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1 Du är snickare. Förra året fick du tag på ett par stockar av olivträ. Det sålde 

som smör i solen. Nu vill du få tag på en handelsman som skall resa söderut 

så att han kan köpa med sig en 3-4 båtlaster tillbaka. 

 

2 Du är skeppsmästare (kapten) och har hand om två båtar. Dessvärre har den 

ena båtens besättning bosatt sig på Island nu så du letar efter folk som är 

villiga att föra en av dina båtar samt efter någon handelsman som kan tänkas 

att hyra dina båtar. 

 

3 Du är hövding över ett par familjer som bor väster om Gorm. Din familj är 

duktiga på att jaga och nu har lyckats att få ihop så mycket skinn att det fyller 

en båt. Du vill få någon att frakta dem till frankernas land. 

 

4 Du har släktingar i England och du måste hitta någon som kan tänkas föra 

dig dit. 

 

5 Du har släktingar i England och du måste hitta någon som kan tänkas föra 

dig dit. 

 

6 Du har släktingar i England och du måste hitta någon som kan tänkas föra 

dig dit. 

 

7 Du har släktingar i England och du måste hitta någon som kan tänkas föra 

dig dit. 

 

8 Du har släktingar i England och du måste hitta någon som kan tänkas föra 

dig dit. 

 

9 Du har släktingar i England och du måste hitta någon som kan tänkas föra 

dig dit. 

 

10 In våras råkade du i bråk med (11)____________ eftersom han hade hånat 

din ätt inför tinget och påstått att du gjorde närmanden mot hans syster, vilket 

inte var sant. Ni gick en omgång holmgång som du förlorade. Ikväll tänker 

du håna hans ätt så att han utmanar dig på en omgång holmgång igen. Den 

här gången tänker du visa honom vem som är bäst på att svinga ett svärd. 

 

11 För ett halvår sedan tyckte du(10)_____________ gjorde närmande mot din 

syster. Du tog upp det inför tinget och hånade han och hans familj. Du blev 

utmanad på en omgång holmgång som du vann. Ikväll tänker du fortsätta att 

håna hans familj så att han utmanar dig på holmgång. Du vet ju redan att du 

är bäst på svärdsfäktning. 



12 Du är skeppsmästare och har precis blivit hyrd av (13)___________ för att 

segla honom och hans kamrater till Särkland där de tänker ta värvning. Du 

letar efter en handelsman som kan tänkas följa med och ta med sig varor hem 

igen. Det är lite svårt eftersom din förra båt sjönk utanför England och din 

förförra blev överfallen av arabiska pirater. 

 

13 Du tänker segla till Särkland med dina kamrater (14)____________, 

(15)____________, (16)___________, (17)____________, 

(18)______________, (19)____________ och (20)___________ för att hyra 

ut er som legosoldater till sultanen. Du har hyrt (12)___________ till att 

segla er dit på hans skepp. Du leder gruppen och skall idag försöka övertyga 

Gorm att han och hans kamrater bör följa med så att du kan uppfylla den 

utlovade kvoten på 15 legosoldater. Gorms gäng är ju kända för att kunna 

slåss och strida. Du måste övertala honom i kväll eftersom du har lovat 

sultanens sändebud (21)______________ att ni skall vara där innan 

midvinterbloten. 

 

14 Du skall följa med (13)_____________ till Särkland för att ta värvning i 

sultanens armé. Innan du reser dit vill du först besöka dina släktingar på 

Island för att ta emot ett arv från din rike farbror som har dött. Därför du 

måste antingen övertala (13)____________ att fördröja resan eller om inte 

det går får du se till att den fartygskapten han har hyrt försinkar avresan lite 

grann. Naturligtvis får han i så fall kompensation när du kommer tillbaks 

från Island. 

 

15 Du skall följa med (13)_____________ till Särkland för att ta värvning i 

sultanens armé. Men du vägrar att följa med om (16)_____________ också 

skall följa med. En mer oduglig och lat människa får man leta efter. Du måste 

övertala (13)______________ om att (16)__________________ skall 

stanna hemma. 

