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Velkommen…!
Dette er tredje udgave af den store Nirahambog.

Bogen benyttes som kulturmateriale ved en ræk-
ke rollespilskampagner og -scenarier på Sjælland, 
herunder:

• Nordlenets Saga (Hareskoven)

• Helios Live (Geel Skov)

• EOS Live (Bagsværd Sø)

Niraham-verdenen er blevet udviklet løbende af 
spillere og arrangører fra de forskellige kampagner 
igennem mere end 25 år.

Formålet med Nirahambogen er at samle det væ-
sentligste materiale om Niraham i ét velorganiseret 
værk, så det er lettilgængeligt for alle.

Denne udgave af bogen er opdateret med alle større 
begivenheder frem til årsskiftet 2022/23.

Forord
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Hvor meget bør 
du læse?

Som du formentlig allerede har opdaget, er Nira-
hambogen et temmelig omfattende værk på godt og 
vel 400 sider.

Det skulle gerne sige sig selv, at det selvfølgelig ikke 
er meningen, at man skal have læst og lært hver 
eneste side udenad.

Bogen skal i højere grad ses som et opslagsværk, 
hvor du som spiller har mulighed for at finde viden 
om de forhold ved Niraham, der har betydning for 
netop dig.

Ny spiller

Hvis du er helt ny til Niraham, vil du i bogens næ-
ste kapitel Introduktion til Niraham finde en kort 
gennemgang af den vigtigste viden om Niraham, du 
bør kende.

Når du har læst det kapitel, vil du som udgangs-
punkt vide nok til at kunne begå dig til et scenarie i 
Niraham-verdenen.

Erfaren spiller

Er du mere erfaren, og ønsker et dybt og mere 
indgående kendskab til Niraham, vil du med fordel 
kunne læse bogens kapitler om:

• Det land, som kampagnen foregår i

• Din karakters

• Race

• Hjemland

• Religion

• Den del af historien, som går fra tiden om-
kring din karakters fødsel og frem til nu.

I flere af kampagnerne har arrangørerne desuden 
lavet kulturkompendier, som giver et endnu mere 
detaljeret billede af det område på Niraham, hvor 
spillet foregår.



Forord | Side 4

Er det, der står i 
Nirahambogen, 
sandheden?

Både ja og nej. Mest ja.

Hvis du som spiller er i tvivl, vil du altid kunne tage 
afsæt i, at materialet i Nirahambogen er korrekt. 
Det er desværre nødvendigt for at sikre, at der altid 
er ét fælles kulturmateriale, som alle kan enes om.

Af samme årsag er bogen skrevet i et objektivt per-
spektiv, og teksterne anlægger ikke en vinkel, som 
favoriserer nogen kultur eller race.

Men...

Selvom Nirahambogen formelt set er udtryk for 
den objektive sandhed, så er det også vigtigt at 
glemme det igen, når først spillet begynder.

Den gode rollespilsoplevelse udspringer af konflik-
ter og forskellighed, og spillet bliver meget hurtig 
kedeligt, hvis alle uoverensstemmelser bliver løst 
ved bare at slå op i bogen.

Det er derfor vigtigt, at du som spiller ikke følger 
Nirahambogen slavisk, men i stedet sørger for at 
lave din egen fortolkning af materialet.

Bogen bør læses sådan, at den danner et fælles afsæt 
for rollespillet, men uden at den bliver fulgt så 
stringent, at den ender med at blive en begrænsning 
for de gode oplevelser.

Supplerende 
materiale

For at kunne holde bogen i en overkommelig stør-
relse, har det desværre været nødvendigt at skære en 
masse materiale fra.

Udover de tekster, der findes i bogen, er der derfor 
også store mængder supplerende litteratur at finde 
ude omkring.

Materialet er ofte skrevet af dedikerede spillere og 
arrangører med et indgående kendskab til emnet.

Blot fordi materialet ikke indgår i Nirahambogen, 
betyder det derfor ikke, at det er ’forkert’.

Tværtimod vil det typisk udgøre et værdifuldt 
supplement, som vil kunne forbedre din rollespils-
oplevelse yderligere.

Tempus Vivo’s Niraham

En særlig bemærkning skal knyttes til det kulturma-
teriale, som i sin tid blev skrevet til rollespilskam-
pagnen Tempus Vivo, der lukkede i år 2018.

Her benyttede man også Niraham-verdenen, men 
i en udgave, der på en del punkter afveg fra den 
gængse beskrivelse af verden.

Materialet findes stadig på foreningens Niraham 
Wiki og kan være en god kilde til inspiration, så 
længe man blot holder sig for øje, at der vil være 
mange tekster, som ikke stemmer overens med den 
nuværende udgave af Niraham.
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At ændre Niraham

Selvom Niraham efterhånden har fået en nogenlun-
de fast form, betyder det ikke, at verdenen er blevet 
statisk og uforanderlig.

Både spillere og arrangører skriver konstant nyt ma-
teriale, og selv de allerede etablerede kulturer bliver 
ved med at udvikle sig under spillet i de forskellige 
kampagner.

Niraham har altid været et fælles projekt, som vi 
alle sammen bidrager til, og vores spilverden bliver 
kun så god, som vi selv gør den.

Jeg sætter derfor stor pris på det arbejde, der bliver 
lagt i at udvikle Niraham, og modtager altid gerne 
nyt materiale samt forslag til rettelser og forbedrin-
ger af det eksisterende.

Afsluttende 
bemærkninger

Nirahambogen er udgivet under Creative Com-
mons Attribution 4.0 International License (CC 
BY-NC-SA).

Det indebærer, at bogen er gratis at bruge og frit 
kan benyttes af foreninger og private, der måtte 
ønske det, men at kommerciel benyttelse af bogen 
ikke er tilladt.

Den seneste udgave af bogen vil altid kunne findes 
på hjemmesiden niraham.dk.

En særlig tak skal lyde til Kasper Sevel Gant, som 
har udviklet bogens visuelle udtryk.

Henvendelser vedrørende bogen kan ske til

 Bjørn Elling 
 Redaktør

 Tlf.: 26 81 79 13 
 E-mail: bj.elling@gmail.com

https://niraham.dk/
https://kaspergant.dk/
https://facebook.com/demene42/
mailto:bj.elling%40gmail.com?subject=Nirahambogen
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Hall of Fame

Niraham-verdenen er baseret på bidrag fra flere spil-
lere og arrangører, end det er muligt at tælle. Visse 
har dog lagt en helt ekstraordinær indsats, som 
fortjener særlig fremhævelse.

Nirahams skabere

• Hans-Peter ”HP” Hartsteen

• Mads ”Mao” Ahola

• Jesper ”Fifi” Kristiansen

• Laura Sofie Holmegaard

Kulturelle orakler

• Rikke Dollerup (elvere)

• Theis Toft Jensen (dværge)

• Martin Lilleås Christensen (sortelvere)

• Frederik Lønborg (sortblodsracer)

• Natasha Harvøe, Rasmus Knak-Nielsen & 
Niklas Klein Nielsen (Narabond)

• Nanna Corlin Bagger-Pedersen, Nilas Holst 
& Diana Loft (Roul-Assin)

• Daniel Augustesen, Michael Birk Munch- 
Olsen & Caroline Boeg (Norrland)

• Espen Ulff-Møller & Mads Carlsen (Gothia)

Nyskabende kreatører

• Mai Brit Løvbo

• Thomas Eschelund

• Jens Rasmussen

• Jens & Marianne Bartholdy

• Peter Munthe-Kaas

• Claus Raasted

• Morten B. Will

Udover de skrevne tekster er der også blevet givet 
en række exceptionelle bidrag til selve arbejdet med 
at udvikle Nirahambogen, som den ikke ville være 
blevet til foruden.

De uundværlige

• Kasper Sevel Gant

• Camilla Dannevig

• Niklas Klein Nielsen

• Natasha Harvøe

• Espen Ulff-Møller

Fabelagtige fotografer

• Luise Bruen

• Katja Vinding

• Peter Munthe-Kaas

• Jens Raae Sørensen

• Espen Ulff-Møller 

• Ida Susanne Rasmussen

• Trine Picxi Holm

• Nikoline Gilså

• Martin Lind Nielsen 

• Frederik Christensen 

• Mike Bötcher Larsen

• Julie Sofie Kofod-Jensen 

• Jacob Løhmann

• Theis Toft Jensen

• Ilja Olsen

• Nicklas Lemaitre

• Chelsie Jakobsen

• Alexander Petrovic Birch

• Sebastian Mateos Nicolajsen

• Luca Nors Jensen
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Niraham

Niraham er en eventyrlig fantasy-verden, som vi 
kender dem fra bøger og film, med alt hvad dertil 
hører af magi, guder og overnaturlige væsener.

Vi befinder os aktuelt på et tidspunkt i Nirahams 
historie, hvor verdenen har mange ligheder med 
den sene europæiske middelalder. Der er dog også 
hentet inspiration fra renæssancen, Romerriget og 
antikkens Grækenland.

På Niraham hører magi og overnaturlige hændelser 
til hverdagen og betragtes som den største selvfølge. 
Drager flyver i skyerne, hekse sidder ude i mosen og 
brygger, og troldmænd benytter magiske kræfter til 
at lade ild falde fra himlen.

Det siger sig selv, at det er vanskeligt at tage disse 
elementer med ind i spillet, men det er nødvendigt 
at være bevidst om, at Niraham er en verden, hvor 
der sker ting ud over det sædvanlige, og hvor karak-
tererne ikke kun tror på overnaturlige fænomener, 
men ved at de findes.

Racer
På Niraham eksisterer der mange af de racer, som 
vi kender fra blandt andet Tolkiens værker og den 
gængse fantasy-litteratur.

Den mest udbredte race er menneskerne, der 
igennem tiden har formået at underlægge sig store 
dele af Niraham. De er en multikulturel race, der 
kommer i mange forskellige afskygninger. Menne-
skerne strides imidlertid også indbyrdes, hvilket har 
ført til, at de har etableret et stort antal riger, der tit 
og ofte ligger i krig med hinanden.

Elverne er et enestående folkefærd, hvis skove 
engang dækkede størstedelen af Niraham. Blandt de 
andre racer er de kendt som kyndige jægere og for 
deres fremragende evner indenfor magiens kunst. 
Igennem tiden er elverne dog blevet presset tilbage i 
deres skove og har mistet meget land.

Der findes også dværge på Niraham. De lever en 

isoleret tilværelse under bjergkæden Darkonien i 
det nordvestlige Niraham. Dværgene er et stolt og 
ærekært folk, der værdsætter deres håndværk over 
alt andet, og som mest af alt bare ønsker at blive 
ladt i fred for resten af verdens konflikter.

Også sortelvere er kendt. De er et mørkt og dystert 
folkefærd, som har deres foretrukne levested i det 
enorme underjordiske rige, der i daglig tale er kendt 
som Underverdenen. Igennem tiderne er sortelver-
ne flere gange trængt op til overfladen for at bekrige 
de øvrige racer, og de har nu etableret flere faste 
bosættelser på overfladen.

Endelig findes der også orker, trolde og gobliner, 
som er kendt under fællesbetegnelsen ’sortblods-
folk’. De er en krigerisk race, der spreder skræk og 
rædsel, når de år efter år begiver sig ned fra Rust-
bjergene i nord for at plyndre og hærge. Igennem 
årene har de bevæget sig længere og længere ind på 
Niraham, og overalt hvor de er kommet frem, har 
de sat verden i brand.

Religioner
På Niraham er det en lige så stor selvfølge at tilbede 
guder, som det er at trække vejret, og alle bekender 
sig til mindst én religion eller guddom.

At bestride det guddommeliges eksistens er noget 
nær utænkeligt, da alle tydeligt kan se de under-
værker, som guderne og deres præster udretter hver 
dag. Flere gange har guderne endda ligefrem selv 
vist sig for de dødelige.

De Sande Guder

Den absolut mest udbredte religion er den, der 
kendes som De Sande Guder.

Hvis du som spiller er i tvivl om, hvilken religion 
din karakter skal følge, så vil De Sande Guder næ-
sten altid være det rigtige valg.

Religionen beror på en hel slægt af guder, og tilbe-
dere af De Sande Guder skal tro på og respektere 
dem alle. Det er dog almindeligt, at man udvælger 
sig én af guderne, som man i særlig grad dedikerer 
sit liv til.
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Hver af guderne har domæner og egenskaber, som 
de råder over. Nimar er f.eks. den store alfader, der 
opretholder livet og håndhæver retfærdighed; Gas-
nian er den vise gud, som skænker sine tilhængere 
indsigt og forståelse; Jorin er krigens og renhedens 
gud, og så videre.

Guderne valgte i sin tid profeten Jarco til at be-
kendtgøre deres eksistens for verdens folk, og Jarcos 
åbenbaring er formentlig den mest skelsættende 
begivenhed i Nirahams historie.

For lidt over 30 år siden udbrød der en verdens-
omspændende religiøs krig, som endte med at også 
guderne kæmpede indbyrdes i et kataklysmisk slag, 
der fik navnet Himmelkrigene.

Mange af guderne forsvandt den dag, og flere af 
deres børn blev siden ophøjet i stedet. Med tiden 
vendte de faldne guder tilbage, men flere af dem er 
stadig kun en svag skygge af deres gamle jeg.

Åndetroen

Blandt elverne i Santilliaskoven, samt hos men-
neskerne i Roul-Assin og Norrland, er åndetroen 
meget udbredt.

De åndetro anser alt levende på Niraham for at 
være fyldt med en særlig og meget magtfuld livs-
kraft, og ved at trække på denne kraft kan druider-
ne opnå store magiske færdigheder.

Hvordan de enkelte kulturer praktiserer åndetroen, 
er imidlertid meget forskelligt og har resulteret i 
langvarige konflikter mellem navnlig de elviske og 
menneskelige åndetro.

Iorintroen

I Det Chatonske Imperium tilbedes der kun én 
gud, Iorin.

Han er en streng og krævende gud, som hver eneste 
dag forventer fuld dedikation fra sine tilbedere.

Iorin er krigens gud, og af samme årsag har Imperi-
et ligget i stridigheder med resten af Nirahams riger 
så langt tilbage, som nogen kan huske.

Gorrum

Blandt orker, gobliner og trolde er Gorrumtroen 
den mest udbredte religion.

Gorrum forventer, at hans tilbedere lever efter prin-
cippet om den stærkes ret, og at de ikke lystrer eller 
bøjer nakken for nogen anden gud end ham.

Som led i Gorrums lære er det dog accepteret, at 
gobliner tilbeder Fiskur, der er en underordnet og 
meget snu gud.

Øvrige religioner

Udover disse udbredte religioner findes der også en 
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række mindre trosretninger på Niraham.

Disse er ikke særlig relevante i de kampagner, hvor 
Nirahambogen anvendes, og vil derfor ikke blive 
beskrevet her, men kan findes i bogens kapitel om 
Religioner.

Afvigelser og nuancer

Indenfor hver religion findes der variationer i, hvor-
dan den pågældende tro praktiseres.

Det kan sammenlignes med vores egen verden, hvor 
f.eks. kristendommen er meget forskellig, afhængigt 
af om man følger den katolske, protestantiske eller 
ortodokse kirke.

Nirahams religioner består derfor ikke af én homo-
gen masse, men har mange forskellige retninger, og 
det er langt fra ukendt, at tilhængere af den samme 
religion ligger i strid med hinanden.

Tidsregning

På Niraham angives årstal med udgangspunkt i 
Jarcos åbenbaring og Himmelkrigene.

Årstallene betegnes som henholdsvis:

• FJ og EJ (Før/Efter Jarcos åbenbaring)

• EH (Efter Himmelkrigene)

Himmelkrigene indtraf 1469 år efter Jarcos åben-
baring, og det efterfølgende år blev kendt som år 1 
EH.

Selve det år, hvor Himmelkrigene fandt sted, 
angiver man ikke med et årstal, og det er nærmest 
tabubelagt at nævne det pågældende år.

Vi befinder os aktuelt i år 33 EH, som svarer til år 
2023 i den virkelige verden.

Årsskiftet på Niraham indtræder på samme tids-
punkt som i vores egen verden, altså ved udgangen 
af december.

Månederne har også de samme navne, som vi ken-
der fra vores egen verden.
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Riger og Kulturer

Nedenfor følger en kort introduktion til de lande 
og områder, som de forskellige Niraham-kampag-
nerne finder sted i.

Beskrivelserne er meget overordnede, og der sker 
hele tiden nyt i spil, så for at få et opdateret indblik 
i, hvad der rører sig i kampagnerne, bør man følge 
med i deres Facebook-grupper.

Narabond (Nordlenets Saga)

Narabond er et gammelt og traditionsbundet rige i 
det nordlige Niraham.

Landet regeres formelt af kongeslægten Narabond, 
men i praksis er en stor del af magten udlagt til 
lokale lenshertuger, som hersker i kongens sted.

I de seneste år har Elisabeth Narabond været indsat 
som formynder af riget indtil det tidspunkt, hvor 
hendes nevø, Lochtar Narabond II, blev myndig.

I år 32 EH traf hun imidlertid den skelsættende 
beslutning at kræve tronen i sit eget navn, og hun 
lod lade sig krone som enevældig dronning, hvilket 
har skabt en vis opstandelse i landet.

Narabond er opdelt i fem lener: Midtriget, Nordle-
net, Sydlenet, Vestlenet og Østlenet. Midtriget ken-
des også som Akonia, og det er her rigets hovedstad 
Kungstadt er beliggende, hvorfra Narabondslægten 
regerer.

Riget befinder sig højt mod nord og støder op mod 
både elverskoven Santillia, dværgenes rige Darkoni-
en og Rustbjergene, hvor orker og gobliner huserer. 
Herudover har landet også en vigtig grænse mod 
det uregerlige naborige Roul-Assin i nord.

Igennem de seneste år er Narabond blevet genstand 
for en række opslidende indre splittelser, der ud-
møntede sig i flere borgerkrige efter hinanden, og 
dernæst også krige med naborigerne Emyr i øst og 
Gothia i vest.

Nordlenets Saga udspiller sig i Vinterskoven, der 
ligger i Nordlenet. Udover at være landets fjerneste 
og mest ugæstfrie len er Nordlenet også en af rigets 

vigtigste adgangsveje til omverdenen.

Eftersom Nordlenets større handelsrute går igen-
nem Vinterskoven, kan man næsten altid være 
sikker på, at alt ondt, som overgår Nordlenet, også 
rammer Vinterskoven.

Skovens navle er Barazels eng, der i tidligere tider 
udgjorde et rigt handelscentrum, men som nu blot 
består af nogle få faldefærdige bygninger.

Foruden sin strategisk vigtige placering er Vinter-
skoven også kendt for at huse et af elvernes hellige 
livstræer.

Gothia (Helios Live)

Gothia er et krigshærget land ved Nirahams vest-
kyst, som er beliggende mellem de tre riger Norr-
land, Paravien og Narabond.

Landets strategiske beliggenhed har medført, at 
hvert af de tre omkringliggende riger har forsøgt 
at tilkæmpe sig magten over Gothia i umindelige 
tider. Tilværelsen i landet har derfor været præget af 
strid og politisk uro.

Befolkningen i Gothia har imidlertid formået at 
stå imod, og den megen modstand fra omverdenen 
har skabt et hårdført folkeslag med et stærkt indre 
sammenhold.

Størstedelen af befolkningen er efterkommere af 
folk fra Norrland. De er simple og ligefremme af 
natur og foretrækker at løse deres problemer ved at 
lade sværdene tale.

Med tiden har ridderlige idealer fra Paravien i syd 
imidlertid også vundet indpas i landet, og særligt 
blandt Gothias adel dyrker man nu ihærdigt de 
klassiske paraviske dyder om ære, stolthed og kultu-
rel dannelse.

Gothia regeres fra byen Kongsvig af den stærke 
kong Erik Ahrenfelt. Han har siddet på tronen 
siden år 21 EH, hvor han tilkæmpede sig magten 
med støtte fra Paravien.

Siden hans kroning er forholdet til Paravien dog 
blevet forværret, og det udmøntede sig i en regulær 
krig, hvor paraverne krydsede Gothias grænse i år 
28 EH med støtte fra Narabond.
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Helios-kampagnen udspiller sig i byen Rakneslund, 
der er beliggende i Ahrenfelt len.

Lenet er en vigtig handelsregion i det østlige Go-
thia og grænser op til både Narabond, elvernes rige 
Santillia og dværgenes rige Darkonien.

Lenet var tidligere regeret af en lokal lensherre, grev 
Fillip Montal Ahrenfelt, som imidlertid interes-
serede sig mere for sin egen fortjeneste end lenets 
velbefindende.

Efter mange års opstandelse blev grev Filip til sidst 
fordrevet i år 22 EH, og med ham ud af lenet fulgte 
en lang række adelige og velhavende slægter, der 
havde nydt godt af hans gunst.

Siden har Ahrenfelt len kun været en skygge af sit 
gamle jeg. Lenets økonomi er i forfald, og en stor 
del af dets handlende har søgte andre steder hen.

Det er endnu ikke lykkedes for en ny lensherre at 
etablere sig, og Ahrenfelt len befinder sig derfor i en 
udtalt grad af lovløshed.

Yxendal (EOS Live)

Kampagnen udspiller sig i et fjerntliggende område 
af Paravien, der er kendt som Yxendal.

Dalen ligger øst for Permiafloden, der gennemskæ-
rer landet, og som gør det meget vanskelig at kom-
me til og fra området. Befolkningen lever derfor en 
noget afsides tilværelse uden særlig meget kontakt 
til resten af Paravien.

Nord for dalen finder man kongeriget Narabond og 
mod syd handelsnationen Tharkien. Den primære 
aktivitet i området består derfor af handlende fra 
nær og fjern, der bruger dalen til gennemrejse.

Den fjerne beliggenhed kombineret med de mange 
rigdomme, der passerer igennem, har gjort dalen til 
hjemsted for et stort antal lykkeriddere.

Også mindre heldige elementer som landevejsrøve-
re og andre former for udskud huserer i området, 
ligesom det regelmæssigt hærges af orker, sortelvere 
og trolde.

Yxendal er derfor kendt i hele Paravien som en 
lovløs egn, hvor selv de mest nidkære ridderordener 
har opgivet at holde ro og orden.

Det er denne smeltedigel af kulturer og folkeslag, 
som EOS-kampagnen udspiller sig i.

Kampagnen finder sted ved byen Ucuna, der huser 
en broget skare af racer, dog primært mennesker og 
elvere.





racebeskrivelser
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Introduktion

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de racer, 
som det typisk er muligt at spille til Niraham-kam-
pagnerne.

For at finde de mere eksotiske og overnaturlige 
racer, er det nødvendigt at kigge i kapitlet Magi og 
Magiske Væsener.

Udover racebeskrivelserne her i bogen har mange 
hold skrevet supplerende materiale, som går endnu 
mere i dybden med de forskellige racer.

Det kan derfor være en god ide at kontakt holdle-
deren for den race, du gerne vil spille, og høre om 
holdet har yderligere materiale.

Racernes skabelse
Alle Nirahams religioner har deres egne fortællinger 
om, hvordan verdenen og racerne blev skabt.

Eftersom troen på De Sande Guder er den absolut 
mest udbredte, tages der her afsæt i skabelsesberet-
ningen fra den religion.

Dværge

Først blev dværgene skabt.

I tidernes morgen skabte guderne Niraham for at 
holde det store mørke på afstand, og for at verdenen 
skulle udgøre et minde om deres eksistens.

Niraham blev skabt i et inferno af jord og ild. Da 
skabelsen var færdiggjort, lod guderne det regne 
over Niraham, så ilden slukkede, og de lod vinden 
suse for at køle verdenen ned.

Til sidst var Niraham næsten helt dækket af vand, 
og guderne så at de måtte fjerne vandet, før de kun-
ne beundre deres værk.

Nimar skabte derfor tusind statuer af ler. Han 
formede dem i sin søn Djorkas skikkelse, og bad 
Rina pustede liv i dem. Herefter satte han dem på 
Niraham og befale dem at grave dybe kanaler, så 
vandet kunne løbe bort.

Dværgene forsøgte i utallige år at fuldføre deres 
opgave. De skabte høje bjerge og åbne sletter, hvor 
der intet vand var, men de formåede ikke at rydde 
hele Niraham for vand.

I deres skam over at have fejlet gemte dværgene sig 
i grotter under jorden, hvor de håbede at guderne 
ikke ville se dem.

Elvere

Dernæst kom elverne til.

Store dele af Niraham var blevet ryddet og jorden 
gjort frugtbar. Der begyndte at vokse spirer, som 
blev til buske og træer, og snart var det meste af 
Niraham dækket af skov. I skovene begyndte der 
også at løbe dyr omkring, som levede af alt det, 
naturen havde at byde på.

Men skovene voksede vildt, og guderne så nødven-
digheden af at skabe en race, som kunne værne om 
naturen og al dens liv.

Nimar formede derfor hundrede statuer af træ og 
gav dem til Rina, så hun kunne vække dem til live. 
De var skabt i deres datter Sissiannas billede, og 
da hun var skønnere og mere livsglad end nogen 
anden, fik elverne også disse egenskaber.

Elverne befolkede nu Niraham. De vogtede med 
stor glæde over skoven, mens de dansede og sang sig 
igennem tiden.

Sortelvere

Da blev sortelverne skabt.

Fanabina havde længe blot set på i tavshed, mens 
Nimar og Rina forkælede deres børn. De havde 
foræret dem den verden, som guderne havde skabt 
i fællesskab, og som skulle have været deres alles 
eftermæle.

Det kunne Fanabina ikke stå tilbage for, og hun gik 
til Nimar og lod sin skarpe tunge smælde, da også 
hun ville have andel i deres skaberværk.

Nimar vendte hende imidlertid ryggen. I hans øjne 
var Niraham perfekt og i balance, og han ville ikke 
forstyrre denne orden ved at sætte yderligere væse-
ner til verden.
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I sin vrede forbandede Fanabina ham og hans 
skabninger, og hun satte sig til længe at kigge ud i 
mørket. Her fandt hun det kaotiske element rall og 
indså, at det indeholdt store kræfter.

Hun lod det flyde over nogle elvere, som hun havde 
forledt fra Niraham, og så hvordan både deres lege-
mer og sjæle blev mørke.

Fanabina kunne med glæde se, hvordan hendes væ-
sener mindede om hende selv. Hun frygtede imid-
lertid for Nimars straf og gemte derfor sortelverne 
dybt under jorden, så han ikke ville opdage hendes 
forræderi.

Sortblodsfolk

Herefter kom orker, trolde og gobliner til verden.

Til trods for at hun havde skabt sortelverne i sit eget 
billede, var Fanabina stadig bitter over, at Nimar 
og Rina afholdt hende fra at få indflydelse på den 
verden, der lige så meget skulle være hendes minde 
for eftertiden som deres.

Hun formede derfor en håndfuld statuer i sten, 
hvorefter hun lod rall flyde over dem. Elementet 
vækkede dem til live, men de var grove og brutale 
væsener uden antydningen af ynde.

Fanabina forbandede sit fejlslagne skaberværk, og 
hendes vrede ville ingen ende tage. Hun stødte 
sortblodsracerne fra sig og satte dem på Nirahams 
fjerneste og mest ubeboelige egne i håbet om, at 
vejret her ville tage sig af dem.

Mennesker

Endelig blev menneskerne skabt.

Det viste sig snart, at elvere, dværge og sortblods-
folk ikke kom overens, og guderne så derfor be-
hovet for en neutral race, der kunne opretholde 
balancen mellem dem.

Til det formål skabte de menneskerne. De blev for-
met i Arams billede og fik også meget af hans listige 
og selviske natur.

I modsætning til de andre racer fik menneskerne 
ikke nogen særlige egenskaber, da de ikke var til-
tænkt andet formål end at skille de øvrige racer fra 
hinanden.

Menneskerne var spinkle og skrøbelige, og i forhold 
til de andre racer levede de kun i ganske kort tid. 
De formerede sig imidlertid hurtigt, og da guderne 
så dette, gav de menneskerne de åbne stepper at 
herske over, så de altid ville have plads nok.

Dermed var verden komplet.

Guderne betragtede deres værk, og de så at alt var 
godt. Der var balance mellem racerne, og Niraham 
var i harmoni.

I erkendelse af at det ville bringe deres fælles skaber-
værk i fare, hvis flere racer blev sat til verden, nåede 
guderne til enighed om, at der aldrig igen måtte 
skabes flere racer.

Således blev det, og guderne overlod herefter Nira-
hams racer til deres egen skæbne.
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meNNesker

Mennesker på Niraham minder i det store hele om, 
hvordan vi kender dem fra vores egen verden.

De er ikke, som andre racer, velsignet med gaver fra 
gudernes hånd og har heller ikke egenskaber, som 
gør dem til noget særligt.

I stedet ligger menneskernes styrke i deres mangfol-
dighed. De er en omskiftelig race, der har en unik 
evne til at tilpasse sig enhver omstændighed, som 
livet på Niraham har at byde på.

Mange af de andre racer er bundet af gamle kultu-
relle normer, som elverne til deres skove og dvær-
gene til deres bjerge. I modsætning til dem har 
menneskerne en evne til at kunne begå sig og trives 
overalt.

Der findes stort set ikke den afkrog af Niraham, 
som menneskerne ikke har befolket, og gennem 
årene er de både blevet den mest talstærke og ind-
flydelsesrige af alle Nirahams racer.

Menneskernes kultur er måske ikke så forfinet 
som andre racers og deres militære formåen ikke så 
sofistikeret, men hvad menneskerne måtte mangle i 
kvalitet, gør de til gengæld mere end rigeligt op for 
gennem deres store mangfoldighed.

Denne fleksibilitet har også givet menneskerne 
mange andre fordele, ikke mindst når det kommer 
til handel og diplomati.

Stort set alle andre racer er begrænsede af gammelt 
fjendskab og nedarvede konflikter, som dem man 

finder mellem elvere og sortelvere, og mellem dvær-
ge og orker.

Mennesker er fri for disse og kan færdes frit og ind-
gå i relationer med alle Nirahams racer.

Herudover er de velsignet med en usandsynligt kort 
hukommelse, og modsat de andre racer ser menne-
sker sjældent noget galt i, at gårsdagens fjende bliver 
morgendagens forbundsfælle.

Menneskernes omskiftelighed har imidlertid også 
altid været deres største hæmsko.

Hvor de andre racer har et tæt indbyrdes fælles-
skab og en opfattelse af, at man som race må stå 
sammen, så har mennesker ingen betænkeligheder 
ved at bekrige hinanden indbyrdes og falde deres 
racefæller i ryggen.

Når mennesker trues af ydre fjender, er det tilmed 
både almindeligt og forventeligt, at mange vælger at 
skifte side til fordel for fjenden, hvis de vurderer, at 
der er mere at vinde på det end ved at stå sammen 
med deres artsfæller.

Som børn skabt i Arams væsen har menneskerne i 
det hele taget en natur, der driver dem mod kon-
flikter - og ikke kun med andre racer og kulturer, 
men mindst lige så ofte med deres landsmænd og 
familiemedlemmer.

Det er derfor ikke uden en vis sandhed, når de øv-
rige racer har for vane at sige, at mennesker er deres 
egen værste fjende.
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Fysiske karaktertræk
De mennesker, som vi finder på Niraham, adskiller 
sig rent biologisk ikke meget fra, hvad vi kender fra 
den virkelige verden.

Mændene er typisk en anelse højere og kraftigere 
end kvinderne og har i de fleste kulturer for vane til 
at oparbejde en vis muskelmasse, hvorimod kvin-
derne mange gange kompenserer for deres mindre 
statur ved at være mere behændige.

Mennesker kan i bedste fald blive op mod 70 år 
gamle, hvilket dog er sjældent. Den almindelige 
levealder for et menneske er ofte kun 40-50 år, og 
for dem, der lever ved sværdet, er det usædvanligt at 
blive mere end 30 år.

I de fleste kulturer regnes mennesker for voks-
ne, når de er omkring 15 år, og til trods for visse 
forskelle på tværs af Niraham forventes de typisk at 
have stiftet familie, senest når de er 20 år.

Over det meste af Niraham har menneskerne sæd-
vanligvis en lys hudfarve, der er farvet af en tilvæ-
relse under solens stråler. Kun de sydlige ørkenfolk 
fra Zara’bash skiller sig ud ved deres karakteristiske 
mørke hudfarve.

Hvad deres fysiske formåen angår, er mennesker for 
det meste overlegne i forhold til elvere, sortelvere og 
gobliner, når det kommer til simpel råstyrke. Over-
for dværge og orker kommer menneskernes kræfter 
imidlertid til kort.

I forhold til udholdenhed vil menneskerne fortsat 
være goblinerne overlegne, men er ligestillede med 
elvere og sortelvere, og endnu en gang dværge og 
orker underlegne.

Menneskernes store svaghed viser sig, når de bliver 
udsat for elementernes rasen. Af de øvrige racer 
betragtes mennesker som skrøbelige og letforgæn-
gelige på grund af deres store sårbarhed overfor 
varme, kulde og sygdomme. Her er de alle andre 
racer underlegne.

Hvad de mangler i modstandskraft, formår menne-
skerne dog ofte at kompensere for ved deres flek-
sibilitet og evne til at tilpasse deres livsmønstre til 
omgivelserne.
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Beklædning
På samme måde som menneskernes adfærd og livs-
stil varierer fra kultur til kultur, så gør deres beklæd-
ninger det samme.

Udover visse ligheder, der er drevet af rent praktisk 
hensyn, så er menneskers valg af tøj og andre klæde-
dragter i høj grad kulturelt betinget.

Her er variationerne til gengæld enorme, og hver 
kultur har så unikke særpræg, at det typisk er 
muligt at genkende ikke bare et menneskes kultu-
relle ophav, men ofte også deres nøjagtige region 
og slægtsforhold, på lang afstand alene ud fra den 
pågældendes beklædning.

Mennesker er da også notorisk kendte for, hvordan 
de lægger en stor ære i, at deres tøj skal afspejle 
deres kultur.

Det gør sig især gældende, når de rejser ud omkring 
på Niraham. Her betragtes det som den største 
selvfølge, at mennesker bruger deres påklædning til 
at vise resten af verden, hvor de kommer fra.

Blandt de øvrige racer betragtes det som et tegn på 
menneskernes arv fra Aram, at de omvendt føler sig 
nøgne og sårbare, når de ikke har noget tøj på til at 
skjule deres inderste væsen.

I Nirahams nordlige egne, hvor vejret er barskt og 
kulden bider hårdt, har menneskerne tradition for 
at bære praktisk betonede klædedragter i skind og 
andre garvede dyrehuder samt stoffer vævet af uld. 
Hertil bæres der prydgenstande af dyrisk oprindelse 
som fjer, tænder og knogler.

Beboerne i det centrale Niraham foretrækker 
yndefulde klæder i lette stoffer af hør, bomuld og 
silke, der smyger sig om kroppen i sindrige snit. 
Tøjet skal udtrykke elegance og er sædvanligvis i 
klare spraglede farver suppleret med ekstravagante 
smykker af guld og sølv.

I syden har de foretrukne materialer typisk været 
grove stoffer vævet af uld fra får, geder og andre 
husdyr. Menneskerne i disse egne ynder at farve de-
res klædninger samt at smykke dem med broderier 
og andre former for prydgenstande. Hertil bærer de 
tunge smykker, der understreger bærerens velstand.

Hvor har du været så længe, Svend i Rosengård?

Jeg har været i enge, kære moder vor.  
I venter mig sent eller aldrig.

Hvorfor er dit sværd så blodigt, Svend i Rosen-
gård?

For jeg har dræbt min broder, kære moder vor.  
I venter mig sent eller aldrig.

Hvor vil du dig gemme, Svend i Rosengård?

Jeg vil af landet rende, kære moder vor.  
I venter mig sent eller aldrig.

Når kommer du så tilbage, Svend i Rosengård?

Når alle kvinder bliver enker, kære moder vor.  
I venter mig sent eller aldrig.

Når bliver alle kvinder enker, Svend i Rosen-
gård?

Når alle mænd er døde, kære moder vor.  
I venter mig sent eller aldrig.

Når er alle mænd døde, Svend i Rosengård?

Når alle byer er øde, kære moder vor.  
I venter mig sent eller aldrig.

Når er byerne øde, Svend i Rosengård?

Når vi ser hvide ravne, kære moder vor.  
I venter mig sent eller aldrig.

Når ser vi hvide ravne, Svend i Rosengård?

Når vi ser sorte svaner, kære moder vor.  
I venter mig sent eller aldrig.

Når ser vi sorte svaner, Svend i Rosengård?

Når vi ser fjerene synke, kære moder vor. 
I venter mig sent eller aldrig.

Når ser vi fjerene synke, Svend i Rosengård?

Når vi ser stenene flyde, kære moder vor. 
I venter mig sent eller aldrig.

Når ser vi stenen flyde, Svend i Rosengård?

Når vi ser havet brænde, kære moder vor. 
I venter mig sent eller aldrig.

Når ser vi havet brænde, Svend i Rosengård?

Når vi ser verdens ende, kære moder vor. 
I venter mig sent eller aldrig.

 
Svend i Rosengård 

Tekst og musik: Ukendt
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Tankesæt
Menneskers handlemønstre og bagvedliggende tan-
ker er, som alt andet ved dem, forskellige fra individ 
til individ og i væsentlig grad præget af den kultur, 
som vedkommende er opfostret i.

Ligesom hvad deres klædedragter angår, finder man 
en række livsanskuelser og tankemønstre, der er 
karakteristiske for hver kultur, og som meget ofte 
træder så tydeligt frem, at man kan genkende et 
menneskes oprindelse ud fra disse.

Et gennemgående fællestræk ved mennesker er dog, 
at de i høj grad er drevet af hensynet til sig selv og 
deres nærmeste.

Menneskers loyalitet rækker sjældent længere end 
til deres familie eller landsmænd, og der er ingen 
naturligt indlejret næstekærlighed blandt menne-
sker som race.

Herudover lægger man blandt mennesker stor vægt 
på rigdom, magt og egen vinding, og de fleste men-
nesker er villige til at gå på kompromis med deres 
idealer, hvis blot prisen er høj nok.

Det samme kendetegner deres relation til de øvrige 
racer. Kun få menneskelige kulturer har formået 
at både vinde og bevare andre racers respekt over 
længere tid. Sædvanligvis er menneskers loyalitet for 
omskiftelig og kortlivet til deres smag.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte kulturer og 
deres tankesæt er det nødvendigt at læse de relevan-
te afsnit i bogens kapitel Riger og Kulturer, hvor de 
er beskrevet mere indgående.

Historie
Menneskeracen blev skabt i tidernes morgen af Ni-
mar og Rina, og sat på Niraham for at opretholde 
balancen mellem verdenens øvrige racer.

De blev formet i Arams billede, og både deres ud-
seende og personlighed bærer tydeligt præg af hans 
pragmatiske væsen.

Da sortelverne gjorde deres indtog på Niraham, 
førte det til en århundreder lang strid mellem 
sortelvere og elvere, hvor enorme skovområder blev 
brændt ned, og i takt med at elverne blev fordrevet 
fra landet, spredte menneskerne sig på det.

Den første navnkundige by, der blev skabt af 
mennesker, befandt sig i det østlige Niraham og fik 
navnet Shantil. Omkring byen etablerede der sig en 
storslået kultur, som lagde kimen til menneskera-
cens opblomstring.

I vores tid betegnede denne periode som menneske-
hedens Første Storhedstid.

Shantil-kulturen spredte sig med tiden vestover 
langs havet, og stribevis af nye bystater blev grund-
lagt, alt imens handelen blomstrede som aldrig før. 
Det er med rette, at Shantil-kulturen selv i nutiden 
bliver omtalt med anerkendelse og respekt.

Snart begyndte en ny kultur imidlertid at opstå 
i det sydøstlige Niraham. Den blev kendt under 
navnet Bang Tei og bestod i et militaristisk anlagt 
samfund, hvor man lagde stor vægt på krigskund-
skab og ekspansion.

Bang Tei bredte sig hastigt, og snart stødte landets 
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grænser op til Shantil. Der udbrød krig mellem de 
to riger, og i den sidste ende trak Bang Tei sig sejrrig 
ud af konflikten.

De brændte Shantil ned og underlagde sig største-
delen af det shantilske rige, og i mange år frem var 
Bang Tei den største menneskelige magtfaktor på 
Niraham.

Denne periode er for eftertiden blevet kendt som 
menneskeracens Anden Storhedstid.

Igennem de efterfølgende århundreder dominerede 
Bang Tei dynastiet store dele af Niraham. De skabte 
sig dog også mange fjender, herunder blandt de øv-
rige racer, som var begyndt at indse, at mennesker 
var blevet en egentlig trussel.

Til sidst var modstanden mod Bang Tei blevet så 
stor, at mennesker og elvere forenede deres styrker 
og bragte riget til fald.

De befriede områder forenede sig herefter i en 
række lande og frie bystater, og det var i den tid, at 
grundstenen for den magtbalance, der stadig præger 
Niraham i dag, blev lagt.

Mod vest havde flere handelsbyer haft held til at 
undslippe Bang Tei dynastiet, og de havde i stedet 
skabt et tæt handelsforbund, kendt som Den Thar-
kiske Pagt. Da markedet til de befriede bystater nu 
pludselig åbnede sig, begyndte tharkerne at domi-
nere handelen i det centrale Niraham.

I de nordligste egne af Niraham havde menneskerne 
ikke haft kontakt med hverken Shantil eller Bang 
Tei, og man levede derfor stadig i primitive stam-
mesamfund her.

Den tharkiske kultur bredte sig dog langsomt mod 
nord, hvor den smeltede sammen med kulturen 
fra de nordlige folkeslag i et område, der fik nav-
net Paravien, og hvor Nirahams første idealer om 
ridderlighed og ære opstod.

Ikke alle kulturer i nord brød sig imidlertid om de 
nye strømninger.

I takt med at rigerne i syd blomstrede og konstant 
udviklede sig, trak mange af de nordlige samfund 
sig i stedet tættere sammen og isolerede sig, mens de 
svor til deres traditionelle levevis.

I bystaten Cartheero blev den store profet Jarco 
født, som åbenbarede De Sande Guders eksistens 
for verdens folk på Djann-højsletten.

Det blev begyndelsen på en ny æra, hvor troen på 
De Sande Guder bredte sig som en steppebrand og 
indvarslede en ny kulturel og religiøs opblomstring 
blandt menneskerne på Niraham.

Tiden efter åbenbaringen er siden blev kendt som 
menneskeracens Tredje Storhedstid.

Ikke alle Nirahams folkefærd var dog indstillede på 
at underkaste sig de nye guder, og særligt de ånde-
tro mennesker i nord modsatte sig ihærdigt den nye 
religiøse strømning.

Da var det, at en forvist fyrstesøn fra nord, Nikolaj 
Akonos, rejste til Jarcos tempel i Etos, hvor han 
konverterede og svor overfor guderne, at han ville 
omvende sit folk.

Med en hær af hellige krigere i ryggen drog han 
nordpå og underlagde sig store dele af nordens riger, 
som han tvang til at underkaste sig og konvertere til 
De Sande Guder.

Da målet var nået, og Nikolaj Akonos havde rakt 
så vidt, som hans militære styrket tillod, tog han 
magten over de erobrede landområder og etable-
rede her det kongerige, vi stadig i dag kender som 
Narabond.

I modstand mod den nye magtfaktor trak de tilba-
geværende folkefærd i nord, som Nikolaj Akonos 
ikke havde haft held til at omvende, sig sammen i 
lukkede og tæt knyttede samfund, hvorved rigerne 
Roul-Assin og Norrland opstod.

Også i syden var der store stridigheder. Her nægtede 
menneskerne i Zara’bash at lade sig konvertere og 
benyttede i stedet de religiøse stridigheder til at få 
afløb for mange års oparbejdet fjendskab med de 
omkringliggende menneskelige og elviske riger.

Efter kampe, der strakte sig over generationer, 
valgte parterne til sidst at bilægge striden, og for at 
sikre en fredelig sameksistens blev det neutrale rige 
Aihlann Bachir etableret i grænseområdet mellem 
de stridende parter.

I 1469 EJ indtraf begivenheden, der for eftertiden 
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er blevet kendt som Himmelkrigene. En storstilet 
religiøs krig førte til, at mange af De Sande Guder 
ophørte med at besvare deres tilhængeres bønner.

Snart efter begyndte nye guder imidlertid at tale til 
Nirahams folk, og modsat mange af de andre racer 
havde menneskerne kun få kvaler ved at give afkald 
på de gamle guder.

Sidenhen vendte de gamle guder gradvist tilbage og 
begyndte at besvare deres tilhængeres bønner på ny. 
Menneskerne illustrerede da igen deres store om-
skiftelighed, og snart efter tilbad de både de nye og 
gamle guder på lige fod.

Dermed er vi fremme ved nutiden, og beretningen 
om menneskeracens historie er fuldendt.

Udbredelse
Som beskrevet mange gange før er Nirahams men-
nesker en fleksibel race, der har formået at tilpasse 
sig nærmest enhver levevis på Niraham, og derfor 
nu kan findes i størstedelen af verdenen.

De nordlige riger er i høj grad præget af en tilvæ-
relse, hvor menneskerne har haft isoleret sig fra 

omverdenen i århundreder og i stedet troligt holdt 
fast ved fortidens traditioner og ritualer. De afviser i 
vid udstrækning De Sande Guder til fordel for den 
gamle åndetro og sætter i det hele taget en stor ære i 
at leve en tilværelse efter samme mønstre og normer 
som deres forfædre.

Livet i det centrale Niraham omkring Kamirrhavet 
og Tharkienshavet har altid været præget af stort 
overskud. Menneskerne ernærer sig her primært 
gennem handel og begiver sig ud i alle afkroge af 
verden, hvorfra de henter både guld, handelsvarer 
og viden med sig hjem. De er progressive folk, der 
ynder at tage nye ideer til sig, og Nirahams centrale 
riger betragtes ofte kulturelle arnesteder.

I syden har man traditionelt altid fremelsket høj-
kultur og akademiske færdigheder. Man har derfor 
bygget enorme biblioteker, akademier og lignende 
samlingspunkter for viden i disse egne. Blandt 
Nirahams øvrige folkeslag ser man på sydens folk 
med respekt, og man anser dem for nogle af de 
mest lærde på Niraham. Kulturen i de sydlige egne 
er generelt fokuseret på personlige udvikling, og 
begreber som visdom og selvindsigt anses typisk for 
at være de højeste idealer i livet.
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Religion
Også når det kommer til religiøse tilhørsforhold, er 
menneskerne meget forskellige.

Hvor de øvrige racer ofte føler sig særligt nært knyt-
tet til én specifik gud, så tilbeder menneskerne en 
bred palet af guder og religioner.

Som så meget andet ved menneskerne er deres reli-
giøse tilhørsforhold i høj grad præget af den kultur, 
de er opfostret i. Indenfor de forskellige kulturer 
finder man til gengæld meget ofte klare religiøse 
præferencer.

De Sande Guder

I dag er troen på De Sande Guder den absolut mest 
udbredte religion blandt mennesker.

Denne lære indebærer, at man skal anerkende og 
ære samtlige af De Sande Guder. Det er dog også 
accepteret, at man i særlig grad knytter sig til én 
specifik af guderne.

I modsætning til de øvrige racer har menneskerne 
ikke et særligt bånd til nogen specifik af guderne, 
end ikke Aram, hvis billede de er skabt i. For det 
meste lægger mennesker deres hengivenhed hos den 
gud, de føler den største forbindelse til, eller som vil 
kunne hjælpe dem bedst i deres liv.

Der synes dog at være en vis tilbøjelighed til at 
mennesker betragte Nimar som den øverste og mest 
agtværdig af guderne. I ham finder mange, lige fra 
simple bønder til borgere og adelsfolk, en pålidelig 
og retfærdig faderskikkelse, som værner om de svage 
og støtter de stærke. Karaktertræk, som har en klar 
appel hos de fleste mennesker.

Blandt mennesker er det dog også almindeligt at 
skifte sin loyalitet og lægge sin dedikation hos en 
anden af De Sande Guder, hvis man har et særligt 
behov for dennes støtte.

Står døden for døren, anses det for god skik at bede 
bønner og give ofringer til dødsgudinden Dilarna, 
alt imens den, der er på frierfødder, vil binde kranse 
og synge sange for at hylde Sissianna og Lyane, som 
råder over kærligheden.
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Den Monopatiske Kirke

Efter Himmelkrigene vandt en ekstremistisk sekt 
indenfor læren om De Sande Guder for en tid stor 
opbakning blandt menneskerne.

Den Monopatiske Kirke beroede på en religiøs 
doktrin om, at samtlige af De Sande Guder ganske 
vist eksisterer, men at det kun var 4 af guderne, som 
mennesker burde tilbede: Nimar, Rina, Gasnian og 
Jorin.

Tilhængerne var dybt fanatiske og betragtede kirken 
som om et velkomment opgør med det etablerede 
præsteskab. Kirkens militante facon appellerede 
desuden til mange, der levede ved sværdet, og i sin 
storhedstid kunne den mønstre hele hære.

Hjemstedet for Den Monopatiske Kirke var by-
staten Etos, hvorfra den hastigt bredte sig ud over 
resten af Niraham. Opbakningen er dog falmet de 
seneste år, og den monopatiske lære bliver nu kun 
praktiseret få steder på Niraham.

Åndetroen

I det høje nord, blandt roulere og norrlændinge, 
praktiserer menneskerne stadig den gamle åndetro, 
som de har gjort i årtusinder.

Åndetroen er så nært vævet sammen med kulturen i 
disse egne, at det er umuligt at forestille sig det ene 
uden det andet.

Denne trosretning anser verdenen for fyldt med 

mægtige ånder. Nogle er gode og andre onde, men 

de er alle af afgørende betydning for at opretholde 

livet, som vi kender det.

Året rundt er der traditioner og ritualer, der skal 

overholdes for at behage ånderne, og som tak for 

deres tilbedelse skænker ånderne folket lykke og vel-

stand, og giver druiderne kraft til at udrette magiske 

vidundere.

Kasmanitroen

Blandt sydens folk og ørkenstammer er der stadig 

mange, der bekender sig til fortidens Kasmanitro.

Det er en filosofisk trosretning, der beror på en 

række ophøjede, personlige idealer, som tilhængerne 

bør stræbe efter. Religionen tillægger navnlig alder 

og visdom en altoverskyggende betydning.

Iorin-troen

Endelig er Det Chatonske Imperium i øst gen-

nemsyret af rigets Iorin-tro, som er en militaristisk 

og krævende religion, hvor kun den ene gud Iorin 

anerkendes.

Om end de deler navn, synes der ikke at være no-

gen sammenhæng mellem den chatonske gud Iorin, 

og den af De Sande Guder, der bærer navnet Jorin.
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Forhold til øvrige racer

Dværge

Langt mod nordvest ligger dværgenes sagnom-
spundne rige Darkonien.

Mennesker er ikke velkomne her, men rygterne om 
dværgenes ufattelige rigdomme har alligevel fristet 
mange grådige sjæle.

Dværgenes kundskaber er dog generelt genstand for 
stor respekt blandt mennesker.

Elvere

Niraham er hjemsted for de to store elverskove, 
Santillia og Eislonien.

Mennesker og elvere har bekriget hinanden i årtu-
sinder - typisk over grænseområder mellem skov og 
land, som begge racer gør krav på.

De fleste menneskelige riger tolererer stadig elverne, 
men primært af belejlighed og kun i det omfang, 
det er absolut nødvendigt.

Sortelvere

Igennem årene er sortelverne flere gange draget 
mod overfladen for at plyndre og underkaste sig de 
øvrige racer.

Mennesker har derfor lært at se på sortelvere med 
frygt og foragt.

Med tiden er forholdet tøet lidt op, men til trods 
for at man nu ser mere nuanceret på sortelvere, 
bekriger mennesker dem stadig ihærdigt.

Sortblodsfolk

Langt mod nord ligger de kolde og ugæstfri Rust-
bjerge, som er hjem for sortblodsracerne: Orker, 
gobliner og trolde.

Efterhånden som mennesker er trængt ind i deres 
hjemegne, er sortblodsfolket draget ned fra bjergene 
for at jage og søge hævn.

Mange års død og ødelæggelse senere har de to racer 
nu umådelig vanskeligt ved at komme overens.
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elvere

I tidernes morgen blev elverne skabt for at være 
gudernes forlængede arm på Niraham, og de blev 
pålagt at vogte over naturen og livet i den verden, 
som skulle være gudernes eftermæle.

De blev derfor givet stor visdom og indsigt samt en 
enestående forståelse for naturen. Herudover fik de 
også livets gave, så de kunne leve længere end nogen 
anden race.

Elverne blev skabt i gudinden Sissiannas billede, og 
som hende er de besnærende og yndefulde væsener.

På grund af deres nære bånd til naturen lever de 
næsten udelukkende i de to store elverskove, Santil-
lia i vest og Eislonien i øst.

Der findes tre typer af elvere: Skovelvere, højelvere 
og vildelvere, og forskellen mellem dem beror pri-
mært på deres livssyn og levevis.

Skovelvere

Skovelverne lever i en symbiotisk tilværelse med 
naturen, hvor alt hvad de gør, er et udslag af, hvad 
de anser for at være bedst for naturen omkring sig.

De lever gerne hele deres liv dybt inde i skovene 
og ernærer sig stort set kun af, hvad naturen har at 
byde på. Af samme årsag har de også kun begrænset 
kontakt med de øvrige racer.

Når skovelverne en sjælden gang imellem bevæger 
sig udenfor skoven, er det kun for kortere tid ad 
gangen og sjældent med deres gode vilje, da de føler 
sig sårbare og udsatte, når de er uden ly fra træernes 
kroner.

Højelvere

Højelverne anser sig i højere grad for vogtere og 
forvaltere af naturen.

Også de lever gerne hele deres liv dybt inde i skove-
ne, men ikke i symbiose med naturen som skovel-
verne. I stedet bygger højelverne prægtige byer og 
storslåede paladser, som er blandt de skønneste, 
Niraham nogensinde har set.

Modsat de reserverede skovelvere er højelverne 
meget direkte i deres adfærd og siger deres mening 
ligeud - ikke mindst når de omgås andre racer.

For udefrakommende kan højelverne fremstå 
umådeligt arrogante, hvorimod de selv betragter det 
som et udtryk for det tunge ansvar, de bærer.

Elverfolkets fordeling

Santillia anses traditionelt for skov- og vildel-
vernes hjemsted, og Eislonien for højelvernes.

Opdelingen er dog ikke absolut. I Santillia 
udgør højelverne således ca. 5 % af befolknin-
gen, og i Eislonien udgør skovelverne ca. 25 % 
af befolkningen.

Vildelverne lever stort set kun i Santillia, og 
udgør ca. 10 % af skovens elverbefolkning.
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Vildelvere

Vildelverne lever en endnu mere fri og simpel 
tilværelse end skovelverne. De befinder sig kun i 
de dybeste dele af Santillia og har stort set ingen 
kontakt med de øvrige racer.

Sammenholdt med, hvordan de andre elverracer 
fremstår elegante og ophøjede, er vildelvernes ad-
færd mere umiddelbar og drevet af instinkter.

Årsagen til det skal findes i, at de lever i så tæt 
forbindelse med naturen, at de to tilnærmelsesvist 
går i ét. Vildelverne betragter sig som et af skovens 
mange væsener og lever derefter.

Det store brud

Elverracernes adskillelse skete for mange tusinder af 
år siden i forbindelse med sortelvernes første indtog 
på Niraham.

Her formåede sortelverne at brænde så meget skov 
ned, at der blev skabt en bred kile gennem verde-
nen, som afskar elvernes samfund i øst og vest fra 
hinanden.

Elverne i de østlige skove satte sig til modværge og 
fandt et stærkt fællesskab i billedet af sig selv som 
elverracens beskyttere.

I modsætning hertil søgte elverne i de vestlige skove 
tilflugt dybt inde i skovene, hvor de holdt sig skjult 
og levede et simpelt liv, der primært handlede om at 
overleve.

Efter tusinder af år kunne ingen længere huske en 
tid, hvor man havde været ét fælles folk, og dermed 
opstod sondringen mellem skovelverne i vest og 
højelverne i øst.

I takt med at verdenen omkring dem forandrede 
sig, var der visse af skovelvernes klaner, der trak sig 
så langt tilbage i skoven, og de blev sky og fjerne for 
selv deres artsfæller. De blev med tiden kendt som 
vildelvere eller klanelvere.

Da man til sidst måtte erkende, at elvernes skove 
aldrig ville vokse sammen igen, og at de forskellige 
elverracer nu også kulturelt var så forskellige som 
nat og dag, drog man konsekvensen og udråbte de 
to skove som selvstændige elviske riger.
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Skovelvernes rige i vest fik navnet Santillia, og høj-
elvernes skov i øst blev givet navnet Eislonien.

Blandt højelverne har man formået at forene folket 
i én fælles kultur, som både indad- og udadtil frem-
står som en samlet helhed.

I modsætning hertil lever skovelvere og vildelvere 
mere spredt i skoven, og har typisk bosat sig i min-
dre, selvstændige samfund, der byder på en større 
grad af forskellighed.

Til trods for det store brud har elverracerne dog 
stadig mange træk til fælles.

Særlig bemærkelsesværdigt er en umiskendelig elvi-
ske adfærd, der blandt racens egne medlemmer ses 
som et symbol på elvernes ophøjethed og enestå-
ende intellekt, men som blandt de andre racer ofte 
blot opfattes som banal selvforherligelse.

Siden elvere lever i århundreder, opnår de så stor 
en viden og høster så mange erfaringer, at resten 
af Nirahams racer for det meste blot fremstår som 
børn i deres øjne.

Ofte forsøger elverne end ikke at lægge skjul på, at 
de betragter andre racer sådan.

Halvelvere

Af og til sker det, at man oplever blandingen af 

elvere og mennesker, der kendes som halvelvere.

Halvelverne har fysiske træk fra begge racer, 

og herunder spidse ører, der dog ikke er lige så 

udtalte som hos renblodede elvere. Mandlige 

halvelvere har desuden tendens til at få skæg.

Blandt højelvere anser man halvelvere for urene 

og formastelige, mens mennesker og skovelvere i 

højere grad har for vane at acceptere dem.

Oftest vælger halvelvere at bosætte sig hos den af 

racerne, som de føler sig nærmest knyttet til, og 

hvis træk er mest fremherskende i dem.

Et påfaldende særpræg ved halvelvere er, at de er 

sterile og dermed ude af stand til at formere sig, 

hverken med mennesker eller elvere.

Et andet fremtrædende karaktertræk ved elverne er, 
hvordan de troligt holder racens ældgamle skikke og 
traditioner i hævd.

Elvere sætter en stor ære i at leve deres liv, som ra-
cen altid har gjort. De skyer som regel enhver form 
for forandring og kan være flere hundrede år om at 
omstille sig til nye måder at handle eller tænke på.

Et yderligere særpræg er den elviske tendens til at 
distancere sig fra resten af verden.

Gennem tiden har elverne måttet tåle meget ondt 
fra andre racers hånd, og elvere glemmer kun lang-
somt. De har derfor kun den absolut mest nødven-
dige kontakt med Nirahams øvrige racer, og når det 
sker, er det sjældent med deres gode vilje.

I omverdenens øjne skaber det et billede af elverne 
som en reserveret race, der ikke kerer sig synder-
ligt om resten af Nirahams skæbne, og som blot 
foretrække at leve en afsondret tilværelse, hvor de 
hverken ønsker eller formår at følge med verdens 
uundgåelige udvikling.

Det til trods så er elverne imidlertid fortsat en vigtig 
magtfaktor på Niraham i kraft af deres visdom og 
store magiske kunnen.

Fysiske karaktertræk
I fysisk fremtoning er de tre elverracer stort set ens.

Det mest iøjefaldende ved elverne er deres nærmest 
magiske udstråling, som kan betage enhver, der ikke 
er vant til deres nærvær. Selv elvernes svorne fjender 
kan ikke helt sige sig fri for at blive påvirket af deres 
særlige karisma.

Hertil kommer elvernes spidse ører. Selv ser elverne 
deres ører som et bevis på gudernes gunst og som 
et symbol på, at deres race er noget helt enestående. 
De er derfor meget stolte af deres ører og ynder at 
vise dem frem.

Af samme årsager er en af de mest nedværdigende 
behandlinger, man kan udsætte en elver for, at skæ-
re spidsen af dens ører.

Den eneste fysiske forskel på elverracerne skal findes 
i ørerne, idet vildelverne har betydelig længere ører 
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end de andre elverracer.

Årsagen til det er ukendt, men blandt vildelverne 
er det forbundet med stor stolthed og ses som et 
udtryk for, at vildelverne er endnu mere i kontakt 
med naturen end de andre elverracer.

I modsætning til mennesker og andre racer har 
elvere stort set ingen hårvækst på kroppen.

De lader meget gerne deres hår vokse langt, og både 
mænd og kvinder bærer deres hår synligt og ofte 
snoet eller flettet på sindrig vis.

Udover deres hårpragt er det kendt, at nogle ganske 
få gamle elvere har haft anlæg for at få skæg. Bortset 
fra disse kendes skægvækst kun hos halvelvere, og 
for det meste ser elvere derfor skægvækst som et 
urent og negativt træk.

Blandt elvere gøres der ingen nævneværdig forskel 
på kønnene. Mænd og kvinder bliver kulturelt anset 
for at være ligeværdige, og rent fysisk er forskellen 
mellem kønnene også markant mindre, end hvad 
man ser hos f.eks. mennesker.

Elvere er sædvanligvis smidige og adrætte væsener, 
og de udmærker sig som hurtige løbere, ligesom de 
er gode til at svømme og klatre.

Til gengæld besidder de ikke nogen større muskel-
kraft. Når det kommer til ren fysisk råstyrke, er 
elverne både mennesker, dværge og orker underleg-
ne, og kun goblinerne overlegne.

Deres sanser er desuden meget fintfølende. De hø-
rer bedre end de andre racer, og deres syn er tilsva-
rende skarpere.

Elvere har mulighed for at blive ældre end Nira-
hams øvrige racer. Det er sket, at elvere har nået en 
alder på op mod 1200 år. Det er imidlertid sjæl-
dent. Som oftest vil de leve mellem 400 og 600 år, 
hvilket betragtes som en god alder at nå.

For at forstå elveres begreb om alder er det dog 
nødvendigt at vide, at de ikke ældes på samme 
måde som de andre racer. Det er ikke en elvers 
krop, der bliver ældre, men dens sind.

Efterhånden som årene går, bliver elvernes bevidst-
hed slidt, og med tiden vil en elver miste sin livslyst.

Særlig hårdt tærer det på elvere at se nære og elskede 
dø eller opleve deres skov gå i forfald.

På et tidspunkt vil de vælge at give afkald på den-
ne verden, og det er et underforstået led i elvernes 
kultur, at når en gammel, livstræt elver begiver sig 
dybt ind i skoven på egen hånd, er det for at lægge 
sig til at dø.

Elvere har heller ingen faste rammer for, hvornår de 
er unge eller gamle. Deres alder defineres først og 
fremmest af deres livsopfattelse, og uanset sin alder 
vil en elver fremstå og blive betragtet som gammel, 
hvis elveren har en stor livserfaring.

Et groft udgangspunkt vil dog lyde på, at elvere 
anses for voksne efter deres første 100 år. Når de 
runder 200 år, betragtes de som myndige og får selv 
råderet over deres liv. Elvere er dog fysisk udvoksede 
allerede efter ca. 30 år og udvikler sig herefter kun 
psykisk.

Elvere udviser sjældent synlige tegn på aldring, før 
de bliver omkring 500 år gamle, og alderdommen 
bliver først for alvor tydelig efter godt 800 år.

Deres lange liv til trods så er elvernes legemer yderst 
skrøbelige fra naturens side, og de tager meget let 
skade, når man sammenholder dem med f.eks. 
mennesker.

Endnu en gang har sindet dog en væsentlig betyd-
ning for elverens helbred. Den elver, der har viljen 
og ønsket om at leve, vil kunne komme sig over 
de fleste sår, skader og sygdomme. Hvis en elver til 
gengæld først har mistet sin livsgnist, så kan ved-
kommende sygne hen og dø ved blot den mindste 
påvirkning.

En elvers krop påvirkes ikke i samme grad af kulde 
og varme, som tilfældet er for mange andre racer. 
De føler ganske vist temperaturer, men der skal 
meget til, før de oplever dem som decideret ubeha-
gelig, og de kan overleve i ganske lang tid under selv 
kraftige varme- og kuldepåvirkninger.

Elvere er i almindelighed mere hårdføre end andre 
racer og kan om nødvendigt overleve i flere uger 
med kun ganske få ressourcer. Herudover er de også 
kendt for at være mere modstandsdygtige overfor 
sygdomme end andre racer.
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Beklædning
Når det kommer til valg af beklædningsgenstan-
de, adskiller de tre elverracer sig meget tydeligt fra 
hinanden. Man vil i langt de fleste tilfælde altid 
kunne identificere racen på en elver ud fra dens tøj 
og udsmykning.

Skovelvere

At skovelverne lever stort set hele deres liv i skoven 
kommer til udtryk i den måde, som de klæder sig 
på.

De foretrækker klædedragter af lette, vævede ma-
terialer som uld, hør og bomuld, der er i naturlige 
farver, primært grøn og brun, som om vinteren 
gerne skiftes ud med hvide og grå nuancer.

Tøjet er lavet med en tydelig forkærlighed for det 
enkle, stilfulde og elegante. Som led i dette udtryk 
vil man ikke finde mange mønstre eller broderier på 
skovelveres beklædninger.

