Innehåll
INLEDNING ......................................................................................................................................................... 3
INFÖR LAJVET ................................................................................................................................................... 4
ATT LÄSA PÅ HEMSIDAN................................................................................................................................ 5
BAKGRUND INFÖR SPELET ........................................................................................................................... 6
GRUPPERINGAR OCH KÄNT FOLK ......................................................................................................................... 6
OM ETTINGSJÖDISTRIKTET OCH HAMMARGÅRDEN MED OMNEJD ...................................................................... 10
GRAVBERGET OCH JÄRNGRUVAN ....................................................................................................................... 13
S:TA BERAS DAG - "VINTERVÄNDA" .................................................................................................................. 13
ATT LAJVA I MARGHOLIEN ................................................................................................................................ 15
SOCIAL STATUS OCH ETIKETT ............................................................................................................................ 18
HÄNDELSER SENASTE ÅRET ....................................................................................................................... 21
TIDSLINJER ........................................................................................................................................................ 21
DRAKFÅGLARNAS RÄD MOT GRIFTEDAL ........................................................................................................... 21
YTTERLIGARE BAKGRUND ......................................................................................................................... 24
DEN FURSTLIGA ADMINISTRATIONEN OCH FÖRVALTNINGEN ............................................................................. 24
HERALDIK OCH SYMBOLER I MARGHOLIEN ....................................................................................................... 28

Inledning
Detta är det andra allmänna utskicket inför Gravberget. Det här innehåller ytterligare bakgrund inför
spelet. Observera att en del av innehållet i det här häftet redan publicerats på hemsidan.
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Inför lajvet
Nu är det inte långt kvar till Gravberget. Vi

hemsidan och i utskick.

beklagar att det tagit längre tid än planerat att få
ut det här utskicket. Här följer lite om vad det

Flera av grupperna har också fått privata forum

finns och kommer för ytterligare information

som kan användas för mer intern hopsnackning.

och vad vi behöver av er.

Om du tycker att du borde ha tillgång till ett
sådant men inte har det, hör av dig till Theo så

Bakgrund på hemsidan
Det här utskicket upprepar av tids- och

fixar vi det.

utrymmesskäl inte den information som redan

Ytterligare information

publicerats på lajvets hemsida. För en

Det här är det sista eller näst sista allmänna

snabbguide till vad som är viktigast, se

utskicket; ett ytterligare miniutskick med

läsanvisningen på motstående sida.

praktisk information kommer om det behövs ut
veckan före lajvet. I övrigt kommer det att

Hemsidan och forumet

komma en del grupp- och i vissa fall rollspecifik
bakgrund för de som behöver det.

Den snabbaste källan till nyheter och
information är fortfarande lajvets hemsida,
http://thulekampanjen.se/front/gravberget/

Vad vi behöver från er

och framför allt vårt forum på Facebook:

Som vi skrev i Utskick 1:

http://www.facebook.com/groups/451620420
47/



Börja använda forumet och gruppforumen
för försnack: presentera din roll, börja

Det är viktigt att alla som kan läser på forumet

diskutera rollens och gruppens uppgifter

och det är bättre ju fler som också själva skriver

och sysslor på lajvet och knyt kontakter. De

där. Eftersom inte alla har tillgång kommer dock

flesta på lajvet är trots allt inte kompletta

all nödvändig information även att publiceras på

främlingar när det börjar.


OBS: om du

undrar över något för att
kunna förbereda dig, ställ
frågor! Antingen direkt till
arrangörerna eller posta
dem på forumet om de har
allmänintresse. Det kan
också vara ett bra sätt att få
igång diskussioner. Det är
mycket bättre att fråga än
att något frågetecken
kanske blir bortglömt.

Att läsa på hemsidan
Den här texten finns också publicerad på lajvets hemsida.

Thule-kampanjen har hållit på i över 20 år och
oundvikligen ackumulerat en hel del information

Thule-kampanjens frontsida

på den tiden, och även med den nya

Den nya hemsidan för kampanjen innehåller

omstrukturerade hemsidan är det lätt att

ytterligare material som kan vara bra att ha koll

mängden material kan upplevas överväldigande

på.

och/eller svårt att hitta i. Som extra stöd

Särskilt nyttiga för att ge nya deltagare en bild av

presenterar vi den här snabbguiden. Den är

kampanjen är avdelningarna Att lajva i Thule

tänkt att hjälpa dig som ska på Gravberget att

samt Sagan och Grupperingar. Även texten om

hitta det viktigaste att ha koll på.

