
SVEIN TVESKÄGG Officer

STY 14 SB:   0
STO 12 KP: 12 OOOOOOOOOOOO
FYS 14 OOOOOOOOOOOO
SMI 12
INT 16
PSY 12
KAR 17

Färdigheter:
Slagsmål 15 Bredsvärd 17
Mellan sköld 15 Klättra 11
Hoppa 10 Första hjälpen 12
Taktik 18 Geografi 16
Finna dolda ting 15 Uppfatta fara 16
Stadskännedom 10

Utrustning:
Ringbrynja abs. 6 Mellan sköld abs. 12
Bredsvärd 1T8+1 Liten dolk 1T4
Börs innehållandes 10 sm

Personlighet, Utseénde:

Du har en bra iakttagelseförmåga och säger dig kunna bedömma en persons karaktär och 
duglighet bara genom att iakttaga denna. Du undersöker och överväger saker och ting noga 
innan du fattar beslut. Förhastade beslut kan bli dyra och du har sett mer än en kollega gå ett 
onödigt öde tillmötes på grund av hastigt fattade och därmed felaktiga beslut. 

Du gillar att vara mittpunkten för all uppmärksamhet så officersyrket passar dig bra. Lite 
högfärdig och egenkär (Typ; Gaston i skönheten och Odjuret). Du har ljust långt hår, blå ögon
och alltid ett bländande léende. Din kropp är exemplariskt välskött men just nu har du några 
dagars skäggstubb och detta är irriterande. Renlighet är en dygd så det är inte konstigt att just 
Du blivit mittpunkten för alla :-)

Dina närmaste män, de andra spelarna, har följt dig länge nu men det är inte så många kvar 
längre. Med tiden har de flesta av dina ursprungliga soldater dött eller på annat sätt satts ur 
stridbart skick. På det här befälet har du fått en massa gröna och oerfar-na, en del saknar till 
och med riktig träning så du gör dig inte alltför stora förhopp-ningar.  Men om kungen vill ha 
dessa män för honom i fält så vill han. Även om du är bäst så sätts ändå kungen främst.

Du tycker om att vara den ledande personen, vilket kan bero på din åsikt om att Du är bäst. Du
försöker också vara så rättvis som möjligt, såida inte rättvisa drabbar dig på något negativt 
sätt.



EIRIK SVÄRDSEGG Elitsodldat

STY 17 SB:   0
STO 15 KP: 16 OOOOOOOOOOOOOOOO
FYS 16 OOOOOOOOOOOOOOOO
SMI 14
INT 12
PSY 12
KAR 10

Färdigheter:
Slagsmål 15 Klättra 13
Hoppa 11 Första hjälpen     4
Bredsvärd 16 Liten sköld 14
Uppfatta fara 12 Historia 14
Geografi   8 Zoologi 10
Överlevnad   5

Utrustning:
Läderrustning abs.   2 Liten sköld  abs. 8
Bredsvärd  1T8+1Börs innehållandes 3 Km

Personlighet, Utseénde:

Du är modig och inte så lite våghalsig. På gränsen till dumdristighet ibland men du har också 
klarat en hel del situationer till följd av detta. Du skulle aldrig erkänna att du har några brister 
för sådan är du. 

Du har mörkbrunt hår, bruna ögon och bär nu en vecka gammal skäggstubb. Din uppenbarelse
har föranlett mer än en av dina vänner att fråga om hur du mår. Fint har du sagt även om du är
trött ända in i märgen. Trött på kriget, trött på att alltid vara på helspänn och längtar efter en 
riktig säng och ett bad. 

Du tycker vattenlevande kryp (blodiglar, vattenloppor, dyfiskar...) är mycket obehag-liga. 
Mycket.... 

Du har hög respekt för dina kamrater som du varit tillsammans med länge nu. Till och med er 
officer, Svein, har trots sin egotrippade, självsäkra karaktär visat sig vara både klok och rätt-
vis. Han har dessutom visat att han kan klara sig lika bra som ni andra i strid och du kan inte 
säga att du skulle vilja byta.

Du är lojal mot konungen och skulle inte drömma om att göra något som skulle bryta det. 
Dessutom får du ju bra betalt, till skillnad mot ditt tidigare arbete hos din bror, smeden. Synd 
bara att det måste pågå så länge. Kunde man inte få lite ledigt någon gång ibland.



BONN-OLA Elitsoldat

STY 16 SB:   0
STO 15 KP: 16 OOOOOOOOOOOOOOOO
FYS 16 OOOOOOOOOOOOOOOO
SMI 17
INT 13
PSY 13
KAR 12

Färdigheter:
Slagsmål 14 Klättra 16
Hoppa 15 Första hjälpen 12
Bredsvärd 14 Kortbåge 14
Liten sköld 12 Läsa/Skriva B3
Överlevnad 11 Fiske 12
Poesi   6 Uppfatta fara 12
Finna dolt 10

Utrustning:
Läderrustning abs.   2 Liten sköld  abs.   8
Bredsvärd  1T8+1Kortbåge  1T6+1
Börs innehållandes 7 Km Elddon
Skrivdon Pergament

Personlighet, Utseénde:

Rödhårig  med  yvigt  rött  skägg  som du  är  mycket  stolt  över  och  gröna  ögon.  Du  är  en
levnadsglad och optimistisk person med många framtidsplaner för dig och din trolovade. Du
skulle hellre vara hemma med henne, än ute för att försvara landet. Men du liksom dina andra
kamrater är lojala mot kungen och landet så detta har du inte nämnt för någon. 

