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Innledning
Dette kompendiet skal gi en beskrivelse av Sortridderne som folk, deres historie og landet de bor i.
For deg som spiller kan du finne mye materiale som kan være artig å bruke i spill, og gjøre
bakgrunnen for rollen din mye mer spennende enn den allerede er.
Sortridderne ble først skapt av Espen Roligheten, til laiven Vargh 1, men etter som årene har gått har
vi selv utviklet dem, og Sortridderne har forandret seg og vokst seg mye større, både i historisk
sammenheng, og i spillsammenheng.
Det er absolutt ikke nødvendig å lese alt i dette kompendiet, men det er selvfølgelig et par ting som
vi anbefaler at du leser om, slik som Sortriddernes Historie, de største byene og krigens Lover.
For å gjøre det lettere for deg som leser, er kapitlene merket med en ”viktighetsskala” i form av små
bokikoner. Det er rangert følgende
-

: Veldig viktig stoff, som det forventes at spillerne leser godt

-

: Forholdsvis viktig stoff om en spiller vil kjenne til litt av bakgrunnen og historien
rundt Sortridderne.

-

: Ingen direkte relevans for spillet. Dette er bakgrunn og historie som vil gi alle rollene en
ekstra kunnskap om Sortridderne for å skape ekstra godt spill. Det er enkelte roller som
absolutt burde får med seg dette stoffet også. Så som adelsroller, offiserer eller andre med
mer spesielle verv.

Jo mer du setter deg inn i rollen og det som finnes av materiale i dette kompendiet, jo mer moro vil
du kunne få det. Velkommen inn til Sortriddernes verden.
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Historisk oversikt

Rikets historie er preget av mange kriger og en sterk vilje om å
perfeksjonere alle sine kunster. Hele historien startet med
Arnarion Ravnehjerte og hans komme til vestkysten av Kyrn. Den
tidlige tiden er preget av tyranni og vold, og det sies nå at
Sortriddernes historie og land er formet i Ambolts ild. Da vi skal
være forholdsvis fleksible i forhold til historien på og rundt
forskjellige laiver, har vi droppet og forholde oss til konkrete
årstall, og heller skrevet en rimelig åpen historie som kan passe inn
i flere sammenhenger.
Sortriddernes historie er delt inn i det de har kalt ”æraer”, og så
langt er det snakk om fem æraer i Sortriddernes historie.

Den Mørke Begynnelsen
Dette er den tidlige starten på det som nå er et av verdens mektigste og mest befolkede land. For
lenge siden, på den tiden Sortridderne først oppstod på Kyrn, ankom tre skip Kyrns vestkyst. Alle
skipene var bygget av svart tre, og hadde beksvarte seil med en gigantisk sølvørn. Skipene var
enorme, og det midterste ruvet langt over de to andre.
Fra dette skipet steg kommandør Arnarion Ravnehjerte i land, og fra de to andre skipene kom hans
førstekaptein, Imrod Løven og hans andrekaptein Imrodel Falkeblikk. Disse tre samt deres mannskap
på totalt 400, var begynnelsen på Sortridderne folk.
Sortriddernes rike eksisterte ikke den gangen Arnarion red inn i det nesten folketomme landet på sin
store svarte hest. Han bosatte seg nordvest i verden, hvor bosettingene var spredt og utsatt for
røvere og banditter. Mange fulgte han, da han brukte sine evner innen magi til å beskytte dem og
kvitte seg med ondskapen i landet. Opp gjennom årene utviklet han en, om mulig, ennå større evne
til å bruke magiens krefter. Dette utnyttet han til det fulle, og de som ikke hørte på han, ble tvunget
til det med makt. Arnarion etablerte en hærstyrke som håndhevet hans strenge regler. Disse reglene
er de som senere har blitt kjent som Krigens 9 Lover, som nå er lovene Sortridderne lever etter når
det gjelder krig så vel som i det daglige liv.
Årene gikk og Arnarions store gods ble formet og oppført like utenfor der Umborg senere ble bygget.
Det var, og fortsatt er, et storslått byggverk. Det ble også bygget flere slott og andre bygg på
eiendommen. I en sirkel rundt ble det bygget et massivt festningsverk for å stå imot angrep, dette
står der den dag i dag. Dette er kjent som Ravnegodset, og det er der Arnarions etterkommere
fortsatt holder til.
Hele tiden utvidet eiendommene seg. De strakte seg nå over et så stort område at det var nødvendig
med flere som håndhevet reglene og opprettholdt ro og orden.
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Denne æren ble tilegnet Arnarion sin mest trofaste venn og livvakt, Imrod av Løven. Han ble slått til
den aller første Hertugen av Kanarth, som var Sortriddernes første by. Imrod av Løven sitt navn ble
omgjort til Imrod Løvehjerte, som gjenspeilet hans bragder og mot.
Imrod fikk med seg sine mest trofaste krigere, samt gull nok for 7 generasjoner. Dette brukte han til å
bygge opp sitt omdømme, sin egen hærstyrke og byen Kanarth. Kanarth ble hovedsete for Arnarions
styre, med Løvehjerte som hersket over folket under Ravnehjerte.
Styret av Kanarth og landet rundt var tøft, og Arnarion reiste rundt med sine Sorte Ryttere og tvang
under seg alle byer og landsbyer de kunne finne. De som ikke overgav seg ble utslettet hardt og
brutalt. Ikke mange årene senere lå absolutt alle byer og småsteder rundt Kanarth under Arnarions
styre, og opphavet til Riket var født. Arnarions krigere ikledde seg sorte klær og rustinger i sort og
sølv, og blant de sivile folkene i landene ble de kjent som De Sorte Ridderne, eller Sortridderne.

Det Tidlige Riket
Dette er den lengste av den fem æreane. Mange år etter at Arnarion la grunnsteinen for Kanarth, i
Alastair Ravnehjertes tid (han var sønn av Araman Ravnehjerte) ble byen Umborg grunnlagt, ikke
langt unna Ravnegodset og Kanarth. På grunn av landets fruktbarhet, og den store elven som rant
rett gjennom byen, vokste byen raskt, og tok igjen Kanarth i folkemengde. Arnarions tyranni ble etter
hvert glemt, og byene han en gang hadde tatt med makt, hadde nå vokst seg store og sterke, vel
beskyttet av akkurat den makten som hadde overtatt dem. Egentlig hadde ikke landets styre blitt noe
mildere, men folk lærte seg å følge Lovene og styresmaktene i landet. Og med det, ble tyranniet en
del av hverdagen, og så lenge folk var trofaste, led de ingen nød. Folk vendte seg til at det å adlyde,
betydde å ha det bra, og gav velstand for alle. Deres gamle styre var også glemt, og de lå nå under
Hertugen av Kanarths styre, som alltid var rettferdig og gjorde det som var best for landet. Kanarth
og Umborg vokste med en utrolig fart, og byene rundt ble flere og flere. Alistairs sønn, Araman II
utnevnte i samarbeid med Hertug Imarael Løvehjerte en keiser til å styre over hele Riket, som landet
nå ganske enkelt ble kalt. Keiseren skulle være sterkere til sinns og i råere styrke enn alle andre. Den
utpekte var da Reiman av Arn, Ravnehjertes legendariske førstegeneral, og hans mest betrodde
mann. Han skulle styre over hele landet, med Ravnehjerte og nå Løvehjerte som bakmenn og
egentlige ledere. Dette viste seg å være en god løsning, da Reiman av Arn alltid visste at om en
sterkere leder dukket opp, kunne han kreve hans stilling, og da ta over Keisertittelen. Dette førte til
at Keiseren gjorde alt for å fremme Rikets makt og storhet, og igjen økte velstanden og
folkemengden betraktelig. Imperiet var født.
Det var også i denne perioden av Pakten mellom Ravnehjerte og Løvehjerte ble skrevet, og med det
også skjebnen til Sortridderne. Mer kan leses om Pakten i andre skrifter.
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De store Krigene
Keiserne hadde på denne tiden styrt i lang, lang tid og Riket hadde vokst seg sterkt og nesten
uovervinnelig innenfor sine egne grenser. Flere folkeslag hadde dukket opp rundt grensene til Riket,
og de truet de ytterste byene. De verste fiendene var Stepperytterne i sør, og Gråvandrerne i øst.
Mange og grusomme kriger herjet langs grensene i denne tiden, og Karkaraz, Den Store Festningen,
vokste seg til å bli en gigantisk festningsby i østre delen av Riket.
Det var på slutten av denne tiden, i Keiser Ivan den Hardes tid, at sir Melkor Ravnehjerte reiste til
Vargh Amt, og det Magiske Kjedet som så mange ting senere har omspunnet seg om, ble funnet av
Amboltpresten Gustav Sverdhugg.
Ved deres tilbakekomst til Riket, iverksatte Ivan den Harde en storoffensiv mot Gråvandrerne, og
startet den største krigen verden til da hadde sett. Gråvandrerne ble hardt slått tilbake, og man
trodde at de ble fullstendig utryddet fra Kyrn.
Alle krigene på denne tiden førte til matmangel i Riket, og det ble innført matstasjoner over hele
landet, som stod for all utdeling og distribusjon av mat. En ordning mange tvilte på i starten, men
som viste seg å være redningen for Sortridderne på denne tiden.
Etter det siste slaget mot Gråvandrerne, endte denne perioden, en blodig og hard tid i Sortriddernes
historie.

Grensene stenges
Like etter at Gråvandrerne ble knust, beordret Keiser Ivan den Harde fullstendig tilbaketrekning av
alle tropper som befant seg utenfor grensene. Ingen skulle være utenfor Riket, og grensene skulle til
all tid være under streng bevoktning. Alle som beveget seg i nærheten, skulle drepes eller tas til
fange for aldri igjen å slippe ut av Riket. I nesten femti år rustet Sortridderne seg opp, og
perfeksjonerte alle sine kunster.
De oppdaget skipsfarten, og startet oppbyggingen av en flåte større enn verden noen gang hadde
sett. Byene langs kysten vokste, og samme gjorde byene langs grensene. Alt ble satt i systemer og
ingenting ble halvgjort. Byene ble sikret og gjort vakrere, mens store grensefort ble bygget på til all
tid. Den Store Muren ble igjen en viktig del å fullføre, og titusener av slaver og arbeidere jobbet til all
tid på det gigantiske prosjektet.
På slutten av denne perioden, som bare varte femti år, døde Keiser Ivan den Harde som den største
keiser noensinne. Med ham døde også keisertittelen, og en ny æra begynte for Sortridderne.
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Dagens Rike
Riket slik det er i dag startet med valg av den Første Kongen, Ivan den Hardes sønn. Fra denne tiden
skulle kongstittelen gå i arv i Ivans sterke slektslinje, og overleveres den eldste av barna, sønn som
datter.
Like etter at Kongen ble valgt ble Muren gjort ferdig, og den dekker nå hele grensen som omkranser
Riket, men unntak av kysten der det evige havet utgjør grenselinje. Alle de store verker er fullført, og
Sortridderne har aldri vært mektigere og stoltere enn de nå er. Kongen og Rådet har tillatt små
grupper å reise ut over grensene for å utforske omverden, og skaffe allierte og utposter til fremtiden.
Flåten står klar til å seile utover havet på leting etter nye steder og ressurser som kan fremme Rikets
makt og ære. Det blir sagt at om flåten samles på et sted, vil de hvite og svarte seilene forsvinne i
horisonten før man så ende på den. Sortriddernes stående hærstyrke, på seks garnisoner, teller flere
hundre tusen mann, og sies å være uslåelige i åpen kamp. Umborg har vokst seg til over 400 000
innbyggere, og er et land i seg selv.
Sortridderne har sluppet inn flere ambassadører fra andre land, og ønsket dem velkommen til å se
Sortriddernes utrolige Rike. Flere og flere ambassadører er også sendt ut i verden sammen med
spioner og speidere for å kontrollere eventuelle trusler mot Riket.
Gråvandrerkrigen
Den hendelsen som har vært mest med på å forme Sortriddernes siste historie er den andre store
krigen mot Gråvandrerne. Det hersker usikkerhet om hvem som dro første blodet i denne krigen,
men blant Sortridderne er det viden kjent at Rikets spioner på andre siden av Kyrn fikk nyss om at
Gråvandrerne samlet hele sitt folk til en stor krig. Ingen andre fiende på Kyrn kunne kreve en så stor
hærmakt mot seg, og Sortridderne begynte med det å forberede seg på nok en krig mot sine gamle
fiender.
Sortriddernes Høye Råd bestemte seg for å overraske Gråvandrerne med et anslag direkte mot deres
eget land, og sendte med det to divisjoner den lange veien østover mot Gråvandrernes fem land. I år
350 etter Varghianernes tidsregning rykker løytnant Alfons Wexschelstein inn og starter et voldsomt
frontalangrep på Ishittene. På sin vei svidde de av det de kunne av landet rundt seg for å hindre
fienden i å samle seg til motstand, og Wexschelstein slo seg dypt inn i landene til Gråvandrerne.
Slagene pågikk i nesten tre år der begge land led store tap i kampene som gikk. Sortridderne slo
hardt til mot flere byer før de raskt trakk seg tilbake til sine skjulesteder, og i lang tid gjorde de mer
skadet på Gråvandrerne enn det som var forventet. Men til slutt måtte Wexschelstein trekke seg
tilbake mot Riket og flykte fra Isheskogene etter å ha forsøkt å eliminere Gråvandrerne fra kartet. På
vei til festningsverket Barthulien kom de i bakhold. Garnison Nord, 3 Garnison sitt 2.
infanterikompani, et av Sortriddernes mest fryktede kompanier ble nestet utslettet mot et mindretall
av Gråvandrerspeidere. Et ukjent antall speidere fra Gråvandrerne drepte 183 Sortriddere før
Løytnant Lindar Løwen Falkeblikk kom Wexschelstein til unnsetning i siste liten. Sammen med
Falkeblikk vendte de overlevnede krigerne til Wexschelstein tilbake til Riket sammen med de andre
kompaniene som var i området.
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På veien hjem til Riket brakte Wexschelstein med seg en Gråvandrer som de hadde tatt til fange
utenfor Barthulien. Fangen ble sendt til Vates for forhøring, og snart fikk Sortridderne høre at den
massiv hær samlet seg i skogene utenfor muren i nord.
Den Høyre Råd satt umiddelbart i gang nødvendige tiltak, og kalte til våpen garnisonen i nord til å
møte fienden utenfor Fort Arvedia. I 354 angrep en stor hærskare på nesten tretti tusen Gråvandrere
muren langs flere posisjoner. Til sin overraskelse møtte de der fult forberedte Sortriddere og hele
Garnison Nord i sin fulle makt. I løpet av kort tid slås Gråvandrerne tilbake, men denne gangen akter
ikke Sortridderne å la dem flykte i live.
Sortridderne velger med det å følge etter sine fiender på sin flukt mot sitt hjemland, og en tre år lang
geriljakrig følger. Riket lider store tap i disse årene, men de nekter å trekke seg tilbake innenfor sin
mektige mur. Da Riket velger å sette inn forsterkninger fra Garnison Umborg blir overmakten for
Gråvandrerne for stor, og Sortridderne vinner en knusende seier der de til slutt knuser
Gråvandrernes siste samlede hærstyrke like utenfor Fort Arvedia.

