

Det antal tärningar som ett tärningspar består 
av kallas partal. I Fornsaga innefattar begreppet 
par även triss, fyrtal osv. Ett vanligt par med två 
tärningar har således partal:2, triss har partal:3, 
fyrtal har partal:4 osv. På det här viset kan alla 
tärningspar skrivas som partal × valör.
 

 ”Två tior” skrivs som 2×10 (där partalet är 2 och 
valören är 10), ”tre tvåor” skrivs som 3×2, ”fyra 
sjuor” skrivs som 4×7 osv.
  Utfallet i figur 5.1 kan nedtecknas som 
{3×5, 2×8, 9, 1}.

fiGur 5.1 från tärninGspool till utfall

3 ×
 2 ×

: 7T

valör

tärningspool utfall

partal

motståndsslaG

Motstånd uppkommer i situationer där 
flera karaktärer i samma stund försöker 
åstadkomma varsitt ömsesidigt uteslutande mål  
(dvs att bara den ene av dem kan uppnå sitt mål).
 Den här typen av situationer löses med  
s k motståndsslag. Då slår alla inblandade karaktärer 
sina färdighetsslag samtidigt, varpå den med bäst 
utfall vinner (dvs lyckas med sitt mål). De övriga 
förlorar/misslyckas. Observera att man här kan 
vinna över sin motståndare även fast man inte får 
något par i utfallet.

att utröna vinnaren i ett motståndsslag
För att avgöra vem som vinner ett motståndsslag 
tittar man på 5 utslagskriterier:
1. högst partal (på bästa paret)
2. högst valör (på bästa paret)
3. bästa övriga par (enligt samma princip som 

ovan)
4. högst valör bland parlösa tärningar
5. högst valör med 1T10

Man går bara så långt som man behöver för att 
kunna urskilja en vinnare. Är det bara en rollperson 
som har partal:4 medan motståndaren/-na har 
lägre så behöver man aldrig titta på valören.
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strid

När så någon beskriver att en karaktär försöker 
angripa en annan har striden inletts och spelet 
går in på stridsnivån. Härifrån följer nu spelet en 
särskild procedur som beskrivs nedan.

initiativturordningen
I stridens början upprättas initiativturordningen,  
dvs den ordning i vilken stridens deltagare 
deklarerar sina handlingar. Initiativturordningen 
kan med fördel upprättas med hjälp av kort (eller 
lappar i storlek med spelkort).
 Under själva initiativupprättandet skrivs 
de deltagande karaktärernas namn på varsitt 
kort tillsammans med deras initiativvärde, och 
läggs i ordning från lägst till högst initiativvärde 
(om två eller fler karaktärer har samma värde 
blandas korten inbördes och adderas därefter 
till högen, så att den med lägst värde deklarerar 
först). Initiativturordningen gäller sedan för varje 
stridsrunda resten av striden.
 Första stridsrundan har stridens 
initiativtagare fördel. Man börjar då nämligen 
med att bläddra igenom turordningen tills stridens 
initiativtagare kommer upp. De karaktärer som 
har lägre initiativ än henom har då bläddrats 
förbi och de får därför inte utföra någon handling 
i första stridsrundan (då de inte hinner reagera 
tillräckligt snabbt).

stridsrundan
I stridens hetta händer väldigt mycket under väldigt 
kort tid (vilket är anledningen till att stridsnivån 
behövs). Ordningen i vilken olika saker inträffar 

samt när varje karaktär har möjlighet att reagera 
på händelseförloppet är då av stor vikt, därför 
bryts spelet på traditionellt vis ner i stridsrundor. 
Stridsrundan har två faser:
1.	 Deklaration (enligt initiativturordningen)
2.	 Resolvering (enligt utfallsturordningen)

Efter resolveringen återställs initiativturordningen 
genom att slänghögen vänds upp och bildar 
turordningen för nästa stridsrunda. Därefter 
börjar nästa stridsrunda med en ny deklaration.

deklaration
Under deklarationsfasen utför varje spelare  (enligt 
initiativturordningen) följande moment:
1.	 Deklarera	vad	karaktären	försöker	utföra.
2.	 Slå	färdighetsslaget.
3.	 Spara	 tärningsparen.	 Lägg alla tärningar 

som utgör par, åt sidan. De kommer sedan att 
användas vid resolveringen (om spelgruppen 
bara har ett fåtal tärningar att tillgå kan man 
istället anteckna tärningsparens partal och 
valör på ett papper).