Du är bondson och arbetade hemma på din faders gård och det var bara ett par veckor kvar 
innan det skulle ställas till med bröllop för dig och Ines. Men kriget kom och du har bara haft 
ett fåtal tillfällen att besöka din far och din trolovade.  Bröllopet blir väl någon gång i 
framtiden, om du överlever kriget och det får ett slut någon gång.

Eirik ser fullständigt förstörd ut, men han medger ingenting. Stackarn måste vara helt slut men
om han inte vill erkänna detta så varför skulle du tjata om det. Men kan du hjälpa honom till 
lite extra vila så gör du det. Du försöker också hålla modet uppe på alla de andra med lite 
skämt och glam. 



BRUNE BJÖRN Elitsoldat

STY 18 SB: 1T4
STO 17 KP:   18 OOOOOOOOOOOOOOOOOO
FYS 18 OOOOOOOOOOOOOOOOOO
SMI 15
INT 10
PSY 11
KAR   9

Färdigheter:
Slagsmål 16 Klättra 11
Hoppa 10 Stridshammare 16
Stridsgissel 14 Medel sköld 12
Upptäcka fara   6 Övertala 14
Sjunga B4 Historia 10
Läsa/skriva B3

Utrustning:
Läderrustning abs.    2 Medel sköld  abs.  12
Stridshammare 1T6+2 Börs innehållandes 3 Sm

Personlighet, Utseénde:

Du är mycket stor och har en mycket kraftig brun hårväxt. Din bringa uppvisar en tjock matta
och det sägs att du föddes med hår över hela kroppen. Kanske inte riktigt sant men du har
redan sedan tidig ålder haft rikligt  med hår överallt.  Hur som helst blev ditt namn väldigt
passande även om folk skrattar åt det ibland.

Du älskar att underhålla de andra i ditt kompani med din vackra stämma och det är ett upp-
skattat inslag i fält. Förutom sången har du ett passionerat intresse för historia och slukar allt 
du kan få tag på i den vägen. Böcker, sagoberättare går inte fria för dig om de verkar ha något 
intressant att förmedla. Sagoberättare är ofta dåligt insatta i historia men många av deras 
skrönor innehåller fragment av sann historia som de inte själva känner till.

Du är mycket lojal mot kungen och du respekterar djupt dina kamrater. Du ser heller inte 
dödandet som ett nöje utan som ett nödvändigt ont i många situationer. Men om det inte 
behövs så avstår du från att skada någon. Tyvärr brukar det visa sig att det är behövligt för att 
överleva i krigiga tider som dessa. Skulle man befinna sig på slagfältet utan att slåss, skulle 
man inte ha en chans att klara sig, synd nog.

HAAKON SVINBORST Elitsoldat



STY 14 SB:   0
STO 12 KP: 18 OOOOOOOOOOOOOOOOOO
FYS 15 OOOOOOOOOOOOOOOOOO
SMI 16
INT 14
PSY 10
KAR   9

Färdigheter:
Slagsmål 12 Klättra 16
Hoppa 15 Första hjälpen   7
Jaga 12 Grottorientering 12
Kortbåge 15 Kroksabel 12
Liten sköld 11 Uppfatta fara 11
Finna dolda ting 14

Utrustning:
Läderrustning abs.   2 Liten sköld  abs.   8
Kroksabel 2T8+1 Kortbåge 1T6+1
Börs innehållandes 4 Sm

Personlighet, Utseénde:

Du har svart, kortklippt hår, en liten mustasch och iskallt blå ögon. Din hud har alltid haft en
tendens att  ta färg av solen oavsett  hur lite sol det är så du är mer eller  mindre konstant
solbränd. 

Du är tränad spion och rapporterar direkt till kungen. Detta är dina kamrater helt ovetande om 
men det spelar ingen roll i alla fall. När fiendens här närmade sig fick alla som kunde ställa 
upp så under det senaste året har du tjänstgjort under Svein som soldat. Svein är och har varit 
en mycket skicklig officer trots sin attityd och själv-belåtna uppträdnade. De andra verkar 
också vettiga. 

Du drömmer om att få visa din kung hur bra som spion du är men ännu har inga möjligheter 
visat sig och nu när du ser ut över slagfältet undrar du om detta någonsin kommer inträffa... 
Det gäller ju till en början att överleva.

Pengar har visat sig vara bra att ha. Tyvärr är det vanliga soldatyrket dåligt betalt så man kan 
ju passa på och hjälpa sina kamrater plundra liken när striderna är över. Då kan det ju kanske 
hända att man springer på någon viktig information också.....