Denne krigen har endret Riket på mange måter. Tusenvis av krigere fikk føle virkelig kamp på nært
hold, og veteranene rundt om i landet kan fortelle om både de grusomhetene og de storslåtte
øyeblikkene de opplevde i løpet av den lange krigen.
Etter at Gråvandrerne var fordrevet fra områdene rundt Muren begynte en fredsperiode mellom de
to rivaliserende folkene. Det er ikke hørt om noen politiske forhandlinger mellom Sortridderne og
Gråvandrerne, men det virker som de to folkene har tatt en felles pause fra kampene.
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Sortridderne som folkeslag

Dette kapittelet omhandler en beskrivelse av
Sortridderne som folk, hvordan de ser ut,
hvordan de oppfører seg og hva de tror på.
Tenker du å lage ”fritidsklær” til rollen din, kan
det være lurt å lese spesielt det første avsnittet i
dette kapittelet.
Det er også en del om utdannelsen og
arbeidslivet i Riket.

Utseende og klær
Den gjennomsnittlige sortridder er høy og muskuløs. De er naturlig større enn den gjennomsnittlige
mann, da hele kulturen deres går på styrke og kamp. Av utseende og opprinnelse deles Sortridderne
inn i tre slektslinjer.
1. De av direkte avstamming fra mennene og kvinnene som kom med skipene som la i land
på Kyrn. Disse har enten grå eller mørkebrune øyne og sort eller mørkebrukt hår. Mange
kaller disse ”renrasede Sortriddere”, og de fleste adelige familiene i Riket ligger under denne
kategorien.
2. De som slektes tilbake til folkene som bodde i landene før Sortridderne kom, eller som er i
senere tider blandet med Sortridderne. Disse har lysere farger og oftest brune eller blå øyne i
mange nyanser. Dette er hovedbestanden av Rikets befolkning.
3. Ved siden av disse finnes det enda renere og mer direkte slektslinjer. De som er av direkte
avstamming fra Arnarion Ravnehjerte har dypt grønne øyne, og det er fortsatt bare i
Ravnehjerteslekten at man finner disse. De som er av nær slekt med Ravnehjerte, og av høy
adelig herkomst slik som Løvehjerte, har en sjøgrønn farge på øynene. Det er på grunn av de
strenge tradisjonene for giftemål mellom adelige at disse forskjellene fortsatt er meget
tydelige.
Mennene i Riket har som regel tett men kort skjeggvekst og skulderlangt svart eller mørkebrunt hår,
mens kvinnene stort sett alltid har langt, slett og mørkt hår løst hengende eller i en lang og
forseggjort flette når de er i kamp eller i tjeneste.
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Klærne har lite sterke farger, og består stort sett av svart og grånyanser, pyntet med rødt, lilla, blått,
sølv og/eller gull og noen ganger hvitt. Adelen kler seg i lysere klær, og jo mer hvitt man har, jo
høyere oppe i rang/adelssystemet befinner man seg. Elegante skjorter og tunikaer med skinnbukse
og solide støvler for mennene, mens kvinnene ikler seg ofte vakre kjoler og knehøye støvler. Farger
man stort sett aldri ser hos en Sortridder er spesielt gult, grønt og lyse farger (med unntak av hvitt).
Sortridderne er glade i dekorasjoner, men da strenge og diskré smykker og kjeder i gull, sølv, perle
og/eller diamant.

Væremåte
Alle Sortriddere er stolte av natur. Stolte av seg selv, sitt folk, sitt land og sin storslåtte hær, og for
folk utenifra kan de veldig lett oppfattes som selvgode, noe de også trolig er. Streng disiplin og en
sterk tro til deres gud Ambolt preger mye av hverdagen, samt at en Sortridder vil gjøre alt for å
perfeksjonere sine egenskaper og tingene rundt seg. Stort sett ingen gjør noe uten at det tjener
enten Riket, Ambolt eller Kongen.
Krigskunsten, våpen, kamptreninger og mektige byggverk som borger og festninger er Sortriddernes
store lidenskap, og stort sett hele hverdagen deres har noe med dette å gjøre. De fleste yrker og
hobbyer som finnes i Riket, er til for å tjene hæren og landet på en eller annen måte, om det så er en
bonde som forsyner garnisonene med mat, en vever som lager klær til krigerne eller en Spillmester
som sørger for god stemning blant folket.
Alle Sortriddere er trent opp til kamp, og fra de lærer å gå, får de grunnleggende kamptreninger, for
så å bli sendt til de store krigsakademiene i en alder fra 7-15 år. Etter dette velger de fleste å
tjenestegjøre i garnisonene eller gå videre på de forskjellige akademiene som finnes rundt om i Riket.
De som ikke gjør det, er som regel dem som har et familieyrke.
Hos Sortridderne er de fleste respektable yrker arvelige, og går fra far/mor til sønn/datter, slik som
smeder, bønder, murere, våpenmakere, vevere, hestetrenere, spillmestere og mye mer.
Med tiden har Sortridderne rustet opp befolkningen til det ekstreme. Når man fyller 15 år, og
fullfører krigsakademiet får man utdelt sitt eget våpen og en lett rusting, samt hvor man hører til i
tilfelle en innkalling. Dette utstyret oppbevares ved sengen hjemme hos alle, fra unge kvinner til
kongen selv.
Sortridderne har lite eller ingen har forståelse i det hele tatt for andre folk utenfor Riket. De kan ikke
tro at andre ikke vil være som dem, og leve etter deres regler, og det er nok en grunn til at mange
ikke liker dem særlig godt. De vurderer alltid andre som en potensiell motstander, og alt de ser som
ikke er deres eget, ser de forbedringspotensial i. Når er Sortridder er andre steder enn hjemme i
Riket, veier de konstant det de ser opp mot det de selv er vant til. Sortridderne er eksperter til å finne
feil hos andre folkeslag, og kommer ofte med ideer til forbedringer på ting de ser, og da tilpasset slik
de selv vil ha det.
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Tro
Alle Sortriddere er trofaste tilhengere av Krigsguden Ambolt. Mye av hverdagen til en Sortridder er
vendt til Ambolt og troen til deres gud, da krigsguden styrker alle de egenskapene en Sortridder
begjærer. Det er ikke mye aktiv bedetid til Ambolt, da enhver Sortridder ikke tror, men vet at de har
sin gud ved sin side, og at han aldri vil vende dem ryggen så lenge de alltid holder en tanke til Ham.
Før Sortridderne går i kamp vil prestene alltid velsigne krigerne med et styrkende ritual. Om en prest
ikke er til stedet kan en samling av krigere utføre ritualet sammen.
Det å ikke tro på Ambolt er utelukket i Riket, og tror man på noen andre guder, har man ingen rett til
å kalle seg Sortridder. De respekterer andre trosretninger, men ikke så lenge man kaller seg
Sortridder. Unntak her er Vateserne, som har en egen pakt med Ypperstepresten av Ambolt om å
kunne dyrke sin egen gud. Hva denne pakten sier, er det ingen som vet, annet enn at Vates skal få ha
sitt eget styre og sin egen tro, mot at de støtter Sortridderne når de måtte trenge det.
Det å være blasfemisk mot Ambolt straffes enten med døden, eller å bli sendt til Vates for
”renselse”, noe som regnes som verre enn døden.
Mer om Ambolt kan leses i eget kapittel lenger ute i dette kompendiet.

Utdannelse
Det året en borger av Riket fyller 7 år, sendes de på Krigsskolen. Dette gjelder absolutt alle i Riket –
jenter og gutter, adelige og uadelige, rike og fattige. Krigsskolen er Sortriddernes grunnskole, og her
læres barna lesing, skriving og historie i tillegg til alle grunnleggende kampteknikker i både
våpenkamp og nevekamp
Denne grunnutdannelsen varer frem til det året man fyller 15 år. Etter krigsskolen tar man valget
som vil til slutt føre til en plass i arbeidslivet der man vanligvis blir livet ut. Ved utgangen av
krigsskolen får alle utdelt sin grunnutrustning – helt uavhengig av videre valg av arbeid. Sammen med
denne utrustningen følger det en plassering og oppgave i Rikets reservehær, som kun samles ved
større katastrofer.
Det følger alltid en liten seremoni når en ungdom er ferdig på krigsskolen og mottar sin
grunnutrusning. Det er da det voksne livet begynner, og etter det så forventes det mye mer av en
Sortridder.
Navnet krigsskolen henger igjen fra tidligere og mer barbariske tider. Etter at man er ferdig med
krigsskolen står man med følgende valg:
Videreutdannelse i hæren:
For de som ønsker å fortsette livet som kriger, er dette veien man må gå. Ved utgangen av
krigsskolen søker man seg til en av de fem garnisonene i Riket, vanligvis til den garnisonen som
tilhører landsdelen man allerede bor i. Inntakskontoret for den respektive garnisonen vil så ta
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kontakt med krigsskolen man har ”eksaminert” seg fra, og om referansene er gode nok vil man bli
tatt inn i garnisonen.
I garnisonen vil man så få en plassering etter evner og kunnskap og så påbegynne en treårig
utdannelse på veien mot yrkesmilitær.
Videreutdannelse på akademi:
Det finnes en rekke forskjellige akademier rundt om i Riket. De mer populære utdannelsene har
opptil flere akademier i de større byene. Inntaket til disse foregår på en annen måte enn ved inntak
til hæren. I tillegg til referansen fra krigsskolen må søkeren ta en skriftlig opptaksprøve for å vise seg
verdig. Dette er en prøve som ligner mer en personlighetstest enn kunnskapstest, da de allmenne
kunnskapene er begrenset etter krigsskolen.
Familieyrke:
Det mest vanlige å gjøre etter sluttført krigsskole er å begynne rett i et yrke, oftest da familieyrket.
Sortridderne setter høy ære i jobbene de utfører og mange yrker har gått i arv innad i familien i
generasjoner.
Det er vanlig at all kunnskap og erfaring går fra far til sønn, og mor til datter. Det er spesielt
håndverkeryrkene som er populære familieyrker, og ofte er dette veletablerte små firmaer med
forholdsvis god inntjening.
Enhver Sortridder som velger å ivareta sitt familieyrke, er i denne jobben frem til alderen blir
tyngende og evt. barn/barnebarn er klare til å ta over geskjeften.
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Adelssystemet

Adelen er en viktig del av hierarkiet i
Riket. Landets eldste og mektige familie er
Ravnehjerte, som er så høyt hevet at de
ikke har noen annen tittel enn sitt eget
navn. Det er Kongen som er øverste leder i
Riket, men det er Ravnehjerte som sitter
på den absolutte makten, og eier stort
sett alt land innenfor grensene. Hele
opphavet til Sortridderne komme fra tre
forfedre som seilte til Kyrn, Arnarion
Ravnehjerte, Imrod Løven (Løvehjerte i
senere tid) og Imrodel Falkeblikk (Falck i
senere tid).

Det er ikke mulig å tilegne seg adelighet, annet enn gjennom giftemål. Men det blir sett på som et
forræderi mot Riket for en adelig å gifte seg med en uadelig. I de få tilfellene dette har hendt, har det
på det verste ført til dødsstraff for den uadelige.

Kongen
Landets øverste leder. Tidligere var Riket et Imperium, med Keiser som leder, men etter Ivan den
Hardes død, ble hans sønn valgt til første Konge av Riket ved folkeavstemning. Tittelen Konge vil nå
gå i arv fra den nåværende Kongen, til hans eldste sønn/datter. Kongen står over alt og alle, han er
hele Riket alene, og hans ord overstyrer alle mulige lover og regler om det er nødvendig. Det å tjene
Kongen, er en av de tre ærefulle tingene som Sortridderne lever etter. Foruten kongen er det også
guden Ambolt, og Riket selv.
Kongen har sin egen livgarde, kongsgarden, som ene og alene står på hans sin side. Om så kongen
hadde vendt seg til fienden (noe som aldri vil skje) så ville kongsgarden stå på hans sin side.
Selv om det er Kongen som er landets øverste leder utad, er det allmenn kjent at det er
Ravnehjertefamilien som styrer alt, slik det har vært i all tid Sortriddernes Rike har eksistert.

Hertugene
Hertugene er de øverste lederne i Rikets 5 landsdeler, og deres familier er den mektigste av adelen
utenom familien Ravnehjerte. Hertugene sitter alle i Det Høye Råd, og som leder for alle hertugene
igjen, sitter StorHertug Faloran Løvehjerte. Det å være hertug er et krevende verv, og de sitter på
hele ansvaret for styringen av sin landsdel.
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Det har tidligere vært andre hertugfamilier også, men i de siste generasjonene, har tittelen Hertug
eller Hertuginne gått i arv i familien. Det er alltid eldste gutten som blir arvtaker til tittelen, men om
det ikke fødes et guttebarn, er det eldste jentebarnet som da blir Hertuginne.
Hertugen for landsdelene er følgende:
Umborg - Sir Alfavon Løvehjerte
Sørriket - Sir Weiramon Westenborg
Nordriket - Sir Dalamar Ravnehjerte
Østriket - Sir Lauritz av Falck
Vestriket - Sir Imrod Løvenskjold

Grevskapet
Grevene er blant de eldste adelsfamiliene i Riket med unntak av Hertugfamiliene, og ligger under
Kongen, Hertugene og familien Ravnehjerte i makt. De er gjerne fjerne slektinger med De Tre Store
familiene, og har familienavn som Ravneøye, Løwenstad, Falkeblikk, Falkenberg osv. Grevene er som
regel øverste styresmakt i de større byene rundt om i Riket, og sitter i lokale domstoler og andre
viktige verv. Det er alltid eldste gutten som blir arvtaker til tittelen, men om det ikke fødes et
guttebarn, er det eldste jentebarnet som da blir Grevinne.

Baroniene
Baronene er Rikets laveste adel, og har ingen reell makt utenfor sine egne landområder. De eier
lokale gods (baronier) rundt om i Riket, oftest utenfor byene, og er underlagt grevene i makt. De
sitter som regel i landstyrene og innehar forskjellige verv innad i byen rundt om i Riket.

14

De fem Store Familiene

For lenge siden, på den tiden Sortridderne først viste seg på Kyrn, ankom tre skip Kyrns vestkyst. Alle
skipene var bygget av svart tre, og hadde beksvarte seil brodert med en gigantisk sølvørn. Skipene
var enorme, og det midterste ruvet langt over de to andre.
Fra dette skipet steg kommandør Arnarion Ravnehjerte i land, og fra de to andre skipene kom hans
to høyreiste kapteiner, Imrod Løven og Imrodel Falkeblikk. Disse tre samt deres mannskap på totalt
400, var begynnelsen på Sortriddernes folk.
I tillegg er det tatt med kapitler om de to andre av de mektigste familiene i Riket som innehar
hertugtitler – Løvenskjold og Westenborg. Mye av Sortriddernes historie har utspunnet fra disse fem
familiene.