Furstendömet Margholien, där lajvet utspelas, är
viktig.

Introduktionen
Börja med att läsa igenom Introduktionen till

Thule-kampanjens arkivsida

Thule-kampanjen på frontsidan. Den ger just en

På fiktionssidan finns länkar vidare till andra

snabb presentation både av fiktionen och

bakgrundstexter mm på Thules arkivsida. Här

kampanjens spelstil.

finns det mycket material, men detta är
överkurs. Grotta ned dig i detta om du tycker

Hemsidan för Gravberget
Hemsidan för själva lajvet innehåller, naturligt

det är roligt. Det som är viktigt för att kunna
spela på lajvet är det som finns direktlänkat från
lajvhemsidan.

nog, bara material som är specifikt relevant för
lajvet.

I somliga fall behöver vissa roller vara mer

Läs igenom allt under Kontakt, Praktiskt och

ordentligt insatta på vissa områden. I de fallen

Innehållsförteckning.

kommer vi att ha kontakt och du kommer att få
anvisningar på vad du behöver sätta dig in i.

Under Bakgrund har vi delat in de relevanta
texterna som länkas i två spalter: Grundläggande
och Fördjupning. Prioritera att ha koll på det

Don’t panic!

grundläggande. Fördjupningsspalten är för de

Om det känns omöjligt att hålla reda på allt: ta

som tillhör grupper med särskilt intresse för

det lugnt. Under lajvet går det bra att avsides

området eller bara vill ha bättre koll på

fråga arrangörerna om detaljer i bakgrunden

fiktionen.

och vi kommer att ha en del ”fusklappar” med
viktig referensinformation i uthuset.

Bakgrund inför spelet
Grupperingar och känt folk
Nytt avsnitt. Här följer en kort presentation av de grupperingar som finns på lajvet och de mest kända
personerna i dem. Mer detaljerande och omfattande Vem-är-vem kommer i kommande gruppinformation,
men de här är välkända av alla. Se också de olika facebookgrupperna.

Margholiskt frälse och borgare
Värdfolket: Huset Gadd
Den välbärgade och månghövdade familjen Gadd är lokalt mäktiga jorddrottar
i fr a östra Höghede och de har stött Fursten sedan han tog makten i
Margholien. Många av dess medlemmar har gjort karriär i Furstlig tjänst och
flera har också dött i hans tjänst. Trots detta har familjen ett visst rykte om sig
som opportunister.
Familjen äger Hammargården, där lajvet utspelas, och marken Gravberget står
på.

Mest kända spelade roller

Spelare

Herr Magnus Stensson Gadd

Torbjörn

Familjens överhuvud sedan åtskilliga år. Han har målmedvetet

Sjööar

arbetat för att stärka familjens ställning och är känd för att visa
omsorg om hela sin talrika släkt - inklusive t o m sina oäkta barn,
som han har några stycken.
Magnus är i övre medelåldern och änkling sedan en del år, men har
många barn och syskonbarn i livet.
Herr Nidmund Magnusson Gadd
En av herr Magnus' vuxna söner. Han har nyligen återvänt hem
efter en tid som patron vid en gruva i det ockuperade Högmark. Det
enda av Magnus' äktfödda barn som kunde närvara vid
Hammargården.

Johan Rende

Bild

Fru Estrid Stensdotter Gadd

Kristina

Herr Magnus' syster. Hon har fungerat lite som en

Hedenberg

hushållssamordnare och förvaltare för familjen och reser ofta runt
och håller koll på dess olika ägor och huvudgårdar.

Fru Blanka Sebastiansdotter Gadd

Mia Sand

Herr Magnus' brorsdotter. Hon är tingslagsdomare i Ettingssjödistriktet men tillbringar mycket av tiden i Griftedal och tjänsten
sköts ofta av en lagläsare.
Hon har ett rykte om sig att vara lugn, balanserad och diplomatisk ofta en voice of reason som lyckas balansera olika sidors intressen
(när det är möjligt, förstås).

Huset Vråk
En annan gammal adelsfamilj vars ägor delvis gränsar till huset Gadds; de äger
en del jord i samma socken som Gravberget; i övrigt ligger mycket av deras
jord längs kusten och de äger också en del skepp. Familjerna har inte alltid
varit bästa vänner. Huset Vråk är trogna anhängare till Fursten och ser i
honom hoppet om en ny storhetstid för Margholien.

