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ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från
det coloniska imperiets daga, andra tror att spelet har sitt ursprung ur de mystiska tarotspåkorten och det finns till och med de som tror att Broggin i är guden Rotrax oheliga
avkomma. För att det skall vara någon mening med att spela måste man satsa pengar och bluffa
för egen vinning – något som talar för den sistnämnda hypotesen. Broggin är ett spel med ganska
enkla regler, men det anses vara ett av det svåraste spelen som finns att behärska.

Kortleken
Broggin spelas med en lek som består av 40 kort. Det finns fyra
sviter (färger): mynt, bägare, svärd och stavar. Varje svit
innehåller åtta rikskort bestående av sex numrerade valörskort
samt två honnörskort (drottningen och kungen).
Det finns åtta trumfkort indelade i ödeskort och ståndskort.
Ödeskorten består av följande fyra trumfkort: häxan, magikern,
narren, döden. Ståndskorten består av följande trumfort:
köpmannen, värdshusvärden, riddaren och tiggaren.

Tiggaren: Detta trumfkort kan användas som valfritt kort ur
sviten med stavar. Tiggaren anses symbolisera fattigdom, men
även långväga resor.

Given
Innan spelet börjar måste man bestämma insatsen skall vara.
Varje spelare som vill vara med i en giv måste betala en insats
till en gemensam pott. I varje giv delas fyra kort ut till varje
spelare.
Korten delas i spelriktningen, det vill säga medsols från den
som sitter närmast efter givaren.

Första budet
Efter den första given får måste varje spelare i tur och ordning
antingen satsa (ytterligare en insats) eller lägga sig (kasta sina
kort och inte vara med mer).

Bytet
De som inte agt sig får byta ut valfritt antal kort mot nya.

Triumfkorten
Det finns åtta trumfkort som kan användas istället för andra
kort i leken. Spel med trumfkorten gör det betydligt mera
sannolikt att få de mer sällsynta händerna (se nedan). De olika
trumfkorten fungerar enligt följande:
Häxan: Detta trumfkort kan användas som en drottning ur
valfri svit. Häxan anses vara ett ondskefullt och destruktivt kort.
Magikern: Används istället för en kung i valfri svit. Magikern
anses vara ett speciellt ödesmättat kort med stor makt över
spelet.
Narren: Detta trumfkort kan användas som valfritt icke-klätt
kort (valörskort) ur valfri svit. Narrens förekomst i spelet anses
skapa stor osäkerhet.
Döden: Döden är ett speciellt mäktigt kort som kan användas
som valfritt klätt kort (honnörskort) ur valfri svit. Att ha döden
på hand anses dock betyda otur.
Köpmannen: Detta trumkort kan användas som valfritt kort ur
sviten med mynt. Det anses styra över pengar och rikedom.
Värdshusvärden: Detta trumfkort kan användas som valfritt
kort ur sviten med bägare. Värdshusvärden anses styra över
livet och välgång.
Riddaren: Riddaren är ett trumfkort som kan användas som
valfritt kort ur sviten med svärd. Det anses symbolisera konflikt
och krig, men även rättvisa.

Andra budet
Efter bytet sker en andra omgång av satsning. I denna omgång
måste varje spelare välja att lägga sig (kasta sina kort och inte
längre vara med), att gå med (satsa en ny insats) att höja (satsa
mer pengar än vad någon annan spelare satsat tidigare – insatsen
får som max fördubblas) eller att syna (att satsa lika mycket som
någon som höjt). Satsningen pågår tills alla ingen längre kan
eller vill höja.

Utspelet
Därefter lägger man korten på borden och ser vem som har
bäst kort. Observera att varje spelare själv bestämmer vilket
kort eventuella trumfkort skall motsvara.