Ravnehjerte
Da de tre store skipene ankom Kyrns vestkyst for mange år siden,
steg den første Sortridderen i land sammen med sine menn. Hans
navn var Arnarion Ravnehjerte, og var kommandør for de tre
skipene. Hvor han kom fra, er det ingen som lenger vet, annet enn
at det ryktes at det finnes hemmelige dokumenter om dette i
hvelvet under Ravnegodset.
Arnarion gav sin gode venn og førstekaptein kaptein Imrod
Løvehjerte styre over sitt nye land, og han selv begynte å befeste
Ravnegodset. Han bygget mange vakre bygg rundt om på hele
eiendommen, og i senter vokste det frem et storslått byggverk som
fortsatt står der. Dette var da, og er fortsatt, senter i Riket, der
Ravnehjertes makt i stillhet vokter over alt som skjer rundt om i
landet til Sortridderne.
Som leder var Arnarion en tyrann, som ikke tolererte ulydighet fra noen av sine undersåtter, og de få
som våget å stille opp mot ham, fant en rask og voldsom død. Men Løvehjerte klare å holde
mesteparten av folket samlet, og så lenge han gjorde det, holdt Arnarion seg i bakgrunnen, og landet
og byen Kanarth vokste raskt.
Som belønning for tapperhet og dyktig styre, gav Arnarion Ravnehjerte Imrod Løvehjerte
Kanarthborgen, hertugtittel over hele hans folk samt gull og rikdom for 13 generasjoner.
Arnarion fant sin kjærlighet i en pike ved navn Linduviel Falkeblikk, som var datter av hans
andrekaptein, Imrodel Falkeblikk. Linduviels mor var født på Kyrn, og ingen kjenner hennes virkelige
fødested eller navn, men hun er i ettertid kjent som Helena av Falck.
Da Linduviel vokste opp, viste hun seg å alltid være hakket foran alle andre på hennes egen alder.
Hun lærte seg tidlig å lese og skrive, og hun hadde en evne uten like til å forstå planter og deres
15

egenskaper. Det var tydelig at det lå egenskaper og krefter i hennes blod som ikke var å finne like av i
det voksende Riket. Hun hadde også stor kunnskap om urtekunsten nedarvet fra sin mor, og det var
Linduviel som begynte å skrive ned all denne kunnskapen, som i de senere år er kjent om Urteboken
til Helena av Falck.
På dagen da Arnarion fylte 67 fikk de sin første og eneste sønn, han ble kalt Araman. Han vokste opp
til å bli en stor kriger, og en mektig magiker på nesten lik linje som sin far. Arnarion var den første av
Ravnehjerte som startet å søke etter andre med samme viten og kunnskap innen magi, og det var
han som samlet alle kjente magikere på vestkysten til ordenen Den Sorte Rose.
Det var Arnarions eneste søster, den mørke heksen Marion Ravnehjerte, som plukket en kone til sin
brors sønn. Hun hadde spådommens makt, og hun fikk et syn av alle konene som mennene i
Ravnehjertefamilien senere skulle ta. Hun reiste selv innover i landet, og vendte tilbake med et lite
spedbarn, som senere skulle bli Aramans kone. Hun skrev en liste med navn og fødselsdatoer, og i
senere tid har Ravnegarden alltid funnet disse barnene, og brakt dem til Ravnegodset for at de skal
vokse opp og bli kone til familiens overhode.
Araman påla den aldrende hertugen Imrod Løven om å utvide Riket, og Araman tok selv med seg sin
Ravnegarde ut over grensene og la flere nye folk under seg. Han styrte med jernhånd, og lot oppføre
fort og borger for å beskytte landene rundt om i Riket. Løvehjerte ble gitt enda mer gull, og ordrer
om å fortsette å bygge opp hærstyrkene. Hele landet ble styrt med krigsmakt, og folk levde under
sterke lover og regler satt av Araman. Det var også Araman Ravnehjerte som innførte obligatorisk
kampopplæring for alle som ble født i hans land, kvinner som menn, adelige som fattige, og denne
tradisjonen har fortsatt inntil den dag i dag, og vil trolig eksistere for all tid.
Etter som årene gikk, ble folk svært så vant til å følge disse lovene, det tyranniske styret ble erstattet
av en aksept fra hele landets folk, og igjen styrte Løvehjerte over et fredfullt og rikt land i
Ravnehjertes navn.
Aramans gode venn siden barndommen var Aldaron Løvehjerte, sønn av Imrod Løvehjerte.
Løvehjertefamilien kontrollerte nå store land områder rundt Kanarth. Alle tilhørte i bunn og grunn
Ravnehjerte, men på denne tiden ble Pakten inngått mellom de to familiene. Denne gav Løvehjerte
full råderett over landområdene så lenge Lovene ble fulgt. Denne Pakten ble skrevet av Arnarion og
Imrod på et pergament Linduviel hadde laget av magiske stoffer. Blekket som ble brukt var en
blanding av begge sitt blod og mystiske ingredienser som Linduviel blandet. Både Løvehjerte og
Ravnehjerte måtte så drikke det som var igjen når pakten var ferdig skrevet, og med dette ville deres
slektsledd være bundet sammen til evig tid. Det er sagt at dette dokumentet fortsatt ligger i hvelvet
til Ravnehjerte, i en kiste som kun Ravnehjertes øverste leder, og Løvehjertes øverste leder sammen
kan åpne.
Det sies i Pakten at i 13 generasjoner skal familiene være bundet sammen med blodsbånd, og at
barnet til den 13. generasjonen skal være den som leder Sortriddere til deres ultimate makt.
Dette barnet skal bli overhodet for begge familiene og det sies at alle tidligere generasjoners
kunnskap og krefter skal samles i henne. Nå til dags er det mange som har glemt dette Pakten, og det
meste er nå kjent som Profetien til Marion Ravnehjerte, som forteller om komme av den største
lederen som Sortridderne og verden noensinne vil se.
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Arnarion Ravnehjertes krigere som kom til Kyrn for lenge siden, hadde svarte uniformer, og av
bøndene i området på den tiden, ble de kjent som Sortridderne, og det er det navnet de nå bærer for
resten av verden. Hva de kalte seg før de ankom Kyrn, er også ukjent. De første Sortridderne var uten
nåde for de som trengte seg inn på deres områder, og de som ikke underkastet seg ble regelrett
slaktet. Da til slutt alle folkeslagene var underlagt Rikets styre, ble det fred innad i mange, mange år.
I dag er Ravnehjerte som de alltid har vært, Riktes egentlige ledere, som styrer og våker over alle
hendelser og tar avgjørelser i det stille. Deres makt er så mektig at ingen engang våger å tenke et
vondt ord om dem. Familien er ikke stor, men de som bærer navnet Ravnehjerte er blant Rikets
øverste og mektigste ledere. Det er nå Araman II som er familiens overhode, og han er nå gammel og
reiser sjeldent fra Ravnegodset. Medlemmene av familien er Rikets egentlige ledere, og det sies at de
har hatt en finger med i spillet i alle deler av Sortriddernes historie.
Ravnehjertes våpenskjold er en sølvravn på helt sort bakgrunn, eller en sort ravn med sølvtråder mot
hvitt der bakgrunnen må forbli hvit (slik som vist på siden over).
Fargene i Ravnehjertefamiliens kledning består hovedsakelig av sort. Bukser, skjorter og store kapper
i sort for mennene og sorte kjoler av den gamle stilen for kvinnene. Tykkere kapper og kledning er
foret med en sølvskimrende sortfarge. Det sorte brytes kun av noe hvitt, men oftest broderier i sølv i
form av små intrikate mønstre langs armer og ben.
Ravnegarden:
Ravnegarden er familien Ravnehjertes vaktstyrke. De er ikke mange, selv om det ikke er noen som
vet det virkelige antallet av disse legendariske krigerne. Alle har hørt om dem, men det er få som
virkelig har sett dem. De tjener ene og alene Ravnehjerte, og vil ikke engang ta ordre direkte fra
kongen. Garden har eksistert så lenge man vet, og de kom på skipene til Arnarion Ravnehjerte for
lenge, lenge siden. De er trolig verdens beste krigere, og det sies at de også behersker flere mystiske
og magiske evner.
Ravnegarden følger alltid overhodene i familien Ravnehjerte, de er alltid på vakt, og vet alt om alt,
hvor alle er, hvem alle er og ikke minst hvorfor de er der. Alle som har sett en av Ravnehjerte, mener
også å ha sett sortkledde skikkelser på alle hjørner og kroker i området rundt der Ravnehjerte ferdes.
Man kan ikke søke seg til Ravnegarden. Det er de som kommer og plukker ut utvalgte krigere, som
har de rette evnene og potensialet for å bli med i garden. Enkelte ganger, dukker det opp en
storvokst mann i svart kappe og glinsende svart rustning i brakkene til hæren rundt om i Riket. Dette
blir sagt å være Ravnegardens legendariske kaptein Imrodel av Ravnegarden, og han reiser om i Riket
og henter med seg unge krigere. De som blir hentet ut, blir aldri sett igjen av sine kamerater.
Ravnegardens krigere kjenner man igjen på sine nattsvarte kledninger og store heldekkende kapper.
De går stort sett alltid med kappens hette trukket over hodet, og det er lite som pryder deres
kledninger. Om de går med rustning er disse også lakkert i sort og mattet ned slik at det ikke skal
være mulig for sollyset å gjenspeiles i dem.
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Løvehjerte
Den første kjente Løvehjerte var Imrod Løwen,
førstekaptein på et av Arnarion Ravnehjertes tre store skip,
og nestkommanderende for riddere på en tid i Rikets
historie som er mørk og glemt av de fleste. Han var også
Arnarion Ravnehjertes gode venn, og det sies at hans
tapperhet alene reddet Arnarion fra døden, og som takk
for det ble han skjenket tittel Hertug, den store borgen
Kanarth samt gull for 13 generasjoner. Løvehjerte ble hans
nye navn, som et symbol for hans tapperhet. Rundt
Kanarth vokste det raskt frem en stor by, som nå i nyere
tider er Rikets gamle hovedstad, og senter for det Høye
Råd.
Imrod Løvehjerte ledet mange tapre riddere under den Mørke tiden, kledd i gull og rødt som de var,
tok de navnet Løvelegionen og hadde tilhold i Kanarthborgen i mange, mange år. Det har alltid
senere vært lederen for familien Løvehjerte som rir i spissen de få gangene Løvelegionen går i krig.
Imrod giftet seg med Marion Ravnehjerte (lillesøster av Arnarion), som det ble sagt var en mørk heks
med et ondskapsfullt sinn. Det var hun som kom med Spådommen om Han Som Skulle Bringe Ambolt
Til Folket. Hennes spådom sa at det ville komme en sønn av en kvinnelig Ravnehjerte og en mannlig
Løvehjerte, om mange år, og han skulle bringe selveste Krigsguden Ambolt og hele Rikets folk tettere
sammen, og med det lede Sortridderne mot sin storhetstid. Rikets vise så raskt en sammenheng
mellom dette, og Pakten skrevet mellom Ravnehjerte og Løvehjerte.
En annen del av denne spådommen, var at denne Ambolts mann igjen skulle være forfader til et barn
som skulle bære navnet Ravnehjerte, og som skulle bli den største lederen Sortridderne noensinne
ville få.
Siden den spådommen, for lenge siden, har det alltid vært en tradisjon og en uskreven lov at en
mann fra Løvehjerte og en kvinne fra Ravnehjerte skulle gifte seg og få barn. Opp gjennom årene ble
det alltid slik, inntil Roderan Løvehjerte besteg ledersetet i Kanarthborgen. Han var en mann av
folket, og falt for en av sine unge tjenestepiker. Ikke lenge etter kunngjorde han deres forlovelse og
samtidig at hun var med hans barn. Dette skapte stor forbauselse blant folket og adelen, i frykt for å
gå imot spådommen, men ingen skrevet lov kunne nekte Roderan Løvehjerte hans ønske.
Like før dette barnets fødsel forsvant Roderan og hans kone sporløst i løpet av natten. Verken
tjenerne eller vaktene som våket like utenfor deres soverom, så eller hørte noen ting, og ingen har
noensinne funnet ut hva som hendte med hertugen og hans kone. Den nye Hertugen av Kanarth ble
da Roderans yngre bror, Malfavon. Roderans forsvinning ble aldri oppklart, og Malfavon giftet seg
snarest med unge Mirvana Ravnehjerte, om ikke av kjærlighet, så av frykt for å stå i veien for
Spådommen.
Etter dette, ble alltid den eldste sønnen til overhodet i Løvehjertefamilien gift med en kvinne fra
Ravnehjerte. Aldri ble det en førstefødt av Løvehjerte som ikke var mann, og dette styrket troen om
at Profetien ville bli oppfylt.
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Opp igjennom årene har Løvehjerte besatt mange stillinger, både som hertuger og keisere, og under
deres styre, har det alltid vært fred og stillhet i Sortriddernes Rike.
I dag er Løvehjerte fortsatt en av de aller mektigste familiene i Riket, og nære slektninger av
Ravnehjerte. Familiens overhode er Storhertug Frans Løvehjerte av Riket, mens hans eldste sønn er
Hertug Alfavon Løvehjerte av Umborg, som også er Rikets Yppersteprest. Mange sier at denne
Alfavon Løvehjerte er han som oppfyller den første delen av profetien.
Familien har fortsatt sitt hovedsete i Kanarth, og derfra styrer de over Rikets mest befolkede
landsdel. Løvehjertene er utrolige stolte, både av seg selv og sitt opphav, og ingen av dem legger
skjul på noe av dette. De er alle utrolig utadvendte av seg, og den tallrike familiens slekt er å finne i
de fleste store byene rundt om i hele Riket.
Løvehjertesvåpenskjold er en stolt løve i gull mot sterk rød bakgrunn. Den røde fargen til Løvehjerte
er unik for deres familie, og skiller seg fra Sortriddernes vanlige røde ved at den er noe lysere og
sterkere.
De som bærer Løvehjertes navn er oftest kledd i prangende kledning, store, vide bukser i sort med
striper av både gull og rødt. Mennene har sorte og røde skjorter med posete armer i rødt prydet med
gullstriper, og kvinnene har vakre overdådige kjoler med like deler rødt og sort med store deler gull
og noe hvitt.
De reneste i denne slektslinjen har sine sjøgrønne øyne, som slekter tilbake til det første båndet
mellom Ravnehjerte og Løvehjerte.
Løvelegionen
Løvelegionen er Løvehjertes egen hærstyrke, og kan sees som selveste eksempelet på perfeksjon av
en militær divisjon. Legionen består av 2220 krigere (en divisjon) og er under daglig ledelse av den
berømte kaptein Victarion Løvehjerte. Løvelegionen ligger utenfor den normale strukturen til Rikets
hær, og er under direkte styring av General og Hertug Alfavon Løvehjerte.
I kampsituasjoner er det Løvelegionen som er sortriddernes kile som skal splitte fiendes front.
Løvelegionen settes alltid inn som en hardtslående og effektiv divisjon i starten av ethvert slag. Deres
overlegne utstyr, kamptrening og styrke virker både motiverende for resten av Sortriddernes styrker,
og demotiverende for enhver fiende som ser de stormende imot seg.
De har sine egne brakkeområder utenfor Kanarth, et stort bo- og treningsområde lukket bak høye
murer. Det er ved porten til Løvelegionens brakker at man kan skue statuen av Storhertug Estalion
Løvehjerte I, og dette er også det eneste av Legionens eiendommer som allmennheten har tilgang til.
Det er kun noen ganske få utenom Legionen selv som har tilgang inn porten, og det er strenge
sikkerhetstiltak rundt hele området.
Bare de beste blant de beste rekrutteres til Løvelegionen. Alle som ønsker det kan levere sin søknad
til Legionens rekrutteringsoffiser, men bare de færreste bli noen gang tatt inn til trening for å vise
sine kunnskaper.
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Legionærene er viden kjent i hele Riket, og der de ferdes hilser folk på dem med respekt og ære.
Lønnen til en Løvelegionær er flere ganger lønnen til en vanlig kriger, og de regnes alle som
velstående og er høyt aktet blant Rikets folk.
I Løvelegionen bærer alle en spesiell segmentrustning som er spesialdesignet for Legionen – lett og
bevegelig, men samtidig solid bestående av overliggende plater for effektiv fordeling av slag. De
bærer skjorter og våpenkapper som vanlige sortriddere, men mer dekorerte i både rødt og gull. De
har også en stor rød kappe som skiller dem mer enn alt fra resten av Sortriddernes hær. Denne er
prydet med Løvehjertes gyllne løve, og er selve statussymbolet på deres troskap til Løvehjerte. Når
de er til hest, rir de alle store rødbrune hester – lett pansret ved nakke og på hode. De kjemper
hovedsakelig med langlanse, men i nærkamp er de trent opp til å slåss både med ett og to sverd. Til
fots går de oftest med sverd og skjold, etter vanlig standard for en Sortridderkriger.
Løvegarden
Løvegarden må ikke forveksles med Løvelegionen. Der Legionen er en ren hærstyrke under ledelse av
Storhertugen selv, er Løvegarden familiens vaktstyrke og livgarde. Garden finnes alltid der Løvehjerte
ferdes i Riket, og de vokter hele godset til Løvehjerte i Kanarth.
For å opprettholde maksimal sikkerhet for Løvehjerte sørges det alltid for at gardes menn er de beste
av de beste krigerne som finnes. Oftest er disse rekruttert fra menn i Løvelegionen som har vist seg
eksepsjonelt trofaste mot Løvehjerte og dyktige i kamp uten mange andre krigere ved sin side
Løvegarden skiller seg veldig fra legionen. De er kledd i vide busker og skjorter i Løvehjertes rødfarge
og er prydet med store menger gull i form av striper og broderier. De bærer forgylte rustninger med
plate på mage og rygg samt lettere plater på armer og ben. Til våpen bærer de store langbladede
hellebarder og korte sverd i beltet for nærkamp.
Som Løvelegionen bærer også garden store, røde kapper med Løvehjertes gyllne løve på ryggen.
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Falck
Familien Falck sin historie stammer også tilbake Arnarion
Ravnehjertes tid. Den første kjente av Falck, var
Arnarions andre kaptein Imrodel Falkeblikk. Imrodel
giftet seg med en ukjent kvinne, senere kjent som
Helena av Falck fra det nye kontinentet, og de fødte
datteren Linduviel og sønnen Lorang.
Linduviel Falkeblikk giftet seg med selveste Arnarion
Ravnehjerte, og deres barn var den første virkelige
delingen av denne slekten. Med henne forsvant da
navnet Falkeblikk, da det var (og er) tradisjon at en
Sortridderkvinne tar sin manns navn ved giftemål.
Den eneste som da bar Falkeblikks navn videre, var Linduviels yngre bror, Lorang Falkeblikk (som
endret sitt navn til Lorang av Falck). Lorang ble sendt sørøstover for å vokte og beskytte østgrensen,
og fikk med seg flere av nybyggerne lenger østover i landet, og bosatte seg der Karkaraz nå står, helt
øst i Riket.
Lenge var det lite kontakt mellom Falck og resten av nybyggerne, men etter som Kanarth vokste frem
nærmere kysten, vokste også Karkaraz seg til å bli en stor og mektig festning. En stor vei ble bygget
mellom Kanarth, Umborg og Karkaraz, og Sortriddernes Rike vokste raskt.
Opp gjennom årene har det vært blodslig avstand mellom Falck og de to andre store familiene, men
vennskapsbåndene har alltid vært sterke. Karkaraz voktet til enhver tid over østgrensen til Riket, og
Falckfamiliens formidable smedkunst og krigserfaring ble høyt verdsatt i Kanarth og Umborg.
I dag er Falck som Løvehjerte; tallrike og sitter på mektige stillinger rundt om i Riket. Familiens
overhode er i dag Hertug Lauritz Falck av ØstRiket, og general for Garnison Øst. Hans kone er Laurana
av Falck, lederen for Livets Voktere.
Hertugen sitter i sitt hovedsete i festningsbyen Karkaraz, og styrer over hele den østre delen av
Sortridderriket. Han er en mektig man, og har rykte på seg som en stor general. Lauritz er også den
som står for nesten all våpen- og rustningsproduskjon i Riket, og nesten alle landets smier er eid av
familien Falck. De sies å være rikere enn selv Ravnehjerte, selv om det er felles viten at alt av verdier i
Riket til syvende og sist tilhører dem.
Av kledning kjenner man igjen Falck på deres strålende kongeblå kapper, kritthvite silkebluser og
sølvforgylte rustinger som skinner i sølv på blå bakgrunn. De er noen av de meget få i Riket som ikke
ikler seg sort i det hele tatt, unntatt når de er i uniform i Rikets tjeneste. Deres merke er en sølvfalk i
flukt på blå bakgrunn.
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Garden av Falck
Garden av Falck er familiens beskyttere og livvakter. Av de tre store familienes private styrker så er
Garden av Falck den aller største. De har en stående styrke på 1000 mann, og med 500 i reserve. De
ferdes over hele Riket sammen med familiens overhoder og holder vakt over familiens eiendommer i
og rundt Karkaraz.
De er meget lett å kjenne igjen, da de bærer blankpolerte rustninger og blå kapper foret med hvitt.
På ryggen av kappen er det prydet en sølvfalk i flukt. De kjemper med lange lanser med sølvdekket
spiss som skinner i solen.

