
 

 

 
POENGET MED SPILLET 
Spillerne legger ut landskapsbrikker og bygger 
dermed opp et kart over området rundt den 
franske byen Carcassonne. Det finnes veier, 
byer, enger og klostre som spillernes undersåtter 
kan plasseres på og dermed score seierspoeng. 
Men ingen kan være sikker på seieren inntil den 
endelige opptellingen helt til slutt. 

 

FORBEREDELSER 
1. Startbrikken - dvs. brikken med en hvit C 

på baksiden - legges på midten av bordet.  
2. Resten av landskapsbrikkene blandes og 

legges med baksidene opp i to-tre hauger 
rundt om på bordet, plassert slik at alle 
spillere med letthet kan nå en haug eller 
flere. 

3. Poengbrettet plasseres ute på siden. 
4. Det utpekes en startspiller. 
 
 

SPILLETS GANG 
Turen fortsetter med klokka rundt bordet når 
startspilleren har gjort sitt. Følgende skjer når 
det er din tur: 
1. Du MÅ ta en landskapsbrikke og legge den 
på bordet. 
2. Du KAN plassere en av undersåttene dine 
på den nye brikken. 
3. Poeng deles ut dersom brikken fullførte en 
vei, en by eller et kloster. 
 
 

Å legge ut en landskapsbrikke 
Som din første handling tar du en 
landskapsbrikke fra en av haugene på bordet. 
Den vises frem til alle spillere – som dermed kan 

diskutere seg i mellom hvor brikken bør legges – 
og legges deretter ned på bordet. 
Følgende regler gjelder for utlegging av 
landskapsbrikke: 
• Den må legges ved siden av en annen 

allerede utlagt brikke. De må dele en hel 
side, bare diagonal berøring – hjørne mot 
hjørne – er ikke tillatt. 

• Brikken må legges slik at det passer 
sammen med allerede påbegynte byer, 
enger og veier. 

• Om det er umulig å finne en plass til 
brikken, så tas den ut av spill og spilleren 
trekker en ny. 

 
 

Å plassere ut en undersått 
Du kan plassere ut en undersått på den nye 
brikken, men du er ikke nødt. Følgende regler 
gjelder: 
• Det kan bare plasseres ut én undersått 

per gang. 
• Den må tas fra forrådet, ikke blant 

undersåttene som allerede er utplassert 
på landskapsbrikker. Dersom du er tom 
for undersåtter, kan du heller ikke 
plassere ut noen før en av dem er frigitt 
og lagt tilbake i forrådet. 

• Undersåtten kan bare plasseres på den 
nye brikken, ikke på noen av de andre. 

• Du må bestemme der og da hvilket 
område av brikken undersåtten skal 
plasseres på. 
- I en by blir undersåtten ridder 
- På en eng blir undersåtten 
bonde. Den legges da gjerne med 
hodet på skrå ned, slik at det ikke 
skal være noen tvil. 
- På en vei blir undersåtten 
landeveisrøver. 
- I et kloster blir undersåtten 
munk. 

 
Men – og dette er viktig å få med seg – 
undersåtten kan IKKE plasseres på et område 
eller veistrekning der det allerede står en 
undersått, egen eller andres. Du kan altså ikke 
sette din undersått i en by der det allerede står 
en ridder, eller på en eng der det allerede står en 
bonde, en vei der det allerede er en røver, eller 
et kloster der det allerede er en munk. 
Husk at et område gjerne strekker seg over flere 
brikker.  
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Å fullføre veier, byer og klostre 
Ferdige veistrekninger 
En veistrekning er fullført når begge ender 
stopper i et veikryss, en by eller et kloster. En 
spiller som har en landeveisrøver på en fullført 
veistrekning vil umiddelbart få utdelt poeng 
tilsvarende det antallet brikker som 
veistrekningen er innom, inkludert endene. 
Dersom det er flere landeveisrøvere på 
veistrekningen, vil bare den spilleren med flest 
landeveisrøvere på strekningen få poeng. Ved 
uavgjort deles det ut full score til alle involverte 
parter. 
Lurer du på hvordan det kan ha havnet flere 
landeveisrøvere på en veistrekning, når det ikke 
er lov å sette ut en røver der det allerede er 
andre til stede? Grunnen er at en veibrikke 
underveis ikke nødvendigvis henger sammen 
med alle de andre veibrikkene som til slutt blir til 
en og samme veistrekning. Det er først når veien 
blir hel at den gir poeng, og da kan flere 
landeveisrøvere plutselig stå på samme vei. Det 
samme gjelder for øvrig for byer og enger under 
“bygging”. 
Spilleren flytter nå poengmarkøren sin på 
scoringsbrettet, og henter undersåtten tilbake til 
forrådet. 
 