resolvering
När alla karaktärer har deklarerat går man in 
på resolveringsfasen. Observera nu att inga 
handlingar ännu har utförts - nu ser man bara 
vilka handlingar som är på väg att hända. Det 
finns dock ännu risk att detta förändras under 
resolveringen (till följd av avvärjningar).
 Anledningen till att stridsrundan delas upp 
i deklaration och resolvering är att handlingarna 
ska kunna spelas ut i en annan ordning än de 
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deklarerats, och istället inträffa beroende på 
handlingarnas framgång. Denna ordning kallas 
utfallsturordningen och kommer att variera mellan 
stridsrundorna (eftersom täringsutfallen kommer 
att bli olika).

utfallsturordningen
Utfallsturordningen skiljer sig alltså från 
initiativturordningen och bestämmer i vilken 
ordning karaktärernas handlingar spelas ut. 
Ordningen utläses från karaktärernas sparade 
tärningspar (som de har kvar från tärningsutfallet 
under deklarationen). På ett liknande sätt som 
vid motståndsslag tittar man sen på ett antal 
utslagskriterier för att bedöma vilken karaktär 
som har bäst utfall och därmed spelar ut sin 
handling härnäst:
1. högst partal (på bästa paret)
2. högst valör (på bästa paret) - glöm inte när 

något vapen har företräde!
3. den som deklarerade först

Man tittar alltså först på vilken karaktär som har 
högst partal på sitt bästa par. Ifall flera karaktärer 
har samma partal, tittar man istället på vem av 
dessa som har högst valör (på detta par). Ifall det 
fortfarande är oavgjort mellan flera karaktärer är 
det den av dem som deklarerat först som också 
spelar ut sin handling härnäst (en av de få fördelarna 
med att vara tidigt ute i initiativturordningen).

 När man identifierat vem som står på 
tur i utfallsturordningen är det dags att resolvera 
dennes handlingar enligt följande struktur:
1.	 Tilldela	 handlingen	 ett	 tärningspar. Ifall 

karaktären har flera lyckade tärningspar väljs 
vilket par som ska användas till handlingen. 
Har rollpersonen inga lyckade par så 
misslyckas handlingen.

2.	 Kontrollera	 svårighetsgrader. Ifall valören 
på det valda tärningsparet inte uppnår 
handlingens svårighetsgrad misslyckas 
handlingen. Glöm inte när något vapen har 
penetration!

3.	 Utdela	 skador	 för	 attacker. Om det finns 
lyckade attacker: Beräkna hur många skador 
attacken orsakar på målet, markera dessa i 
målets hälso-/hållbarhetsmätare och avvärj 
sedan en tärning från målets/motståndarens 
tärningsutfall. Detta representerar det 
oerhörda störningsmomentet som det är 
att bli skadad när man försöker göra något. 
Observera att detta kan göra att motståndaren 
hamnar ännu längre bak i utfallsturordningen 
eller att hens handling misslyckas helt!

4.	 Tolka	 resultatet. Berätta kort hur resultatet 
tar sig uttryck i berättelsen.

5.	 Lägg	 tillbaka	 tärningarna. För att visa att 
man inte längre är med i resolveringen läggs 
tärningarna tillbaka i tärningshögen.
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211

Spelledarreferenser

förled efterled
t100 könsneutrala t10 kvinnor män könsneutrala

1 Al- / alf- / Alm- 1 -a / -ma / -na / -va -alf / -olf / -ulf -frid
2 arn- 2 -borg -ar / -mar / -nar / -var -laug / -lög
3 Berg- 3 -frida -björn
4 dag- 4 -gerd -e / -ve
5 Ed- / Id- 5 -hild -finn
6 Frid- / Fride- 6 -ny -fred
7 Gud- 7 -unn -leif
8 Gun- 8 -veig -sten / -stein
9 Holm- 9 -vi / vild -tor
0 Ing- / Yng- / inge- 0 -vor -vald / -vard