Pels og skind forekommer, men er sjældne. Den 
slags materialer betragtes som uraffinerede og men-
neskelige. I krigstid har skovelverne dog en udtalt 
forkærlighed for læderrustninger.

Udover selve deres klædedragter bærer skovelvere 
meget gerne smykker i naturmaterialer som fjer, 
knogler, sten, perler og lignende. 

Fra tid til anden vil man opleve dem bemale de-
res ansigt. Det er ikke en udbredt tradition, men 
forekommer dog i visse religiøse eller kulturelle 
sammenhænge.

Højelvere

Højelvernes tøj har et andet formål end skovelver-
nes. De prioriterer i højere grad det smukke frem 
for det praktiske, og i Eisloniens dybe skove, hvor 
elverne kun sjældent er truet, har klæderne primært 
til formål at udstråle stil og elegance.

De går oftest klædt i lange rober af fint, tyndt stof i 
klare, lyse farver, og til dem bærer højelverne gerne 
iøjnefaldende smykker af sølv og guld ilagt med 
ædle stene.
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Bemaling af kroppen og ansigtet er ikke noget ud-
bredt fænomen blandt højelverne, og det betragtes 
som et noget primitivt træk.

For det meste ynder højelverne at holde kroppen 
ren og hel, som Sissianna skabte den, og det er 
typisk kun ved særlige kulturelle højtider, at man vil 
opleve højelvere dekorere deres ansigt.

Udenfor Eisloniens grænser er højelverne ofte sky 
og vagtsomme. De nærer ingen større tiltro til de 
øvrige racer og vil derfor sjældent bevæge sig om-
kring uden også at være veludrustede. Deres fore-
trukne klædning er da prægtige læderrustninger.

Vildelvere

Hvor skov- og højelvernes klædedragter typisk er 
sofistikerede og beror på velovervejede valg, så går 
vildelvernes præferencer i den modsatte retning.

De værdsætter det enkle og praktiske, og bærer stort 
set aldrig andre materialer end dem, som skoven og 
naturen kan forsyne dem med. Deres foretrukne 
materialer er skind og grove tekstiler, og tøjet vil 
stort set altid være i naturlige farver og uden unød-
vendige udsmykninger.

Vildelvernes præferencer indenfor valg af klæde-
dragter har dermed et meget klart fokus på det 
funktionelle. Man vil dog fra tid til anden opleve, at 
vildelvere bærer udsmykning i form af fjer, perler og 
andre genstande fra naturen.

I vildelvernes kultur er der derudover en udbredt 
tradition for at male sit ansigt for derigennem at 
vise sit tilhørsforhold til familien og stammen.

Tankesæt
Elverne er skabt i gudinden Sissiannas billede, 
hvilket tydeligt kommer til udtryk i deres lyse og 
glade mentalitet. De værdsætter livet og alt det 
gode i verden, og har en udtalt forkærlighed for det 
smukke og idylliske.

De lever desuden så længe, at tid bliver et abstrakt 
begreb for dem. Elverne er derfor kendt for at leve 
livet med en ro, der kommer af at vide, at man har 
al tid i verden at gøre godt med.

Som en af gudernes første og udvalgte racer har el-
verne dog også en tilbøjelighed til at se sig selv som 
noget ganske særligt og til i deres adfærd at opføre 
sig derefter.

De er svært utilbøjelige til at tage imod råd eller 
anvisninger fra andre end deres egne artsfæller. 
Selv truet på livet vil en elver ofte betragte det som 
uværdigt at bøje sig for andre racer, uanset om det 
måtte indebære en unødvendig død.

Udover disse generelle fællestræk så er der store 
forskelle på henholdsvis skovelveres, højelveres og 
vildelveres syn på tilværelsen.

Skovelvere

Fra de fødes til de dør, betragter skovelverne sig som 
en del af en større helhed. De lever deres liv i enten 
byer eller mindre samfund, hvor man vil opleve en 
meget udtalt grad af næstekærlighed.

Følelsen af samhørighed med sine artsfæller er dybt 
indlejret i den skovelviske kultur, og egoisme eller 
andre former for snylteri tolereres ikke.

Af natur er skovelvere ligefremme væsener, der ud-
trykker deres følelser tydeligt. 

De er oprigtige og hjertevarme i deres venskaber, 
og når det er sommer og solen skinner, har de let til 
latter og sang. Lige så glade og sorgfri de kan være, 
så tilsvarende indelukkede og afvisende er de til 
gengæld, når de sørger eller er fortvivlede.

Skovelverne lever i symbiose med naturen. De tager 
aldrig mere, end de har brug for, og sørger for at 
give tilbage ved at pleje og beskytte skoven.

Opfattelsen af at være skovens vogtere tages meget 
alvorlig, og skovelverne vil gøre stort set alt for at 
opretholde balancen i deres skove.

De er vidt og bredt kendt som dygtige jægere, og de 
fleste skovelvere lærer i en tidlig alder at følge spor, 
skyde med bue og overleve i naturen.

Disse færdigheder kommer dem til stor nytte senere 
i livet, og både blandt venner og fjender er skov-
elverne respekterede som enestående spejdere, der 
med deres buer og spyd kan være frygtindgydende 
modstandere i kamp.
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Mange skovelvere er bosiddende i Santillias stor-
slåede byer, men de fleste lever i mindre samfund 
spredt ud over skoven. 

Størrelsen og karakteren på disse samfund kan vari-
ere over alt fra landsbyer med flere tusinde beboere 
til små jagtgrupper med kun 10-20 medlemmer.

De er stort set alle fastboende. Elvere lever dog 
sjældent hele deres liv i det samme samfund, men 
skifter regelmæssigt bosted mellem dem.

Der er tradition for, at skovelvere bliver navngi-
vet efter naturen, og ofte vil deres navn afspejle et 
aspekt ved den, som de er særligt knyttet til.

Højelvere

Hvor skovelverne lever deres liv som en del af en 
stamme, vil højelverne i langt højere grad blive 
opfostret og behandlet som individer.

Stolthed, ansvar og ære er centrale begreber i højel-
vernes kultur. De ser selv som Nirahams hyrder og 
opfatter det som deres pligt at tage vare på de andre 
elverracer.

Denne opfattelse af at tilhøre en overlegen kultur 
kommer tydeligt til udtryk i deres omgang med de 

øvrige racer på Niraham, herunder andre elvere.

Højelvernes kultur er overordentlig forfinet, og 
hvor skovelverne lever i harmoni med naturen, 
har højelverne fundet ud af at fremelske præcis de 
træk, som de værdsætter i naturen. Ved brug af 
disse kundskaber har de blandt andet skabt byer af 
ufattelig skønhed.

Selvom de anser naturen for idyllisk og smuk, så 
mangler den efter højelvernes opfattelse deres kyn-
dige hænder for at kunne opnå det perfekte. Denne 
tilbøjelighed til at anvende og forme naturen går 
igen i alt, hvad højelvere skaber af kunst, arkitektur 
og håndværk.

Højelverne tager, ligesom skovelverne, aldrig mere, 
end de skal bruge fra deres omgivelser. De har imid-
lertid for vane at kultivere naturen frem for blot at 
leve af den, og højelvere ernærer sig i langt højere 
grad af landbrug end som jægere og samlere.

For det meste lever højelvere sammen i store byer, 
hvor man ihærdigt værner om sin familie og dens 
ære, men uden nogen nævneværdig følelse af fælles-
skab med øvrige familier.

I stedet er forholdet mellem familierne præget af 
magtkampe og intriger, samt en evig jagt efter pre-
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stige, som man gerne opnår på andres bekostning.

En meget stor del af højelvernes liv er baseret på 
gamle traditioner og skikke, der troligt bliver iagt-
taget. Det er gennem traditionerne, at højelverne 
føler selve båndet til deres kultur og dermed også 
til, hvad det vil sige at være højelver, så at bryde 
med dem er aldeles utænkeligt.

Højelverne foretrækker forfinede navne, der ger-
ne er taget fra forfædre eller fortidens helte, og de 
pryder sig også ofte med titler, som tydeliggør deres 
status og autoritet.

Vildelvere

Ligesom skovelverne anser vildelverne naturen for 
det helligste, der findes. Frem for at betragtes sig 
som naturens vogtere, ynder vildelverne imidlertid 
at leve et simpelt liv i harmoni med naturen om-
kring sig. I deres øjne er de ikke noget særligt, men 
blot et af skovens mange væsener.

Selvom vildelverne har en simpel kultur og i man-
ge situationer foretrækker at kommunikerer med 
simple lyde og fagter, vil det være forkert at betragte 
dem som uciviliserede af den grund.

Hvis det er nødvendigt, kan vildelverne være lige så 
elegante og sofistikerede som de andre elverracer, og 
de har en dyb forståelse for alt levende. De er også 
kendt som dybsindige tænkere og for deres enestå-
ende indsigt i naturen.

Herudover er de fremragende jægere og dygtige 
håndværkere, navnlig indenfor arbejde med skind 
og træ.

Vildelverne har dog også altid været et sky folk. De 
lever en isoleret tilværelse og er yderst tilbagehol-
dende i deres omgang med andre racer. Selv efter at 
have accepteret en person af en anden race, vil vil-
delvere stadig være forsigtige og reserverede overfor 
den pågældende i lang tid.

De lever deres liv i klaner, hvor ethvert medlem bli-
ver anset for familie uanset sit ophav og slægtsbånd, 
og hvor enhver principielt kan blive optaget, hvis 
klanen accepterer dem. 

Indenfor klanen har man ingen klar opfattelse af 
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Den store strid

Forholdet mellem skovelvere og højelvere har til 
alle tider været kompliceret.

De to elverracer er mange gange blevet sam-
menlignet med to evigt stridende brødre, med 
højelverne som den formynderiske og bedrevi-
dende storebror og skovelverne som den egenrå-
dige og uregerlige lillebror.

I de seneste tider er forholdet blevet koldere 
endnu og har for ikke mange år siden udviklet 
sig dertil, hvor det fik karakter af en egentlig 
borgerkrig.

Begivenhederne tog sin begyndelse i tiden efter 
Himmelkrigene, hvor fyrstinde Måne Akant-
hus frasagde sig Santillias trone til fordel for 
sin datter, Tanaya, og i år 5 EH blev Tanayas 
giftermål med højelveren Anarion Istezari 
proklameret. 

Tanaya ville det imidlertid anderledes og flyg-
tede fra hoffet, og i de følgende 2 år formåede 
hun at holde sig skjult blandt skovelverne.

Hendes fravær efterlod imidlertid Santillia i et 
magttomrum, og da hun til sidst blev fundet og 
tvunget til at indgå ægteskab, var det et kærlig-
hedsløst et af slagsen, båret af praktiske hensyn.

Alle beføjelser blev frataget Tanaya og fordelt 
mellem hendes mand, Anarion, og en forsam-
ling af skov- og højelvere kaldet Vogterrådet.

Under fyrst Anarions styre fik højelverne 
gradvist større og større magt i Santillia, og de 
benyttede den blandt andet til at bandlyse den 
højt respekterede orden af skovelvere, som blev 
mistænkt for at have holdt Tanaya skjult.

Siden udviklede konflikten mellem høj- og skov-
elvere sig til voldsomme, blodige sammenstød, 
og det var først da søsteren til Eisloniens højkon-
ge intervenerede i år 21 EH, at den faldt til ro.

Elvere har imidlertid en lang hukommelse, 
og hverken skovelvere eller højelvere har siden 
glemt den store strid.

’dit’ og ’mit’. I stedet yder alle deres bedste og anser 
da også klanens ressourcer for et fælles gode. 

Det eneste, vildelvere betragter som privat, er deres 
totem og deres mage. 

Totemmet åbenbarer sig for vildelverne i form af 
et dyr under deres voksenprøve. Med tiden vil hver 
enkelt vildelver typisk knytte sig så tæt til sit totem, 
at man kan genkende totemmet i vedkommendes 
adfærd og udseende.

Når vildelvere finder deres navne, sker det som 
regel også i forbindelse med voksenprøven. Navnet 
afspejler da ofte enten totemmet eller et andet ele-
ment ved naturen, som har en særlig betydning for 
den pågældende.

Historie
Da elverne blev sat på Niraham i tidernes morgen, 
var det en enkel og harmonisk verden, som de blev 
udset til at værne om. Skovene dækkede hele det 
nordlige kontinent, og på de sydlige stepper vandre-
de menneskerne omkring som simple stammefolk.

Elverne levede i fred gennem tusinder af år, og ver-
denen var stort set uforanderlig indtil det tidspunkt, 
hvor sortelverne pludselig brød frem fra Underver-
denen.

Aldrig tidligere havde elverne mødt eller hørt om 
denne race, som nu myldrede op fra underjordiske 
grotter og satte skovene i brand, overalt hvor de 
kom frem. Elverne var uforberedte og forsvarsløse, 
og de faldt i tusindtal.

Igennem århundreder kæmpede elvere og sortelvere 
om herredømmet over Niraham, men med tiden 
blev det mere og mere tydeligt, at elverne stod til at 
tabe.

Overalt hvor sortelverne bevægede sig frem, brænd-
te de skovene ned, og ufattelige områder blev tabt. 
Til sidst var der skabt en så bred kile igennem sko-
ven, at elverne i øst og vest reelt var adskilt.

Det førte til, at de elviske skove formelt blev delt i 
to riger: Eislonien i øst og Santillia i vest.

Da gudinden Rina så, hvor meget elverne led, 
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nedkaldte hun en forbandelse over sortelverne, som 
svækkede dem under solens stråler. Samtidig sendte 
hun tre af sine mirnere, kaldet De Tre Søstre, til 
elverne for at lære dem højmagiens kunst.

Det blev et vendepunkt i krigen, og igennem de 
næste århundreder formåede elverne at vende krigs-
lykken indtil sortelverne til sidst var tvunget tilbage 
ned i Underverdenen.

I takt med at sortelverne blev fortrængt, bosatte 
menneskerne sig overalt på de befriede områder, og 
elverne måtte med ærgrelse konstatere, at store dele 
af deres land var tabt for altid.

Mange år gik, indtil sortelverne igen vendte tilbage. 
Selvom de var færre end under den første invasion, 
var de stærkere og bedre udrustede end tidligere, og 
elvernes antal var betydelig mindre.

Ved menneskerne hjælp lykkedes det at besejre sor-
telverne på ny, men elverne havde også denne gang 
lidt store tab og mistet meget land, der aldrig igen 
kunne genoprettes.

Herefter trak elverne sig tilbage til, hvad der reste-
rede af deres skove og afskar alt andet end den mest 
nødvendige kontakt med Nirahams øvrige racer, alt 
imens de svor en ed om, at de aldrig igen ville give 
afkald på elvisk land.

Den næste store hændelse, der fik betydning for el-
verne, var da nyheden om Jarcos åbenbaring spredte 
sig over Niraham nogle hundrede år senere.

Elverne havde kendt til Sissianna, siden den dag 
hvor de blev skabt, men først nu lærte de om guder-
ne i deres helhed.

De accepterede straks De Sande Guder, men bibe-

holdt fortsat Sissianna som deres yndling.

Århundreder passerede på ny, hvor elverne fortsatte 
med blot at leve en isoleret og tilbagetrukken tilvæ-
relse i deres skove.

Godt 750 år efter Jarcos åbenbaring var freden 
imidlertid forbi, og den første store regulære krig 
mellem mennesker og elvere brød ud.

Menneskerne i det nordlige rige Roul-Assin havde 
tillært sig druidekunsten og længe praktiseret den i 
overensstemmelse med elvernes veje.

Med tiden havde roulerne imidlertid erfaret, at 
der var store kræfter forbundet med at betvinge 
naturen, og deres druider var begyndt at trække på 
kraften fra blodet og døden.

Elverne forbandede disse nye druider, og det blev 
indledningen på en lang og bitter strid mellem San-
tillias elvere og menneskerne i Roul-Assin.

De rouliske druider var imidlertid både mange og 
stærke, og elverne blev trængt tilbage, mens skoven 
igen brændte omkring dem, indtil Santillia til sidst 
var reduceret til den plet på verdenskortet, som vi 
kender i dag.

Også i Eislonien førte konflikter med mennesker i 
nabolandet Zara’bash til, at højelverne måtte give 
afkald på store skovområder, indtil der ved etable-
ringen af den neutrale grænsestat Aihlann Bachir 
blev skabt håb om en varig fred.

Elvernes historie er således en beretning om en 
prægtig kulturs forfald. De må dog ikke afskrives. 
Der er stadig stor visdom at finde blandt deres folk, 
og elvernes kundskab indenfor magiens veje er 
usammenlignelig.
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Udbredelse
Elverne har altid foretrukket at leve en tilbagetruk-
ken tilværelse dybt inde i deres skove.

De holder sig så vidt muligt for sig selv og forsøger 
efter bedste evne at undgå kontakt til de øvrige 
racer eller at skulle bevæge sig udenfor skovenes 
tryghed.

Nirahams elvere er derfor stort set kun bosiddende i 
de to skove Eislonien og Santillia.

Igennem tiden har elvere dog også forsøgt at etable-
re riger udenfor de store skove.

Størstedelen af disse er bukket under, men der 
findes stadig nogle få elviske bosættelser rundt om-
kring på Niraham. Den største og mest kendte af 
disse er højelvernes rige Buranus, der ligger øst for 
Paravien. Et andet er området i det nordlige Nira-
ham, der er kendt som Verdensskoven.

Nogle elvere lever desuden blandt mennesker eller 
andre af Nirahams racer. Elvere nærer imidlertid en 
naturlig skepsis overfor andre folkeslag, så oftest vil 
der være tale om elvere udsendt i diplomatiske eller 
handelsrelaterede ærinder.

Det er kun yderst sjældent, at elvere slår sig perma-
nent ned blandt andre folkeslag end deres egne, og 
hvis det sker, er det sjældent udtryk for et frivilligt 
valg.

Santillia

Elverskoven Santillia, nordvest for Narabond, er 
først og fremmest hjemsted for skovelvere. Der bor 
ganske vist også en del højelvere i Santillia, men 
for det meste vil de være sendt dertil fra Eislonien i 
diplomatiske eller militære anliggender.

Afgrænsningen af Santillia har gennem tiden været 
vanskelig, da skovens yderområder gradvist har 
tynder ud og er gået over i åbne enge. 

Efter gammel tradition betragter skov elverne typisk 
deres domæne som ethvert område, hvor skoven er 
så tæt, at en elver kan bevæge sig igennem den uden 
at betræde jorden.

Mange års blodige konflikter senere er grænsedrag-

ningen dog blevet mere skarpt optrukket nu, og 
skovelverne har placeret forsvarsværker langs store 
dele af Santillias grænse.

De mange lange krige med menneskerne har gjort 
skovelverne resolut opsatte på at forsvare hvert et 
tilbageværende træ i skoven. De føler det som et 
nærmest helligt kald, der gør dem meget stærkt 
knyttet til skoven omkring sig.

Santillia er dermed ikke bare skovelvernes hjem. De 
ser sig selv som en del af skoven og har et fællesskab 
med den og alle dens væsener, som gør skoven til en 
del af selve deres sjæl.

Mod vest grænser Santillia op til dværgenes prægti-
ge bjergrige Darkonien. Der synes at være en gensi-
dig forståelse mellem elvere og dværge om, at skove 
er elvernes territorium, og bjerge tilhører dværgene. 
De to racer træder kun sjældent ind over hinandens 
grænser, og deres forskelligheder til trods har de 
stort set altid levet i harmoni.

I nord grænser Santillia op til Roul-Assin, med 
hvem elverne til gengæld har haft et utal af konflik-
ter. Stridighederne mellem Santillia og Roul-Assin 
er aldrig endegyldigt ophørt, men de synes dog at 
være stilnet af igennem årene. Roulere er dog fortsat 
ilde set i Santillia og omvendt.

Tilsvarende er også sortblodsfolkene - orker, trolde 
og gobliner - fra Rustbjergene i nord en af Santil-
lias største fjender. Igennem årene har de to racer 
ganske vist fundet en vis gensidig forståelse for, at 
de begge er mere truede af mennesker end af hinan-
den, men striden mellem dem ligger stadig så dybt 
forankret, at racerne aldrig har formået at skabe 
mere end en skrøbelig, og ofte forbigående, fred.

Mod syd grænser Santillia op til Narabond og Go-
thia. Elverne har gennem årene formåede at opret-
holde en rimelig diplomatisk relation til de to riger, 
som har afværget de værste konflikter. Mange elvere 
har dog set menneskerigernes nærvær som et bety-
deligt faremoment. Efterhånden som menneskerne 
er rykket tættere og tættere på Santillias grænser, er 
antallet af konflikter da også steget markant, så det 
nu regelmæssigt kommer til stridigheder mellem 
elvere og mennesker i disse egne.
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Eislonien

I det østlige Niraham findes elvernes største skov, 
Eislonien. Det er et sagnomspundet område, hvor 
elverne stadig lever, som de har gjort i årtusinder, og 
hvor intet nogensinde synes at forandre sig.

Hovedparterne af elverne i Eislonien er højelvere. 
De bor primært i store byer i skoven, hvoraf den 
største og mest prægtige er Eisloniens hovedstad, 
Eislon. Skoven huser dog også mange skovelvere, 
der ligesom i Santillia lever under træ kronerne i den 
frie natur.

Højelverne har aldrig ønsket nogen nævnevær-
dig kontakt til de øvrige racer og bevogter derfor 
Eisloniens grænser nidkært. Ingen, der ikke er af 
elverracen, har noget ærinde her, og det eneste som 
venter folk, der vover sig ubudent ind i Eislonien, er 
en sikker og hurtig død.

Blandt højelverne er der en tendens til at betragte 
Eislonien som elvernes sidste egentlige bastion, og 
de er villige til at gå til de yderste ekstremer for at 
forsvare den.

I det billede tilskriver man ikke Santillias skovelvere 
nogen større værdi. Ganske vist er man racemæssigt 
beslægtede, men højelvernes syn på skovelvere kan 
bedst sidestilles med, at man betragter dem som 
uopdragne børn.

Man vil i Eislonien derfor opleve en meget udtalt 
tendens til at ringeagte Santillias folk.

Mod vest støder Eislonien op til Det Chatonske 
Imperium, som der gennem årene har været utallige 
stridigheder med. Chatonerne er en krigs elskende 
nation, som har haft ført krig mod stort set alle om-
kringliggende riger. Efter en række store nederlag de 
seneste år har de dog trukket sig tilbage, hvilket har 
givet Eislonien et tiltrængt pusterum.

Førhen grænsede Eislonien op til det store menne-
skerige Zara’bash i syd. De to riger kom ikke over-
ens, og området mellem dem havde i umindelige 
tider været genstand for konflikt. Ved etableringen 
af det neutrale grænseland Aihlann Bachir i år 1465 
EJ opnåede man et spinkelt håb om fred. Begge 
riger er dog fortsat skeptiske, og freden må i bedste 
fald anses for skrøbelig.

Buranus

I de øvrige elviske småriger, som er beliggende 
rundt omkring på Niraham, lever elverne for det 
meste en stille og isoleret tilværelse.

Et enkelt elverrige skiller sig dog markant ud fra 
mængden - Buranus, der befinder sig øst for Para-
vien.

Det er et stort og velorganiseret samfund, hvis 
befolkningen næsten udelukkende består af højelve-
re. Riget er svært militaristisk anlagt og værdsætter 
krigskundskaben højt. Elverne her bekender sig af 
samme årsag næsten udelukkende til Jorin.

Buranus-elverne har holdt så ihærdigt fast ved deres 
traditionelle levevis, at ingen eller intet har fået lov 
til at påvirke denne.

De er blevet så opsatte på at bevare deres racemæs-
sige særpræg, at selv deres racefæller i Santillia og 
Eislonien betragter dem som særprægede. Kontak-
ten mellem Buranus og de øvrige elviske riger har af 
samme årsag altid været sparsom.

Verdensskoven

En anden væsentlig elvisk bosættelse er de skov-
områder i det nordlige Niraham, der i det daglige 
omtales som Verdensskoven.

Skoven består af en lang tange af mere eller mindre 
sammenhængende skovstrækninger, der strækker sig 
fra Santillia i vest til Eislonien i øst og er den eneste 
nogenlunde sikre rejserute mellem de to riger.

Betegnelsen ’Verdensskoven’ skal derfor forstås som 
den skov, der binder elvernes verden samme.

De få elvere, der har bosat sig permanent i Verdens-
skoven, er primært skovelvere, og de er i omverde-
nen kendt som nogle af Nirahams bedste jægere, 
budbringere og sporfindere.

Det er imidlertid en overordentlig farefuld tilvæ-
relse, da skoven også huser adskillige mennesker og 
sortblodsfolk, og træerne ofte står spredt og kun 
giver ringe beskyttelse.

Elverne i Verdensskoven lever derfor typisk i mindre 
flokke og er næsten altid på farten.
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Religion
Siden elverne blev skabt og sat på Niraham, har de 
været bevidste om, at de var gudinden Sissiannas 
børn og formet i hendes billede.

Igennem de første mange årtusinder var hun derfor 
deres eneste sande guddom.

Da elverne blev introduceret for den fulde lære om 
De Sande Guder gennem Jarcos åbenbaring, be-
gyndte en del også at tage guder som Nimar, Rina 
og Gasnian til sig.

Uanset at elvernes religion var blevet mere mang-
foldighed, kunne ingen tilbedelse dog måle sig med 
den, der var dedikeret til Sissianna.

Da Himmelkrigene indtrådte, og Sissiannas lys 
slukkede, faldt hele elverracen hen i dyb sorg. Deres 
højt elskede moder og gudinde talte ikke længere til 
dem, og mange elvere valgte at følge hendes skæbne 
og gav sig hen til døden.

Med tiden begyndte Sissianna atter at vise sig for 
sine børn, men i hendes fravær havde mange af 
elverne taget andre guder til sig.

Blandt skovelverne er Sissiannas lære fortsat den 
mest udbredte og dyrkes med stor ihærdighed. Hun 
vil altid have en særlig plads i elvernes hjerter.

Lyane har dog også mange følgere blandt både 
skovelvere og højelvere. Som Sissiannas datter blev 
hun set som hendes naturlige arvtager i tiden efter 
Himmelkrigene.

Også Nimar nyder stor opbakning blandt især 
højelvere samt hos skovelvere af højere stand. Hans 
følgere ser i ham en autoritet og ophøjet ro, som de 
ynder at identificere sig med.

For de elvere, der lever ved sværdet, er Jorin blevet 
en central guddom, og navnlig højelvere flokkes om 
hans banner.

Blandt vismænd og elvere af den akademiske stand 
har Gasnians visdom opnået bred appel, ligesom 
enkelte har fundet et dybere formål i Buranias bi-
drag til naturens orden.

Også Tara er afholdt blandt navnlig skovelverne, 
som værdsætter hendes frie og flyvske natur.

Forhold til øvrige racer
Elvernes hukommelse er lang, og belært af bitre 
erfaringer er deres forhold til de andre racer kende-
tegnet ved en udtalt grad af mistillid.

Mennesker

Menneskernes evige higen efter rigdomme og nyt 
land har ført til, at de i elvernes øjne anses for pri-
mitive, svigagtige og forræderiske.

Elvere omgås derfor kun mennesker, når det er by-
dende nødvendigt, og selv da er de yderst varsomme 
og altid på vagt.

Dværge

Til trods for, at de kulturelt ikke har meget til 
fælles, så har elvere og dværge altid formået at leve 
sammen i en fredelig forståelse.

De mange års fred mellem racerne har ført til en vis 
gensidig respekt, og ved enkelte lejligheder har de 
to racer ligefrem stået side om side i kampen mod 
fælles fjender.

Sortelvere

Sortelvere og elvere har en årtusinder lang tradition 
for at bekrige hinanden, og blandt elverne nærer 
man derfor et indædt had til sortelverne og alt, der 
har med deres race at gøre.

Dette had nedarves igennem generationerne, og det 
synes utænkeligt, at der nogensinde vil kunne opnås 
en varig fred, så længe begge racer betræder Nira-
hams jord.

Sortblodsfolk

Ligesom Nirahams øvrige racer er elverne blevet 
ofre for sortblodsfolkenes angreb.

I modsætning til de andre racer ser elverne imidler-
tid sortblodsfolket for, hvad de er: Et primitivt folk, 
der bliver drevet af nød mere end af lyst.

Elverne nærer derfor ikke helt samme instinktive 
had til sortblodsfolket som de øvrige racer, men 
vogter sig dog stadig ihærdigt for deres hærgen.
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dværge

Dværgens værker består typisk af smedede redska-
ber og våben i stål, samt smykker i sølv, gulv og 
ædelsten. Herudover er dværgene eminente sten-
huggere og træskærere.

Af personlighed er dværge yderst reserverede, 
ligesom de er notorisk skeptiske overfor fremmede. 
Når dværge bevæger sig udenfor Darkonien, er der 
typisk i stærkt bevæbnede flokke, og at opnå en 
dværgs tillid er ikke kun et spørgsmål om år, men 
gerne om hele generationer.

Hertil kommer, at dværgene er et ærekært og til 
tider opfarende folk, som hverken glemmer eller 
sidder en fornærmelse overhørig.

Da de også er overordentlig temperamentsfulde, 
kan det at omgås dværge ikke kun være et kompli-
ceret, men også farefuldt, anliggende.

Lige så tilbageholdende og sky, som dværge er 
overfor fremmede, så tilsvarende hjertevarme er de 
imidlertid overfor deres racefæller.

Dværge har et meget stærkt indre sammenhold 
og besidder en udtalt racebetonet næstekærlighed. 
Hvor de andre racer ofte bekriger hinanden ind-
byrdes, så er den slags konflikter mellem dværge 
utænkelige.

Skulle det endelig en sjælden gang imellem komme 
til indbyrdes stridigheder mellem dværge, så bliver 
de løst hurtigt og effektivt for derefter at blive glemt 
igen.

I Nirahams nordvestlige hjørne ligger bjergkæden, 
der er kendt som Darkonien, og i jorden under 
de høje tinder findes det storslåede rige af samme 
navn, hvor dværgene har deres hjem.

Dværgene blev skabt af guderne for at fjerne det 
vand, der ved skabelsen dækkede Niraham, og lige 
siden har det ligget til deres natur at grave dybe 
gange og bosætte sig under jorden.

Racen er skabt i Djorkas billede, og som ham er de 
lavstammede skabninger af kraftig bygning.

Af natur er de meget tilbageholdende og indad-
vendte. Herudover er de afsindig stædige og ændrer 
typisk ikke deres mening, hvis de først én gang har 
besluttet sig.

Det er kun sjældent, at dværgene har blandet sig i 
Nirahams forhold. Traditionelt har de altid levet en 
isoleret tilværelse i Darkonien og haft så lidt kon-
takt med omverdenen som muligt.

Med tiden har dværgene imidlertid måttet erkende, 
at de var nødt til at handle med de øvrige racer for 
at kunne skaffe sig materialer til deres håndværk. 
De har derfor ikke helt kunne undgå kontakt med 
resten af Niraham.

Dværgenes kultur er nært forbundet med deres 
enestående evner som håndværkere. Deres varer er 
højt skattede overalt i verden, og navnlig blandt 
menneskerne anses deres arbejde for noget af det 
ypperligste, som Niraham har at byde på.
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Bakkedværge

Der er en lille andel af dværgene, der mere eller 
mindre permanent er bosiddende over jorden, 
oftest i bjergene over Darkonien. De er kendt 
som ’bakkedværge’.

Der er dermed ikke tale om en særskilt race eller 
kultur, men en betegnelse for de dværge, der har 
valgt et liv over jorden, frem for under.

For det meste ernærer bakkedværgene sig som 
diplomater eller handelsmænd, og kontakten 
til Nirahams andre racer sker stort set altid ved 
deres mellemkomst.

Visse bakkedværge har tilmed slået sig perma-
nent ned udenfor Darkoniens bjerge, og enkelte 
har ligefrem til huse blandt menneskerne. De er 
dog sjældne.

Selvom en stor del af dværgenes indtægter stam-
mer fra bakkedværgenes handel med omverde-
nen, bliver de betragtet med skepsis og set som 
afvigere af de øvrige dværge.

Det er dybt indlejret i dværgenes kultur, at ’rig-
tige’ dværge bor under jorden, og ikke over. 

Bakkedværge har derfor også typisk en væsentlig 
lavere social status end deres artsfæller i Darko-
niens haller.

Et meget væsentligt omdrejningspunkt for dværge-
nes tilværelse består i forholdet til deres klan.

Hele dværgesamfundet er bygget op om klanerne, 
og alle dværge er medlem af en klan. De består af 
en række familier og kan have alt fra 20-30 med-
lemmer op til flere hundrede.

Hver klan er højt specialiseret og beskæftiger sig 
med nogle ganske få udvalgte discipliner, som de 
behersker på et uhørt højt niveau.

Som regel vil der være klaner indenfor alle typer 
af håndværk, og det er herefter op til hver enkelt 
dværg at søge om optagelse i den klan, hvis hånd-
værk dværgen kan fremvise at have størst evne og 
interesse for.
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Fysiske karaktertræk
En ting, der i særlig grad adskiller dværgene fra 
resten af Nirahams racer, er deres udseende.

Af statur er dværgene små og tætbyggede, og sam-
menholdt med andre racer kan de nærmest fore-
kommer kluntede.

Selvom deres højde og drøjde varierer, vil de stort 
set altid være lavere og tungere end f.eks. menne-
sker.

Man skal dog ikke lade sig narre af det ydre. Trods 
deres ringe højde besidder dværgene en overvæl-
dende styrke. De er yderst muskuløse og kan snildt 
bære byrder, som vejer mere end dem selv.

Herudover er de også en af Nirahams mest hårdføre 
og udholdende racer.

Der gøres ikke nogen nævneværdig forskel på køn-
nene blandt dværge, og rent fysisk er de også meget 
ens. Kvinderne er muligvis lidt mindre, men de 
har ligesom mændene et omfattende korpus og en 
imponerende fysisk råstyrke.

Det er et markant kendetegn ved dværge, at de al-
lerede fra fødslen har en omfangsrig mave, der kun 
bliver større med alderen.

De bærer den med stolthed, for blandt dværge ses 
det som et bevis på, at man har formået at skaffe 
rigeligt med mad på bordet. At tro en dværg er do-
ven, blot fordi han er tyk, er både en fejl og en grov 
fornærmelse.

Et yderligere kendetegn ved dværgene er deres store 
og prægtige skæg.

Mændene sætter en ære i at lade deres skæg vokse 
langt, og de har en tradition for at flette skægget 
eller ordne det i store bundter.

Blandt kvinderne er tendensen til skægvækst ikke 
lige så udtalt, men selv de har dog ofte et sæt præg-
tige bakkenbarter.

At være skægløs betragtes som en stor skam blandt 
dværge, og ingen - hverken mænd eller kvinder - 
ville nogensinde drømme om frivilligt at fjerne sit 
skæg.

Halvdværge

En sjælden gang imellem sker det, at en dværg 
nærer så stor respekt for et menneske, at dværgen 
vælger at tage mennesket til mage, og at de får 
børn sammen. Afkommet er kendt som ’halv-
dværge’ og har karaktertræk fra begge forældre.

Som regel vil halvdværge være en del lavere end 
mennesker, men dog højere end dværge, og ofte 
relativt muskuløse. De har et kraftigt skæg og en 
betydelig hårvækst på arme, ben og fødder.

Halvdværgenes personlighed kan variere meget. 
Nogle er joviale, udadvendte og holder overor-
dentlig meget at synge og danse, mens andre er 
sky, indadvendte og foretrækker at holde sig for 
sig selv.

Dværgene skammer sig ofte over deres halvblo-
dede frænder. Skulle det ske, at en halvdværgs 
evner som håndværker står mål med de renblo-
dede dværges, tager de af og til vedkommende til 
sig, men det er sjældent.

De fleste halvdværge lever derfor typisk blandt 
mennesker, hvor de ofte udmærker sig som for-
midable håndværkere.

Blandt menneskerne er halvdværgene blevet 
givet mange forskellige navne gennem tiden, 
hvoraf ’småfolk’ og ’halvinger’ er de mest ud-
bredte.

I år 657 EJ udgav den lærde Adelheid Gans et 
kontroversielt skrift, hvor han indikerede, at 
Nimar selv havde skabte halvdværge, og at de 
derfor ikke skulle ses som halvblodede bastarder, 
men som en af gudernes udvalgte racer.

Præsteskabet i Etos bandlyste imidlertid skriftet 
og udstedte ved samme lejlighed et dekret om, at 
halvdværge for al tid og evighed skulle anses for 
en vederstyggelighed.

Siden har menneskernes relation til halvdværge 
været kendetegnet ved en vis tvetydighed, derved 
at de ofte hånes og nedgøres, samtidig med at 
deres evner som håndværkere er højt skattede.
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Dværge kan i teorien leve stort set for evigt. De 
ældes ikke af tiden og dør ikke af alderdom. I stedet 
nedslides de af hårdt arbejde, indtil deres krop på et 
tidspunkt er brugt op.

En håndværker med tungt og fysisk arbejde bliver 
slidt hurtigere, men vil stadig kunne leve op mod 
500 år, hvorimod en skriver eller diplomat vil kun-
ne leve betydelig længere.

Allerede fra de er få måneder gamle, begynder dvær-
ge at udvikle sig, og efter kun få år er de i stand til 
at tale og tænke selvstændigt. Fra en alder af ca. 5 år 
forventes dværgen at hjælpe til i værkstedet.

Herefter begynder de gradvist at bliver oplært 
indenfor deres klans fagområde, og hele resten af 
dværgens liv vil gå med at dygtiggøre sig indenfor 
deres håndværk.

Dværge har ikke specifikke tidspunkter i deres liv, 
hvor de går fra at være børn til at blive voksne.

I stedet er der særlige og meget vigtige ceremonier 
forbundet med, at dværgene bliver færdiguddanne-
de fra deres lærepladser.

Når det sker, siger man, at dværgen er ’givet fri’. 
Herefter betragtes dværgen som optaget i samfun-
det på lige fod med enhver anden. Det sker som 
regel, når dværgen er omkring 90 år gammel.

Det er også omkring denne alder, at dværge er fy-
sisk udvoksede og har nået deres fulde styrke.

Efterhånden som de bliver ældre, forbliver dværge-
ne åndsfriske, men med årene bliver det sværere og 
sværere for dem at omstille sig og tage ny viden til 
sig.

Generelt er det anerkendt, at hvis en dværg skal 
lære et nyt fag eller håndværk, skal det ske inden 
dværgen fylder 150 år.

Dværgene forbliver fysisk stærke igennem hoved-
parten af deres liv, og det er først når de nærmer sig 
en alder af 400 år, at de begynder at udvise ald-
ringstegn, men der går længere endnu, før de bliver 
egentligt svækket af alderen. 

På et tidspunkt, når dværgens krop og sind er 
slidt op, vil han gradvist holde op med at spise og 
drikke, indtil han en dag ikke længere møder op på 

sit værksted. Da ved resten af klanen, at han er gået 
bort.

Som dværg forventes det, at man tager sig en mage 
og bliver gift, når man er udlært, og typisk vil to 
familier i klanen have indgået aftale om et passende 
giftemål, allerede mens dværgen er helt ung.

Blandt dværge er ægteskab mere et samarbejde om 
at stifte familie og passe et hjem, end det er båret af 
kærlighed.

Det skal ikke forstås sådan, at dværges liv er uden 
romantik. Følelser mellem dværge er blot i højere 
grad båret af gensidig respekt og anerkendelse. Skul-
le en dværgs mage dø, gifter han sig derfor typisk 
heller ikke igen.

Dværgenes fysik er præget af det hårde, slidsomme 
liv under jorden. De er overordentlig kraftigt byg-
gede med stærke knogler og en næsten læderagtig 
hud.

Der skal meget til, før de kommer alvorligt til ska-
de, og dværge har en tendens til at kunne overleve 
helt usandsynlige påvirkninger.

Af natur synes dværgene at befinde sig bedst i de 
kølige og fugtige grotter under jorden, hvor de har 
deres hjem. De fryser kun sjældent og bliver næsten 
aldrig syge. Herudover har de en evne til at se i 
mørket under jorden.

Dværgenes syn er tilpasset livet under jorden, og 
deres øjne vil ofte blive irriteret af skarpt sollys, selv 
efter at have opholdt sig udenfor i længere tid.

Også på overfladen er dværge ganske modstands-
dygtige overfor kulde. De har det til gengæld ikke 
godt med varme og kan have svært ved at leve 
under åben himmel.

Når det er sommer og solen bager, har dværge det 
konstant ubehageligt, og det bliver ikke på nogen 
måde bedre af, at de - uanset vejret - insisterer på 
altid at bære kraftig og praktisk påklædning og også 
gerne rustning.

Dværge har derudover behov for store mængder 
mad og drikke, og de bliver mærkbart udmattede, 
hvis de har gået mere end to-tre dage uden at få 
tilstrækkeligt med føde.
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Beklædning
Som alt andet ved dværgenes kultur er også deres 
påklædning meget praktisk betonet. En dværg er 
først og fremmest en håndværker, hvilket kommer 
tydeligt til udtryk i deres valg af beklædning.

Dværgene har en forkærlighed for kraftigt tøj af en-
ten tykt stof eller læder, og deres foretrukne farver 
er brun, grå og sort.

Der er ikke meget forfinet over deres tøj, og be-
greber såsom at ’klæder skaber folk’ forekommer 
tilnærmelsesvist absurde for dværge.

Tværtimod sætter de pris på, at deres tøj afspejler 
deres klan og erhverv, og det må gerne være slidt, 
snavset og bære tegn på regelmæssig brug.

Dværge er stolte af deres håndværk, og hvis man 
arbejder indenfor et fag, hvor man skal lægge kræf-
ter i sit arbejde, tilsiger dværgenes logik, at man da 
umuligt kan have arbejdet særlig hårdt, hvis ens tøj 
er rent og pænt uden antydningen af slid.

Hvis en dværg vil føre sig frem, vil han i stedet gøre 
det ved at udstille sine værker og sin rigdom.

Frem for elegante klædedragter vil dværgen bære 
tunge smykker i de fineste metaller og med indlagte 
ædelstene - alle af det ypperligste håndværk - og 
dertil gerne en økse, hammer eller andet værktøj for 
at vise sit fag.

Dværge med voksne børn har desuden for vane at 
bære smykker eller andet håndværk, som børnene 
har skabt, for dermed også at vise færdighederne i 
sin slægtslinje frem.

Når dværgene en sjælden gang imellem bevæger sig 
udenfor Darkoniens grænser, sørger de for altid at 
være umådelig veludstyrede med både rustninger og 
våben.

De bærer sædvanligvis tungt panser - gerne med 
rustning i plade, ringbrynje eller begge, og derunder 
et lag tykt læder. Herudover ses dværge også gerne 
med en solid hjelm af stål.

Dværges foretrukne våben er tunge økser, ligesom 
de har en særlig forkærlighed for at benytte sig af 
armbrøster.

Tankesæt
Et af de mest bemærkelsesværdige træk ved dværge-
nes mentalitet er den måde, hvorpå hele kulturen er 
bygget op omkring deres håndværk.

En dværg er aldrig mere værd, end det arbejde han 
præsterer, og både en dværgs selvrespekt og status 
blandt de øvrige dværge afhænger af hans færdighe-
der som håndværker.

Man finder derfor heller ikke store digtere eller sen-
timentale romantikere blandt dværge. Sådan nogen 
anses for overflødige og upraktiske.

I stedet for at spilde tid på at jage abstrakte følelser 
som kærlighed og lykke, så lægger dværge i stedet 
stor vægt på at optjene påskønnelse og respekt fra 
deres racefæller.

Dværgene er herudover meget tæt knyttet til deres 
klan, som de lever stort set hele deres liv sammen 
med. Det er først og fremmest igennem klanen, at 
dværge opnår anerkendelse, og alt hvad en dværg 
gør, vil falde tilbage på hans klan.

At handle uhæderligt som dværg er derfor heller 
ikke kun et spørgsmål om personlig ære. Det kaster 
skam over hele klanen, hvilket er den største synd, 
en dværg kan begå.

Af samme årsag vil en fornærmelse mod én dværg 
blive anset for en fornærmelse mod hele klanen. 
Det vil derfor også være et anliggende, som det er 
op til den samlede klan at bringe orden i.

Interne stridigheder blandt dværgene er dog sjæld-
ne, og hvis de opstår, bliver de løst hurtigt og effek-
tivt for derefter at blive glemt igen.

En anden side ved dværgene, der er velkendt hos 
enhver, der nogensinde har omgået dem, er deres 
legendariske stædighed.

Den har til alle tider været en kilde til stor frustra-
tion hos de øvrige racer. Dværgene ser til gengæld 
selv deres stædighed som et yderst positivt træk. I 
deres øje er det udtryk for pålidelighed, når man 
træffer en beslutning og står ved den.

Når dværgene en sjælden gang imellem lægger deres 
arbejde fra sig for i stedet at slappe af og nyde tilvæ-
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relsen, så gør de det med den samme ihærdighed og 
entusiasme, som når de arbejder.

Det sker godt nok kun sjældent, men når dværge 
endelig giver sig ud i sang og dans, så kan de være 
mindst lige så festlige som enhver anden af Nira-
hams racer.

Dværge sætter særlig pris på den alkohol, der bryg-
ges i Darkonien af en hemmelig blanding af svam-
pe og rødder, og som på overfladen er kendt som 
dværgesprit.

Det er den stærkeste drik, nogen race kender til, 
og blot et enkelt krus er typisk tilstrækkeligt til at 
sende velvoksne mennesker i gulvet.

Et sidste særpræg ved dværgene er, at de har et 
overvældende had til alt, der har med vand at gøre. 
Det udspringer formentlig af, hvordan de i tidernes 
morgen måtte give fortabt overfor gudernes opgave 
om at rydde Nirahams overflade for vand.

Dværge kan til nøds drikke vand og vaske sig selv 
og deres tøj i det, men de foragter havet samt alle 
åer og søer, og vil aldrig med deres gode vilje forsø-
ge at svømme eller at sejle.

Historie
Dværgene var den første race, som blev skabt og sat 
på Niraham. De var skabt af Nimar og Rina, men i 
Djorkas billede, og de fik da også en personlighed, 
som på alle måder mindede om Djorkas.

Efter at dværgene var blevet pålagt gudernes helli-
ge opgave om at fjerne alt vand fra Niraham, men 
havde fejlet, søgte de ned i deres huler og skjulte 
sig her, så guderne ikke længere skulle se på dem og 
skamme sig over deres utilstrækkelighed.

Her blev dværgene nede i årtusinder og udgravede 
store dele af undergrunden i det nordvestlige Nira-
ham, hvor de byggede store riger dybt under jorden 
og levede i sindrigt udsmykkede haller.

Mens tiderne passerede på overfladen over dem, le-
vede dværgene en isoleret tilværelse, og af Nirahams 
andre racer var det kun elvere og sortblodsfolk, der 
kendte til deres eksistens.
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Da hverken dværge eller elvere følte, at den anden 
part havde noget at berige deres tilværelse med, så 
tolererede de hinandens tilstedeværelse, men uden 
at se noget formål med at opbygge en nærmere 
relation.

Elverne holdt sig til deres skove og dværgene til 
deres bjerge, og når de en sjælden gang imellem 
handlede med hinanden, var det udelukkende båret 
af praktisk belejlighed.

Forholdet mellem dværge og sortblodsfolk stod til 
gengæld i skarp kontrast til dette. Deres indbyrdes 
relation var kendetegnet ved et gennemgribende og 
dybtfølt had.

Grænsen mellem Darkonien og sortblodsfolkenes 
hjemsted i Rustbjergene var på ingen måde klart 
optrukket, og striden om de overlappende regioner 
blev så voldsom, at den ved flere lejligheder udvik-
lede sig til regulære blodbad.

Med tiden blev grænseområderne mellem dværge 
og sortblodsfolk til et ingenmandsland, hvor ingen 
bosatte sig og intet fik lov til at vokse.

Hvad menneskerne angik, var de i Nirahams yngre 
alder blot en primitiv race, som i dværgenes øjne 
ikke havde noget nævneværdigt at bidrage med. 
Selvom menneskerne med tiden lærte om dværge-
nes eksistens, kunne dværgene ikke se noget formål 
med at omgås dem.

Gennem årtusinder fortsatte dværgene med at leve 
en isoleret tilværelse, hvor de så vidt muligt holdt 
sig ude af oververdens stridigheder og var godt 
tilfredse med bare at blive ladt i fred.

Som den eneste af verdens racer blev dværgene 
derfor heller ikke påvirket af hverken sortelvernes 
første eller andet indtog på overfladen.

Selvom elverne gentagne gange tryglede om dværge-
nes bistand i kampen mod sortelverne, holdt dvær-
gene sig til deres underjordiske rige og konstaterede 
med tilfredshed, at sortelverne aldrig kom så langt 
mod vest, at Darkonien var i fare.

Denne tendens til blot at lade stå til og pleje sine 
egne interesser førte imidlertid til, at de øvrige racer 
begyndte at se på dværgene med skepsis.

Særligt blandt menneskerne opstod der en fortæl-
ling om, hvordan dværgene levede en tilværelse præ-
get af rigdom og overflod, mens resten af Nirahams 
folkeslag sultede og led.

I takt med at menneskeracen bredte sig over Nira-
ham og bevægede sig ind over Darkoniens grænser, 
kunne dværgene ikke ignorere dem længere og var 
nødt til at tage imod deres udsendinge.

Menneskerne havde fra første færd været dybt beta-
gede af dværgenes våben og redskaber af metal, og 
de gjorde mange forsøg på at handle sig til dværge-
nes håndværk.

Interessen var på ingen måde gengældt, men over 
adskillige generationer blødte dværgenes forhold 
til mennesker langsomt op. Særligt de norrlændin-
ge, der var bosat langs Iskysten i nord, udviste en 
adfærd, som tiltalte dværgene.

Da norrlændingene desuden havde adgang til en 
række handelsvarer, som dværgene nød stor gavn af 
i deres arbejde, udmøntede det sig med tiden i en 
nogenlunde stabil handelsrelation.

Efterhånden blev omfanget af menneskernes og 
dværgenes handel mere omfattende, og i den sidste 
ende indviede dværgene også mennesker i selve 
smedekunsten. Det skulle imidlertid vise sig at være 
en katastrofal fejl.

Menneskerne blev hurtigt bevidste om, hvordan 
adgangen til våben og rustninger var udslagsgivende 
for deres krigsførelse, og efter kun få generationer 
var efterspørgslen på jernmalm blevet så stor, at 
menneskerne ikke længere kunne få opfyldt deres 
behov på hæderlig vis.

Darkoniens bjerge rummede endeløse ressourcer, og 
snart efter begyndte de første mennesker at over-
skride grænsen til dværgenes rige for at få andel i 
bjergenes rigdomme.

Dværgene var imidlertid ikke villige til at deles 
om deres land, og det blev startskuddet på en flere 
hundrede år lang krig om adkomsten til Darkoni-
ens righoldige jernmalm.

Med tiden måtte menneskerne imidlertid erkende, 
at dværgene var for overlegen en fjende for dem, og 
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at det ringe udbytte, som de fik ud af bestræbelser-
ne i Darkonien, ikke stod mål med de tusinder af 
mennesker, der måtte lade livet.

I stedet begyndte menneskerne at drage op i Rust-
bjergene, hvor sortblodsfolkene huserede, for at 
fortsætte jagten på kostbare metaller der.

Mennesker og dværge fandt med tiden atter sam-
men i en skrøbelig fred, som dog var kendetegnet 
ved en væsentlig større skepsis fra dværgenes side 
end før.

Dværgene havde omvendt fået smag for overfladens 
råstoffer, og de indvilgede derfor i at oprette en 
række handelskolonier i udkanten af Darkonien, 
hvor menneskernes handelsfolk kunne komme og 
gå, som det passede dem.

En af de kolonier, der fik størst betydning, var en 
tidligere dværgebosættelse ved navn Roulon. Den 
var beliggende i grænselandet mellem Darkonien og 
Rustbjergene, og blev hurtigt et omdrejningspunkt 
for handel i området.

Selvom dværgene ikke var meget for at afgive land 
til menneskerne på denne måde, havde de indset, 
at der kunne være en strategisk fordel i at have en 
neutral grænseregion mellem Rustbjergene og deres 
eget land.

Det var dog ikke kun handlende, der blev tiltruk-
ket af kolonierne i Darkoniens udkant. Mange 
blev også hjemsted for lykkeriddere og regulære 
røverbander, der gang på gang overfaldt dværgenes 
handelsfolk eller bevægede sig ind i Darkonien for 
at begå illegal minedrift.

Stridighederne genopstod derfor, og dværgene be-
varede på sigt kun tilliden til befolkningen i Roulon 
og Norrland.

Hvad resten af Nirahams mennesker angik, fik 
dværgene for vane altid at omgås dem med stor 
varsomhed, og de lærte at både bære rustning og en 
skarpsleben økse, hver gang de indledte forhandlin-
ger med mennesker.

Dværgene befæstede også Darkoniens grænser og 
tog gradvist mere drastiske skridt i brug for at sikre, 
at menneskerne respekterede deres territorium.

Udbredelse
På grund af dværgenes modvilje overfor at skulle 
begive sig udenfor Darkoniens trygge grænser, så 
har racen aldrig haft nogen særlig tilstedeværelse i 
det øvrige Niraham.

Den altovervejende del af dværgene findes i Darko-
nien. Her har de gravet enorme byer ud under bjer-
gene, og deres underjordiske samfund har udviklet 
sig til et rige, der ikke kender mage på Niraham.

Darkonien har en helt særlig og nærmest mytisk 
betydning for dværgene. Det er deres historiske 
hjemsted, hvor de har boet siden de tidligste tider, 
og for de fleste dværge vil det være helt utænkeligt 
at kalde noget andet sted sit hjem.

Det betragtes som en stor ære, hvis en person, der 
ikke er af dværgeracen, får tilladelse til i det hele 
taget at sætte foden indenfor Darkoniens porte, og 
ingen andre end dværge har nogensinde betrådt 
rigets inderste, hellige haller.

Udover Darkonien har dværgene kun haft få andre 
bosættelser gennem tiden, og af disse har kun 
kolonien Dom Gorr været af en sådan størrelse, at 
den var alment kendt. Dens grotter blev imidlertid 
overrendt af sortblodsfolk i år 26 EH og anses nu 
for tabte.

På resten af Niraham er dværge et sjældent syn. Det 
er kun få dværge, der nogensinde begiver sig op til 
overfladen, og endnu færre, der bevæger sig udenfor 
Darkoniens grænser.

Når det sker, er det som regel på kortvarige handels-
togter eller i diplomatiske ærinder. Selv da begiver 
dværgene sig sjældent længere bort end til Norrland 
eller Roul-Assin.

En gang imellem hænder det dog, at dværge rejser 
videre ud i verden, og fra tid til anden ses de så 
langt væk som i Tharkien, Kamirr eller andre af 
Nirahams centrale riger.

Ofte er der da tale om dværge, som er blevet gjort 
klanløse, eller som af den ene eller anden årsag er 
blevet udstødt fra samfundet, og derfor har været 
nødt til at drage ud i verden for at finde sig et nyt 
eksistensgrundlag.
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Religion
Siden den tidligste begyndelse har der kun været 
én gud, som dværgene har anset for værdig til deres 
tilbedelse. De blev skabt i Djorkas billede og har 
altid fundet en særlig samhørighed med ham og 
hans lære.

Djorka er en skabende og handlekraftig gud, og det 
er først og fremmest ved deres arbejde, at dværgene 
viser ham deres tilbedelse.

At kaste sig på knæ og bruge timevis på at bede 
til Djorka vil være et unødigt spild af tid. I stedet 
værdsætter han de tilhængere, som dedikerer sig til 
deres arbejde og skaber kunstfærdigt håndværk, der 
gør ham ære.

Dovenskab og sløseri betragtes som fornærmelser 
mod Djorka, og livet bør for den sande tilhænger 
være én lang stræben efter at perfektionere sine 
færdigheder. Ingen bør lægge sit værktøj fra sig og 
erklære værket færdigt uden samtidig at sætte sig 
nye mål og udfordringer.

Dværgene anerkender ganske vist alle De Sande 
Guder, men Djorka betragtes som hele racens stam-
fader, og allerede af den årsag er han et forbillede 
uden lige for dem.

Djorkas ord og gerninger bliver desuden set som 
ophøjede idealer til efterlevelse. Han er ufejlbarlig 
og i dværgenes øjne indbegrebet af alt det, som en 
ægte dværg bør stræbe efter.

Runesmede

Dværgene er naturligt skeptiske overfor magi, 
og Djorkas præster benytter sig derfor også kun 
sjældent af de kræfter, han skænker dem.

I stedet har dværgene en særlig kunst, hvor de 
benytter sig af hellige runer, som de indfatter i 
genstande, der dermed får kraft fra Djorka og 
kan blive overordentligt magtfulde.

De af dværgene, der mestrer denne kunst, beteg-
nes som ’runesmede’.

Man kender kun til få runer, og de er alle ind-
graveret i to hellige runesten. Den ene runesten 
findes i klan Ulocks by Utogdun, og den anden 
er en mægtig klippeblok, der er placeret umid-
delbart ud for højkongens trone.

Det fortælles, at det var Djorka selv, der gjor-
de disse runer, og stenene er noget af det mest 
værdifulde, som dværgene ejer.

Man finder kun få præster og religiøse skikkelser i 

dværgenes samfund. Siden Djorkas bud tiltaler hver 

eneste dværg, er der ikke noget synderligt behov for 

at have templer eller folk til at forkynde dem.

Som regel er dværgenes præster da også blot kyndi-

ge håndværkere, der udover deres almindelige virke 

har en særlig forståelse for Djorkas vilje, som de 

andre dværge nærer respekt for.
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Forhold til øvrige racer
Dværgenes sky og distancerede levevis har sat sit 
præg på deres forhold til Nirahams øvrige racer.

Mennesker

Mennesker er i en uovervejet race, som på grund 
af deres korte levealder ikke har megen forstand på 
verden, og derfor træffer forhastede og impulsive 
beslutninger. Det gør dem svære at stole på.

Kun norrlændinge, roulere og gothere har gennem 
årene vist sig at være besindige og troværdige, og 
dem nærer dværgene en vis tillid til.

Elvere

Til trods for at deres personligheder er så forskellige 
som dag og nat, har elvere og dværge altid formået 
at tolerere hinandens tilstedeværelse og kunnet leve 
side om side.

De to racer handler også regelmæssigt med hinan-
den, men at betegne deres relation som varm eller 
venskabelig vil være at gå for vidt.

Sortelvere

Dværgene har længe kendt til sortelvernes eksistens, 
men i modsætning til de andre racer er dværgene 
gået fri for sortelvernes hærgende indtog på Nira-
ham.

Selvom de er fuldt ud bekendt med sortelvernes 
dystre natur, er dværgene villige til at acceptere 
deres eksistens, så længe den ikke rammer dem selv. 
Nære følelser mellem de to racer vil det dog aldrig 
komme til.

Sortblodsfolk

Orker, gobliner og trolde har været dværgenes svor-
ne fjender siden tidernes morgen.

Racerne har ligget i endeløs krig, siden den før-
ste gang de mødtes, og efterhånden er hadet til 
sortblodsracerne blevet så indarbejdet i dværgenes 
kultur, at navnet alene er nok til at få dem til at 
gribe økserne.
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sortelvere

Deres fremstød påførte dog elverne så store tab, at 
de i dag kun er et svagt ekko af fordums styrke, og 
også menneskerne lærte at frygte sortelvere.

Med tiden har sortelverne formået at øge deres 
udbredelse på overfladen, så de nu er en magtfaktor, 
man må respektere.

At sortelverne, trods deres mange talenter, ikke er 
blevet en mere dominerende race på Niraham, må i 
væsentlig grad tilskrives deres egne forhold.

Det er en fast del af deres natur at manipulere og 
bedrage, og disse karaktertræk er så udtalte, at 
sortelverne også gladeligt falder deres nærmeste i 
ryggen, hvis det kan bane vejen til en højere range-
rende plads i hierarkiet.

Racen er kendetegnet ved uafbrudte interne stridig-
heder, som ofte gør det vanskeligt for dem at forene 
sig mod ydre fjender. Det værende sagt så er selv et 
splittet sortelverfolk dog stadig en frygtindgydende 
fjende.

Denne interne uro blandt sortelverne eskalerede i så 
voldsom grad efter Himmelkrigene, at Underverde-
nen blev kastet ud i en regulær borgerkrig mellem 
den traditionelle Fanabinakirke og den reformisti-
ske Dilarnakirke.

Striden kulminerede i år 13 EH med, at kejserinde 
Izmya blev dræbt af sine egne livvagter, og først i år 
27 EH lykkedes det på ny sortelverne at forene sig 
under en ny matriark, kejserinde Akisra.

Uanset hvilke farer, der gennem tiden har truet 
Nirahams folk, har intet formåede at vække samme 
instinktive angstfølelse som sortelverne.

De er en dyster og manipulerende race, som hylder 
magten og den personlige vinding, og som foragter 
alt, hvad der er ynkeligt eller svagt.

Sortelverne er intelligente og sofistikerede af natur, 
og deres adfærd bærer tydeligt præg af, at de ikke 
bare tror, men oprigtigt ved, at de er alle andre racer 
overlegne.

Racen blev skabt af gudinden Fanabina i et anfald 
af jalousi, efter at Nimar og Rina egenhændigt hav-
de befolket Niraham med dværge, elvere og men-
nesker, på trods af at verdenen skulle være gudernes 
fælles eftermæle.

Fanabina tog derfor nogle elvere og lod elementet 
rall dvæle over dem, indtil deres sind var blevet for-
mørket som hendes eget og deres kroppe ligeså.

Siden tidernes morgen har racen levet en af-
sondret tilværelse i det enorme underjordiske rige, 
Tzest-Starnia, der i daglig tale er kendt som Under-
verdenen.

Flere gange er det dog sket, at sortelverne har bevæ-
get sig mod overfladen, hvor de på Fanabinas bud 
har forsøgt at underlægge sig Niraham.

Trods kampe, der stod på i årtusinder, lykkedes det 
dog aldrig for sortelverne at etablere et egentligt 
overherredømme på overfladen.
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Fysiske karaktertræk
Udadtil besidder sortelverne mange af de samme 
karaktertræk, som kendetegner overfladens elvere.

Deres ører er spidse, og ligesom de almindelige 
elvere er sortelverne yndefulde væsener, som besid-
der en særlig aura af ophøjethed, der ikke er til at 
overse.

Sortelverne kan muligvis ikke betragtes som smuk-
ke i samme klassiske forstand som elverne, men i 
stedet er de i besiddelse af et unikt skær af forbudt 
farlighed, der drager alle i deres nærvær.

Et andet iøjnefaldende træk ved sortelverne er den 
måde, hvorpå de udtrykker overlegenhed og arro-
gance i hver eneste bevægelse og fører sig frem med 
en naturlig autoritet, hvis lige man end ikke finder 
hos de almindelige elvere.

Det fysiske træk, som mere end noget andet ken-
detegner sortelverne, er at deres hud er sort som 
natten. Farven bleges ikke af solen og forandrer sig 
heller ikke med alderen.

Sortelvernes hår varierer i farve fra mørkt til lyst. 
Særlig regnes langt, kridhvidt hår som et tegn på 
høj stand og nobel herkomst.

Racen har en udbredt tradition for at sminke sig i 
ansigtet og på kroppen. De maler gerne deres an-
sigtstræk op med hvidt og udsmykker sig med tegn, 
der tilkendegiver deres rang, tilhørsforhold eller 
religiøse præferencer.

Det er derudover også udbredt, at præster og ma-
gikere lader sig udsmykke med magiske runer og 
symboler.

Sortelvernes øjne er tilpasset livet i Underverdenen, 
og de ser unaturligt godt i mørke - stort set lige så 
langt og skarpt som mennesker ser i dagslys.

I dagslys generer solen til gengæld deres øjne. De 
ser stadig særdeles godt, men når solen står højest 
på himlen, er deres syn ikke meget bedre end men-
neskers.

Ser man bort fra deres hudfarve og formidable nat-
tesyn, er sortelvere rent fysisk meget lig de alminde-
lige elvere.
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Både mænd og kvinder er sædvanligvis elegante og 
udtryksfulde af natur.

Der er ikke fra naturens side stor forskel på køn-
nene, bortset fra at mændene typisk er en anelse 
højere og kraftigere bygget end kvinderne, alt imens 
kvinderne ofte er mere behændige.

En sortelvers fysik er dog i høj grad et resultat af 
hvilket hverv, de bliver tildelt. Sortelvere er svært 
dedikerede til deres profession, og krigere vil derfor 
oparbejde en betydelig muskelstyrke, hvor diploma-
ter eller magikyndige i stedet vil pleje deres sind. 

Sortelverne kan blive op mod 1500 år gamle. Det 
sker dog kun meget sjældent, at de kommer i nær-
heden af en sådan alder.

Det bliver generelt set som en imponerende bedrift, 
hvis en sortelver formår at overleve i mere end 700-
800 år.

På det tidspunkt vil vedkommende have opnået så 
stor magt og skabt sig så mange fjender, at døden 
lurer bag hvert et hjørne.

Rent fysisk vil sortelvere være fuldt udvoksede 
omkring en alder af 80 år. For det meste vil de dog 
først blive betragtet som voksne, når de har bevist 
deres værd.

Det sker sjældent før 100 år inde i sortelverens liv, 
og vil typisk blive markeret ved en særligt betyd-
ningsfuld og farlig opgave, som - hvis den fuldføres 
- beviser, at sortelveren nu er værdig til at træde ind 
i de voksnes rækker.