Ferdige byer 
En by er fullført straks den er helt omgitt av 
bymurer, og uten tomme felter. En ridder i denne 
byen mottar to poeng per brikke, pluss to 
tilleggspoeng per skjold. 
Unntak: En by bestående av to brikker er bare 
verdt 2 poeng, ikke 4. 
Dersom det er flere riddere i en by, gis det bare 
poeng til den med flest riddere. Ved uavgjort gis 
full score til alle involverte parter. 
Spilleren flytter nå poengmarkøren sin på 
scoringsbrettet, og henter undersåtten tilbake til 
forrådet. 
 
Ferdige klostre 
Et kloster er ferdig når det er fullstendig omgitt 
av andre landskapsbrikker. Da vil i så fall en 
eventuell munk i klosteret score 9 poeng for sin 
eier. 
Spilleren flytter nå poengmarkøren sin på 
scoringsbrettet, og henter undersåtten tilbake til 
forrådet. 
 
Ferdige enger 
Enger gir ikke poeng underveis. Deres eneste 
funksjon er å være et sted der du utplasserer 
bønder. Bønder gir bare poeng på slutten av 
spillet, derfor vil en bonde som er utplassert 
heller ikke kunne tas tilbake til forrådet før spillet 
er over. 
Engene deles opp av veier, byer og kartkanten. 
Underveis i spillet kan flere enger forbindes med 
hverandre. Se nederst på side 3 i de tyske 
reglene for eksempler. 
 
 
 

SPILLET ENDER 
Spillet ender straks den siste landskapsbrikken 
er lagt ut. Da kjøres en siste poengrunde. 
 
 

DEN SISTE OPPTELLINGEN 
Først scores alle uferdige veier, byer og klostre, 
Spillere med undersåtter på slike mottar ett 
poeng for hver landskapsbrikke veien eller byen 
består av. En munk får i stedet ett poeng for 
hver brikke som ligger inntil klosteret. Skjold i 
uferdige byer er verdt ett poeng hver, ikke to. 
Spillerne flytter nå poengmarkørene. 
Helt til slutt deles det ut poeng til bøndene, ut 
fra hvor mange nabobyer de forsyner med mat. 
• Bønder får bare poeng for ferdige byer. 

Uferdige byer teller ikke i denne 
sammenhengen. 

• Engen som bonden befinner seg på må 
gå helt bort til bymuren. Avstand spiller 
ingen rolle. 

• Bonden får fire poeng for hver by han 
forsyner, uavhengig av størrelsen. (Merk 
at i tidligere utgaver av Carcassonne 
teller byene 3 poeng. Dette er nå endret 
til 4, noe som gjør det enda mer 
attraktivt å satse på bønder.) 

• Det er ingen øvre grense for hvor mange 
byer en enkelt bonde kan få poeng for, så 
lenge byen ligger inntil bondens eng. 

• I mange tilfeller kan flere bønder forsyne 
den samme byen. Da vil i tilfelle bare den 
spilleren med flest bønder inntil byen få 
poeng. Ved uavgjort gis full score til alle 
involverte parter. 

 
Spillerne flytter poengmarkørene sine. 
 
Spillet er ferdig straks alle bønder er blitt telt 
opp på denne måten. Vinner er den med flest 
poeng. 
 
 

VARIANT MED DE 12 ELVEBRIKKENE 
Ta startbrikken ut av spillet. I stedet skal spillet 
innledes med at dere legger ut bekken - elvens 
kilde. Legg innsjøbrikken for seg, og plassér de 
10 andre elvebrikkene i en egen haug med 
forsiden ned. Disse skal trekkes før dere får 
begynne å trekke de andre brikkene. 
Elvebrikkene utplasseres og utstyres med 
undersåtter etter vanlige regler, med et par 
unntak: Elva kan ikke gjøre en U-sving og 
undersåtter kan ikke settes i elva. Straks disse 
10 elvebrikkene er spilt ut, legger neste spiller 
ut innsjøen, og deretter fortsetter spillet med de 
vanlige brikkene.  
 
 
 
• Disse reglene kan du også laste ned fra 

brettspill.no. Søk på ”carcassonne”. 
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