Mest kända spelade roller

Spelare

Herr Ulfgeir Märetsson Vråk

Arnold

Ulfgeir är överhuvud för huset Vråk. Han är i 40-årsåldern, änkling

Westberg

sedan några år och barnlös. Då det är välkänt att han sätter sitt eget
och familjens bästa främst lär han gifta om sig, men det har inte
skett ännu. Hans syster Gunnela har mycket inflytande som hans
rådgivare.
Riddar Gunnela Märetsdotter Vråk

Erika

Herr Ulfs yngre syster. Hon är riddare, adlad av Fursten, och

Westberg

befälhavare över familjens hustrupper. Under striderna vid
strandhugget gjorde Gunnela sig känd som en kvinna med stor
lojalitet men obefintligt sinne för humor, en farlig kombination.
Fru Rangela Turidsdotter Vråk

Emma

Kusin till Ulfgeir och Gunnela. Hon är en betrodd assistent och

Jansson

högra hand till ståthållaren i Ettingssjö, Minna Henkintienen, som

Hjerdt

sänt henne i sitt ställe till mottagningen på Hammargården.

Bild

Familjen Hante
Familjen Hante är en välbärgad och vittförgrenad ofrälse storbondefamilj från Arilda som under sista
generationerna börjat syssla mer och mer med handel. Någon gren är fortfarande bönder, någon borgare.
De har klarat sig bra under Fursten, fått behålla sina egendomar och gjort goda affärer. Några individer
har gift in sig i frälsefamiljer, bl a familjerna Erenskiöld och Ulfsax. Familjen har affärer med både huset
Gadd och Vråk.
Mest kända spelade roller

Spelare

Vidar Hante

Ralf

Vidar är en av handelsmännen i familjen, yngre bror till Egil Hante som är

Wallén

Bild

överhuvud för familjegrenen i köpingen Saxeholm. De sysslar med handel
och bryggeri. Vidar har ofta representerat familjen i handelsresor norröver
och är välkänd bland rikare familjer i regionen.

Kända Furstliga gäster
Det väntas som sagt flera mer eller mindre betydande gäster från den Furstliga hierarkin till bjudningen:
en delegation från Ministeriet, en forskningsexpedition från Furstens arcuriska kollegium och några högt
uppsatta militärer.
Spelare
Generalmajor Severa

Martina

Severa är chef för Svartstenslegionen, ett elitförband med hög prestige,

Jansson

och kommenderar den rörliga reservarmén i Margholien. Något oväntat
tackade hon ja till familjen Gadds inbjudan och väntas komma dit med
ett litet följe: ett par officerare och en liten eskorttrupp.
Severas ursprung är okänt; hon skiljer sig från många andra av Furstens
närmaste med sitt muntra, buffliga uppträdande. Hon fruktar ingen
utom möjligen Fursten och är ytterst stolt över sin legion.
Landgreve Valdemar Sebastiansson Gadd

John

Den nuvarande landgreven i östra Höghede och Ovanstig är en ambitiös

Barkestedt

byråkrat som gjort en snabb karriär genom Upplysningsämbetet
(furstens propaganda och censur) och nu som landgreve överser
Ministeriets verksamhet inom området. Under sin tid i Ministeriet har
Valdemar fått namn om sig som både trevlig, pragmatisk och på oftast
gott humör, men också fullständigt trogen lagens bokstav. Han bryr sig
mycket mer om att alla papper är i ordning än han bryr sig om
lojaliteter till ätter, personer och övriga ideal. Valdemar är brorsson till
ätten Gadds överhuvud Magnus. Han är den lagkunnige Blanka Gadds
yngre bror, och trots sitt ämbete ännu inte trettio år fyllda.