Sortelvere bliver ved med at udvikle sig mentalt re-
sten af livet, og deres sind sløves ikke med alderen.

De udviser først fysiske alderstegn omkring de 1000 
år, og når det sker, vil sortelverne gøre alt for at 
skjule de svaghedstegn, som alderen måtte føre med 
sig.

Sortelvernes legemer er, ligesom elvernes, mere 
skrøbelige end menneskers. De kompenserer dog 
for dette gennem hård træning og et stærkt sind.

Af natur er de desuden meget modstandsdygtige 
overfor elementernes racen, og der skal overordent-
lig meget til, før sortelvere bukker under for sult, 
tørst eller naturens luner.

Beklædning
Det er et gennemgående træk ved sortelvernes valg 
af påklædning, at de konstant higer efter at udstråle 
skønhed og elegance.

De vil sjældent anvende flere farver end højest nød-
vendigt, og uanset hvor prægtige deres klædninger 
fremstår, så er de altid enkelt og praktisk udført.

Alt ved en sortelvers tøj er til gengæld nøje planlagt, 
og hver enkelt detalje vil være udført til perfektion.

I materialevalg holder sortelverne sig primært til 
lette og yndefulde stoffer, og de synes i særlig grad 
at holde af tekstiler som silke og satin.

Omvendt anvender de stort set aldrig materialer, 
der anses for primitive, såsom skind, pels og andre 
ukultiverede tekstiler.

Når det kommer til farvevalg, er der en udbredt tra-
dition for at klæde sig i farver, der har tilknytning 
til ens hus eller religiøse tilhørsforhold. I de fleste 
tilfælde indebærer det en kombination af sort og en 
anden markant farve som lilla, rød, grøn eller blå.

På overfladen har sortelverne desuden en tendens til 
at foretrække farver, som gør det muligt for dem at 
gå i ét med skyggerne.

I tillæg til deres klædedragter bærer sortelverne 
meget ofte smykker og andre prydgenstande. Disse 
har sjældent et praktisk formål, men benyttes til at 
tydeliggøre vedkommendes rang eller sociale status 
overfor omverdenen.

Deres æstetiske sans til trods er en sortelver altid 
forberedt på konflikt, og ingen skønhed vil nogen-
sinde få lov til at tilsidesætte praktiske behov. Selv 
under de fineste rober kan man derfor være ganske 
sikker på at finde et solidt udvalg af knive.

Racen er herudover ikke mere selvhøjtidelig end at 
de, hvis behovet opstår, straks lægger al overflødig 
pynt fra sig for i stedet at trække i tunge brynjer og 
gribe sværdet.

Selvom sortelverne kan forekomme forfængelige, er 
det derfor en fatal fejl at tro, at de nogensinde vil 
tillade det at blive til en svaghed, som kan bruges 
imod dem.
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Tankesæt
Alt ved sortelvernes livssyn er præget af deres nære 
lighed med Fanabina, deres skaber og gudinde, og 
ligesom hende er sortelverne manipulerende væse-
ner, der hylder personlig vinding og status.

Et væsentligt karaktertræk ved sortelverne er, at de 
ikke er i besiddelse af nogen synderlig næstekærlig-
hed, der knytter dem til deres racefæller.

Dermed ikke sagt, at de ikke kan føle hengivenhed 
og dedikation til hinanden, men de har ikke antyd-
ningen af samme racemæssige samhørighed, som 
tilfældet f.eks. er hos de lyse elvere.

Tværtimod er det en fuldt ud accepteret del af sor-
telvernes tilværelse, at den hurtigste vej til toppen 
ofte er på bekostning af sine nærmeste. 

Derved sikrer man, at alle svage og uønskede ele-
menter bliver sorteret fra, og at ledende poster kun 
bliver besat af personer, som har vist sig at have den 
fornødne styrke og vilje.

Uanset hvor selviske de måtte være, så har sortelver-
ne dog også forståelse for, at samarbejde kan være et 
gavnligt middel til at nå sine mål.

Der er derfor tradition for, at sortelverne finder 

Rex Domina

Frem til Himmelkrigene var det sortelviske 
samfund strengt matriarkalsk opbygget, hvil-
ket indebar, at al magt blandt sortelverne lå i 
kvindernes hænder.

I år 13 EH udbrød der imidlertid en storstilet 
borgerkrig i Underverdenen, hvor mange af de 
mere progressive huse blev tvunget til overfla-
den.

Her var de nødt til at tilpasse deres levevis til 
en verden, hvor de konstant var truet af ydre 
fjender, og som et resultat af det blev mændene 
gradvist tillagt et større ansvar.

I Underverdenen praktiseres de gamle matriar-
kalske skikke stadig, og det synes utænkeligt, at 
det nogensinde skulle ændre sig.

Blandt sortelverne på overfladen er kønnene til 
gengæld blevet mere ligeværdige.

Gamle traditioner dør dog kun langsomt, og 
selv blandt overfladens mest åbensindede huse 
er der derfor stadig en tendens til, at kvinders 
ord vejer tungere end mænds.
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sammen i særlige fællesskaber kaldet ’huse’, hvor de 
i fællesskab arbejder for at fremme husets interesser 
og derigennem deres egne.

Uanset deres ambitiøse natur så er mord relativt 
sjældne blandt sortelverne. Det bliver anset for 
primitivt at måtte forfalde til så banale midler for at 
nå sine mål.

Hvis det endelig måtte være nødvendigt at skaffe en 
rival af vejen, anses det for god kutyme at gøre det 
med stil. Et drab på en rival har ikke megen betyd-
ning, hvis det ikke også sender et signal.

Magtkampene foregår i langt højere grad ved poli-
tiske midler, hvor man gennem intriger og alliancer 
forsøger at fremme sit eget hus og samtidig sætte de 
rivaliserende huse i et dårligt lys.

Det er husene, der er de primære politiske aktører. 
Rivaliseringen mellem dem er intens, og da sortel-
vere er et tålmodigt folkefærd, kan en fejde mel-
lem to huse uden vanskeligheder strække sig over 
århundreder.

Sat op overfor Nirahams øvrige racer betragter 
sortelverne sig selv som overlegne og højt hævede 
over alle andre. De lægger ikke skjul på, at de ser 
verdenen sådan, men gør tværtimod hjertens gerne 
selv opmærksomme på det.

Sortelverne fremstår derfor overordentlig arrogante, 
og selv når de måtte være truet på livet, vil de anse 
det for under deres værdighed at knæle og under-
kaste sig andre racer, uanset om det måtte kunne 
redde deres liv.

Denne stolthed har da også været en væsentlig 
hæmsko igennem tiderne.

Eftersom sortelvere typisk hellere vil gå til grunde 
med oprejst pande end bære et nederlag, er utallige 
sortelvere med tiden gået unødvendigt i døden blot 
for at bevare deres stolthed.

På samme vis udgør sortelvernes evindelige rivalise-
ring en væsentlig udfordring for dem i deres om-
gang med Nirahams øvrige racer. 

Ofte vil de hellere se en rival fejle end stå sammen 
og opnå en sejr i fællesskab, hvilket er en livsansku-
else, der har kostet racen mange nederlag.

Overfladens sortelvere

Da sortelverne i tidernes morgen forsøgte at under-
lægge sig Niraham på Fanabinas bud, nød de i man-
ge år stor succes på slagmarken, men måtte til sidst 
set sig slået - Først af Rinas forbandelse og siden et 
forbund af elvere og mennesker.

De var derfor nødsaget til at søge tilbage mod Un-
derverdenen for at slikke deres sår.

Ikke alle sortelvere nåede imidlertid hjem. Mange 
blev fanget på overfladen, hvor de måtte indstille sig 
på en tilværelse afskåret fra deres racefæller.

Jagede og udstødte som de var, måtte overfladens 
sortelvere på sigt erkende, at de var nødt til at give 
afkald på mange af racens nedarvede traditioner og 
skikke for at kunne overleve.

Med tiden udviklede deres kultur sig derfor mar-
kant, og forskellene blev over tid så store, at Under-
verdens sortelvere begyndte at sætte spørgsmålstegn 
ved, om deres racefæller på overfladen overhoved 
kunne betragtes som sortelvere længere.

Med tiden anlagde man derfor også den skik at lade 
sortelvere, der faldt i unåde i Underverdenen, blive 
sendt til overfladen som straf.

Efter Himmelkrigene udbrød der borgerkrig i 
Underverdenen, hvor mange huse gik en usikker 
fremtid i møde, og mange af disse søgte derfor mod 
overfladen for at finde sikkerhed.

Borgerkrigen gik særlig hårdt ud over huse, man 
anså for frisindede eller nytænkende, og blandt disse 
blev det derfor til sidst en acceptabel udvej at søge 
tilflugt på overfladen.

Også mange individuelle sortelvere så et frivilligt 
eksil på overfladen som et hensigtsmæssigt alterna-
tiv til en usikker skæbne i Underverdenen.

Igennem årene har flere sortelvere endda formået 
at skabe sig så stort et navn på overfladen, at de har 
kunnet vende tilbage til Underverden med værdig-
hed og anerkendelse.

Man ser derfor også regelmæssigt, at huse, som har 
vanskeligt ved at tilkæmpe sig autoritet i Underver-
denen, i stedet frivilligt søger mod overfladen for at 
vinde den her.
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Historie
Da Niraham blev skabt, skete det i fællesskab mel-
lem de fire første guder: Nimar, Rina, Gasnian og 
Fanabina. Selvom de alle lagde hjerte og sjæl i deres 
værk, så blev Niraham hurtigt til Nimar og Rinas 
hjertebarn.

Fanabina blev overmådelig jaloux over at være 
blevet tilsidesat på den måde og vandrede længe i 
mørket, indtil hun fandt elementet rall, som hun 
lod falde over nogle af Rinas elvere, indtil både 
deres kroppe og sjæle var mørke som natten.

Sortelverne skulle være hendes børn, og hun skjulte 
dem under jorden, hvor ingen ville kende til deres 
eksistens.

Her levede de uforstyrret i årtusinder, mens de træ-
nede og forberedte sig på den dag, hvor Fanabina 
ville kalde dem til sig.

Omkring år 8000 FJ var tiden inde, og Fanabina 
befalede dem at søge mod overfladen i et nådesløst 
erobringstogt, der skulle skaffe hende herredømmet 
over Niraham og alle dets folk.

Krigen var motiveret af, at Nimar havde fået kend-
skab til hendes omgang med rall og derfor havde 
taget det fra hende og skjult det et sted på Niraham, 
hvor selv hun ikke kunne finde det.

Da Fanabina ikke igen turde vandre ud i mørket og 
forsøge at skaffe mere rall, havde hun i stedet flere 
gange begivet sig til Niraham for at prøve selv at 
finde elementet, som Nimar havde skjult, men hver 
gang uden held.

Med tiden skete det imidlertid, at en ny race opstod 
på Niraham, neldorerne.

Da Fanabina så, hvilke kræfter racen besad, og 
hvordan deres sind var blevet fordærvet af mørket, 
stod det klart for hende, at de havde været i berø-
ring med rall.

Fanabina manifesterede sig derfor for sortelverne 
og befalede dem at drage mod overfladen, hvor 
de skulle underlægge sig Niraham og fordrive alle 
andre racer, hvor de kom frem.

Selvom de ikke skulle spare nogen racer, var målet 
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dog først og fremmest at tvinge elverne og neldorer-
ne til underkastelse.

Det blev begyndelsen på sortelvernes første store 
erobringskrig på overfladen.

Sortelverne havde formået at holde deres eksistens 
skjult for Nirahams andre racer igennem alle disse 
år, og hverken mennesker, elvere eller neldorer hav-
de noget forvarsel om den styrke, der nu pludselig 
ramte dem.

Fra Underverdenen strømmede sortelvere frem i 
tusindtal, og ingen af overfladens racer var i stand 
til at gøre mere end symbolsk modstand mod deres 
hærgende horder.

Striden varede ved igennem de næste 1500 år og 
bestod i umindelige tider af en nærmest uafbrudt 
sejrsstime for sortelverne.

Kun elverne formåede at byde dem noget, der min-
dede om kvalificeret modstand. Med tiden måtte 
også elverne imidlertid give fortabt, og overalt hvor 
sortelverne kom frem, brændte de trodsigt elvernes 
skove ned til grunden.

Også i kampen mod neldorerne i syd var krigs-
lykken med sortelverne. Uanset at neldorerne var 
værdige fjender, så var de kun få i antal, og i den 
sidste ende udgjorde heller ikke de mere end blot en 
midlertidig forhindring for sortelvernes nådesløse 
erobringskrig.

Både elvere og neldorer blev tvunget i knæ, og i år 
6356 FJ blev den sidste af neldorernes store bosæt-
telser, Basaja, indtaget og brændt ned til grunden.

Fanabinas mål om at genfinde den rall, som Nimar 
havde skjult for hende, var nu indenfor rækkevidde, 
og for en tid glemte sortelverne alt om deres opgør 
med elverne.

Da var det imidlertid, at Rina kom sit udvalgte folk 
til hjælp og nedkaldte en nådesløs forbandelse over 
sortelverne.

En morgen vågnede de op til en smerte, hvis lige de 
aldrig tidligere havde oplevet. Uden varsel var solens 
stråler begyndt at brænde deres hud og blænde de-
res øjne, så de kun var i stand til at stavre omkring 
som blinde, forsvarsløse dyr.

De af sortelverne, der ikke fandt skygge, visnede og 
døde, og selv de overlevende kunne ikke gøre andet 
end at krybe sammen og skælve, mens de ventede 
på nattens komme.

Rinas valgte at hjælpe sit folk yderligere ved at lade 
tre af sine mirnere, kendt som De Tre Søstre, gå 
blandt elverne og lære dem højmagiens kunst, som 
forøgede deres kræfter mangefold.

Fanabina turde ikke gå Rina og de andre guder 
imod, og hun blev derfor nødt til at overlade sine 
sortelvere til deres egen skæbne.

Hendes folk forsøgte at kæmpe videre og havde i en 
årrække held til at fortsætte kampene om natten og 
i skyggerne, men elverne lærte snart at gøre brug af 
solens kræfter.

Der skulle gå yderligere et årtusinde, før krigen var 
endeligt afgjort, men da var sortelvernes nederlag 
også en realitet.

De blev drevet tilbage til Underverdenen og kunne 
derefter ikke gøre meget andet end at pleje deres sår 
og søge Fanabina om tilgivelse for at have fejlet.

Først flere tusinde år senere, i år 280 FJ, befalede 
Fanabina igen sit folk at handle.

I mellemtiden var magtbalancen på overfladen 
skiftet, og menneskerne havde erstattet elverne som 
den herskende race.

Rinas forbandelse var desuden aftaget, og solens 
stråler udgjorde nu kun en kilde til irritation for 
sortelverne og ikke som før en dødelig fjende.

Sortelverne strømmede derfor igen mod overfladen 
i et nådesløst erobringstogt, og endnu en gang for-
måede de at overrumple Nirahams folk.

Racerne var dog ikke helt hjælpeløse.

Menneskernes mange interne stridigheder havde 
gjort dem krigsvante, og de var en væsentlig stærke-
re fjende, end sortelverne havde regnet med.

Ligeledes havde elverne udviklet deres færdigheder 
indenfor højmagiens kunst, som Rinas mirnere 
havde lært dem mange år tidligere.

Krigslykken var til en start med sortelverne, men 
modstanden viste sig snart større end forventet, og 
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i takt med at krigen udviklede sig, lærte mennesker 
og elvere snart at bekæmpe deres fjende.

Da sortelverne så, hvordan deres indtog blev brem-
set, og flere og flere af deres racefæller faldt, for 
hvert år der gik, besluttede de sig for at foretage et 
sidste dristigt fremstød mod elverracens hjerte, den 
prægtige by Eislon.

Ingen havde forudset dette angreb, og efter kun få 
år var sortelverne trængt dybt ind i elvernes skov. 
Sejren var indenfor rækkevidde.

Elverne forsøgte desperat at samle deres hære for at 
møde dem, men de var sortelverne håbløst under-
legne og ville have tabt, hvis ikke det havde været 
for en forenet hær af mennesker, der i nødens time 
kom elverne til undsætning og vendte slagets gang.

I den sidste ende måtte sortelverne se i øjnene, at 
krigen var tabt. De trak sig ud af kampen og vendte 
atter tilbage mod Underverdenen.

Mange sortelvere var imidlertid fanget bag menne-
skernes linjer og var afskåret fra de veje, der førte 
tilbage til Underverdenen.

En del af disse trak sig nordpå efter krigen og for-
skansede sig i en fjern dal i udkanten af Eislonien, 
kaldet Morkuveria, og for første gang i historien var 
der nu sortelvere bosat på overfladen.

Herfra spredte de i skræk og rædsel blandt elverne i 
de følgende år. Afskåret fra Underverdenen som de 
var, måtte de dog til sidst se sig slået.

Sortelverne havde imidlertid erfaret, at det var mu-
ligt at føre krigen ind bag fjendens linjer.

De iværksatte derfor en plan for, hvordan de gen-
nem overraskelsesangreb kunne lade mindre frakti-
oner søge mod overfladen fra spredte lokationer ud 
over landet.

Fra omkring år 1000 EJ begyndte sortelverne 
derfor igen at sende styrker til overfladen - primært 
udstødte eller lavere rangerende huse, som fik en 
chance for at bevise deres værd.

Mennesker og elvere gjorde imidlertid ihærdig 
modstand, og sortelverne formåede aldrig at få 
ordentligt fodfæste. Med tiden blev bosættelserne 
på overfladen i højere grad blot et tilflugtssted for 

sortelvere, der var forvist eller faldet i unåde i Un-
derverdenen.

Efter Himmelkrigene spidsede situationen i Under-
verdenen til, hvilket førte til en øget tilstrømning af 
sortelvere mod overfladen.

Kejserinde Izmya havde forsøgt at konvertere sor-
telverne til Dilarnas lære, men store dele af folket 
gjorde modstand, og i de følgende år blev der ud-
kæmpet blodige magtkampe mellem de forskellige 
huse og kirker.

Mange sortelvere søgte i disse år mod overfladen i 
håbet om at kunne leve en knap så farefuld tilvæ-
relse der, indtil tilstanden i Underverdenen igen var 
blevet udholdelig.

Allerede få år efter Himmelkrigene lykkedes det for 
sortelverne at kalde Fanabina tilbage, og da hun 
åbenbarede sig for dem, eskalerede krigen mellem 
de Fanabina- og Dilarnatro fraktioner i Underver-
denen blot yderligere.

Krigen bølgende frem og tilbage, og nåede sit 
højdepunkt, da kejserinde Izmya blev dræbt af sine 
egne livvagter i år 13 EH. Herefter opstod der for 
en tid en skrøbelig fred.

Først da sortelverne i år 27 EH blev forenet under 
en ny kejserinde, Akisra, blev der sluttet en endelig 
fred mellem de stridende parter.

Den politiske uro ulmer dog stadig, og mange sor-
telvere søger derfor også fortsat mod overfladen.

Udbredelse
Langt størstedelen af sortelverne lever i det legenda-
riske underjordiske rige, der i daglige tale er kendt 
som Underverdenen, men hvis formelle navn er 
Tzest-Starnia.

Riget befinder langt under jorden og består af stor-
slåede grottesystemer, der rummer byer med enor-
me paladser, prægtige templer og alléer så brede, at 
hele hære kan passere ad dem.

Selv de mest simple hjem i Underverdenen er for 
det meste fremragende bygningsværker, og overalt 
er byerne oplyst af fakler og prægtige monolitter 
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med indgraverede runer, som bader Underverde-
nens gader og pladser i et fortryllende lys.

Den største af sortelvernes byer er Etika. Det er 
hovedstaden i Underverdenen og hele rigets sam-
lingspunkt.

Sortelvernes kejserinde, Akisra, har sin faste resi-
dens i byen. Det er herfra, hun regerer over hele 
sortelvernes folk, og hver dag udløber hundredvis af 
dekreter fra hendes palads.

Etika er ligeledes hjemsted for sortelvernes senat, 
der næst efter kejserinden er den øverste politiske 
autoritet i sortelvernes samfund.

Sortelvernes højtempel er også beliggende i Etika. 
Selvom templet primært er dedikeret til Fanabina, 
så tillader præsteskabet også tilbedelse af Dilarna, 
Girak, Flarn og Tara.

Til at bistå kejserinden i gejstlige anliggender har 
templet nedsat Kardinalrådet, som rådgiver hende 
om forhold, der befinder sig i krydsfeltet mellem 
verdslig og kirkelig politik.

Udover disse instanser ligger en meget stor del af 
magten i Underverdenen i hænderne på de sortelvi-
ske huse. Mange større huse er højt placeret i sam-
fundets hierarki, og husene udgør i det hele taget et 
omdrejningspunkt for magtbalancen.

Så stor er husenes betydning, at de eneste, der 
nogensinde ville stå udenfor et hus, er sortelvere, 
der enten er udstødte eller har så lav social status, at 
intet hus vil optage dem.

Husene kan variere meget i størrelse, fra mindre 
huse på blot 10-20 individer til huse på over 1000. 
Typisk er de bygget op omkring en stærk matriark, 
som leder huset sammen med en betroet inder-
kreds, der ofte er fra hendes egen familie.

I sortelvernes indbyrdes hierarki er de huse og sor-
telvere, der opholder sig på overfladen, traditionelt 
altid blevet set ned på af deres racefæller i Underver-
denen som værende skamfulde og uværdige eksem-
plarer af racen.

Nogen er tilmed gået så vidt som til generelt blot at 
betragte overfladens sortelvere som udstødte, uanset 
hvad årsagen er til, at de befinder sig der.
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På grund af de store interne stridigheder, der ud-
brød i Underverdenen efter Himmelkrigene, er det 
imidlertid gradvist blevet mere og mere tolereret for 
huse, der i forvejen blev anset for lavere rangerende, 
at søge mod tryghed på overfladen.

Tilstrømningen til overfladen er derfor også steget 
markant igennem de seneste år, og sortelvernes 
antal er nu blevet så betydeligt, at de har kunnet 
sprede deres bosættelser ud over størstedelen af 
Nirahams nordlige kontinent.

Hovedparten er dog bosat i de nordvestlige egne af 
Niraham, hvor de øvrige racer i forvejen er splitte-
de, og sortelverne derfor kan leve et nogenlunde frit 
og uhindret liv.

Tilværelsen i det nordvestlige Niraham er desuden 
kendetegnet ved, at elvernes tilstedeværelse kun er 
svag og spredt.

Selvom skovelverne stadig har magten over San-
tilliaskoven, så har de ikke længere styrken til at 
fortrænge sortelverne, og den største trussel mod 
sortelverne - Eisloniens højelvere - er langt væk.

I resten af Niraham lever sortelverne til gengæld en 
noget mere udsat tilværelse.

Blandt menneskerne nærer man ikke ligefrem 
varme følelser for sortelverne, og de fleste kulturer 
bekriger dem efter bedste evne.

Uanset at sortelverne sædvanligvis formår at stå 
imod, så er det ikke desto mindre en farefuld til-
værelse. Sortelverne bosætter sig derfor typisk kun 
i tyndt befolkede yderområder og ofte kun som 
mindre huse, der konstant er på farten.

Der er dog enkelte af menneskerne riger, som for-
søger at holde sig på god fod med sortelverne for at 
afværge deres angreb, og her har de haft held til at 
indynde sig og opnå en anseelig indflydelse.

I de seneste år er sortelverne dog blevet offer for en 
ny, uforudset fjende. Horder af sortblodsfolk begav 
sig uden varsel ned i Underverdenen i år 32 EH, 
hvor de angreb og plyndrede byen Kaukarzil.

Årsagen kender man fortsat ikke, og folket er stærkt 
chokerede over, at deres hidtil uantastelige hjem 
kunne blive ramt af et sådant angreb.
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Religion
Fra tidernes morgen betragtede sortelverne Fanabi-
na som deres ærværdige moder.

De var skabt i hendes billede, og uanset at sortelver-
ne siden lærte om resten af De Sande Guder, kunne 
ingen udfordre Fanabinas særlige position.

Sortelverne levede deres liv i overensstemmelse med 
hendes bud, og siden de kunne genkende Fanabina 
i hvert eneste af deres egne træk, følte de et helt 
unikt bånd til hende.

Af samme årsag var der tradition for, at kejserinden 
ikke kun var folkets leder, men også blev set som 
den øverste forkynder af Fanabina.

Det skete tilmed jævnligt, at Fanabina selv gik 
blandt sortelverne og belærte dem om sine ønsker. 
Hun straffede også dem, der var svage i troen, og 
sørgede for at ingen glemte, hvad det ville sige at 
være en sand sortelver.

Da Fanabina i de tidligste tider kaldte sine børn 
til overfladen for første gang og befalede dem at 
underlægge sig de øvrige racer, lystrede de hende 
blindt.

Sortelverne vandt mange sejre og nød stor krigslyk-
ke, og de blev bekræftet i, hvordan deres gudinde 
havde gjort dem overlegne i forhold til resten af 
Nirahams racer.

Krigen vendte imidlertid, da Rina nedkaldte sin 
forbandelse over sortelverne, og da Fanabina ikke 
turde indlede en strid mellem guderne, måtte hun 
overlade sortelverne til deres egen skæbne.

Det nederlag, der fulgte, førte ikke kun til mange 
døde, men svækkede også sortelvernes ellers ubryde-
lige tillid til deres gudinde. 

Hun havde ikke stået bag dem i nødens stund eller 
været beredt på at kæmpe for dem, som de kæmpe-
de for hende. 

Blandt dele af sortelverne så man det som et utilgi-
veligt svigt, og mange vendte derfor Fanabina ryg-
gen i vrede og begyndte at tage andre af De Sande 
Guder til sig.

Med tiden blev det gradvist mere og mere velset 

at tilbede andre guder end Fanabina, og en række 
templer begyndte at rejse sig i Underverdenen, som 
var dedikeret til andre af De Sande Guder.

Til trods for dette så var Fanabina dog stadig i langt 
størstedelen af sortelvernes øjne den mest ærværdige 
af guderne og den eneste, som for alvor fortjente 
deres tilbedelse.

Da indtraf Himmelkrigene og den katastrofale dag, 
hvor Fanabina pludselig ikke længere besvarede 
sortelvernes bønner.

Præsterne kastede sig omkring i galskab og fortviv-
lelse, og folket bragte gudinden tusindvis af menne-
skeofringer i håb om, at hun igen ville vende tilbage 
til dem.

Intet hjalp imidlertid, og da tre af Fanabinas børn, 
Flarn, Girak og Dilarna, blev ophøjet, lod kej-
serinde Izmya det befale i år 3 EH, at folket skulle 
forkaste Fanabinas lære og fremover tilbede Dilarna, 
smertens gudinde.

Mange blev forargede over, hvor hurtigt kejserin-
den havde vendt Fanabina ryggen, og selvom folket 
udadtil efterlevede Izmyas dekret, så begyndte et 
oprør at ulme.

Efter mange års pinsler og ofringer lykkedes det for 
en fraktion af Fanabinapræster at få svar fra deres 
gudinde i år 8 EH.

De vækkede Fanabina fra hendes søvn, og da nyhe-
den om gudindens tilbagekomst spredte sig, brød 
oprøret mod Izmya og Dilarnakirken ud i lys lue.

Krigen i Underverdenen kulminerede i år 13 EH, 
hvor Izmya blev dræbt af sine egne livvagter. Heref-
ter blev Fanabina igen ophøjet til den øverste lære i 
Underverdenen.

For at undgå en forværring af den indre splittelse, 
valgte man fra både Fanabina- og Dilarnakirkens 
side at se igennem fingre med det hændte, så den 
skrøbelige fred kunne bevares.

Som led i denne forsoning tillod man præster fra 
begge de to kirker, men også visse andre af De San-
de Guder, at praktisere deres tro.

Udover Fanabina og Dilarna accepterer man derfor 
nu tilbedelse af Flarn, Girak og Tara.
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Enhver anden tilbedelse er bandlyst i Underverde-
nen, og uanset at overfladens sortelvere generelt er 
mere frisindede, er det også her ilde set at tilbede 
andre guder end disse.

Selvom striden mellem Fanabina- og Dilarnakirken 
formelt blev skrinlagt efter kejserinde Akisras tiltræ-
delse, så fortsatte den stadig i det skjulte.

Dilarnakirken har ikke glemt sin storhedstid under 
Izmya, og er ikke just indstillet på at se deres gud-
inde reduceret til at være en andenrangs-tro. Navn-
lig ikke, da Fanabinakirkens tilhængere sjældent 
forpasser en mulighed for at understrege dette. 

Modsat er mange af de Fanabinatilhængere, der 
blev jaget og forfulgt af Dilarnakirken under Izmyas 
regeringstid, nu ude efter hævn.

Der bliver således jævnligt begået overgreb mellem 
de to kirkers tilhængere.

Freden har dermed kun skrinlagt den åbne krig. 
Der er stadig farlige religiøse splittelser blandt sort-
elvernes folk, som medvirker til, at stadig flere søger 
mod overfladens tryghed.

Forhold til øvrige racer
Der er stor forskel på, hvordan sortelvere fra over-
fladen og Underverden anskuer de øvrige racer.

Hvor overfladens sortelvere har været nødt til at 
samarbejde og udvise tolerance for at overleve, så 
holder man i Underverden stadig fast i fortidens 
nedladende og arrogante syn på de øvrige racer.

Mennesker

I sortelvernes øjne har mennesker altid været en 
håbløst primitiv race. Med tiden er menneskerne 

dog blevet en dominerende faktor på Niraham.

Uanset at menneskeracen som helhed ikke siger 
sortelverne særlig meget, så har man erkendt, at 
menneskerne både kan være en farlig fjende, men 
også en nyttig forbundsfælle.

Elvere

Elverne har siden tidernes morgen været sortelver-
nes svorne fjende.

Begge er de imidlertid truet af mennesker, og i takt 
med at elvernes styrke på Niraham er formindsket, 
har sortelvernes indædte had til elvere nu mere fået 
karakter af nedladende hån.

Ofte accepteres elvernes eksistens derfor, men en 
egentlig fred har lange udsigter.

Dværge

Dværge og sortelvere har typisk formået at eksistere 
side om side og tolereret hinandens eksistens.

Allerede fordi de hverken har land, rigdomme eller 
guder at strides om, har racerne heller ikke nogen 
særlig grund til at bekrige hinanden.

Så længe dværgene ikke stiller sig i vejen for sortel-
vernes fremfærd, accepteres deres tilstedeværelse.

Sortblodsfolk

Selvom der er en verden til forskel på sortelvernes 
og sortblodsfolkenes livssyn, så har de to racer 
alligevel formået at finde sammen om deres fælles 
fjendskab til mennesker og elvere.

Den seneste tids uprovokerede angreb på Under-
verdenen begået af sortblodsfolk har dog kompli-
ceret forholdet mellem racerne, og deres fremtidige 
samarbejde er noget udfordret.
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sortblodsFolket

Langt mod nord findes Rustbjergene. Det er en 
kold og barsk bjergkæde, hvor tilværelsen er ubarm-
hjertig, og kun de stærkeste overlever.

Her har sortblodsfolket deres hjem, og med deres 
nådesløst brutale adfærd har de gjort bjergene til 
et berygtet sted, som selv de modigste gruer for at 
betræde.

Betegnelsen ’sortblodsfolk’ dækker over orker, gobli-
ner og trolde.

Navnet stammer fra en myte om, at deres blod er 
sort og ikke rødt. Det er ikke tilfældet, udover hos 
nogle få trolde, men navnet har alligevel hængt ved 
som en fællesbetegnelse for de tre racer.

Selvom der ikke fra naturens hånd er større ligheder 
mellem sortblodsracerne, så har de altid formået at 
leve side om side og har fundet sammen i et stærkt 
indbyrdes fællesskab.

Der er ganske vist også interne stridigheder mellem 
dem, men de er aldrig større, end at racerne allige-
vel formår at finde sammen, når de bliver truet af 
ydre fjender.

Orker

Af de tre sortblodsracer er orkerne den mest ud-
bredte.

Orkerne er stærke som kun få, og de er brutale væ-
sener med et kynisk og meget kontant livssyn, som 
kun sjældent føler frygt eller fortrydelse.

De har en umådelig simpel livsstil, hvor den stærke-
ste regerer, og hvor konflikter løses hurtigt, effektivt 
og gerne med vold.

Gobliner

Goblinerne er den mindste og svageste af de tre 
sortblodsracer. Hvad de ikke besidder i fysisk råstyr-
ke, kompenserer de til gengæld mere end rigeligt for 
med deres snedighed og intellekt.

I forhold til de andre sortblodsracer er goblinerne 
nederst i hierarkiet, men bliver alligevel respekteret 
og anerkendt for deres kløgt.

Det er antaget, at de fleste gobliner er betydelig 
smartere end mennesker, og igennem tiden har de 
da også demonstreret det ved talrige lejligheder.

Trolde

Troldene er et yderst sjældent syn. Dels er der kun 
forholdsvist få af dem, men de bevæger sig også kun 
sjældent ned fra Rustbjergene.

De er frygtindgydende væsener, og troldenes styrke 
er legendarisk og overgår alle andre dødelige racer 
på Niraham.

Selv orker og gobliner frygter dem, og ofte med god 
grund, for troldenes livsstil er endnu mere simpel 
og ligefrem end orkernes. Det, som trolde vil have, 
tager de, og hvis noget står i vejen for dem, så fjer-
ner de det.
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Fysiske karaktertræk
Som det allerede er antydet, så er der både mange 
ligheder, men også store forskelle, på de tre sort-
blodsracers fysik.

Af udseende er de uraffinerede og kantede væsener, 
der ikke har samme ynde eller elegance, som man 
ser hos Nirahams andre racer.

Sortblodsracerne har som regel en grønlig eller 
brunlig hud og meget grove ansigtstræk. De nær-
mere nuancer i deres fysik, hudfarve og udseende 
varierer dog fra race til race.

Orker

Orkerne er overordentlig kraftige væsener med en 
enestående fysik. De er høje, bredskuldrede og i 
besiddelse af en imponerende muskelstyrke, der får 
dem til at fremstå særdeles intimiderende.

Deres hud er typisk i grønne, brune, grå eller endog 
rødlige farver, og der er ofte en del farvenuancer i 
den enkelte orks hudfarve. Farverne er desuden me-
get forskellige, alt efter hvor i Rustbjergene orken 
kommer fra.

Hudfarven bliver ikke hverken lysere eller mørkere 
af at opholde sig i solen, men der synes at være en 
vis tilbøjelighed til, at den bliver mørkere, efterhån-
den som orken bliver ældre.

Orkerne fremhæver ofte deres ansigtstræk gennem 
sorte, brune eller røde bemalinger i ansigtet, hvis 
primære formål er at signalere deres tilhørsforhold 
til en klan eller flok.

Der er ikke stor forskel på mandlige og kvindelige 
orkers fysik. Kvinderne er muligvis en smule min-
dre og svagere end mændene, men begge køn har 
en imponerende muskelmasse, der langt overgår 
menneskers.

Kønnene betragtes i det hele taget som ligeværdige 
blandt orker, og når racen drager i krig, gøres der 
ingen forskel på mænd og kvinder.

Orker er fysisk udvoksede allerede omkring en alder 
af 10 år, hvor de bliver betragtet som voksne. Heref-
ter udvikler de sig ikke meget mere, hverken fysisk 
eller mentalt.

De kan leve til en alder af ca. 60 år, men det er me-
get sjældent, at en ork bliver så gammel. Som regel 
vil det blive betragtet som et godt og langt liv, hvis 
en ork bliver 20 år.

Orker er overordentlig hårdføre og kan gå i flere 
uger uden mad og drikke. De er immune overfor 
de fleste sygdomme, og hvis de tager skade, er deres 
krop i stand til at helbrede sig selv.

Man vil opleve en del forskelle og nuanceringer i 
orkers karaktertræk, og racen kan groft inddeles i 
fire overordnede arter.
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Rustorker anses for de mest traditionelle og renblo-
dede orker. Typisk er de grå eller sorte i huden. De 
bor langt oppe i Rustbjergene og er både stærkere 
og klogere end deres racefæller. De omgås kun 
sjældent de andre orkracer og værner om aldrig at 
blande blod med dem. Navnet kommer af, at de 
ofte bærer tunge, uraffinerede rustninger.

Bjergorker har mange lighedspunkter med rustor-
ker, men de er en anelse mindre og svagere. Af 
samme årsag er de også lavere rangerende i hierar-
kiet. For det meste er de brune i huden. Ligesom 
rustorker bærer de gerne tunge rustninger, men er 
en del lettere og mere mobile.

Skovorker er en bred betegnelse for de orker, der i 
stedet for at bo i bjergene har deres hjem i skove og 
andre bevoksede områder nedenfor. Deres status er 
markant lavere end orker fra bjergene, og de benyt-
tes ofte som spejdere og fodsoldater i hæren. Oftest 
er de mørkegrønne i huden, men kan have mange 
nuancer, herunder også grå og brune træk.

Steppeorker er dem, der bor på åbne flader langt fra 
bjergene. De er nederst i orkernes hierarki og bru-
ges typisk som spejdere og jægere. Blandt sortblods-
folk er de også nogle af de eneste, der benytter sig af 
ridedyr i kamp og på rejser. Deres hud er ofte lyse 
nuancer af grøn, brun eller grå, og nogle er næsten 
helt gullige i huden.

Gobliner

Goblinerne er væsentlig mindre af statur end resten 
af sortblodsfolkene. Herudover er de også svageligt 
anlagte og derfor fysisk underlegne i forhold til 
både deres artsfæller og andre racer.

De har for det meste en grønlig hudfarve, der typisk 
vil være en anelse lysere end orkers. Herudover er 
de kendetegnede ved at have en lang spids næse 
samt lange ører, der i modsætning til elvernes peger 
bagud i stedet for opad.

Ligesom orkerne har goblinerne for vane at frem-
hæve deres ansigtstræk ved at male sig med sorte, 
hvide, grønne eller rødlige farver. De er dog mere 
sofistikerede end orkerne, og bemalingen vil som 
regel blive udført med fine linjer.

Der er en smule forskel på kønnenes fysik blandt 
gobliner, idet mændene har en tendens til at være 
lidt stærkere end kvinderne.

I praksis har det imidlertid ingen betydning, efter-
som gobliner ikke anser fysisk råstyrke for et aner-
kendelsesværdigt træk. De påskønner i stedet snilde 
og list, og på det punkt er kønnene lige.

Mændene vil typisk være lidt højere og tungere end 
kvinderne, men begge køn er kendetegnede ved 
at være små og spinkle med en yderst begrænset 
muskelstyrke.

Gobliner udvikler sig hurtigt og bliver anset for 
fysisk og mentalt udviklede, når de har en alder af 
ca. 10 år.

Herefter fortsætter de imidlertid med at udvikle sig 
mentalt og bliver gradvist klogere og listigere. Det 
er først meget sent i livet, at deres sind begynder at 
blive svækket af alderdom.

Gobliner har ikke samme modstandsdygtighed 
overfor sår, sygdom og elementernes rasen som 
orker. De har heller ikke evnen til at regenerere, 
hvilket sammen med deres skrøbelige fysik giver 
dem yderst vanskelige levevilkår.

Det er derfor sjældent, at gobliner bliver ældre end 
25 år, omend det er sket, at nogle få og særdeles 
listige gobliner har formået at blive helt op til 75 år.

Blandt gobliner finder man to overordnede afarter 
af racen.

Overfladegobliner er dem, de fleste forbinder med 
’almindelige’ gobliner. De er langlemmede, spinkle 
og har hæse stemmer. Kulturelt opfører de sig som 
opportunister og færdes i flokke, hvor man snyder, 
stjæler og myrder efter forgodtbefindende, både fra 
sine fjender og artsfæller.

Underjordsgobliner er mere sjældne. De lever i 
huler og grotter under Nirahams overflade og har 
et stærkt indbyrdes sammenhold. De kan genken-
des på at være en del mindre end normale gobliner, 
ligesom deres hudfarve er lysere og findes i alle 
nuancer af brun og grøn med islæt af gul, rød og 
hvid. Deres stemmer er typisk lyse og skingre, og de 
er særdeles hidsige af natur.



Racebeskrivelser | Side 65

Trolde

Troldene er en af de største og mest frygtindgyden-
de racer, der kendes på Nirahams overflade. De er 
enorme væsener, der gerne er et hoved højere end 
selv de største mennesker.

De har som regel en mørk hudfarve, der enten er 
brun, grøn eller grå, og har ikke, som resten af sort-
blodsfolket, tradition for at bemale sig. Deres hud 
er overordentlig hård og kan hos visse ældre trolde 
næsten føles som om, den er lavet af sten.

Der synes ikke at være nogen grænse for, hvor længe 
en trold kan leve, og fortællinger vil, at der findes 
trolde, som er langt over 5000 år gamle.

Troldene bliver ved at udvikle sig fysisk hele deres 
liv, og de bliver kun stærkere og stærkere, efterhån-
den som årene går.

Som tiden går, bliver de imidlertid også sløvere og 
mere primitive i deres tankegang, ligesom der grad-
vist skal mere og mere til for at vække dem af deres 
søvn eller fange deres opmærksomhed.

Troldenes enorme styrke og stålhårde skind gør dem 
immune overfor stort set alle påvirkninger, og det 
ses ofte, at våben ligefrem knækker ved sammenstø-
det med en trold.

Ligesom orker har de evnen til at helbrede sig selv, 
og de gør det så hurtigt og ubevidst, at selv de vær-
ste sår næsten synes at lukke sig øjeblikkeligt.

Trolde er meget forskellige af både udseende og ka-
rakter, men de kan dog groft inddeles i tre forskelli-
ge typer.

Huletrolde foretrækker at leve i grotter i bjergsider 
eller under jorden. De er den mest fjendtlige af 
trolderacerne og bryder sig grundlæggende set ikke 
om nogen eller noget.

Bjergtrolde er de mest traditionelle, og dem vi oftest 
tænker på, når snakken går på trolde. De sover det 
meste af tiden, men vågner fra tiden til anden for at 
fylde maven og kan da være yderst farlige.

Skovtrolde er de mest nysgerrige og opsøgende af 
troldene, men har også for vane at være noget im-
pulsive. De lever det meste af deres liv i skovene og 
er stort set altid på farten.
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Beklædning
Sortblodsracerne har det til fælles, at deres beklæd-
ning først og fremmest er valgt ud fra praktiske 
hensyn.

De går ikke op i stil eller elegance, men benytter sig 
af simple, praktiske klædedragter, der sjældent er 
meget mere end groft sammensyede stykker skind.

Man finder ikke mange håndværkere blandt sort-
blodsfolket, så hovedparten af deres tøj er typisk 
taget fra faldne fjender eller racefæller og herefter 
blevet passet nødtørftigt til.

Sortblodsracerne foretrækker grove materiale som 
læder, skind og kraftigt lærredsstof, og hvis de har 
valget, vil de i videst muligt omfang gå efter mør-
ke, naturlige farver, som gør det muligt for dem at 
bevæge sig usete i skoven.

Blandt sortblodsfolket har man ikke nogen syn-
derlig tradition for at bære unødvendig pynt. Den 
slags er kun i vejen, og selv hvis ting kunne have et 
praktisk formål på sigt, bliver de sjældent båret, hvis 
ikke de er til nytte lige nu og her.

Man gør dog en undtagelse, når det kommer til 
genstande, som har en særlig social eller religiøs 
betydning.

Det kan for eksempel være trofæer fra besejrede 
fjender, som giver status og anerkendelse blandt 
sine racefæller. Disse bliver båret synligt og med 
stor stolthed, så ingen kan være i tvivl om ejerens 
bedrifter.

Navnlig blandt orker sørger man også gerne for, 
at påklædningen fremstår så brutal som muligt for 
derved at sprede frygt hos sine fjender. Til det for-
mål benyttes ofte blod, knogler og lignende.

Som et krigsførende folk har sortblodsracerne des-
uden en udtalt forkærlighed for rustninger, og de 
samler med store entusiasme brugbare dele sammen 
fra besejrede fjender.

I den henseende foretrækker orkerne tunge skæl-
brynjer og sammensatte stykker af pladerustning, 
mens goblinerne i højere grad bærer smidige rust-
ninger af læder.

Tankesæt
De tre sortblodsracer er meget forskellige i deres 
måder at tænke og handle på.

Fælles for dem alle er dog, at de af natur er meget 
pragmatiske og behovsdrevne, og sjældent har lige 
så langt fra tanke til handling som andre racer.

Deres forskelle til trods så har sortblodsracerne 
mange fælles mål, og de har skabt en kultur, hvor 
de forstår at samarbejde og udnytte hinandens styr-
ker til at opnå dem.

Orker

Orkerne er simple og ligefremme væsener, som 
værdsætter autoritet og fysisk råstyrke, og som der-
for også foretrækker at løse deres udfordringer i livet 
ved brug af vold.

Tilværelsen er som regel kort og barsk. En ork er 
aldrig mere værd i sine racefællers øjne, end hvad 
han formår at præstere i kamp.

De lever oftest i små flokke eller klaner, hvor der er 
konstant rift om magt og anerkendelse, og orker er 
derfor hver dag nødt til at bevise deres værd.

Selv i tider, hvor de ikke trues af ydre fjender, vil 
yngre, ærgerrige orker altid stå på spring for at ud-
fordre de ældre og tage deres plads.

Orkerne har et legendarisk temperament, og der 
skal ikke meget til, før de bryder ud i vredesudbrud, 
som kun sjældent stopper, før enten de eller deres 
fjende ligger ned.

Selvom mennesker betragter orkerne som vilde, 
primitive dyr, så er sandheden dog nærmere, at de 
har en meget behovsdreven tilgang til livet.

Adfærden blandt orker skal ses i lyset af, at de er 
overordentlig ligefremme skabninger, som på grund 
af deres store styrke ikke har noget behov for at 
tænke særlig dybt over tilværelsen.

Hvis de er sultne, så spiser de, og hvis de ikke selv 
har noget mad, så tager de nogle andres. Og kan du 
ikke holde på din mad, så har du ikke fortjent den.

Herudover tillægger de ikke følelser som næstekær-
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lighed nogen særlig vægt. Er en nærtstående race-
fælle død, skaber det blot en ledig plads i hierarkiet, 
som man nu må kæmpe om at overtage.

Gennemgående for orkernes mentalitet er, at de 
tager, hvad de har brug for, ud fra en overbevisning 
om, at den stærkeste altid har ret, og mister man 
selv noget til en stærkere ork, er det helt naturligt at 
tage noget nyt fra en svagere.

Orkerne er imidlertid ikke grådige af natur og tager 
derfor heller aldrig mere, end hvad de umiddelbart 
har brug for.

Gobliner

Goblinerne er de mest intelligente af sortblodsra-
cerne, og hvad de mangler i fysisk råstyrke, opvejer 
de mere end rigeligt for ved deres kløgt og listige 
tankegang.

I forhold til de andre sortblodsracer vil goblinerne 
stort set altid være nederst i hierarkiet, og de må 
finde sig i at blive kostet rundt med og pint og 
plaget af de andre racer.

Orker og trolde er ganske vist ikke blinde for, at 
deres racefæller er kløgtige væsener, hvis snilde 
kan være overordentlig nyttig. I hverdagen er det 
imidlertid den stærkes ret, der råder blandt sort-
blodsfolket, og det hierarki må goblinerne acceptere 
at indordne sig i.

Selv når der er behov for list, vil de andre sortblods-
folk aldrig tage imod ordrer fra gobliner, men de vil 
typisk høre deres råd og følge det.

Internt blandt gobliner finder der en evig rivalise-
ring sted. Modsat de andre sortblodsfolk kommer 
den dog ikke til udtryk ved brug af fysisk vold, men 
gennem intriger og listige planer.

En goblin opnår status blandt sine racefæller ved 
at være den mest dristige og snedige, og i en kultur 
hvor fejl ofte medfører døden, indebærer det en høj 
rate af dødsfald blandt gobliner.

Af og til sker det dog, at der er gobliner, som overle-
ver til en ganske høj alder, og ikke sjældent er det 
netop de bedst begavede.

Der er derfor en udtalt respekt for ældre gobliner 
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ud fra en opfattelse af, at de aldrig ville have levet 
så længe, hvis ikke det var fordi, de var exceptionelt 
begavede.

Trolde

Af de tre sortblodsracer er troldene de mest primi-
tive.

De lever et ensomt og isoleret liv, og er yderst 
asociale af natur, så typisk vil de kun omgås andre 
væsener, hvis de er i humør til det, eller der er om-
stændigheder, som tvinger dem til det. 

Langt størstedelen af deres tid går med blot at sove 
eller at vandre omkring for at lede efter føde.

Igennem årene er der fortalt mange historier om 
trolde og deres natur, men de er kun sjældent helt 
sandfærdige.

Trolde er eksempelvis hverken særlig ondskabsfulde 
eller sadistiske af natur. De er bare simple, behovs-
drevne væsener, som ikke rummer samme empati 
og forståelse for deres omgivelser som de øvrige 
racer, og de kommer derfor meget let til at fremstå 
hensynsløse.

Modsat hvad fortællingerne om dem tilsiger, så er 

det kun yderst sjældent, at trolde har noget særligt 

incitament til at blive voldelige. De ved godt selv, 

at de tilhører en overlegen race, så behovet for at 

markere dominans opstår kun sjældent.

Trolde er heller ikke fra naturens hånd særlig krigs-

lystne eller morderiske. Hvis de imidlertid føler sig 

truede, eller hvis fremmede bevæger sig ind på deres 

territorium, så håndterer de det gerne ved, bogsta-

veligt talt, at rive hovedet af vedkommende.

Det er derfor også alment kendt, at der ikke er 

noget formål med at bede en trold om nåde eller 

forsøge at appellere til dens sympati.

Når de er sultne, vrede eller legesyge, kan trolde til 

gengæld blive særdeles aggressive, og hvis de først 

bliver tilstrækkelig ophidsede, kan de gøre de mest 

grusomme ting.

Det er i den slags situationer, at trolde viser sig fra 

deres værste side. Når deres blod er bragt i kog, 

stopper de sjældent med at slå ihjel, før de er løbet 

tør for fjender. 
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Historie
Sortblodsracerne blev skabt af gudinden Fanabina 
ved, at hun lod elementet rall flyde over og igennem 
små kantede statuer af sten.

Resultatet levede imidlertid langt fra op til forvent-
ningerne. Hvad der skulle have været kultiverede 
skabninger, blev i stedet til primitive væsener, der i 
hendes øjne ikke var meget mere end bare brutale 
dyr.

Fanabina skammede sig over disse væsener og gemte 
dem af vejen i Nirahams koldeste og mest fjerntlig-
gende egne. Derefter vendte hun dem ryggen og lod 
dem tage vare på sig selv.

Det var imidlertid andre, som fik øjnene op for 
sortblodsfolkenes kvaliteter, og dæmonen Gorrum 
viste sig derfor for dem og endte med at vinde deres 
loyalitet og tilbedelse.

Herefter fulgte en mindre evighed, hvor sortblods-
folket levede en tilfreds og tilbagetrukken tilværelse 
i Rustbjergene.

Syd for bjergene lå elvernes skove, og der opstod en 
stiltiende forståelse for, at hver race passede sit og i 
videst muligt omfang undgik at bevæge sig ind på 
den andens territorier.

Anderledes forholdt det sig med dværgenes rige, 
Darkonien, i vest. Her fik man sig snart en livslang 
fjende i takt med, at dværgene igen og igen forsøgte 
at sprede sig ind i Rustbjergene.

Krigen mellem dværge og sortblodsfolk stod på i 
århundreder, hvor ingen af de to racer formåede at 
vinde overhånd. Den udmøntede sig i et indædt 
had mellem racerne, som ingen til sidst interessere-
de sig for årsagen til.

Ved sortelvernes indtog på Niraham brændte de 
store dele af elvernes skove ned, og da sortelverne 
efter århundreders kampe atter trak sig tilbage til 
Underverdenen, var menneskerne hurtige til at 
bosætte sig på de områder, som sortelverne havde 
forladt.

Efterhånden som menneskerne spredte sig over 
Niraham, fandt de også vej til Rustbjergene, hvor 

de nu stod ansigt til ansigt med sortblodsfolket.

Det blev meget hurtigt tydeligt, at menneskeracens 
grådighed og sortblodsfolkenes brutale, territoriale 
adfærd ikke kom overens, og blodet flød snart på 
begge sider.

I de følgende århundreder blev menneskerne ved 
med løbende at udvide deres grænser, og år for år 
bevægede de sig nærmere på Rustbjergene.

Selvom menneskerne i mange år frygtede sort-
blodsfolkets vrede og derfor var varsomme med at 
bevæge sig op i Rustbjergene, så gav frygten med 
tiden efter for grådighed.

Menneskernes ekspansion tog for alvor fart, da de 
opdagede, at Rustbjergene indeholdt store mængder 
værdifuld jernmalm. Det førte til, at utallige lykke-
jægere strømmede til egnen, og nye menneskelige 
bosættelser sprang frem overalt.

Sortblodsfolket forsvarede deres territorier efter 
bedste evne, men menneskerne lærte snart at for-
skanse deres bebyggelser, og trods sortblodsfolkenes 
ihærdige angreb formåede de ofte at holde stand.

Redaktionel note

Historien om, hvordan racerne blev skabt, vari-

erer meget fra religion til religion.

For at holde en rød tråd i bogen vil der i dette 

afsnit blive taget afsæt i skabelsesberegningen fra 

læren om De Sande Guder.

Langt de fleste sortblodsfolk vil imidlertid anse 

denne beretning for kættersk og falsk.

Hovedparten af alle sortblodsfolk bekender sig 

til Gorrumtroen, der har sin egen, markant 

anderledes, skabelsesberetning.

Som spiller af en sortblodsrace anbefales det 

derfor, at du også læser Gorrumtroens skabelses-

beregning.

Den kan findes i bogens afsnit om Religioner.
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Udover at fratage sortblodsfolkene deres land, så 
gjorde menneskernes tilstedeværelse også et drastisk 
indhug i den i forvejen sparsomme føde, der var at 
finde i Rustbjergene.

Der gik derfor ikke mange år, før sortblodsfolket 
var nødt til at drage ned fra bjergene og ind i men-
neskernes land for at jage og brødføde deres folk. 
Siden menneskene også havde udpint deres egne 
jorder, endte disse udflugter ofte i regulære plynd-
ringer af menneskernes landsbyer.

Menneskerne tog hævn ved at forøge deres tilstede-
værelse i Rustbjergene, som da igen tvang sortblods-
folket til nye plyndringer, og på den måde fortsatte 
de to racer med at strides i århundreder.

Når menneskernes land var for velbeskyttet, og sul-
ten bed i maven, var sortblodsfolket i stedet nødt til 
at plyndre de væsentlig svagere skovelvere i Santillia. 
Med tiden gled den traditionelle fred mellem elvere 
og sortblodsfolk derfor ud i sandet.

I mange år var sortblodsfolkene splittet for alle 
vinde i små samfund, der var trængt så langt tilbage 
i Rustbjergene, at det stort set var umuligt for dem 
at finde føde. 

Efter mange års nederlag lykkedes det i årene efter 
Himmelkrigene imidlertid at forene sortblodsra-
cerne under en række fælles, stærke konger. De 
begyndte herefter at koordinere deres angreb, og 
gennem den samlede styrke fra Rustbjergenes racer 
formåede de at vende krigslykken.

Menneskerne havde i samme periode mange interne 
stridigheder, som svækkede deres alliancer og gav 
dem dårligere forudsætning for at gøre fælles front 
mod sortblodsfolket.

Kombinationen af disse forhold har ført til, at 
sortblodsfolket i de seneste år har haft held med at 
tvinge menneskerne ud af størstedelen af Rustbjer-
gene, hvilket da igen har reduceret deres behov for 
at plyndre menneskernes riger.

En del sortblodsfolk har dog levet så længe udenfor 
Rustbjergene, at de har skabt sig egentlige bosættel-
ser i menneskernes land. Mange har derfor valgt at 
blive der, til trods for at Rustbjergene nu er blevet 
tilgængelige igen.



Racebeskrivelser | Side 71

Udbredelse
Sortblodsfolkets naturlige hjemsted har siden de 
tidligste tider været i Rustbjergene, der befinder sig 
i Nirahams fjerneste nordvestlige egne.

I årene efter Himmelkrigene blev racerne forenet 
under den navnkundige kong Gorbit, der indledte 
en storstilet krig for at befri Rustbjergene fra frem-
mede racer.

Han blev efterfulgt af orken Jernhud i år 22 EH, 
som regerede, indtil han i år 32 EH blev dræbt. 

Siden har magten over Rustbjergene ligget i hæn-
derne på en forsamling af magtfulde sortblodsfolk, 
der bærer navnet Det Sorte Råd.

Da dværgene har haft deres egne stridigheder med 
menneskerne, holder de sig i disse år til deres huler 
i Darkonien og udgør ikke så stor en trussel mod 
sortblodsfolket som tidligere.

Tilsvarende har de omkringliggende menneskeriger 
haft travlt med at bekrige hinanden på kryds og 
tværs, så også på disse fronter nyder sortblodsfolket 
en velkommen fred.

Heller ikke Santillias skovelvere udgør nogen 
nævneværdig fare. Udover at racen generelt er svag, 
så har de seneste år budt på krige med mennesker, 
som har optaget Santillias få krigsberedte styrker.

Alt i alt er nutiden derfor præget af ualmindeligt 
fredelige tilstande i Rustbjergene.

Hos en race, hvor fred og fordragelighed er det 
samme som kedsomhed, vil en sådan stilstand dog 
aldrig kunne vare ved i længere tid ad gangen. I de 
seneste år er der da også brudt utallige magtkampe 
ud mellem stammerne i Rustbjergene. 

Når maden er righoldig og fjenderne få, vokser 
stammerne hurtigt i størrelse og har derfor også 
behov for at udvide deres territorier.

Modsat tidligere, hvor bevægelserne ind i menne-
skernes riger primært var for at plyndre og fylde 
tomme maver, så sker væsentlig flere af deres togter 
nu med henblik på at slå sig ned i de menneskelige 
områder.

Andre fremstød sker i tilfælde af ren og skær rastløs-
hed. I en kultur med utallige unge orker, har man et 
stort behov for fjender og krige til at bevise sit værd, 
og når naturen ikke selv kan forsyne, må man skabe 
sine egne konflikter.

Så stort er behovet for nye fjender, at sortblods-
folkene helt uhørt også har valgt at lægge sig ud 
med sortelverne. I de seneste år har sortblodsfolket 
tilmed bevæget sig helt ned i Underverdenen, hvor 
de har formået at indtage og plyndre flere af sortel-
vernes byer.
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Religion
Sortblodsfolkets religion betegnes under ét som 
Gorrumtroen og omhandler dels tilbedelsen af gu-
den Gorrum, men også dæmonen Fiskur.

Orker

Siden de tidligste tider, hvor Gorrum viste sig for 
orkerne, har han været den eneste guddom, som de 
anså for værdig til deres tilbedelse.

I ham har de fundet det samme klare budskab om 
handlekraft og de stærkes ret, som personificerer 
hele deres race.

Gorrum gengælder deres hengivenhed ved at 
betragte orkerne som sit udvalgte folk, og deres 
tilbedelse står ham nærmere end nogen andres.

Efter Jarcos åbenbaring har visse orker dog også set 
den magt, der ligger i De Sande Guder, og er kon-
verteret. Det har primært været Ragil og Flarn, som 
har tiltalt dem.

Tilbedelse af De Sande Guder er imidlertid ilde set 
blandt resten af orkerne, og i Rustbjergene straffes 
en sådan afgudsdyrkelse med døden.

Gobliner

Goblinerne har vendt deres hengivenhed mod 
Fiskurs lære.

Fiskur er på ingen måde lige så stærk eller mæg-
tig som Gorrum. Til gengæld er han usandsynligt 
snedig og formår, ifølge goblinerne, næsten altid at 
få sin vilje ved at løbe om hjørner med Gorrum og 
verdens dæmoner.

Det fortælles, at Fiskur en gang bare var en sim-
pel goblin, men at han ved brug af list formåede 
at opnå gudestatus gennem en fordækt aftale med 
Gorrum. Uanset om det er sandt eller ej, så tiltaler 
hans kløgt goblinerne.

Visse gobliner har dog i stedet fattet interesse for 
læren om De Sande Guder. Af disse er det særligt 
Girak og hans snuhed, der har tiltalt dem.

Tilbedelse af De Sande Guder er ikke velset hos 
gobliner, men dog mere tolereret end hos orkerne.
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Trolde

Troldene har ikke den samme dybe forståelse for 
religion som resten af verdens racer.

De anerkender ganske vist Gorrum, men de dyrker 
ham ikke gennem egentlig tilbedelse. I stedet holder 
de sig til at betragte ham som verdens skaber, og de 
frygter hans kræfter i tilstrækkelig grad til at respek-
tere hans autoritet.

Indenfor Gorrumtroen har troldene en særlige posi-
tion. De var Gorrums første skabninger og står ham 
nærmere end nogen andre. At have en trold ved sin 
side er dermed ikke kun en stærk forbundsfælle, 
men et tegn på Gorrum værdsættelse.

Forhold til øvrige racer
Sortblodsfolkene er typisk frygtede, hvor end de 
begiver sig hen, og navnlig orkernes brutale og kri-
geriske natur har sat sit præg på forholdet mellem 
Nirahams racer og sortblodsfolk.

Mennesker

Mennesker og sortblodsfolk har altid haft et an-
strengt forhold til hinanden.

Det synes at ligge i deres natur, at de to racer skal 
strides med hinanden, og konflikten er nu så nedar-
vet, at de efterhånden synes at bekrige hinanden af 
ren og skær gammel vane.

En fred eller forståelse blandt racerne synes derfor 
også at have lange udsigter.

Elvere

Elvere er en af Gorrums udvalgte racer, og sort-
blodsfolkene betragter dem derfor med en vis 
respekt.

Racen er imidlertid også svag og et let bytte, og som 
alle andre i samme position er de derfor også selv 
ude om det, hvis de bliver plyndret.

Dværge

Sortblodsfolk og dværge har hadet hinanden i årtu-
sinder og lever nu i en gensidig forståelse af, at én af 
dem må udryddes fra Niraham.

Dværge er intet andet end jordens lort og skal slås 
ned, hvor end de mødes. Det eneste de to racer 
synes at kunne enes om er, at der aldrig vil kunne 
blive fred imellem dem.

Sortelvere

Med årene er der opstået en vis gensidig forståelse 
om, at sortelvere og sortblodsfolk forfølger nogen-
lunde de samme mål.

Selvom sortelverne er upålidelige, så er de også 
kløgtige og kan være gode forbundsfæller. De to ra-
cer finder derfor ofte sammen i forbund mod fælles 
fjender.
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Dette kapitel indeholder en beskrivelse af alle Nira-
hams riger og kulturer.

Som udgangspunkt findes der på nuværende 
tidspunkt kun de lande, der fremgår her. Skulle du 
imidlertid sidde med en god ide til et nyt land, så 
giv rigtig gerne lyd fra dig.

Niraham er skabt af aktive spillere og arrangører, 
og verdenen er under konstant udvikling, så hvis 
din idé vil gøre den mere interessant, kan der altid 
tilføjes nyt materiale.

I tilfælde af at der måtte være ønsker til ændringer 
af de eksisterende landebeskrivelser, vil jeg også 
meget gerne høre dem.

Af pladshensyn er det dog ikke alt materiale, der 
kan komme med i bogen, så nogle tekster har det 
været nødvendigt at forkorte.

Der er sat flest sider af til de riger, som de forskel-
lige kampagner foregår i, eller som har en central 
betydning for kampagnerne.

Selv hvad disse angår, har det imidlertid været nød-
vendigt at sortere tekster fra. Der vil derfor typisk 
være meget mere kulturmateriale at finde hos hold-
ledere og arrangører, som vil kunne give en endnu 
større dybde til rigerne.

Når du læser materialet, er det derfor også vigtigt 
at holde dig for øje, at formålet med beskrivelserne 
kun er at give et overordnet billede af kulturen i de 
forskellige riger.

Der vil altid være nuancer og variationer. Nøjagtig 
som tilfældet er i virkelighedens verden, hvor selv 
et lille land som Danmark rummer store kulturelle 
forskelle.

I rollespillet er det vigtigt at inddrage den samme 
form for nuancering, både når du skaber din karak-
ter og når du udtænker et hold.

Bare fordi Nirahambogen beskriver et folkeslag på 
én måde, betyder det ikke, at samtlige karakterer 
skal følge den beskrivelse slavisk.

Betragt derfor bogens kapitel om riger og kulturer 
som et generelt udgangspunkt, du kan tage afsæt i, 
og sørg derefter for at tilsætte dine egen særpræg til 
karakteren og holdet. 
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NaraboNd

I Nirahams nordvestlige egne finder man det gamle 
og traditionsbundne kongerige Narabond.

Det er et feudalt monarki, som vi kender dem fra 
den europæiske middelalder, hvor den øverste magt 
i riget ligger hos en enevældig konge, der anses for 
velsignet og indsat af guderne.

Siden Jarcos tid har landet været regeret næsten 
uafbrudt af kongeslægten Narabond, der kan føre 
sin slægtslinje helt tilbage til Nikolaj Akonos, der 
etablerede riget i tidernes morgen, og som stadig i 
dag betragtes som dets stamfader.

Siden er magten i riget blevet nedarvet fra far til søn 
igennem generationer.

Til trods for at kongen har den øverste formelle 
magt, så ligger en meget stor del af den egentlige 
magt dog hos adelen og de lenshertuger, der råder 
og regerer i kongens navn.