Løvenskjold
Den første kjente Løvenskjold var Imrod Løwen
sin nestkommanderende – Heradion
Løvenskjold. I tillegg til å være Løwen sin
nestkommanderende, var han styrmann på et av
de tre store skipene som satt i land på Kyrn
sammen med Arnarion Ravnehjerte.
Heradion var en dyktig sjømann, men da
Arnarion vedtok at de skulle ta landet fremfor
dem med hærmakt, ble mange av Løvenskjold
sine styrker glemt og ubrukt i mange
generasjoner.
Da Arnarion Ravnehjerte etablerte sin makt i den vestlige delen av Kyrn, ble alle hans ledere spredt
rundt i landet for å besette strategiske plasseringer. Det var hovedsakelig områdene rundt den
daværende hovedstaden Kanarth som var viktige områder å holde fienden unna, og Løvenskjold fikk i
oppgave å beskytte et av de større fortene utenfor byen (der nå byen Angell ligger).
Heradion Løvenskjold holdt dette fortet mot mange fiender, og etter som Sortriddernes rike vokste
seg større og større, ble grensene flyttet lenger og lenger unna Løvenskjolds fort.
Heradions sønnesønn Morfeas, var den første Løvenskjold som mottok adelig tittel. Den nyutnevnte
Keiser Reiman av Arn samlet om seg alle maktpersoner i landene rundt Kanarth og Umborg for å
skape et råd til å styre over det voksende Riket, og Løvenskjold var en selvfølgelig leder til å motta et
slikt verv. Rådets øverste ledere ble Keiseren selv, sammen med Hertug Imarael Løvehjerte av
Kanarth, og under dem styrte en samling av grever og baroner fra forskjellige småbyer i landsdelen
Umborg. Rundt Løvenskjold sitt fort hadde det de siste femti årene vokst frem en liten landsby, og
Morfeas Løvenskjold ble slått Baronen av Angell.
Som baron fortsatte Løvenskjold sin makt å vokse, og etter som årene gikk – gikk Løvenskjold sin
tittel over til Greve, og i senere tider Hertug.
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Den første hertugen med navn Løvenskjold var nåværende Imrod Løvenskjold sin farfar – Heradion
III. I forbindelse med en mer langsiktig plan for Sortridderne ble flere av byene langs kysten av Riket
mer og mer involvert i handel og utvikling, og byene begynte raskt å vokse i størrelse. Mye på grunn
av sine eldgamle aner som store sjømenn, besteg Heradion Løvenskjold III sitt høysete i Zalfort som
første Hertug av Vestriket.
I to generasjoner har nå Løvenskjold holdt lederskap og hertugtittel over Vestriket. Det er en mektig
familie og regnes etter familien Falck i makt.
Løvenskjold sitt banner er hvitt med et gyllent skip. Dette banneret kan spores tilbake til Heradion I
sin standard idet han gikk i land på Kyrn sammen med Arnarion Ravnehjerte og Imrod Løwen.
Garden til Løvenskjold bærer også disse fargene, og skiller seg sterkt ut ifra andre farger man
vanligvis ser hos Sortridderne. De bærer blanke rustninger og hvite våpenkapper, med store gyllne
hjelmer med støpte vinger på sidene.

Westenborg
Westenborgfamilien er den eneste av de fem store
familiene som ikke har aner med direkte slektskap
tilbake til de første Sortridderne som ankom Kyrn
sammen med Arnarion Ravnehjerte. De har en unik
historie i forhold til de andre – en historie de kan
være stolte av.
Under de tidligste årene i Den Mørke begynnelsen
var det Arnarion Ravnehjerte selv som ledet de sorte
rytterne mot de landene som våget å stå imot dem
langs vestkysten av Kyrn. Den største motstanden de
møtte på, var lengst i sør på det området som
Ravnehjerte hadde sett seg ut som sitt rike.
Det var et lite land under ledelse av en liten familie handelsmenn, hvor den øverste lederen var
Efarael Westenborg – den første Westenborg som er navngitt i Sortriddernes historie.
Trass en stor overmakt nektet Westenborg å gi opp kampen mot de fremmede styrkene som
invaderte hans land. Han samlet om seg alle større og mindre byer og land og satte i gang en
storoffensiv mot Arnarions sorte riddere. Selv etter flere nederlag nektet Westenborg å gi opp, og til
slutt trakk han alle sine styrker tilbake til sitt store borg, som var omsluttet av en stor og mektig mur.
Der holdt de stand i mange, mange måneder – lengre enn noen andre hadde maktet.
Arnarion sendte så sin største feltherre mot Westenborg – hans førstekaptein Imrod Løwen. Imrod
Løven ledet en voldsom hærstyrke bestående av elitesoldater fra de store skipene, samt endeløse
rekker med nyvervede soldater fra landene Arnarion hadde erobret.
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Den tredje natten etter at Løwen hadde begynt sitt angrep, så Efarael Westenborg ned på
slagmarken fra sitt høye tårn. Han så der Imrod Løwen på sin store hest, der han red i fronten for
hele sin hær og spredte ild i sine soldaters hjerter. Han så en leder større en seg selv, som ledet en
styrke han aldri kunne bekjempe. Westenborg ikledde seg sin vakreste rustning, valgte seg ut sin
fineste hest og fem av sine mest betrodde gardister. Så åpnet han porten i muren som var deres
eneste beskyttelse mot Løwens styrker, og han red ut – alene om ikke for de fem gardistene som så
tappert fulgte ham.
Han red uten våpen, med en hvit due i sin høyre hånd – et eldgammelt tegn på overgivelse. Løwen
kjente dette tegnet fra tidligere fiender, og da han alltid var rederlig ovenfor sine fiender, gav ham
tegn til Westenborg at de kunne møtes på midten av slagmarken.
Der knelte Westenborg for sin nye herre – han overgav sitt land til De Sorte Ridderne og sverget en
ed som den dag i dag binder hans troskap til Ravnehjerte og Sortridderne.
Trass denne overgivelsen så Imrod Løwen en sterk leder fremfor seg, en motstander som var mer
enn verdig. Slaget endte med det, og takket være Efaraels Westenborg sitt mot, klokskap og
besluttsomhet, ble mange tusen liv reddet den kvelden.
Det var akkurat på grunn av disse kriteriene at Arnarion Ravnehjerte tok Løvehjertes sitt ord på den
eden Westenborg hadde sverget, og Westenborg fikk returnere til sin borg og beholde alle sine land
som da lagt under styre til De Sorte Riddernes lover og regler.
Helt siden den tiden har Westenborg innehatt råderett over Sortriddernes sørligste landsdel.
Familien er skjenket hertugstittel og en ærefull plass i Det Høye Råd. I dag er det Weiramon
Westenborg som er Hertug av Sørriket, og general for Garnison Sør. De er Løvehjertes aller sterkeste
støttespillere, og de to familiene har et nært vennskap som strekker seg helt tilbake til den første
gangen Efarael Westenborg knelte foran Imrod Løwen.
Westenborg sitt våpenskjold er tre gyllne tårn på sort bakgrunn. Dette merket har representert
Westenborg i så lang tid at historien ikke har noen nedtegnelser langt nok tilbake til å finne en
konkret opprinnelse. Noe kan tyde på at tårnene representerer den store borgen som Efarael
Westenborg hadde sitt tilholdssted i, men den borgen hadde kun et tårn, ikke tre.
Den gyllne fargen representerer fargen på kornsorten bygg. Landene i sør er flate og fruktbare, og i
all tid har det vært dyrket mark på landene rundt Westenborg. Den sorte fargen valgte Westenborg
selv da han sverget troskap til Sortridderne. Tidligere var våpenskjoldet farget med en lysegrønn
farge.
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Guden Ambolt

Krigsguden Ambolt er Sortriddernes gud. Alle Sortriddere ber
daglig til Ambolt, og troen er at mye av styrken og makten til
Riket kommer av deres sterke tro på Ham. Ambolt er en sterk og
mektig Gud, og er blant de store gudene. Krigskunsten er hans
hovedområde, men han er også gud for smedkunst, verdens
metaller og mot.
Sortridderne ber alltid til Ambolt før de går til kamp, og styrker seg fysisk og psykisk med ritualer som
kaller deres Gud ned for å beskytte dem. Ingen annen gud er vanlig i Riket, med unntak av byen
Vates, der man tror på guden for smerte. Mer er ikke kjent om Vatesernes gud, og de har en pakt
med Ambolts prester slik at de kan fortsette med sin egen tro.
Alle som tilber Ambolt får overført hans kraft til deres legeme. Slik er i alle fall troen. Ambolt kan
påkalles av alle som tror på Ham, og han gir mennesket mot og styrke. Guden er rettferdig, og
dømmer ingen selv om de tidligere har trodd på en annen gud. Alle er velkomne til Ambolts tro. De
som derimot forkaster Ambolt til fordel for en annen gud, blir sett på som forrædere og jaktes til de
er døde eller glemt.