Bild

Iasmina di Verenza

Susanne

Iasmina är en av Förste Ministerns sekreterarstab. Hon är också

Staaf

välkänd bland de som brukat besöka Griftedal, inte så mycket för sitt
arbete som för att hon utgör något av ett socialt nav i huvudstaden. Hon
håller mer eller mindre regelbundet storslagna fester där högdjuren är
inbjudna och ibland utländska dignitärer välkomnas.
Hon kommer som namnet antyder ursprungligen från stadsstaten
Verenza i norra Latilien. Varför hon begett sig därifrån till det kalla
Norden är inte lika känt.
Iasmina har inte kommit hit med Ministeriets delegation utan har i
stället rest med forskningsexpeditionen från Kollegiet, som hon
tydligen är finansiär för.
Maga Solaris

Jennie

Maga Solaris är en av ledarna för Kollegiets forskningsexpedition. Hon

Gahnström

har verkat inom Kollegiet sedan många år, men är snarare känd för sitt
stora nätverk av kontakter än sin magiska forskning. Är det möjligt att
hon känner alla i Furstendömet?

Folk på Hammargården och från trakten
Hammargården är en av familjen Gadds sätesgårdar men de har sällan brukat bo där. Till vardags sköts
gården av bryten och dennes familj samt en del anställt folk. Som namnet antyder finns också en smedja
(och en smed) på gården. En liten trupp legionärer är också inkvarterade på gården sedan en tid tillbaka.
Nu till festligheterna har man förstärkt gårdspersonalen och hyrt in lite extra arbetsfolk, mestadels från
grannbyarna. Många i gårdsfolket är välkända i trakten men ingen är allmänt känd längre bort.

Spelare
Jörgen Svartbryte

Qla

Jörgen är herr Magnus' bryte (gårdsfogde) på Hammargården. Han är

Zetterberg

Bild

bosatt där med sin familj och en del övrig personal.

Övriga besökare
Det kommer också att dyka upp en del enklare besökare, lekare och vägfarande. Ingen av dessa är allmänt
välkänd.

Om Ettingsjödistriktet och Hammargården med omnejd

Ettingssjö-distriktet

Under Furstens tid har också en begynnande

Ettingssjö är det nordostligaste av de tre distrikten

skogsindustri börjat ta form. Åtskilliga

i folklandet Höghede. Det omfattar sex socknar, tre

timmerhuggare arbetar i skogarna och timmer

längs kusten och tre i inlandet. Vid vattendragen

flottas till kusten där flera vattendrivna sågverk, s

och sjöarna har området dalgångsbygd, i övrigt är

k sågkvarnar, har anlagts, allt för att förse Fursten

det kuperad bergig skogsbgygd.

med virke.

Befolkningen är till stor del bönder som förutom

I inlandet sker också en del småskaligt bergsbruk.

jordbruk lever på jakt, boskapsskötsel och fiske;

Detta har i just de här delarna av Margholien

det finns flera fiskelägen på öarna i skärgården.

hittills fått förbli småskaligt och lokalt organiserat

då fyndigheterna inte varit stora. De nya fynden i

många gårdar i västra delen av socknen, familjen

Gravberget kan möjligen betyda en förändring av

Vråk åtskilliga i östra.

den saken.
Distriktet omfattar socknarna Ettingssjö, Svanliden,
Fällforsen, Godmark, Mittforsen och Djupsjö.

Ordningsmakten
Ståthållaren i Ettingssjö har det yttersta ansvaret
för att upprätthålla lag och ordning med hjälp av
sina fogdar och deras svenner. Dessa är inte så
många, men de har också stöd av de Furstliga

Mittforsens socken

garnisoner som ligger förlagda i bygden och vid

Mittforsens socken ligger i Ettingsjö-distriktets

behov agerar förstärkande ordningsmakt. Den

inland kring sjöarna Ulvsjön och Brännstasjön; de
flesta av socknens omkring dussintalet byar ligger
vid någon av sjöarna. Förutom byarna finns många
ensamgårdar i socknen. Norra delen av socknen
domineras av fyra berg: Gravberget, Mörkvallen,
Natthöjden och Kilklacken. Den största byn är

största garnisonen är i själva Ettingssjö men det
finns flera mindre utposter runtom i bygden, bl a i
Mittforsen. En del av garnisonstrupperna är också
inkvarterade i små grupper på olika gårdar. De
centrala garnisonerna skickar också ganska
regelbundet patruller genom bygden.

kyrkbyn Mittforsen.

Jordegendom och lokal makt

Känt folk i trakten

Som i många bygder är jorden i Mittforsens socken

Den Furstliga ståthållaren i Ettingssjö är Minna

uppdelad på många ägare.