Kongen er afhængig af adelen til at forsyne ham 
med en hær, og det er sket mere end én gang i 
Narabonds historie, at adelen har gjort oprør mod 
kongen og gennemtvunget deres vilje.

På samme vis er kongen afhængig af de lokale lens-
hertuger til at opkræve skatter og sikre, at befolk-
ningen holdes under kontrol.

Balancen er hårfin, og kongen sidder varsomt på 
tronen. Både adelen og lenshertugerne tager sig 
derfor også meget vidtgående friheder, og må kun 
sjældent stå til regnskab for deres handlinger.

For den jævne befolkning i Narabond er tilværel-
sen hovedsageligt kendetegnet ved hårdt arbejde, 
og størstedelen af folket er beskæftiget med enten 
landbrug eller håndværk.

Riget har også en række større byer med en klasse af 
borgere, der navnlig ernærer sig ved handel, og hvis 
tilværelse er præget af en betydelig velstand.

Forskellen mellem rig og fattig er stor, men uan-
set om man tilhører borgerstanden eller de lavere 
klasser, er springet derfra og til adelens rigdom dog 
enormt.

Adelen ejer al jord i riget og opkræver skatter fra 
enhver, der bor eller arbejder på deres land. Og kan 
man ikke betale, må man indstille sig på fremover 
at leve uden tag over hovedet.

Herudover er stort set alle landets hærstyrker i ade-
lens sold, hvilket nu engang også gør sit til at sikre 
de lavere klassers lydighed.

Når det er relevant at nævne, så er det for at ty-
deliggøre, at man som naraboner ikke kender til 
demokrati eller moderne idealer som frihed, lighed 
og broderskab.

Tværtimod lever man i et klasseopdelt samfund, 
hvor alle er underlagt et strengt hierarki fra de hø-
jere samfundslag, og det må man enten affinde sig 
med eller sulte ihjel.

Narabond er dog også et land bygget på omfattende 
og kyndigt udførte love, som man med stolthed 
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betragter som en nøglesten for samfundet.

Lovene er imidlertid primært til for at sikre, at ade-
lens og herremændenes beføjelser bliver opretholdt. 
For den jævne befolkning indebærer rigets love 
hovedsageligt, at de skal bøje nakken, betale deres 
skatter og passe deres arbejde.

Den eneste reelle mulighed for at ændre sin posi-
tion er ved at lade sig indrullere i en af Narabonds 
hære og skabe sig en karriere derigennem.

Militæret er derfor en hyppigt anvendt udvej for 
eventyrlystne ungersvende, der ønsker at komme 
frem i verden.

Hære er der da også rigeligt af i Narabond, efter-
som landet nærmest har ligget i konstant krig med 
mindst ét, men ofte flere, af de omkringliggende 
riger så langt tilbage, nogen kan huske.

På grund af sin placering mellem et utal af striden-
de racer og kulturer, bliver Narabond igen og igen 
inddraget i omverdens konflikter.

Når man for en sjælden gangs skyld endelig er fri 
for ophedede nabostridigheder, invaderende fjende-
hære eller hærgende orkhorder, så går der omvendt 
sjældent mange ledige stunder, før narabonerne selv 
finder på en anledning til at starte en konflikt et 
andet sted.

Det kan synes som om, krig ligger så dybt forankret 
i Narabonds kultur, at krigen både opsøger landet, 
men også som om Narabond selv har svært ved at 
undvære den.

Ikke alle stridigheder er dog store og regulære krige. 
Mange gange er der blot tale om mindre tilbage-
vendende grænsetvister. Dem synes der til gengæld 
altid at være gang i mindst en håndfuld af.

På trods af at størstedelen af Nirahams folk efter-
hånden kender til Narabond, så har landet aldrig 
formået at etablere sig som et af Nirahams mest 
magtfulde lande - hverken af diplomatiets eller 
krigens vej.

Dels fordi landet ligger for langt fra civilisationens 
navle til for alvor at blive involveret i de større 
omvæltninger på Niraham, men også fordi nara-
bonerne i bund og grund foretrækker deres gode 

gamle velkendte stridigheder frem for at søge ud og 
involvere sig i omverdenen.

Tilværelsen i Narabond er i det hele taget kende-
tegnet ved en temmelig traditionalistisk livsstil. 
Man værdsætter at leve en tilbagetrukket og noget 
isoleret tilværelse, hvor hver mand passer sit, og ting 
helst gerne skal fortsætte, som de altid har været.

Det kan derfor heller ikke overraske, at det nara-
bonske samfund ganske vist har bekendt sig til De 
Sande Guders lære i århundreder, men at befolk-
ningen alligevel stadig nærer en vis tilknytning til 
fortidens traditionelle åndetro.

Riget kan dog ikke se sig helt fri for forandringer, 
og i løbet af de seneste par generationer har man 
måttet erkende nødvendigheden af at følge med 
tiden. I hvert fald til en vis grad.

Narabond er derfor så småt begyndt at åbne sine 
grænser for udefrakommende indflydelse og ideer, 
og har taget en række tiltag til sig fra de omkringlig-
gende riger.

Det er især blandt adelen og i de højere sam-
fundslag, at man har fattet interesse for, hvad om-
verdenen har at byde på. Omvendt holder bønderne 
og den jævne befolkning stadig trodsigt fast i deres 
gamle, traditionelle veje.

For blot få år siden skete tilmed noget så bane-
brydende, som at man tillod en kvinde, dronning 
Tirri Narabond, at sidde på tronen, efter at hendes 
mand, Valdemar Narabond II, var død.

Omverdens syn på Narabond

Narabonds tendens til konstant at være involve-
ret i stridigheder med de omkringliggende riger 
er kendt over hele Niraham.

Så langt væk som i Zara’bash, på den modsatte 
side af Niraham, har man talemåden ”amal 
’an yaktashif narabund khiraf jarik”.

Det er et ønske om lykke og fremgang, der bedst 
kan oversættes til ’Må Narabond få øje på din 
nabos får (før dit)’.
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Den narabonske kongerække

4 EJ - 49 EJ Nicolai Akonos

49 EJ - 192 EJ Valdemar Narabond

192 EJ - 243 EJ Hieron Narabond

243 EJ - 301 EJ Asmund Narabond

301 EJ - 398 EJ Lukas Narabond

398 EJ - 533 EJ Ragnar Narabond

533 EJ - 587 EJ Asmund Narabond II

587 EJ - 611 EJ Ranulf Narabond

611 EJ - 687 EJ Ranulf ”den yngre” 

Narabond

687 EJ - 740 EJ Arn Narabond

740 EJ - 799 EJ Ragnar Narabond II

799 EJ - 847 EJ Asmund Narabond III

847 EJ - 939 EJ Arn Narabond II

939 EJ - 1012 EJ Sigvald Narabond

1012 EJ - 1022 EJ Toke Narabond

1022 EJ - 1065 EJ William Narabond

1065 EJ - 1400 E Ingen konge. Fem lens-

hertuger regerede landet

1400 EJ - 1428 EJ Filip Narabond

1428 EJ - 1449 EJ Wilhelm Narabond

1449 EJ - 1 EH Lochtar Narabond

1 EH - 14 EH Nicolai Narabond II

14 EH - 18 EH Ingen konge. Rigskansler 

Victor von Hessen rege-

rede landet.

18 EH - 22 EH Valdemar Narabond II

22 EH - 27 EH Tirri Narabond

27 EH - 32 EH Lochtar Narabond II 

(under værgemål)

32 EH - nu Elisabeth Narabond

Tiden under dronning Tirris blev dog alt andet end 
fredfyldt, og efterdønningerne fra hendes regerings-
tid præger stadig landet i dag.

Før hendes mand blev konge, var landet regeret af 
Nicolai Narabond II, men han blev gradvist mere 
og mere sindsforvirret, indtil han knap nok var i 
stand til at tage vare på sig selv.

Adelen overlod derfor magten i hænderne på hans 
værge, den lovende unge rigskansler Victor van 
Hessen.

Rigskansleren forvaltede landet fremragende, men 
efter nogle år begyndte der at opstå en folkelig 
modstand mod ham, hvor han blev beskyldt for at 
være tronraner af folk, der hellere så et medlem af 
Narabondslægten på tronen.

Med tiden blev rigskansleren også anklaget for at 
være dæmontilbeder, og modstanden mod hans 
styre blev så omfattende, at det til sidst kastede lan-
det ud i en omfattende borgerkrig, der fik tilnavnet 
Kanslerkrigen.

Umiddelbart herefter blev der indsat en ny regent 
af Narabondslægten, Valdemar Narabond II, og alle 
håbede, at han ville kunne genoprette ro og orden i 
landet.

Snart efter blev kong Valdemar gift med en ung og 
smuk Nimarpræstinde, Tirri af slægten Hayunen, 
og der gik ikke lang tid, før det forlød, at dronnin-
gen var gravid.

Glæden blev imidlertid kun kort. Valdemars re-
geringstid var præget af borgerkrigen, og striden 
optog ham så meget, at han end ikke kunne være til 
stede ved fødslen af sin søn, Lochtar.

Efter 4 års kampe havde Valdemar trængt rigskans-
leren tilbage til hans fæstning i Dragegabet, hvor 
der var lagt op til, at det sidste slag skulle stå.

Valdemar faldt imidlertid i kampen, hvilket efterlod 
dronning Tirri med et splittet og krigshærget land, 
og en kun få år gammel søn at tage vare på.

Frem for at kaste landet ud i nye magtkampe valgte 
adelen at lade Tirri blive siddende på tronen, indtil 
hendes søn, Lochtar, var myndig, og hun blev kro-
net som Narabonds første kvindelige regent.
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Dronning Tirri udpegede sin bror, Adrian, som 
feltmarskal af Narabond og øverstkommanderende 
for hele rigets hær, og befalede ham som sin første 
gerning at nedkæmpe resterne af rigskanslerens hær.

Adrian var imidlertid en begærlig mand, og efter at 
have fået magten over hæren vendte han sig mod 
sin søster og gik ind i borgerkrigen, hvor han for-
søgte at erobre tronen i sit eget navn.

Han marcherede med sin hær mod Kungstadt og 
indledte i år 23 EH det slag, der skulle blive det 
værste og mest blodige i landets historie.

I den sidste ende kunne dronning Tirri trække sig 
sejrrig ud af kampen, men ikke før både hun og 
Adrian havde lidt store tab. Hændelsen efterlod op 
mod 200.000 døde og er siden blevet kendt som 
’Slaget om Kungstadt’

Efter slaget fortrak Adrian med sit nærmeste følge 
og søgte skjul udenfor Narabonds grænser.

Herefter begyndte det lange tunge arbejde med at 
bringe Narabond på fode igen og udbedre de ska-
der, der var sket på Kungstadt under kampene.

Der skulle imidlertid ikke være fred længe. I nabo-
landet Emyr så man Narabonds svækkelse som en 
anledning til at prøve at udvide sine grænser på Na-
rabonds bekostning, så næppe var én krig afsluttet, 
før en ny begyndte.

Naraboner eller narabonder?

Det er et tilbagevendende diskussionsemne i 
Narabond, om landets befolkning skal omtales 
som narabonere (med fladt o, som i ’bo’) eller 
som narabondere (med skarpt o, som i ’bånd’).

Den historiske udtalemåde er ’narabonere’. I 
den jævne befolkning begynder det imidlertid 
at være mest almindeligt at benytte udtalen 
’narabondere’.

Blandt adel, akademikere og de finere lag anses 
det dog for en forvanskning af sproget at udtale 
navnet som noget andet end det traditionelle 
’narabonere’.



Riger og Kulturer | Side 81

Krigsvante som man var, formåede Narabonds 
hær imidlertid at trænge Emyr tilbage, og over de 
følgende år kunne Narabonds hære trænge dybt ind 
i Emyrs hjerteland.

Ved slaget om Elengarz i år 27 EH blev Emyrs 
konge dræbt, og sejren syntes indenfor rækkevidde. 
Krigslykken vendte imidlertid hurtigt igen. Ved det 
efterfølgende slag om Morkenfeldt blev dronning 
Tirri selv ramt og dræbt af en fjendtlig pil.

De to dødsfald satte krigen mellem Narabond og 
Emyr i bero, og der blev erklæret landesorg i begge 
riger.

I et tilfælde af snarrådig handlekraft, lod Elisabeth 
Narabond, der var kusine til afdøde kong Valdemar, 
straks Valdemar og Tirris søn udråbe til konge, og 
han fik navnet Lochtar Narabond II.

Ved samme lejlighed lod Elisabeth sig udråbe til 
Lochtars værge og rigskanslerinde af Narabond, 
hvilket i praksis gjorde hende til landets regent frem 
til den dag, hvor Lochtar var gammel nok til selv at 
kunne regere.

Både adelen og den jævne befolkning accepterede i 

det store hele dette kompromis. Landet var udpint 
af de mange krige, og ingen havde længere energien 
eller soldaterne til at kaste sig ud i en større strid 
om arveretten.

For at sikre sin position yderligere, var en af Elisa-
beths første handlinger som rigskanslerinde at indgå 
i en militær alliance med Paravien, som forpligtede 
dem til at beskytte Lochtars, og dermed hendes, 
position på Narabonds trone.

Et vilkår for alliancen var imidlertid, at Narabond 
bistod Paravien i landets evige stridigheder med 
nabolandet Gothia, som de i årevist havde forsøgt 
at underkaste sig. Snart efter, i år 28 EH, måtte 
Narabonds hær derfor igen sætte i bevægelse

Ved den forenede magt fra Narabonds og Paraviens 
hære formåede man hurtigt at tilegne sig kontrollen 
over store dele af Gothia.

Gothere nægtede imidlertid at lade sig kue, og trods 
sine sejre måtte Elisabeth se hæren i Gothia blive 
udsat for kontante nye angreb.

Udmattede af at føre krig mod både Emyr i øst og 
Gothia i vest, begyndte den narabonske adel at sæt-
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te spørgsmålstegn ved Elisabeths evne til at regere, 

og uroen ulmede i krogene.

Flere adelige ønskede i stedet en mandlig rigskansler 

med større militær erfaring, men Elisabeth nægtede 

at bøje sig og gjorde det klart, at hun ikke frivilligt 

afgav sin position som rigskanslerinde.

Selvom adelen var skeptisk overfor hende, var hun 

afholdt af den jævne befolkning og havde i kraft af 

sin bedstefar, den afdøde kong Lochtar Narabond I, 

også et stamtræ, der vakte respekt.

Herudover viste hendes alliance med Paravien sin 

værdi, eftersom ingen af Narabonds adelige havde 

de fornødne styrker til for alvor at true hende.

I efteråret 31 EH blev hendes position yderligere 

styrket, da en nyhed begyndte at sprede sig i Nara-

bond om, at Adrian var blevet opsporet og dræbt 

af roulere i grænselandet mellem Narabond og 

Roul-Assin.

Elisabeth udnyttede sin gunstige position til at byde 

den uregerlige adel trods. Hun frasagde sig i år 32 

EH positionen som rigskanslerinde og lod sig i 

stedet krone som dronning af Narabond.

Hun var dermed ikke længere kun regent på vegne 

af Lochtar Narabond II, men krævede nu tronen i 

sit eget navn.

Det var en åbenlys provokation af adelen, der vidt 

og bredt hviskede om, at hun var en tronraner, og 

at hendes handling var udtryk for højforræderi, som 

burde straffes med døden.

Ingen turde imidlertid udfordre Elisabeth direkte, 

så uanset den politiske uro blev hendes tiltrædelse af 

tronen gennemført uden større opstandelse.

Det er i denne tid, vi nu finder Narabond. Som et 

krigshærget land, splittet af intern uro og præget af 

adskillige års opslidende krige med de omkringlig-

gende riger.

Selvom dronning Elisabeth har taget tronen, udnyt-

ter adelen og rige herremænd hendes svage position 

til at rane magt til sig, og landet ligger derfor hen i 

en betydelig grad af lovløshed.

Geografi
Det narabonske rige er inddelt i 5 lener: Nord-, 
Vest-, Øst- og Sydlenet, samt Midtriget.

Fire af de fem lener er regeret af en lenshertug, som 
ganske vist er underlagt kongens love, men som 
derudover regerer enerådigt i sit len.

Det femte len, Midtriget, har traditionelt altid væ-
ret under ledelse af kongen selv, selvom kongen dog 
typisk har overladt den egentlige forvaltning af lenet 
til lokale magistrater.

Denne opdeling er resultatet af en borgerkrig, der 
fandt sted for flere hundrede år siden.

Før det bestod riget blot af én fælles enhed, men 
for at stække den enevældige konges magt gennem-
tvang adelen en opdeling af landet, sådan at kongen 
fremover ville være afhængig af deres støtte for at 
kunne opkræve skatter og forene landets hære.

Lenshertugerne udpeges af kongen selv, og det ses 
tit, at han giver positionen som belønning til en 
loyal støtte, der har været kronen tro igennem van-
skelige tider.

Lige så ofte sker det dog, at positionen gives til en 
adelig, som i nødens stund kan stille store hærstyr-
ker eller pengebeløb til rådighed for kongen. Det 
er heller ikke uset, at et len er blevet overdraget til 
en politisk fjende for derigennem at købe vedkom-
mendes loyalitet med gods og guld.

Der er enorm rigdom og magt forbundet med titlen 
som lenshertug, så det er en eftertragtet position. 
Titlen er dog aldrig mere sikker, end at den også 
hurtigt kan mistes igen.

Af og til sker det, at en svag eller upopulær lensher-
tug bliver tvunget til at frasige sig positionen enten 
af kongen eller af rivaliserende adelige, der ønsker at 
gennemtvinge et magtskifte i lenet.

Lenshertugen skal dermed formå at holde sig på 
god fod med både konge, adel og befolkning i lenet, 
og lever ofte en kompliceret tilværelse.

Mange gange ender lenshertugen da også blot som 
en symbolsk skikkelse, der plejer sine egne interes-
ser og overlader lenet til at klare sig selv.
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Midtriget

Midtriget er det største og rigeste af lenerne og 
også det len, hvor landets hovedstad Kungstadt er 
beliggende.

Det er herfra, at Narabonds konger i umindelige 
tider har regeret, og det er hjemsted for mange af 
de magtfulde personer i riget, der i det daglige har 
deres gang ved kongens hof.

Midtriget er også kendt under tilnavnet Akonia, 
som er et navn, der kan føres tilbage til Narabonds 
grundlægger, Nikolaj Akonos.

Efter at have forenet det land, vi i dag kender som 
Narabond, og have konverteret befolkningen til De 
Sande Guder, lod han sig udråbe som landets første 
konge, og siden har hans slægt regeret.

Befolkningen i Midtriget er stolte, ærekære og anser 
typisk sig selv for at være mere sande narabonere 

end befolkningen i resten af riget.

Det er også primært befolkningen herfra, der 
omtaler Midtriget som Akonia, og de ser det som 
et udtryk for den særstatus, lenet i deres øjne har 
sammenholdt med resten af Narabond.

Udover at være rigets magtcentrum er det også 
dets kulturelle samlingspunkt. Poeter, kunstnere 
og alverdens lykkeriddere valfarter hertil og bliver 
gavmildt belønnet for deres anstrengelser.

Vi finder ligeledes Narabonds religiøse centrum, 
Basilikaen, her. Det er et stortempel dedikeret til 
De Sande Guder, og er det næststørste tempel på 
Niraham, kun overgået af Jarcos hellige tempel i 
Etos.

I år 22 EH udbrød en stor brand, der medførte at 
store dele af Basilikaen brændte ned til grunden, 
men i de efterfølgende år har befolkningen arbejdet 
hårdt for at genrejse templet til fordums storhed.

Det nye tempel, der blev opført på Basilikaens rui-
ner, har fået navnet ’Valdemars Lys’.

Som borger i Narabond kan ingen være i tvivl om 
Basilikaens betydning, og alle gejstlige i landet med 
respekt for sig selv vil mindst én gang i deres liv 
have rejst dertil for at bede.

Nordlenet

Nordlenet har traditionelt altid været en egn præget 
af store konflikter.

Lenet ligger langt fra Kungstadt og er omgivet af 
stridende folkeslag og nationer på alle sider, der i 
umindelige tider har gjort lenet til en kampplads 
for deres kontroverser.

Selvom det er det fattigste og mindst sofistikerede af 
Narabonds lener, har det alligevel altid haft en helt 
særlig betydning i kraft af, at de lukrative handels-
ruter til dværgenes rige, Darkonien, fører igennem 
lenet.

Derudover grænser lenet op til Roul-Assin i nord 
og elverriget Santillia i vest. Begge er lande, som 
Narabond har haft betydelige konflikter med igen-
nem årene, og hvor der selv i fredstid udspiller sig 
vedvarende grænsestridigheder.

Rinderne

Udover deres position som rigets historiske kon-
geslægt har Narabondfamilien også en særlig, 
nærmest mytisk, status i folkets øjne, da de ikke 
blot er simple dødelige, men er af rindernes 
slægt.

Rinderne var de særligt udvalgte forkyndere, 
som profeten Jarco i sin tid velsignede med livets 
og visdommens gave, før han sendte dem ud i 
verden for at udbrede kendskabet til De Sande 
Guder.

Disse gaver er blevet nedarvet igennem genera-
tionerne, og folket har lært, at personer, der er 
af rindernes slægt, som regel også er retfærdige, 
stærke og godhjertede herskere.

Rinderne er ikke kun visere end almindelige 
dødelige. De er også stærkere, mere magtfulde og 
lever et ualmindeligt langt liv.

Deres indsigt i politik og filosofi er desuden 
uden sidestykke, og adskillige af Nirahams 
største tænkere kan spore deres aner tilbage til 
rindernes slægt.
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I årene efter Himmelkrigene gjorde også Det 
Chatonske Imperium sit indtog i lenet. Det skete 
som led i, at de marcherede gennem den norrland-
ske region, kendt som Dragepasset, ind i Nordlenet 
for ad den vej at forsøge at invadere Narabond.

Endelig er Nordlenet igen og igen blevet angrebet af 
hærgende horder af sortblodsfolk fra Rustbjergene 
i nord samt af invaderende sortelvere fra Underver-
denen.

Ingen andre steder i Narabond er der så mange og 
konstante stridigheder. På grund af de evindelige 
trusler har Narabonds konger gennem årene været 
nødt til at udstationere talrige militære styrker i 
Nordlenet for at opretholde freden.

Forsøgene på at skabe ordnede forhold har dog kun 
haft ringe effekt, og igennem den seneste årrække, 
hvor Narabondslægten har været svækket og rigets 
styrker optaget af kampe andre steder, er Nordlenet 
sunket hen i en noget nær permanent tilstand af 
lovløshed.

Indtil år 12 EH var baron Thorin Rahr indsat som 
lenshertug af Nordlenet. Han var anerkendt som en 

magtfuld og nogenlunde retfærdig mand, som med 
støtte fra et kompagni af lejesoldater fra Plen, der 
gik under navnet Løvenborg, formåede at oprethol-
de en vis stabilitet.

Da Thorin Rahr vendte tilbage til Plen, blev den 
rouliske marsk Mardo af Keltos i år 14 EH udpeget 
som lenshertug. Marsken var imidlertid ikke videre 
populær, og befolkningen i lenet var ikke meget for 
at lade sig regere af en rouler.

Kun få år senere blev marsk Mardo kaldt til hof-
fet, hvor kongen lod ham blev arresteret og sætte i 
husarrest på baggrund af anklager om korruption 
og magtmisbrug.

Efter kong Valdemars død i år 22 EH overgik 
marsken til et regulært fangenskab, og hans sidste 
formelle gerning var at underskrive et dekret, hvori 
han overlod posten som lenshertug af Nordlenet i 
dronning Tirris hænder.

Positionen er nu overgået til Victoria Narabond, 
der er datter af den nuværende dronning, Elisabeth. 
Foreløbig har hun dog ikke gjort meget for at rette 
op på forholdene i lenet.
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Vestlenet

Vestlenet har traditionelt altid været det mest rolige 
og produktive af alle Narabonds lener.

Det er en tilbagetrukken egn, hvis befolkning først 
og fremmest udmærker sig ved landbrug. Vestlenet 
har derfor tilnavnet ’Narabonds spisekammer’.

Lenet er også kendt for sine fremragende håndvær-
kere og kyndige handlende, og der er i alminde-
lighed en opfattelse af, at Vestlenet er en stabil og 
velhavende egn, hvor ingen for alvor kan siges at 
mangle noget.

Internt er lenet opdelt i 4 større baronier: Ravns-
burg, Goldberg, Stormhede og Fyrenborg. De ejer 
stort set alt jord i lenet og har nedsat et råd, som 
bistår lenshertugen i alle anliggender, og som udgør 
lenets egentligt magtcentrum.

Herudover findes også et mindre femte baroni, 
Winterburg, der er beliggende tæt ved grænsen til 
Gothia, men som ikke har plads i rådet.

De fredelige tilstande i Vestlenet har ført til, at 
mange narabonere fra resten af landet søger dertil, 
når krigen bliver dem for meget.

I det øvrige Narabond går fortællingerne da også 
livligt om, hvordan Vestlenet altid har arbejde til 
alle og mad i overflod.

Det er en fortælling, som man i Vestlenet gerne selv 
bidrager til. Ikke fordi man har nogen intention om 
at tage imod enhver, som rejser dertil, men fordi det 
giver lenet adgang til at vælge og vrage mellem en 
konstant tilgang af dygtige håndværkere, bønder og 
handlende.

Sandheden er nok nærmere, at lenet blot er sluppet 
en anelse mere nådigt fra de seneste års stridigheder 
end resten af Narabond. Det værner man i Vestlenet 
meget ihærdigt om skal fortsætte, og lenets beboere 
er derfor med tiden blevet meget varsomme overfor 
forandringer.

Lenshertug i Vestlenet er grev Arlan Weisserstein, 
der er en ilter og temperamentsfuld herre. Han fik 
positionen som belønning for sin loyalitet overfor 
Narabondslægten, men hans kontroversielle person-
lighed har skabt ham en del fjender.

Østlenet

Østlenet er det mindste af Narabonds lener, og 
med sin placering på den modsatte side af indhavet, 
Akos-see, er det også det af lenerne, som har den 
mindste indflydelse på livet ved hoffet.

Lenet er imidlertid langt fra ubetydeligt af den 
grund. Tværtimod.

Østlenet har traditionelt altid udmærket sig in-
denfor krigens kunst. Dets krigsakademier nyder 
anerkendelse som selve rygraden i Narabonds mili-
tær, og de er respekteret vidt og bredt, selv udenfor 
Narabonds grænser.

Det er dog en position, man har fået mere af nød 
end af egen lyst.

Lenet har været genstand for noget nær konstante 
stridigheder med nabolandet Emyr. Selv i fredstid 
ulmer der grænsestridigheder mellem de to lande, 
og der foretages konstante togter frem og tilbage 
over grænsen.

Man finder derfor også storslåede fæstninger og for-
svarsværker overalt i Østlenet, ligesom der konstant 
er soldater på march, som patruljerer langs den 
østlige grænse mod Emyr.

På grund af lenets udsatte position og militære ten-
denser er det kendt, at soldater fra Østlenet trænes 
hårdere og mere krævende end noget andet sted i 
Narabond, og de er med god grund respekterede 
overalt, hvor de kommer frem.

For den jævne befolkning kan livet i Østlenet dog 
være hårdt og ubarmhjertigt.

Lenets beboere har vænnet sig til altid at være på 
vagt og klar til at drage i krig, og fra de er gamle 
nok til at kunne holde om et sværd, bliver alle dren-
gebørn oplært i at kæmpe med det.

Lenshertug i Østlenet er grev William De’André, 
som sammen med resten af den magtfulde og 
velhavende De´André-familie har til huse i byen 
Rådstad, hvor de regerer over lenet fra familiens 
overdådige palæ.

Udover deres umådelige rigdom er De’André-fa-
milien også kendt for sin ubrydelige loyalitet til 
Narabondslægten.
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Sydlenet

Sydlenet er det af Narabonds lener, som traditionelt 
altid har været det rigeste og højest udviklede.

Lenet er beliggende umiddelbart ud til Kamirrhavet 
og rummer de største og væsentligste af Narabonds 
havnebyer. Det er af samme årsag også hjemsted for 
hovedparten af landets handels- og krigsskibe.

Den langt overvejende del af al handel mellem 
Narabond og resten af Niraham finder sted enten i 
Sydlenet eller igennem handelsfolk med hjemsted 
her. Det er i det hele taget et len, hvor handelen er i 
fokus, og hvor enorme summer skifter hænder hver 
eneste dag.

Udover at huse et utal af handlende er Sydlenet 
også hjemsted for diplomater, intellektuelle, viden-
skabsmænd, akademikere samt endeløse mængder 
af lykkeriddere.

Lenshertug i Sydlenet er Filip Narabond, der er 
søn af den nuværende dronning, Elisabeth Na-
rabond. Han er tidligere flådeofficer og har opnået 
stor rigdom på at leje eskorteskibe ud til Sydlenets 
handlende.

Det er alment kendt, at lenshertugen i Sydlenet i 
højere grad køber sig til magten end gør sig fortjent 
til den.

For Filip Narabonds vedkommende har han skabt 
et monopol på eskorte af handelsskibe, og gennem 
en række påfaldende hændelser, hvor ueskorterede 
skibe er blevet plyndret og sunket, har de handlen-
de lært ikke at udfordre hans autoritet.

Det forhold, at Sydlenet er et sted, hvor stort set alt 
kan købes og gøres op i penge, har ført til, at lenet 
har tiltrukket et utal af lyssky elementer og fået ry 
for at være noget af en røverrede.

I lenet har man imidlertid gjort en kunst ud af at 
lukrere på situationen. Ikke mindst ved at gøre 
viden og informationer fra de mange udefrakom-
mende til en væsentlig handelsvare.

Sydlenet er dermed også kendt for at være Nara-
bonds primære informationskilde, og rygterne vil, 
at selv dronningen er bekymret for, hvilke oplysnin-
ger hendes søn, lenshertugen, har om hende.

Styre
Siden kongeriget Narabond blev etableret, har det 
fulgt en streng monarkisk styreform, hvor magten 
over riget er blevet nedarvet fra far til søn igennem 
generationer.

Hvis kongen en sjælden gang imellem er død uden 
sønner, er magten da i stedet gået til den nærmeste 
levende mandlige slægtning.

Kongen er rigets enerådige hersker, og hans ord er 
lov. Han betragtes som værende indsat af Nimar 
selv, og set igennem en naraboners øjne er kongens 
ord dermed, bogstavelig talt, hellige.

Det er en forståelse, der ligger dybt indlejret i den 
narabonske kultur, og blandt befolkningen er det en 
udtalt selvfølge, at naturens orden kun er komplet 
med Narabondslægten ved magten.

Uanset hvor ophøjet kongen er, så kan han imidler-
tid ikke være alle steder på én gang, Herudover er 
kongen også afhængig af opbakning fra rigets elite 
for faktisk at have midlerne og hærstyrkerne til at 
kunne udøve sin magt.

Man taler derfor om, at magten i Narabond reelt er 
delt i tre: Kongen, adelen og kirken.

Der kan ikke være tvivl om, at kongen og Nara-
bondslægten rent formelt er rigets øverste autoritet. 
At fornægte deres ret til at herske vil være at udfor-
dre selve den grundpille, som hele det narabonske 
samfund hviler på.

Rigets største militære magt ligger imidlertid hos 
adelen. Uanset at Narabondslægten har sin egen 
hær, der hører under kronen, så består langt største-
delen af landets styrker i soldater, der er i tjeneste 
under adelen, navnlig baroner og lenshertuger.

For at kunne beskytte landets grænser og føre krig 
mod omkringliggende riger er kongen derfor af-
hængig af adelens opbakning, og adelen har da også 
tidligere i Narabonds historie gjort det tydeligt, at 
de ikke holder sig for gode til at afsætte en upopu-
lær konge ved brug af militær magt.

Kongens forhold til kirken er præget af samme gen-
sidighed. Ganske vist er kongen indsat af guderne, 
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men i dagligdagen er det præsterne, som belærer 
folket om gudernes vilje og dermed også om guder-
nes syn på kongen.

For at kunne sikre folkets velvilje er kongen derfor 
også afhængig af opbakning fra De Sande Guders 
kirke. Og som med alt andet kommer deres støtte 
med en pris.

På nuværende tidspunkt er Narabond regeret af 
dronning Elisabeth Narabond.

Hun blev i år 27 EH udpeget som værge for den 
kun få år gamle Lochtar Narabond II, men valgte i 
et dristigt skridt få år senere, i år 32 EH, at kræve 
tronen i sit eget navn.

Det har vakt en del postyr, navnlig blandt rigets 
adel. Ganske vist er hun medlem af Narabondslæg-
ten, men at kræve tronen forud for et retmæssigt 
drengebarn af den seneste konge blev i mange høje-
re lag anset for forræderi.

Elisabeth har imidlertid vist sig som en stærk og 
kyndig regent, der har haft krigslykken med sig 
under sin regeringstid.

Herudover har hun også haft held til at indgå en 
strategisk alliance med Paravien, som sikrer hende 
adgang til så store militære styrker, at ingen adelige 
åbent har turde udfordre hendes position.

I år 31 EH døde Elisabeths mand, den folkekære 
Arl-præst Eric von Schultzbern, som hun har fostret 
5 børn med.

Dronningen Elisabeth har, som alle andre narabon-
ske regenter før hende, sit hovedsæde i Narabonds 
hovedstad, Kungstadt.

Til at vejlede og bistå med rigets forvaltning om-
giver Elisabeth sig med en forsamling af betroede 
rådgivere, kaldet Liljens Råd.

Rådet består dels af en række adelige og højtrange-
rende militærfolk, men rummer derudover også ud-
valgte handelsmænd, søfarere, diplomater og andre, 
som kan bidrage med værdifuld indsigt.

Visse medlemmer af rådet er kendte og pryder sig af 
deres position, mens andres tilhørsforhold til rådet 
bevares som en hemmelighed. Det nøjagtige antal 
medlemmer kendes derfor ikke.
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Religion
I Narabond er læren om De Sande Guder den 
ubetinget mest udbredte religion, og den ses som en 
grundpille for det narabonske samfund.

Overalt i riget er der templer indviet til De Sande 
Guder. Det største og mest betydningsfulde af disse 
er Basilikaen, der er beliggende umiddelbart uden-
for Kungstadt.

Basilikaen er ikke kun Narabonds religiøse hjerte, 
men udgør også en betydelig magtfaktor på resten 
af Niraham, hvor det er det største religiøse cen-
trum næst efter Jarcos tempel i Etos.

I år 22 EH brød en ødelæggende brand ud i Basili-
kaen, og store dele af den prægtige bygning brændte 
ned. Siden har folket arbejdet hårdt for at genskabe 
Basilikaen, og det genopførte tempel er nu åbent 
for menigheden.

Til ære for kong Valdemar Narabond, der døde 
samme år som bygningen brændte ned, er den nye 
basilika blevet givet navnet Valdemars Lys.

Af alle guderne er det særligt Nimars visdom, som 
har tiltalt Narabonds folk. Narabonerne har altid 
været tiltrukket af hans stærke, faderlige autoritet og 
omsorg, og de ser det som den største selvfølge, at 
det også er i hans navn, at Narabondslægten udøver 
sit styre.

Det bliver dog også betragtet som velset at tilbede 
mange af de andre guder, hvoraf navnlig Jorin, Gas-
nian og Ragil er populære. Også Rasnassolins lære 
nyder stor tilslutning i disse år.

Omvendt har folket længe næret en udtalt modvilje 
mod tilbedere af Girak, Fanabina og Dilarna. Selv-
om man skal anerkende og respektere alle guderne, 
så er netop disse guder svært ildesete, og åbenlys 
tilbedelse af dem bliver hyppigt gjort til genstand 
for had og forfølgelse.

Fremmede kulturer er til gengæld frit stillede til at 
tilbede og praktisere deres egne guder i Narabond, 
og undertrykkelse af disse er ikke videre udbredt. 
Sande narabonere forventes at tilbede De Sande 
Guder, omend dele af befolkningen stadig bekender 
sig til den gamle åndetro.

De seneste år er narabonernes traditionelle og 
engang så klippefaste religiøse tilhørsforhold dog 
blevet mere komplicerede.

I år 22 EH forsøgte dronning Tirri at gennemføre 
en reformation i Narabond, hvis formål var at kon-
vertere hele rigets befolkning til læren kendt som 
Den Monopatiske Kirke i overensstemmelse med en 
doktrin udstedt fra stortemplet i Etos.

Der var tale om en afvigelse fra den traditionelle 
tilbedelse af De Sande Guder, eftersom alle guderne 
ikke længere skulle være ligestillede indenfor den 
monopatiske lære.

I den nye kirke skulle Nimar, Rina, Gasnian og 
Jorin anses for mere ærværdige end de øvrige guder 
og derfor værdsættes og tilbedes højere.

Alle sande tilhængere skulle desuden bede ligevær-
digt til disse fire, og man ønskede dermed at gøre 
op med traditionen for, at den jævne befolkning 
udvalgte sig én specifik af guderne, som de særligt 
dedikerede deres tilbedelse til.

Selvom dronning Tirri og en overvejende del af 
Narabonds præster valgte at tilslutte sig Den Mo-
nopatiske Kirke, så skete det under store folkelige 
protester.

Et så traditionsbundet land som Narabond skifter 
ikke bare sin religion ud fra den ene dag til den 
anden. Navnlig ikke når den udgør så essentiel en 
hjørnesten i samfundet.

Opstandelsen i Narabond var så stor, at præsteska-
bet i Etos truede både med ekskommunikation og 
tilmed en kirkelig inkvisition, hvis ikke befolknin-
gen makkede ret.

Modstanden voksede imidlertid kun, og ved dron-
ning Tirris død i år 27 EH erklærede præsteskabet i 
Narabond, at man ville vende tilbage til den traditi-
onelle tilbedelse af De Sande Guder.

Også på resten af Niraham mistede Den Monopa-
tiske Kirke opbakning, og da præsteskabet i Etos 
vejrede stemningen, trak de deres støtte, hvorefter 
de sidste rester af monopatiske forkyndere snart 
søgte væk fra Narabond og overlod landet til sin 
traditionelle tilbedelse.
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Relationer
Det narabonske rige har traditionelt altid været 
både et samlingspunkt for fremmede kulturer og 
racer, og et yndet krigsmål for netop de samme. 
Befolkningen har derfor ofte et noget ambivalent 
forhold til de omkringliggende riger.

Roul-Assin

Nord for Narabond finder vi riget Roul-Assin. Det 
er et gammeldags og traditionalistisk samfund, som 
Narabond har haft gentagne krige og grænsestridig-
heder med.

Igennem en lang periode var Roul-Assin under-
lagt Narabond som vasal. Som belønning for deres 
bistand ved Slaget om Kungstadt blev Roul-Assin 
imidlertid frigivet efter slaget.

Siden har der været nogenlunde fredeligt mellem de 
to riger, men gammelt fjendskab dør kun langsomt, 
og stemningen er stadig præget af mistro.

Emyr

Mod øst ligger Emyr, der er et velorganiseret og 
meget militært funderet rige.

Selvom Narabond og Emyr deler en stor del af deres 
kultur og også i øvrigt har mange fællestræk, så har 
de efterhånden ligget i krig så længe, at der ikke 
længere er mange varme følelser imellem dem.

Den seneste krig startede efter Slaget om Kungstadt 
i år 23 EH og verserer stadig. Narabond har haft 
mest fremdrift i den krig og har formået at belejre 
dele af det nordlige og vestlige Emyr.

Paravien

Sydvest for Narabond er det ridderlige samfund 
Paravien beliggende.

Folket her er stolte, ærekære og står ved deres ord. 
De er igennem tiden også altid kommet naraboner-
ne til hjælp, når nøden var størst.

Man ser i Narabond op til kulturen i Paravien som 
et ideel til efterlevelse, og mange narabonere af hø-
jere stand har fået deres opdragelse i landet.

Som led i bestræbelserne på at skabe opbakning om 
sin position har dronning Elisabeth Narabond da 
også indgået en nær alliance med Paravien.

Gothia

Vest for Narabond findes det isolerede og tilbagestå-
ende samfund Gothia.

Befolkningen er af norrlandsk afstamning og prak-
tiserer stadig mange af de traditionelle dyder, man 
kender fra Norrland.

Gothia befinder sig i et brændpunkt mellem Nara-
bond, Paravien og Norrland, og alle tre lande har 
gennem tiden forsøgt at gøre krav på dets strategisk 
vigtige placering.

Som led i alliancen med Paravien slog Elisabeth 
Narabond sine styrker sammen med de paraviske og 
havde held til at belejre store dele af landet.

Santillia

I det nordvestlige Narabond findes elverskoven 
Santillia.

De to kulturer synes at være fanget i en endeløs 
strid om, hvor elvernes skove ophører og menne-
skernes land begynder, som virker umulig at afklare 
af diplomatisk vej.

Over de seneste år er stridighederne kun vokset, og 
sammenstød mellem af de to racer er nu så hyppige, 
at der tales åbent om, at en krig efterhånden synes 
uundgåelig.

Darkonien

Vest for Narabond finder man dværgenes sagn-
omspundne rige, Darkonien.

Dværgene er anerkendte overalt på Niraham for 
deres enestående evner som håndværkere.

De væsentligste af alle handelsruter til Darkonien 
går igennem Narabond, og narabonerne tjener gode 
penge på at købe og handle med dværgenes varer.

Man kan dog ikke helt se sig fri for en vis misundel-
se af dværgenes rigdom, så ikke alle deres handelsva-
rer bliver erhvervet på hæderlig vis.
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roul-assiN

I en af Nirahams fjerneste nordlige egne finder vi 
en dal omgivet af høje bjergkæder og isfyldte kyster, 
hvor det rouliske rige, Roul-Assin, er beliggende.

Det er hverken et stort eller rigt land, men hvad det 
måtte savne i størrelse og velstand, opvejer Roul-As-
sin til gengæld mere end rigeligt for med sin kultu-
relle dybde og historie.

Hvor størstedelen af Nirahams øvrige lande er kul-
turelle smeltedigler, der består af ’lidt af det ene og 
lidt af det andet’, er den rouliske kultur særegen ved 
stort ikke at være blevet påvirket af udefrakommen-
de indflydelse.

Roulerne er et traditionsbundet folkeslag, der værd-
sætter fortidens dyder og skikke, og som nidkært 
værner om at holde dem i hævd.

Riget er organiseret i en decentral styreform, hvor 
magten ganske vist formelt ligger hos en konge, 
men hvor den primære magt befinder sig hos 5 
jarler, der råder over hvert deres jarledømme.

Den rouliske regent har tidligere båret titlen af 
’marsk’, men efter rigets frigørelse fra Narabond i 
år 23 EH er Roul-Assin igen regeret af en egentlig 
kongeslægt.

Hverken kongeslægten eller jarlerne har dog nogen 
væsentlig betydning for folkets dagligdag, og deres 
primære opgaver er at sikre ro og orden. Styrefor-
men har dermed relativt få lighedspunkter med de 
monarkier, vi kender fra virkelighedens verden.

Størstedelen af roulernes liv er knyttet til deres nær-
meste slægt. De fleste bor i små, tæt sluttede sam-
fund bestående af enten deres familie eller en hird 
af ligesindede, der har fundet sammen om et fælles 
kald eller erhverv.

Fælles for alle roulere er, at deres tilværelse er base-
ret på stolte, gamle værdier og med en udtalt sans 
for, hvad der er rigtigt og forkert.

Den rouliske kultur er funderet i en altoverskyggen-
de opfattelse af ære og respekt. Alt hvad man gør, 
skylder man at gøre godt og med integritet. Både 
fordi det afspejler ens egen værd, men også fordi det 
bringer anerkendelse til ens folk.

Roulere lyver ikke og begår ikke svig, og alt uærligt 
foragtes. Hvis en rouler først giver sit ord, vil han 
også stå ved det, og gøre hvad der står i hans magt 
for at overholde det, for det er æreløst at bryde sit 
ord, og det bringer skam over slægten.

Det har udmøntet sig i den særlige tendens, at det 
gennem tiden kun er få roulere, som har lært at læse 
og skrive, eftersom man anser det for overflødigt at 
skrive aftaler ned. I en roulers øjne er det et udtryk 
for mistillid at skulle forfatte sine ord på papir.

Efterhånden som man har måttet åbne samfundet 
op for andre, knap så ærlige, folkeslag, har roulerne 
dog måttet slække på det princip.

Et andet og meget væsentligt træk ved roulerne er 
den nærmeste hellige position, som fortiden og de 
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gamle traditioner har hos dem. Alle højtider og 
større begivenheder har deres skikke, og det vil være 
helt utænkeligt ikke at følge dem.

Hvor størstedelen af Nirahams øvrige kulturer 
typisk er i konstant udvikling, så finder man ikke 
mange af den slags tilbøjeligheder i Roul-Assin. 
Tværtimod.

Det kan næsten forekomme som om, at jo mere op-
sat resten af verden er på at forandre sig, desto mere 
indædte er roulerne blevet på at bevare deres livsstil 
og sikre, at den forbliver uændret.

Denne tendens har dog også betydet, at mange af 
Nirahams andre folkeslag anser roulerne for at være 
gammeldags og tilbagestående, eftersom de nærmest 
af princip modsætter sig enhver forandring - uanset 
hvor gavnlig den måtte være.

Det er formentlig ikke uden et gran af sandhed, 
men med til det billede hører dog, at roulernes 
skepsis overfor nye tiltag også i høj grad handler 
om, at de af erfaring ved, at ’nyt’ kun sjældent er 
ensbetydende med ’bedre’.

Ofte medfører forandringer, at der sker et brud med 
etablerede livsmønstre. Den slags omvæltninger 
skaber utryghed og uro, som da igen udfordrer det 
nære fællesskab, der har været det rouliske folks 
kilde til overlevelse i århundreder.

Hvis man vil overbevise en rouler om, at noget nyt 
er bedre end det gamle, kræver det derfor ikke kun 
lange og grundige overvejelser, men også et stålsat 
blik for at det ikke risikerer at bryde med gamle 
traditioner eller skikke.

Konsekvensen af denne skepsis er blevet, at der 
ikke er nogen nævneværdig forskel på, hvordan den 
gængse rouler lever sit liv nu og for hundreder af år 
siden.

En væsentlig årsag til denne stærkt traditionsbund-
ne levevis skal formentlig findes i de barske forhold, 
som folket lever under i Roul-Assin, og hvor en 
strengt disciplineret livsstil er en forudsætning for at 
kunne overleve.

Det er dog ikke hele forklaringen. Den rummer 
også et væsentligt historisk element.
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Roul-Assin opstod som et selvstændigt rige i årene 
omkring 764 EJ.

Forud for det var gået flere hundreder af år, hvor 
læren om De Sande Guder gradvist var vundet frem 
på Niraham og havde fortrængt de tidligere tiders 
åndetro.

Gennem årene blev de åndetro mere og mere un-
dertrykte, og de måtte trække sig ud mod Nirahams 
fjerneste egne for at kunne praktisere deres religion 
uden risiko for at blive forfulgt.

Et af de steder, hvor de åndetro fortsat kunne leve 
frit, var langt mod nord i udkanten af dværgenes 
bjergrige Darkonien.

Dværge og sortblodsfolk havde i umindelige tider 
ligget i krig om grænseområderne mellem Dar-
konien i vest og Rustbjergene i øst. På trods af de 
konstante kampe havde ingen af parterne imidlertid 
kunnet vinde overhånd i konflikten.

En del mennesker havde trodset krigens rædsler 
og slået sig ned i grænseregionen, og da dværge og 
sortblodsfolk var for optaget af at bekrige hinanden 
til at tage sig af menneskerne, fik de ofte lov til at 
leve der i nogenlunde fred.

Til sidst var menneskerne her så mangfoldige, at 
dværgene henvendte sig til dem og bad om deres 
hjælp i krigen.

Menneskerne var ikke meget for at blive involveret 
i den evige blodfejde mellem dværge og sortblods-
folk, men ved løftet om righoldige belønninger 
tog de alligevel dværgenes parti, og ved fælles kraft 
havde de to racer held til én gang for alle at fordrive 
sortblodsfolket fra egnen.

Som tak skænkede dværgene dalen omkring bjer-
get Cebryn til lederen af de mennesker, der havde 
støttet dem under kampene, Kelto.

Området fik navnet ’Roul-Assin’ efter dværgeko-
lonien Roulon, der oprindeligt var blevet etableret 
der, og folket blev nu kendt som ’roulere’. Kelto 
blev desuden udråbt som landets første konge og 
tog i den forbindelse navnet Keltorix.

I de næste mange år blev Roul-Assin et samlings-
punkt for Nirahams åndetro, som nu langt om læn-

ge havde et fristed, hvor de kunne praktisere deres 
tro uden risiko for De Sande Guders tilhængere.

Det skortede dog ikke på modstand. Igen og igen 
måtte roulerne bekæmpe udefrakommende, der 
enten ved list eller magt forsøgte at tvinge dem til 
at konvertere til De Sande Guder, og folket fandt 
snart sammen i et tæt indbyrdes fællesskab mod 
disse ydre fjender.

Denne samhørighed er fortsat et meget fremher-
skende træk ved den rouliske kultur, og blandt deres 
folk oplever man en solidaritet og helt unik fælles-
skabsfølelse, hvis lige man ikke kendes mange andre 
steder på Niraham.

Den ledsages dog også af en mindst lige så tydelig 
modvilje mod alt udefrakommende. Roulerne vær-
ner ihærdigt om deres land og skikke, og ser enhver 
udfordring af dem som en trussel.

Navnlig nabolandet Narabond i syd har man gen-
nem tiden haft utallige stridigheder med. Udover 
at flere lukrative handelsruter til dværgenes rige går 
igennem Roul-Assin, har De Sande Guders præster 
også forsøgt kontinuerligt at tvinge de åndetro rou-
lere til underkastelse.

Langt hovedparten af konflikterne mellem Roul-As-
sin og Narabond er endt uden en klar vinder. Vintre 
er barske i norden og uegnede til krigsførelse, så 
ofte er krigen blot gradvist ebbet ud, når sneen 
begyndte at falde.

Med tiden begyndte Narabond dog at lære af sine 
erfaringer, og under en særlig mild vinter for godt 
og vel 100 år siden lagde den rouliske kong Aerek 
for stor tillid i, at kulden ville redde dem.

Narabond kunne trække sig sejrrige ud af krigen, 
og roulerne måtte for første gang i deres historie 
overgive sig.

Som led i betingelserne for fred blev det dikteret, 
at det rouliske folk skulle underkaste sig Narabond 
som vasal og lade sig konvertere til De Sande Gu-
der.

Til gengæld ville grænsen mellem Narabond og 
Roul-Assin én gang for alle blive fastlagt, så den 
aldrig igen kunne forrykkes.
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Det forhold, at man nu skulle overgå til at være en 
vasal under Narabond, blev tolereret med en vis 
overbærenhed af roulerne.

Som en konsekvens af vasalskabet kunne roulerne 
ikke længere have en konge, men skulle i stedet 
være ledet af en marsk, der formelt fik status som en 
narabonsk baron.

Det var hovedsageligt en symbolsk gestus, da 
roulerne i forvejen ikke tilskrev deres konger nogen 
nævneværdig magt i samfundet.

Hertil kom, at Aerek blev udpeget af Narabond 
som landets første marsk og dermed blot kunne 
videreføre sit styre.

Til gengæld gav kravet om at frasige sig åndetroen 
og konvertere til De Sande Guder anledning til 
ramaskrig i Roul-Assin.

Åndetroen havde siden de tidligste tider været selve 
grundpillen i den rouliske kultur, og at give afkald 
på deres religion var for mange en skæbne værre 
end døden.

Oprør spredte sig overalt i Roul-Assin, og en stor-
stilet borgerkrig brød ud mellem marsk Aerek og de 
dele af folket, der nægtede at lade sig omvende.

Marsken formåede at nedkæmpe oprøret, og 
konverteringen til De Sande Guder endte med at 
blive gennemtvunget, men ikke uden at have kostet 
utallige liv - flest til oprør mod marsken, men også 
mange for egen hånd.

Efter den tid bekendte roulerne sig formelt til De 
Sande Guder, og hovedparten af det rouliske folk 
levede i overensstemmelse med gudernes veje.

Folket agter dog også stadig åndetroen højt. Den 
omstændighed, at roulerne har taget De Sande 
Guder til sig, indebar ikke, at de da også samtidig 
vendte deres gamle religion ryggen.

Igennem en længere årrække fandt roulerne sig 
gradvist til rette i deres nye rolle som Narabonds 
vasal. Det huede dem ikke, og modviljen var stadig 
stor, men folket indordnede sig, og med tiden be-
gyndte forholdet mellem de to riger at bløde op.

Trangen til frihed forsvandt dog aldrig helt og brød 
på ny ud i lys lue, da dronning Tirri af Narabond i 
år 18 EH udstedte dekret om, at Roul-Assin frem-
over skulle følge Den Monopatiske Kirke, og at 
in kvisitionen skulle udrense alle åndetro.

De efterfølgende år bød på voldsomme spændinger 
med Narabond, som resulterede i, at der i år 22 EH 
blev indkaldte til stamhusmøde, hvor roulerne, i 
åbenlys protest mod deres vasalskab, udråbte Sida 
Skarphedin som dronning af Roul-Assin.

Narabond var på dette tidspunkt opslugt af en 
ødelæggende borgerkrig, og den narabonske dron-
ning, Tirri, havde ingen muligheder for at udøve 
repressalier. Tværtimod måtte hun snart efter bøn-
falde Roul-Assin om krigere til at komme hende til 
undsætning under Slaget ved Kungstadt.

Roulerne accepterede, men under forudsætning af 
at Tirri frigav Roul-Assin fra sit vasalskab og aner-
kendte Siri Skarphedin som dronning.

Hårdt presset havde Narabond ingen andre mulig-
heder end at acceptere, og den rouliske hær indtråd-
te i slaget og formåede at vende kampen.
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Valfylkierne

Under kong Groatox var Roulondalen det 
bankende hjerte i Roul-Assin. Det var her, de 
rouliske konger holdt til, og stedet hvor største-
delen af folket boede.

Efter Groatox’ død overgik magten til Aerek, 
der førte Roul-Assin ud i en skæbnesvanger krig 
mod Narabond og siden en omfattende borger-
krig med sine egne herremænd.

Aerek havde primært opbakning fra Roulonda-
lens folk, så da han til sidst formåede at trække 
sig sejrrig ud af borgerkrigen, tilskrev han kri-
gerne derfra en højere status end nogen andre.

Det var imidlertid en bittersød hæder, for i de 
efterfølgende år trak Aerek hver gang på sine 
foretrukne krigere fra Roulondalen, når striden 
rasede.

Med årene blev dalen derfor langsomt drænet 
for mænd, og for at gøre ondt værre var dens 
kvinder og børn lette ofre for hærgende mallere, 
når mændene alle var draget i krig.

Under de hårde tider begyndte mange af dalens 
kvinder at forlade deres hjem for at drage op på 
det hellige bjerg, Cebryn, i hjertet af Roul-Assin 
for at søge sikkerhed der.

Kvinderne på bjerget måtte imidlertid oftere og 
oftere træde til for at beskytte deres land mod 
farer, og med tiden udviklede de deres færdighe-
der indenfor krigens kunst i en sådan grad, at 
de blev anerkendt som nogle af de bedste krigere 
i Roul-Assin.

Der opstod et stort og velfungerende samfund på 
bjerget, hvor kvinderne fortsat er bosiddende. 
De omtaler sig som ’Dalens døtre’, men er i den 
brede befolkning kendt som ’valfylkierne’.

De betragtes som hellige kvinder og er kendt for 
deres talenter på slagmarken såvel som for deres 
nære tilknytning til det hellige bjerg Cebryn. 
Det anses for at være en stor ære at have kæmpet 
ved deres side.

Geografi
Selvom befolkningen i Roul-Assin lever spredt ud 
over riget og i vid udstrækning blot passer sig selv 
uden nævneværdig indflydelse fra konge eller herre-
mænd, så betragter roulerne sig stadig som ét samlet 
folk.

Som med alle andre kulturer er der visse forskelle 
på roulernes livssyn og levevis afhængig af, hvor i 
landet de stammer fra.

Forskellene er dog mindre, end hvad man oplever 
i andre lande, og det kræver typisk et trænet øje at 
genkende en roulers ophav.

Riget er opdelt i fem jarledømmer, hvis grænser 
også i det væsentligste afspejler de største og mest 
udtalte kulturelle forskelle.

Jarledømmerne formår at sameksistere i fredelig 
harmoni, og der hersker en udbredt opfattelse af, at 
denne opdeling af riget hovedsageligt er af symbolsk 
karakter.

Roulondalen

Roulondalen er egnene sydøst for det store bjerg 
Cebryn, der traditionelt har udgjort Roul-Assins 
hjerte.

Bjerget har altid haft en stærk mytologisk betyd-
ning, og i Roulondalen føler man sig mere knyttet 
til fortiden end noget andet sted.

Man anser sig i denne egn for at være de mest sande 
roulere, og tilværelsen her er kendetegnet ved, at 
befolkningen er mere traditionalistisk end noget 
andet sted i riget.

Størstedelen af Roulondalens folk bekender sig da 
også stadig til den gamle åndetro.

Dalens krigere har ry for at være dødeligt loyale 
overfor både deres konge og deres folk, og landets 
regenter har derfor ofte omgivet sig med en hird af 
udvalgte livvagter herfra.

Roulondalen er desuden kendt for sine krigskyndige 
kvinder, kaldet valfylkierne, der er blandt de mest 
fremragende krigere, som det rouliske samfund har 
kendt.
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Den største by i Roulondalen, som også historisk 
har været den mest betydningsfulde i hele Roul-As-
sin, er byen Keltosheim, som tidligere blot var 
kendt som byen Roulon.

Byen har traditionelt altid været hjemsted for den 
regerende rouliske hersker, og med sin centrale 
beliggenhed nær det hellige bjerg Cebryn har byen 
også i øvrigt været et yndet sted at forsamles.

Jarledømmet er på nuværende tidspunkt formelt 
underlagt Mardo af Keltos.

Han var fra år 14 EH både marsk af Roul-Assin, 
jarl af Roulondalen og samtidig lenshertug af Nord-
lenet i Narabond.

På anklager om korruption og magtmisbrug lod 
Narabonds konge Mardo arrestere i år 18 EH og 
satte ham i husarrest i Kungstadt. Det var dog 
velkendt, at det primært var en politisk manøvre 
for at stække hans magt, og marsken blev ved flere 
lejligheder set til højbords med kongen.

Efter marsk Mardos fængsling blev det ved en sam-
ling mellem de store rouliske stamhuse besluttet at 
lade ham beholde både sin titel af marsk og jarl af 
Roulondalen, men at fratage ham alle de beføjelser 
der fulgte med positionen som marsk.

Ved et senere stamhusmøde i år 22 EH blev han 
også frataget selve positionen som marsk i forbin-
delse med, at Sida Skarphedin af Valhorst blev 
udråbt til dronning af Roul-Assin.

Som belønning for deres bistand ved Slaget om 
Kungstadt i det efterfølgende år, 23 EH, blev 
Roul-Assin frigivet fra sit vasalskab, og Narabond 
anerkendte nu også formelt Sida Skarphedin som 
dronning af Roul-Assin.

I den forbindelse rykkede hun det rouliske hof til 
sin hjemby, Skarphedinstad i Valhorst, hvilket førte 
til, at Keltosheim blev delvist affolket.

Marsk Mardo er formelt set stadig jarl af Roulon-
dalen, men da Tirri tiltrådte tronen i Narabond, 
blev han overført til et regulært fangenskab i byen 
Spielburg, hvor han stadig sidder indespærret.

Under Mardos fravær agerer hans fætter, Theis af 
Keltos, i hans sted.

Valhorst

Valhorst er en svært befæstet egn i det nordøstlige 
hjørne af Roul-Assin.

Området har gennem årene været hårdt ramt af 
angreb fra både mallere og sortblodsfolk fra Rust-
bjergene, og de mange farer har fået befolkningen 
til at trække sig sammen i større og mere velbeskyt-
tede byer.

Roulerne her er barske og hårdføre, men lever også 
et liv på evig vagt for nye angreb. De konstante 
trusler har tvunget folket i Valhorst til at træne 
deres kampfærdigheder ihærdigt, og de regnes for 
nogle af de bedste krigere i Roul-Assin.

Lige så berømt som Valhorst er for sine krigere, så 
tilsvarende berygtet er egnen for sit utilregnelige og 
omskiftelige vejr.

Det er stort set umuligt at dyrke nogen afgrøder i 
Valhorst, og den smule kvæg som det lykkes befolk-
ningen af holde i live, må de konstant vogte mod 
plyndringstogter fra Rustbjergene.

Med en tilværelse præget af så mange farer kan det 
næppe undre, at Valhorsts folk har for vane at være 
af en meget varsom og eftertænksom natur.

De involverer sig sjældent i resten af Roul-Assins 
affærer og foretrækker at isolere sig bag deres tykke 
mure, hvorfra de kun har begrænset kontakt til 
omverdenen.

Når endelig det sker, at Valhorsts befolkning griber 
til handling, så gør de det imidlertid med en le-
gendarisk beslutsomhed. De er kendte for aldrig at 
trække sig i kamp, og en gammel talemåde siger, at 
om så 1000 skjolde brydes, så står Valhorsts skjold-
mur fortsat.

Valhorst regeres af jarl Sida Skarphedin, der dog i 
det daglige omtales som dronning Sida af Roul-As-
sin.

Dronningen har til huse i byen Skarphedinstad, 
som er en af Roul-Assins største og prægtigste fæst-
ningsværker.

Byen er beliggende umiddelbart ud til Ishavet, hvil-
ket gør den til en af de eneste befæstede havnebyer i 
Roul-Assin og derfor til en yndet handelsby.
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Schwarzwald

Schwarzwald er det mindste af Roul-Assins jarle-
dømmer og befinder sig i landets nordlige del ud til 
Ishavet.

Jarledømmet består primært af store, dybe skove og 
sumpede marskområder samt en række spredte øer 
i Ishavet.

Området er meget sporadisk befolket og huser kun 
nogle få byer. Resten af befolkningen lever i små, 
spredte enklaver, der har slået sig ned i egnens bak-
ker, bjerge og skove.

Befolkningen her er meget traditionalistisk anlagt, 
og bortset fra Roulondalen er Schwarzwald det sted 
i Roul-Assin, hvor tidligere tiders levevis holdes 
mest ihærdigt i hævd.

Der er tradition for at sige, at fortiden stadig lever 
i Schwarzwald. Sandt er det i hvert fald, at egnen 
altid har været hjemsted for en stor del af landets 
druider. Også mange skjalde og intellektuelle kan 
kalde Schwarzwald for deres hjem.

Søger man viden om Roul-Assins fortid, må man 
rejse til Schwarzwald. Blandt landets jarler regnes 
det også i almindelighed for god skik at rådspørge 
sig med Schwarz walds vismænd, før man træffer 
vigtige beslutninger.

Jarledømmet er under ledelse af jarl Myrkjatan af 
Schwarzwald, der regerer fra sit hjemsæde i Donum 
Wald.

Jarlen er vidt og bredt kendt som den mest ånde-
tro af Roul-Assins jarler, og han er hver gang gået 
forrest i modstanden mod udefrakommende prædi-
kanter fra De Sande Guder. Så stor er hans modvilje 
mod guderne, at han end ikke vil høre deres navne 
talt i sit nærvær.

Folket respekterer jarlen for hans vedholdenhed, og 
mange er sluttet op om hans banner, netop fordi 
han udtrykker så resolut foragt for guderne.

Denne kompromisløshed har dog også ført til en 
del gnidninger med de andre jarler og resten af det 
rouliske folk, som jarlen ikke har lagt skjul på, at 
han anser for ’falske roulere’, hvis de bekender sig 
til De Sande Guder.

Blådal

Blådal er rigets nordvestlige egn, der ligger op til 
Darkonien, og er kilden til størstedelen af roulernes 
handel med dværgene.

Blådals folk har altid været kendt som glimren-
de handelsmænd, og både indenfor og udenfor 
Roul-Assins grænser bliver de handlende fra Blådal 
anset for respektable og pålidelige.

Også Blådals smede er velsete og anerkendte. De 
har lært deres færdigheder fra dværgene selv og ud-
veksler stadig erfaringer med Darkoniens folk.

Disse mangfoldige kundskaber har ført til, at Blådal 
nu er det rigeste af de rouliske jarledømmer og gen-
stand for en ihærdig misundelse blandt mange af de 
omkringliggende riger.

Blådal er under ledelse af jarl Kjersti af klanen Hall-
fred. Hun regerer fra sit hjemsæde i byen Donum 
Steinheim, der er en gammel dværgefæstning, som 
er kendt for sin unikke stenkonstruktion.

Forholdet mellem klan Hallfred og Darkoniens 
dværge har altid været fortrinligt, og klanen har 
tilmed opnået så stor respekt, at en søn af klanen, 
Thorstein Hallfred, fik tilladelse til at bo blandt 
dværgene og lære deres håndværk.

Thorstein Hallfred er imidlertid nu blevet kaldt 
hjem og udnævnt til at være Djorkas øverste for-
kynder blandt Roul-Assins folk.

Udover deres enestående smede har mange af 
Roul-Assins bedste træskærere og garvere også til 
huse i Blådal.

Området er derfor i almindelighed blevet hovedsæ-
det for størstedelen af den rouliske industri. Landets 
bedste våben og rustninger kommer også ganske 
naturligt herfra.

Beboerne i Blådal er hovedsageligt tilhængere af De 
Sande Guder og værdsætter, næppe overraskende, i 
særlig høj grad Djorka, som de føler en meget stærk 
tilknytning til.