10 Is-
20 odd-
30 Ragn-
40 Run-
50 rut-
60 Sig-
70 Stein- / sten-
80 tor-
90 Val-
00 Ås- / As-

fiGur 13.9 tabell - namnGeneratorn

fiGur 13.10 - fler vanliGa könsneutrala namn

Bergljot
Fastlaug

Geirlaug
Gottfrid

Hallfrid
Snöfrid

212

Trettonde kapitlet

fiGur 13.11 - fler vanliGa kvinnonamn

Agda
Alvdis
Anja
Asta
Astrid
Audun
Björga
Bodil
Bolla
Borghild
Botvi
Brunhild
Disa
Disälv
Dunhild
Edla
Eindrid
Eivor
Ellida
Elma
Embla
Erna
Estrid
Freja
Frejdis
Frigg
Geirny
Geirrid
Geirunn
Gerda

Gertrud
Ginna
Gisla
Greta
Grimhild
Gudrid
Gulli / Gullvi
Gullveig
Gunnel
Gyda
Görel
Halla
Hallbera
Halldis
Hallveig
Hedda
Hedvig
Helga
Helmtrud
Helny
Herdis
Hervor
Hilda
Hildegard
Hillevi
Hilma
Hjördis
Hulda
Ida
Idun

Inger
Ingrid
Irma
Jorfrid
Jorid
Jorunn
Katla
Kettilrid
Liv
Lo
Lova
Lovisa
Lycke
Magnhild
Malva
Margot
Meja
Moa
Nanna
Nora
Orny
Rakel
Randi / Randvi
Rannveig
Ravnhild
Reidun
Revna
Rigmor
Ronja
Saga

Signe
Sigrid
Sigurborg
Sigyn
Siv
Solveig
Sonja
Sunniva
Svanhild
Tekla
Tonje
Tonna
Torelv
Torgun
Torid
Tova
Tove
Turid
Tuva
Tyra
Ulla
Undis
Vanja
Vigdis
Vilda
Vildis
Vilma
Ylva
Yrsa
Åse

213

Spelledarreferenser

Agne
Ale
Alfred
Algot
Are
Arild
Arvid
Asker / Asgeir
Assar
Atle
Birger
Birk
Blotolf
Bo
Bork
Botulf
Botvid
Brage
Bratt
Bror
Brynolf
Bödvar
Börje
Dan
Dirk
Dromund
Edvin
Egil
Einar
Elmer

Elof
Enar
Erik
Erling
Esbjörn
Eskil
Fingal
Fjalar
Folke
Frej
Fritjof / Fridtjuv
Frode
Gisle
Gorm
Grane
Grim
Gunder
Guttorm
Göte
Halvar
Harald
Helge
Helmer
Hilding
Hjalmar
Hjalte
Holger
Hugleik
Håkan
Hårek

Håvard
Illuge
Ingjald
Ivar
Jerker
Joar
Jon
Jödur
Karle
Kjell
Knut
Kolbjörn
Kåre
Lage
Manfred
Mård
Njal
Njord
Ofeig
Ol / Ole
Olaf / Olof / Olov
Olve
Orm
Orvar
Ottar
Ralf
Reidar
Roald
Rolf
Rudolf

Rutger
Sigurd
Snorre
Stig
Sture
Styr
Sune
Sverker
Såm
Sölve
Tage
Tjalve
Tord
Torgeir
Torkel
Tormod
Toste
Trond
Truls
Tryggve
Ubbe
Ulrik
Vidar
Vilmer
Vimar
Åke
Örjan
Örn
Östen
Öyvind

fiGur 13.12 - fler vanliGa mansnamn
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211

Spelledarreferenser

förled efterled
t100 könsneutrala t10 kvinnor män könsneutrala

1 Al- / alf- / Alm- 1 -a / -ma / -na / -va -alf / -olf / -ulf -frid
2 arn- 2 -borg -ar / -mar / -nar / -var -laug / -lög
3 Berg- 3 -frida -björn
4 dag- 4 -gerd -e / -ve
5 Ed- / Id- 5 -hild -finn
6 Frid- / Fride- 6 -ny -fred
7 Gud- 7 -unn -leif
8 Gun- 8 -veig -sten / -stein
9 Holm- 9 -vi / vild -tor
0 Ing- / Yng- / inge- 0 -vor -vald / -vard