Henkintienen, en talvi av hövdingasläkt. Hon syns
sällan till i Mittforsens socken utan låter sig

Skattejord: Jord som ägs och brukas av

representeras av sina underlydande. De av dessa

självägande, fria bönder som betalar skatt. Dessa

som är mest välkända i mittforsen är hennes

är betydligt fåtaligare nu än före Fursten.

adjutant och högra hand Rangela Vråk, vars
släktingar också äger en hel del jord i bygden, och

Kronojord: Jord som är Furstens egendom;

ridfogden Nils Yrsasson, även känd under

bönderna som brukar den är livegna landbor.

öknamnet Nils Rackare då det ryktas att han

Kronojorden i Mittforsens socken - ungefär 1/3 av

började sin bana som bödelsdräng i Norrhamn.

gårdarna - består helt av tidigare skattejord vars
ägare gjort motstånd mot Furstens styre, antingen

Sockenprästen i Mittforsen, moder Alva, är gammal

då han först tog makten eller senare, och fått sina

och skröplig. Det har gått en del rykten om att hon

egendomar beslagtagna. Kronobönderna betalar

inte har helt rent mjöl i påsen men hon betraktas

formellt arrende i stället för skatt, men till

allmänt som harmlös.

ståthållarens fogdar.
Fru Blanka Sebastiansdotter Gadd, herr Magnus'
Frälsejord: Jord som ägs av adelsfamiljer. De två

brorsdotter, är nominellt tingslagsdomare i

familjer som äger en del jord i Mittforsens socken

Ettingssjö men tillbringar den mesta tiden i

är husen Gadd och Vråk. Båda har utökat sina ägor

Griftedal och hennes lokala plikter sköts genom en

genom att köpa eller på annat sätt tillskansa sig

vikarierande lagläsare. Lagläsaren det sista året

mark under de senaste åren. Familjen Gadd äger

heter Johan Skare.

Furstens välde och motståndet

slutit sig till motståndet förklarades som förrädare,

När Fursten erövrade Margholien under åren

och för att få reda på vilka som var "skyldiga"

1135-37 föll Ettingssjöbygden snabbt, om än inte

vände sig de Furstliga till sina nya trogna,

så stabilt, under hans välde. Huset Vråk som hade

familjerna Gadd och Vråk. De av bönderna - deras

gott om jord och inflytande i bygden deklarerade

egna landbor såväl som fria - som de gick i god för

sig snabbt för Fursten, snart följda av huset Gadd.

friades, de andra dömdes. De dömda som

Men till en början märktes inte så mycket då

påträffades avrättades - många fler dömdes i sin

Furstens styrkor var upptagna på annat håll.

frånvaro till fredlöshet. I de fall det gällde
självägande bönder togs marken i beslag och

I kustbygderna runt Saxeholm i Arilda höll ett mer

förklarades som Furstlig egenom. Många av

samlat motstånd mot Furstens expansion på att

familjerna vräktes, andra lyckades - i vissa fall

organiseras. Gunlög Abjörnsdotter Ring, den

tack vare adelsfamiljernas förböner - få stanna

främsta av de hövdingar som vägrat ansluta sig till

som livegna landbor. Detta sår i bygden är ännu

Fursten, samlade andra motsträviga - några andra

femton år senare inte läkt.

stormän med följen, men till allra största delen
bönder och annat enkelt folk - till en improviserad

Flera av veteranerna som överlevt återvände

här. Många bönder från Ettingssjöbygden seglade

aldrig hem utan gick till skogs, så småningom

ner för att ansluta sig till kampen där och en tid

följda av flera som blivit hemlösa i de följande

var hoppet högt. Men bondehären led ett

räfsterna. En del slöt sig till de motståndskämpar

förkrossande nederlag i slaget vid Alanäs (i

som så småningom blev kända som Drakfåglarna.

oktober 1135) och skingrades. Furstens segerrika

Ettingssjöbygden har aldrig varit ett starkt lokalt

armé tågade norrut och intog kustbygden i hela

fäste för Drakfåglarna, men det har ofta funnits

Höghede.

enskilda kontakter med folk i trakten.

De överlevande som lyckats ta sig hem fann att de
Furstligas hämnd blev hård när den kom. Alla som

De Furstliga hämnd blev hård när den kom

Gravberget och järngruvan
Gravberget är det största av de berg som tar upp

okänd eller bortglömd ingång i berget där de också

det mesta av norra delen av socknens yta. Förr i

gjorde märkliga fynd: något som liknade järnmalm

tiden fanns en järngruva i berget, men den började

men av en annan sort än den vanliga. När herr

sina och övergavs omkring 1115 (för 35 år sedan).