 

16 Du skall följa med (13)_____________ till Särkland för att ta värvning i 

sultanens armé. Nu är det så här att (15)_____________ tänker också följa 

med på resan och det är lite besvärligt eftersom han vet hur lat och oduglig 

du egentligen är. Du måste övertala (15)_____________ om att du verkligen 

tänker skärpa dig nu och att han absolut inte får nämna detta för 

(13)______________. 



17 Du skall följa med (13)_____________ till Särkland för att ta värvning i 

sultanens armé. Då är det bäst att man vet så mycket som möjlig om landets 

seder och bruk. Du vet att ikväll har Gorm även gäster från Särkland. Prata 

mycket med dem och försök lista ut hur det går till där nere. Du kanske till 

och med kan hitta en kvinna från detta land som du kan gänga dig med och 

erbjuda skydd under resan tillbaks. 

 

18 Du skall följa med (13)_____________ till Särkland för att ta värvning i 

sultanens armé. Du vet att ni skall segla med (12)____________ skepp. Du 

vet också att han är en otursförföljd kapten vars skepp alltid sjunker eller blir 

utsatta för pirater och sjöodjur. Du måste övertala (13)____________ att 

hyra en annan skeppsmästare. 

 

19 Du skall följa med (13)_____________ till Särkland för att ta värvning i 

sultanens armé. Egentligen vill du bara komma från detta land eftersom du 

står i pengaskuld till så många att du inte kan komma ihåg dem allihop. Du 

måste se till att varken (13)______________ eller några av de han har hyrt 

talar om att du tänker resa till Särkland. 

 

20 Du skall följa med (13)_____________ till Särkland för att ta värvning i 

sultanens armé. 

 

21 Du är ett sändebud från din sultan Absin D'halla Ab Khermmen Ab 

Merhammin som har kommit hit för att sett till att (13)____________ håller 

sitt löfte och samlar ihop minst 15 legosoldater. Han har lovat dig att före 

midvinterbloten skall de befinna sig i ditt hemland. Det innebär att han snart 

måste segla. Vad han inte vet är att du måste godkänna varje soldat innan 

avresan. Det är bäst att du talar om det för honom nu ikväll så att du kan 

börja kontrollera deras kunskaper om etikett och svärdsfäktning. 

 

22 För tre år sedan kristnades du och har sedan den tiden blivit mer och mer 

frälst. Du har tjänat så mycket pengar att du vill bygga en kyrka här i trakten. 

Tyvärr är inte så många kristna här så det har mött ett viss motstånd. Ikväll 

måste du försöka övertala Gorm att det kan vara bra att inte stöta sig så 

mycket med den vite guden. Om du kan så leta upp någon av de kristna 

präster som trots allt finns här ikväll och få dem att stödja dig. 

 

23 Ikväll kan det kanske gå hett till. För några dagar sedan blev 3 av dina får 

stulna och du misstänker att det är av (24)___________ och hans familj 

eftersom de ville köpa ett för av dig för två veckor sedan. Om du retar upp 

honom lite ikväll så kanske han avslöjar sig själv. 



24 Får några veckor sedan dog några av dina får i sjukdom och du gick till 

(23)_____________ för att få köpa några av hans så att ni inte skulle svälta 

nu till vintern. Han vägrade sälja och du fick inte ens förklarar varför du 

behövde dem. Därför smög du och din familj till hans ägor en natt för några 

dagar sedan och stal tre får. Ikväll tänker du försöka förklara för honom 

varför och erbjuda dig att betala för dem. 

 

25 Din bäste kompis (26)________________ har fallit för den falska gudens 

insmickrande ord och nu vill han döpa sig. Du har lovat att slå ihjäl varje 

präst som ens tänker försöka att utföra ett dop på honom. Han skall veta att 

Tor och Oden är gudar att lita på. Du kanske kan övertala någon att ta med 

honom på en lång resa som soldat eller på ett plundringståg så att han ser 

vem som segrar utanför Danaland. 