10 Is-
20 odd-
30 Ragn-
40 Run-
50 rut-
60 Sig-
70 Stein- / sten-
80 tor-
90 Val-
00 Ås- / As-

fiGur 13.9 tabell - namnGeneratorn

fiGur 13.10 - fler vanliGa könsneutrala namn

Bergljot
Fastlaug

Geirlaug
Gottfrid

Hallfrid
Snöfrid

212

Trettonde kapitlet

fiGur 13.11 - fler vanliGa kvinnonamn

Agda
Alvdis
Anja
Asta
Astrid
Audun
Björga
Bodil
Bolla
Borghild
Botvi
Brunhild
Disa
Disälv
Dunhild
Edla
Eindrid
Eivor
Ellida
Elma
Embla
Erna
Estrid
Freja
Frejdis
Frigg
Geirny
Geirrid
Geirunn
Gerda

Gertrud
Ginna
Gisla
Greta
Grimhild
Gudrid
Gulli / Gullvi
Gullveig
Gunnel
Gyda
Görel
Halla
Hallbera
Halldis
Hallveig
Hedda
Hedvig
Helga
Helmtrud
Helny
Herdis
Hervor
Hilda
Hildegard
Hillevi
Hilma
Hjördis
Hulda
Ida
Idun

Inger
Ingrid
Irma
Jorfrid
Jorid
Jorunn
Katla
Kettilrid
Liv
Lo
Lova
Lovisa
Lycke
Magnhild
Malva
Margot
Meja
Moa
Nanna
Nora
Orny
Rakel
Randi / Randvi
Rannveig
Ravnhild
Reidun
Revna
Rigmor
Ronja
Saga

Signe
Sigrid
Sigurborg
Sigyn
Siv
Solveig
Sonja
Sunniva
Svanhild
Tekla
Tonje
Tonna
Torelv
Torgun
Torid
Tova
Tove
Turid
Tuva
Tyra
Ulla
Undis
Vanja
Vigdis
Vilda
Vildis
Vilma
Ylva
Yrsa
Åse

213

Spelledarreferenser

Agne
Ale
Alfred
Algot
Are
Arild
Arvid
Asker / Asgeir
Assar
Atle
Birger
Birk
Blotolf
Bo
Bork
Botulf
Botvid
Brage
Bratt
Bror
Brynolf
Bödvar
Börje
Dan
Dirk
Dromund
Edvin
Egil
Einar
Elmer

Elof
Enar
Erik
Erling
Esbjörn
Eskil
Fingal
Fjalar
Folke
Frej
Fritjof / Fridtjuv
Frode
Gisle
Gorm
Grane
Grim
Gunder
Guttorm
Göte
Halvar
Harald
Helge
Helmer
Hilding
Hjalmar
Hjalte
Holger
Hugleik
Håkan
Hårek

Håvard
Illuge
Ingjald
Ivar
Jerker
Joar
Jon
Jödur
Karle
Kjell
Knut
Kolbjörn
Kåre
Lage
Manfred
Mård
Njal
Njord
Ofeig
Ol / Ole
Olaf / Olof / Olov
Olve
Orm
Orvar
Ottar
Ralf
Reidar
Roald
Rolf
Rudolf

Rutger
Sigurd
Snorre
Stig
Sture
Styr
Sune
Sverker
Såm
Sölve
Tage
Tjalve
Tord
Torgeir
Torkel
Tormod
Toste
Trond
Truls
Tryggve
Ubbe
Ulrik
Vidar
Vilmer
Vimar
Åke
Örjan
Örn
Östen
Öyvind

fiGur 13.12 - fler vanliGa mansnamn
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färdigheter kroppsliga egenskaper
kunskap stY fYs smi per

analys •	 inse något genom observation

bildning

läkekonst

•	 förhindra en blödning

skaldekonst

övertalning

arbete stY fYs smi per
gårdshållning •	 sköta gården

handarbete

smideskonst •	 framställa järn

träslöjd
•	 framställa tjära/virke

vildmark stY fYs smi per

jakt •	 jaga villebråd •	 oskadliggöra en fälla •	 spåra en varelse

orientering •	 inse något om sin omgivning

smygteknik

(inom hörhåll)
•	 smyga förbi någon
•	 stjäla något från någon

(utom hörhåll men inom synhåll)
•	 smyga förbi någon
•	 stjäla något från någon
•	 kamouflera / gömma sig
•	 dölja / gömma något