Endelig høster Blådal også stor hæder for sine in-
geniører og bygningsfolk, og mange af Roul-Assins 
største fæstningsværker er opført under ledelse af 
Blådals kyndige byggemestre.
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Den rouliske herskerrække

767 EJ - 801 EJ Kong Keltorix

801 EJ - 828 EJ Kong Owein

828 EJ - 865 EJ Kong Urien

865 EJ - 882 EJ Kong Waljarn

882 EJ - 945 EJ Kong Ialach

945 EJ - 978 EJ Kong Bedwyr

978 EJ - 1007 EJ Kong Brych

1007 EJ - 1034 EJ Kong Cyfaein

1034 EJ - 1039 EJ Kong Crixus

1039 EJ - 1070 EJ Kong Kurrox

1070 EJ - 1099 EJ Kong Artoas

1099 EJ - 1153 EJ Kong Ialach d. II

1153 EJ - 1165 EJ Kong Secovax

1165 EJ - 1169 EJ Kong Grüsix

1169 EJ - 1192 EJ Kong Ialach d. III

1192 EJ - 1211 EJ Kong Harax

1211 EJ - 1239 EJ Kong Bedwyr d. II

1329 EJ - 1355 EJ Kong Kurrox d. II

1355 EJ - 1405 EJ Kong Groatox

1405 EJ - 1407 EJ Kong Aerek

1407 EJ – 1419 EJ Marsk Aerek

1419 EJ – 1421 EJ Marsk Cahal

1421 EJ – 1443 EJ Marsk Owin

1443 EJ – 1456 EJ Marsk Phelan

1456 EJ - 1 EH Marsk Gervase

1 EH - 14 EH Marsk Goya

14 EH - 22 EH  Marsk Mardo

22 EH - nu Dronning Sida Skarp-

hedin

Markenhorst

Markenhorst er beliggende i rigets sydvestlige hjør-
ne og grænser op til nabolandet Narabond.

Når man møder roulere i Narabond, er de derfor 
typisk fra Markenhorst. Mange narabonerne har 
også bevæget sig den modsatte vej med det resultat, 
at kulturen i Markenhorst efterhånden er blevet en 
smule udvandet.

Jarledømmet er kendt for sine gode agerbrug, og 
langt størstedelen af alle fødevarer i Roul-Assin bli-
ver dyrket her. Lige så gold jorden kan være i resten 
af landet, så tilsvarende frodig er den her, og på 
gode somre kan man se marker, så langt øjet rækker. 
Udover sine fødevarer er Markenhorst også kendt 
for sin avl af stridsheste.

Markenhorst er under ledelse af jarl Oddgrimm 
af klanen Kolfinna. Han har hersket over området 
så langt tilbage, som nogen kan huske, og omtales 
derfor med affektion som ’Den evige’.

Jarlen har til huse i byen Kolfinnaheim, der er be-
liggende nær grænset til Narabond.

Kolfinna-klanen har igennem mange generationer 
været en slægt af langsomme, men meget grundige, 
tænkere. De er begavede og besidder et glimrende 
vid, og deres slægt har flere gange end nogen andre 
båret den ærværdige titel som Roul-Assins lovsiger.

Den nuværende jarl, Oddgrimm Kolfinna, er da 
også lovsiger, som hans far før ham, hvilket dels gør 
ham til den person, der dikterer og fortolker rouli-
ske love, men også til en yndet dommer i tvister.

Markenhorst ernærer sig også i høj grad ved handel, 
både internt i Roul-Assin og udadtil med nabolan-
det Narabond. Herudover er Markenhorst ud-
gangspunkt for størstedelen af rigets diplomatiske 
forbindelser.

Befolkningen i Markenhorst er en rodet blanding af 
narabonere og roulere, og man finder både åndetro 
og tilhængere af De Sande Guder her.

Jarlen praktiserer imidlertid et princip om at ac-
ceptere dem alle på lige fod, så længe ingen skaber 
konflikter og ufred.
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Styre
Den rouliske styreform har til alle tider været ken-
detegnet ved en unik sammensmeltning af traditi-
onelt norrlandske stormandsstyre suppleret med en 
række monarkiske særpræg.

I de tidligste tider, hvor Roul-Assin opstod, forsøgte 
landets første konge, Keltorix, at etablere det som 
et traditionelt enevældigt monarki efter narabonsk 
forbillede.

Der gik imidlertid ikke lang tid, før Keltorix måtte 
erkende, at det rouliske folk ikke brød sig synderligt 
om at være underlagt en konge.

Mange var tværtimod flygtet til egnen fra Narabond 
og andre lande netop for at undslippe et liv under 
en egenrådig konges magt.

Landet blev derfor opdelt i 5 jarledømmer, som 
blev givet til Keltorix’ mest betroede støtter, og 
denne opdeling finder vi stadig i dag.

Udover de 5 jarler huser Roul-Assin også 4 baro-
nier, som sammen med jarlerne udgør den mest 
magtfulde elite blandt rigets adel.

Det er disse 9 jarler og baroner, der har beføjelserne 
til at vælge Roul-Assins konge og formelt også til at 
afsætte den siddende. Når de samles i den henseen-
de, betegnes de som landets 9 stamhuse.

Jarlerne har en meget høj grad af selvstændighed 
og er kun i begrænset omfang underlagt kongens 
autoritet. Hans primære magt over dem består i at 
kunne befale jarlerne at samle deres krigere under 
hans banner i tilfælde af krig.

Det er jarlen, som den jævne befolkning betragter 
som deres umiddelbare regent, og typisk er det også 
jarlen, som folket går til for at afklare konflikter 
eller få mægling i tvister.

Udover disse tilfælde har jarlerne ikke nogen større 
betydning for den enkelte roulers liv. Her søger 
man i stedet mod mere traditionelle, lokale leder-
skikkelser.

De fleste roulere lever i mindre byer eller samfund, 
hvor det enten er den enkelte families overhoved 
eller en lokal stormand, der træffer de væsentligste 
beslutninger i hverdagen.

Jarlernes primære funktion er dermed at sikre ro 
og orden i deres jarledømmer, og deres magt består 
primært i retten til at indkræve skatte.

Også druiderne og gudernes præster har en vis ind-
flydelse på roulernes hverdag og ofte på en måde, 
hvor de to trosretninger supplerer hinanden.

Størstedelen af roulerne bekender sig til fortidens 
åndetro, og navnlig i de nordlige og østlige egne er 
det stort set den eneste anerkendte religion. I disse 
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Indtil for få år siden var roulerne underlagt Nara-
bond som vasal og kunne dermed ikke selv vælge en 
konge til at lede dem, men måtte i stedet nøjes med 
en marsk.

Utilfredsheden voksede gradvist, og oprør begyndte 
flere steder at bryde ud mod det narabonske over-
herredømme. I år 22 EH gik modviljen så vidt, at 
roulerne i åbenlys trods valgte Sida Skarphedin som 
dronning på et stamhusmøde.

Narabond var opslugt af en ødelæggende borgerkrig 
på det tidspunkt og havde derfor ikke styrkerne til 
at sanktionere handlingen.

Tværtimod måtte Narabonds dronning Tirri året 
efter række hånden ud til roulerne og bønfalde dem 
om hjælp til at komme hende til undsætning ved 
Slaget om Kungstadt.

Roulerne sendte svar tilbage med et vilkår om, at 
prisen for deres støtte var, at Narabond frigav landet 
fra sit vasalskab og anerkendte Sida Skarphedins ret 
til at regere.

Med ryggen mod muren havde Tirri intet andet 
valg end at give efter, og de rouliske krigere kastede 
sig derfor ind i kampen, hvor de formåede at vende 
krigslykken.

Efterfølgende ærede dronning Tirri sit løfte og 
udstedte dekret om, at Roul-Assin fremover skulle 
være et frit og selvstændigt rige.

egne har druiderne derfor stor betydning.

Omvendt bekender andre roulere, navnlig i de 
vestlige og sydlige dele af riget, sig til læren om De 
Sande Guder, så her lytter folket i højere grad til 
præsternes bud, men uden helt at vende druiderne 
ryggen af den grund.

Der er tale om et komplekst samfund, bygget op 
omkring en decentral og meget regionsbestemt 
styreform, hvor der sjældent kun er én autoritets-
skikkelse i de enkelte lokalsamfund.

Fælles for alle roulere er dog, at de konsekvent søger 
mod lederskikkelser, der har bevist deres værd og 
vundet folkets respekt, enten i kamp eller gennem 
deres handlinger i øvrigt.

En roulers autoritet udspringer af vedkommendes 
bedrifter og ikke af snak eller tomme ord, så i alle 
samfundslag har man en tendens til at vælge hand-
lekraftige personer som sine ledere.

Den rouliske adel og overklasse består også fortrins-
vist af krigere, der igennem et langt liv har tjent 
riget og nu har fået overdraget en titel og et stykke 
land som belønning for sin indsats.

Roulerne er endvidere typisk dødeligt loyale overfor 
deres regent, og oprør mod den siddende konge 
eller marsk er meget sjældne.

På nuværende tidspunkt er Roul-Assin under ledel-
se af dronning Sida Skarphedin.
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Religion
Siden de tidligste tider har åndetroen haft en helt 
enestående position i den rouliske kultur.

Druiderne har altid været folkets hellige vejledere, 
og de lever en asketisk tilværelse på det hellige bjerg 
Cebryn, hvor deres gøren og laden ikke er kendt for 
den almindelige rouler.

Alt ved deres liv er omgærdet af mysterier, og dru-
iderne har nærmest en mytisk status.

Den almene rouler er forment adgang til det hellige 
bjerg. I stedet rejser mange druider og vølver ned 
fra bjerget for at vandre, eller nogle gange bo, 
blandt det rouliske folk. Her forestår de årets ritu-
aler og vejleder folket om alle livets aspekter, ikke 
mindst åndernes vilje.

Med tiden har læren om De Sande Guder dog også 
vundet indpas i det rouliske samfund.

Det startede ikke frivilligt og var et resultat af, at 
kong Aerek under en krig med Narabond måt-
te overgive sig og acceptere et fredsvilkår om, at 
Roul-Assin blev underlagt Narabond som vasal.

Udover dette blev det også dikteret, at roulerne 
skulle frasige sig åndetroen og lade sig konvertere til 
De Sande Guder.

Der var væsentlig større protester mod dette vilkår 
end selve vasalskabet, og mange nægtede at lade sig 
konvertere frivilligt. Årene efter bød derfor på en 
endeløs række af borgerkrige, hvor folket desperat 
forsøgte at bevare den gamle åndetro.

Narabonds vilje blev imidlertid gennemtvunget, og 
folket blev konverteret. Med eller mod deres vilje.

Uanset at åndetroen herefter var bandlyst i 
Roul-Assin, blev den dog fortsat praktiseret vidt og 
bredt, nu blot mere diskret end førhen.

Selv blandt dem, der ikke længere bekendte sig til 
åndetroen, men havde taget De Sande Guder til sig, 
var sporene fra åndetroen tydelig.

En talemåde blandt narabonere lød i denne tid på, 
at det var lige så svært at tvinge åndetroen ud af 
roulere som at tvinge melet ud af et brød.

Med tiden begyndte flere og flere roulere dog at 
konvertere helhjertet og tage De Sande Guder til 
sig. Navnlig Ragil og Djorka tiltalte i høj grad det 
rouliske folk.

Det var særligt i landets vestlige og sydlige egne, 
at man så en stor tilslutning til De Sande Guder, 
hvorimod de nordlige og østlige dele stædigt holdt 
fast ved den gamle åndetro.

Modstanden mod De Sande Guder steg markant i 
forbindelse med, at Tirri blev kronet som dronning 
af Narabond i år 18 EH og i den forbindelse påbød 
sit folk at følge læren fra Den Monopatiske Kirke.

Det var en militant trosretning med stærke inkvi-
sitoriske elementer, der havde som sit største mål 
at tvinge verdens folk til enten at underkaste sig 
guderne eller mærke bålets flammer.

Druiderne blev jaget vidt og bredt i Roul-Assin, og 
mange af deres hellige steder blev brændt ned.

Som en reaktion på denne bevægelse blev Triske-
letroen indstiftet i Roul-Assin. Den var et formil-
dende forsøg på at skabe et roulisk modsvar til Den 
Monopatiske Kirke.

Under Triskelen skulle Ragil, Djorka og Fanabina 
hyldes som de øverste guder, og folket skulle i særlig 
høj grad dedikere deres tilbedelse til disse.

Der gik dog ikke lang tid, før Triskelekirken be-
gyndte at følge samme mønster som Den Monopa-
tiske Kirke og indledte en regulær jagt på druider. 
På særligt én nat i år 24 EH blev hen ved 5000 
åndetro dræbt i en begivenhed, som Triskelekirken 
betegnede som ’Den store renselse’.

Folkets opstandelse var stor, og det førte samme 
år til et storstilet oprør mod både Triskelen og De 
Sande Guders præster.

Konsekvensen blev, at Triskeletroen blev bandlyst, 
alt imens åndetroen igen blev indstiftet som den 
øverste og formelle religion i Roul-Assin.

Tilbedelse af De Sande Guder er ganske vist sta-
dig tilladt, og navnlig æres Ragil og Djorka fortsat 
højt, men præsterne må nu acceptere, at deres lære 
kommer i anden række til fordel for åndetroen i det 
rouliske samfund.
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Relationer
Igennem årene har Roul-Assins forhold til de nært-
liggende riger været præget af roulernes tendens til 
helst blot at ville blive ladt i fred.

De er egenrådige folk, og det tager meget lang tid at 
vinde deres venskab eller respekt. Når det til gen-
gæld endelig sker, bliver det ikke glemt igen.

Det samme er dog også tilfældet for deres fjend-
skab, som når først det er vakt, bliver holdt i live 
med ildhu igennem generationer.

Narabond

Syd for Roul-Assin findes kongeriget Narabond. 
De to riger har en konfliktfyldt fortid bag sig, som 
stadig sætter sine spor hos folket.

Roulerne var underlagt Narabond som vasal igen-
nem hen ved 100 år, og selvom det ikke i praksis 
gjorde større indhug i deres frihed, så huede det 
ikke roulerne at få stækket deres selvstændighed.

Selv efter at roulerne blev frigivet af vasalskabet i år 
23 EH, er forholdet mellem de to lande derfor sta-
dig anspændt, omend tonen er løsnet en del mere 
op igennem de seneste år.

Begge parter synes da også indstillede på at lægge 
fortidens stridigheder bag sig.

Darkonien

Vest for Roul-Assin ligger dværgenes bjergrige 
Darkonien. Til trods for deres kulturelle forskelle 
har roulere og dværge altid formået at leve i har-
moni, og de har med tiden udviklet stor respekt for 
hinanden.

Det er fra dværgene, at roulerne har fået kendskab 
til smedekunstens hemmeligheder, og megen af 
dværgenes handel med omverden sker i disse tider 
gennem roulerne. Til gengæld forsyner roulerne 
dværgene med fødevarer og andre handelsvarer, som 
er utilgængelige under Darkoniens bjerge.

De to kulturer udveksler også regelmæssigt nyhe-
der om omverdenen og nyder godt af hinandens 
visdom og indsigt.

Norrland

Vest for Roul-Assin findes det norrlandske rige.

Der er store lighedspunkter mellem de to kulturer, 
og det er åbenlyst for enhver, hvordan de deler et 
fælles historisk ophav.

For udefrakommende kan de to kulturer fremstå så 
ens, at det ofte er vanskeligt at kende forskel på en 
rouler og norrlænding ved første øjekast. 

Indbyrdes betragter de hinanden som fjerne slægt-
ningen, og der er en udtalt fællesskabsfølelse mel-
lem de to riger. Relationen mellem norrlændinge og 
roulere er også præget af stor respekt, og de står ofte 
sammen i tykt og tyndt mod fælles fjender.

Santillia

Roul-Assins sydvestlige områder grænser op til 
elverskoven Santillia.

De to folkeslag har bekriget hinanden igennem 
århundreder, og der er ikke noget som indikerer, at 
de har til sinde at ophøre med det foreløbig.

Ingen husker rigtig, hvordan stridighederne starte-
de, udover at de typisk udspringer af uenighed om, 
hvor grænsen mellem Santillia og Roul-Assin skal 
trækkes.

Elverne kræver, at alt land, hvor der vokser skov, 
skal være deres. Langt størstedelen af skoven i 
Roul-Assin befinder sig imidlertid på roulisk jord, 
som roulerne mener sig i sin gode ret til at forsvare.

Rustbjergene

Øst for Roul-Assin finder vi Rustbjergene, hvor 
sortblodsfolket har deres hjem.

Igennem årene har sortblodsracerne hærget og 
plyndret Roul-Assin i et sådant omfang, at det rou-
liske folk nu foragter dem som pesten.

Da Rustbjergene strækker og snor sig langt ind i 
Roul-Assin, er det aldrig til at vide, hvorfra den 
næste hærgende horde kommer væltende.

Folket har derfor lært, at det er en forudsætning for 
at overleve, at man altid at være på vagt og bekæm-
per sortblodsfolk, hvor end man finder dem.
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NorrlaNd

I de fjerneste nordvestlige egne af Niraham, på den 
anden side af Darkonien og Rustbjergene, bor et 
folkefærd helt ud til Ishavet. De er kendt som norr-
lændinge og deres land som Norrland.

Landet består af 4 særskilte riger, og der er dermed 
ikke tale om ét samlet land, men om flere små.

Navnet ’Norrland’ er derfor også i højere grad en 
fællesbetegnelse for selve området, mere end det er 
navnet på en egentlig og veldefineret nation.

På samme vis er der heller ikke én entydig norr-
landsk kultur. Hver af de 4 norrlandske riger har 
deres egne særpræg og traditioner, der ganske vist 
har en del lighedspunkter, men som ikke med no-
gen grad af rimelighed kan siges at være ens.

Forholdet mellem de norrlandske riger kan bedst 
sammenlignes med en familie bestående af flere 
slægtsgrene, der er forbundet gennem et fælles op-
hav, men som derudover lever adskilte tilværelser og 
har hvert deres skikke og livssyn.

Der er således meget store variationer i både kultur, 
levevis og sprog, afhængig af hvilket af Norrlands 
riger man befinder sig i, ligesom man også vil ople-
ve en del interne stridigheder mellem de forskellige 
riger.

Udenfor Norrlands grænser står norrlændinge til 
gengæld tæt sammen, og trues deres land af ydre 
fjender, lægger de straks alle indre konflikter til side 
for at stå skulder ved skulder.

Fælles for alle norrlændinge er, at de barske vilkår 
i deres hjemland har gjort dem til et hårdført folk, 
der ikke blot formår at overleve, men decideret 
trives, selv under de mest udfordrende levevilkår.

De er dygtige jægere, trænede krigere og fremragen-
de søfolk. Norrlandske skibe sejler Nirahams have 
tynde, og deres handelsmænd er respekterede, hvor 
end de kommer frem.

I efteråret og vintermånederne lever norrlændingene 
en isoleret tilværelse uden nogen nævneværdig kon-
takt med omverdenen, og de bruger de kolde dage 
på at jage og samle, hvad der er at finde af føde.

Om foråret og sommeren bliver der dyrket og hø-
stet den smule, som landet har at byde på, men det 
er et begrænset udbytte, og folket er afhængige af at 
handle sig til mange livsfornødenheder.

Lige så snart isen bryder op om foråret, drager de 
norrlandske skibe derfor ud i verden for at sælge de 
skind, håndværk og smykker, som er blevet forar-
bejdet i løbet af vinteren, og med sig tilbage bringer 
de fødevarer og andre nødvendigheder.

Lige så respekterede de er i fredens stund, så tilsva-
rende frygtede er norrlændinge dog, når det kom-
mer til vold.

Folket gør, hvad de må for at overleve, og har vinte-
ren været særlig kold, eller er høsten slået fejl, sker 
det at norrlændingene sejler ud på regulære plynd-
ringstogter, for at tage hvad de mangler med magt.
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Med til det billede hører dog, at den norrlandske 
kultur generelt er mere kontant end andre, og at 
man ikke skyer eller ringeagter vold på samme 
måde som i de omkringliggende riger.

Det er ikke nødvendigvis udtryk for, at vold er 
norr lændingenes første eller eneste middel til at løse 
konflikter, men de ser det som et praktisk redskab 
til at afklare stridigheder og skabe fred.

Som norrlænding er man afhængig af at kunne stole 
på sine nærmeste for at overleve, og samfundet har 
derfor ikke plads til splittelse eller ufred.

Kan man ikke finde en mindelig løsning på en 
strid, må man ty til andre måder for hurtigt og ef-
fektivt at få den ud af verden, så den ikke ødelægger 
sammenholdet.

Gør to slægtninge krav på det samme land, eller øn-
sker de begge den samme person til ægtefælle, er det 
en fuldt ud accepteret del af kulturen, at de griber 
til næverne og finder en vinder for da senere samme 
aften at drikke øl sammen, når de har afklaret deres 
uenighed.

Den samme tilgang har norrlændingene til de om-
kringliggende riger.

Der er konstant en eller anden form for stridigheder 
i gang med de andre riger, typisk over Norrlands 
noget diffuse grænser, og norrlændingene må derfor 
regelmæssigt forsvare deres land mod udefrakom-
mende.

Mange gange hilses den slags skærmydsler velkom-
men, da de giver norrlændingene en mulighed for 
at bevise deres værd og holde deres våbenkundska-
ber ved lige.

Og må man afgive land til fjenden efter en i øvrigt 
hæderlig kamp, så må det være sådan, når den vær-
ste skam over nederlaget har lagt sig.

På den baggrund anser norrlændingene det også for 
helt naturligt at tage på togt ind i nabolandene, når 
sulten bider i maven, for at lade våbnene afgøre, 
hvem der har bedst ret til den mad, som man der 
har gemt af vejen til vinteren.

Med til den norrlandske kultur hører også, at folket 
er notorisk egenrådige. De har en udtalt friheds-
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trang og nægter at lade sig kue eller undertrykke.

Deres indædte modvilje mod at indordne sig under 
andres begrænsende styre har ført til, at det norr-
landske samfund primært bestående af små løse 
bosættelser og kun har få større byer.

Beboerne i Norrland lever for det meste i mindre 
lokale samfund kaldet ’hirder’. Hver hird består af 
mellem 50 og 100 personer, der oftest omtales som 
’hirdmænd’, og som bliver ledet af en fælles stærk 
høvding.

I de fleste tilfælde har høvdingen opnået sin po-
sition ved at udmærke sig som kriger, jæger eller 
handelsmand, men det sker også, at visse ældre 
høvdinge bliver udpeget, fordi de enten er forældre 
eller bedsteforældre til størstedelen af hirden og 
derigennem har en naturlig autoritet.

Hirden er sædvanligvis yderst loyal overfor høvdin-
gen, og egentlige magtkampe mod en høvding ses 
sjældent.

Både i hirden og de forskellige familier lægger man 
afgørende vægt på den enkeltes personlige formåen. 
Norrlændinge går ikke, som andre kulturer, op i 
statussymboler eller nedarvede titler.

I stedet vurderes hver norrlænding ud fra sine fær-
digheder indenfor jagt, håndværk eller krigskund-
skab, såvel som sin evne til at skaffe mad på bordet 
og at bidrage til hirdens bedste.

Der skelnes af samme årsag ikke mellem mænd og 
kvinder i hirden. Norrlændingene bedømmer folk 
ud fra deres evner og egenskaber, og kvinder har 
lige så gode muligheder for at høste anerkendelse 
som mænd.

Som følge af de barske vilkår, de lever under, og 

nødvendigheden af altid at kunne stole på sin hird, 

har begreber som ære og troværdighed fået en helt 

central betydning i det norrlandske samfund.

En norrlænding er aldrig mere værd end sit ord, 

for hvilken nytte har man af at have hirdens bedste 

kriger ved sin side, hvis man ikke kan stole på, at 

vedkommende bliver stående og holder sin plads, 

når det kommer til kamp?

Det værste, der kan ske for en norrlænding, er at 

måtte bryde sit ord, og den hårdeste straf af alle er 

at blive erklæret æreløs.

Som et karakteristisk udtryk for dette er det kun 

sjældent, at norrlændinge lærer at læse og skrive.

I samfundets top er man afhængige af at kunne 

udtrykke sig på skrift og vil derfor typisk lære det, 

men hos resten af det norrlandske samfund ses det 

kun sjældent.

Dels fordi akademiske færdigheder i det hele taget 

ikke tillægges stor betydning i samfundet, jo min-

dre de kan omsættes til en måde at skaffe mad på 

bordet.

Men også fordi det at holde sit ord er så essentielt 

for en norrlænding, at mundtlige aftaler og løfter 

altid vil blive overholdt og derfor er unødvendige at 

skrive ned.

Særligt de handlende lægger en ære i altid at hol-

de, hvad de har lovet, og de betragter det som en 

fornærmelse, hvis folk ikke stoler på deres ord. At 

kræve en skriftlig aftale fra en norrlandsk handlende 

anses for er en grov ærekrænkelse.
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Geografi
Norrland er opdelt i fire riger. Der er ikke fastlagt 
nogen præcise grænser mellem dem, og der er i 
højere grad tale om kulturelle grænser end en klar 
geografisk opdeling.

Ofte er grænserne mellem de fire riger et resultat 
af selve landet og naturen. Store dele af Norrland 
ligger eksempelvis ud til havet, hvor folket har 
tilpasset deres levevis og skikke til livet der, og som 
adskiller sig væsentligt fra tilværelsen hos de norr-
lændinge, der i stedet bor oppe i bjergene.

Hvorvidt en hird hører til det ene eller anden rige 
afhænger derfor primært af, hvor de er bosat og 
hvilket af rigerne, de traditionelt har haft knyttet 
det stærkeste bånd til.

Indenfor hvert af Norrlands riger nærer man til 
gengæld en indædt følelse af fællesskab, og norrlæn-
dinge anser sig i væsentlig højere grad som en del 
af kulturen i deres rige end som en del af et fælles 
norrlandsk folk.

Møder man en norrlænding fra Thorondis, vil 
vedkommende derfor sjældent angive at kommer 
fra Norrland, men vil i stedet med stolthed oplyse 
at være fra Thorondis.

Når resten af Niraham har for vane blot at skære 
norrlændinge over én kam og betragte dem som et 
samlet folk, er det dermed ikke kun en fejl, men 
tenderer også til en fornærmelse.

Gæstebuddet

Enhver, der bydes indenfor i et norrlandsk 
hjem, vil opleve den unikke tradition, der 
betegnes som ’gæstebuddet’. Der er tale om en 
uskreven, men ældgammel og ubrydelig, skik.

Så længe gæstebuddet står på, må ingen udøve 
vold mod den anden, og uanset hvad parterne 
synes om hinanden, skal værten tilbyde gæsten 
mad, drikke og logi, mod at gæsten til gengæld 
behandler værten med høflighed og respekt.
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Thorondis

Thorondis er det største af de norrlandske riger og 
udgør den nordlige halvdel af det norrlandske fast-
land, hvor Darkondiska udgør den sydlige.

Landet kan groft inddeles i tre områder: Rimsletten 
i vest, de træ- og bjergfyldte egne omkring Fyndnis-
skoven i syd, og den snefyldte tundra langs Iskysten 
i nord.

Livet er koldt og barskt i Thorondis, og selv efter 
norrlandske standarder bliver tilværelsen i riget 
anset for at være udfordrende.

Da Thorondis ligger så nordligt, og kulden bider 
hårdt og dækker landet i sne store dele af året, er 
der kun få områder, hvor det er muligt at dyrke no-
get. Befolkningen ernærer sig i stedet primært ved 
jagt og fiskeri, og formår også at holde en respekta-
bel bestand af får.

Størstedelen af floderne og kysterne fryser til is om 
vinteren, hvilket gør sørejser til og fra Thorondis 
vanskelige og begrænsede til sommerhalvåret. Der-
for er det også almen tale i landet, at kun desperate 
tåber vover sig ud på længere rejser, når vinteren 
står for døren.

Der er en udbredt enighed i Norrland om, at fol-
kets historie har sin oprindelse i Thorondis. Det var 
her, de første folk slog sig ned og blev til det norr-
landske folk, vi kender i dag.

Thorondis har derfor en helt særlig plads i alle norr-
lændinges hjerte, og folket her har da også typisk 
ganske høje tanker om sig selv.

Norrlændinge fra Thorondis er generelt kendt for 
at være frembrusende og ligefremme, og hovmod er 
også et meget almindeligt træk. Størstedelen af de 
krigere, der bevæger sig udenfor Norrlands grænser, 
er typisk fra Thorondis.

Denne tilknytning til Norrlands skabelse indebærer, 
at folket i Thorondis har meget stærke bånd til for-
tiden og dens skikke. De er passionerede omkring 
gamle traditioner og dyrker dem mere ihærdigt, end 
man ser i resten af Norrland.

Thorondis’ konge er Erik Fridgjordsson, der også er 
kendt som ’Røde Orm’.

Darkondiska

Darkondiska udgør den sydlige halvdel af det norr-
landske fastland med Thorondis som den nordlige.

Landet består af høje bjergkæder med dybe dale 
imellem, hvor vandet løber fra bjergene i store flo-
der, som gør landet grønt og frugtbart. Dette, samt 
rigets mere sydlige placering, gør det yderst velegnet 
til landbrug, og størstedelen af Norrlands fødevarer 
dyrkes her.

Bjergsiderne bliver brugt til skovhugst, ligesom der 
hyrdes får, geder og køer på skråningerne. Mulighe-
derne for jagt er også gode.

Undergrunden er desuden rig på malm, som dvær-
gene i Darkonien udvinder og forædler, og derefter 
handler med norrlændinge for fødevarer og træ.

Som følge af adgangen til dværgenes handelsvarer 
har Darkondiska udviklet en rig handelskultur. En 
meget stor del af de handlende, man møder både 
indenfor og udenfor Norrlands grænser, vil derfor 
være fra Darkondiska.

På grund af de mange bjergkæder er jorden imid-
lertid knap, og folket har for længst fyldt hver en 
dyrkningsegnet dal ud. Siden god agerjord er så 
eftertragtet, foregår der konstant små skærmydsler 
og togter mellem de forskellige dale.

Darkondiskas tætte relation med dværgene har sat 
sine spor mange steder i samfundet. Blandt andet 
pryder norrlændinge fra Darkondiska sig ofte med 
prægtige smykker og har tradition for selv i fredstid 
at bære rustninger af pladelameller med overdådige 
hjelme til.

I modsætning til hvad tilfældet er i resten af Norr-
land, bliver mådehold ikke anset for en værdi i 
Darkondiska. Tværtimod lægger man en stor ære i 
at vise sin velstand frem.

Gennem deres nære relation til dværgene og righol-
dige adgang til bjergenes metaller, har Darkondiska 
længe udlært de bedste smede i ikke bare Norrland, 
men også blandt størstedelen af de omkringliggende 
lande og kulturer.

Darkondiskas konge er Hedon Rødskæg, der er 
kendt som Norrlands rigeste mand.
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Landiska

Landiska er en norrlandsk ø, som ligger godt 2 da-
ges sejlads mod nordvest fra det øvrige Norrland.

Det er en gold og øde ø uden mange bevoksninger, 
som primært består af moser, bjerge og store områ-
der med tundra og klippefyldte sletter.

Befolkningen ernærer sig primært ved fiskeri og 
udvinder også jernmalm fra bjergene, som er af høj 
kvalitet og deres primære handelsvare.

Da de kun har begrænset kontakt til omverdenen, 
har Landiskas folk med tiden udviklet en række 
ganske særprægede skikke, ligesom de har fået ry for 
at være uligevægtige og aggressive.

Disse træk må dog til dels tilskrives den omstændig-
hed, at øen i umindelige tider har været anvendt til 
at sende fredløse i landsforvisning.

Når der gennem årene er kommet frisk blod til øen, 
har det derfor typisk været i form af personer, der i 
forvejen ikke kunne begå sig i samfundet, og som 
sjældent var helt mentalt velfungerende.

Selv andre norrlændinge er en smule varsomme 
omkring folk fra Landiska og foretrækker at have så 
lidt kontakt med dem som muligt.

Deres notoriske uligevægt har dog også gjort Lan-
diskas folk til enestående krigere, der er frygtede på 
hele resten af Niraham.

Når det kommer til kamp, har de for vane at hidse 
sig op i en sådan grad, at de ikke længere kender 
til frygt, hvorefter de kaster sig ind i kampen uden 
tanke for konsekvens eller taktik.

Da de ofte møder til kamp iført hele dyreskind, har 
Landiskas krigere i omverdenen fået navnet ’bersær-
kere’ - dem som bærer bjørnehuder.

I dagligdagen er folket fra Landiska kendt for at 
være modige og dygtige isfiskere. De er desuden 
yderst overtroiske og reagerer meget aggressivt over-
for enhver form for trolddom. For at beskytte sig 
mod ond magi bærer de typisk talismaner og andre 
lykkebringende amuletter.

Landiskas regent er dronning Ravna, der også ken-
des som ’Havdronningen’.
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Dragegabet

Dragegabet befinder sig i det nordlige Niraham og 
består af en lang stribe lavland i det bjergpas, som 
forbinder Narabond, Norrland og Roul-Assin med 
det østlige Niraham.

Landet har fået sit navn fra de spidse, savtakkede 
klipper, som omgiver passet, og på grund af bjerge-
nes faretruende udseende, har Dragegabet traditio-
nelt været omgærdet af en vis mystik.

På grund af sin beliggenhed, langt væk fra de øvrige 
norrlandske riger, har folket altid levet en noget 
isoleret tilværelse her. De har bestået af et særligt 
folkeslag af norrlændinge kaldet ’drekierne’.

På grund af Dragegabets placering, som binde-
led mellem mange omkringliggende lande, havde 
drekierne adgang til at handle med dem alle, og da 
de øvrige lande ofte lå i krig med hinanden, kunne 
drekierne tjene store summer hos alle parter.

Drekierne akkumulerede derfor en betydelig 
rigdom og fik tradition for at leve et liv i overflod. 

Blandt de øvrige norrlændinge så man dem også 
som temmelig grådige og selvoptagede.

Alt ændrede sig imidlertid i år 10 EH, hvor Det 
Chatonske Imperium indledte en storstilet ero-
bringskrig mod rigerne i vest.

Det var sket før, men typisk bevægede Imperiets 
hære sig ad de varmere og mere fremkommelige 
veje i syd. Denne gang valgte Imperiet imidlertid at 
trodse den bidende kulde og tage passagen gennem 
Dragegabet.

Drekierne gjorde modstand, men havde ingen 
chancer mod Imperiets hær og måtte derfor under-
kaste sig det nye chatonske styre.

Frem for blot at lade hæren passere igennem Dra-
gegabet, overtog Imperiet imidlertid kontrollen 
med området og begyndte systematisk at fordrive 
norrlændingene derfra. Utallige blev dræbt, og over 
de følgende år blev området gradvist mere og mere 
affolket.

Da Narabond til sidst formåede at fortrænge Impe-
riet fra Dragegabet, overtog de i stedet kontrollen, 
og under Narabonds borgerkrig søgte hærføreren 
Adrian tilflugt i Dragegabet, hvor han tvang de 
tilbageværende norrlændinge til at lade sig mønstre 
under hans banner.

Ved det store slag i år 29 EH, hvor Adrian langt om 
længe blev besejret, blev stort set hele Dragegabet 
lagt øde af de mønstrede hære, og siden har der kun 
boet ganske få og spredte norrlændinge i området, 
der fortsat er under Narabonds kontrol.

Roul-Assin

En fortælling om de norrlandske riger vil ikke være 
komplet uden også at nævne Roul-Assin.

Selvom det ikke er en del af landet, føler man i 
Norrland et nært slægtskab til roulerne.

Der er mange kulturelle lighedspunkter og værdi-
fællesskaber mellem de to riger, og norrlændinge og 
roulere kommer typisk godt overens med hinanden.

Af samme årsag er mange norrlændinge bosat i 
Roul-Assin og omvendt, og begge folkeslag kan 
færdes frit i hinandens riger.

Mallere

Hvis en norrlænding begår en forbrydelse, vil 
vedkommende blive dømt på thinget. Her er 
den værste straf, man kan idømmes, at blive 
erklæret for fredløs.

Det indebærer, at ingen må give den fredløse 
husly, mad eller arbejde, eller i øvrigt på nogen 
måde udvise gæstfrihed. Fredløse behandles som 
udstødte.

Mange fredløse ender med at flygte langt væk 
fra det etablerede samfund og slå sig ned i små 
enklaver med andre fredløse, hvorfra de drager 
ud og plyndrer for at kunne overleve.

Disse kaldes for ’mallere’ og er stærkt ildesete i 
det norrlandske samfund. Enhver, der møder en 
maller, er berettiget til at slå vedkommende for 
fode, og måtte en maller bliver bragt til thinge, 
er det en af de få situationer, hvor thinget vil 
tillade en egentlig dødsdom.
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Styre
Selvom Norrland primært består af små lokale sam-
fund, så er tilværelsen i landet dog alligevel præget 
af et relativt klart hierarki.

De forskellige mindre samfund betegnes som ’hir-
der’, og hver hird ledes af en høvding.

En hird kan enten være en landsby eller forsamling 
af personer, der bor i det samme område, men det 
kan også være et fagligt fællesskab som en jagtgrup-
pe eller kampenhed.

En meget succesfuld høvding har muligheden for at 
erhverve sig positionen som stormand.

Det indebærer, at et antal øvrige høvdinge sværger 
en ed til vedkommende og i kraft af den ed under-
lægger sig stormandens dømmekraft.

Høvdinge, som er edsbundne til en stormand, vil 
fortsat være overhoveder for deres hird, men de har 
mulighed for at gå til stormanden for at få afklaret 
tvister med andre høvdinge.

De fire norrlandske riger er alle inddelt i mindre 
jarledømmer, som hver er ledet af en jarl.

Modsat høvdinge og stormænd er jarlen udpeget 
af kongen og agerer dermed ikke på folkets vegne, 
men på kongens.

Som jarl udpeger kongen typisk en stormand, som i 
forvejen har vist sig kyndig og loyal.

Jarlerne fungerer som kongens repræsentanter og 
står blandt andet for at forkynde og håndhæve love 
samt at opkræve skatter.

Øverst i det norrlandske hierarki står de fire konger 
eller dronninger, som regerer over Norrlands riger 

De udpeges ved særligt indkaldte kongething, hvor 
rigets jarler samt udvalgte stormænd og medlemmer 
af kongeslægten deltager.

Positionen som konge går ikke naturligt i arv. Sæd-
vanligvis vælger thinget dog en ny regent indenfor 
kongeslægten. Valget sker på baggrund af vidnes-
byrd om, hvilken slægtning til den afdøde regent, 
der har den rette karakter og støbning.

Kongen har reelt kun begrænset indflydelse på 
almindelige norrlændinges liv. Hovedparten af 
deres styre finder sted igennem jarlerne, og kongens 
formål er primært at være en samlende skikkelse i 
krigstid og at varetage landets interesser udadtil i 
forhold til resten af Nirahams riger.

Thinget

Thinget er den folkeforsamling, hvor norrlæn-
dingene afklarer tvister og får afgjort uenighe-
der. De findes som alt fra små lokale hirdsthing 
og op til store landsthing indkaldt af kongen.

Det er ligeledes på thinget, der bliver udmålt 
straffe for forbrydelser, der er for væsentlige til at 
kunne afklares af den enkelte høvding.

Ved thinget hersker flertallets magt. Det inde-
bærer, at samtlige tilstedeværende debatterer 
emnet, og når der er opnået flertal for en beslut-
ning, erklæres den højt for thinget og er herefter 
bindende og endelig.

Eden

Eden er den ubrydelige mundtlige aftale, der 
afgives mellem norrlændinge, og som binder 
samfundet sammen.

Alle norrlændinge har gennem deres liv svoret 
eder til flere parter - til deres høvding, deres 
ægtefælle og ofte også til andre ligestillede norr-
lændinge.

Hver ed er et individuelt og unikt løfte, og der 
er derfor ingen specifik eller forhåndsbestemt 
måde at afgive den på.

For at kunne iagttage eden er det dog væsent-
ligt, at edgiveren både tilkendegiver sit navn og 
slægtskab, og gør indholdet af eden tydeligt.

Til hver ed er også knyttet en sanktion, hvis 
eden brydes. At bryde en ed er dog forbundet 
med så stort et ærestab, at norrlændinge ofte 
hellere risikerer deres liv for at overholde den, 
end udsætter sig for skammen. 
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Religion
Norrlændingene har altid været kendt som det mest 
indædt åndetro folkeslag på Niraham.

Man finder derfor stort set ingen norrlændinge, 
som har ladet sig konvertere til De Sande Guder.

Blandt norrlændingene omtaler man sin religion 
som ’vættetroen’, og den har en helt unik og sær-
præget karakter, der ikke kendes andre steder.

Indenfor den norrlandske vættetro anser man alt på 
Niraham for at være skabt af den store drage Arkan, 
der også er stamfader til verdens racer.

Den fulde skabelsesberetning kan findes i bogens 
afsnit om Religioner.

Religionen spiller en helt central rolle i norrlæn-
dingenes hverdagsliv. De anser ånderne for at være 
overalt omkring dem, både i alt levende og dødt, og 
den væsentligste type ånder er kendt som ’vætter’.

Vætterne bestemmer alt, hvad der sker og vil ske i 
fremtiden, og de kommunikerer med menneskerne 
gennem tegn og advarsler. Norrlændinge forsøger 
derfor altid både at behage vætterne og tyde deres 
tegn.

Det er velset at skænke gaver til vætterne for på den 
måde at holde sig på god fod med dem og få deres 
opbakning. Glemmer man det, eller falder man på 
andre måder i unåde hos vætterne, straffer de en 
med sygdom og nød.

For bedre at kunne forstå sig på vætterne har norr-
lændingene nogle særlige religiøse skikkelser, kaldet 
goder (mænd) og gydjer (kvinder), som står vætter-
ne nært og har indsigt i deres vilje.

Der er utallige ritualer og traditioner forbundet 
med at behage vætterne, ligesom goderne og gyd-
jerne har evnen til at kaste særlige runesten, der kan 
give et indblik i hvilken fremtid, vætterne har udset 
sig for den enkelte.

Runestenene er hellige, og at foretage runekast be-
tragtes som en af de mest rituelle handlinger i den 
norrlandske åndetro.

For en almindelige norrlænding kan det være van-
skeligt at forstå sig på vætterne, så oftest må man 

prøve at behage dem efter bedste evne i det daglige, 
men når man begiver sig ud i et større foretagende, 
konsulterer man en gode eller gydje først.

Skal man for eksempel foretage en stor og afgørende 
handel eller sejle ud på en længere rejse, er der tra-
dition for, at man får en gode eller gydje til at kaste 
runesten og fortælle, om man vil have held med sit 
foretagende.

Er det ikke tilfældet, kan man da få råd til, hvordan 
man behager vætterne bedst muligt, så man kan 
ændre sin skæbne.

Norrlændingene tror på, at alt, der sker i løbet af 
livet, er et udtryk for vætternes vilje, og når man 
har lykke og fremgang, er det derfor også vigtigt at 
bringe dem gaver og ofringer som tak.

Alle mennesker har en fast skæbne, der bestemmer 
hvornår og hvordan de skal dø. Den er spundet af 
vætten Örlögin. Denne skæbne er uundgåelig, men 
Örlögin kan ændre på den, hvis hun finder anled-
ning til det.

Det kan navnlig være ved at leve et godt og hæ-
derligt liv, så Örlögin fatter interesse for en, men 
også ved at behage vætterne, så de går i forbøn hos 
Örlögin på ens vegne.

For norrlændingene er den verden de lever i, Nira-
ham, blot et sted, hvor de er sat for at bevise deres 
værd, så de i den sidste ende forhåbentlig kan slutte 
sig til vætterne i den store hal Hartanheim, der 
befinder sig i vætternes rige Søvnheim.

Det kan man opnå ved at udvise mod, stolthed 
og ære gennem hele livet for til sidst at blive dømt 
værdig af vætterne Hird og Örlögin.

Derfor sætter norrlændinge disse værdier højere end 
noget andet i livet. Det har af samme årsag ikke 
kun betydning for livet på Niraham, men også det 
hinsides, at holde sig på god fod med vætterne.

Udover deres indsigt i vætternes vilje er de norr-
landske goder og gydjer kendt for deres store viden 
indenfor urter og urtekundskab.

De praktiserer derudover en afart af druidemagi, 
som i Norrland anses for en hellig kunst, der beteg-
nes som ’sejd’.
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Relationer
Selvom de norrlandske riger er meget forskellige, så 
har folket dog et stærkt fællesskab, når det kommer 
til deres ageren overfor andre lande og kulturer. Er 
du først ven af én norrlænding, er du ven af dem 
alle, men det samme gør sig også gældende for 
fjendskaber.

Roul-Assin

Man betragter fortsat roulerne som en norrlandsk 
kultur, og selvom der er opstået en del forskelle på 
deres levevis igennem årene, anses de for beslægtede 
på lige fod med fætre og kusiner.

Det behagede ikke norrlændingene, at roulerne i 
sin tid lod sig konvertere til De Sande Guder, men 
det blev dog tolereret. Efter at roulerne i år 23 EH 
blev frigivet fra deres vasalskab under Narabond og 
vendte tilbage til åndetroen, har det kun forbedret 
relationen mellem de to lande yderligere.

Darkonien

Dværgenes folk prises højt af norrlændingene, og 
der hersker en udtalt gensidig respekt mellem de to 
kulturer.

I Norrland handler man ihærdigt med Darkoniens 
dværge, som nyder godt af norrlændingenes adgang 
til træ og fødevarer, ligesom Norrland udgør en 
handelspost for dværgene, hvor de kan afsætte deres 
varer i sikkerhed.

Herudover nærer norrlændingene også stor faglig 
respekt for de enestående færdigheder, dværgene har 
indenfor smedekunsten.

Narabond

Norrlands folk har til alle tider haft et noget ambi-
valent forhold til Narabond.

Det narabonske folk deler en del af deres værdier, 
og har længe udgjort en værdifuld handelspartner. 
Narabonds konstante hang til krig og deres evin-
delige forsøg på at påtvinge deres omverden læren 
om De Sande Guder har dog givet anledning til en 
betydelig skepsis.

Forholdet er forværret markant, efter at Narabonds 
tropper først besatte Dragegabet og siden indgik en 
alliance med Paravien, hvor de to lande i fællesskab 
invaderede Gothia og forsøgte at tvinge dets befolk-
ning til at frasige sig åndetroen.

Det Chatonske Imperium

Efter chatonernes invasion af Dragegabet i år 10 
EH har der ikke været ytret ét venligt ord mellem 
de to riger.

Imperiet fortrængte de norrlandske folk, der be-
boede egnen, og mange af dem, der ikke frivilligt 
flygtede derfra, blev siden dræbt.

Mange norrlændinge er i disse dage flygtninge fra 
Dragegabet, og deres øjenvidneberetninger sikrer, at 
der aldrig igen vil blive næret varme følelser for Det 
Chatonske Imperium.

Gothia

Syd for Norrland findes det gothiske rige, hvis 
befolkning historisk har været af overvejende norr-
landsk afstamning.

Med tiden er kulturen i Gothia ganske vist blevet 
udvandet og blandet med andre folkeslag, navnlig 
Paravien og Narabond, men store dele af Gothias 
levevis har stadig et tydeligt norrlandsk ophav.

Efter invasionen fra Narabond og Paravien har Go-
thia rakt ud mod Norrland og anmodet om militær 
hjælp, men uden at møde opbakning fra de norr-
landske regenter.

Santillia

Modsat mange af Nirahams andre kulturer har 
norrlændingene ikke et klart og veldefineret syn på 
elverne i Santilliaskoven.

Kulturelt betragter man dem som skabt af bedrage-
riske vætter og derfor som en utroværdig og min-
dreværdig race.

Omvendt gør elverne sjældent stor skade, og de 
blander sig heller ikke nævneværdigt i Norrlands 
affærer, så sædvanligvis tolereres deres tilstedeværel-
se, når blot de ikke er til besvær.
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igennem egnen, ligesom den stille bugt havde stor 
strategisk betydning, idet den gav adgang til Det 
Paraviske Hav i vest.

Endelig bød egnen også på oplagte adgangsveje til 
Norrland samt lukrative handelsruter til dværgenes 
rige, Darkonien, og til øen Plen.

Med årene gjorde de omkringliggende riger der-
for stadig flere tilnærmelser for at bemægtige sig 
kontrollen. Lige lidt hjalp det dog. Det norrlandske 
blod løb tykt i folkets årer, og med det fulgte en 
notorisk stædighed og trods.

Til sidst udviklede konflikterne sig til en regulær 
krig. I år 1198 EJ krydsede Paravien grænsen og 
gjorde et forsøg på at underlægge sig landet med 
magt.

Også Narabond og Norrland blev involveret, og 
kampene bølgede frem og tilbage i en årrække mel-
lem de implicerede parter.

Gotherne gjorde imidlertid indædt modstand, og 
gennem snilde, vedholdenhed og gudernes velvilje 
formåede de i den sidste ende at tvinge deres fjen-
der ud af landet igen.

Denne strid er for eftertiden blevet kendt som 
’Menneskekrigen’ og bliver stadig set som en skel-
sættende begivenhed i Gothias historie.

Under krigen havde folket fundet sammen i et nært 
indbyrdes fællesskab, og de var nu for alvor begyndt 
at betragte sig selv om ét samlet folk.

I det vestlige Niraham finder vi, mellem Narabond, 
Paravien og Norrland, et mindre rige beliggende ud 
til kysten, som bærer navnet Gothia.

Det er et relativt ungt rige, og før det blev etable-
ret, var området blot kendetegnet ved en sparsomt 
befolket bugt ud til Det Paraviske Hav.

På grund af egnens overordentlig strategiske betyd-
ning var den imidlertid eftertragtet og omstridt, og 
både Norrland, Paravien og Narabond havde gjort 
krav på herredømmet i århundreder.

Landets oprindelige befolkning var i overvejende 
grad norrlændinge, som var immigreret sydpå og 
havde fundet et mere attraktivt hjem her end i det 
kolde nord.

De anlagde bosættelser og opdyrkede store dele af 
jorden, ligesom der blev etableret fiskerlejer langs 
kysten, hvorfra udbyttet var så righoldigt, at det var 
føde i overskud, som kunne sendes hjem til Norr-
land i årets koldeste måneder.

Selvom andre folkeslag også havde slået sig ned på 
egnen og nød godt af dens ressourcer, dominerede 
den norrlandske befolkning, og man bevarede igen-
nem årene en tæt tilknytning til sit søskendefolk 
mod nord.

Med tiden begyndte de omkringliggende riger 
imidlertid at se på området med misundelse.

Udover de righoldige fødevarer løb også den pri-
mære handelsrute mellem Narabond og Paravien 

gothia
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Tilværelsen har derfor heller ikke ændret sig næv-
neværdigt igennem årene, hvilket synes at passe 
befolkningen aldeles udmærket.

Til trods for at Gothias selvstændighed blev fastslå-
et ved Menneskekrigens afslutning, har folket dog 
ikke levet en sorgløs tilværelse siden.

Både Narabond, Norrland og Paravien er selv efter 
krigens afslutning fortsat med at gøre tilnærmelser, 
og man har haft endeløse rækker af grænsestridighe-
der med dem alle.

Det gothiske folk har derfor vænnet sig til altid 
at være klar til strid, og stort set alle børn i landet 
lærer fra en tidlig alder at håndtere våben.

Folket er ikke som sådan aggressive af natur eller 
voldeligt anlagte, men denne evige vagtsomhed har 
ført til en kultur, hvor gotherne er meget fysiske i 
deres handlemåder og foretrækker at løse konflikter 
ved at lade sværdene tale frem for at spilde tid på 
lange diskussioner.

Disse karaktertræk har givet gotherne ry for at være 
simple og primitive, men sandheden er dog nærme-
re den, at de blot foretrækker at leve et ukomplice-
ret og ligefremt liv.

Herudover er gotherne ansvarsbevidste og stolte af 
natur. De siger, hvad de mener, og står ved deres 
ord. For de fleste gothere betragtes det som en stor 
synd, hvis man bryder en ed eller bliver fanget i at 
lyve, og den blotte beskyldning er ofte tilstrækkeligt 
til at få dem til at trække våben.

Som en konsekvens af krigen proklamerede de der-
for i år 1204 EJ, at landet fremover skulle være et 
selvstændigt rige, som de gav navnet Gothia.

Uanset at hverken Narabond, Norrland eller Paravi-
en brød sig synderligt om dette, så havde krigen om 
noget vist, at Gothias folk ikke lod sig kue.

Alle parterne accepterede derfor modvilligt, at når 
man ikke selv kunne få herredømmet over egnen, 
var det trods alt en trøst at vide, at ingen af de an-
dre riger kunne få det heller.

Siden Menneskekrigen er der nu forløbet godt 300 
år, hvor Gothia har fundet sin egen identitet.

Befolkningen er stadig præget af det historiske 
ophav fra Norrland, og som deres slægtninge der 
værdsætter Gothias folk i meget høj grad de tra-
ditionelle norrlandske værdier som styrke, ære og 
anseelse.

Ligesom norrlændingene lever man i Gothia også 
hovedsageligt i små lokale landsbysamfund, og lan-
det byder kun på få større byer.

Gotherne værdsætter det nære og lokale, og er 
kendte for at være yderst beskyttende overfor deres 
familie og slægtninge. Til gengæld interesserer de 
sig ikke synderligt for resten af Niraham, og det er 
sjældent at møde gothere udenfor landets grænser.

Folket sætter desuden stor pris på det traditionelle 
og velkendte. De er ikke videre tilbøjelige til at tage 
nye tiltag til sig og synes tværtimod nærmest at 
modsætte sig forandringer af princip.
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Til trods for sin historiske tilknytning til Norrland 
og de klare spor, det sætter i landets befolkning, så 
har Gothia dog også taget en del indflydelse til sig 
fra andre kulturer igennem årene.

Navnlig har højkulturen fra Paravien i syd fået 
en særligt fremtrædende position i Gothia. Deres 
stridigheder til trods, så har gotherne altid næret en 
udtalt forkærlighed for Paraviens livsstil.

Det er især de ridderlige idealer og æreskodekser, 
der har vundet gehør, og Gothia huser nu adskillige 
adelsslægter, som gør en dyd ud af at værne om de 
svage, opretholde retfærdighed og pleje lignende 
noble tendenser.

Blandt de højtstående i Gothia betragtes det som en 
stolt tradition at sende sine børn til Paravien for at 
få en adstadig opdragelse. Har man råd, sender man 
gerne alle sine børn af sted, men som minimum 
forventes det, at slægtens ældste barn og arvtager får 
sin opdragelse i Paravien.

Gothia adskiller sig dermed markant fra Norr-
land på det punkt, at landet huser en aristokratisk 
adelstand, som nyder særlige privilegier og har nær 
kontakt til den paraviske elite.

Dette er fuldt ud accepteret i Gothia, og man anser 
det for en del af samfundets orden, at de adelige da 
til gengæld har et ansvar for at beskytte landet og 
sikre befolkningens ve og vel.

Udover sin paravisk inspirerede adel har Gothia 
også taget en del skikke til sig fra Narabond, navn-
lig indenfor diplomatiske og handelsrelaterede 
anliggender.

Gothias handelsfolk er kendte for at kunne tjene 
penge på enhver situation, og med sin placering 
mellem Paravien, Narabond og Norrland befinder 
landet sig i en unik handelsposition.

Det er lykkedes gotherne at drage god nytte af den-
ne beliggenhed, og Gothia har manifesteret sig som 
et neutralt og meget væsentligt omdrejningspunkt 
for handel i området.

Selvom Gothia ikke selv har mange naturlige res-
sourcer, så tjener man gode penge på i stedet at faci-
litere handel mellem de øvrige lande, og de gothiske 
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handelsmænd er typisk ganske rige.

Herudover huser byerne mange håndværkere, der 
ernærer sig ved at forarbejde de råvarer, som de 
handlende henter til landet, sådan at de færdige 
varer kan sælges videre med stor fortjeneste.

Man finder derfor også en fremtrædende og ganske 
velhavende borgerstand i landets byer.

Landet er dermed opdelt i tre meget forskellige 
samfundslag: De jævne bønder, der primært iden-
tificerer sig med Norrlands traditionelle levevis; 
en borgerlige middelstand, der ser mod Narabond 
for inspiration; og endelig en adelig elite, der anser 
tilværelsen i Paravien for et ideal til efterlevelse.

Modsat hvad man skulle tro, formår alle de tre lag 
at leve sammen i harmoni. Følelsen af samhørig-
hed er så udtalt i Gothia, at befolkningen ser både 
rig og fattig som en uundværlig del af samfundet, 
og konflikter mellem de tre samfundslag er yderst 
begrænsede.

Det er dog ikke mange år siden, at landet for første 
gang i sin historie oplevede, at den ellers ubrydelige 
fællesskabsfølelse blev udfordret, og det førte til en 
splittelse, man stadig mærker efterdønningerne fra.

Konflikten startede med, at kong Arhild Sarrasin 
III kom til magten i år 9 EH og i de første mange 
år udmærkede sig som en kompetent konge, der 
formåede at sikre ro i landet.

Efter mange års fred og fordragelighed begyndte 
kongen imidlertid at anlægge en noget skødesløs 
regeringsstil.

Da sortblodsfolk fra Rustbjergene en vinter bevæ-
gede sig ned fra bjergene i stort antal, nægtede kong 
Arhild at tro på disse forlydender, før det var for 
sent, og de var trængt langt ind i Gothia.

Først da rigets lensherrer truede med at afsætte ham 
ved magt, greb kongen ind. Selv da neglegerede han 
imidlertid situationens alvor og valgte kun at ride 
ud med en mindre hærstyrke for at møde sortblods-
folket.

Allerede inden han nåede frem, faldt kongen i et 
baghold, hvor han blev dræbt. Året var 19 EH, og 
landet var nu uden konge.

Skræmte over kong Arhilds ubehjælpsomhed valgte 
lensherrerne at udpege en svag og uselvstændig 
regent som hans efterfølger, kong Evild Sarrasin.

Tanken var, at den nye konge ville give lensherrerne 
vidtgående beføjelser, så de kunne genetablere ro og 
orden i landet uden kongens indgriben.

Den jævne befolkning var imidlertid ikke meget for 
den nye konge. Han var svagelig af både krop og 
sind, og det stødte deres retfærdighedssans, at en så 
åbenlyst uegnet person kunne blive udpeget til at 
regere landet.

Hos befolkningen fik kong Evild derfor hurtigt 
tilnavnet ’Krøblingekongen’.

Adelen straffede enhver kritisk røst, men det op-
ildnede kun befolkningen yderligere, og efter 1½ 
år under kong Evilds styre faldt Gothia hen i en 
regulær borgerkrig.

Kampene bølgede frem og tilbage, indtil Krøblin-
gekongen pludselig en dag forsvandt sporløst. Uden 
en konge at kæmpe for, mistede adelen momentum, 
og fra Paraviens side valgte man denne stilstand til 
at gribe ind i konflikten.

Paraviske styrker krydsede grænsen og tvang parter-
ne til at acceptere en fredsaftale, der placerede den 
gothiske grev Erik Ahrenfelt på landets trone.

Antagelsen i Paravien var utvivlsomt, at den nye 
konge herefter ville føje deres bud, men paraverne 
havde tydeligvis undervurderet Erik Ahrenfelt.

Han fik hurtigt landet under kontrol, og både 
adelen og den jævne befolkning bøjede sig for ham 
i respekt. Derefter kom turen til paraverne, som 
han mere eller mindre fordrev fra landet, så snart de 
havde anerkendt hans kroning.

Optændte af forargelse satte paraverne sig for at 
tvinge Erik Ahrenfelt fra tronen igen, og det blev 
startskuddet til en længerevarende krig mellem de 
to riger.

I år 28 EH indgik Paravien en alliance med Nara-
bond, og ved deres forenede styrkers kraft formåede 
de at indtage dele af det østlige Gothia. Krigen 
verserer dog stadig, og gotherne formår trodsigt år 
efter år at vinde mere tabt land tilbage.
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Geografi
Gothia er beliggende i det nordvestlige Niraham, 
umiddelbart vest for Narabond og ud til det Paravi-
ske Hav.

Mod nord grænser landet op til Norrland og dvær-
genes rige, Darkonien, og mod syd op til det ridder-
lige menneskerige Paravien.

Endelig har landet også grænser mod elvernes skov, 
Santillia, i nordøst.

Denne centrale position har gjort Gothia til noget 
af et samlingspunkt for områdets forskellige kultu-
rer og racer, og man finder derfor en stor mangfol-
dighed i landet.

Gothia er opdelt i 4 større lener, hvis grænser dog 
ikke er skarpt optrukne, og det kan ofte være van-
skeligt at vide, hvornår man bevæger sig fra det ene 
len til det andet.

Fordelingen er i højere grad udtryk for hvilket af 
lenerne, folket i det pågældende område typisk har 
set sig som forbundet til.

Det er ikke usædvanligt, at man kan befinde sig fle-
re timers ridt inde i et len for da pludselig at støde 
på en landsby, der hører til et andet len.

Hvert len bliver regeret af en lensherre, som ganske 
vist formelt er underlagt Gothias konge, men som 
har så vidtgående beføjelser over lenet, at de er stort 
set enevældige.

Når en ny konge skal findes i Gothia, er det lens-
herrerne, der formelt udpeger vedkommende, og 
kongen har dermed kun sin position og magt i kraft 
af deres støtte.

Det er derfor også fast praksis, at kongen er yderst 
varsom med at blande sig i lenernes anliggender. 

Skal kongen udstede love eller dekreter, som vil 
få indgribende betydning indenfor et eller flere af 
lenerne, indhenter han ofte samtykke fra de berørte 
lensherrer først.

Deres store magt til trods så kan lensherrerne dog 
selvsagt ikke være overalt, og størstedelen af deres 
beføjelser bliver i det daglige udlevet gennem lokale 
magistrater.
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Hartandalen

Hartandalen udgør den nordlige del af Gothia.

Det er en gæstfri egn, hvor man gerne fortæller højt 
og bredt om sine stolte traditioner. Lenet er i man-
ges øjne det sted, hvor den gothiske kultur i sin tid 
udsprang, og man mener, at den første by i Gothia 
netop blev anlagt i selve Hartandalen.

Det er samtidig her, størstedelen af Gothias adel 
har til huse, og befolkningen i lenet består da også 
i væsentlig grad af adelige og personer fra den øvre 
middelklasse.

Lenets krigere er notorisk kendte for at udgøre 
eliten i Gothias hærstyrker. De består fortrinsvist 
af kavaleri, som udover at være enestående krigere 
også er kendt for at være så stolte og ærekære, at det 
tendere til det dumdristige.

Hartandalen grænser desuden op mod Darkonien, 
så lenet er udgangspunkt for en omfattende handel 
med dværgene, som er en medvirkende årsag til 
lenets store rigdom.

I lenet nyder man dog også godt af de mange natur-
ressourcer, der er at trække på. Der udvindes store 
mængder jernmalm i bjergene, ligesom man har 
store skove med eftertragtede gamle egetræer. 

Geografien er kendetegnet ved en stor omskifte-
lighed. Landskabet veksler fra bakker og dale til 
bjerge og dybe skove, og de fleste steder er terrænet 
så vanskeligt fremkommeligt, at man nærmest kun 
kan færdes langs kysten.

Hovedbyen i Hartandalen hedder Einarsgaard, og 
herfra regerer Sigvard Løfen som lensherre.

De Grønne Vidder

De Grønne Vidder befinder sig i det sydlige Gothia.

Lenet huser de mest frugtbare jordstykker i Gothia 
og er landets primære landbrugsområde. Som følge 
af de gode dyrkningsforhold holder befolkningen 
også store flokke af kvæg og får.

Udover sine marker er De Grønne Vidder hjem-
sted for bjergkæden kendt som Raask’s Bjerge. Her 
udvinder man noget af den reneste jernmalm på 
Niraham, som formentlig kun er overgået af malm 
fra dværgenes rige, Darkonien.

Det er derfor også i De Grønne Vidder, man finder 
de fleste af landets smedjer, som hver dag forarbej-
der utallige vognlæs våben og redskaber. Så omfat-
tende er smededriften i lenet, at det er et udbredt 
ordspil i Gothia at omtale Vidderne som landets 
’bankende hjerte’.

I den sydvestlige del af De Grønne Vidder finder 
man to væsentlige byer: Saklas, som er Gothias 
fængselsby og huser de mest hårdkogte forbrydere, 
samt Ryon, der er Gothias største fæstning og fun-
gerer som grænsepost mellem Gothia og Paravien.

På grund af sin beliggenhed som grænseområde 
mod Paravien har Vidderne væsentlig flere fæst-
ningsværker end de andre lener.

Befolkningen er kendt for at have en pragmatisk 
tilgang til livet. De forsvarer ihærdigt deres land 
mod fjender, men så snart striden er bilagt, vender 
de hjem igen og griber i stedet til ploven.

Hovedbyen i De Grønne Vidder er Griffenborg, og 
lensherre er Asgar Askenskjold.
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Ahrenfelt Len

Ahrenfelt Len ligger i det østlige Gothia og grænser 
op mod Narabond og elvernes skov Santillia.

Det er et af de vigtigste knudepunkter for handel 
i landet, og den langt overvejende del af Gothias 
kontakt med omverden foregår igennem lenet.

Denne centrale position har dog også ført til, at 
Ahrenfelt igen og igen er blevet gjort til genstand 
for konflikter.