Magnus fick reda på det lät han påbörja nya

Flera lokalinvånare ägde andelar i berget och

utgrävningar, och mycket riktigt: innan man

kunde kalla sig bergsmän, men när gruvan sinade

tvingades avbryta arbetet för vintern stod det klart

var det slut med det och de tidigare bergsmännen

att det fanns mer malm där. Märkligt nog verkar

återgick till att vara bönder eller lämnade trakten.

det närmast vara fråga om någon sorts
meteoritjärn, en metall som är eftertraktad då den

Även under den tid gruvan var i bruk omgavs den

sägs ha magiska egenskaper.

av mycket skrock och hade ett dåligt rykte. Många
hade förolyckats vid berget, både i gruvan och

I trakten kring Gravberget började rykten snart gå

andra som rört sig där, och det sägs vara de många

om att det som vilade i berget väckts upp på nytt

olyckorna som gett berget dess namn. Gruvråna

och att hemsökelserna snart skulle komma tillbaka

kunde blidkas ibland men var nyckfulla och ibland

– om de inte redan gjort det. Herr Magnus tog lätt

rent fientliga. Än mörkare historier viskades om

på sådant prat och såg stora möjligheter i sin på

förolyckade gruvarbetares hämndlystna vålnader

nytt lönsamma gruva.

och onda ting begravda djupt i jorden.
Den nya gruvans rättsliga status är inte helt
I samband med Furstens räfst och skattläggningen

klarlagd. Tills vidare har herr Magnus låtit driva

av bygden tillerkändes familjen Gadd större delen

det hela privat och tillsatt en egen gruvfogde. Det

av marken Gravberget låg på, men det fick inte

gamla Gravberget var uppdelat i många andelar,

någon större betydelse förrän nu.

men familjen Gadd menar att dessa upphört att
gälla i och med att den gamla gruvan övergavs och
att den nya gruvan är något nytt.

De nya fynden
Det var i höstas som ett par prospektörer från
trakten, tydligen av en slump, hittade en tidigare

S:ta Beras dag - "Vintervända"
Lördagen på lajvet är inlajv S:ta Beras dag. Denna

ångerfulla våldsverkare. I de norra rikena finns det

helgondag, i folkmun känd som vändvinter eller

även en tradition av gamla tankar kring vinter och

vintervända, är en högtid med ett tydligt dubbelt

årstidernas gång.

ursprung. Den firas dock inte lika stort och
formellt som till exempel Väktarnatten, utan det
handlar mer om att man passar på att göra vissa

Legenden om S:ta Bera

saker under dagens gång.

Legenden om s:ta Bera säger att hon var en
våldsam kvinna som levde med ett band av rövare

I länderna på den södra kontinenten firas dagen

i bergen. En dag såg de ett hus som tycktes stort

till åminnelse av S:ta Bera, ett helgon från 700-

och rikt, och de anföll. Efter att de dräpt

talet som beskyddar föräldralösa barn och

människorna i huset och kom till den stora salen

insåg Bera att det inte var någon herregård som

sådden påbörjas. Man bakar också kakor på mjöl

hon antagit, utan ett barnhem. Hon uppfylldes av

sparat från den sista höstskörden, äter en del och

ånger och mindes den Förstes bud: att sätta andras

begraver en del vid fälten. I somliga länder steker

lycka och välgång framför sin egen, och att inte

man istället pannkakor av mjölet; den runda,

våldföra sig på det skapade. Fylld av rättfärdig

gyllene färgen påminner om solen som skiner allt

ånger försvarade hon barnen från sitt eget

varmare.

rövarband och ägnade sedan resten av sitt liv åt att
beskydda och fostra alla de barn som kom till
barnhemmet. Legenden berättar att hennes händer

Vintervända

helade sjuka barn, stoppade blod, rätade ut krokiga

Namnet vintervända (eller, i delar av Thule,

lemmar och stillade fallandesjuka. S:ta Bera är på

vändvinter) kommer sig av att man i de nordliga

grund av sin levnad även helgon för dem som

länderna ser den här dagen som halvvägs igenom

ångrar våldsamma handlingar.

vintern, den dagen då “vintern vänder”. Ritualen
att lysa i husets alla hörn och framför allt att gå

S:ta Beras dag
Helgonets dag står för rening och pånyttfödelse,

igenom, städa och rensa alla förråd tjänar som en
påminnelse om att man måste se till att ha minst
halva vinterns matförråd kvar.

och ses som en dag för att påbörja nya saker. I och
med att S:ta Bera även är en beskyddare av barn

I samband med vårstädningen brukar man också

har det blivit tradition att om möjligt genomföra

se till att ha en riktig stortvätt i anslutning till

dopceremonier den här dagen, även om det

vintervändan. Faktum är att hårt vatten blir något

innebär att man väntar lite längre än vanligt med

mjukare under vintern, så tvättförutsättningarna

dem.