överlevnad
•	 Fiska / leva av skogens skafferi
•	 förhindra köldskador
•	 förhindra svält

strid stY fYs smi per

idrott

•	 bryta arm med någon
•	 flytta/lyfta något tungt

•	 springa ikapp med någon
•	 springa ikapp någon med 

försprång
•	 fly (med försprång) från någon
•	 göra en längre förflyttning i 

strid

•	 klättra
•	 hoppa långt/högt
•	 gå balansgång
•	 fånga ett fallande föremål

•	 kasta prick
•	 attackera med kastvapen

närkamp
•	 hålla fast en motståndare
•	 ta sig ur en fasthållning
•	 brottas med någon

•	 attackera obeväpnad
•	 attackera med tillhygge

•	 avväpna en motståndare

skytte •	 skjuta prick
•	 attackera med projektilvapen

sköldteknik •	 skydda någon mot attacker

vapenteknik •	 attackera med vapen

fiGur r.2 tabell - handlinGar som förlitar siG på kroppsliGa eGenskaper
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färdigheter själsliga egenskaper
kunskap int psY kar and

analys •	 inse något genom intuition

bildning •	 inse något genom kunskap
•	 inse något om runskrift

•	 utöva trolldom

läkekonst

•	 vårda en sängliggande karaktär
•	 skapa läkemedel
•	 skapa botemedel
•	 förgifta någon
•	 skapa motgift
•	 inse något om läkekonst

skaldekonst
•	 inse något om skaldekonst •	 framföra ett kväde som gåva

•	 övertala med ett kvädes 
budskap

•	 utöva trolldom

övertalning

•	 inse något om retorik (sociala konflikter på neutral, 
hotfull eller våldsam nivå) 
•	 förhandla med någon om 

något
•	 övertala någon
•	 övertyga någon
•	 trappa ned konflikten

(sociala konflikter på vänskaplig 
eller neutral nivå)
•	 förhandla med någon om 

något
•	 övertala någon
•	 övertyga någon
•	 trappa ned konflikten

arbete int psY kar and
gårdshållning •	 inse något om gårdshållning •	 fånga in och tämja ett vilddjur

handarbete
•	 reparera tyg- och läderföremål
•	 inse något om tyg- och läder-

föremål

•	 framställa vadmal
•	 tillverka tyg- och läderföremål

smideskonst •	 reparera metallföremål
•	 inse något om metallföremål

•	 tillverka metallföremål

träslöjd
•	 bygga större träkonstruktioner
•	 reparera träföremål
•	 inse något om träföremål

•	 tillverka träföremål

vildmark int psY kar and

jakt •	 sätta upp en fälla
•	 inse något om jakt/villebråd

orientering •	 inse något om orientering/
kartan

smygteknik

•	 inse något om smygteknik/
stöld

•	 Bära förklädnad

överlevnad
•	 inse något om överlevnad

strid int psY kar and

idrott

•	 inse något om idrott

närkamp
•	 inse något om närkamp

skytte •	 inse något om skytte

sköldteknik •	 inse något om sköldteknik

vapenteknik •	 inse något om vapen/vap-
enteknik

fiGur r.3 tabell - handlinGar som förlitar siG på själsliGa eGenskaper
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15

Inledning

fiGur 1.2 sYmbolförteckninG

föremål

  vapen

  tillhygge

  projektilvapen

  ammunition

  kastvapen

  obeväpnad

  rustning

  hjälm

  sköld

föremålsvärden

  skadetyp

  materialvärde (MV)

  storlek (STO)

  hållbarhetspoäng (HP)

  skadebonus

 rustningsvärde (RV)

kapacitetsvärden

  initiativ

  storlek (STO)

  bärförmåga

  förflyttningsförmåga

  hälsopoäng (HP)

  styrkebonus

  erfarenhetspoäng (XP)

tärningsslag

  prestation

  motstånd

  fara

effekter

  framgång

  insikt

  skada

  läkning/reparation

  avvärjning

  framställning

  tillverkning

  misslyckande

övrigt

  tärningspool

  svårighetsgrad (SG)

  partal

  valör