Af alle Gothias folk er befolkningen i Ahrenfelt len 
dem, som har måttet lide mest nød. De er gennem 
tiden blevet udsat for krige og plyndringer så mange 
gange, at ingen længere har tal på det.

Lenets historie har dog også medført, at befolk-
ningen har udviklet en trodsighed, der selv efter 
gothiske standarder betragtes som vidtløftig og 
tenderende til det kompromisløse.

Befolkningen i Ahrenfelt Len er notorisk kendte for 
aldrig at bøje nakken eller give op, uanset hvilken 
modstand de bliver mødt af.

I disse dage, hvor Paravien har gjort sit indtog i 
landet, har det i særlig grad ramt Ahrenfelt Len. 
Her har Paravien taget magten over store landområ-
der. Befolkningen har imidlertid ingen intentioner 
om at overgive sig og gør ihærdig modstand mod de 
invaderende styrker.

Lenets hovedby er Rakneslund. På nuværende tids-
punkt er lenet uden lensherre, efter at den korrupte 
lensherre Fillip Montal Ahrenfelt blev fordrevet fra 
posten i år 22 EH.

Kongsvig

Kongsvig er Gothias hovedstad og består, udover 
selve byen, også af de nærmeste landområder.

Selvom lenet kun råder over et mindre stykke land, 
anerkendes Kongsvig formelt som et len på lige fod 
med de øvrige, og kongen betragtes som lensherre i 
området.

Tilværelsen i Kongsvig er kendt for at være god 
og tilfredsstillende. Der er sjældent nød eller sult, 
og byen er omgivet af høje kampestensmure, som 
holder den godt forsvaret mod fjender.
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Styre
Gothia er formelt etableret som et enevældigt mo-
narki under kong Erik Ahrenfelt.

Selve den praktiske udøvelse af magten har dog ikke 
mange lighedspunkter med de traditionelle monar-
kiske skikke, vi kender fra vores egen verden, hvor 
kongen regerer uindskrænket over hele sit folk.

I stedet er tilværelsen i Gothia kendetegnet ved de 
gamle norrlandske traditioner for lokalt selvstyre. 
Befolkningen lever i små samfund, hvor man tager 
vare på sig selv og sine nærmeste, og selv udpeger sit 
overhoved.

Folket er ganske vist aldrig i tvivl om, hvem deres 
konge er, men størstedelen af dem vil aldrig nogen-
sinde hverken få kongen at se eller opleve at blive 
genstand for hans dekreter - hverken direkte eller 
indirekte.

Kongens primære formål er at sikre ro og stabilitet 
i riget, navnlig ved at beskytte det mod udefrakom-
mende fjender. Lykkes kongen med det, er folket 
generelt tilfredse med deres regent.

I dagligdagen er det landets 4 lensherrer, der udgør 
den primære magtfaktor i Gothia. De råder uind-
skrænket over deres lener, og det er navnlig dem, 
befolkningen vil opleve at blive regeret af.

Lensherrerne står for al opkrævning af skatte i lan-
det, og afgiver da blot en del af deres opkrævninger 
til kongen.

Det er også lensherrerne, som mønstrer hovedpar-
ten af landets hærstyrker og dermed sikrer kongen 
at have en hær til rådighed, når fjender truer.

Hvis en konge er død, og en ny skal vælges, er det 
ligeledes lensherrerne, der udpeger den nye konge, 
og oftest er det en af de siddende lensherrer, der 
ender på tronen.

For at kunne varetage sin position, er kongen i det 
hele taget afhængig af lensherrernes opbakning, og 
vil derfor meget ofte følge deres opfordringer.

Den langt væsentligste autoritet i riget ligger der-
med hos lensherrerne og kun i begrænset grad hos 
kongen.

Der er ingen særlig tradition i Gothia for at lade 
kongetitlen gå i arv. Igennem årene har navnlig 
slægten Sarrasin dog været nært forbundet med kro-
nen. Landets første konge var af denne familie, og 
siden har landet haft flere konger fra Sarrasin-slæg-
ten end nogen anden.

I modsætning til andre monarkier, hvor kongen 
anses for at være særligt udvalgt af guderne og der-
for besidder en særlig religiøs autoritet, så er man 
i Gothia meget ligefremme omkring, at kongen er 
udpeget af lensherrerne og dermed kun har den 
autoritet, som kongen selv kan mønstre.

Den nuværende konge er Erik Ahrenfelt, der har 
siddet på tronen siden år 21 EH.

Han er kendt som en stærk og fornuftig konge, 
der nyder bred opbakning hos både adelen og den 
jævne befolkning.

Kongens regeringstid har dog været præget af kon-
flikter med de omkringliggende riger.

Det var i høj grad Paraviens indflydelse, der skaffe-
de Erik Ahrenfelt kronen, men frem for at kvittere 
med den loyalitet, som Paravien utvivlsomt havde 
forventet, nægtede han dem nogen indflydelse ved 
hoffet overhoved.

Folket holder meget af kongens resolutte adfærd, 
hvor man aldrig kan være i tvivl om, at han sætter 
Gothias interesser over alle andres.

Det har dog også givet ham skæret af at være en 
noget ensporet og trodsig regent, som utvivlsomt 
har bidraget til, at landet nu befinder sig i krig med 
Paravien og Narabond.

Udover kongen og lensherrerne har De Sande 
Guders kirke en betydelig autoritet i riget. Befolk-
ningen er stærkt religiøse og ser kirkens overhoveder 
som naturlige lederskikkelser i hverdagen.

Befolkningen i Gothia har en særlig forkærlighed 
for guden Nimar, og hans præster er hævet over de 
øvrige gejstlige i landet.

I modsætning til resten af præsteskabet har Nimar-
kirken en fast position ved hoffet, og de medun-
derskriver typisk på de af kongens love, der berører 
religiøse anliggender.
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Religion
Hvor Gothias befolkning i mange henseender er 
splittet mellem påvirkningen fra Norrland og de 
mere nyskabende riger som Narabond og Paravi-
en, så ser man ingen af den slags splittelse, når det 
kommer til deres religiøse tendenser.

Folket har entydigt og helhjertet taget De Sande 
Guder til sig, og de tolerer kun i yderst begrænset 
omfang andre religioner at praktisere deres skikke i 
landet.

Blandt adelen og i de højere samfundslag anses det 
for uciviliseret og helt utænkeligt, at man skulle 
følge andre religioner.

Også blandt den jævne befolkning ligger læren om 
De Sande Guder stærkt forankret i tilværelsen. I vis-
se af landets mere fjerntliggende områder, navnlig 
de dele af Hartandalen, som støder op til Norrland, 
bliver åndetroen dog stadig praktiseret.

Kong Erik Ahrenfelt har meget tydeligt tilkendegi-
vet, at han - selvfølgelig - er en gudfrygtig tilbeder 
af De Sande Guder.

Han har anlagt den linje i landet, at han ganske vist 
ikke vil forfølge tilhængere af andre religioner, men 
at han forventer, at folket enten tilbeder De Sande 
Guder eller i modsat fald er meget tavse omkring, 
hvem de da retter deres bønner mod.

Af alle De Sande Guder har Gothias folk traditio-
nelt altid følt sig særligt knyttet til Nimar. Der er 
noget ved hans vise og retfærdige, men også hårde, 
facon, som altid har tiltalt dem.

Et groft skøn vil lyde på, at der i Gothia er indvidet 
lige så mange templer til Nimars ære som til alle de 
øvrige guders tilsammen.

Når man i Gothia taler om ’kirken’ og ’præsterne’, 
er det derfor ofte underforstået, at man taler om 
Nimars kirke og præster.

Af samme årsag forvaltes al religion i landet hoved-
sageligt fra Nimars tempel i Kongsvig, der bærer 
navnet Den Hvide Panteon. Nimarkirken er under 
ledelse af ypperstepræst Hector de la Vero, der er en 
særdeles magtfuld skikkelse.
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Relationer
Tilværelsen i Gothia har til alle tider været kende-
tegnet ved landets placering i brændpunktet mellem 
flere andre omkringliggende riger.

Man har måttet indrette sig efter at holde sig på god 
fod med dem alle, både for at sikre sin egen over-
levelse, men også for at kunne lukrere på landets 
fordelagtige handelsposition.

Befolkningen har ikke kunnet tillade sig at være 
kræsne med deres venskaber, og man vil opleve den 
noget særegne tendens i Gothia, at folket meget 
hurtigt forsoner sig med deres fjender, ofte nærmest 
mens krigen stadig verserer.

Forholdet til de omkringliggende riger kan med en 
vis rimelighed sammenlignes med et søskendefor-
hold med Gothia i rollen som det yngste barn.

Landet udgør ikke nogen nævneværdig trussel mod 
de øvrige, men formår gennem list, diplomati og en 
god portion stædighed ofte at slippe godt fra selv de 
værste konflikter.

Norrland

Nordvest for Gothia finder vi det norrlandske folk, 
som størstedelen af gotherne kan føre deres slægts-
linjer tilbage til.

Man ser stadig mange og tydelige spor af den 
norrlandske kultur i Gothia, og de to folkeslag er 
traditionelt altid kommet godt overens.

På en del områder har gotherne dog vendt deres 
søskendefolk ryggen, blandt andet ved at tage De 
Sande Guder til sig, så en fuldstændig hjertevarm 
relation finder man ikke mellem rigerne.

Paravien

Mod sydvest ligger det paraviske rige, som sammen 
med Norrland har haft den største kulturelle indfly-
delse på Gothia.

Det er fra Paravien, man har tillært sig de ædle 
ridderidealer, som store dele af det gothiske sam-
fund er bygget op omkring, og mange højtstående 
gothere har fået deres uddannelse i Paravien.

Generelt har man i Gothia altid set op til Paravien 
som et ideal til efterlevelse.

Under kong Erik Ahrenfelts styre er relationen dog 
kølnet gevaldigt af, og i år 28 EH indgik Paravien 
tilmed i en alliance med Narabond og indledte en 
regulær erobringskrig i Gothia, der stadig verserer, 
og som har ført til en udtalt modvilje.

Narabond

Mod øst ligger Narabond, som man har typisk haft 
et godt og konstruktivt forhold til i Gothia.

Sammen med Norrland og Paravien betragtes det 
som et af de riger, der har været med til at forme 
Gothia. Navnlig har handelen mellem gothere og 
narabonere været en kilde til stor velstand.

Efter at Narabond indgik i et forbund med Paravien 
og krydsede landets grænser med sin hær i år 28 
EH, er relationen til Narabond dog blevet alvorligt 
forværret.

Santillia

Nordøst for Gothia findes skovelvernes rige, Santil-
lia.

Den ældgamle elverskov grænser helt op til Gothias 
land, og der er stadig uenighed om hvilke dele af 
skoven, der tilhører de respektive racer.

Særligt i Ahrenfelt len ser man en del til elverne, ef-
tersom skovene i lenet huser store flokke af vildelve-
re. De er dog sky og omgås kun nødigt mennesker, 
så både handel og øvrig kontakt mellem racerne er 
begrænset.

Darkonien

Nord for Gothia ligger dværgenes rige, Darkonien.

Kontakten mellem de to riger har altid været noget 
begrænset. Dværgene er sky, og Gothia har selv 
kyndige smede og rig adgang til jernmalm, så ingen 
af dem har følt et behov for at række ud.

Begge parter respekterer dog hinanden og har aldrig 
haft årsag til at strides, så når de endelig mødes, 
sker det typisk i fred og fordragelighed.
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det chatoNske  
imperium

liv, som de ønsker, så længe de bare underkaster sig 
kejseren, betaler deres skatter, og stiller soldater til 
rådighed for den imperiale hær.

Imperiet rummer dermed en stor variation i kultu-
rer og livsstile. Med tiden er mange af provinserne 
dog blevet så integrerede i riget, at folket har givet 
afkald på deres oprindelige kultur og nu betragter 
sig som chatonere.

Et altoverskyggende element ved den chatonske 
kultur er måden, hvorpå alt i Imperiet handler om 
at opretholde den enorme imperiale hær.

Hæren er landets store stolthed. Hver eneste borger 
i Imperiet har som sin fornemmeste pligt at støtte 
op om den og at bidrage efter bedste evne, så hæren 
kan fortsætte sin fremgang - enten ved selv at lade 
sig indrullere eller ved på anden måde at forsyne 
hæren med mad, udstyr eller arbejdskraft.

Samtlige familier i riget er forpligtede til at stille 
med mindst ét medlem til hæren, og der skelnes 
ikke mellem mænd og kvinder. Meget ofte melder 
hele familier sig dog frivilligt.

At være en del af hæren betragtes som overordent-
lig prestigefyldt, og intet overgår den status, som 
er forbundet med at blive optaget blandt hærens 
elitestyrker, legionærerne.

På trods af det evige fokus på hæren og dens behov, 
så lever de fleste chatonere dog en relativt fredelig 
og ubekymret tilværelse.

I det nordlige Niraham finder vi Det Chatonske 
Imperium på de åbne sletter mellem Emyr i vest og 
elverskoven Eislonien i øst.

Det er en højt udviklet kultur, der gennem århund-
reder har markeret sig som en af Nirahams største 
og mest fremtrædende militære magter.

År for år har chatonerne med vold og magt formået 
at udvide rigets grænser, og i mange år syntes der 
ikke at være nogen folkeslag på Niraham, som kun-
ne modstå de imperiale horder.

I de seneste år er Imperiet dog blevet presset fra 
flere sider, og de har måttet trække sig tilbage fra 
en række erobrede række i vest, navnlig Traegonn 
Sletten, hvilket har været et hårdt slag mod rigets 
selvopfattelse.

Krigslykken er således vendt for en tid, og Imperiet 
har sat deres erobring i bero, mens de forskanser 
landets grænser og genopbygger deres legioner.

I mellemtiden holder resten af Niraham vejret og 
venter med bekymring på, hvilket sagesløst land der 
næste gang bliver offer for den chatonske krigsma-
skine.

Imperiet består af en række provinser, som gennem 
tiden er blevet besejret og indlemmet i riget, og nu 
lever under chatonsk herredømme.

Livet i provinserne har dog ikke ændret sig meget i 
forhold til tiden før Imperiets indtog.

Chatonerne lader typisk befolkningen leve deres 
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Krigen når kun yderst sjældent ind i selve Imperiet, 
og så længe borgerne bare husker at ære deres gud, 
hær og kejser, kan de for det meste leve i fred og 
fordragelighed.

Rigets samlingspunkt er hovedstaden Chato, hvor 
kejseren har sit overdådige palads, og hvor al magt i 
riget udspringer fra.

Det fortælles, at alle veje i Imperiet har deres 
udspring i Chato, og at vand føres ind i byen fra 
hundredvis af akvædukter, sådan at byen spring-
vand og fontæner aldrig løber tør.

Kun en brøkdel af rigets beboere har nogensinde 
været i Chato, men ikke desto mindre florerer der 
fortællinger om byens vidundere blandt hele det 
chatonske folk.

Næstefter hæren er Chato landets største stolthed, 
og borgerne sætter en ære i at være del af et rige, der 
kan pryde sig af et sådant vidunder.

Som led i sin forherligelse af den chatonske kultur 
har Imperiet det klare mål, at riget konstant skal 
udvides med nye landområder.

Blandt chatonerne betragtes det som en storsindet 
gestus at optage fremmede kulturer i Imperiet. 
Derigennem får den uoplyste lokalbefolkning mu-
lighed for at blive kultiverede og dannede imperiale 
borgere.

Igennem sit store fokus på militære færdigheder har 
Imperiet gjort mange opfindelser, der har revoluti-
oneret krigskunsten, ligesom man også har udviklet 
og forbedret tidligere kendte discipliner.

Også klassiske videnskaber som mekanik, mate-
matik, metallurgi og lægekunst er højt værdsatte i 
riget, og selvom soldaterne anses for rigets fornem-
meste borgere, går man ikke af vejen for også at 
anerkende de smede og ingeniører, som bidrager til 
krigsførelsen.

De mere teoretiske discipliner som litteratur, filoso-
fi, musik og retorik er til gengæld ikke velsete.

Som chatoner lever og ånder man for rigets storhed, 
og borgere, som spilder tiden med humanistisk ævl, 
betragtes som snyltere og bliver straffet for deres 
dovenskab.

Projekt ’Skrigende Ørn’

I år 1179 EJ udløb der bud fra den daværende 
kejser Venedictos Rex om at iværksætte et nyt 
initiativ til Iorins ære.

Projektet blev givet tilnavnet ’Skrigende Ørn’ 
og skulle være et af de mest markante fremskridt 
indenfor krigsførelse.

Baggrunden var, at chatonerne igen havde været 
i krig med elverne, og kejseren var ærgerlig over 
de mange faldne soldater. Han havde derfor 
besluttet at bekæmpe ondskab med ondskab.

På hans bud blev der indfanget en stamme 
af elvere, som man anbragte i et reservat, og 
igennem de næste mange år udvalgte man sig de 
mest brutale og krigeriske af dem.

Gennem tortur og intensivt pres nedbrød man 
dem psykisk og tvang dem til at avle med 
hinanden, for derefter at udvælge sig de mest 
lovende af deres afkom.

Efter godt og vel 200 år havde man skabt en 
race af primitive, indavlede elvere, som ikke 
længere havde mange karaktertræk til fælles med 
deres racefæller.

Disse skabninger blevet givet navnet ’ildere’.

Deres hår var nu ofte skrigende rødt og deres 
tænder syleskarpe. De var aldeles blottet for em-
pati og reduceret til en nådesløs krigsmaskine.

Ildernes færdigheder i kamp var uovertrufne, og 
da man slap dem løs mod rigets fjender, overgik 
de enhver forventning.

Den dag i dag er ilderne stadig udbredte i 
Imperiets hær, og det betragtes som en velsignel-
se, at have en ilder ved sin side. Det er dog ikke 
uden fare, da de i kamp ofte har vanskeligt ved 
at kende ven fra fjende.

Til brug for avlsprogrammet indfanger imperi-
ets soldater stadig elvere, og mange steder rundt 
omkring i landet finder man hele reservater, 
hvor elvere opdrættes og kultiveres.
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Geografi
Det chatonske rige er enormt og dækker over et 
utal af kulturer og landområder, hvor befolkningen 
igennem tiden er blevet besejret for derefter at blive 
indlemmet i det hastigt voksende rige.

Indadtil er provinserne stadig selvstyrende, og de 
lokale lensherrer har en stor magt over deres befolk-
ning.

Provinsernes eneste større forpligtelser går ud på at 
betale en årlig skat til Chato, samt at støtte legi-
onerne og konstant stille deres bedste soldater til 
rådighed.

Til gengæld nyder provinserne da godt af kejserens 
velvilje og modtager beskyttelse fra den imperiale 
hær.

Chatonien

I Imperiets centrum ligger stadig den lille provins, 
som hele riget i sin tid udsprang af, Chatonien.

Denne region har eksisteret i længere tid, end no-
gen optegnelse kan redegøre for, og den har en helt 
særlig mytisk betydning i Imperiet.

Chatonere, som er født og opvokset her, har en 
markant højere status end personer fra resten af 
riget, og de ser typisk sig selv som de mest sande 
chatonere.

Provinsen har i sig selv ikke nogen nævneværdig 
størrelse, og den bidrager heller ikke med ressourcer 
af relevans. Den skiller sig dermed primært ud på 
grund af sin historiske betydning.

Det er desuden her rigets hovedstad, Chato, er 
beliggende, og den omstændighed, at kejseren har 
til huse i provinsen, bidrager kun yderligere til at 
fremhæve dens status.

Ravensburg

Mod nordvest i Imperiet finder vi provinsen Ra-
vensburg. Det er en feudalt opbygget provins, der 
reelt består af adskillige hundrede mindre lener med 
hver deres lokale herremænd.

Imperiets bedste håndværkere kan findes i Ravens-
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burg, og provinsen er hjemsted for en omfattende 
våben- og rustningsproduktion.

De mange kvalitetsprodukter bliver eksporteret til 
resten af riget, og ikke mindst til Chato selv, hvor 
der altid er brug for mere materiel til hæren.

Ravensburgerne er stolte folk, der mener at de er 
bedre end stort set alle andre. Er der konkurrencer 
eller lege, kan man være sikker på, at Ravensburg 
gør en dyd ud af altid at ligge forrest.

Herudover er de kendt som ærekære folk, der aldrig 
lader en fornærmelse gå ustraffet forbi.

Kulturen i Ravensburg har i det hele taget skabt en 
befolkning af hårde og kontante folk, der foretræk-
ker at tale med næverne frem for med ord.

Gela

Provinsen Gela befinder sig i det sydøstlige hjørne 
af Imperiet.

Området er kendt for sin eksport af fødevarer til 
resten af riget, og de udmærker sig især ved deres 
produktion af oliven, ost og keramik.

Klimaet i Gela er varmt og tørt, og jorden er over-
ordentlig frugtbar. Det er stort set ligegyldigt, hvad 
man planter i Gela, så spirer det.

Befolkningen kaldes gelanere, og de er kendt i 
resten af Imperiet som meget disciplinerede og 
hårdtarbejdende folk.

Kulturen er i det hele taget kendetegnet ved, at man 
lever en velorganiseret tilværelse domineret af regler 
og reglementer, som man sætter en ære i at følge til 
punkt og prikke.

Af samme årsag er gelanerne frygtindgydende i krig. 
De er kendte for aldrig at flygte fra en kamp og 
for deres særlige tradition med at kæmpe tavse og 
resolutte.

Hipunia

Dette område befinder sig hovedsageligt langs de 
store bjergkæder i nord og nordøst, og befolknin-
gen består af et utal af klaner, der hver er bygget op 
omkring en eller flere familier.

Disse familier ligger konstant i konflikt med hinan-
den, og det er almindeligt kendt, at de stridslystne 
hipunere finder stor glæde ved at holde en strid i 
live så mange år som muligt.

Folkene her er stolte, barske bjergfolk, der lever me-
get isoleret fra resten af Imperiet. De har det bedst 
med bare at passe sig selv og foretrækker at lade 
resten af verden gå sin gang.

Hipunernes tro på Iorin er dog urokkelig, og de 
anser det for en stor ære at sende deres unge mænd 
og kvinder af sted for at kæmpe, og også gerne dø, i 
Iorins ære.

På trods af deres til tider meget krigeriske natur, er 
hipunerne også et poetisk folkefærd, der holder af 
at samles om bålet for at fortælle historier og synge 
sange fra fortiden.

Provensielle des Canard

I de sydvestlige dele af Imperiet finder vi Provensiel-
le des Canard.

Det er den mest kultiverede af de chatonske provin-
ser. Befolkningen er umådeligt snakkesalige, brov-
tende og notorisk kendte for at følge deres hjerter 
mere end deres hjerner.

Canard er hjemsted for store vinmarker, og den 
bedst kendte af deres vine er den legendariske cana-
riske kirsebærvin, der bliver brygget i flere hundre-
de varianter og solgt i hele Imperiet.

Det centrale Canard er gennemkrydset af floder og 
åer, der gør området frodigt og smukt. Ingen bor-
gere i Imperiet elsker deres provins i lige så høj grad 
som canarierne, og de er altid klar til at forsvare den 
til døden.

Imperiet har dog også haft sit hyr med de uregerlige 
canariere, som lider af en betydelig frihedstrang og 
ikke er meget for at leve efter andres regler.

Traegonn Sletten

Af alle de folkeslag, som Imperiet igennem årene 
har forsøgt at indlemme i riget, så har traegonerne 
været de mest ukuelige.

Traegonn Sletten ligger i den sydvestlige del af Im-
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periet og var indtil år 13 EH en del af Provensielle 
des Canard.

Imperiet havde dog aldrig for alvor formået at 
tvinge traegonerne til underkastelse. De er et stolt 
rytterfolk med dygtige krigere, som hellere går i 
døden med oprejst pande end lever et liv i trældom.

I de år, hvor provinsen var under Imperiets herre-
dømme, så man sig derfor godt tilfreds med blot 
at anlægge en række vagttårne langs de større veje 
i provinsen. Herudover lod man i det store hele 
traegonerne passe sig selv.

Under en krig mod Emyr blev Imperiet imidlertid 
trængt tilbage fra provinsen, og traegonerne benyt-
tede anledningen til at starte et storstilet oprør.

Imperiet mistede dermed kontrollen over Traegonn 
Sletten, som overgik til at være under Emyrs herre-
dømme.

Selvom nederlaget var en skamplet på Chatos ære, 
så har man dog heller ikke savnet det besvær, men 
plejede at have med traegonerne, og har derfor hel-
ler ikke haft travlt med at generobre provinsen.

Gorrtzi

I den østlige del af Imperiet ligger bjergkæden, som 
man i Chato omtaler som Gorrtzi, og som på resten 
af Niraham er kendt under navnet Dom Gorr.

Her havde en række dværgeklaner deres hjem under 
bjergene, og det var i umindelige tider den største 
bosættelse af dværge på Niraham udenfor Darkoni-
en.

Chatonerne og dværgene havde stor respekt for 
hinanden. Der fandt en omfattende handel sted 
mellem de to riger, og et stort antal dværge indgik 
også i Imperiets hær. 

Som led i krigene mod vest trak Imperiet imidlertid 
hære ud af de østlige regioner, og over tid blev sort-
blodsfolk fra Rustbjergene mere dristige og foretog 
flere angreb på Dom Gorr.

I år 26 EH blev en stor del af dværgenes hær ud-
sendt fra Dom Gorr, og forlydender vil, at der fandt 
et store slag sted, mens hæren var ude. Siden år 28 
EH har ingen hørt livstegn fra Dom Gorr.

Den chatonske kejserrække

19 EJ - 391 EJ Chato Rex

391 EJ - 611 EJ Acrisus Rex

611 EJ - 619 EJ Ingen kejser

619 EJ - 879 EJ Idaeus Rex

879 EJ - 1041 EJ  Polydamas Rex

1041 EJ - 1263 EJ Venedictos Rex

1263 EJ - 8 EH  Gaius Rex

8 EH - nu Anatol Rex

Imperiets kolonier

Imperiet har altid gjort sig store bestræbelser på at 
udvide riget med nye provinser.

Visse områder ligger dog for langt fra Chato til at 
kunne integreres i riget, og de er i stedet blevet gjort 
til vasaller under ledelse af en lokal chatonsk magi-
strat.

Af alle rigets vasaller er Imperialt Zara’bash og Im-
periet Bang Tei nok de bedst kendte.

Begge kom under Imperiets kontrol for ca. 50 år 
siden og blev konstant fremhævet som eksempler på 
Chatos storhed og magt.

Der blev hvert år importeret store mængder guld, 
silke og ædelstene derfra, og kolonierne var i mange 
år nogle af de største kilder til rigdom i Imperiet.

I år 27 EH formåede Zara’bash imidlertid at tilba-
geerobre det område, der havde været under impe-
rial kontrol. Zaraberne brændte i den forbindelse 
demonstrativt alle chatonske bebyggelser ned, gerne 
mens de chatonske magistrater og soldater stadig 
befandt sig inden i dem.

Herefter gik der ikke længe, før Imperiets kontakt 
med kolonien i Bang Tai også pludselig ophørte.

Det var et stort prestigetab, men Imperiets krigslyk-
ke har de seneste år været nedadgående, så der har 
ikke været gjort bestræbelser på at generobre om-
råderne, og både Imperialt Zara’bash og Imperialt 
Bang Tai anses nu for tabte.
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Styre
Det Chatonske Imperium er kendetegnet ved at 
være et strengt hierarkisk samfund, hvor al magt 
udspringer af rigets kejser.

Kejseren er udvalgt af guden Iorin selv, og hans ord 
kan derfor ikke fornægtes eller betvivles.

At sætte sig op imod kejseren er det samme som at 
gøre oprør mod Iorin, og for sådan en forbrydelse 
kan der kun være én straf: Døden.

Udover kejseren findes der kun de autoriteter i 
riget, som på den ene eller anden måde kan udle-
de deres magt fra kejseren, enten ved selv at være 
udpeget af ham eller ved at være givet deres position 
af andre kejserligt udpegede autoriteter.

Imperiets nuværende hersker er kejser Anatol.

Ingen kender ophavet til de chatonske kejsere, men 
deres slægtslinje er kendetegnet ved, at kejserne og 
deres efterkommere lever et umådeligt langt liv, ofte 
på flere hundrede år.

De ældes dog også tilsvarende langsomt, og til trods 
for sin alder skulle kejseren derfor stadig kun frem-
stå som dreng.

Kejser Anatol omtales derfor i den brede befolkning 
som ’Barnekejseren’.

Uanset sin alder så har Anatol vist sig som en kom-
petent regent, og Imperiet har vundet mange store 
sejre under hans styre.

Det er dog kun et absolut fåtal af chatonerne, som 
nogensinde har set kejseren eller i det hele taget 
været i hans nærvær. 

Kejseren opholder sig konstant på sit palads i Chato 
og begiver sig stort set aldrig ud blandt folket. Her 
er han omgivet af bureaukrater, der sørger for at 
skrive hvert eneste af hans ord ned og videreformid-
le kejserens vilje til resten af riget.

Der er et rend af budbringer, som døgnet rundt 
løber ud fra paladset i Chato med befalinger fra 
kejseren. Disse budbringere er kejserrigets effektive 
nervebaner, og at lægge hånd på dem straffes med 
døden.

I Kejserriget blev jeg født

I Kejserriget blev jeg født

Huzzah! Huzzah!

For Kejserens vilje vil jeg dø

Huzzah! Huzzah!

Hold Fanen højt for Kejserens sag

Vi kæmper indtil dommedag

Når Kejserens soldater går i krig

I Iorins navn går vi i krig

Huzzah! Huzzah

For ære, blod og disciplin

Huzzah! Huzzah

Hold Fanen højt for Kejserens sag

Vi kæmper indtil dommedag

Når Kejserens soldater går i krig

For Rigets ære kæmper vi

Huzzah! Huzzah

Med stålsat blik marcherer vi

Huzzah! Huzzah!

Hold Fanen højt for Kejserens sag

Vi kæmper indtil dommedag

Når Kejserens soldater går i krig

Tekst: Einherjerne

Melodi: When Johnny Comes  
Marching Home
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Den rent praktiske udmøntning af kejserens vilje 
sker fortrinsvist igennem de enorme chatonske hær-
styrker. De er hjørnestenen i al organisering af riget, 
og uden dem ville intet kunne hænge sammen.

Udover at føre konstante erobringskrige mod ydre 
fjender er hæren også ansvarlig for at opretholde lov 
og orden indenfor Imperiets grænser, og herunder 
sikre at kejserens bud bliver overholdt.

Stort set alle lokale magistrater er desuden pensio-
nerede legionærer, der har tjent Imperiet med ære 
og som belønning har modtaget en betydningsfuld 
position i samfundet.

Derigennem sikrer man, at det også ude omkring 
i landet kun er loyale chatonerne, der har noget at 
skulle have sagt.

Udover de verdslige magter så har Iorins kirke og 
præster også en fremtrædende, magtfuld rolle i 
Imperiet.

Kejseren beror sin magt på guden Iorin selv, og 
enhver borger i riget er forpligtiget til at underkaste 
sig både sin kejser og gud.

Allerede fra de er helt unge, lærer alle børn Iorins 
katekismus, og frem til de dør, hylder rigets borgere 
deres gud betingelsesløst.

I dagligdagen agerer præsteskabet som kejserens 
stedfortrædere, og de har en meget stor autoritet. 

Udover at agere som lovbringere og dommere så 
har de vidtgående inkvisitoriske beføjelser, og om 
nødvendigt påtager de sig også rollen som bødler 
for kejseren.

Størstedelen af deres tid bruger præsterne dog på at 
sikre folkets tilbedelse af Iorin, og de har for vane at 
se igennem fingre med mere verdslige forbrydelser, 
der ikke angår religiøse forhold.

Når alderen begynder at indhente den chatonske 
kejseren, vil han udse sig de mest begavede unge 
i riget og blandt disse udpege sig en yndling, som 
han tager til sig og oplærer.

Ved kejserens død vil hans sidste handling på Nira-
ham være, at overdrage sine guddommelige kræfter 
til den udkårne arvtager, som herefter overtager 
rigets trone.
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Religion
Siden Det Chatonske Imperium opstod, har der 
kun været tilbedt én gud i riget: Iorin.

Han er en streng og krævende gud, som forventer, 
at folket tilbeder ham ubetinget og gør deres ypper-
ste for at udbrede hans lære.

Den chatonske Iorin-tro tillader ikke nogen form 
for tilbedelse af andre guder.

I chatonernes øjne er Iorin almægtig. Det er ham, 
der har skabt alt som findes, og alt, hvad der sker på 
Niraham, er et udslag af hans vilje.

Der kan intet være udover Iorin, og for chatonerne 
er alle andre overnaturlige skabninger derfor også 
enten falske guder eller dæmoner.

Et væsentligt led i begrundelsen bag chatonerne evi-
ge erobringskrige skal findes i en oprigtig opfattelse 
af, at de dermed befrier verdens folk for de afguder, 
som de er blevet forledt af.

Troen på Iorin praktiseres overordentlig strengt i 
riget, og præsteskabet sørger nidkært for, at folket 
husker at skænke Iorin al den ære og anerkendelse, 
som han er berettiget til.

Ingen chatonerne må nogensinde tvivle eller sætte 

spørgsmålstegn ved Iorin.

Udover at afholde gudstjenester har præsterne der-

for også et tungt ansvar for at holde øje med deres 

folk og sørge for at rette de personer ind, som måtte 

være blevet svage i troen.

Religiøse doktriner bliver, som alt andet i riget, 

fastlagt og udsted i Chato. Her sidder der højt be-

læste teologer og diskuterer, hvordan Iorins ord skal 

fortolkes.

Også når det kommer til religiøse anliggender, er 

kejserens ord afgørende. I praksis bliver størstedelen 

af de religiøse doktriner dog fastsat af et præsidium 

af kardinaler, som kejseren har udpeget.

Kardinalerne forvalter desuden Iorins inkvisition, 

som tager sig af den mere hårdhændede afstraffelse 

af chatonere, der afviger fra den rette lære.

Når Chatos hær drager i krig, vil det altid være med 

Iorins velsignelse og ledsaget af hans præster.

Udover at velsigne soldaterne, står præsteskabet side 

om side med hæren i kamp. Blot fordi præsterne 

har viet deres liv til Iorin, betyder det ikke, at de 

skånes for militær tjeneste. Tværtimod forventes de 

at være foregangseksempler og er derfor mindst lige 

så kampduelige som de almindelige legionærer.
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Relationer
Den chatonske historie har været præget af konstan-
te erobringskrige så langt tilbage, som nogen kan 
huske.

At udvide landets grænser ligger så stærkt indlejret 
i den chatonske kultur, at der ikke er nogen måde, 
man kan have det ene uden det andet.

Det Chatonske Imperium er lyset og ser det som 
sin hellige pligt at bringe resten af Nirahams folke-
slag ud af mørket.

I de omkringliggende riger har man dog svært ved 
at se velsignelsen i Chatos herredømme, og resten af 
Nirahams forhold til chatonernes er derfor præget 
af en betydelig modvilje.

Emyr og Kamirr

Mod vest støder Imperiet op til de to riger Emyr og 
Kamirr, som har et tæt militært forbund.

Så længe nogen kan huske, har Imperiets hære 
bekæmpet Emyr på landjorden, mens flåden har 
måttet strides med Kamirr til vands.

Som et af de eneste riger på Niraham har Emyr 
formået at byde Imperiet værdig modstand på slag-
marken.

Uanset at de er et underlegent folkeslag, kan Impe-
riet derfor ikke sige sig fri for en udtalt respekt for 
Emyr og deres militære kunnen.

Narabond

Efter en række nederlag mod Emyr valgte Imperi-
et at fortsætte deres erobringstogter i det vestlige 
Niraham ved at drage nord om Kuldens Mur og ind 
i Narabond gennem Dragegabet.

Man underlagde sig hurtigt store landområder, 
og siden Narabond aldrig formåede at etablere et 
egentligt forsvar, stødte man kun på spredt og spo-
radisk modstand.

Da de erobrede områder dog kun havde få ressour-
cer og ringe strategisk betydning, trak man solda-
terne ud igen og har ikke siden anset Narabond for 
værdigt at skænke yderligere opmærksomhed.

Eislonien

Sydøst for Chato findes højelvernes skov Eislonien. 
Elvere er en underlegen race, som ikke har nogen 
nævneværdig eksistensberettigelse på Niraham.

Chatonerne ser det derfor som en selvfølge at rydde 
skoven for skadedyr og bruge dens træer til skibe og 
krigsmaskiner.

Højelverne har dog bidt fra sig, og mange legio-
nærer er faldet til forræderiske bagholdsangreb i 
elvernes skove, så med tiden har Imperiet lært at gå 
forsigtigt til værks.

Traegonn Sletten

I år 13 EH foretog Emyr et storstilet fremstød og 
havde held til at fordrive Imperiet fra Traegonn 
Sletten, der var en notorisk uregerlig del af Provin-
sielle del Canard.

Nederlaget svier stadig, men i Chato finder man 
dog en vis trøst ved tanken om, at det nu er Emyr, 
der må døjes med de kontrære traegonere, der be-
folker området.

Norrland

Mod nordvest støder Det Chatonske Imperium op 
til den tidligere norrlandske provins, Dragegabet.

Selvom de er stærke krigere, har norrlændingene 
aldrig været synderligt organiserede, så da Imperiet 
skulle bruge en adgangsvej nord om Kuldens Mur, 
var det en smal sag at underlægge sig Dragegabet.

Eftersom norrlændingene konstant gjorde oprør og 
nægtede at underkaste sig Iorin, blev der foretaget 
udrensninger af illoyale elementer, hvilket synes at 
være faldet norrlændingene for brystet.

Zara’bash

Indtil for nyligt havde Imperiet en stor og velfun-
gerende vasalstat i det nordlige Zara’bash på den 
anden side af Kamirrhavet, som bragte store rig-
domme hjem til Chato.

Ved et oprør i år 27 EH formåede zaraberne imid-
lertid at tvinge Imperiet ud af landet, hvilket var et 
stort prestigetab, man stadig ikke har tilgivet.
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emyr

Centralt placeret i det nordlige Niraham finder vi 
riget Emyr.

Det er et struktureret og velorganiseret land, hvis 
befolkning værdsætter idealer som grundighed og 
disciplin over alt andet.

Mere end noget andet er Emyr dog kendt i sin om-
verden for den måde, hvorpå militæret prioriteres 
over alt andet i landet, og hele kulturen er indrettet 
efter at understøtte rigets hær.

For at fremme hærens bevægelighed er der blevet 
anlagt utallige veje tværs gennem riget, og hele 
bjerge er blevet udgravet for at gøre dem så lige og 
jævne som overhoved muligt.

Også den jævne befolkning nyder godt af disse veje, 
og de er kendetegnende for Emyrs stålfaste princip-
per for rigets organisering.

Samme overdrevne effektivitet går igen i alle andre 
dele af Emyrs samfund. Alt er nøje planlagt, tilrette-
lagt og udført, og hvert eneste lille bestanddel er et 
led i en større overordnet plan.

Selv de jævne bønders marker er perfekt rektangu-
lære, og det bliver nøje reguleret, hvad der dyrkes 
hvor, for at sikre det højest mulige udbytte.

I omverdenen har man for vane at kommentere i 
humoristiske vendinger, at selv søerne er firkantede 
i Emyr.

Alle disse bestræbelser har det klare formål at sikre, 
at landets hær til alle tider er velforsynet og udrustet 

efter bedste evne.

For at sikre soldater til hæren finder man også utal-
lige krigsakademier i Emyr, hvor samtlige af landets 
drengebørn bliver sendt til som 5-årige for både at 
lære at kæmpe, men også læse, skrive og regne.

Kun de bedst kvalificerede får lov til at blive på aka-
demierne, og over tid bliver de utilstrækkelige elever 
sendt tilbage til deres forældre i skam.

Det er en stor ære at blive udlært fra akademierne 
og indgå i Emyrs hær. Soldaterne har da også høj 
status i riget og nyder stor anerkendelse blandt 
folket.

Kulturen i riget tilsiger desuden, at dem, der ikke 
selv kan indgå i hæren, i stedet må tjene den bedst 
muligt ved at sørge for at understøtte og forsyne 
tropperne.

Størstedelen af landets befolkning bor i landsby-
samfund og mindre byer, hvor de mestendels er 
beskæftiget med landbrug, håndværk eller andre 
former for produktion.

Hæren har mange munde at mætte og en konstant 
mangel på våben og rustninger, så landets arbejds-
kraft er dedikeret til at opfylde de behov. Især er 
kyndige våbensmede højt skattede og bliver hentet 
til Emyr fra hele resten af Niraham.

For at tilfredsstille smedenes behov er der anlagt mi-
nekolonier for foden af Kuldens Mur, hvorfra man 
udvinder jernmalm i store mængder.
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Med dette udtalte fokus på rigets militær kan det 
næppe undre, at man i Emyr skyer personer, der 
ikke bidrager med håndgribelige resultater.

Man finder ikke mange filosoffer eller akademiske 
tænkere i landet, og vismænd anses kun for nyttige, 
hvis de forstår sig på militær strategi eller kan give 
indblik i fjenders tankemønstre.

Af samme årsag har samfundet i Emyr længe haft 
en tendens til at sakke kulturelt og videnskabeligt 
bagud i forhold til de omkringliggende riger.

Til gengæld har man gjort store militære fremskridt, 
så i Emyr nu finder nogle af Nirahams bedste våben 
og rustninger, samt sofistikerede krigsmaskiner, som 
alle andre lande både frygter og skeler misundeligt 
til.

På grund af den udbredte ringeagt for svage og 
tænksomme individer er troldmænd aldrig blevet 
gjort til en del af militæret i Emyr, og man betragter 
magikyndige med stor mistro.

I det hele taget foragter befolkningen i Emyr alt 
overnaturligt og har ingen hæmninger ved at erklæ-
re folk for kættere og brænde dem på bålet.

Det er således et skeptisk og på sin vis lettere tilba-
gestående folkeslag, man finder i Emyr.

Folket nyder dog også umådelig stor anerkendelse 
for deres krigskundskaber og umådeligt velfunge-
rende produktionsapparat.

I store dele af Niraham har man derfor fået for vane 
at hyre soldater fra Emyr til ikke bare at træne sine 
hære, men også til at udvikle og forbedre sin infra-
struktur.

Uanset hvad man i øvrigt måtte synes om den noget 
simple livsstil, kan ingen fornægte de resultater, som 
landet har opnået, og Emyrs navn omtales både i og 
udenfor landet med respekt.

I år 23 EH blev Emyr dog draget ind i en skæbne-
svanger krig mod Narabond i vest, som påførte lan-
det de største tab i nyere tid og stadig plager folkets 
selvopfattelse i dag.

En opslidende borgerkrig i Narabond havde svæk-
ket både kongemagten og landets militær, og i 
Emyr så man nu en mulighed for at vinde sine gam-

Den traegonske forbandelse

Igennem de seneste år har Emyrs selvopfattelse 
lidt nogle betydelige knæk.

Landets placering mellem de to krigsførende 
nationer, Narabond i vest og Imperiet i øst, 
har altid sat de militære styrker i Emyr på store 
prøvelser.

Man har dog historisk haft held med at trække 
sig sejrrig ud af konflikterne eller som mini-
mum formået at opretholde status quo.

Siden Himmelkrigene har Emyr været under 
konstante angreb fra Det Chatonske Imperium, 
men har hver gang formået at holde stand.

I år 13 EH kunne Emyr ikke bare tvinge Im-
periets hær tilbage, men forfulgte den også langt 
ind på imperialt territorium.

Støttet af den oprørske lokalbefolkning, traego-
nerne, havde Emyr held til at påføre chatonerne 
en række sviende nederlag, som førte til, at 
Emyr til sidst havde tilkæmpet sig herredømmet 
over hele Traegonn Sletten.

Det var en stor sejr, som blev fejret overalt i 
Emyr. Snart måtte man imidlertid erkende, at 
det var et tveægget sværd.

Emyr havde overstrakt sine militære forsynings-
linjer og måtte nu kæmpe en vanskelig forsvars-
kamp langt hjemmefra for at holde chatonerne 
ude af området.

Samtidig begyndte den lokale befolkning af 
traegonere at erkende, at den tidligere besæt-
telsesmagt blot var blevet erstattet af en ny, 
hvorefter konstante oprør brød ud.

Da man ikke kan tåle prestigetabet ved at 
trække sig tilbage fra Traegonn Sletten, er Emyr 
stadig i dag nødt til at have store militære styr-
ker i området for at sikre ro og orden.

Denne nødvendighed af at opretholde sin mili-
tære tilstedeværelse på Traegonn Sletten omtales 
nu som ’Den traegonske forbandelse’.
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le territorier øst for Akos-see tilbage - de områder, 
som i Narabond betegnes som Østlenet.

Det første stykke tid havde Emyr krigslykken på 
sin side, men da landets ældgamle fjende Zara’bash 
erfarede, at Emyrs tropper var ophængt både i 
Narabond og på Traegonn Sletten, indledte de en 
række plyndringstogter i det sydlige Emyr.

Man kæmpede nu pludselig krige på tre fronter og 
var nødt til at trække sin hære tilbage fra Østlenet. 
Narabond fulgte efter, og efter en række skæbnes-
vangre træfninger var Emyrs hær presset langt 
tilbage i sit eget land.

I år 27 EH var krigen nået til Elengarz i det vestlige 
Emyr. Byen var under belejring, og Emyrs kong 
Archibald var personligt rejst dertil med sin garde 
for at komme den til undsætning.

Under kampene blev kongen involveret i en vold-
som træfning, hvor han blev dræbt.

Emyrs hær trak sig, og i de følgende måneder kun-
ne man kun se til, mens Narabond underlagde sig 
store dele af det vestlige og nordlige Emyr.

Gradvist bevægede Narabonds hær sig ind i landet 
mod hovedstaden, Emyrendorf, og der blev gjort et 
sidste desperat forsøg på at standse dem ved byen 
Morkenfeldt.

Under kampen blev Narabonds dronning Tirri ramt 
i halsen af en pil og afgik ved døden. Det bragte 
kampene til ophør, og begge hære trak sig nu tilba-
ge, hvorefter en skrøbelig fred indtraf.

Narabonds hær var demoraliseret efter mange års 
krig, så de forlod størstedelen af de erobrede områ-
der, og begge parter holder sig for nu i ro.

Mens man i Emyr slikker sine sår og forsøger at 
genopbygge hæren, er Narabond til gengæld blevet 
involveret i nye stridigheder mod Gothia i vest.

Mange taler derfor i disse år om muligheden for at 
genoptage krigen, mens Narabond er optaget andet-
steds.

Narabonds dronning har imidlertid indgået en tæt 
alliance med Paravien, og griber de ind i konflikten 
på Narabonds side, har Emyr næppe nogen reali-
stisk udsigt til sejr.
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Geografi
Emyrs velorganiserede og gennemstrukturerede 
kultur går også igen i rigets geografiske inddeling.

Hver en centimeter af landet er blevet opmålt, regi-
streret og anvist den funktion, hvor det er til størst 
nytte.

Landet er inddelt i 3 regioner: Norengard, West-
feldt og Ostenwald.

I daglig tale betegnes regionerne af og til som lener, 
men da de ikke besidder nogen af de særpræg, der 
er kendetegnende for lener, skal begrebet tages med 
et gran salt.

Hver region skal i højere grad ses som et selvstæn-
digt led i den militære organisering af riget. Alle tre 
skal mønstre en armé til rigets hær og kunne holde 
den forsynet med både mandskab, materiel og 
forplejning.

Herudover er hver region ansvarlig for at forsvare 
sin del af rigets grænser mod ydre fjender.

Den enkelte region er ledet af en lensherre, hvis 
funktioner dog i højere grad minder om en gene-
rals. Lensherren skal sørge for at administrere ar-
bejdsfunktioner og logistik i sit len, sådan at lenets 
hærstyrker er forsynet bedst muligt.

Udover det formål har Emyrs lensherrer ikke i 
øvrigt nogen synderlig indflydelse på varetagelsen af 
lenets anliggender.

I stedet ligger det ansvar hos rigets jarler. Udover 

inddelingen i lener er Emyr også inddelt i 77 jar-
ledømmer, og alle daglige affærer i lenerne bliver 
varetaget af jarlerne.

Jarlerne står dermed for at opretholde ro og orden, 
og at sikre den jævne befolknings trivsel. Det er 
også jarlerne, som folket går til, hvis de vil have 
fældet dom i en strid.

Herudover anviser jarlerne, hvordan jorden skal ud-
nyttes, og fordeler befolkningen på de hverv, hvor 
der er behov for deres arbejdskraft.

I hvert jarledømme er desuden oprettet et akademi, 
hvor alle børn bliver sendt til i en tidlig alder, og 
hvor de bedste og mest talentfulde udvælges til at 
indgå i hæren.

Jarlerne udpeges enerådigt af kongen og bliver 
siddende så længe, kongen vurderer, at de bidrager 
tilstrækkeligt til riget.

Formår en jarl ikke at leve op til forventningerne, 
eller er kvaliteten af de soldater, som vedkommende 
sender til hæren, ikke tilstrækkelig, erstattes jarlen 
uden omsvøb af en ny.

Norengard

Norengard er den nordligste af Emyrs regioner. 
Den er i størrelse nogenlunde lige så stor som de 
to andre tilsammen, men er dog væsentlige tyndere 
befolket.

Regionen grænser op mod Kuldens Mur, hvor der 
for foden er anlagt minekolonier, hvorfra man ud-
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vinder store mængder jernmalm.

Landbruget i Norengard har svære kår, og be-
folkningen består derfor i meget høj af smede og 
håndværkere. Langt størstedelen af hærens materiel 
er produceret i Norengard.

Westfeldt

Den sydvestlige del af Emyr er et grønt og frodigt 
område, hvor befolkningen navnlig udmærker sig 
som bønder.

Området er overvejende fladt og har fremragende 
landbrugsforhold, så om sommeren er Westfeldt 
dækket af gyldne kornmarker, så langt øjet rækker.

Herudover har befolkningen gjort en dyd ud af at 
forædle kvæg, så det nu er både større og mere resi-
stent end noget andet sted på Niraham.

Endelig beskæftiger befolkningen sig også med 
alkymi og videnskab.

Ostenwald

Den sydøstlige del af landet, hvor Ostenwald befin-
der sig, er det sted i riget, der traditionelt altid har 
været udsat for flest krigshandlinger.

Regionen er derfor hjemsted for landets hær og 
huser en række enorme forsvarsværker, der skal 
beskytte landet mod fjender.

Herudover finder man også mange rige handelsbyer 
i området, og størstedelen af Emyrs kontakt til om-
verdenen sker igennem Ostenwalds handelslaug.

Kamirr

En opremsning af Emyrs regioner vil ikke være 
komplet uden også at nævne Kamirr.

Selvom Kamirr er et selvstændigt rige, så indgår det 
i et nært forbund med Emyr, og de emyrske konger 
har igennem næsten 1000 år haft en afgørende ind-
flydelse på de politiske beslutninger i Kamirr.

Emyr garanterer for Kamirrs sikkerhed og beskyt-
telse, mod at Kamirr til gengæld betaler en anseelig 
tribut og stiller sin flåde og dens besætninger til 
rådighed for Emyrs hær.

Styre
Emyrs styre er, som alt andet i riget, kendetegnet 
ved en stærk, centraliseret magtudøvelse, og den 
øverste autoritet i riget er den enevældige konge.

Kongens magt er uindskrænket, både politisk og 
militært. Den primære funktion for Emyrs kon-
gen er dog at være øverstbefalende for rigets hær i 
krigstid.

Når en konge dør, forsamles rigets jarler og vælger 
en ny konge, der regerer på livstid.

Der er ikke tradition for at have en egentlig kon-
geslægt i Emyr, og kongen vælges udelukkende på 
baggrund af sine personlige kvalifikationer og de 
bedrifter, som vedkommende har præsteret.

Som oftest udpeges der på forhånd en eller flere 
kandidater til tronen, hvis kongen er aldrende eller 
sygelig, sådan at riget aldrig vil stå uden ledelse i 
mere end nogle få dage.

Kandidaterne findes meget ofte blandt jarlerne, 
men det er efterhånden også blevet velset at lade en 
succesfuld lensherre eller fremtrædende officer fra 
hæren stå for valg.

Den nuværende konge er Marcus Richtenfeldt, der 
har regeret siden år 27 EH, hvor rigets tidligere 
konge faldt i kamp mod Narabond.

Hovedstaden i Emyr er den prægtige stad Emy-
rendorf, som er opkaldt efter rigets stifter og første 
konge.

Emyrendorf er dog først og fremmest et samlings-
punkt for informationer og koordinering af hærens 
aktiviteter, så byen minder i højere grad om et 
militært anlæg end en vanlig hovedstad.

Der er derfor også væsentlig færre normale borgere 
i selve Emyrendorf, end hvad man normalt ville se. 
De personer, som bor i selve byen, har meget ofte 
enten en praktisk funktion i forhold til hæren, eller 
er familie til befalingsmænd, der er udstationeret i 
Emyrendorf.

Byen huser også landets senat. I praksis har det dog 
hovedsageligt karakter af en rådssal, hvor kongen 
mødes med sine jarler hver tredje måned for at få 
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rapporter om rigets tilstand og diskutere aktuelle 

problemer.

Resten af tiden bruges senatet som et samlings-

punkt for jarler, magistrater og hærledere, hvor de 

arbejder på politiske og militære forordninger.

Intet dekret har effekt i Emyr, før kongen har god-

kendt det. I praksis sker al godkendelse, der ikke 

vedrører hærens forhold, dog af stedfortrædere, ofte 

en række betroede jarler, som forvalter rigets interne 

anliggender på kongens vegne.

Kongen er kun sjældent selv til stede i Emyrendorf, 

da han konstant er på farten for at tilse riget.

Derudover forventes det af kongen, at han skal 

være mindst lige så krigsduelig som sine soldater, og 

kongen bruger derfor også en god del af sin tid på 

at marchere med hæren og holde sine sværdkund-

skaber ved lige.

For udefrakommende kan det synes påfaldende, at 

Emyrs konge nedværdiger sig til at sove i mudderet 

med sine soldater på den måde.

Man må imidlertid holde sig for øje, hvordan hele 

Emyr er bygget op omkring landets militær, og 

hvordan kan man forvente, at en soldat vil gå igen-

nem ild og vand for sin konge, hvis ikke kongen er 

villig til at gøre det samme?

Disse traditioner medvirker til at fastholde et stærkt 

internt sammenhold i riget. Oprør og brud på 

hierarkiet er overordentlig sjældne, og kun én gang 

i Emyrs historie, for godt 500 år siden, er en konge 

blevet afsat med magt.

I Emyr ser man det som en ære at gøre sin pligt 

overfor samfundet, og selv den laveste borger har 

forståelse for, hvordan hans tjeneste bidrager til 

rigets storhed.

Kongen anses for den brik, der holder hele sam-

fundet sammen, og så længe kongen er stærk, så er 

riget det også.

På grund af den store respekt, som Emyrs konge 

nyder, kan han gå uhindret blandt folket uden no-

gensinde at behøve frygte for sin sikkerhed.

Den emyrske kongerække

566 EJ – 601 EJ Theodor Emyrendorf

601 EJ – 624 EJ Hardeper af Hecksfeldt

624 EJ – 683 EJ Marcus Morkenfeldt

683 EJ – 707 EJ Harkan Morkenfeldt

707 EJ – 709 EJ Heinrich Praetorium

709 EJ – 730 EJ Alaric Hestenmark

730 EJ – 765 EJ Roland Westfeldt

765 EJ – 804 EJ Ian Meiershaus

804 EJ – 811 EJ Ianus Praetorium

811 EJ – 852 EJ Mark Zahlendorf

852 EJ – 883 EJ Rudolph Praetorium

883 EJ – 897 EJ Martin Emyrendorf

897 EJ – 906 EJ Wilhelm Steinfeld

906 EJ – 931 EJ Marcus Emyrendorf

931 EJ – 954 EJ Walter Emyrendorf

954 EJ – 997 EJ Uter Wissenburg

997 EJ – 1024 EJ *Navn slettet af historie-
bøgerne*

1024 EJ – 1055 EJ Norbert Glückenwick

1055 EJ – 1089 EJ Manfredd Hestenmark

1089 EJ – 1101 EJ Theodor Emyrendorf II

1101 EJ – 1109 EJ Helmuth Morkenfeldt

1109 EJ – 1157 EJ Kiefer Bückenstell

1157 EJ – 1191 EJ Leonard Morgenstern

1191 EJ – 1218 EJ Eberhard Roth

1218 EJ – 1252 EJ Derek Zahlendorf

1252 EJ – 1277 EJ Marcus Glückenwick

1277 EJ – 1293 EJ Ragnar Zahlendorf

1293 EJ – 1331 EJ Walter Morkenfeldt

1331 EJ – 1376 EJ Loring Clarkmesser

1376 EJ – 1420 EJ Martin Emyrendorf II

1420 EJ – 1454 EJ Ian Hestenmark

1454 EJ – 1461 EJ  Alaric Zahlendorf

1461 EJ – 10 EH:  Jakob Emyrendorf

10 EH – 27 EH Archibald Westfeldt

27 EH - nu Marcus Richtenfeldt
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Religion
Ganske karakteristisk for Emyrs samfund er religio-
nen også standardiseret og sat i system.

Landet bekender sig til De Sande Guders lære, men 
gør det med en udtalt pragmatisk tilgang.

Enhver borger i Emyr forventes at bidrage aktivt til 
samfundet med sine hænder og fødder, og det anses 
for spild af tid at tilbringe sit liv på knæene, mens 
man forgæves beder guderne om tjenester.

I stedet tilskyndes det, at befolkningen viser deres 
hengivenhed til guderne ved at arbejde hårdt og 
bidrage til rigets fremgang.

Det samme gør sig gældende for landets præster, og 
man finder derfor kun meget få templer i Emyr.

Præsterne er hovedsageligt magtfulde beskyttere af 
folket og hæren, som bruger gudernes kræfter til at 
velsigne og helbrede.

Som led i deres træning bliver præster også oplært 
i urtekundskab, alkymi og andre færdigheder, der 
enten kan sikre befolkningens ve og vel, eller som 
har et anvendelsesformål i krigstid.

Når præsterne afholder ritualer i gudernes ære, er 
det også hovedsageligt for at bede om krigslykke og 
styrke, og det sker primært forud for en krig.

Disse ritualer er til gengæld overdådige tilløbsstyk-
ker uden lige. Tusindvis af præster iklæder sig far-
vestrålende rober og påkalder guderne, gerne i flere 
dage uden pause, alt imens offerdyr konstant bliver 
bragt til enorme bål.

Eftersom De Sande Guders dyrkes på så pragmatisk 
vis, har man i Emyr ikke nogen videre tilskyndelse 
til at forfølge tilhængere af andre religioner.

For ikke at sprede uorden i riget forventes alle 
loyale samfundsborgere i Emyr at bekende sig til De 
Sande Guder. 

Man tolererer dog også, at andre kulturer har andre 
religioner, og ser intet behov for at bekrige dem 
eller forsøge at konvertere dem af den grund.

Mange åndetro har derfor slået sig ned i Emyr, hvor 
de kan dyrke deres religion frit.
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Relationer
Igennem årene har Emyr været involveret i utallige 
stridigheder, og der er næppe nogen af de omkring-
liggende riger, som de ikke allerede har ført krig 
med flere gange, end man kan tælle.

Meget ofte har disse krigshandlinger været foranle-
diget af den anden part, og i Emyrs øjne har man 
været nødsaget til at opbygge et stærkt forsvar for at 
kunne modstå nye angreb.

Landet er derfor kendetegnet ved en udbredt 
modvilje overfor hovedparten af Nirahams øvrige 
kulturer, som Emyr forsøger at beskytte sig mod 
bag tykke mure og høje tårne.

Narabond

Vest for Emyr findes det narabonske rige. Forhol-
det mellem de to kongeriger har til alle tider været 
uroligt og konfliktfyldt.

Narabond har i gammel tid tilranet sig en del af 
Emyrs naturlige territorium som sit østlige len, 
og ingen diplomatiske bestræbelser har kunnet få 
Narabond til at give afkald på det igen.

Det har været grundlaget for mange stridigheder. 
Senest i år 23 EH, hvor krigslykken indledningsvist 
var med Emyr, men hvor man gradvist blev trængt 
tilbage, indtil Narabond befandt sig langt inde på 
emyrsk land.

For tiden hersker der en skrøbelig fred mellem de 
to riger, men mange forventer, at det er en stakket 
frist, og at krigen snart bryder ud igen.

Det Chatonske Imperium

På sin anden side af landet, mod øst, findes Imperi-
et, der ser det som sin hellige pligt at underlægge sig 
samtlige af Nirahams riger.

Mellem de to lande findes Kuldens Mur, der er en 
uoverstigelig bjergkæde, som holder landene adskilt. 
Imperiet har dog igen og igen forsøgt at trænge ind 
i Emyr ved at rejse syd om Muren.

Emyr er det vestlige Nirahams sidste skanse mod 
Chatos ustoppelige erobringshær, og det er kun på 

grund af Emyrs utallige ofre, at resten af Niraham 
ikke allerede er faldet og blevet underlagt det impe-
riale rige.

Kamirr

Mod syd findes den søfarende nation Kamirr. Til 
trods for at dets folk er notorisk utroværdige, er de 
to riger bundet sammen i en tæt pagt under Emyrs 
overherredømme.

Kamirr er et overordentlig velhavende rige med en 
stor og veludviklet flåde. Landet besidder imidlertid 
stort set ingen hærstyrker af betydning, og lever un-
der konstante trusler fra blandt andet Det Chaton-
ske Imperium.

Emyr har derfor påtaget sig at opretholde ro og 
orden i landet, og beskytte dets grænser mod ude-
frakommende fjender. For sit vedkommende betaler 
Kamirr til gengæld hvert år en generøs tribut og 
stiller sin flåde til rådighed for Emyr i krigstid.

Traegonn Sletten

Under en krig mod Det Chatonske Imperium lyk-
kedes det i år 13 EH for Emyr at befri store land-
områder fra det imperiale overherredømme.

Et af disse var Traegonn Sletten, hvor de ukuelige 
traegonere har deres hjem. De er et stort rytterfolk, 
der udmærker sig i kamp fra hesteryg, og som også 
er glimrende spejdere.

Ikke så snart var chatonerne fortrængt fra områ-
det, før traegonerne i stedet begyndte at angribe de 
emyrske soldater, som var udstationeret for at sikre 
dem mod yderligere angreb.

Siden har herredømmet over Traegonn Sletten ud-
gjort en torn i øjet på Emyr.

Zara’bash

Mod syd, på den anden side af Kamirrhavet, findes 
ørkenriget Zara’bash, som der har været endeløse 
mængder af træfninger med gennem årene. 

Selv den dag i dag finder der konstant plyndrings-
togter sted, og ingen kystby i Emyr kan nogensinde 
vide sig sikker for zarabiske angreb.
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tharkieN

I det vestlige Niraham finder vi det storslåede han-
delsimperium Tharkien.

Hvad der engang blot var en løs sammenslutning af 
handelsbyer, er med tiden vokset i både omfang og 
indflydelse, således at Tharkien nu udgør et velorga-
niseret centrum for handel, der overgår alle andre i 
både størrelse og rigdom.

Landet er hjemsted for mangen en navnkundig 
købmand, og hvert eneste aspekt i samfundet er 
kendetegnet ved, hvordan man i Tharkien lever og 
ånder for at tjene penge.

Man har haft stor succes med dette foretagende, og 
selvom landet kun har ganske få egne ressourcer, så 
huser det alligevel en velstand, der ikke har sin lige 
noget andet sted på Niraham.

Guld og sølv findes her i overflod, og tilværelsen er 
præget af al tænkelig luksus.

Det er desuden et fredeligt land, og den overvæl-
dende rigdom har gjort tharkerne i stand til at 
dedikere sig til klassisk akademisk lærdom.

Enhver tharker lærer fra barnsben at læse og skrive 
samt at regne, og både høj som lav sætter en stor 
ære i at være vis og belært.

Hvor dagene i Tharkien går med at varetage forret-
ninger, så tilbringer man sine aftener med storslåede 
banketter, hvor kunstnere fremviser deres værker og 
skuespil, alt imens de handlende soler sig i lyset af 
dagens præstationer.

De fleste tharkere lever dermed et rigt liv præget af 
stor velstand og mange glæder.

Tilværelsen kan dog også være kynisk og ubarm-
hjertigt, og uanset deres store velstand, så finder 
man ikke megen næstekærlighed blandt tharkerne.

Hver eneste købmand er bevidst om, at hans bedste 
ven også meget ofte vil være hans største konkur-
rent, og der er en indforstået accept i samfundet 
af, at den enes succes nødvendigvis vil indebære en 
andens modgang og ulykke.

Rivaliseringen mellem de handlende er hård, og 
selvom det betragtes som god skik at være venlig og 
imødekommende overfor sine medborgere, vil det 
altid ske med et kalkuleret blik for, hvordan man 
vinder mest muligt på situationen.

I så konkurrencepræget en tilværelse, er det derfor 
også afgørende, at man som tharker konstant ud-
trykker overskud og aldrig svaghed eller tvivl.

De handlende er organiseret i handelshuse af varie-
rende størrelser, der som oftest er bygget op om-
kring en stærk leder og dennes nærmeste familie.

Både mænd og kvinder kan besidde ledende posi-
tioner i husene, og der bliver i det hele taget ikke 
gjort forskel på kønnene i Tharkien.

Under sig vil familien have et antal betroede rådgi-
vere, som varetager den rent praktiske drift i han-
delshuset, såvel som et utal af tjenere til at tage sig 
af praktiske gøremål.
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Med tiden vil kyndige af tjenerne kunne stige i 
graderne og gradvist blive tillagt større ansvar og på 
sigt få betydningsfulde poster i huset.