Prestene
Riket er det eneste stedet i verden der det finnes et tempel for Ambolt, og det er det eneste landet
der det å tro på Ham er vanlig. Ambolttempelet ligger i hovedstaden Umborg, og mange pilegrimer
fra resten av Riket kommer dit for å se at av Sortriddernes underverker. Prestene til Ambolt kaller seg
Ambolts Tjenere, og de er sjeldne å se utenfor tempelet. Det er som regel en bare prest som har
tilhørlighet i hver av de største byene.
Over prestene er Ypperstepresten, han som kaller seg Den Utvalgte, og Ambolts Sønn. Han sies å
være den mektigste Amboltpresten i verden, og han har en nærhet til sin gud som det ikke finnes
sammenligning med. Han er ofte på reise i Riket og forkynner Ambolt tro, samt at han rekrutterer
nye prester og tar dem tilbake til Tempelet. Aldri før har det vært flere prester enn nå som
Ypperstepresten har vist seg og vandrende om i Riket.

Seremonier
Sortridderne er alle troende til Ambolt, men sterke seremonier er som regel forbeholdt dem som
jobber for Ambolt. En vanlig Sortridder har alltid Ambolt i sitt sinn, og lever etter reglene for alle
Ambolttroende. Det er kun i Umborg at det blir holdt åpne seremonier, og da bare på den store
plassen foran tempelet.
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Hengivenheten:
Hengivenheten er en ukentlig bekjennelse til Ambolt, som styres av en av tempelets eldre prester, og
mange av folket kommer hit for å delta i seremonien. Denne seremonien holdes en gang i uken, for å
vise Ambolt at hans folk alltid tenker på sin gud, og er takknemmelige for den styrken han skjenker
Sortridderne. Hengivenheten er forholdsvis kortvarig, og de ledes ved at presten som holder
seremonien leser opp Ambolts bønn, mens en gruppe andre prester holder et ritual som kaller ned
Ambolts oppmerksomhet. Det avsluttes så med Ambolt Hymnen, som synges av alle som deltar i
seremonien.
Mørkets og Lysets bekjennelse:
To ganger i året, på årets mørkeste dag, og årets lyseste dag, holder Ypperstepresten selv et stort
ritual til Ambolt. Ved disse seremoniene kommer det titusenvis av Sortriddere fra hele Riket for å se
sin gud Ambolt gjennom Yppersteprestens skikkelse. Kongen og hele Rådet er også alltid til stede ved
disse seremoniene. Det er tradisjon at absolutt alle Sortriddere skal overvære Mørkets og Lysets
bekjennelse minst en gang i løpet av sitt liv.

Døden og begravelser
Ambolt hater ondskapen, og alle som går til kamp mot det onde velsignes før kamp. Det er
ikke vanlig å sørge over de som dør og reiser til Ambolts Haller. Spesielt ikke hvis man dør i kamp.
Alle døde krigere hedres for det de var, og det offeret de gjorde for Ambolt, Riket og Kongen, og man
skal ikke sørge over at de nå er i Ambolts hender. Begravelsesritualene ligner mer en hedring av de
døde enn sørging, og de er storslåtte og avsluttes med en lang fest til de dødes ære. Ved en
begravelse er alltid Ambolt til stede sies det, og et begravelsesritual skal være storslått, med de
dødes styrke og dåder i fokus, for å vise Ambolt deres ære da de levde.

Annen tro
Det å være blasfemisk mot Ambolt, straffes hardt, i enkelte tilfeller ved døden. Men Ambolt
respekterer også annen tro, og da spesielt guden Gjortvist og hans tilhengere. Men fortsatt er det slik
at om man ikke har viet sitt hjerte i Ambolt, så er man ikke velkommen som borger av
Sortridderriket.

Ambolt Hymnen
Mel: Til ungdommen
Ambolt du mektige, vern ved ditt folk.
Fiender over alt, led våres dolk.
Ingen kan stoppe deg, krigskunstens vokter.
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Vern oss mot sykdom, og skyggenes tokter.
Ondskapen kan ikke stanse din ånd
Vokt oss som ridderen med skjold i sin hånd
Selv om vi vandrer på gjengrodde stier
Hører vi stemmen din, motets befrier.
Sikkert som solnedgang visner vi hen
Sola er kimen til livet igjen
Vi er i midten vi vandrer i tussmørke
La ikke sjelen vår visne og tørke.
Ambolt du evige, led våre liv.
Fiender over alt, stans deres kniv
La oss få leve som dine tro tjenere
Intet er rikere, intet er bedre.
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Infrastruktur i Riket

Riket er et velstrukturert land, med store murbyer og brede
brolagte veier som binder dem sammen. De fleste byene har
murer og store tårn, som stammer fra tidligere kriger. Disse
blir fortsatt vedlikeholdt, og Sortridderne er alltid klare til å
forsvare sine byer.
De få utenfra som har besøkt Riket, sitter som regel med et
sterkt inntrykk etter å ha sett veinettet i landet og
hovedstaden Umborg. Hovedveiene mellom de største
byene skjærer rett gjennom terrenget, brolagte der folk
ferdes, og slette jord- og gressveier på sidene for hester og
vogner.
Fra Umborg sprer det seg et utrolig veinett, som eikene i et
gigantisk hjul, utover til alle kantene av Riket. Alle de største
veiene er brolagte, og har en hardtrampet jordvei følgende
på siden for hester og kjerrer. Det har også blitt vanligere å
bringe varer og folk via båt, og takket være den store elven
Rion, kan man krysse hele Riket med båt, fra Fraga, gjennom
Umborg og Kanarth, og deretter helt ut til havet.
Riket er delt inn i 5 landsdeler; Sørriket, Østriket, Vestriket, Nordriket og Umborg (som landsdel), som
er senter av hele Riket, hovedstaden inkludert byene rundt. Hver av landsdelene har sin egen
hærstyrke (garnison), og en Hertug som styrer under Kongen. Det er store forskjeller på landsdelene,
som de store fjellene i nord, til kystlandskapet i vest. I dette kapittelet nevnes kun de aller største
byene.

Landsdelen Umborg
Umborg er landets tettest befolkede landsdel, med hovedstaden med samme navn som sentrum. Det
er landets eldste del, som har sprunget ut fra byen Umborg og Kanarth, som er landets eldste by.
Selve landsdelen omfatter Umborg og Kanarth, samt en rekke store forsteder til disse byene.
Massevis av veier og kanaler kommer ut fra Umborg, som eikene på et gigantisk hjul, og knytter
sammen hele landet. Umborg har, som Vestriket, dårlig med ressurser, da alt brukbart land er dekket
av byer, veier, kanaler, forrådslagre eller annet som opptar all plassen.
Landsdelen Umborg styres av Hertug Alfavon Løvehjerte, med hovedsete i Kanarth, mens
hovedstyret for hele Riket ligger i Umborg sammen med slottet til Kongen
Umborg:
Innbyggertall: 400 000
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Kjente/viktige steder: Den Kongelige Slott, Ambolttempelet, Rådsbygningen
Øvre adel i Umborg: Grev Wilfred av Falck
Dette er landets hovedstad, den nest eldste byen og trolig den største i den kjente verden. Umborg
er et gigantisk kvadrat, bygget opp av flere små kvadrater, delt inn av rette veier og kanaler. I senter
av byen, i Slottsvannet, ligger Kongens Slott som en pryd i hjertet av Sortriddernes land. På
slottsplassen, ligger den storslåtte Rådsbygningen, Umborgs eneste runde bygning, og som med
slottet, skal denne symbolisere hjertet av Riket, der Det Høye Råd styrer over landet sammen med
Kongen.
Tidligere var Umborg en skitten samling av smier og fabrikker, men i de siste årene har all virksomhet
blitt flyttet til et av de fire hovedkvadratene. I det siste århundret har byen blitt rensket opp i, og det
er plantet mange parker og lunder for å sette farge på den ellers så grå byen. Byen kan kanskje ikke
kalles vakker, men mer storslått og mektig.
I Umborg ligger også Ambolttempelet, et utrolig vakkert byggverk av ren marmor, som er eneste
tempelet for Ambolt i hele verden.
Kanarth:
Innbyggertall: 255 000
Kjente/viktige steder: Kanarthborgen, Det Gamle Keiserslottet
Øvre adel i Kanarth: Grev Meriam Løvehjerte.
Kanarth er Rikets eldste, og nå bare nest største by, og ved siden av Balgae (som ligger utenfor Riket)
sies dette å være verdens vakreste by. I senter av denne byen, ligger den eldgamle Kanarthborgen,
der Storhertug Løvehjerte bor. Dette var i mange, mange år, Rikets hovedstad, men da sikkerheten er
betraktelig høyere i Umborg, ble slottet bygget i sentrum av byen, og Umborg ble med det den nye
hovedstaden.
Kanarth er preget av vakre parker og mange kanaler som utgjør et utrolig nettverk som kan bringe
reisende med kanalbåt nesten hvor som helst i byen. Deler av byen er også bygget på små åstopper,
der det er bygget mange vakre bygg hvor adelen i byen holder til.

Østriket
Østlandene har alltid vært den mest utsatte delen av Riket, da dette er fronten mot resten av Kyrn.
Hele landsdelen er preget av store grensefort, festninger og murer. Landet har ikke store ressurser,
da landområdene er mer eller mindre dekket med treningsleire, festninger og andre ting som har
med krigsføring å gjøre. Det er også store, brolagte veier som går på tvers av landet for raskt og
kunne føre landes hærer frem til fronten.
Østriket styres av Hertug Lauritz av Falck, med hovedsete i den store festningsbyen Karkaraz.
Karkaraz:
Innbyggertall: 120 000
Kjente/viktige steder: Matlagrene og brakkene, Den Store Veien
Øvre adel i Karkaraz: Grevinne Laurana av Falck
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Karkaraz, også kalt Den Store Festningen, er hovedstaden i Østriket, og den eneste store byen i
denne delen av landet. Tidligere lå denne byen helt ytterst ved grensen, men nå har grensen flyttet
seg en god del lengre østover. Det er gjennom Karkaraz alle veier fra resten av Riket ender i en
gigantisk vei mot Murens Store Port. Byen har store forrådslagre, som skal kunne forsyne hele hæren
til Sortridderne, og hele bydeler består bare av tomme brakker og matstasjoner til bruk ved
eventuelle fremrykk av Rikets hærstyrker.

Vestriket
Vestriket er landets raskests voksende del. Dette på grunn av utviklingen av flåten, som foregår på de
store verftene i byene langs kysten. Fra denne delen kommer også store menger fisk og annen mat
som kan hentes fra sjøen. Zalforth har vokst seg til den største byen langs kysten, og det er i bukten
utenfor byen av hovedflåten har tilholdssted.
Vestriket styres av hertug Imrod Løwenskjold, som har sitt hovedsete i Zalforth
Zalforth:
Innbyggertall: 20 000
Kjente/viktige steder: Hovedhavnen for Flåten, Admiralbygget, Verftene
Øvre adel i Zalforth: Grev Astirian Slotstad
Zalforth er hovedstaden i Vestriket, og der hoveddelen av flåten er stasjonert. Det er Hertug
Løwenskjold som leder byen og landsdelen. Det er i Admiralbygget at Admiral Astirian Slotstad styrer
den voksende flåten, og Zalforth er i tillegg til hovedstad for Vestriket, også hovedsted for flåten.
Byen er preget av gigantiske skipsverft og havner, der det kontinuerlig foregår bygging av store skip
til flåten som ennå ikke er ferdig. Dette har ført til ekstrem vekst i rikdom og folketall, og gjort byen
stor og velstående. Ettersom flåten ble så stor at de to buktene utenfor Zalforth ikke lenger kunne
romme alle skipene, ble deler av flåten flyttet sørover, til Thirtham.
Lazaruz:
Innbyggertall: 15 000
Kjente/viktige steder: Fiskehavnen/torget
Øvre adel i Lasaruz: Grev Rastaron Ravneøye
Lazaruz er den nest største byen langs vestkysten er Riktes viktigste fiskerby. Her er ikke havnene
praktiske nok til å bygge store skip, da det er forholdsvis grunt i vannet. Men de lange bryggene
strekker seg ut til dypere vann, der mange små fiskebåter bringer store mengder fisk inn til byen, og
videre inn i landet. Det er også mange små transportskip som går innom Lazarus, som frakter
forsyninger og folk mellom byene i sør, og Zalforth.
Peloti:
Innbyggertall: 7500
Kjente/viktige steder: De store åkrene
Øvre adel i Peloti: Grev Agerion Falkenhaug
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Peloti har alltid vært velsignelse for Riket. Den ligger vestenfor Karkaraz, i et slett og fruktbart land.
Byen består stort sett av bønder, noe som er sjeldent i Riket. Disse var opprinnelig et folk som tilbad
guden som dyrker natur, fred og hjemmets gleder. Siden dette var et svært fredelig folk, var det ikke
vanskelig og overtale dem til og slå seg sammen med Sortridderne. Byen strekker seg over et
kjempestort område, og er stort sett sammensatt av gårder og jorder. Den har allikevel en liten
bykjerne, som er den eneste delen av byen som er omringet av mur. De holder alt fra geiter, sauer, til
og med noen moskuslignende dyr som lever på slettene rundt Peloti. I tillegg dyrker de kornsorter,
frukter og grønnsaker, og de samler de inn store mengder bær som vokser rundt på slettene.¨