De olika händerna
Händerna värderas enligt följande (från sämst till bäst):
Fyra kort vilka som helst: Om flera har denna hand vinner den
hand med som innehåller det högsta korten.
Ett par: Har två eller fler spelare denna hand vinner den med
det högsta paret.
Två par: Har två eller fler spelare denna hand vinner den med
det högsta paret.
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Triss: Tre kort av samma valör. Har två eller fler spelare denna
hand vinner den med den högsta trissen.
Stege: Fyra kort i följd med stigande valör. Drottning räknas
som sju och Kung som åtta. Har två eller fler spelare denna
hand vinner den med det högsta kortet.
Svit: Alla kort i samma svit. Har två eller fler spelare denna
hand vinner den med det högsta kortet.
Fyrtal: Fyra kort av samma valör. Har två eller fler spelare
denna hand vinner den med den högsta fyrtalet.
Svitstege: Fyra kort i samma svit som dessutom är i följd. Har
två eller fler spelare denna hand vinner den stege som
innehåller det högsta kortet.
Hovet: Kung och drottning i samma svit tillsammans med
Riddaren och Trollkarlen.
Ständerna : Köpmannen, Värdshusvärden, Riddaren och
Tiggaren.
De fyra ryttarna: Häxan, Trollkarlen, Narren och Döden.
Detta är den bästa handen som går att få i Broggin.

Ytterligare regler
Om två personer har samma hand av samma valör, exempelvis
två personer har triss i fyror samtidigt (fullt möjligt tack vare
trumfkorten) så vinner alltid den med den renaste handen, det
vill säga minst antal trumf i handen. Om en person har Stav,
Bägare och Mynt 4, medan den andra har Svärd 4 samt
Riddaren och Köpmannen så vinner alltså den förra eftersom
han har en renare hand, även om båda är triss i fyror.
Skulle det hända att två händer är precis lika (exempelvis två
fyrtal i fyror där båda har två trumf som en del av fyrtalet)
räknas det efter den högsta sviten bland rikskorten, i ordningen
(från hägst till lägst: Svärd, Stav, Mynt och Bägare.

BROGGIN
Rangordna alltså först efter kombination, sedan efter valör,
därefter efter renhet (avsaknad av trumf) och slutligen efter
svitordning.

Mer om spelets historia
Även om broggins ursprung är höljt i dunkel så tror man att det
ursprungligen kommer från Jargien under dess tidiga historia,
då det ännu inte hade blivit ett kejsardöme. Därifrån har det
spridit sig över världen. De tidiga brogginkortlekarna ritades
eller målades för hand, men på senare tid har en ny typ av kort
börjat framträda, närmare bestämt tryckta kort.
Korten, som är fyrtio till antalet, är indelad i fyra sviter eller
"riken" om åtta kort var och åtta trumfkort. De fyra rikena är
Svärd, Stavar, Mynt och Bägare. Symboliken i spelet
härstammar från det feodala samhället, där svärden är en symbol
för adel, staven står för präster, mynt för borgare och bägare för
bönder. Det finns sex valörskort i varje svit (ett till och med
sex) och två honnörskort (drottning med värdet sju, och kung
med värdet åtta). Dessa trettiotvå kort kallas rikskorten.
De åtta trumfkorten är indelade i de fyra ödeskorten och de
fyra ståndskorten. Ödeskorten är Häxan, Trollkarlen, Narren
och Döden. Häxan står för den naturliga magien och även för
liv och födelse. Trollkarlen står för den onaturliga eller
vetenskapliga magien, men också för lärdom och kunskap.
Narren står för okunskap, blindhet och dårskap, men även för
åldrande och senilitet. Döden slutligen, står enbart för döden
och slutet.
Ståndskorten är Riddaren, Tiggaren, Köpmannen och
Värdshusvärden. De står för de fyra stånden, på ungefär samma
sätt som de fyra sviterna. Riddaren representerar adeln och dess
vapenmakt. Tiggaren står för den fromme tiggarmunken och
får därför representera kyrkan. Köpmannen och hans stinna
penningpung får stå för borgarna, men också för girighet och
frosseri. Värdshusvärden, i egenskap av den som delar ut mat,