är faktiskt bättre den här tiden på året.

Reningen tar sig inte bara spirituella uttryck, utan

Töväder under vintervändan ses som ett dåligt

kopplas även till praktiska saker som vårstädning

omen, då kommer resterande del av vintern att

och inventering av förråd. Ljus tänds och en

vara sträng och lång. En kall vintervända är

tradition inbegriper att hela huset ska “lysas”; man

tvärtom ett tecken på en tidig sommar. I norra

ska försöka se till att ljuset under dagens gång når

Gedanien och delar av Margholien finns det

in i varenda skrymsle och vrå, skåp och gömma i

historier om att det är Skogsfrun som styr vädret

huset med hjälp av vaxljus, lyktor, dagsljus och så

den här dagen; om hon behöver samla ved för

vidare. Det är en dag när man ser över sina

resten av vintern låter hon det vara en varm och

redskap, släpar ut vintergarderoben i ljuset för att

solig dag, så hon slipper frysa medan hon arbetar.

se vad som behöver repareras eller går en vända

Är det dåligt väder tyder det på att Skogsfrun

över markerna för att överblicka allt inför den

ligger och sover, och då kan man slappna av och

hektiska våren som nalkas; helt enkelt en dag för

vara viss om en mild vår. Andra ordspråk om

att knyta ihop lösa trådar och ta upp nya.

vintervända säger: “Ju stormigare vid vändvinter,
desto vackrare år” eller: “Så länge lärkan sjunger

I de södra länderna sammanfaller S:ta Beras dag

före vintervända, så länge tiger hon dock efter

med förberedelserna inför vårsådden. Där går man

den”.

i procession över fälten och låter barnen bära
välsignade ljus för att välsigna marken innan

Att lajva i Margholien

De stormän och hövdingar som svor Fursten trohet fick behålla och ofta öka sin rikedom och makt

Margholien skiljer sig en hel del från Thules andra

Det här ändrades dramatiskt då Fursten dök upp

länder, för så lite som 17 år sedan var landet en

och under ett par års tid tog kontrollen över

avlägsen bygd vars södra och mellersta delar

Margholien stödd på en kombination av våld och

formellt låg under den gedanska kronan men som

lämpor. Hans regim var till stor del stödd på

de gedanska monarkerna oftast inte brydde sig

legosoldater och lycksökare utifrån, men han

mycket om. I praktiken styrdes de olika folklanden

etablerade också tidigt allianser med flera av de

av lösa allianser av stormän och hövdingar med

gamla hövdingarna och knöt snabbt orcherna och

lokal makt och fria bondemenigheter.

vättarna i norr samt Skymningsstammen till sig.

De hövdingar som svor Fursten trohet och gav

krävs är lojalitet, duglighet och inte allt för

honom sitt stöd fick behålla och ofta utöka sina

ömmande samveten. Den kvarvarande

egendomar och ställning; de som gjorde motstånd

margholiska adeln uppfyller sedan många år dessa

krossades brutalt. Det tog Fursten ungefär två år

krav, de som hade för stor frihetslängtan eller inte

att definitivt etablera sitt välde; sedan dess har det

klarade att göra sin del i att upprätthålla Furstens

gått snart ett och ett halvt decennium och det som

brutala styre är sedan länge utrensade.

en gång var nytt är nu vardag och det finns nu en
generation som inte har några vuxna minnen av

För en del vanligt folk har förändringarna till

Margholien före Fursten.

största del varit en förlust, pålagorna är ofta hårda
och även om det inte längre finns något hot från

Furstens styre är hårt och de som inte följer lagar

rövarband och liknande så är straffen hårda och

och diktat hanteras brutalt, många förut fria

många har som sagt förlorat sin frihet och blivit

bönder, de som inte var tillräckligt rika, eller kom i

livegna. För de som är kvar är den tillvaro de lever

onåd, har blivit livegna antingen under Fursten

i det nya normala och ingen under 25-30 har

själv eller under Furstetrogna adliga jordägare.