Nordriket
Nordriket er Sortriddernes nest eldste landsdel. På grunn av fjellene i nord, har det vært liten vekst i
området, utenom gruvebyene langs foten av fjellkjeden. Langt oppe i den store fjellkjeden, finner
man Vateserenes hjemby, Vates. Vates har sitt eget styre, og sin egen gud, men regnes allikevel som
en del av Riket. Når det har vært behov for det, har vateserne stilt sine krigere til Rikets disposisjon,
og deres trofasthet og dyktighet har vært upåklagelig. Det er langt mellom byene i nord, og ikke
mange reiser til denne delen av Riket.
Nordriket styres av Hertug Dalamar Ravnehjerte, med hovedsete i gruvebyen Gragos.
Gragos:
Innbyggertall: 10 000
Kjente/viktige steder: Hovedgruvene utenfor byen, Speiderakademiet, Bueskytterakademiet
Øvre adel i Gragos: Grev Lorang III av Falck
Gragos er hovedstaden i Nordriket, og den minste av hovedstedene. Gragos er en gruveby, og mange
veier går opp til de mindre stedene i fjellene der malm av forskjellige slag blir hentet ut. Det er også
store skoger rundt byen, og det sies at det er i en av disse skogene at Bjørneklostammen holder til.
De sender sine beste speidere til Gragos, som lærere på speiderakademiet, og det er fra dette
området at Rikets dyktigste speidere kommer fra.
Fraga:
Innbyggertall: 7500
Kjente/viktige steder: Slavebrakkene/gruvene
Øvre adel i Fraga: Grev av Philip Falck
Fraga er også en gruveby, og er ikke stort mindre enn Gragos. Byen er ikke særlig pen, da den er
sterkt preget av de mange brakkene som slavene fra tidligere kriger bor i. Brakkene er enkle, men
både de og kosten de får er bedre enn det enkelte fattige personer har det i byene utenfor Riket.
Slavene er under streng kontroll, og har med det en viss frihet så lenge de følger reglene og holder
seg innenfor bymurene når de ikke er i gruvene.
Aeglo:
Innbyggertall: 8500
Kjente/viktige steder: Jaktslettene langs kysten
Øvre adel i Aeglo: Grev Fredrick Westenmark
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Aeglo er Rikets nordligste by, hvis man ser bort ifra Fort Arvedia, og ligger ute ved sjøen. Da byen
ligger forholdsvis langt unna andre større byer, er folkene her mer innsluttede enn andre i Riket. De
reiser stort sett aldri vekk fra byen sin, og de få som gjør det, reiser sjøveien ned mot Thirtham.
Eneste som kan trekke andre folk så langt nord, er jaktmulighetene på slettene som ligger langs
kystlinjen.
Vates:
Innbyggertall: Ukjent, trolig over 12 000
Kjente/viktige steder: VatesTempelet
Øvre adel i Vates: Ukjent, trolig er det Ypperstepresten av Vates som styrer folket.
Vates, Mørkets by, ligger dypt inne i fjellene, der elven Larkiri renner ned fra vannet Larossa oppe i
fjellene. Eneste kjente måten å komme til Vates på, er å følge den smale veien som snor seg mellom
de stupbratte fjellene. Til slutt kommer man til en trang liten dal, der byen er bygget. Den er også
hugget ut i selve fjellet, og store bygninger og tårn står langs sidene av dalen. All steinen i byen er
beksvart, og glinsende i solen. Dette er det eneste kjente stedet i verden hvor denne typen fjell
finnes. Byen består utelukkende av den sorte steinen, og takene på alle bygg er belagt med en
mørkeblå type takstein.
Det er ikke mange Sortriddere som har vært i Vates opp gjennom tiden, og de som har vært der har
som regel ikke sett så mye annet enn de offentlige stedene. Vates kan beskrives som en uavhengig
provins, som ligger innenfor murene til Riket. De er helt og holdent trofaste til Sortridderne, men de
vil ikke finne seg i å rette seg etter deres lover og regler. Da Vateserene alltid har vært trofaste til
Riket, har Kongen tillat dem å leve som de selv vil oppe i fjellene. De har til og med sin egen Gud, som
ingen kjenner mer til enn at det er guden for smerte.
Det sies at det er en egen pakt mellom Ypperstepresten av Vates, og Ypperstepresten av Ambolt,
som gjør at de to folkene kan leve sammen selv om de har totalt forskjellige tro og syn på livet.
I Vates finnes trolig verdens beste torturister, og mestrene blant deres egne sies å kalles
Skyggemestere, men ingen kan si å ha sett en slik noen gang. Det hender ofte at Sortridderne sender
fangene sine til Vates for å få frem sannheten. Det har aldri hendt at en fange har dødd så lenge
Vateserene har bestemt seg for å holde dem i live, og det har aldri hendt at de ikke har fått frem
sannheten.

Sørriket
Den sørligste delen av Riket, som, etter Vestriket er den raskest voksende delen av landet. Landet er
preget av store sletter, og har Rikeste viktigste og største gårdsdrifter. Landet er slett, og det er lett å
gro frem korn og andre matressurser. Sørriket er delt i to atskilte deler, som er slettelandet i vest, og
det lille skogsdekkede området helt sør i Riket. Sørriket har også en lang kyststripe, og flere av de
større byene ligger langs kysten.
Sørriket styres av Hertug Weiramon Westenborg med hovedsete i Thirtham.
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Thirtham:
Innbyggertall: 20 000
Kjente/viktige steder: Sjøfartsakademiet
Øvre adel i Thirtham: Grev Wedel Westenborg
Thirtham er hovedstaden i Sørriket. Dette er en stor kystby, som Zalforth. Her huses også en stor del
av flåten, samt at det er her opplæringen av sjømenn skjer, på det nybygde Sjøfartsakademiet midt i
byen.
Tirtham er hovedsetet til Hertug Weiramon Westenborg. Som Lazaruz, så er dette en viktig fiskerby,
og har også mange båtruter som går innom havnen.
Pared:
Innbyggertall: 12 000
Kjente/viktige steder:
Øvre adel i Pared: Grev Waldemar Wexschelstein.
Pared er tvillingbyen til Thirtham. Her drives det eksperimentering på nye typer båter, samt
forskjellige måter å kjempe fra sjøen på. De har et eget forskningsinstitutt for alt som har med sjøfart
å gjøre. Mange av planene blir sendt til verftene i Zalforth for å bli testet ut. Fra Pared går også
mange skip innover elven, som kan bringe forholdsvis store skip helt inn til Karkaraz.
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Rikets hærstyrker

Sortridderne er helt klart et krigerfolk, der
mesteparten som omhandler deres daglige gjøremål
ender til sist opp med å bygge ut og perfeksjonere
krigskunsten. Alle trenes til kamp, og smiene og
verftene i landet bruker daglig enorme ressurser på å
bygge nye skip, våpen, rustninger, kampmaskiner og
annet som trengs for å bygge ut styrkene.
Kongen har i det siste annonsert at Rikets hær, nå er
tilnærmet perfekt, og at de i fremtiden nå vil bruke
mer av ressursene sine på å bygge ut flåten. Her følger
en kort beskrivelse av Sortriddernes velstrukturerte
styrker.
Det er mer å lese om det å være soldat i kapittelet ”Soldatkompendium” lenger ute i dette
dokumentet.

Hæren
Hæren til Sortridderne er delt inn i seks garnisoner, en for hver av landsdelene, samt en for forsvar av
hele Riket. Det er en general for hver garnison, som hver har styre over totalt 22220 yrkesmilitære
krigere og offiserer. I tillegg til dette kommer store mengder følgere i for av smeder, pilmakere,
salmaker og andre nødvendige funksjoner for en stor styrke. En enkelt garnison er en hær i seg selv,
med alt av logistikk og utstyr som skal til for å føre en full krig. Garnisonene, med unntak av
Forsvarsgarnisonen, har helt like oppsett. Forsvarsgarnisonene vil da ikke følge i beskrivelsene
nedenfor, og vil bli tatt for seg selv til slutt. I tillegg kommer det litt om Flåten til Riket, som i det siste
har vokst seg stor og mektig.
De fem hovedgarnisonene er bemannet av yrkesmilitære, hvor krigerne bor i militærests brakker
eller umiddelbart i nærheten av der deres divisjon er stasjonert. Forsvarsgarnisonen består av krigere
som til all tid står klare til kamp, men som til daglig utøver sine vanlige yrker. Utover dette er hver
eneste Sortridder trent til kamp, og ved en unntakstilstand har alle et oppmøtested for å bistå hæren
eller marinen.
Tilhørligheten til enhver yrkesmilitær kriger i Sortriddernes stående hær, er nøyaktig helt ned til
personen, og identifiseres på følgende måte: Garnison X, X’te. Divisjon, X’te. Xkompani, X’te tropp,
lag (en eller to) soldat X. Et eksempel på dette blir da: ”Garnison Nord, 8. Divisjon, 2.
infanterikompani, 5. tropp, lag to, soldat 5”.
Garnison:
Rikets 6 garnisoner er: Nord, Sør, Øst, Vest og Umborg, samt Forsvarsgarnisonen, som er helt
annerledes, og mye større enn de fem andre garnisonene. En garnison ledes av en General, og det er
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bare seks generaler i hele Riket. Hver garnison består av 22221 (inkludert Generalen) krigere og
inneholder 10 divisjoner:
Lederne for Garnisonene er:
Garnison Nord: General Dalamar Ravnehjerte
Garnison Sør: General Weiramon Westenborg
Garnison Øst: General Lauritz av Falck
Garnison Vest: General Imrod Løwenskjold
Garnison Umborg: OverGeneral Alfavon Løvehjerte, med sin FørsteGeneral Waldemar Wexschelstein
Divisjon:
Det er 10 divisjoner per Garnison, og da 50 divisjoner total i de 5 garnisonene. Det er kaptein som er
øverste leder for en divisjon. En divisjon består av 2221 krigere, og inneholder 10 kompanier hver:
Kompani:
Det er 10 kompanier per divisjon, og 100 per garnison, og da 500 totalt i de 5 garnisonene. Det er
løytnant som er øverste leder i et kompani. Et kompani består av 221 mann, og inneholder 10
tropper hver:
Tropp:
Det er 10 tropper per kompani, 100 per divisjon og 1000 per garnison, og da totalt 5000 tropper i de
5 garnisonene. Det er sersjant som er øverste leder i en tropp. En tropp består av 21 mann, og
inneholder 2 lag hver.
Lag:
Det er 20 lag per tropp, 200 per divisjon og 2000 per garnison, og da totalt 10 000 lag i de 5
garnisonene. Sersjanten (troppelederen) styrer over to lag, som igjen har en korporal som lagfører. Et
lag består av 10 mann (inkludert korporal).
Forsvarsgarnisonen:
Denne garnisonen er delt inn i mange mindre divisjoner, en for hver av de store byene. Hvor mange
det er i hver by, varierer. Her følger en kort oversikt over de beredskapsklare styrkene i de forskjellige
byene:
Umborg
Kanarth
Karkaraz
Zalforth
Lazaruz
Gragos
Thirtham
Pared
Fraga
Aeglo

15 000
8000
5000
1500
1000
1000
1000
750
750
1000
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Hærens offisielle kampsang:
Mel: "When Johnny comes marching..."
I Ambolts navn går vi i strid hurra, hurra!
Hans ord de gir oss mot og håp hurra, hurra!
Vi vinner frem, beseirer dem I Ambolts navn fordriver dem.
For Ambolt er den ene sanne gud.
Vår konge stor han leder oss hurra, hurra!
Hans visdom styrer landet vårt hurra, hurra!
Han fører oss i striden an,
mot fiender av vårt stolte land.
Vår konge han er stolt og sterk og god.
Riket er vår stolte arv hurra, hurra!
Vårt hjem fra verdens første dag hurra, hurra!
Vår hellige treenighet,
Konge, Riket, Ambolt tro
Riket er det stedet vi vil bo.
Men, vi skal også dø en gang hurra, hurra!
For Konge, Riket, Ambolts tro hurra, hurra!
Vi venter oss en hedersplass,
i falne helters festpalass.
For falne fiender hever vi vårt glass.

Flåten og marinestyrkene
Flåten til Sortridderne ledes av Admiral Astirian
Slotstad, fetteren til Hertug Imrod Løvenskjold.
Admiralen holder til i Zalforth, Vestrikets hovedstad,
og det er også her at hovedsete for flåten er.
Før Sortridderne kom til Kyrn, er det trolig at de var
et stort sjøfolk, men etter at Arnarion ravnehjerte
brakte sine tre skip til vestkysten av Kyrn, ble de et
mer landlig folk, og satset heller på kamp på land,
enn til vann. Men i senere tid, har Sortridderne igjen
begynt å bygge ut en flåte, og den er allerede så
enorm at havnen utenfor Zalforth ikke klarer å
romme alle skipene.
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Flåten:
Sortridderne har aldri hatt noen behov for å kjempe til havs, da det ikke er kjent om det finnes andre
folkeslag i verden som bor langs kystene. Ingen av skipene har reist lenger enn mellom Thirtham og
Aeglo, men Rådet planlegger å sende ut en mengde skip for å utforske, og om mulig erobre, andre
deler av verden. Det ryktes at dette har vært planlagt helt siden begynnelsen, og at det finnes et sted
på andre siden av havet, der Arnarion Ravnehjertes forfedre ennå sitter og venter på at deres sønn
atter skal vende tilbake til dem, med en flåte stor nok til å erobre hele verden i Sortriddernes navn.
Noen tall på hvor mange skip og menn flåten består av, er ikke offentlig kjent, men det er trolig at
den er større enn det de fleste kan tenke seg. Skipene er spredd utover til havnene i nesten alle
byene langs kysten, og det sies at enda flere er å finne innenfor murene til de store verftene i
SørRiket.
Hittil så har store deler av flåten til Sortridderne kun ligget til kai i byene langs kysten, med unntak av
hyppige treningstokt. Med tanke på hvor mye ressurser som er satt inn i utbyggingen av denne
flåten, har det oppstått en rekke spekulasjoner på hva alle disse skipene skal brukes til.
Marinestyrkene:
Dette er det nyeste tilskuddet til Sortriddernes hær, og en voksende styrke under stadig utvikling. Da
sortridderne må tilbake til sine tidligste år i historien for å være erfarne innen sjøfart, jobbes det nå
med å opprette helt nye retningslinjer og systemer for å skape en komplett marinestyrke til å
bemanne de talløse skipene.
Under marinen ligger alt av sjømenn som besetter, vedlikeholder og styrer skipene, samt de militære
styrkene som skal læres opp til å kjempe fra båt – marinesoldatene. For å bli marinesoldat må man
søke seg til marinens nye akademi i Zalforth – Akademiet for Skipsfart og Marin Kampteknikk. Man
kan søke seg her direkte etter krigsskolen, og det er en kombinasjon av utdannelsen i en garnison, og
utdannelsen på et av de faglige akademiene.
Da dette fortsatt er en ”ung” gren for Sortridderne, er det ikke mange nok som søker seg til
akademiet og på grunn av dette så er det opprettet en rekke fordeler som gis en ferdig utdannet
sjømann eller marinesoldat. I tillegg til vanlige gasjer er det lønnstillegg på alt fra ”Opphold på åpent
hav” til ”Risiko for drukning eller skade om bord på et skip”. Sjømenn/marinesoldater får også alltid
en ukes fri med lønn om de har vært til sjøs i mer enn 10 sammenhengende dager.
Hele marinen i Riket, uavhengig av landsdel, er underlagt Admiral Astirian Slotstad.
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Muren

Dette er uten tvil verdens aller største og mest fantastiske
byggverk. En mur som strekker seg fra kysten helt sør i Riket
til kysten i nord. Det finnes bare en kjent port, rett vestenfor
Karkaraz, og ingen har noensinne kommet verken inn eller ut
uten lov.
Med mektige grensefort for hver mil, samt mengder av
skjulte skyteskår og ildsjakter utgjør Muren Rikets sterkeste
og mest pålitelige forsvarsverk.