 

26 Du har äntligen förstått att asagudarna bara är ett par falska ansikten och att 

den vite gudens väg är den riktiga. Du dock har problem att övertyga din 

familj och din kamrat (25)_____________ som har lovat att ställa till oreda 

ifall du fortsätter med din nya tro. Men om du kan få en präst att döpa dig 

och honom ikväll så kommer allt att bli bra igen det vet du. 

 

27 Du och dina riddarkamrater har kommit från London för att överlämna 

danagälden till Gorm och hans män. Du har dessutom fått i uppdrag av 

konungen av på något sätt försöka röva tillbaks gälden och då Gorm ställer 

till med en primitiv bankett kan du kanske utföra dådet någon gång under 

kvällens gång. 

 

28 Du och dina riddarkamrater har kommit från London för att överlämna 

danagälden till Gorm och hans män. Du gillar verkligen vikingarnas liv och 

leverne. Om du hittar en kvinna som vill bli din kanske du får lov att stanna 

här för Gorm.  

 

29 Du och dina riddarkamrater har kommit från London för att överlämna 

danagälden till Gorm och hans män. Du fick följa med eftersom du 

konungens brorson och dig kunde han lita. Vad han inte vet är att din far vill 

att du skall övertala Gorm att det kan löna sig att bränna London en gång till 

eftersom han då kan komma upp på tronen och inleda ett ännu bättre 

sammarbete med Gorm och hans ätt. 



30 Du och dina riddarkamrater har kommit från London för att överlämna 

danagälden till Gorm och hans män. Konungen ville dessutom att du skulle 

övertala Gorm att han på något sett ser till att (29)_______________ stannar 

kvar i vikingarnas land. Konungen, som är farbror till 

(29)_______________, tror att det är någon komplott på gång och vill därför 

inte att han skall komma tillbaks till England. 

 

31 Ni (32)____________, (33)______________, (34)_________________, 

(35)_____________ har blivit hitskickade av konung Harald av Norge för 

att hjälpa till med kristningen i den här delen av Danmark. Se till att 

lokalisera en präst som kan hjälpa er att övertala Gorm att den vite guden är 

den sanne guden. Annars kommer Norge att med våld övertala honom att 

förkasta de falska asagudarna. 

 

32 Ni (31)____________, (33)______________, (34)_________________, 

(35)_____________ har blivit hitskickade av konung Harald av Norge för 

att hjälpa till med kristningen i den här delen av Danmark. Se till att 

lokalisera en präst som kan hjälpa er att övertala Gorm att den vite guden är 

den sanne guden. Annars kommer Norge att med våld övertala honom att 

förkasta de falska asagudarna. 

 

33 Ni (31)____________, (32)______________, (34)_________________, 

(35)_____________ har blivit hitskickade av konung Harald av Norge för 

att hjälpa till med kristningen i den här delen av Danmark. Se till att 

lokalisera en präst som kan hjälpa er att övertala Gorm att den vite guden är 

den sanne guden. Annars kommer Norge att med våld övertala honom att 

förkasta de falska asagudarna. 

 

34 Ni (31)____________, (32)______________, (33)_________________, 

(35)_____________ har blivit hitskickade av konung Harald av Norge för 

att hjälpa till med kristningen i den här delen av Danmark. Se till att 

lokalisera en präst som kan hjälpa er att övertala Gorm att den vite guden är 

den sanne guden. Annars kommer Norge att med våld övertala honom att 

förkasta de falska asagudarna. 

 

35 Ni (31)____________, (32)______________, (33)_________________, 

(34)_____________ har blivit hitskickade av konung Harald av Norge för 

att hjälpa till med kristningen i den här delen av Danmark. Se till att 

lokalisera en präst som kan hjälpa er att övertala Gorm att den vite guden är 

den sanne guden. Annars kommer Norge att med våld övertala honom att 

förkasta de falska asagudarna. 

 
 