Landet er generelt kendetegnet ved, at der er stor 
social mobilitet, og alle borgere har i princippet 
mulighed for at avancere helt til tops, hvis de har de 
rigtige kvaliteter.

Disse privilegier er dog ikke tilgængelige for alle. 
Samfundet i Tharkien er baseret på at benytte slaver 
som arbejdskraft, og der skelnes meget klart mellem 
disse og regulære tharkiske borgere.

Hvert handelshus ejer typisk en større skare af 
slaver, der tager sig af alle fysiske betonede gøremål 
i hverdagen.

Hvor stort set alle døre står åbne for en tharker med 
talenter og penge, så gælder der ikke nogen lignen-
de vilkår for deres slaver.

Tværtimod bliver slaver købt, solgt og behandlet 
som handelsvarer, og der lægges ikke skjul på, at de 
bliver solgt videre eller kasseret, hvis de ikke længere 
kan tjene deres formål.

En tilsvarende kynisme genfinder man også i 
tharkernes forhold til udefrakommende. Hvor der 
internt i handelshusene er en meget udtalt fælles-
skabsfølelse, så er det samme på ingen måde tilfæl-
det, når det kommer til udefrakommende.

Bevares, har en tharker noget at vinde ved at opnå 
en fremmeds venskab, vil vedkommende blive budt 
åbenhjertigt indenfor og behandlet som et gam-
melt, nært medlem af familien.

Men det er en kalkuleret og kynisk åbenhjertighed, 
og i det øjeblik, hvor der ikke længere er noget at 
vinde på situationen, erstattes venskab og varme 
meget hurtigt af kulde og afstandtagen.

Årsagen skal formentlig findes i den måde, hvor 
tilværelsen i Tharkien er præget af en ubønhørlig 
konkurrence mellem de forskellige handelshuse. 

Enhver tharker er opfostret med historier om huse, 
der er gået til grunde på grund af handler, som har 
været uovervejede eller for følelsesmæssigt betonede.

Man er derfor konstant på vagt og vejer hver eneste 
overvejelse grundigt, inden der træffes beslutninger.
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Geografi
Tharkien består af seks selvstyrende bystater. De 
udgør både landets økonomiske og kulturelle om-
drejningspunkt, og stort set al handel sker igennem 
dem.

Udover disse findes der også et utal af mindre byer 
rundt omkring i riget, men de er stort set uden 
indflydelse, og betragtes primært som opland til de 
seks bystater.

Når man taler om Tharkien, er der dermed ikke 
som sådan tale om et forenet rige, men om de seks 
bystater med et tilhørende land omkring dem.

Dorenburg

Dette er Tharkiens største by og rigets reelle han-
delscentrum.

Siden det tharkiske rige opstod, har byen haft en 
særlig status i tharkernes øjne, da det mere end 
noget andet var Dorenburgs visionære fremsyn og 
handlekraft, der skabte det Tharkien, vi kender i 
dag.

Ikke mindst var det i Dorenburg, at man i sin tid 
oprettede Den Tharkiske Pagt, som er den aftale, 
der stadig i dag binder riget sammen.

Herudover er byen også hjemsted for et særdeles ak-
tivt handelsliv, og den huser den største og travleste 
havn på hele Niraham.

Alt kan købes her, og varer fra verdens fjerneste 
egne blive ført til byen hver dag for at blive solgt 
videre med stor fortjeneste.

Sølvborg

Dette er den smukkeste og mest prægtige af de thar-
kiske byer.

Byens huse er bygget af det fineste marmor, og i 
aftensolen synes den at have et næsten overnaturligt 
skær, som af nyslået sølv. Det er herfra, at Sølvborg 
har fået sit navn.

Byen er et politisk samlingspunkt i Tharkien, og 
er blandt andet hjemsæde for det tharkiske senat. 
Herudover huser den også mange diplomater og 

konsuler fra andre riger.

Sølvborg er dog mindst lige så kendt for sin omfat-
tende bankvirksomhed, og folk søger hertil fra hele 
Niraham for at opnå lån og kreditter.

Alvonsaria

Sammen med byerne Dorenburg og Sølvborg udgør 
Alvonsaria den sidste af de tre sydlige bystater.

Man har igennem tiden levet en noget tilbagetruk-
ken og stille tilværelse her, hvor fokus har været på 
at fremme viden og lærdom.

Byen er hjemsted for et utal af akademier og lærean-
stalter, og mange af Tharkiens mest fremtrædende 
personer har fået deres opdragelse her.

Herudover huser byen en højt belært klasse af 
alkymister og videnskabsmænd, som har frembragt 
mange store fremskridt, som både Tharkien og 
resten af Niraham i dag nyder stor gavn af.

Udover de finere akademiske færdigheder er byens 
borgere kendt som udtalte livsnydere, og det er en 
udbredt talemåde, at man altid kan kende en han-
delsmand fra Alvonsaria på hans størrelse.

Paest

Den mest berygtede af rigets bystater er uden tvivl 
Paest.

Byen har længe været kendt som et lovløst fristed 
for personer, der havde vanskeligt ved at finde sig til 
rette andre steder på Niraham.

Mange uhæderlige elementer har gennem tiden 
fundet vej til Paest, og byen har, med rette, fået et 
ry i omverdenen som noget af en røverbule. 

Befolkningen i Paest består derfor nu af en mang-
foldig blanding af racer og kulturer.

Selvom man ikke er meget for at have en bystat 
med så blakket et ry i Tharkien, så har tharkerne 
dog erkendt nødvendigheden af et sted, hvor man 
kan foretage mere lyssky handler.

Sædvanligvis har de øvrige bystater derfor for vane 
at vende det blinde øje til, hvad der finder sted i 
Paest.
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Hetenza

Dette er byen, hvori størstedelen af Tharkiens mili-
tær er udstationeret.

Behovet for et veludrustet militær skyldes hoved-
sageligt, at tharkiske handelsskibe er de rigeste 
på Niraham, hvilket selvsagt tiltrækker pirater og 
adskillige andre uønskede elementer.

I Hetenza har man påtaget sig ansvaret for at etable-
re og vedligeholde landets styrker, herunder navnlig 
en betydelig flåde af krigsskibe. Flåden benyttes til 
at eskorter af handlende og deres skibe, og sikrer 
bystaterne mod angreb.

Hver af de øvrige bystater bidrager da hvert år med 
en betydelig sum guld for også at opretholde den 
fælles hær og flåde.

På grund af sin beliggenhed er byen også blevet et 
knudepunkt for handel med de nordlige riger, og 
navnlig paraviske handelsmænd er et hyppigt syn i 
byen.

Taeck

Taeck er den sidste af de seks store bystater og ud-
gør sammen med Paest og Hetenza de tre nordlige 
af disse.

Sammenlignet med de øvrige bystater er Taeck re-
lativt lille og isoleret. Den er også relativt ny i Den 
Tharkiske Pagt og blev først indlemmet for små 100 
år siden.

Der er lang vej endnu, før Taeck har en størrelse 
eller økonomi, der kan måle sig med de øvrige, og 
dens politiske indflydelse er da også forholdsvist 
begrænset.

På grund af bystatens ringe økonomi har de hand-
lende i Taeck skabt sig et marked på at sælge billige 
varer af dårlig kvalitet, og med god succes.

Ingen tharkisk handelsmand med respekt for sig 
selv vil dog nogensinde indrømme at have købt og 
videresolgt en underlødig vare fra Taeck.

Byen har også formået at blive det centrale udgangs-
punkt for handel med Norrland, og der kan findes 
mange varer her, som ikke er tilgængelige i resten af 
Tharkien.

Styre
Hver af de seks bystater er som udgangspunkt 
selvstyrende. De skriver deres egne love og udpeger 
hver især embedsmænd til at varetage bystatens 
interesser.

I hver af bystaterne udpeges desuden en fyrste hvert 
syvende år til at regere over byen.

Der er tradition for, at disse fyrster primært vælges 
ud fra deres evner som handelsmænd, og man læg-
ger ikke nogen synderlig vægt på fyrstens politiske 
færdigheder.

Selvom det kan forekomme påfaldende, må man 
holde sig for øje, at det er et fremherskende syns-
punkt i den tharkiske tankegang, at den der formår 
at skabe rigdom til sig selv, formentlig også er god 
til at skabe rigdom til sine landsmænd.

Fyrsten har først og fremmest til opgave at sørge for, 
at handel i bystaten bliver afviklet gnidningsfrit og 
på en måde, der er så gunstig som mulig.

Han har meget frie rammer, og om nødvendigt 
kan han foretage så store politiske indgreb, at hele 
familier og handelshuse bliver ruineret.

Magten som fyrste bliver dog oftest administreret 

At tage til takke

På grund af byens begrænsede størrelse og ringe 
økonomi er vilkårene som handelsmand i Taeck 
dårligere end i resten af Tharkien.

De handlende må derfor acceptere handler og 
vilkår, som ville være blevet afvist andre steder.

Det er også alment accepteret, at varer som er af 
dårlig kvalitet og ikke kan sælges i nogen anden 
bystat, typisk altid kan afsættes i Taeck.

Fortællingen går derfor på, at udtrykke ’At tage 
til takke (med noget)’ i virkeligheden udsprin-
ger af ’At tage til Taeck (med det)’, altså at have 
at gøre med noget, der er så ringe, at man må 
tage til Taeck for at kunne sælge den.
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ganske varsomt, for de handlende har en lang hu-
kommelse, og fyrstens eget handelshus er hverken 
under eller efter hans regeringstid beskyttet mod 
repressalier fra hævngerrige konkurrenter.

Fyrsten har også en stor social indflydelse, som er af 
langt større betydning end den politiske.

Det er i meget høj grad fyrstens gunst, der afgør 
hvilke af byens handelshuse, der favoriseres, og de 
mest kyndige af Tharkiens fyrster er i stand til at 
regere uden på noget tidspunkt at anvende egentlig 
magtudøvelse.

Til at bistå fyrsten nedsættes der i hver af bystaterne 
et råd bestående af repræsentanter fra de mest frem-
trædende og prominente huse i byen.

Rådet har ingen reel politisk magt over fyrsten, men 
rådsmedlemmerne repræsenterer en betydelig del 
af byens kapital, og deres ord har derfor alligevel en 
væsentlig tyngde.

Da det også er rådet, som udpeger fremtidige fyr-
ster, vil en siddende fyrste, der har forhåbninger om 
at blive genvalgt, have et naturligt incitament til at 
holde sig på god fod med sit råd.

Eftersom det er rådet, der i dagligdagen træffer 
beslutninger i uenigheder og kontroverser mellem 
handelsmænd, er der også blandt den jævne befolk-
ning en tendens til at behandle rådsmedlemmerne 
med respekt.

Det har ført til udviklingen af en særlig tharkisk 
skik, hvor borgere, der forelægger tvister for rådet, 
gør det med en så overdreven høflighed, at det til 
tider næsten kan forekomme komisk.

Blandt befolkningen bliver rådsmøderne derfor i 
daglig tale omtalt som ’akter’.

Siden etableringen af det forenede Tharkien i 1224 
EJ har man udpeget en storfyrste, kaldet ’tarkinen’, 
som skulle sørge for at varetage bystaternes fælles 
anliggender.

Det er kun sjældent, at tarkinen involverer sig i de 
enkelte bystaters virke, og i praksis er hans reelle 
handlekraft begrænset.

Tarkinen har formelt kun magt over forhold, som 
vedrører bystaternes fælles anliggender. De fleste by-

stater har imidlertid for vane at mene, at alle deres 
anliggender kun vedrører deres egen bystat, og så er 
tarkinen reelt magtesløs.

I yderste instans kan tarkinen afsætte en bystats 
fyrste, men det forudsætter, at han kan mønstre 
et flertal for beslutningen hos de øvrige bystaters 
fyrster, hvilket er sjældent.

Tarkinens primære magt består i at have råderetten 
over Tharkiens hær og flåde.

Det er aldrig sket, at en tarkin har brugt militær 
magt mod en af rigets bystater. I stedet har der 
udviklet sig en kutyme for, at tarkinen undlader at 
stille beskyttelse til rådighed for en uregerlig bystat.

Hvis det ikke i sig selv får bystaten til at makke ret, 
lader tarkinen om nødvendigt et ord falde til pira-
terne fra Paest og Kamirr om sin beslutning.

Efter gentagne gange at have set sine skibe overfal-
det og plyndret, får selv de mest kontrære bystater 
da typisk en tendens til at bøje nakken og efterkom-
me tarkinens anvisninger.

Tarkinen skal principielt udpeges på ny hvert ot-
tende år af fyrsterne fra de seks bystater. Der er dog 
en vis tradition for, at tarkinen genvælges, hvis han 
viser sig tilstrækkelig kompetent.

Den nuværende tarkin er Veramina Valoroso III, 
der har siddet på magten siden år 28 EH. Hun er 
tidligere flådeofficer fra Hetenza og fik under sin tid 
i flåden tilnavnet Tharkiens Klinge.

Blandt de handlende vakte det uro, at der blev valgt 
en tarkin med en militær baggrund. Siden valget 
har der derfor været bekymrede miner om, hvorvidt 
tarkinen kunne finde på at involvere Tharkien i 
stridigheder ude omkring på Niraham.

De bekymringer blev bekræftet, da tarkinen kaste-
de landet ud i en række politiske stridigheder med 
Etos, Paravien og Zara’bash. Tarkinens position er 
derfor noget svækket i denne tid, og hun er ikke en 
synderligt populær skikkelse i landet.

For at gøre ondt værre benyttede Rasnassolins øver-
ste præst i Tharkien, Atlas Stormhjerte, uroen til at 
fremme sin egen position, og der hersker nu åbent 
fjendskab mellem tarkinen og kirken.
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Religion
Den altovervejende del af Tharkiens befolkning er 
tilhængere af De Sande Guder.

Enhver er dog frit stillet til at dyrke den religion, 
som vedkommende ønsker, og ingen bliver forfulgt 
eller lagt for had i Tharkien på grund af sine religiø-
se tilhørsforhold.

Mange handelsmænd fra andre riger har derfor 
taget sin egen religion med til landet og dyrker den 
frit og i det åbne.

For en sand tharker betragtes det dog som upassen-
de at dyrke andre guder end De Sande Guder, og 
selvom der ikke finder egentlig diskrimination sted, 
så er det alligevel vanskeligt for tilhængere af andre 
religioner at opnå højtstående poster i samfundet.

Selvom tharkerne ikke af natur er videre religiøse, 
så deltager de alligevel ihærdigt i gudstjenester for 
De Sande Guder. Hvad man dyrker, er dog i højere 
grad de ritualer, der er forbundet med religionen, 
end guderne i sig selv.

Om en tharker helhjertet vedkender sig De Sande 
Guder, er mindre vigtigt. Det væsentlige er, at man 
er til stede ved gudstjenesterne og bliver set deltage. 
At tilbede guderne er således mest af alt en social 
disciplin i Tharkien.

Kirken udgør af samme årsag et væsentligt sam-
lingspunkt i samfundet. Tharkerne går hver morgen 
til gudstjeneste og benytter lejligheden til at socia-
lisere og mødes med byens andre betydningsfulde 
personer.

Derfor klæder man sig også fint på og pynter sig 
efter bedste evne, når man tager til gudstjeneste, for 

på den måde at vise sin velstand og succes frem.

Eftersom den tharkiske religionsdyrkelse har så stort 
et fokus på selve kirken, har præster da også fået en 
tilsvarende høj status i riget.

Det betragtes som god skik at invitere en repræsen-
tant fra kirken til alle særlige lejligheder, og ikke 
kun bryllupper og begravelser. Jo mere højtstående 
en gejstlig, man kan blive set i selskab med, desto 
større anseelse opnår sammenkomsten.

Traditionelt har Nimar altid haft en vis særstatus i 
den tharkiske kultur. Man har fundet et ideal til ef-
terlevelse i hans livssyn, der lover succes og velstand 
til dem, der er villige til at arbejde hårdt for det.

I de seneste år har tilbedelsen af Rasnassolin imid-
lertid oplevet en stor fremgang, og efter at have 
været forladt siden Himmelkrigene, åbnede Rasnas-
solins gamle stortempel i Tharkien, kaldet Oceanets 
Tvillinger, igen sine døre for tilbedere i år 28 EH.

En karismatisk lederskikkelse har stillet sig i spidsen 
for denne genvækkelse af Rasnassolins kirke i Thar-
kien, en ærgerrig præst ved navn Atlas Stormhjerte.

Han har gjort det klart, at han agter at indvarsle en 
ny storhedstid for Rasnassolin, og til det formål har 
han udnævnt en højtstående flådeadmiral, Porthos 
Calais, som Rasnassolins forkæmper i Tharkien.

Under de seneste års utilfredshed med tarkinen har 
mange tharkere i stedet vendt sig mod Rasnassolins 
kirke i protest.

Navnlig indenfor Tharkiens hær og flåde har til-
slutningen til Rasnassolins kirke været stor. Så stor 
at det har vakt bekymring blandt Tharkiens fyrster 
om, hvorvidt kirken udgør en trussel mod landets 
sikkerhed.
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Relationer
Grundet deres store rigdom er tharkerne kendte og 
respekterede over størstedelen af Niraham.

De er imidlertid også genstand for en meget stor 
misundelse, og deres handelsskibe må dagligt tage 
kampen op med pirater, som forsøger at få andel i 
de kostbare goder.

På grund af disse konstante overfald har tharkerne 
måttet lære at beskytte sig selv og altid være på vagt 
overfor de nærtliggende riger, og Tharkiens forhold 
til omverdenen er derfor præget af en betydelig 
mistillid.

Paravien

Mod nord findes Paravien, som er det nærmeste 
man i Tharkien kommer på en betroet allieret.

Der er ikke indgået nogen formelle aftaler mellem 
de to riger, men man har gennem tiden udviklet 
en sådan gensidig respekt, at rigerne ofte kommer 
hinanden til hjælp, når ydre fjender truer.

Landene har også i fredstid meget at bidrage med 
til hinandens vel og vel, så der finder en omfattende 
handel sted mellem Tharkien og Paravien.

Paraviens adelsfamilier sætter navnlig stor pris på 
fine vine og tekstiler, og som betaling forsyner de 
Tharkiens hær med våben, rustninger og stridshe-
ste.

Zara’bash

Mod øst ligger det zarabiske rige. Det er et storslået 
og højt udviklet land, der ligesom Tharkien er en 
søfarende nation med en omfattende handelsaktivi-
tet.

De to lande har længe haft et kompliceret forhold 
til hinanden. Begge er de store handelsnationer og 
kan hver især tjene store summer på at handle med 
hinanden, men de er også konkurrenter, der kæm-
per om det samme marked.

Efter flere episoder, hvor zarabiske krigsskibe har 
forsøgt at fortrænge Tharkien fra attraktive handels-
ruter, er relationen i disse år noget kølig.

Kamirr

Nordøst for Tharkien finder man Kamirr, der om 
nogen ligger for had i Tharkien.

Befolkningen i Kamirr har ernæret sig med pirateri 
i århundreder, og for de tharkiske handlende med-
fører det, at enorme summer hvert år går tabt som 
følge af uberettigede plyndringer.

Den er alment kendt, at Kamirr står under beskyt-
telse af Emyrs hær, og af Nirahams søfarende nati-
oner er det kun Zara’bash, der har haft mod på at 
lægge sig ud med Emyr. I Tharkien har man i stedet 
blot afbrudt enhver diplomatisk kontakt.

Narabond

Mod nordøst er kongeriget Narabond at finde.

Selvom narabonerne har stor indflydelse på de 
omkringliggende riger, så har vurderingen i Tharki-
en typisk været, at der ikke var megen økonomisk 
vinding at opnå i Narabond.

Efter tharkisk standard er narabonerne fattige og en 
anelse primitive, og selvom man ikke har et deci-
deret dårligt forhold til landet, så nærer man dog 
heller ikke udtalt varme følelser for Narabond.

I år 27 EH indgik den narabonske dronning imid-
lertid i en alliance med Paravien, og bundet sam-
men af en fælles forbundsfælle måtte de to nationer 
da alligevel indlede visse diplomatiske drøftelser.

Buranus

Øst for Tharkien befinder det højelvernes rige 
Buranus sig.

Nirahams elverracer har altid haft for vane blot at 
holde sig for sig selv, og elverne i Buranus er ingen 
undtagelse.

Uanset hvor meget man fra Tharkiens side har 
haft rakt hånden ud mod dem, har Buranus’ elvere 
typisk afvist enhver tilnærmelse.

Med tiden har man derfor slået sig til tåls med, at 
Buranus passer sit, og så længe elverne bliver på 
deres egen side af grænsen, er der ikke grund til at 
beskæftige sig mere med dem.
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Drakholm

Drakholm er navnet på en lille ø i farvandet mellem Kamirr- og Tharkienshavet.

Øens placering strategiske placering i indsejlingen mellem de to have medfører, at den, der har herredømmet 
over øen, også i vidt omfang kan regulere indsejlingen mellem havene, hvilket har gjort øen til genstand for et 
utal af konflikter gennem tiden.

I disse tider er øen dog sikkert underlagt Tharkisk herredømme, og øens beboere synes at have affundet sig 
udmærket med denne skæbne.

Øens største by er Ravnsholt, som er beliggende højt og centralt på øen, og hvorfra al dagligdagens administra-
tion foregår. På grund af øens ugæstfrie klima foretrækker handlende og andre udefrakommende dog ofte at 
blive ved kysten og i stedet indfinde sig i øens næststørste by, havnebyen Na Drake.

Drakholm er kendt vidt og bredt for sin produktion af tællelys. Man finder ikke lys af en lignende kvalitet no-
get andet sted på Niraham, og lys fra øen er efterspurgt blandt stort set alle Nirahams royale og adelige.

På hustage, bænke, i træer og i visse tilfælde på skuldrene af indbyggere, blinker og skinner lys fra deres væger. 
Drakholm bliver derfor også af sejlende kaldt ’Lysets hjem’, og øen er i almindelighed kendt for at være et sted, 
hvor trætte søfolk kan finde hvile og handle under ordentlige forhold.

Øens formentlig væsentligste kendetegn er det store fyrtårn, som i tidernes morgen blev opført ved dens kyst, og 
som har til formål at lede skibe sikkert igennem den snævre indsejling fra Tharkienshavet til Kamirrhavet.

Fyrtårn er støttet af to udskårne kolosser af sten. Om de skal forestille mennesker, er der ikke længere nogen, 
der ved. Efter at være blevet udsat for saltvand i århundreder er alle træk blevet vasket væk, men de er stadig 
imponerende konstruktioner. Støtterne er så høje, at de ikke står på selve øen, men på havbunden under, og 
de sørger for at forankre fyrtårnet, så det kan modstå havets kræfter.

På trods af sin alder, er fyrtårnet stadig i en imponerende god stand, og øens befolkning har med tiden udvik-
let en overtro om, at så længe fyrtårnets lys brænder, vil både Drakholm og Tharkien bestå.

Før i tiden havde man for vane at slukket lyset i fyrtårnet, når Tharkien var under angreb, for på den måde 
at lede fjendtlige skibe på grund eller forhindre dem i at finde vej ind i tharkisk farvand. Når lyset var sluk-
ket, blev det derfor også set som en advarsel til Tharkien om, at der var fjender på vej.

Efter Himmelkrigene er man imidlertid holdt op med at praktisere den skik. Det siges, at fyrtårnets lys gik ud 
af sig selv umiddelbart inden Himmelkrigene indtraf, og drevet af deres overtro har øens beboere set det som 
et ondt varsel og nægter derfor nu at slukke fyrtårnets lys igen.

I de seneste år har Drakholm indtaget en anden og mere uheldig rolle. Under en voldsom storm i år 31 EH 
blev et stort antal skibe fra Tharkien, Narabond, Zara’bash og Etos kastet op mod kysten på Drakholm. De 
mange skibsvrag resulterede i, at indsejlingen til Kamirrhavet var spærret i flere måneder, hvor Tharkiens 
købmænd led store økonomiske tab og bebrejdede tarkinen for ikke at få genetableret sejlruten hurtigt nok.

Rasnassolins kirke, under ledelse af Altan Stormhjerte, benyttede lejligheden til at organisere en enorm frivil-
lig arbejdskraft, der fik skabt en farbar passage igennem. Det opsamlede vraggods anvendte han herefter til 
demonstrativt at udbygge den gamle Rasnassolin-kirke, der er kendt som Oceanets Tvillinger.

Hele forløbet blev set som en åben udfordring af tarkinens magt, og har resulteret i en voldsomt forøget op-
bakning til Rasnassolins kirke i Tharkien.
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paravieN

I det vestlige Niraham finder vi det traditionsrige 
gamle riddersamfund, Paravien.

Gennem århundreder har Nirahams andre riger 
betraget landet som et lysende forbillede. Det var 
Paravien, som i tidernes morgen fostrede det første 
højadelige riddersamfund, der lige siden har været 
set som et ideal til efterlevelse.

Blandt mange af Nirahams øvrige kulturer finder 
man derfor træk, der har et klart paravisk ophav, og 
blandt de øvrige riger lægger da heller ikke skjul på, 
at man bevidst forsøger at efterleve de noble paravi-
ske traditioner.

Det er navnlig blandt adelen i Narabond og Emyr, 
at man ser den paraviske kultur som noget af det 
ypperligste, man kan håbe på at opnå, og et meget 
stort antal adelssønner bliver hvert år sendt til Para-
vien for at få deres opdragelse.

Selv blandt de af Nirahams riger, der ikke forherli-
ger den paraviske kultur eller opsøger en tilværelse 
efter paravisk forbillede, har man stadig stor respekt 
for de noble idealer, der praktiseres i Paravien.

Landet har dermed altid, både før som nu, været 
kendetegnet ved en stor anseelse i sin omverden.

Ridderkulturen er fortsat et stærkt fremherskende 
træk ved tilværelsen i Paravien. Den gennemsyrer 
hvert eneste led i samfundet, og alt hvad rigets bor-
gere foretager sig, både høj som lav, kan på den ene 
eller anden måde føres tilbage til den.

Det er således ikke kun et ideal, der hører Paraviens 
adel til. Tværtimod binder ridderkulturen hele riget 
sammen og udgør hele nøglestenen i samfundets 
sociale orden.

Begreber som retfærdighed, ære og anseelse er 
gennemgående træk i alle samfundslag, og selv den 
laveste staldknægt lægger stor vægt på at udføre sit 
arbejde godt og samvittighedsfuldt, og i aldrig at 
stjæle, lyve eller begå sig uhæderligt.

Landet er også kendetegnet ved et fintmasket net af 
love og forordninger, der binder høj som lav.

Befolkningen går meget op i vigtigheden af at 
overholde disse, og Paravien er et af de få lande på 
Niraham, hvor selv kongen vil undskylde og gøre 
bod overfor den laveste bonde, hvis han har for-
brudt sig mod loven.

Samfundsstrukturen i Paravien er bygget op om et 
stærkt feudalt princip, som vi kender fra middelal-
deren i vores egen verden.

Det er et monarki, som regeres af en konge, men 
hvor selve jorden i riget ejes af godt og vel 40 
adelsmænd. Deres jorder betragtes som selvstæn-
dige lener, og indenfor hvert len regerer lensherren 
uindskrænket.

Lensherrerne lader jorden forpagte af et stort antal 
tyende, der får ret til at dyrke jorden mod at betale 
lensherren en årlig afgift i guld samt stille mænd til 
rådighed for lensherrens hær.
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Lensherrerne råder over hver sin private hær, og de 
er dermed også rigets egentlige militære magt.

Kongens autoritet beror dermed på evnen til at 
samle adelen og deres hære om sit banner, når lan-
det trues af udefrakommende fjender.

Paravien er i almindelighed kendetegnet ved et me-
get udtalt klasseopdelt samfund, hvor der tydeligt 
sondres mellem høj og lav.

Øverst i samfundet befinder den adelige elite sig, 
der råder over alt gods og guld i riget, og under 
dem findes den jævne pøbel, som i overvejende grad 
består af bønder, der lever på herremandens jord og 
må lystre sin herre i et og alt.

Det sociale skel er noget nært ubrydeligt, og det er 
de samme familier, som har udgjort landets adel i 
århundreder. Den simple bonde har ingen mulig-
heder for at avancere i samfundet, og for en paraver 
forekommer det tåbeligt at overhovedet forestille 
sig, at det skulle kunne ske.

Denne samfundsopbygning giver en stabilitet i 
riget, der er stort set uhørt i de omkringliggende 
riger. Alle borgere kender deres plads og ser det som 
en nobel pligt at udføre sit hverv.

I stedet for at drømme og stræbe opad lægger 
bønderne i stedet alle kræfter i at arbejde hårdt få et 
godt udbytte fra markerne, som de troligt afleverer 
en anpart af til adelen.

Til gengæld lever de i vished om, at de står under 
adelens beskyttelse og er sikret både mod fjendtlige 
hære, men også mod uretfærdighed og overgreb fra 
deres egne.

For adelen forventes det tilsvarende, at de bidrager 
efter bedste evne og bringer de nødvendige ofre for 
at holde ro og orden i landet.

Enhver paraver af adelig byrde bliver fra barnsben 
sendt til et af rigets mange akademier, hvor de bli-
ver oplært i både krigsførelse og almen dannelse.

Den fysiske træning er hård og krævende, og finder 
sted hver eneste dag over mindst 12 år. Når de 
bliver udlært og slået til riddere, er de paraviske 
adelssønner imidlertid også nogle af de mest kom-
petente krigere, man kender på Niraham.

Sideløbende hermed lærer de også at læse og skrive, 
samt grundlæggende matematiske og administra-
tive færdigheder, så de en dag vil være i stand til at 
varetage deres lener på tilfredsstillende vis.

Herudover forventes uddannelsen at gøre de adelige 
klar til livet i de højere kredse. Eleverne undervises 
derfor også i klassiske færdigheder som filosofi, 
retorik og etikette.

Paraviske adelssønner er dermed mindst lige så 
kendte for deres dannelse som for deres krigskund-
skaber.

Nimranns riddere

Når paraviske adelssønner er færdigudlærte fra 
akademiet, vil de mest kyndige af dem blive 
tilbudt optagelse i en af landets ridderordener.

Ordenerne er selvstændige enheder, der ikke 
hører under en specifik lensherrer, men som 
typisk har deres eget land og egen fæstning, hvor 
de holder til.

Ridderordenerne er højt respekterede som de 
mest kyndige krigsstyrker i Paravien, og de tje-
ner store summer på at stille sig til rådighed for 
kongen og lensherrerne.

Den mest kendte og respekterede af alle de 
paraviske ridderordener, er den ældgamle orden 
kendt som Nimranns riddere.

Igennem århundreder har de været en stor 
magtfaktor både i og udenfor Paravien, og 
man mener at vide, at deres orden er den ældste 
ridderorden på Niraham.

Deres særlige status stammer helt tilbage fra Jar-
cos tid, og det berettes, at ordenens stifter blev 
velsignet med Nimars kraft af Jarco selv.

Siden da har Nimranns riddere ihærdigt plejet 
deres tilknytning til Nimar, og det er alment 
kendt, at Jarcos ligklæde - det stykke silke, man 
svøbte Jarco i efter hans død - befinder sig et 
sted i krypten under ordenens slot.
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Til trods for sin store militære styrke har Paravien 
altid gjort sig store bestræbelser på at holde sig ude 
af omverdenens konflikter.

Deres riddere bliver udlært for at kunne opretholde 
rigets storhed ved at beskytte det mod ydre fjender.

Paraverne er meget bevidste om, at de lever en 
privilegeret tilværelse præget af en uset grad af fred 
og stabilitet, og at det hænger nært sammen med, 
at riget blot passer sit og undlader at kaste sig ud i 
hovedløse krige og konflikter.

Denne politik indebærer dog også, at man har et 
fast princip om kun yderst sjældent at kommer de 
omkringliggende riger til hjælp, uanset hvor despe-
rat de måtte appellere.

Til trods for den store respekt, som omverdenen har 
for Paravien, bliver de derfor også set som et noget 
arrogant og selvoptaget folk, hvilket muligvis ikke 
er uden et snert af sandhed.

Af og til sker det dog, at Paravien ikke længere kan 
holde sig ude af omverdenens konflikter, og da er 
det heller ikke ukendt, at man har fundet dem i 
rollen som den angribende part.

Landet har i evigheder været plaget af hærgende 
norrlændinge, der i sommermånederne sejler sydpå 
og plyndrer de paraviske kystbyer og handelsskibe.

Mellem Paravien og Norrland befinder det neu-
trale Gothia sig, og paraverne har i årevis forsøgt 
at appellere til Gothias konger om at intervenere. 
Gotherne har imidlertid blot set den anden vej, og 
har endda lagt havn til norrlandske krigsskibe.

For at sikre sine kyster hjalp Paravien i år 21 EH en 
ny konge til magten i Gothia, Erik Ahrenfelt, som 
havde lovet at sikre fred mellem Paravien og Norr-
land. Han forbrød sig imidlertid mod sit ord, og 
siden blev plyndringerne kun værre endnu.

Paravien indgik derfor i en alliance med Narabond 
i år 28 EH, hvorefter de to landes forenede hære 
trængte ind i Gothia med det formål at sætte en ny 
og mere pålidelig konge på tronen.

Man fik hurtigt magten over store dele af riget, 
men Gothias befolkningen kæmper stadig ihærdigt 
imod, og krigen raserer fortsat.
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Styre
Den øverste magt i Paravien ligger formelt hos kon-
gen, som på nuværende tidspunkt er kong Arkiel af 
Nimranns orden.

Kongen er dog først og fremmest et talerør for 
rigets adel, og har ingen selvstændige beføjelser eller 
militære styrker udover dem, som adelen stiller til 
rådighed for ham.

Paraviens konger udpeges af adelen og indsættes for 
livet. Der er ingen tendens til, at positionen går i 
arv. I stedet udpeges en ny konge ud fra, hvem der 
på tidspunktet nyder den største respekt og værdig-
hed blandt den øvrige adel.

Da kongen ikke selv ejer land eller har nævneværdi-
ge besiddelser at skulle forvalte, er kongens primære 
formål at sikre gode relationer blandt adelen og 
at afklare de stridigheder, der måtte opstå mellem 
dem, så der er fred og fordragelighed i landet.

Det er først i krigstid, at kongen for alvor træder i 
karakter. Da har han positionen som kommandør 
over rigets forenede styrker, og hver en ridder i 
Paravien er underlagt hans bud.

I det daglige ligger magten i Paravien dog ubetinget 
hos adelen, og hver af rigets store adelsslægter ejer et 
len, som de regerer uindskrænket over.

Borgerne i lenet skylder deres lensherre troskab og 
skal aflevere en anseelig del af deres høst og ind-
komst til lensherren. Til gengæld står de under lens-
herrens beskyttelse, og enhver der føler sig foruret-
tet, kan gå til sin lensherre for at søge oprejsning.

Hver lensherre forfatter en række love og forord-
ninger, der gælder for såvel høj som lav i lenet. 
Selvom Paraviens konge også kan udstede love over 
hele riget, sker det kun sjældent, og den primære 
magtudøvelse foretages af lensherrerne.

Lovene overholdes rigidt, og de bliver håndhævet 
så konsekvent, at selv adelige bliver straffet, hvis de 
forbryder sig mod dem.

Det siger dog sig selv, at lensherrerne umuligt kan 
være alle steder på én gang. Store dele af lensher-
rernes beføjelser overdrages derfor til medlemmer 

af deres familie, hvor også kvinder og børn bliver 
tillagt ansvarsposter. Herudover er de omgivet af 
et antal magistrater og betroede rådgivere, ofte af 
lavadelig stand, som agerer på vegne af lensherren i 
daglige anliggender.

Visse mindre betydningsfulde opgaver overlades 
også til en kreds af ikke-adelige, som på grund af 
deres kendskab til f.eks. handel eller landbrug har 
en større indsigt i det givne emne end de adelige 
selv.

At være i lensherrens sold på den måde giver en 
særlig status, der hæver en person over de almindeli-
ge bønder. Særligt i krigstid, hvor adelens opmærk-
somhed er optaget andetsteds, kan disse stedfortræ-
dere blive tillagt store beføjelser.

Det er dog også det tætteste, den jævne paraver no-
gensinde kommer på at stige i graderne. Samfundet 
er kendetegnet ved et klart skel mellem høj og lav, 
og er man født ind i en given stand, så ender man 
også sine dage i den.

Paravien kender ikke til begreber som ligestilling 
eller sociale revolutioner. Tværtimod er det helt fast 
indarbejdet i samfundet, at landet er afhængigt af at 
enhver passer sit.

Selv den menige bonde finder derfor stor stolthed 
ved sit hverv og ville aldrig gøre sig overvejelser om 
at stige i graderne. Hvordan skulle man i det hele 
taget kunne det, når man hverken kan læse og skri-
ve eller holde på et sværd?

Til gengæld har adelen stor tillid til, at bønderne da 
omvendt passer sit, og selv den laveste bonde bliver 
set på med respekt. Ingen adelig har forstand på, 
hvordan man får korn til at spire, så uden bønderne 
ville samfundet ikke kunne hænge sammen, og riget 
ville gå i opløsning.

Det er derfor et gennemgående og meget karakteri-
stisk træk ved det paraviske samfund, at alt forløber 
som det har gjort i århundreder, og at ingen kan se 
fornuften i at begynde at ændre på det.

Vil man bekræftes i det livssyn, behøver man kun se 
mod de omkringliggende riger, hvor de konstante 
omvæltninger i samfundet kaster dem ud i den ene 
fortvivlende borgerkrig efter den anden.
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Religion
Paraverne er alle tilhængere af troen på De Sande 
Guder. Religionen er dybt integreret i den feudale 
ridderkultur og ses som et bærende element i selve 
samfundets ånd.

Som med meget andet i Paravien er religionen dog 
primært forbeholdt adelen.

Guderne er magtfulde væsener, der har magten til 
at omvælte riger og diktere skæbnen for ethvert 
levende væsen. De er overalt, og deres evner kender 
ingen grænser.

Som paraver finder man det derfor også utænkeligt, 
at guderne skulle bekymre sig om trivielle og lige-
gyldige detaljer i almindelige menneskers liv.

Selv hvis guderne rent faktisk hørte bønnerne fra 
en simpel bonde, er det uværdigt at spilde deres tid 
med at bede dem tage stilling til, om en ged skal 
blive rask eller ej.

Som paraver anses det desuden for pinagtigt at falde 
på knæ og bede andre om at løse banale problemer 
for sig. Hvis man som paraver vil opnå noget i livet, 
forventes det, at man selv tager ansvar for at få det 
til at ske.

Guderne kan og vil ikke hjælpe dem, der ikke hjæl-
per sig selv, og de bliver derfor i højere grad set som 
idealer, man bør efterleve, end noget man bør spilde 
tid på at tilbede.

At trække på kraften fra De Sande Guder er forbe-
holdt de situationer, hvor den kan gøre en egentlig 
forskel, og det tilkommer kun de særligt indviede at 

vurdere, hvornår det er tilfældet.

Den gængse opfattelse i riget er, at det kun er dem, 
som er vise og har indsigt i gudernes veje, der bør 
forstyrre dem og påkalde sig deres opmærksomhed. 
Hvis uindviede forsøger at kræve tjenester af guder-
ne, vil det blot vække deres vrede.

I Paravien har præsterne derfor noget nær eneret 
på at kommunikere med guderne. Denne særstatus 
medfører da igen, at præsteskabet har en høj social 
status i landet.

De er yderst velsete blandt både høj og lav, og 
præsterne uddannes fra rigets akademier på lige fod 
med landets riddere. Det er dog kun de mest kyndi-
ge adelssønner, der bliver tilbudt muligheden for en 
oplæring indenfor gudernes veje.

Af alle De Sande Guder skatter paraverne navn-
lig Nimar højt. Det skyldes dels, at hans budskab 
stemmer meget klart overens med de stolte paravi-
ske værdier, men også at Nimranns riddere, der har 
en unik særstatus i riget, menes at være velsignet af 
Nimar selv.

Siden Himmelkrigene er også Jorins lære begyndt at 
vinde indpas i riget.

Der gøres ingen nævneværdig forskel på, hvilken af 
guderne, man som paraver tilbeder, og landet for-
følger som sådan heller ikke fremmede, der tilbeder 
andre religioner.

Blandt adelen anses det dog for mest korrekt at 
følge Nimar eller Jorin, der repræsenterer de sam-
me noble og ridderlige idealer, som samfundet er 
bygget op omkring.
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Relationer
Paraviens tendens til at holde sig ude af verdens 
konflikter har sat sit præg på deres relationer til 
de omkringliggende riger. Det samme har landets 
stolte historie og noble idealer.

Som et af kun ganske få lande på Niraham er Para-
vien i overvejende grad på god fod med sine nabo-
lande, hvor de for det meste nyder stor anseelse.

Tharkien

Mod syd ligger det enorme tharkiske handelsimpe-
rium, som paraverne gennem tiden har haft et nært 
og venskabeligt forhold til.

Der florerer en omfattende handel mellem de to 
riger, og der synes at være en underforstået aftale 
om, at tharkerne giver fordelagtige priser til de pa-
raviske handlende, mod at Paravien til gengæld yder 
tharkerne beskyttelse mod ydre fjender.

For tiden næres dog en vis utilfredshed med Tharki-
ens regent, der i de seneste år ikke har kunnet holde 
handelsruterne i Tharkienshavet åbne og sikre, og 
Paravien har derfor overtaget en del af den handel, 
der tidligere fandt sted med Tharkien.

Gothia

Nord for Paravien finder man landet Gothia, hvis 
kultur består af en særegen blanding af gamle norr-
landske skikke og paraviske idealer.

Forholdet mellem de to riger har traditionelt altid 
været godt, og store dele af den gothiske adel er 
uddannet ved de paraviske akademier. I år 21 EH 
hjalp Paravien tilmed undtagelsesvist en ny konge 
til magten i landet, Erik Ahrenfelt.

Til gengæld forpligtede den nye konge sig da til at 
skride ind overfor de norrlandske plyndringstogter 
i Paravien. Kongen forbrød sig imidlertid mod sit 
ord og har siden intet gjort for at dæmme op for 
den udbredte hærgen fra Norrland.

Paravien var derfor nødt til at indgå i en alliance 
med Narabond, og sammen invaderede de to riger 
Gothia i år 28 EH med det formål at sætte en ny 

konge på tronen. Indtil videre er det imidlertid ikke 
lykkedes, og relationen til Gothia har formentlig 
lidt uoprettelig skade.

Narabond

Nordøst for Paravien findes det narabonske rige. 
Det er et land, der har taget meget inspiration til sig 
fra Paravien, og som man altid har haft et ganske 
nært forhold til.

Igennem tiderne har Narabonds konger sat en stor 
ære i at sende deres sønner til Paraviens akademier, 
og mange narabonske ridderordner og adelige forsø-
ger at efterleve de paraviske idealer.

I år 28 EH indgik de to lande et formelt forbund, 
hvor Paravien garanterede beskyttelse for Nara-
bonds regent, mod at Narabond stillede sin hær til 
rådighed for Paraviens indtog i Gothia.

Buranus

Øst for Paravien ligger det elviske rige Buranus. 

Uanset at der generelt er stor forskel på menneskers 
og elveres livssyn, så finder man mange ligheds-
punkter mellem de to riger.

I Buranus lever man også et liv præget af strenge 
ordenskodekser og sætter en ære i orden, disciplin 
og retfærdighed. Landets militær har også en styrke, 
man er nødt til at nikke anerkendende til.

Selvom der kun er begrænset kontakt mellem 
landene, så nærer de alligevel en udtalt respekt for 
hinanden.

Norrland

Højt mod nord, langs kysten til Det Paraviske Hav, 
finder man det løst organiserede folkeslag, der er 
kendt som norrlændinge.

Deres folk har i umindelige tider haft tradition for 
at sejle sydover langs kysten, hvor de skiftevist har 
handlet og plyndret.

Ingen kystbyer kan vide sig sikre, og forargelsen 
over plyndringerne er stor, men da Paravien ikke 
er en søfarende nation, har man indtil ikke kunnet 
stille andet op end at forskanse sine byer.
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kamirr

Syd for Emyr finder man det løst funderede rige 
Kamirr, der består af godt og vel 20 selvstændige 
bystater.

De enkelte bystater har kun begrænset tilknytning 
til de øvrige, og for udefrakommende er der ikke 
meget ved riget, som giver indtrykket af et forenet 
land med en fælles kultur og identitet.

Kamirr er da heller ikke ligefrem kendt for at fordre 
store nationalistiske ideologier. I stedet synes det 
nærmest som om, landet kun eksisterer, fordi bysta-
terne har erkendt, at de kan tjene flere penge på at 
plyndre andre lande i fællesskab, end ved hver især 
at plyndre hinanden.

Udadtil forsøger Kamirr at fremstå som en nation 
af søfarer og handelsmænd, som gennem kløgt og 
godt håndelag har formået at udbrede deres forbin-
delser til verdens fjerneste egne.

Det er dog kun halvdelen af sandheden.

Økonomisk vinding er et centralt omdrejnings-
punkt for livet i Kamirr, og hele kulturen er baseret 
på et princip om, at målet helliger midlet. Og så er 
det underordnet, hvordan man når frem til målet, 
og hvem det går ud over i processen.

Med et sådant livssyn kan det ikke undre, at Ka-
mirrs handelsmænd sjældent er synderligt vellidte 
ude omkring på Niraham.

Udover at de begår sig med en vis mængde legitim 
handel, så er Kamirrs folk væsentlig mere kendt 

for, hvordan de bedriver omfattende og systematisk 
sørøveri, og for det meste også slipper godt fra det.

På trods af at nabolandene har gjort sig alle tænke-
lige bestræbelser på at dæmme op for det åbenlyst 
legaliserede pirateri, så har Kamirr ved politiske 
snilde og et væld af bestikkelser alligevel formået at 
slippe udenom stort set alle anklager.

Til dato har ingen endegyldigt kunnet bevise Ka-
mirrs medvirken ved nogen af de regelmæssige 
overfald i Kamirrhavet og Tharkienshavet.

De mange anklager til trods så forsøger man dog 
ikke at lægges skjul på i Kamirr, at havnene altid er 
åbne, herunder også for skibe, der ikke har papir 
på, hvor deres last stammer fra.

Pirater fra stort set hele Niraham har derfor fundet 
et hjemsted i Kamirr, hvor de kan afsætte deres 
varer og uden vanskeligheder købe proviant og 
udrustning til nye togter.

Når krigen raser i omverden, har Kamirr heller ikke 
nogen skrupler ved glædeligt at sælge krigsmateriel 
til begge parter i konflikten. Der er en udbredt ta-
lemåde på Niraham, som lyder, at uanset hvem der 
taber krigen, så vinder Kamirr altid.

Den pragmatiske livsstil til trods så finder man dog 
stadig et stærkt indbyrdes sammenhold i Kamirr, 
både blandt de jævne folk og mellem de forskellige 
bystater.

Kamirrs befolkning hylder den unikke frihed og 
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økonomiske velstand, deres kultur giver dem, og de 
ser den som et ideal, der er værd at forsvare.

Kulturen er dog også krævende og præget af evige 
uroligheder. Hvis Kamirr for en tid løber tør for 
fremmede lande at plyndre, udbryder der gerne 
kontroverser mellem bystaterne i stedet, hvor de 
forsøger at tage markedsandele fra hinanden.

Den slags stridigheder bliver imidlertid bilagt lige så 
hurtigt, som de er opstået, hvis ydre fjender truer, 
eller hvis man opnår en forståelse for, at man kan 
opnå større vinding ved i stedet af finde sammen 
om at plyndre en tredje bystat.

Hver bystat byder på en helt unik kultur, og man 
møder store variationer fra by til by i Kamirr. Et 
generelt kendetegn ved bystaterne er dog, at den 
kulturelle udvikling er markant mere fremskreden 
end i størstedelen af det øvrige Niraham.

Man har gennem sine handels- og plyndringstogter 
fået indsigt i de fleste store fremskridt ude omkring 
i verden, og tager dem til sig med stor glæde. De 
fleste af bystaterne er desuden også yderst velha-

vende og har dermed midlerne til at reformere og 
udvikle deres samfund løbende.

I mange af de omkringliggende lande ser man på 
Kamirrs rigdomme med stor misundelse, og landets 

omdømme bliver da utvivlsomt også farvet af dette.

Til trods for sin pirataktivitet og det anstrengte 
forhold til de omkringliggende riger, så har man i 
Kamirr altid formået at opretholde en nær og posi-
tiv relation til sin nabo mod nord, Emyr.

De to riger deler en fælles fortid og har stadig en 
indbyrdes forståelse. Selvom de aldrig har indgået et 
egentligt formelt forbund, så er de alligevel spun-
det så nært sammen, at det er vanskeligt at omtale 
det ene rige uden ikke også samtidig at nævne det 
andet.

For sit vedkommende bidrager Kamirr til forbun-
det ved hvert år at betale en enorm tribut til Emyr. 
Herudover stiller man i krigstid sin flåde til rådig-
hed og sikrer dermed Emyr beskyttelse fra vandet 
samt en adgang til at landsætte sine tropper overalt 
på Niraham.

Til gengæld er Kamirr underlagt beskyttelse fra 
Emyrs enorme hær både i krigstid og fredstid, og 
mod alle ydre fjender.

Selvom fordelingen umiddelbart kan synes ulige, 
så er det frygten for Emyrs hær, der har afholdt 
de omkringliggende riger fra at skride til handling 
overfor Kamirrs evige pirateri.

Gennem forbundet opnår Kamirr dermed frihed til 
at gøre nøjagtig, hvad der passer dem, uden risiko 
for repressalier. Så selvom prisen kan synes høj, er 
den i Kamirrs øjne alle pengene værd.
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Styre
Hver af Kamirrs bystater er selvstyrende og regerer 
enerådigt på deres territorium. Bystaterne skriver 
også selv deres egne love og håndhæver dem ved 
egen kraft.

Traditionen for denne lokale autonomi er så fast 
forankret, at man har modsat sig ethvert forsøg på 
at samle riget under en fælles lederskikkelse.

Der har været gjort adskillige forsøg gennem både 
politiske og militære midler, men bystaterne har 
hver gang gjort så ihærdig modstand, at det nu 
definitivt er blevet opgivet.

Størstedelen af magten i Kamirr ligger derfor hos 
lederne af de enkelte bystater.

Disse ledere betegnes som ’patricierne’, og deres 
embede er omgærdet af en dyb respekt, men også 
en velbegrundet frygt.

De bliver typisk valgt til positionen af de rigeste og 
mest indflydelsesrige af bystatens familier, og vælges 
for en periode på mellem 2 og 7 år, afhængig af den 
enkelte bystats regler.

Patricierne har ikke beføjelser til at udstede love, 
men de agerer som dommere i stridigheder mellem 
bystatens borgere og kan frit fortolke de eksisteren-
de love.

Herudover udruster de af egen lomme en mindre 
hærstyrke, der udover at forsvare bystaten mod 
udefrakommende fjender også agerer som ordens-
håndhævere internt i bystaten.

Patricierne er magtfulde mennesker, men de skaber 
sig også mange fjender. Bliver de for upopulære, 
er det ikke sjældent forekommende, at en patricier 
ikke overlever sin valgperiode ud.

I hver af bystaterne findes desuden et byråd, hvor 
repræsentanter for de større familier og handelshuse 
mødes regelmæssigt. Her afklarer de interne stridig-
heder og udstikker fælles retningslinjer, så handlen 
kan flyde frit og til alles fordel.

Det er byrådet, der har den lovgivende magt, og 
dermed udsteder bystatens love. Udover dette har 
de ingen videre beføjelser og må nøjes med at udar-
bejde henstillinger til patricieren, som da egenrådigt 
beslutter, om de skal udstedes.

I praksis bliver mange af de mest betydningsfulde 
beslutninger i Kamirr dog alligevel truffet i byrådets 
regi. Ikke gennem lovgivning, men ved at overho-
vederne for de største og mest velhavende familier 
skaber alliancer og indgår aftaler.

I Kamirr er det pengene, der taler, og kan byens 
handlende skaffe en tilstrækkelig stor opbakning 
bag et forslag, vil hverken patricieren eller de andre 
handelshuse vove at sætte sig imod.

Byrådene bliver formelt ledet af en person, som 
rådet udpeger til at varetage bystatens interesser, 
navnlig overfor de øvrige bystater.

Disse ledere bærer ofte med den noget misvisende 
titel af ’konge’. I praksis har de kun yderst be-
grænset magt og kan kun udøve de beføjelser, som 
byrådet og patricieren giver dem.

Posterne som konger i Kamirr er dermed hovedsa-
geligt symbolske positioner, og i de fleste tilfælde 
er kongerne da heller ikke meget mere end bare 
marionetter, der agerer talerør for de handlende i 
bystaterne.

Kongerne mødes lejlighedsvist med deres mod-
stykker fra de øvrige bystater for at indgå aftaler og 
afklare konflikter mellem bystaterne.

Der er ingen større ceremonier forbundet med disse 
møder, og i de fleste tilfælde foregår de i dybeste 
hemmelighed for at prøve at minimere udefrakom-
mende indflydelse.

Falskmøntneri

I et samfund, der beror på handel for at overle-

ve, har penge og valuta fået en nærmest religiøs 

betydning.

Den eneste utilgivelige forbrydelse i Kamirr er 

falskmøntneri, der typisk straffes ved at sømme 

forbryderen inde i en tønde med blylodder, sva-

rende til vægten på de falske mønter, vedkom-

mende har lavet, og smide tønden i havet.
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Religion
De fleste indbyggere i Kamirr er tilbedere af De 
Sande Guder. Religionen spiller dog kun en be-
grænset rolle og har nærmest igen indflydelse på 
den almindelige borgers hverdag.

For det meste han man en noget ligegyldig hold-
ning til religiøse anliggender, og ingen borgere 
forventes at aktivt tilbede guderne.

Måtte nogen alligevel vælge at dedikere sig helhjer-
tet til guderne, accepteres det ganske vist fuldt ud, 
men håndteres dog navnlig ved at trække overbæ-
rende på skuldrene.

Af samme årsag ser man i Kamirr heller ikke noget 
formål med at ringeagte eller forfølge tilhængere af 
andre religioner.

Dog er der en udbredt tradition for at vende sig 
mod guderne og skænke dem store gaver, og spør-
ger præsterne til råds, inden man træffer afgørende 
livsbeslutninger eller begiver sig ud i særlig risiko-
fyldte anliggender.

Frem for at være gudernes talerør, bliver præsterne i 
højere grad en slags rådgivere for bystaternes hand-
lende, og det forventes da også af præsterne, at de 
har en finger på pulsen i byens handelsliv og kan 
give kvalificerede råd.

Ikke kun de handlende, men også almindelige bor-
gere, kommer til præsterne for på denne måde at 
spørge om råd og vejledning i livet.

Gennem deres store kontakt med bystatens befolk-
ning har præsterne typisk et omfattende netværk 
af kontakter at trække på og er sædvanligvis yderst 
velinformerede.

Udover disse særlige anledninger benytter Kamirrs 
befolkning sig kun sjældent af templerne, og det er 
heller ikke udbredt at dyrke guderne i hjemmet.

Man anerkender ganske vist, at guderne kan have 
indflydelse på, hvad der sker på Niraham, men 
mener ikke, at almindelige dødelige har nogen reel 
mulighed for at påvirke dem.

Af samme årsag ser man heller ikke hverken lykke 
eller modgang som et udslag af gudernes vilje.
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Relationer
Kamirr har traditionelt altid haft et overordentlig 
dårligt forhold til sine naboer.

Udover det åbenlyst problematiske i, at de igennem 
flere århundreder har huset pirater og nydt godt af 
deres udbytte, så har Kamirrs handlende også fået 
ry for at være kyniske og skruppelløse, og for glæde-
ligt at ruinere deres konkurrenter. 

På grund af deres nære forbund med Emyr, og den 
beskyttelse de nyder derfra, har ingen imidlertid 
turde sætte sig op mod Kamirr. Denne frihed for 
konsekvenser har heller ikke ligefrem forbedret 
synet på Kamirr i omverdenen.

Emyr

Mod nord findes man Emyr, som Kamirr har haft 
en nærmest symbiotisk relation til i århundreder.

Selvom man må betale en uhyrlig tribut for at stå 
under Emyrs beskyttelse, så har beskyttelsen imid-
lertid sikret de handlede så favorable vilkår, at man 
betaler den med glæde.

De eneste kurer på tråden opstår typisk, når Emyr 
har trukket så store veksler på Kamirrs flåde under 
sine krige, at handelen har lidt under det.

I det indbyrdes forhold er ingen i tvivl om, at den 
øverste autoritet og beslutningskraft ligger hos 
Emyr, men den ordning synes at passe begge riger 
glimrende.

Det Chatonske Imperium

Mod øst befinder Det Chatonske Imperium sig. 
Det er en krigsførende nation, der også har udmær-
ket sig på havet.

Imperiet betragtes som en stor og daglig trussel, og 
frygten for en invasion fra havet er evigt nærværen-
de i Kamirr.

Igennem de seneste mange år har der desuden 
hersket noget nær konstant krig mellem Emyr og 
Imperiet, hvor Kamirrs flåde har lidt betydelige tab.

Relationen mellem Kamirr og Imperiet er derfor på 
nuværende tidspunkt noget nær ikkeeksisterende.

Narabond

Vest for Kamirr findes Narabond, der næst efter 
Emyr er landets største handelspartner.

Til trods for at Emyr nærer et evindeligt fjendskab 
til Narabond, så lader man sig ikke begrænse af den 
slags i Kamirr.

Der er et svært tillokkende marked for handel i 
Narabond, og ingen alliancer, uanset hvor nære de 
måtte være, skal forhindre Kamirr i at tjene penge.

Zara’bash

Mod sydøst ligger ørkenriget Zara’bash, som udover 
at være noget fjendtligt stemt, også er uhyrligt rigt.

Det er vanskeligt at vide, om det er de gentagne 
krige mellem Emyr og Zara’bash, der har ødelagt 
forholdet, eller Kamirrs konsekvente piratangreb på 
deres handelsskibe.

Indtjeningsmulighederne ved handel med Zara’bash 
er dog for store til, at man uden videre lader lidt 
fjendskab afskrække sig.

Tharkien

Mod vest ligger det tharkiske imperium, der er det 
rigeste og mest lukrative af alle Nirahams markeder.

Tharkerne betragter imidlertid kamirerne som pira-
ter og afskum, og har afskåret al officiel kontakt.

Det er dog lykkedes at etablere en række handels-
kontakter i byen Paest. Her foregår en udbredt sort-
børshandel, og selv tharkerne har måttet acceptere, 
at Kamirr kan levere en række eftertragtede varer, 
som ikke kan skaffes gennem legitime kilder.

Traegonn Sletten

Mod øst findes den traegonske provins, der plejede 
at høre under Imperiets herredømme, og som ho-
vedsageligt befolket af ukultiverede rytterfolk.

Traegonerne har nogle enkelte handelsvarer af inte-
resse, men er fattige og går i øvrigt ikke synderligt 
op i rigdom og materielle goder.

Kontakten mellem Kamirr og folket på Traegonn 
Sletten er derfor allerede af den årsag begrænset.
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Zara’bash

Langt mod syd, på de åbne ørkenområder, der er 
kendetegnende for det sydlige kontinent, finder 
man det storslåede zarabiske rige.

I tidernes morgen vandrede stammerne frit over 
stepperne og i ørkenen. De var et stolt folkefærd, 
der med stålsat vilje formåede at overleve de mest 
barske vilkår, som ørkenen havde at byde på.

Med tiden slog de sig ned og etablerede store byer, 
hvor de gjorde op med fortidens simple levevis for 
i stedet at dedikere sig til jagten på den ypperligste 
højkultur.

Folket havde altid været ressourcefulde, og i byerne 
gav de sig nu hen til at udvikle innovative nyskabel-
ser, hvis lige Niraham aldrig før havde set.

Over tid gjorde de videnskabelige fremskridt inden-
for landbrug, der gjorde dem i stand til at opdyrke 
ørkenen, og de opnåede landvindinger på områder 
som medicin og naturvidenskab, som ingen nogen-
sinde før havde forestillet sig.

Denne tilværelse i overflod og fremgang gav mulig-
hed for at kunne dedikere sig fuldt ud til de intel-
lektuelle dyder, og den zarabiske kultur udviklede 
sig til et innovativt samfund, der år for år skubbede 
grænserne for, hvad mennesker kunne formå.

Det er her, at størstedelen af den videnskab, som vi 
i dag tager for givet, har fundet sit udspring.

Udover naturvidenskaben kan også matematikken, 
filosofien og de første menneskelige skriftsprog 

føres tilbage til Zara’bash.

På samme tid, som højkulturen blomstrede i Zara’-
bash, var resten af Nirahams menneskelige samfund 
ikke meget mere end barbariske klaner, og samtlige 
af verdens lande har i dag det zarabiske rige at takke 
for de kulturelle fremskridt, som man siden har 
nydt stor gavn af.

Særligt har den zarabiske hovedstad, Cartheero, 
igennem historien haft en rolle som Nirahams kul-
turelle foregangseksempel.

Det er en position, som byen i disse tider må dele 
med Etos, men når Nirahams vise hoveder omtaler 
Cartheero, er det stadig med en unik blanding af 
stolthed og respekt.

Også de øvrige tre storbyer i Zara’bash; Juncatar, 
Badra og Khadjba, nyder stor anerkendelse både i 
og udenfor riget.

Ikke hele Zara’bash er dog præget af disse kulturelle 
og videnskabelige landvindinger. Al højkultur er 
centreret omkring rigets større byer, der alle befin-
der sig i de nordlige regioner.

I de sydlige egne af landet er tilværelsen markant 
anderledes. Her lever nomadestammer stadig, som 
de har gjort i århundreder, og nægter kategorisk at 
tage nye tiltag til sig.

De vandrer omkring på stepperne med deres flokke 
af dyr og lever en afsondret tilværelse, hvor de kun 
opsøger byerne, når de har behov at handle.
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Ørkenstammerne er imidlertid et sjældent syn, og 
der kan gå flere år mellem, at de viser sig i byerne, 
for da snart efter at være på farten og forsvinde ud 
på stepperne igen.

Det er dog ikke kun de sydlige nomadestammer, 
der lever en simpel og ukultiveret tilværelse. Lige 
så kultiveret tilværelsen er for de mest velhavende 
zarabere, så tilsvarende elendig er tilværelsen i sam-
fundets bud.

Zara’bash er kendetegnet ved en enorm forskel på 
høj og lav, og det betragtes som en selvfølge, at sam-
fundets overklasse har ret til at holde slaver.

Velhavende zarabere kan eje og beskæftige op mod 
tusind slaver, og selv de simple borgere i byerne ejer 
ofte en slave til at tage sig af husholdningen.

Slaverne fødes ind i deres stand og har stort set 
ingen mulighed for nogensinde at komme til at leve 
i frihed. Tæt på halvdelen af den zarabiske befolk-
ning er slaver, og for disse består tilværelsen typisk 
af et hårdt og kort liv.

Denne del af samfundet er imidlertid kun sjældent 
synlig for udefrakommende. I stedet bliver øjet 
fanget af den overvældende pragt, der kendetegner 
de zarabiske byer.

Hvert eneste hus er næsten et lille palads i sig selv, 
og alle bygninger er overdådigt udsmykket. Det er 
et karakteristisk træk hos zaraberne, at de ynder at 
udstråle rigdom og velstand.

Den zarabiske livsstil dikterer, at rigmænd bør skilte 
med deres formuer, for kun ved at vise deres værd, 
vil de kunne få den anerkendelse, som de fortjener.

Personer, der i stedet skjuler deres velfærd og gem-
mer deres rigdomme af vejen, anses for skamfulde, 
og vil blive mistænkt for at være kommet til deres 
velstand på uhæderlig vis.

Det er i det hele taget et gennemgående træk, at 
alle zarabere værdsætter rigdom og materielle goder 
højt.

Også visdom og intellektuelle værdier betragtes som 
vigtige kvaliteter. Filosoffer og store videnskabelige 
begavelser indenfor f.eks. medicin, retorik og astro-
nomi har særdeles høj status, og det forventes af alle 
velhavende borgere i riget, at de forstår sig på disse 
klassiske discipliner.

Denne forherligelse af tankevirksomhed har da også 
affødt nogle af de viseste mennesker, Niraham end-
nu har set, og Zaraberne soler sig i særlig høj grad i, 
at Cartheero var fødested for profeten Jarco.
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Styre
Al magt i Zara’bash ligger hos sultanen. Han er ri-
gets øverste leder, og fra sit palads i Cartheero råder 
han over liv og død for hver eneste sjæl i riget.

Sultanens magt er uindskrænket, og enhver zaraber 
er forpligtet til at efterleve hans vilje og om nødven-
digt gå i døden på hans bud, hvis han måtte ønske 
det.

Sin store magt til trods, så udøver sultanen den 
imidlertid varsomt. I et land, der værdsætter vis-
dom og ophøjet tankevirksomhed, vinder man ikke 
meget respekt hos befolkningen ved at gebærde sig 
som en brutal diktator.

Det værende sagt, så er sultanens position dog ef-
tertragtet, og der står typisk altid et væld af magt-
begærlige fjender på spring, der ønsker at fortrænge 
ham fra tronen.

Sultanen balancerer dermed imellem, at han over-
for den brede befolkning skal udstråle overskud og 
eftertænksomhed, men indadtil skal kæmpe et væld 
af ofte blodige magtkampe med sine rivaler.