Grensefort i sør

Ideen:
Keiser Lauritz I av Falck, kom under Det Tidlige Riket på ideen om en mur så stor og
ugjennomtrengelig at ingen kunne komme inn i Riket fra land uten å vandre gjennom den ene
hovedporten. Han var en ambisiøs mann, og stod for tegningene av Muren slik den engang skulle se
ut når den ble ferdig. Store arbeider startet under hans ledelse, men med de store krigene herjende
langs grensene, ble mange arbeidere og slaver drept. Matmangel ble også et stort problem, og
prosjektet ble nedlagt. Men på bare noen år, hadde Lauritz I lagt grunnmuren ferdig, og hans arbeid
ville mange, mange år senere bli fullført.
Historie:
Etter som årene gikk etter Lauritz I, ble mye av grunnmuren overgrodd, og Muren i seg selv ble mer
eller mindre glemt fullstendig i de turbulente tidene.
Men tidlig under de Store Krigene ble det igjen behovet for en slik, og Keiser Wilhelm den Store
startet igjen på arbeidet som den gamle Keiseren hadde startet. Denne gangen noe mer ydmykt enn
Lauritz, og det gikk ikke så fort som først planlagt.
Årene gikk, og muren ble sakte men sikkert høyere og høyere, og grunnmuren ble flyttet lengre øst
på grunn av Rikets ekspandering. I løpet av De Store Krigene stod den ferdig på midten, helt øst ved
Karkaraz, som var selve fronten mot krigene, og der behovet var sterkest.
Igjen stoppet arbeidet opp, denne gangen fordi Rikets ressurser helt og holdent skulle gå til krigene,
og matmangelen gjorde det vanskelig å forsyne de titusener av slaver og murere som daglig jobbet
med Muren.
Nå ble ikke arbeidet tatt opp igjen før Ivan den Harde ble keiser i en uvanlig ung alder. Han hadde
planer for en stor tilbaketrekning etter storoffensiven mot Gråvandrerne, og den mektige muren
skulle da fullføres.
Ikke mange årene etter at krigen var over, var verdens underverk ferdig. Muren, mil på mil med solid
stein, ugjennomtrengelig og streng ruvet den mot resten av Kyrn. Den ble befestet med mange
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krigere, og hundrevis av småfort ble bygget innenfor for å sørge for kontinuerlig vakthold og
vedlikehold.
Fakta om Muren:
Muren 13 meter høy hele veien, ved grunnflaten er den 5 meter bred, og på toppen 2 meter. Det går
en gang inni hele muren helt nederst, som det til all tid går vaktposter og forsyninger gjennom. Fra
toppen av muren kan man se langt østover i verden, men ingen fra utsiden vil kunne se de som til all
tid vandrer langs toppen av det gigantiske byggverket.
Muren er helt glatt, og er laget av en mørk grå stein man finner i Den store Fjellmassiv i nord. All
denne steinen er fraktet ved hjelp av slaver og store vogner, og det kan lett sees at store deler av
fjellkjeden rett og slett mangler etter alt steinen som er kjørt bort. Yttersiden av Muren er dekket av
en svartaktig steinmasse som er hentet fra gruvene under og rundt byen Vates, og det er
Vateserenes egne murere som har laget denne massen og lagt den på. Dette har gitt hele muren en
halvblank sortfarge, som glinser svakt i solen, og gjort den sterkere enn den sterkeste steinen man
ellers finner.
Utenfor Muren er den et to hundre meter bredt belte der skogen er fjernet helt. Dette for å sikre
vaktenes sikt utover, samt gi bueskytterne god rekkevidde for sine brede piler. Det å være
Hogstmann for Muren er et respektabelt familieeyrke, og Rikets Hogstmenn står til all tid ansvarlig
for å holde beltet utenfor muren fritt for skog.
Det finnes bare en synlig port i hele muren, og denne ligger på det østligste punktet utenfor Karkaraz.
En port til finnes, men den ligger i nord, og er skjult, vel beskyttet av Vateserene.
Porten:
Kun en synlig port finnes som sagt i hele muren, og den ligger rett østenfor festningsbyen Karkaraz.
Det går en helt rett, og nesten ti meter bred vei rett fra Karkaraz og frem til porten. Den består av to
gigantiske dører, og fra utsiden kan man ikke engang se sprekken mellom dørene. Den er preget med
en forgylt ørn, som alene er åtte meter høy og åtte meter bred.
Innenfor porten, er det en innelukket ”sluse” frem til en ny port, og deretter to store tårn på utsiden
av dem igjen. Innenfor muren, fra slusen og ut, er det en rekke forsvarsverker som gjør det nesten
umulig å komme igjennom. Når alt står på vidt gap, kan man marsjere ut styrker med nesten 25
mann i bredden.
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Soldatkompendium

Det å bli en soldat i Sortriddernes armeer er på
ingen måte et enkelt valg, eller en lettvinn
affære. Soldater verver seg til hæren for en gitt
periode, og får etter sine avtalte års tjeneste sine
borgerrettigheter. Mange soldater har innen
denne tiden blitt så vant, og komfortable, med
livet i hæren at de fortsetter sin karriere i flere
perioder eller livet ut.
Det er ingen formell hindring å være gift, ha
familie, eller å skaffe seg sådan i tjeneste tiden –
men ingen hensyn blir tatt til dette i forhold til
utstasjonering eller mobilisering. Det finnes dog
ett unntak, dersom en kvinnelig soldat skulle bli
med barn blir hun umiddelbart sendt hjem fra
krevende tjeneste.
På tross av de komplikasjoner soldattilværelsen gir for en familie gir det også sikkerhet. Soldater
ansees som yrkesaktive på samme måte som andre og får lønn. Denne lønnen utbetales etter en gitt
nøkkel som styres av familie, antall barn etc. og ubetales til familien på månedlig basis, mens
soldatenes egne lønninger er mer sporadisk – for de trenger jo sjelden mye penger i felten.
Når det gjelder risiko så er jo selvsagt soldatyrket et utpreget høyrisiko yrke, hvilket man prøver å
bøte på etter beste evne. Få eller ingen andre styrker i verden har verken den medisinske eller
økonomiske oppfølgingen Sortridderne har. Soldater som blir skadd i strid får sin første behandling
av troppens urtekyndige. På vei bakover i linjene blir mer avansert medisinsk, herbarisk eller magisk
hjelp gitt. Dersom skaden er så alvorlig at uførhet blir utfallet ytes en ”pensjon” i 6 måneder.
Ettersom Riket er enormt stort, og det har vært relativt fredelig i mange år nå har svært mange av
Rikets soldater ikke vært i aktiv strid. Dette er noe som bekymrer mange fremsynte ledere, og gir
grunnlag for spekulasjon i militærtjeneste for folk som ikke har riktig motivasjon. Uansett hva den
enkeltes motivasjon måtte være, så er alle Rikets soldater en del av Kyrns mektigste og flotteste
armé.

Soldatliv, praktisk informasjon
For at et så stringent system som Riktes arme skal fungere er det svært viktig at alle kjenner sin plass
i troppen. Dette har man løst ved å tildele hver soldat i hver tropp et ordensnummer, dvs. 1, 2, 3, 4
osv. Dette nummeret får hver soldat ved inntreden i troppen og bæres gjennom tjeneste i troppen
helt til soldaten forlater troppen, på en eller annen måte. Om noen skulle glemme sitt nummer, eller
oppgavene forbundet med det kan straff og langvarig mobbing påregnes. I rekruttperioden er det
ikke uvanlig at soldatene vekkes midt på natten for å svare på ETT spørsmål; Ordensnummer.
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Uten mat og drikke duger verken helter eller soldater. Det er de kalde, harde fakta en hver feltvant
soldat kjenner. Når sortridderne drar på felttog har de alltid et solid forsyningsledd med seg, likevel
har man lært at ting skjer i krig eller når små stridenheter sendes ut, så utstyres hver tropp med mat
nok for inntil en uke – om det skulle knipe. Disse feltrasjonene består stort sett av gryn, poteter,
gulrøtter, epler og saltet kjøtt – i korte trekk, holdbar mat som enkelt kan lages klart over et bål,
Orden og ryddighet er svært viktig for at feltlivet skal fungere optimalt og stridsberedskapen skal
være på topp – og noe annet tillates selvsagt ikke. For at orden og ryddighet skal være enkelt er det
etablert noen enkle regler i armeen for feltmessig oppførsel.
I teltet har hver soldat ansvar for at hans utstyr er under kontroll, og før han forlater teltet om
morgenen skal sengeleiet og utstyret være presentabelt for inspeksjon. Når soldatene er i teltet skal
utstyr være under kontroll på en slik måte at man kan bli stridsklar hurtig, selv midt på natten. Teltets
høyre side, sett utenfra, er ”skitten” mens venstre er ”ren”, dette er med tanke på lagring av
mat/utstyr og avfall.
Alle bruker latrinen eller annet avtalt sted for avtrede. Ved valg av sådan er det særlig viktig å tenke
på vann/forurensing.
Ingen velferdsoppdrag, dvs. matlaging, kaffekoking, spising, fyring etc., er avsluttet før det er gjort
klar til ny runde. Dette betyr i praksis at matlaging ikke er ferdig før kjeler er skrubbet rene, fyring er
ikke ferdig før ny ved er hentet osv.
Samhold, ære og kameratskap er kjernen i en fungerende enhet. Tanken om at det man gjør, gjør
man for alle – ikke bare seg selv, skal gjennomsyre all oppførsel og gjennomføring av leiroppgaver.
Når flere tropper er i felten sammen deler normalt ledende befal oppgaver som fyring, matlaging,
vannbæring, vedhenting og lignende mellom troppene.
Organisering
Armeen er strukturert med tropper og kompanier som beskrevet i dette kompendiet. Det er dog ikke
ukjent at når mindre grupper sendes ut på oppdrag gis befalet myndighet til å restrukturere denne
formen. En vanlig struktur er å dele troppen opp i to lag for eksempel.

Uniformer og utstyr
Sortridderne er notorisk opptatt av sin uniform, sitt utstyr og sin opptreden. Det første rekruttene på
akademiene i Riket blir lært er å bære uniformen med respekt, deretter å ta vare på sitt personlige
utstyr og når disse emnene er vel dosert om kan mer stridsmessig trening begynne.
Uniform
Uniformen for soldater består av sort bukse, sort skjorte med røde ermer samt sort våpenkappe med
rød trim. På føttene bruker man vanligvis solide lærstøvler, og om livet et lærbelte for å holde
våpenkappen pent på plass.
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For befalet er grunnuniformen lik soldatenes, men unntak av skjorten. For sersjanter er denne sort
med hvit høyre arm og rød venstre arm for løytnanter er den sort med hvite ermer med røde bånd,
mens kapteiner har hvite ermer.
For kaldere steder eller vintertjeneste utstyres hver mann med en tykk og god ullkappe.
Utover standard uniform har hver enkelt soldat lov til å bære inntil to kniver, inntil 2
væsker/tasker/punger samt kopp/flaske til inntak av drikke i beltet. Det er dog et krav at dette ikke
er til hinder for den utrustningen soldaten til enhver tid skal bære i embeds medfør. Det er også
dispensasjon for å bruke sorte hansker om dette er ønskelig av den enkelte.
Uniformen skal være ”plettfri” som det heter seg, men det er allmenn aksept for at soldater i strid
eller ute tjeneste ikke kan leve opp til dette, men nåde den vaktsoldat som ikke følger opp.
Uniformsregler gir noen klare retningslinjer for hvordan uniformen skal bæres. Blant annet er det
ikke anledning til å rulle opp ermer eller ben. Våpenkappen skal være på når soldaten er i tjeneste, og
den skal danderes pent. Bukser skal dekke skotøyet, og påkledningen skal generelt reflektere den
ære det er å få bære uniformen. Befalet for tropp eller høyere enhet kan beordre avvik fra
reglementet, men det trengs en klar og uomtvistelig ordre.
Mangel på etterlevelse av uniformsreglementet kan og vil medføre straff, mer om dette i eget
avsnitt.
Personlig Utstyr
Rikets arme har som standard tjenestevåpen et sverd. Sortridderne har i liten grad sans for øks som
våpen, men både spyd og større sverd er i omløp. I tillegg til sverdet er skjoldet den viktigste delen av
soldatenes grunnutrustning.
Militæret tar ikke på seg å supplere sine soldater med kniver og andre personlige (og praktiske)
effekter som bestikk og kopper, men alle får tilbud om å kjøpe svært rimelige utgaver ved
”ansettelsen”. Ettersom utgavene som hæren selger er av det meget enkle slaget har det blitt en
trend at soldater får denne type utstyr i gave av familie, kjærester eller viktige venner når de trer inn
i tjeneste.
Soldatene lærer veldig tidlig at din stridskapasitet blir svært begrenset om tilstanden på ditt
personlige utstyr er dårlig. Sverdet skal alltid være tilgjengelig/umiddelbar nærhet, og slapphet på
dette punktet har medført mangt et pisk eller stokkeslag. Slag, pisk eller pryl har, og blir, ofte delt ut
til soldater som bryter den andre av de viktige reglene i armeen: ”Vit ALLTID hvor skjold og annen
stridsutrustning er”. Når det gjelder skjold så bæres dette i tjeneste av alle soldater og lavere befal,
men ofte blir det gitt ordre om at dette og eventuell rustning kan være i ”stridsberedskap” – hvilket
betyr at det skal være under kontroll men ikke på hver soldat.
En del viktigere troppetyper og veterantropper er satt opp med rustning. Dette kan variere mellom
ulike spesial tropper, men felles for dem er at alle tropper har likt utstyr. For løvegarden er dette
eksempelvis lorica segmentata og slagkofte. Disse spesialistene er ofte noe mer sære enn
regelmessige soldater, og tilbøyelig til å være særlig opptatt av eget utstyr. Det ansees selvsagt som
en stor ære å få tjenestegjøre i disse troppene.
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Troppens utstyr
På kampanjer blir troppen tildelt en del utstyr felles. Dette kan være telt, soveutstyr,
matlagingsutstyr og lignende. Det er formelt troppens leder som har ansvaret for dette utstyret, men
han eller hun fordeler dette som oftest på gruppen som helhet. De aller fleste troppsledere vet hvor
viktig følelsen av rettferdighet innad i troppen er og deler derfor både oppgaver og goder så jevnt
som mulig, seg selv inkludert. Det er dog ikke ukjent at enkelte soldater får flere oppgaver i leiren
istedenfor en fysisk avstraffelse de har gjort seg fortjent til. Dette er sjeldent særlig populært for dem
som straffes, men er svært effektiv for disiplinen.

Sluttet orden
Kommandoer gitt under sluttet orden refereres normalt til tropp eller tropper, avhengig av befalets
rang. En sersjant beordrer sin tropp, mens en løytnant under oppstilling beordrer flere tropper.
Dersom et befal ønsker å beordre enkelte soldater er dette også mulig, dette gjøres ved at det ropes:
”soldat ## ##”. Herunder følger en oppsummering av kommandoer brukt av Rikets menn.
Hilsen

Sortriddere hilser ved å banke høyre knyttneve over hjertet og ”skyter” neven ut
20-30 cm.

Grunnstilling

Ben atskilt, 1,5 fot avstand, venstre arm langs siden, høyre arm hvilende i kors
rygg. Dersom skjold bæres så skal dette hvile langs venstre side.

Rett

Høyre arm klappes inn til høyre side på ”3” (1,2 klapp). Deretter flyttes venstre
fot inn til høyre fot på ”6” (4,5 tramp).

Hvil

Ordren gis første gang: Soldaten tar venstre fot tilbake til grunnstilling.
Ordren gis andre gang: Høyre arm legges tilbake på ryggen som i grunnstilling.