Landet er også splittet mellem rig og fattig, og uro 
ulmer konstant i alle afkroge af samfundet. Sulta-
nen er derfor også i høj grad afhængig af landets 
hærstyrker for at kunne fastholde sin magt.

Skulle en sultan vise sig svag eller utilstrækkeligt, 
er der tradition for, at han da blot forgiftes eller på 
anden måde afgår stilfærdigt ved døden.

Egentlige væbnede oprør eller borgerkrige er dog 
sjældne i riget, da det at måtte gribe til våben for 
at nå sine mål bliver betragtet som en overilet og 
uværdig handling, der først og fremmest udtrykker 
manglende intellektuel formåen.

Den nuværende sultan er Ahriman Ibn Hajdi Ibn 
Uhra.

Omkring sig har sultanen et antal vezirer, der tager 
sig af de mest gængse beslutninger, som sultanen 
ikke selv har tid til at beskæftige sig med.

De udpeges typisk blandt rigets største vismænd og 
har ofte næsten lige så meget magt og indflydelse 
som sultanen selv.

Det meste af tiden råder vezirerne på eget initiativ 
og uafhængigt af sultanen, og at modsætte sig en 
vezir betragtes som en lige så stor forbrydelse som at 
modsætte sig sultanen.

Når sultanen dør, overgår magten typisk til en af 
hans vezirer. Det sker dog ofte, at sultanen har 
sørget for at mindst en af hans sønner har fået post 
som vezir, og ad den vej er der opstået en vis traditi-
on for, at magten går i arv fra far til søn.

I hver af rigets fire store byer er indsat en magistrat, 
der agerer som stedfortræder for sultanen og sørger 
for, at hans vilje bliver efterlevet.

Magistraten er også i almindelighed ansvarlig for at 
sikre ro og orden, og stør blandt andet for at mægle 
i stridigheder mellem de handlende og fælde dom 
over almene indbyggere. 

Religion
Den formelt anerkendte religion i Zara’bash er 
læren om De Sande Guder.

Denne trosretning praktiseres dog først og fremmest 
i de store byer, og det er særligt de mere velhavende 
borgere, der bekender sig til De Sande Guder.

Man har i Zara’bash udviklet sig en noget særpræget 
tradition for, hvordan man praktiserer læren. 

Zaraberne anerkender fuldt ud, at samtlige guder 
eksisterer, men de har for vane at udvælge sig én af 
guderne, som de tilbeder, og herudover ignorerer de 
da blot resten af guderne.

Mere end nogen anden, har Gasnian altid haft en 
særlig plads i zarabernes hjerter, men også Nimar og 
Tara har fundet vid udbredelse.

Også når det kommer til selve den praktiske religi-
onsdyrkelse, afviger skikkene i Zara’bash markant 
fra, hvad man kender på resten af Niraham.

Zaraberne for vane regelmæssigt at besøge templer, 
dedikeret til deres udvalgte gud, som de skænker 
gavmilde gaver.

Donationerne går dog til selve templet og bliver 
betragtet som en betaling til præsterne for, at de til-
bede guden på vegne af giveren, så vedkommende i 
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stedet kan koncentrere sig om at varetage sit gængse 
hverv uden at skulle bekymre sig om at mishage 
guderne.

Blandt de fattigere zarabere udfører man i stedet 
frivilligt arbejde for templerne som betaling for, at 
præsterne går i forbøn hos guderne på ens vegne.

Det er herefter opfattelsen i samfundet, at hvis man 
har lykke og fremgang i livet, så er det udtryk for, 
at guderne er tilfredse med ens virke og de bønner, 
som præsterne har gjort på ens vegne.

Købmænd kan dermed fryde sig dobbelt over, at 
en indbringende handel er kommet i hus, for så er 
de ikke kun blevet rigere, men har også fået et klart 
bevis på, at guderne er tilfredse med dem.

Uanset at læren om De Sande Guder har været 
praktiseret i landet igennem næsten 1000 år, er de 
sydlige stammer langt fra alle konverteret til den 
trosretning.

I stedet holder størstedelen af nomadestammerne 
fast ved den gamle Kasmanitro.

Denne lære tager afstand fra eksistensen af egent-
lige guder og anser i stedet mennesket som noget 
guddommeligt i sig selv.

For hver generation, der passerer, bliver de ophøje-
de og guddommelige træk imidlertid udvandede, og 
efterhånden som årene går, kommer menneskerne 
derfor længere og længere væk fra dengang, hvor de 
selv var guder.

Eftersom de yngre generationer dermed aldrig 
vil kunne opnå samme værdighed som de ældre, 
værdsætte alder og visdom over alt andet blandt de 
Kasmanitro.

Udover at være udbredt i syden, praktiseres Kasma-
nitroen også blandt slaverne og de fattige.

Økonomi og velstand tillægges ikke nogen betyd-
ning indenfor Kasmanitroen, og religionen tilla-
der enhver i samfundet af føle sig ligeværdig med 
enhver anden, selv sultanen, hvilket har haft en 
betydelig appel blandt samfundets lavere lag.

Det har imidlertid også gjort religionen upopulær 
blandt de velhavende, som derfor ofte forbyder 
deres slaver at praktisere den.
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Relationer
Til trods for sin kulturelle ophøjethed, er Zara’bash 
igennem årene også gentagne gange blevet involve-
ret i balane militære konflikter med de omkringlig-
gende riger.

Landets store velstand har gjort det til et yndet 
offer for plyndringer, og zaraberne har igen og igen 
måttet kæmpe for at holde fast i det, der retmæssigt 
tilkommer dem.

Forholdet til de omkringliggende lande har derfor 
længe været præget af en udbredt mistro.

Etos

Mod nordvest grænser Zara’bash op til bystaten 
Etos.

Gennem årene har Etos opnået en særstatus på 
Niraham, hvor den i disse tider anses for arnestedet 
for den mest ophøjede kultur og videnskab.

Bystaten har dermed overtaget meget af den aner-
kendelse, der før i tiden tilkom Zara’bash.

Det synes imidlertid ikke at have tilfredsstillet Etos, 
der nidkært vogter over Zara’bash af ængstelse for 
at måtte dele sin særlige position eller skulle give 
afkald på den igen. 

I de seneste år har Etos derfor på yderst uværdig 
vis udnyttet sin position og politiske status til at 
forsøge at opildne Nirahams øvrige riger til at lægge 
Zara’bash for had.

Emyr og Kamirr

Nord for Kamirrhavet befinder de to allierede riger, 
Emyr og Kamirr, sig.

Igennem årene har Zara’bash været offer for gentag-
ne angreb, hvor Kamirrs skibe har fragtet soldater 
fra Emyr til zarabisk land, hvor de har plyndret og 
hærget for siden at sejle tilbage med skibene lastet 
med guld og værdigenstande.

For at beskytte sine byer har zaraberne måttet etab-
lere fæstningsværker langs kysten, og den zarabiske 
flåde patruljerer konstant i Kamirrhavet på vagt for 
nye angreb fra de to rivaler.

Eislonien

Mod nordøst finder man højelvernes skovrige, 
Eislonien.

Zara’bash og Eislonien har bekriget hinanden i evig-
heder over området, der adskiller det nordlige og 
sydlige kontinent fra hinanden.

Det er meget småt med naturlige ressourcer i 
Zara’bash, og passagen var et af de få steder, hvor 
zaraberne kunne høste livsnødvendigt træ, hvis de 
skulle holde sin flåde ved lige og dermed være i 
stand til at beskytte sine kyster. 

Højelverne insisterede imidlertid på, at kun de, og 
ingen andre, havde råderet over skoven, og de to 
lande har derfor tit og ofte ligget i konflikt.

Aihlann Bachir

Mod nordøst blev grænsestaten Aihlann Bachir 
oprettet for blot få år siden.

Den havde til formål at adskillige Zara’bash fra de 
eislonske skove og skulle også sørge for, at Emyr 
ikke igen ville anlægge bosættelser på det sydlige 
kontinent.

Dermed blev krigen mellem de tre riger, der havde 
raset i flere årtier, bilagt.

Aihlann Bachir mangler endnu at stå sin prøve, og 
man ser på denne fredsordning med en vis skepsis.

Der er dog også en vis følelse af optimisme, og der 
er mange som håber, at man hermed én gang for 
alle kan bilægge de gamle stridigheder.

Det Chatonske Imperium

Mod nord, på den anden side af Kamirrhavet, fin-
des Det Chatonske Imperium.

Igennem en række brutale erobringstogter under-
lagde chatonerne sig store dele af Niraham og havde 
også held til at etablere en slavekoloni i det nordlige 
Zara’bash, hvor de nådesløst udnyttede befolknin-
gen til at høste ressourcer.

I år 27 EH lykkedes det imidlertid at besejre chato-
nerne, og efter at have fordrevet dem fra landet, er 
Zara’bash nu igen fri for fremmede hære.





Riger og Kulturer | Side 175

traegoNN sletteN

I det centrale Niraham, mellem de evigt stridende 
riger, Emyr og Det Chatonske Imperium, finder vi 
et stort åbent landområde, der kendes som Tra-
egonn Sletten.

Området er navngivet efter det folkefærd, der bebor 
det, traegonerne. De er et frihedshungrende noma-
defolk, der lever en tilværelse under åben himmel 
på slettens vidder.

Til trods for at de er kendt under et fælles navn, 
er der meget lidt, som i øvrigt binder traegonerne 
sammen. Deres folk består af et utal af individuelle 
stammer med hver deres kultur og levevis, som van-
drer frit uden megen kontakt til andre stammer.

Stort set alle traegonere er nomader, der flytter deres 
bosted regelmæssigt afhængigt af, hvor der er føde 
at finde. Ofte medbringer de en mindre flok af dyr 
til spisning, navnlig okser og geder, samt heste til at 
ride på.

Hver stamme består sædvanligvis af nogle få fa-
milier og er hjemsted for 20-50 personer. Enkelte 
stammer er også mindre endnu, og det er heller 
ikke ukendt, at et ungt par rejser ud og slår sig ned 
for at starte deres egen stamme.

Stammerne ledes af en stærk høvding, som meget 
karakteristisk ofte kommer udefra. Der er tradition 
for, at unge mænd forlader deres egen stamme og 
slår sig ned hos en ny, sådan at der sikres nyt blod i 
familierne.

Typisk sker det ved at udfordre stammens siddende 
høvding, men principielt er alle positioner åbne for 
udfordringer, så en mindre selvsikker person kan 
også forsøge at tilkæmpe sig en lavere rangerende 
post i stammen.

En besejret høvding eller stammemedlem vil typisk 
blive fordrevet fra stammen og vandre omkring på 
egen hånd eller sammen med sin nærmeste familie, 
og vil da forsøge at tilkæmpe sig en passende positi-
on i en ny stamme.

Det kan forekomme kynisk og noget upersonligt, 
men denne adfærd bliver set som helt normalt 
blandt traegonerne. Deres kultur er kendetegnet 
ved, at de kun ejer meget lidt og ikke føler sig nært 
knyttet til noget eller nogen.

Når traegonerne vælger sig en mage, er det typisk 
heller ikke for livet. Ofte holder et par kun sam-
men, indtil de har fået det første eller andet barn, 
og så søger de hver især gerne videre. Børnene bliver 
da hos den ene af forældrene og opfostres af stam-
men, forælderen og en eventuel ny mage.

Forholdet mellem en traegoner og sine nærmeste 
har også i almindelighed karakter af et fællesskab, 
hvor alle bidrager så godt de kan til familiens og 
stammens fælles bedste.

Der sondres ikke klart mellem ’dit’ og ’mit’. Hver 
stamme ejer alt i fællesskab, og det nærmeste, man 
kommer en følelse af ejerskab, er i forhold til den 
rent praktiske tilrettelæggelse af, hvem i stammen, 
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der har hvilke funktioner.

En dygtig bueskytte vil naturligt være bedst med 
sin egen bue, og en erfaren rytter vil oftest føle et 
særligt bånd til en specifik hest. Men selv i disse 
tilfælde vil ethvert andet medlem af stammen prin-
cipielt frit kunne låne den pågældende.

I det hele taget er traegonernes tilværelse præget af 
en meget udtalt frihedsfølelse. Ligesom de regel-
mæssigt forlader et område for at søge føde på et 
andet, er det også helt almindeligt at forlade sin 
familie eller stamme for i stedet at søge videre ud i 
verden.

At være bundet til at leve sit liv det samme sted og 
indenfor de samme rammer, vil for en traegoner 
være den største straf, man kan udsættes for. En 
fast talemåde blandt traegonerne er da også at sige 
om folk, der har boet for længe det samme sted, at 
’landet ejer dem’.

Dette livssyn har som en afledt konsekvens, at 
traegonerne er frygtindgydende i kamp. Ikke kun er 
deres færdigheder som ryttere uovertrufne, men de 
frygter heller ikke døden som mange andre. For en 
traegoner er livet en evig rejse hen imod noget nyt, 
og døden er blot næste kapitel, der venter dem.

Omvendt vil et nederlag forbundet med underka-
stelse og trældom være decideret tortur. Sat overfor 
den udsigt, kaster traegonerne sig derfor helhjertet 
mod enhver fjende, uanset hvor stor overmagten 
måtte være, eller hvor håbløs kampen kan forekom-
me.

Man finder heller ikke mange byer på Traegonn 
Sletten. Traegonerne anser dem for begrænsende og 
foretrækker deres løse bosættelser, der konstant er i 
bevægelse. Byer på sletten er derfor typisk etableret 
af andre kulturer, hvor de har slået sig ned for at 
handle med traegonerne. 

Traegonerne har dog enkelte faste tilholdssteder, 
navnlig steder, hvor stammerne søger hen ved særli-
ge kulturelle og religiøse højtider i løbet af året. 

Meget ofte vil en eller flere af traegonernes spiritu-
elle overhoveder, kaldet åndemanere, have slået sig 
ned ved disse hellige steder for at tage vare på det og 
være i kontakt med ånderne.
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Styre
Hos et folk, der er kendetegnet ved en så udtalt 
frihedstrang, kan det næppe undre, at traegonerne 
ikke anerkender nogen fælles autoritetsskikkelse. 
Hver stamme har sin egen høvding og er ikke un-
derlagt nogen anden autoritet.

Traegonn Sletten hører dermed ikke under nogen 
fælles leder, og traegonerne vil anse det for helt 
utænkeligt, at de nogensinde skulle lade sig under-
kaste en konge.

Stammerne har heller ikke særlige områder eller 
territorier, de betragter som deres. Det anses for helt 
aparte, at man skulle kunne eje jorden. Stepperne er 
deres fælles hjem, og enhver traegonsk stamme har 
ret til at kalde dem deres hjem.

I stedet afhænger stammernes bevægelser og bosæt-
telser af, hvor der er føde at finde, hvilket da helt 
naturligt medfører, at man opsøger de steder, hvor 
andre stammer ikke i forvejen har været og taget, 
hvad der var at spise.

Det er sket flere gange, at de omkringliggende riger 
har sendt hære ind på sletten og forsøgt at under-
kaste folket sit styre. Typisk er traegonerne da blot 
rejst videre til andre dele af sletten, hvor de kunne 
leve frit, indtil de fremmede hære til sidst gav op og 
rejste hjem igen.

Igennem en længere årrække, frem til år 13 EH, 
havde Det Chatonske Imperium i øst dog formået 
at underlægge sig hele Traegonn Sletten, hvor de 
havde opført vagttårne og befæstede byer på strate-
giske steder.

Uanset deres mange bestræbelser på at indlemme 
folket i Imperiet, så satte traegonerne sig trodsigt til 
modværge, og det kom til mange blodige sammen-
stød. Selv stillet overfor truslen om en sikker død, 
valgte traegonerne den løsning hver gang frem for 
at acceptere et liv i imperial trældom.

Til sidst opgav Imperiet at tvinge folket til underka-
stelse. De lod traegonerne passe sit og så sig tilfredse 
med at have opnået et formelt ejerskab over landet, 
som blev opretholdt af udstationerede imperiale 
garnisoner.

Det kom dog stadig til gentagne sammenstød mel-
lem de to kulturer. Ikke ved åbne slag, men derved 
at imperiale forsyningslinjer igen og igen blev an-
grebet og plyndret, og inden Imperiet kunne møn-
stre en styrke til at gengælde angrebet, var samtlige 
traegonske stammer i området rejst videre.

Som led i krigen mellem Imperiet og Emyr lykke-
des det for Emyrs hær at overtage kontrollen med 
Traegonn Sletten i år 13 EH. Det ændrede imidler-
tid ikke tilværelsen nævneværdigt for traegonerne. 
Nu var det blot Emyr, der indtog rollen som besæt-
telsesmagt, og ofte fra de samme fæstningsværker 
som Imperiet før dem.

I disse tider fortsætter traegonerne derfor trodsigt 
deres angreb på Emyrs forsyningslinjer på samme 
vis, som de har gjort i mange år før, og som de vil 
blive ved med, indtil en dag Emyr også giver op og 
vender tilbage til deres eget land.

Religion
Stort set alle traegonerne er åndetro, og selvom der 
er en hel del variationer i, hvordan troen praktiseres 
på tværs af landet, er der dog også en række væsent-
lige fællesnævnere, som er karakteristiske for alle 
slettens folk.

Et af de væsentligste er den særlige betydning, som 
traegonerne tillægger deres særlige religiøse steder 
på sletten. De udgør vigtige samlingspunkter for 
folket, og hvert år rejser stammerne til store sam-
linger ved særlige højtider.

Her mødes man med slægtninge og gamle bekendt-
skaber fra andre stammer, og udveksler nyheder om, 
hvad der rører sig i de fjernereliggende områder af 
Traegonn Slettens.

Det væsentligste af alle disse steder er slettens høje-
ste bjerg, der er kendt som Det Blå Bjerg efter den 
karakteristiske gråblå farve, som det får, når solen 
reflekteres i dets tinder. Andre stammer omtaler det 
i stedet som Tågebjerget, Åndebjerget eller Him-
melbjerget.

Hvert andet år holdes der stormøde ved foden af 
bjerget, som forestås af den inderste cirkel af religi-
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øse skikkelser blandt traegonerne. Deres sammen-
slutning er kendt under navnet ’Enklaven’ og er 
højt respekteret af alle traegonere.

Bjergets top er omgivet af en tæt tåge, der kun 
sjældent letter, og fortællingen vil, at når traegonere 
dør, forlader deres ånd kroppen og søger mod top-
pen af Det Blå Bjerg, hvor den forenes med ånderne 
fra alle traegonerne, som har levet førhen.

En stor flod løber ned ad bjerget og gør dalen fro-
dig. Floden er næsten lige så hellig som bjerget selv, 
og det anses for god skik, at man før hver forsam-
ling vasker sig i flodens vand. 

Ifølge de gamle legender udsprang alt liv på Nira-
ham af floden, og den er dermed ophav til ikke bare 
traegonerne, men til samtlige racer og kulturer.

For den enkelte traegoner fylder religionen ikke 
meget i hverdagen, og man finder ikke gudstjene-
ster eller andre religiøse skikke, der skal overholdes 
møjsommeligt.

Som andre åndetro på Niraham er traegonerne 
overbeviste om, at hver eneste levende væsen har en 
ånd, som giver den livskraft og styrke.

Denne ånd har man et ansvar for at tage vare på 
og ikke lade gå til spilde. Traegonerne tager derfor 

kun, hvad de har brug for fra naturen, og sørger for 
at udvise taknemmelighed og respekt overfor alt 
levende omkring dem.

Personer fra andre kulturer, der ikke forstår eller 
kan finde ud af at efterleve disse principper, anses 
for at have en forvansket eller ond ånd. Det samme 
er tilfældet for traegonere, der begår mord eller på 
anden måde forbryder sig mod samfundets normer. 

I disse tilfælde anses det for nådigt at lade personen 
dø, så den kan blive befriet for den onde ånd.

Den meget udtalte næstekærlighed, man finder i 
det traegonske samfund, udstrækker sig dermed 
kun til personer, der betragtes som rene i sjælen og 
opfører sig som sande traegonere.

På Traegonn Sletten sker den egentlige religions-
dyrkelse i skikkelse af åndemanere, der er særligt 
kraftfulde traegonere, der kan se ånderne og kom-
munikere med dem. De kan også låne kræfter fra 
ånderne, som de bruger til at helbrede og udrette 
andre magiske mirakler.

Det er åndemanerne, der fortæller folket om ånder-
nes vilje, og som sørger for, at stammen lever en til-
værelse i overensstemmelse med denne. Traegonere, 
der ønsker råd fra åndernes, kan også gå til åndema-
neren, der da formidler kontakten til det hinsides.
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Relationer
Tilværelsen på Traegonn Sletten er i høj grad kende-
tegnet ved folkets ønske om blot at kunne leve deres 
liv i fred og frihed.

De omkringliggende riger har ofte set sletten som 
et let bytte, og dens frodige jorder har gjort den 
attraktiv at opnå herredømmet over.

Traegonerne er derfor vant til fremmede landes 
besidderiske forsøg på at underkaste sig, og de 
betragter andre kulturer med en nedarvet foragt og 
fjendtlighed.

Emyr og Kamirr

Vest for sletten finder man de forbundne riger, 
Emyr og Kamirr. Igennem årene har disse lande 
gentagne gange forsøgt at underlægge sig sletten, og 
man har i disse tider ikke mange varme eller nære 
følelser tilovers for dem.

Hver gang har folket dog haft held med at trække 
sig tilbage og finde nye græsgange, alt imens man 
gjorde tilværelsen så uudholdelig som muligt for de 
invaderende styrker.

Til sidst har de igen haft forladt sletten, og folket 
kunne vende tilbage og på ny bosætte sig, som var 
intet hændt.

I de seneste år er Emyrs bestræbelser dog blevet 
forstærket væsentligt. I år 13 EH formåede de at 
overtage magten over hele Traegonn Sletten efter at 
have fordrevet Imperiet derfra.

For traegonerne medførte det imidlertid blot, at det 
ene undertrykkende militære regime blev erstattet 
af det næste, og man fortsatte derfor de konstante 
angreb, man tidligere havde foretaget mod Imperi-
et, nu blot mod Emyr.

Så længe Emyr stædigt forsøger at fastholde deres 
herredømme over sletten, vil angrebene på deres 
forsyningsvogne fortsætte, og der kan ikke blive 
fred, så længe de er at finde på traegonsk land.

Det Chatonske Imperium

Mod øst findes Imperiet, der igennem århundreder 
er vokset frem som en stor og altopslugende militær 
magt. Efter at have underkastet sig samtlige lokale 
riger, stødte Imperiets grænser til sidst op mod Tra-
egonn Sletten, og det var åbenlyst for enhver, at de 
en dag ville krydse floden, der skilte de to lande.

Da det skete, var det med en styrke og beslutsom-
hed, der overgik alt, hvad traegonerne tidligere 
havde set. Det var som om, Imperiets ressourcer var 
uendelige, og at deres soldater kunne marchere ind 
over grænsen i dagevis uden nogen ende i sigte.

Som mange gange før trak traegonerne sig tilbage 
fra de besatte områder. Imperiet fortsatte imidlertid 
deres fremstød og opførte grænseposter, vagttårne 
og hele bastioner overalt, hvor de kom frem, indtil 
de til sidst havde udbygget deres herredømme til at 
omfatte hele Traegonn Sletten.

Det kom til flere sammenstød, men traegoner-
nes lette krigere var intet mål for Imperiets stærkt 
bevæbnede legionærer, og deres ryttere kunne ikke 
bryde gennem de imperiale skjoldmure.

Traegonerne måtte derfor affinde sig med et liv 
under chatonske herredømme. Det var et stort brud 
med deres levevis og forårsagede megen sorg og 
elendighed.

I år 13 EH blev forbandelsen endelig brudt, da 
Emyr formåede at fortrænge Imperiet fra sletten, 
men traegonerne har fortsat ikke hverken glemt 
eller tilgivet årene, hvor de måtte døje under cha-
tonsk trældom.
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pleN

Langt mod vest, omkring et døgns sejlads ude i Det 
Paraviske Hav, finder man den lille og uanseelige ø 
Plen.

Øen blev i sin tid opdaget af norrlandske søfarere, 
som fandt den gold og ugæstfri. Klimaet var koldt, 
vinden blæste konstant ind fra havet, og der var kun 
småt med føde at finde.

De så derfor ikke noget formål med at bosætte sig, 
og øen lå ubeboet hen i flere hundrede år, indtil 
Emyr i år 1054 EJ konkluderede, at de havde behov 
for at etablere en forpost, hvorfra de kunne overvå-
ge deres svorne fjende Paravien.

Emyr koloniserede derfor øen og opførte fæstnings-
værker langs kysten. Der blev også bygget flere 
landsbyer samt gjort bestræbelser på at etablere en 
række landbrug og dyrehold.

Der kunne imidlertid kun opnås et magert høst-
udbytte, og mange dyr bukkede hvert år under for 
øens barske klima.

Med tiden måtte man også erfare i Emyr, at øen var 
for fjernt beliggende til at give nogen større strate-
gisk fordel.

I lyset af de betydelige ressourcer, det krævede at 
opretholde en stærk og veludrustet garnison under 
så barske vilkår, blev befæstningen af Plen derfor 
gradvist opgivet.

Som tiden gik, blev forsyningsskibe fra Emyr sjæld-
nere og sjældnere for til sidst helt at ophøre.

Befolkningen på Plen var overladt til deres egen 
skæbne.

Allerede længe inden da var folket imidlertid ophørt 
med at betragte sig som en del af deres søskendefolk 
på fastlandet.

Tilværelsen på Plen var barsk og krævende, og be-
folkningen havde måtte finde nye måder at indrette 
sig på for at kunne overleve.

De var blevet et hårdt og pragmatiske folkefærd, der 
værdsatte handlekraft og formåede at overleve stort 
set enhver udfordring, skæbnen udsatte dem for. 
Med tiden begyndte man også at betragte Emyrs 
bløde og svagelige befolkning med foragt.

Siden da har Plens befolkning levet en isoleret tilvæ-
relse langt fra resten af Niraham. 

Der har ganske vist været handlet og opretholdt 
diplomatisk kontakt til de nærtliggende riger, men 
kulturen på Plen har været stort set uforanderlig 
igennem de seneste 500 år.

Så trodsigt har folket holdt fast ved gamle indarbej-
dede vaner, at de også i vid udstrækning har for-
nægtet Himmelkrigenes indtræden.

Plens folk har altid været tilhængere af De Sande 
Guder og næret en særlig forkærlighed for Ragil, 
Djorka og Rasnassolin, hvilket de blot er fortsat 
ufortrødent med efter Himmelkrigene.

Det er ikke kun elementernes hærgen, der gennem 
tiden har udfordret folkets evne til at overleve, men 
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også øens øvrige befolkning. Udover mennesker er 
øen hjemsted for stammer af bjergtrolde og orker 
samt en race af dæmoniske dværgeyngel, der er 
kendt som maudrichter.

Folket har ligget i krig med disse racer, siden men-
nesker første gang satte fod på øen. Man har flere 
gange antaget, at de sidste rester var udryddet, men 
hver gang er de på ny vældet frem fra huler i under-
grunden nogle år senere.

Disse evige udfordringer har gjort Plens befolkning 
til et krigsvant folkefærd. De må lære at slås og begå 
sig i en brutal virkelighed allerede fra barnsben, og 
de sætter en ære i at vedligeholde og udvikle deres 
færdigheder livet igennem.

Store dele af befolkningen er ganske vist beskæftiget 
med landbrug, fiskeri og handel, men den primæ-
re indtægtskilde for Plens folk er at ernære sig ved 
sværdet.

Øens befolkningen er overordentlig kyndige krige-
re, og Plen har fostret mange navnkundige helte og 
mægtige krigerklaner. Da øen med sin beliggenhed 
midt i Det Paraviske Hav imidlertid ikke har mange 
naturlige fjender, har folket i stedet fået for vane at 
leje sig selv ud som soldater til andre lande.

Det har de gjort med så stor succes, at Plen nu mere 
end noget andet er kendt for at være hjemsted for 
de dygtigste lejesoldater på Niraham.

Hver gang der bryder krig ud på fastlandet, er det 
typisk et kapløb om hvilken af de stridende parter, 
der først får købt sig til tjenesterne fra Plens legen-
dariske kompagnier.

Så stor er deres berømmelse, at Plens lejesoldater 
selv kan fastsætte prisen for deres ydelser, og her-
efter blot vente indtil en af de stridende parter er 
blevet desperat nok til at betale, hvad der kræves.

Man har ikke nogen alliancer eller loyalitetsforhold 
på Plen, og det er alene betalingen der afgør, hvil-
ken side man støtter.

Kun i én situation synes næstekærligheden at vinde 
over pengenes magt. Det er i de situationer, hvor 
lejesoldater fra Plen bliver hyret af begge sider i en 
konflikt og ender i kamp mod hinanden.

Plenvin

Udover sine navnkundige soldater er Plen ble-
vet særlig berømt for sin produktion af en særlig 
stærk vin, der i omverden nu blot er kendt som 
’plenvin’.

Det barske klima på øen tillader ikke meget at 
gro, men en art af lave, hårdføre buske synes at 
trives fortrinligt i dette klima.

Hvert efterår vokser små mørkeblå bær, kendt 
som vinbær, frem på disse, som Plens befolkning 
høster i stort antal. Bærrene gæres vinteren over 
og er næste forår blevet til en sød og forfriskende 
vin.

Førhen tog kompagnierne store mængder af 
denne vin med sig, når de drog til fastlandet for 
at kæmpe. Da vinen skulle rationeres til flere 
måneders, og nogen gange års, brug, blev den 
imidlertid ofte gæret og sur over tid.

For at forhindre dette, begyndte Plens bryg-
mestre at tilsætte spiritus til vinen, hvilket dels 
præserverede vinen, men også viste sig at kom-
plimentere den søde smag fortrinligt.

Resultatet blev en meget stærk, men også sød og 
helt unik, drik, som snart efter blev berømt over 
hele resten af Niraham.

I disse tider producerer brygmestrene på Plen 
derfor nærmest intet andet end plenvin, og næst 
efter deres kompagnier af lejesoldater er den nu 
øens største indtægtskilde.

Så populær er drikken blevet, at der ligefrem 
er folk på Niraham, der kender til plenvin og 
nyder den med stor glæde, selvom de aldrig har 
hørt om øen Plen.

Blandt de plenske lejesoldater er det tilmed ble-
vet en udfordring, at mange fjender har så stor 
kærlighed til vinen, at de helt nægter at kæmpe 
mod soldater fra øen.

I stedet forsøger de at indlade sig på kammerat-
ligt selskab med Plens soldater i forhåbning om 
at få dem til at slå hul på en tønde.
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Da har de for vane at opsøge hinanden på slagmar-
ken og udkæmpe det, der i spøg omtales som ’det 
plenske teater’, hvor kompagnierne kaster sig over 
hinanden med stor entusiasme.

Det resulterer hurtigt i et meget stort antal faldne, 
men i samme øjeblik kampen er overstået, kan stort 
set alle de faldne plenske soldater på mirakuløs vis 
pludselig rejse sig igen og forlade slagmarken stort 
set uskadte.

Når soldater er tilbage på Plen med et rigt udbytte 
fra deres kontrakter, er det fast indarbejdet i kultu-
ren, at halvdelen af guldet afleveres til kongen, der 
sørger for at benytte det til folkets bedste.

Høstudbyttet er så ringe på øen, at befolkningen er 
afhængigt af at handle sig til fødevarer fra fastlandet 
for at kunne komme igennem de værste vintre, hvis 
de ikke vil sulte.

Denne fordeling af goder accepteres uden indsigel-
ser eller brok. Plens folk er en krigerkultur, hvor det 
at drage i krig for at tjene til folkets overlevelse, er 
en naturlig del af livet.

Øen regeres af kong Adam Løvenborg, der har 

siddet på tronen siden år 24 EH, hvor hans far faldt 
i kamp.

Som et unikt særpræg ved Plen forventes det af 
kongen, at han regelmæssigt tager med øens kom-
pagnier ud for at kæmper.

Krigerkulturen er så indarbejdet, at det forekommer 
aparte, hvis kongen skulle sidde alene tilbage, når 
resten af øens soldater drager ud.

Plens konge er dermed også i højere grad en hær-
fører end en egentlig regent i traditionel monarkisk 
forstand.

Kong Adam Løvenborg regerer fra sit slot i øens 
største by, Løvenstad. Byen er også hjemsted for 
Løvenborg, der er et af de mest kendte af Plens 
kompagnier.

Udover byen Løvenstad er det væsentligste byg-
ningsværk på Plen utvivlsomt Flammernes Kate-
dral, som er Ragils højest rangerende tempel på 
Niraham.

Overhoved for katedralen er Tarviq Allandria, der er 
ypperstepræst af Ragil.
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etos

På Kamirrhavets sydlige kyst finder vi den overor-
dentlig indflydelsesrige bystat Etos.

Siden Jarcos åbenbaring har Etos udgjort Nirahams 
religiøse centrum, og den dag i dag er det fortsat 
fra det store tempel i Etos, at næsten alle religiøse 
doktriner om De Sande Guder bliver udstedt.

Profeten Jarco gjorde bystaten til sit hjem i stør-
stedelen af sit liv. Her prædikede han for den evigt 
voksende menighed, alt imens vismænd fra hele 
verden fulgte ham og skrev omfattende værker om 
den store profets liv og lære.

Efter Jarcos åbenbaring opførte man et monumen-
talt tempel i Etos, der skulle være et samlingspunkt 
for alle tilbedere af De Sande Guder. Templet skulle 
også huse de kyndigste og mest anerkendte præster, 
og være en skole dedikeret til forståelsen af gudernes 
vilje.

Allerede dengang fik det store tempel en position 
uden lige på Niraham, og den særstatus er bevaret 
helt op i nutiden, hvor intet andet religiøst centrum 
på Niraham kan måle sig med templet i Etos, når 
det kommer til religiøs betydning og indflydelse på 
verdenen.

Uanset hvor de måtte være bosat, er alle tilhængere 
på Niraham forpligtet til at efterleve doktrinerne 
fra stortemplet, og alle landes præster skal forkynde 
dem for deres menighed.

Det gør de med stor glæde og stolthed. Templets 

ord er indbegrebet af visdom, og ingen oprigtige 
tilhængere af De Sande Guder ville vove, endsige 
overveje, at betvivle et budskab fra Etos.

Blandt de fleste tilbedere anses det tværtimod for et 
ærværdigt ideal at forsøge at efterleve doktrinerne 
bedste muligt igennem livet.

De mest ihærdigt troende vil også selv rejse til 
templet mindst én gang i livet for at bede til guder-
ne og opleve deres undere, samt i egen person høre 
præsteskabet i Etos forkynde deres vise ord.

For præster betragtes det som en stor ære, hvis man 
skulle blive optaget i templets præsteskab og tilladt 
at studere her for en tid.

Alt i Etos har Jarcos stortempel som omdrejnings-
punkt, og den omfattende tilstrømning har med-
ført, at der er vokset en storslået by op om temp-
let, ligesom man har indlemmet et større opland 
omkring byen, så det nu har fået karakter af en 
selvstændig bystat med templet som sit hjerte.

Etos er navnet på både byen og bystaten, men 
bruges typisk til at beskrive sidstnævnte, og selve 
navnet Etos kan bedst oversættes til enten ’det sande 
ord’ eller ’det rene budskab’. 

Byen er hjemsted for lærde fra hele Niraham, og 
den tiltrækker verdens akademiske elite, som tager 
dertil med regelmæssige mellemrum for at udveksle 
erfaringer om de seneste videnskabelige landvindin-
ger og kulturelle nyskabelser.
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Det har medført, at Etos ikke kun er et religiøst 
centrum, men også et intellektuelt og kulturelt sam-
lingspunkt, der huser den ypperligste lærdom, som 
det er muligt for almindeligt dødelige at opstøve 
noget sted på Niraham.

Denne fremtrædende position medfører, at største-
delen af Nirahams magthavere gør sig store an-
strengelser for at holde sig på god fod med bystaten 
således at man kan få andel i dens nyskabelser og 
indsigt.

Af dem sender mange også hvert år enorme do-
nationer til Etos uden noget andet formål end for 
at opretholde en god relation, og baggrunden for 
bystatens store rigdom må i en ikke-uvæsentlig grad 
findes i disse gavmilde pengegaver. 

Etos kan dog også tilskrive en del af sin økonomiske 
velstand til den omstændighed, at man konstant 
holder sig neutral i alle stridigheder, og med sin 
centrale placering ud til Kamirrhavet udgør bysta-
ten en sikker havn for handlende.

Denne position kombineret med bystatens store 
rigdom sikrer en konstant tilstrømning af handels-
varer, så dens købmænd har ofte privilegiet af at 
kunne vælge og vrage fra et righoldigt udvalg.

Som følge af sin særegne position står alle havne 
dernæst åbne for Etos’ varer, og ingen fremmede 
riger vil, selv i krigstid, vove at lægge en hånd på et 
af bystatens handelsskibe.

Udover byen og templet består selve bystaten 
hovedsagligt af mindre byer og landbrugssamfund, 
som er beskæftiget med at forsyne templet og byen 
med fødevarer.

Jorden i området er ganske vist ikke særlig frugtbar, 
men med kyndig vejledning fra landets vismænd 
har man formået at udvikle dyrkningsmetoder, 
som sikrer bønderne et fremragende udbytte. Også 
bystatens dyrehold udmærker sig ved at være blandt 
de fedeste og sundeste på Niraham.

Sine mange kulturelle og videnskabelige landvin-
dinger til trods, så kan der dog aldrig herske tvivl 
om, at det er stortemplet, som er Etos’ egentlige 
samlingspunkt og udgør selve grundpillen for bysta-
tens høje status.

Til templet er også knyttet Akademiet for moderne 
og klassiske videnskaber. Det er baseret på et helt 
unikt ideal om, at viden bør flyde frit og uhindret. 
Dørene til akademiet står derfor altid åbne for op-
lyste individer, og alle kan principielt mødes her og 
udveksle intellektuelle overvejelser.

Forudsætningen bag akademiets virke er, at per-
soner, som kommer dertil for at få viden eller råd, 
også må dele ud af deres egen lærdom.

Selv konger og kejsere er et hyppigt syn her, og 
mange af de største personligheder på Niraham 
rejser regelmæssigt dertil, når de har behov for at 
rådføre sig med ligesindede.

Så stor er akademiets betydning, at det i mange 
lærde kredse er en underforstået selvfølge, at det er 
akademiet i Etos, man taler om, når man i flæng 
benytter ordet ’akademiet’.

Et yderligere vartegn ved Etos er, at bystaten er 
hjemsæde for Magiens Cirkel, der er den mest ud-
bredte sammenslutning af magikere på Niraham.

I de fleste lande er det en forudsætning for i det 
hele taget at måtte udøve magi, at man forinden er 
udlært og optaget i Magiens Cirkel.

Personer, der udøver trolddom uden cirklens 
billigelse, vil ofte blive anset for renegater og kan i 
mange lande brændes på bålet allerede af den årsag 
og uden forudgående rettergang.

Cirklen har overordentlig stor magt både i både 
Etos og Nirahams øvrige riger, men er af samme 
årsag også frygtet af mange og bliver visse steder 
tilmed lagt for had.

De fleste riger har deres egen gren af Magiens Cir-
kel, der regulerer udøvelsen af magi i landet. Alle 
grene er dog underlagt hovedsædet i Etos.

Overhovedet for Magiens Cirkel i Etos er Gagail 
’Lysbringeren’. Han regnes for det viseste menneske 
på Niraham og har haft positionen igennem mere 
end 300 år.

Den eneste reelle militære styrke, som Etos besid-
der, er et kompagni af veltrænede krigerpræster, der 
har til opgave at beskytte templet og dets præster. 
Disse er kendt som ’tempelvogterne’, og deres kræf-
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ter er anerkendte selv udenfor rigets grænser.

Udvælgelsen er overordentlig streng, og der optages 
kun en lille håndfuld kandidater hvert år. Præster 
og krigere ansøger fra hele Niraham og udvælges 
på baggrund af, hvem der er bedst kvalificeret og 
renest i sjælen. Ordenen består derfor af personer 
fra nærmest alle kulturer og racer.

Al magt i Etos ligger hos præsteskabet. Bystaten har 
ingen formelle magthavere, og befolkningen lever 
deres liv ud fra en overbevisning om, at landet er 
styret af guderne selv. Derfor vil man aldrig kunne 
forlige sig med, at Etos skulle lade sig underkaste en 
dødelig konge eller kejser.

I stedet træffes alle væsentlige beslutninger af 
præsteskabet. De har en helt uovertruffen viden og 
indsigt, som kombineret med, at de også er guder-
nes talerør, hæver deres autoritet langt over den 
jævne borgers.

Selv når det kommer til mere jordiske anliggender, 
har befolkningen tradition for at spørge præsteska-
bet til råds, og det er derfor indarbejdet i kulturen, 
at præsterne regulerer alle forhold i landet, såvel i 
samfundets top som bund.

Denne tradition opstod allerede i Jarcos levetid, 
hvor folket kunne spørge profeten til råds, hvis de 
ønskede råd og vejledning. Jarcos ord blev da ned-
skrevet og udgjorde herefter anvisning til folk, der 
på et senere tidspunkt stod med samme problem-
stilling.

Igennem sit lange liv fremkom Jarco med et umåde-
lig stort antal anvisninger til folket, og præsteskabet 
sørgede for møjsommeligt at dokumentere disse og 
lære dem udenad, sådan at de kunne vejlede befolk-
ningen med afsæt i profetens egne ord.

Denne tradition er stadig fremherskende i samfun-
det, og når man får råd og vejledning fra præsteska-
bet, anses de dermed reelt for at være givet af Jarco, 
gudernes udvalgte, selv.

Befalinger fra templet adlydes derfor også uden 
tøven, og selvom præsteskabet ikke formelt giver 
sig ud for at være den herskende magt i Etos, er der 
ingen anden autoritet i landet, der så meget som 
tilnærmelsesvist kan stå mål med deres.
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aihlaNN bachir

Siden tidernes morgen har mennesker fra Zara’bash 
og højelvere fra Eislonien ligget i konstante stridig-
heder med hinanden over grænseregionen mellem 
de to riger.

Konflikten bølgede frem og tilbage igennem år-
hundrederne, men endte til sidst med at blive 
fastlåst i en kamp om kontrollen over bindeleddet 
mellem Nirahams nordlige og sydlige kontinent, 
kaldet Ianno Passagen.

Selvom stridighederne mange gange syntes at blive 
bilagt, gik der sjældent mere end nogle få år, før de 
igen blussede op, og det lykkedes aldrig at opnå no-
gen varig fred eller forståelse mellem de to viljefaste 
kulturer.

Sådan fortsatte det i umindelige tider, og det førte 
til en gradvist eskalerende konflikt, som med tiden 
også trak de omkringliggende riger med ind i stri-
den.

Næppe var den ene part tvunget tilbage, og freden 
havde sænket sig, før der blev indgået nye alliancer, 
hvor man med andre parters mellemkomst forsøgte 
at genvinde det tabte.

En alliance på den ene side af konflikten medførte 
imidlertid blot nye forbund på den anden side, og 
efterhånden var forholdet mellem størstedelen af 
rigerne omkring Kamirrhavet blevet kompliceret af 
konflikten.

Undervejs udviklede konflikten sig også til en regu-

lær trepartskrig. 

Da Tharkien involverede sig i konflikten på zara-
bisk side, intervenerede Emyr til støtte for Eislonien 
og anlagde befæstede kolonier i Zara’bash.

Efter noget tid blev forholdet mellem Eislonien 
og Emyr imidlertid forværret, og i den sidste ende 
udnyttede Emyr primært de andre landes svækkelse 
til at varetage sine egne interesser.

Det førte da igen til den påfaldende konstellation, 
at Eislonien og Zara’bash for en kort stund fandt 
sammen i et forbund mod Emyr.

Sådan fortsatte striden igennem yderligere 200 år.

I lange perioder pågik der ikke formelt stridighe-
der, og åbenlyse krigshandlinger var i det hele taget 
sjældne, men ingen lande omkring Kamirrhavet 
kunne være i tvivl om det fjendskab, der florerede 
mellem de stridende parter.

Da kampene ofte foregik til havs og ved brug af de 
lette og meget manøvredygtige krigsskibe, der er 
kendt som triere, blev konflikten med tiden kendt 
som Trierkrigen.

Det skete ikke sjældent, at også de andre riger blev 
ofre for konflikten. Navnlig måtte de lide under, at 
deres skibe blev angrebet i den fejlagtige antagelse, 
at de tilhørte en af de stridende parter.

Begivenheder af den slags var hyppige og særdeles 
ilde set, og med tiden voksede presset på de tre riger 
for at finde en varig fred.
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Det var imidlertid først, da Det Chatonske Impe-
rium indledte en erobringskrig mod Emyrs østlige 
grænse, og landet nu var truet fra flere sider, at der 
blevet taget skridt til at bilægge den gamle strid.

De stridende parter samledes i år 1465 EJ i Etos, og 
efter lange forhandlinger opnåede man et accepta-
belt kompromis.

For at skille parterne ad, blev der i grænseområdet 
mellem Eislonien og Zara’bash oprettes en neutral 
region, og Emyr blev tvunget til at opgive sine bo-
sættelser langs kysten af Kamirrhavet.

Fredsaftalen blev signeret til stor folkelig jubel, 
og det nye grænseland blev givet navnet Aihlann 
Bachir.

Der er tale om et relativt lille og ubetydeligt om-
råde med en begrænset befolkning og uden nogen 
nævneværdige ressourcer.

Indbyggerne er primært efterkommer af de tidligere 
emyrske tilflyttere, som havde skabt sig et hjem her, 
hvor de foretrak at blive boende efter krigens afslut-
ning frem for at rejse tilbage til Emyr.

Aihlann Bachir er desuden kraftigt præget af sin 
tilværelse som grænseland mellem det nordlige og 
sydlige kontinent. Alle Nirahams folk har princi-
pielt adgang til at færdes frit igennem landet, og 
man vil opleve et stort antal gennemrejsende.

For at forhindre nye krigshandlinger skal alle større 
bevægelser af mænd og materiel principielt godken-
des i forvejen. Det fører dog regelmæssigt til uro, 
da det aldrig er blevet fastlagt nøjagtig, hvad der 
kvalificerer som en ’større’ bevægelse.

Der er opstået en tradition for, at både denne slags 
politiske anliggender men også mindre hverdags-
problemer bliver løst med klingende mønt, og det 
er efterhånden blevet en del af kulturen i Aihlann 
Bachir, at alt kan købes for penge.

Landet bliver af mange anset for et kærkomment 
fristed, hvor statsførelsen er overordentlig tilba-
gelænet, og lovgivningen er præget af en nærmest 
ligegyldig overbærenhed.

Det omdømme er ikke helt ufortjent, da alle betyd-
ningsfulde beslutninger i riget skal træffes i enighed 

mellem Emyr, Zara’bash og Eislonien, hvilket er en 
nærmest umulig opgave.

Når det endelig lykkes parterne at opnå et accepta-
belt kompromis, er resultatet oftest så tvetydigt, at 
det er noget nær indholdsløst.

Af oplagte årsager har mange lyssky personer derfor 
valgt at gøre Aihlann Bachir til deres hjem, og man 
kan allerede nu, blot 20 år efter rigets etablering, 
finde en stor mangfoldighed af racer og kulturer.

Nye skibe lægger til kaj i bystaten hver dag, og med 
sig har de eksotiske varer fra hele Niraham, hvoraf 
mange kan være umulige at opdrive noget andet 
sted i verden.

Landet har tiltrukket sig megen opmærksomhed i 
sit korte liv, både på godt og på ondt, og tilværelsen 
i Aihlann Bachir er i disse år kendetegnet ved en 
tendens til, at folk nærer meget klare følelser for 
landet, hvor de enten elsker eller hader det.

Med så mange folkeslag samlet er det vanskeligt at 
definere eller beskrive en egentlig kultur i landet. 
Aihlann Bachir er præget af så stor en mangfoldig-
hed, at det formentlig er mere rimeligt at beskrive 
landet ud fra sit komplette fravær af fællestræk.

Et enkelt særpræg har landet dog i form af den 
meget udtalte grad af frisind, der gennemsyrer 
samfundet. 

Folket synes at have fundet sammen i en forståelse 
af, at meget få ting er forbudte eller tabubelagte. Og 
har man tilstrækkeligt med penge, ligger alle mulig-
heder åbne.

Samfundet er baseret på penge, og begrebet om, 
at ’har du penge, så kan du få’, er den formentlig 
væsentligste grundpille.

Den formelle magt over Aihlann Bachir ligger i 
hænderne på landets fyrste. Den nuværende fyrste 
er Hermuntz Mürenheim von Bachir, der tidligere 
havde gjort sig bemærket som en central personlig-
hed blandt Emyrs adel.

Spørgsmålet om, hvordan fyrsten skulle udnævnes, 
var længe genstand for debat mellem parterne ved 
det store møde i Etos, og den endelige løsning er 
siden hen blevet holdt hemmelig.
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Kun nogle få kongelige og deres mest betroede 
rådgivere kender til proceduren, og den er selv i dag 
omgivet af spekulation.

I princippet regerer fyrsten enevældig og har uind-
skrænket magt til indenfor rigets grænser at iværk-
sætte en hvilken som helst handling, han finder 
nødvendig.

Fyrstens autoritet er dog begrænset derved, at hans 
eneste formelle ansvarsområde er at vogte over 
rigets grænser og sikre, at der ikke er tegn på nye 
konflikter mellem de gamle stridende parter, Emyr, 
Eislonien og Zara’bash.

Så længe alt ånder fred i omverden, bliver fyrsten 
betalt sin generøse gage for at leve en tilbagetruk-
ket tilværelse og holde sig ude af det politiske liv i 
landet.

I de seneste år har freden mellem rigerne været op-
retholdt, og tilværelsen i Aihlann Bachir har været 
aldeles fredsommelig.

Den megen fremgang har gjort Aihlann Bachir til 
et ganske velhavende rige, og udbyttet fra landets 
stadig stigende handelsaktivitet er også begyndt at 
bidrage med anseelige indtægter.

Herudover modtages der en årlig tribut fra de tre 
stridende parter for at vogte om freden, samt for at 
sikre at landet har en hærstyrke, der kan opretholde 
ro og orden i regionen.

Det har dog haft den uheldige konsekvens, at man 
i Aihlann Bachir ganske vist træner og udruster et 
betydeligt antal soldater, men at de stort set intet 
har at tage sig til i de fredelige tider, som landet 
befinder sig i.

Rigets soldater har derfor fået for vane at samle sig 
i kompagnier af lejesoldater, som falbyder sig til 
Nirahams riger, dog ikke Emyr, Zara’bash og Eislo-
nien, som de - også - bliver betalt for at sikre freden 
mellem.

Lejesoldaterne fra Aihlann Bachir er blevet navn-
kundige for deres dedikation til guld og komplette 
fravær af loyalitet. Det ses ofte, at de skifter side 
flere gange under en krig, hvis betalingen er bedre 
på den anden side.
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esos

Så langt mod syd, som det er muligt for almin-
deligt dødelige at rejse på Niraham, findes det 
sagnomspundne rige Esos. Riget blev grundlagt 
af profeten Eso, der var én af Jarcos fem udvalgte 
forkyndere.

Efter Jarcos død drog Eso gennem den zarabiske 
ørken med en trofast skare af tilhængere. De var 
opsatte på at finde et nyt hjem i det fjerne syd, hvor 
verden var jomfruelig og uberørt, og hvor de kunne 
dyrke deres tro i fred fra verdens krige.

Eso håbede at kunne skabe en ny begyndelse, hvor 
de sorger, som havde præget Jarcos liv, blot var et 
svagt minde. Det skulle være et land, hvor der ikke 
fandtes nød, og hvor alle skulle kære sig om deres 
nærmeste, og sygdom og død skulle fortrænges ved 
De Sande Guders magt.

Det var en ambitiøs drøm, der i manges øjne syntes 
absurd. Uanset, at guderne skænkede deres tilhæn-
gere mægtige kræfter, så var liv og død en del af den 
naturlige orden, og det kunne selv Esos vision ikke 
ændre på.

Man frygtede derfor, at drømmen ville bringe gu-
dernes uvilje ned over de formastelige, hvis nogen-
sinde det skulle lykkes at realisere den.

Der var dog også dem, der så håbet i Esos ord, og 
da han drog ud, var det med en skare på næsten 
100.000 personer omkring sig.

Hver og en havde de dedikeret deres liv til guderne, 

og de vandrede ud i ørkenen i blind tillid til, at der 
ventede dem en lys tilværelse på den anden side.

Drømmen bristede imidlertid snart.

Esos folk havde knap vandret i en måned, før tør-
sten og Zikkha Ørkenens evige sandstorme havde 
decimeret deres antal.

Forkynderen Eso døde også selv under rejsen, og 
udmattede som de var, måtte hans følge nøjes med 
at begrave ham uhøjtideligt i ørkenens sand.

Folket havde følt sig som gudernes udvalgte, da de 
begav sig ud i ørkenen, men kunne nu se tilbage på 
et spor af døde bag sig, alt imens de måtte accepte-
re, at det var for sent at vende om.

Mindre end 10.000 nåede deres mål, og det land 
der mødte dem, havde ingen ligheder med det para-
dis, som Eso havde stillet dem i sigte.

Jorden var hård og knoldet. Kun nogle få floder 
krydsede landskabet, og vandet i dem var mudret 
og havde en bitter smag. Der var heller ingen træer 
at finde skygge under, og solen bagte nådesløst ned 
over dem.

De var imidlertid opsatte på at opfylde deres store 
forkynders drøm, og de slog sig derfor trodsigt ned 
i landet, hvor de satte sig for at gøre visionen til 
virkelighed.

De anlagde en by, som de gav navnet Esos, og lang-
somt fik de etableret et kummerligt samfund, hvor 
dagene gik med hårdt arbejde og konstant tilbedelse 
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af guderne.

Igennem årene gjorde folket i Esos en stor indsats 
for at få de lokale ørkenstammer til at konvertere til 
De Sande Guder, og byen Esos blev derfor gradvist 
udvidet med et opland af dedikerede tilbedere langs 
kysten.

Blandt ørkenens nomadefolk havde man omvendt 
kun ringe held med sit foretagende, og for at undgå 
flere prædiker og salmer trak ørkenfolkene sig blot 
længere væk fra Esos’ folk.

Folket blev dermed afskåret fra deres eneste kon-
takt til omverdenen, og da der med tiden heller 
ikke kom flere karavaner til landet, måtte beboerne 
til sidst erkende, at de var efterladt til deres egen 
skæbne.

Mere end et årtusinde er passeret, og mod alt for-
ventning har befolkningen i Esos formået at overle-
ve trods den store modgang.

Det er fortsat blot et fattigt og isoleret ørkenrige 
langs Nirahams fjerneste kyst, og landet har ingen 
nævneværdige rigdomme eller ressourcer.

På grund af den fjerne beliggenhed tager nærmest 
ingen handlende dertil, og kontakten til omverde-
nen er derfor også kun yderst begrænset.

Det er dog kendt på hele Niraham, hvordan folket i 
Esos stadig tror helhjertet på profetens vision, og at 
de hver dag arbejder hårdt for at realisere den.

De er nogle af de mest ihærdige tilhængere af De 
Sande Guder, og blandt præsteskabet på resten af 
Niraham betragtes ofte som et forbillede til efterle-
velse.

En del fanatiske tilbedere ser tilmed den asketiske 
tilværelse i Esos som det højeste ideal, man som 
tilhænger af De Sande Guder kan opnå.

Hvert år begiver mange håbefulde sig derfor ud i 
Zikkha Ørkenen for at vandre til landet på samme 
vis som Eso og hans flok.

De fleste af dem klarer ikke turen, men selv det 
forstærker kun de fanatiske i deres dedikation, og de 
anser den farefulde rejse som det ypperligste bevis 
på deres dedikation til guderne.
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baNg tei

I de tidligste tider var befolkningen i Bang Tei blot 
et simpelt fiskerfolk, der levede på og omkring Dra-
geøerne i det fjerne, sydøstlige Niraham.

Bang Tei var kendetegnet ved at være umådelig 
innovativ, og med tiden udviklede riget sig til en 
storslået civilisation, hvis kulturelle og videnskabeli-
ge fremskridt var langt foran resten af verdens.

Navnlig gjorde man store landvindinger indenfor 
krigens kunst, som gjorde det muligt at underlægge 
sig først de omkringliggende riger og siden mange 
andre områder, som man bragte sammen i et stor-
slået imperium.

Bang Tei havde sin storhedstid i årene efter 1543 
FJ, hvor landet med sine overlegne militære kund-
skaber besejrede det andet af datidens store menne-
skelige riger, Shantil.

Herefter kunne ingen længere modstå Bang Tei, 
og de udvidede år for år riget med nye erobrede 
landområder. Da Bang Tei var i sin storhedstid, 
strakte det sig fra Nirahams østkyst til det nuværen-
de Tharkien.

I den sidste ende blev riget dog for stort. Plaget af 
interne stridigheder og udfordret af at skulle holde 
sammen på så mange forskellige kulturer, blev Bang 
Tei til sidste tvunget i knæ, da en alliance af elvere 
og frie mennesker formåede at besejre den bangte-
ske hær.

Herefter begyndte Bang Tei gradvist at gå i op-

løsning, efterhånden som landets mange kulturer 
løsrev sig og etablerede nye selvstændige riger.

Snart var der ikke andet tilbage af Bang Tei end et 
fjernt og isoleret rige i de egne omkring Drageøer-
ne, hvor kulturen i sin tid var blomstret op.

Omgivet af hævngerrige fjender på alle sider, afskar 
Bang Tei snart enhver kontakt til omverdenen, for 
aldrig siden for alvor at tage initiativ til at genetab-
lere den.

Selv i dag er kontakten til Bang Tei begrænset, og 
hvad man ved om riget, baserer sig i høj grad kun 
på rygter.

De zarabiske nomader, der lever i den østlige del af 
Zikkha Ørkenen, er de eneste folkeslag, der har en 
blot nogenlunde kontinuerlig relation til Bang Tei 
siden da.

Nomaderne er imidlertid notorisk kendte for at 
være sky af natur og for kun sjældent at dele deres 
viden med andre folkeslag.

Det er derfor småt med ny og opdateret viden om 
tilstanden i Bang Tei. Den smule indblik, man har 
i kulturen, findes i Cartheeros store biblioteker, og 
den, der ønsker at få et indblik i det sagnomspund-
ne land, må indstille sig på at rejse dertil.

Hvad man mener at vide er, at bangteserne i dag 
lever i små landsbysamfund langs havet og kun 
sjældent begiver sig længere ind i landet.

Riget er omgivet af den frygtede bangteske jungle, 
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som sørger for både at holde folket inde og fremme-
de ude.

Junglen er et yderst farefuldt sted, som kun få slip-
per levende fra at rejse igennem, og selv de heldige 
overlevende vil ofte være mærket for livet.

Udover vilde dyr er junglen også befolket af alver-
dens dæmonisk yngel, som er den primære årsag 
til, at det nærmest er umuligt at opretholde nogen 
form for kontakt til Bang Tei.

Bangteserne kan kendes fra andre folkefærd på 
Niraham ved deres meget karakteristiske udseen-
de. De har en særlig gullig hud og sort hår, som de 
ynder at lade vokse langt.

Af natur er de rolige, eftertænksomme og nærer en 
dyb respekt for alder og visdom. Som noget ganske 
unikt på Niraham lærer stort set alle bangtesere 
desuden at læse og skrive. Herudover er de arbejd-
somme og meget pligtopfyldende.

Tilværelsen i Bang Tei er mest af alt præget af 
praktisk arbejde, og folket er kendte for, at de uden 
vanskeligheder kan arbejde fra solopgang til solned-
gang, og herefter kun behøver få timers søvn.

Alle som en tilbeder bangteserne Den Store Drage, 
der kendes under navnet Ki Mana. De betragter 
dragen som skaberen af alt levende og mener at den 
hviler i havet ud for Bang Tei. Havet kendes derfor 
også som Dragehavet, og øerne, der findes i havet, 
som Drageøerne.

For at tilfredsstille Ki Mana og sikre sig dragens 
fortsatte velvilje, bruger bangteserne meget tid på 
at bede. Herudover er der tradition for at bringe 
dragen ofre, som kastes i havet til den ved alle større 
højtider.

På Drageøerne finder man en munkeorden, hvis 
tilværelse er dedikeret til at behage og tjene dragen. 
Munkene lever et liv præget af meditation og dybe 
tanker, men bruger også meget tid på at studere 
krigskunst.

Deres kampfærdigheder er legendariske og kendte 
over størstedelen af Niraham, og mange af verdens 
folk har intet andet kendskab til Bang Tei end my-
ten om deres famøse krigermunke.

Fyrst Modeus

En af de få ting man med sikkerhed ved om 
Bang Tei er, at en fremmed i år 4 EH kom til 
riget gennem junglen.

Forlydenderne om hans rejse bredte sig og kom 
også kejseren for øre. Han ønskede at blive 
præsenteret for den fremmede og foranledigede 
en privat middag i hans ære.

Hvad der blev sagt under den middag, henstår 
i det uvisse, men efterfølgende udsendte kejseren 
en befaling om, at han havde antaget den frem-
mede som en særligt betroet rådgiver ved sit hof.

Snart efter trak kejseren sig helt tilbage fra 
offentligheden og proklamerede, at hans rådgi-
ver ville regere i hans fravær. Da var det, at den 
fremmede trådte frem for folket og åbenbarede 
sit navn: Fyrst Modeus.

Havde befolkningen i Bang Tei kendt til navnet 
og Modeus’ natur, ville de have kastet sig til 
jorden i frygt.

Modeus var mange år forinden blevet forvist til 
skyggeplanet af den elviske højmager, der kendes 
som Den Vise. Himmelkrigenes indtræden hav-
de imidlertid svækket båndet, og Modeus havde 
igen fundet vej til Niraham.

I de fire år, der var passeret siden Himmelkrige-
ne, havde han levet på bjerget Marak Tei i den 
bangteske jungle, hvor han havde skabt sig et 
dæmonisk yngel ved navn ’Uru kaikiler’.

Dem satte han nu til at vogte over Bang Teis 
jungle for at holde fremmede ude og sikre, at 
folket blev i deres hjem uden tanke for at flygte.

Herefter samlede han de mest kyndige af Bang 
Teis magikere og gav dem besked på at rejse ud i 
verden og skaffe magiske genstande. Med sig fik 
de skarer af Uru kaikiler.

Magikere havde stor succes med deres foretagen-
de og formåede at bringe adskillige af neldorer-
nes gamle artefakter med sig hjem fra besejrede 
zarabiske og elviske magikere.
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Nodai

Nord for Bang Tei finder man et folkeslag langs 
et område af kysten ud til Dhallhavet, der har fået 
navnet Nodai.

Befolkningen flygtede hertil fra Bang Tei i årene 
efter Himmelkrigene, da Modeus’ ondskab spredte 
sig over landet. Mange overlevede ikke rejsen, og 
mødet med den bangteske jungle satte dybe spor i 
dem, der gjorde.

Folket etablerede et nyt samfund, der skulle være 
frit for mørke kræfter og undertrykkende herre-
dømme, og selvom der stadig er tale om et meget 
ungt rige, er værdier som frihed og retfærdighed 
stærkt indarbejdede hos dets folk.

Tilværelsen i Nodai er præget af, at folket stadig er 
ved at finde fodfæste i det nye land. Det er en gold 
og ufrugtbar egn, de har bosat sig i, og hovedparten 
af landets befolkning ernærer sig ved fiskeri.

Selvom tilværelsen er hård, er samfundet dog også 
præget af en ukuelig optimisme. Folket husker 
stadig tilværelsen under Modeus’ tyranni i Bang Tei, 
og man ser livet i Nodai som en mulighed for at 
skabe en ny og bedre fremtid for sig selv.

Landet har ikke nogen formel regent, men styres 
af en kreds af familieoverhoveder fra de største, 
mest indflydelsesrige og mest respekterede familier. 
Kredsen betegnes af folket som ’Ældsterådet’, og er 
omgærdet af stor respekt.

Befolkningen mærker dog ikke meget til rådets age-

ren. De fleste lever i små bebyggelser eller landsbyer 
med deres nærmeste familie, og i det daglige er det 
familiens overhoved, som træffer alle væsentlige 
beslutninger.

Tilværelsen består mest blot i arbejde fra morgen til 
aften og er stort set den samme dag efter dag.

Folket synes dog at finde en vis glæde ved dette. 
Man værdsætter hårdt arbejde som en måde at vise 
sin dedikation til samfundet og familien. Frem for 
at hylde rigdom og materielle goder anerkender 
Nodais folk i stedet arbejdsomhed, visdom og be-
greber som ære og respekt.

Ligesom bangteserne lever folket i Nodai dog en 
isoleret tilværelse uden megen kontakt til omver-
den. Man har lært af erfaringerne fra Bang Tei om, 
hvad fremmede kan føre med sig, og foretrækker 
blot at leve blandt sine egne og bero sig på sin ar-
bejdsomhed til at bringe landet på fode.

Som et særpræg har Nodais befolkning dog taget 
læren om De Sande Guder til sig. Mange prakti-
serer stadig den bangteske tro på dragen Ki Mana, 
men mange vender den også ryggen, da den bliver 
associeret med tilværelsen i Bang Tei.

I stedet har Arls lære fundet stor tilslutning blandt 
Nodais befolkning, og op mod halvdelen af folket 
bekender sig nu til hans ord. Nogle få har også 
vendt sig mod resten af De Sande Guder, men sæd-
vanligvis står folkets valg mellem at bekende sig til 
Ki Mana eller Arl.
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