Oppstilling

Når kommandoen blir gitt stiller troppen seg opp på en rett linje i
eksersisområdet. Alle soldater inntar grunnstilling.

Venstre om

Kommandoen gis kun om soldatene er i RETT. Venstre fot roteres 90 grader til
venstre, hælen i bakken. Høyre fot flyttes inntil på ”3” (1,2, tramp). Soldaten har
nå endret front 90 grader mot venstre.

Høyre om

Kommandoen gis kun om soldatene er i RETT. Høyre fot roteres 90 grader til
høyre, hælen i bakken. Venstre fot flyttes inntil på ”3” (1,2, tramp). Soldaten har
nå endret front 90 grader mot høyre.

Helt om

Kommandoen gis kun om soldatene er i RETT. Venstre fot roteres 180 grader til
venstre, hælen i bakken. Høyre fot roteres 180 grader med tærne i bakken. Høyre
fot flyttes inntil på ”3” (1,2, tramp). Soldaten har nå endret front 180 grader.

Snu til Venstre

Kommandoen gies kun om soldatene er i GRUNNSTILLING. Ordren startes med at
soldaten går opp i rett, deretter roteres venstre fot 90 grader til venstre, hælen i
bakken. Høyre fot flyttes inntil på ”3” (1,2, tramp). Soldaten har nå endret front
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90 grader mot venstre, deretter avsluttes ordren med å gå ned i grunnstilling
igjen.
Snu til Høyre

Kommandoen gis kun om soldatene er i GRUNNSTILLING. Ordren startes med at
soldaten går opp i rett, deretter roteres høyre fot 90 grader til høyre, hælen i
bakken. Venstre fot flyttes inntil på ”3” (1,2, tramp). Soldaten har nå endret front
90 grader mot høyre, deretter avsluttes ordren med å gå ned i grunnstilling igjen.

Snu helt om

Kommandoen gis kun om soldatene er i GRUNNSTILLING. Ordren startes med at
soldaten går opp i rett, deretter roteres venstre fot 180 grader til venstre, hælen i
bakken. Høyre fot roteres 180 grader med tærne i bakken. Høyre fot flyttes inntil
på ”3” (1,2, tramp). Soldaten har nå endret front 180 grader, deretter avsluttes
ordren med å gå ned i grunnstilling igjen.

Tre av

Soldaten hilser, tar et skritt bakover mot venstre, med venstre fot. Høyre fot
flyttes etter. Deretter gjøres en VENSTRE OM, og MARSJ entree.

Marsj

Soldaten står i RETT. Marsj entree gjøres med et noe overdrevet skritt med
venstre ben, og høyre arm frem. Om skjold bæres skal venstre arm ikke beveges
under marsj.

Formasjoner og manøver
I planlagte situasjoner gis alle formasjon og manøvreringskommandoer når troppen er i rett, men på
laiv er dette temmelig sjelden så alle kommandoer er gyldige uansett ”grunnstilling”. Kommandoer
gis normalt på tropp nivå. Dersom flere tropper skal adlyde begynnes ordren med ”tropp X,Y” etc.
Linje

Soldatene i troppen stiller opp side ved side. Soldat 1 (se ”soldatliv”) til venstre,
befal i midten. Dersom man er i strid skal alle soldater stille med skjold foran seg
når kommandoen benyttes.

Rad

Soldatene i troppen stiller opp etter hverandre. 1 først og deretter løpende
nummer. Befal i front.

Halv linje

Troppen stiller på to linjer. soldat1 fremme venstre. 2 bak høyre og deretter
partall/oddetall linjer. Befal har fri plassering front

Skjoldmur

Troppen stiller på LINJE. Soldat 1 fremme til venstre, med skjold opp. Soldat to
legger sitt skjold en håndbredde i overlapp (bak) soldat 1. soldat 3 overlapper 2
etc. Kommandoen kan også gis med ”HALV LINJE” som tillegg. Da stiller troppen
på to rekker, første rekke med overlappende skjold. Andre rekke presse på første
rekke med sine skjold.

Fullt dekke

Kommandoen gis normal til kompanier (?) eller troppesamlinger, der troppene er
på hel eller halv rekke. Ved FULLT DEKKE går alle soldater ned på kne. Først rekke
lager SKJOLDMUR, resterende rekker løfter skjoldene over hodet for å lage et
tettest mulig tak for å motstå piler/ magi.
44

Angrip

Kommandoen gis når tropp eller kompani står i skjoldmur. Ved ANGRIP åpnes
skjold muren og alle man angriper med det de har.

Retrett

Sjeldent brukt, men sortriddere er ikke suicidale. Troppen trekker seg samlet
bakover i formasjon

Hornsignaler
Der Sortridderne ikke medbringer egen herold, bruker de enkle hornsignaler for å signalisere de
viktigste og mest kritiske hendelser. Dette er signaler alle krigere må kjenne til.
Et langt
To lange
Tre korte
To korte + et langt

Indikerer alle ledige styrker til angrep
Indikerer samlet retrett
Indikerer Sortriddere i nød
Indikerer at andre Sortriddere nærmer seg

Forbrytelse og straff
Riket har fra tidenes morgen vært bygget på straff og frykt for straff. For mange fremstår Rikets
ekstreme krav om lydighet som forkastelige og hinsides all menneskelighet, men for oss som vet hvor
enkelt det er å gjøre jobben riktig og hvilken storhet det bringer Ambolt er det helt naturlig. Nå er det
jo slik at ikke alle husker alt, at noen har ønsker og tanker som strider med ordre, regler eller skikk og
bruk – eller rett og slett slurver, og slikt går aldri upåaktet hen.
Nå er det slik at krigens 9 lover alltid gjelder, men for å samordne disiplineringsmetodikk i armeen er
det utarbeidet en normativ oversikt over forbrytelse og straff. Denne oversikten gir ”anbefalt” straff
for vanlige ”mindre” forseelser og overtramp. Straffen skaleres etter opp eller ned etter situasjonen
og utfallet for gruppen. Typisk avstraffelse i felt er; stokkeslag, pisking, lenking og ganske ofte ekstra
drittoppgaver i felt.
Små forseelser

Uniformen ikke korrekt, (for) sent fremmøte, dårlig personlig orden og
lignende.
Straff: 1 – 3 piske-/ stokkeslag, ekstra vakt, ekstra leir arbeid evt. inndragning
av annen spennende tjeneste

Forseelser

Soldaten kan ikke sitt ordensnummer, vet ikke hvor stridsutrustning er,
Uanstendig oppførsel mot en overordnet, Bråk med andre soldater,
manglende stridsdyktighet generelt
Straff: 5-10 stokkeslag, fastlenking,

Overtramp

Om en soldat skulle gjøre noe utover dette nivået, eks: drap, trusler, voldtekt,
legge hånd på offiserer eller lignende så gjelder krigens 9 lover. Avhengig av
situasjonen kan dette medføre fredløshet, henrettelse, degradering eller tap
av andre goder.
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Krigens 9 Lover

Disse lovene er det Sortridderne lever etter. De er
skrevet av den første Sortridderen Arnarion
Ravnehjerte, og han brukte dem til å forme sine folk til
det de nå har blitt. Brudd på disse Lovene kan føre til
døden eller lange fengselsstraffer. Dette er de eldste
lovene, og det er disse lovene som danner grunnlaget
for Sortriddernes nåværende lovverk.

1. Lov
Den kommanderende offiseren har alltid rett, og hans ord er din lov. Det skal aldri stilles tvil om den
kommanderendes avgjørelser, såfremt man ikke har fått tillatelse til å ”tale fritt”.
2. Lov
Hvis under angrep, skal den øverste kommanderende beskyttes fremfor alle. Livet til en offiser eller
en adelig, er mer verdt en ditt eget.
3. Lov
Ingen skal under noen omstendigheter, vike fra sin plass i rekkene før det er gitt ordre om annet,
uansett trussel eller motstand.
4. Lov
En menneskelig motstander skal behandles med respekt som alle mennesker på Kyrn fortjener. Hvis
det bes om nåde, skal nåde gis, såfremt det er forsvarlig. Det er bare mot ondskapens skapninger at
ingen nåde eller hensyn skal vises.
5. Lov
Sivile skal ikke lide unødvendig last, det å skade en uskyldig regnes som brudd på Lovene, og skal
straffes etter det.
6. Lov
En Sortridderne skal opptre høvelig og utvise den ytterste respekt for høyere offiserer og adel i Riket.
Dette gjelder også der Sortridderne representeres utenfor Riket.
7. Lov
Uautoriserte handlinger utført av militært personell, straffes etter sivile lover.
8. Lov
En Sortridder som tas til fange, skal heller ta sitt eget liv enn å risikere å avsløre ting som kan skade
Riket.
9. Lov
Lovene kan, uten noen form for tvil, overstyres av den kommanderende offiseren.
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Kart over Riket
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Vi skal på laiv

Her følger litt info om hva som trengs av utstyr på laiven, hva du må huske på, forberede deg til og
hva du kan forvente deg av arrangementet. Det er viktig at alle trives, og derfor så er det fint om du
leser dette kapittelet. Det er aldri noen dumme spørsmål, og hvis det er noe, så er det bare å
kontakte arrangørene for gruppen (Ronny eller Marius). Vi er etter hvert mange som har laivet opptil
flere ganger, og det er bare å følge oss så skal det bli moro for alle sammen.

Huskeliste
Det er alltid vanlig med en liten huskeliste. Her er en generell liste, som gjelder stort sett alltid:
-

Varmt undertøy

-

Toalettsaker

-

”Spiseverktøy” (trekopp, tallerken osv.)

-

Sovepose/saueskinn/teppe/liggeunderlag

-

Rolle og kompendium (dette er faktisk viktig)

-

Sort ”tidsriktig” bukse

-

Stort belte

-

Privat mat (anbefaler litt snacks som frukt, sjokolade, nøtter, tørket kjøtt og lignende)

-

Rekvisita til rollen (om det er noe du ikke får av oss)

-

OBS: Har du en adelsrolle/magiker/urtekyndig, så forventes det at du selv stiller med
ekstrautstyr som hører til rolle.

-

Sko/støvler: Militærstøvler er absolutt å anbefale.

Forventninger til deg som spiller
Det er ikke mye som egentlig kan forventes av en spiller på laiv. Du kan selv velge hva du vil gjøre ut
av spillet, men et par formodninger skal vi komme med.
-

”In/offlaiv”: Kanskje det viktigste punktet. Hold deg til spill og til rollen din så lenge det er
andre folk i nærheten. Det å snakke om ting som ikke har med spill å gjøre, er både
irriterende og stemningsødeleggende for stort sett alle andre.

-

Kjenn rollen din: Det er greit å ha lest rollen sin godt på forhånd. Det er lettere å spille når
man kjenner til rollen og litt rundt den. I tillegg kan det hende du har oppgaver (plott) som
kan lage spill og stemning for andre. Ha derfor med deg rollen din på laiven, og les den gjerne
i stillhet om det er noe du lurer på.

-

Følg reglene: Respekter laivens regler og andre mennesker. Vi er tett innpå hverandre i løpet
av disse dagene, og det er viktig at alle oppfører seg.
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-

Er du i tvil om spill, eller har spørsmål, ta Ronny eller Marius ut til siden, og spør, vi skal alltid
ha et svar til deg.

Hva du får/leier av arrangørene
Vi stiller med mye av det du trenger for laiven. Dette er hovedsakelig vårt utstyr, men det er også
ting som er lånt inn. Alt skal behandles pent, og vi forventer at ting som blir ødelagt på grunn av
uforsiktighet blir erstattet.
-

Kostyme: Dere får låne uniform til rollen, med unntak av svart bukse som dere må stille med
selv. Ellers kan dere gjerne ta med dere ”privat kostyme” til rollen din, da laget etter
sortriddernes klesstil. Dette kan leses mer om i kapittelet ”Sortridderne som folk”.

-

Varm kappe: En svart ullkappe som er en laivers beste venn. Denne er laget av ekte vadmel,
og må derfor holdes unna sterk varme og åpen ild.

-

Våpen og skjold: Hvis rollen din har behov for dette, så lånes der av oss. Noen har sverd selv,
og de stiller da med egne våpen. Behandl dette pent!

-

Mat: Forskjellig fra arrangement til arrangement. Det vil bli sendt ut egen info om dette.

-

Boplass: Stort sett i form av telt. Dette avtales med alle på forhånd. De som er krigere i
troppene vil bli losjert i større telt, og trenger ingen videre avtale.

Om en Sortridders uniform
De fleste rollene er uniformerte etter Sortriddernes standard. Dette er kostyme som lånes ut til alle
spillere i vår gruppering. Så lenge rollen ikke har perm, skal rollen være korrekt uniformert. Kappen
er ikke nødvendig en del av uniformen, og er et valgfritt tilleggsplagg.
Andre tilleggsting som rustning, rustningsdeler, hodeplagg osv skal godkjennes før det brukes, både
for sikkerhet, og uniformskode.
Når en rolle har perm, kan han/hun ha på seg sine private klær. Dette er helt frivillig, men da må man
lage sitt eget kostyme, helst da etter slik Sortridderne kler seg. Dette er som sagt ikke noen krav i det
hele tatt.

Diverse krav til enkelte roller
Enkelte spesielle roller må også stille med litt ekstra utstyr selv, de som har slike roller er informert
om dette. Dette kan være tillegg som magibøker, urtebøker eller annen rekvisita beskrevet i rolle.
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Kilder, linker og annen info
Det finnes masse materiale om og rundt laiv som det kan være interessant å se på. Vi har også en
egen hjemmeside og et forum som er ene og alene til Sortridderne. På hjemmesiden finnes bilder,
roller og historier fra alle tidligere laiver, samt informasjon om kommende laiver. Forumet har
pågående diskusjoner som det kan være moro å ta del i.
Sortriddernes hjemmeside: www.sortridderne.com
Laivnorges hjemmeside: www.laiv.org
Laivnorges forum: laivforum.net
Mail til Sortridderne: post@sortridderne.com
Kontaktinfo til Ronny:
Mail: ronriitho@hotmail.com
Mobil: 91869337
Kontaktinfo til Marius:
Mail: lovehjerte@sortridderne.com
Mobil: 97775432

Til sist
Håper du har funnet noe i dette kompendiet som
kan gjøre laiven mer spennende for deg, at du
har lært mer om Sortridderne som folk, og nå er
klar til og tre inn i deres utrolige verden. Det er
så utrolig mye mer å si om Sortridderne, deres
historier og deres legender, men alt kan
dessverre ikke gjengis her.
Men hvis du lukker øynene, kjenner vinden rive i
kappen din og flagre i det lange mørke håret ditt,
hører du kanskje sølvtrompetenes storslåtte spill,
som kaller alle Sortriddere hjem til sitt
fantastiske Riket.
Kanskje du da kan kjenne sverdet i hånden din, stoltheten av å være Sortridder – fryktløs og ærefull,
og med det ta del i en verden som finnes bare i vår egen fantasi. En verden helt uten grenser.
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