mycket minnen av något annat. Även här gäller

Men samtidigt råder också stabilitet och ordning,

dock att de som hade svårast att anpassa sig sedan

har man bara rätt tillstånd kan man resa säkert på

länge blivit utrensade eller flytt, antingen till andra

de vägar som numera knyter samma det tidigare

länder eller för att leva som fredlösa. Den enda

väglösa landet, de härjande band av rövare,

verkligt betydande grupperingen bland de

vildfolk och nattfolk som förr gjorde resor osäkra

sistnämnda de som slöt sig till motståndsrörelsen

är numera borta - eller rättare sagt, de har blivit en

Drakfåglarna.

del av Furstens statsapparat och lämnar de som
står under hans beskydd ifred.

Synen på övriga folk och kulturer i Thule är
blandad, nedan följer typiska attityder bland olika

För alla utlänningar som anlänt är Furstendömet

samhällsskikt.

en chans att börja om eller påbörja en karriär som
inte var möjlig någon annanstans. På ett sätt är
Furstendömet en meritokrati; ingen frågar vem du

Civilbefolkningen

är vad du kommer i från, frågorna handlar om vad

Vid det här laget har man varit i krig i över ett

du kan göra för Fursten och om du har rätt

decennium, krigslyckan har varit blandad, stora

kombination av lojalitet, kompetens och rymligt

framgångar har följts av motgångar och kriget

samvete. För akademiker finns möjligheten att

verkar inte som det ska ta slut på länge. Samtidigt

studera ämnen som inte är tillåtna på andra

har den unga generationen egentligen aldrig

platser.

upplevt något annat, den som nu är 30 hade precis
blivit vuxen när kriget bröt ut och den som är 20

För den besuttna samhällsklassen har

har inte många minnen av ett land som inte är i

förändringarna i stort sätt gått på ett ut, de har

krig.

förlorat mycket självständighet och fått mycket
mer skyldigheter än de hade tidigare men i

Bland civilbefolkningen finns en krigströtthet men

gengäld har de mycket stabilare liv och den

man ser inget realistisk möjlighet att krigets ska ta

Furstliga byråkratin och krigsmakten har öppnat

slut. Man är också mycket osäker på hur livet

karriärvägar som tidigare inte fanns vilket gett

skulle bli om Fursten föll. Visserligen brukar både

möjligheter till alla yngre söner och döttrar som

utländska fiende styrkor och Drakfåglar anstränga

inte haft mycket till arv att räkna med. Allt som

sig för att deras räder i Furstendömet inte ska

drabba civilbefolkningen. Ministeriet anstränger
sig hår för att framställa detta som medveten

Margholien är som synes en lite speciell miljö att

propaganda från fiendens sida och att det skulle bli

lajva i efter som ett tydlig egenskap hos alla

annat om Alliansen verkligen skulle segra.

Margholiska (icke fredlösa) roller är att de måste
till minst klara av att framstå som Furstetrogna,

Trots alla ansträngningar så blir det ändå

alla andra agendor och lojaliteter måste hållas

kännbara konsekvenser när en fiende styrka drar

dolda. Det här innebär att man i alla fall på log nivå

fram, skador och dödsfall går inte att undvika och

offentligt måste klara av att uppvisa åtminstone en

det blir dryga extra dagsverken med reparationer

viss likgiltighet för andras lidande och på

när striderna väl lagt sig. Misstänker man

medelhög nivå och uppåt måste man klara att

dessutom att det döljer sig kollaboratörer bland

driva Furstens agenda utan någon hänsyn till hur

den lokala befolkningen kan man vänta sig hårda

det drabbar andra. En annan aspekt är att

eftersökningar och repressalier från den Furstliga

Margholien är att alla har sin plats i hierarkin, det

ordningsmakten. Av den här anledningen löper

medför att det inte finns något behov för status

motståndskämpar och fientliga agenter alltid en

roller och gå runt och markera sin status mot folk

risk att bli förråda.

på lägre nivå. Statuskonflikter ligger i stället
medan folk på ungefär samma nivå som försöker ta
sig uppåt i karriären.

Hierarkin
De flesta från enkla soldater till lärda magiker har

Samtidigt är Margholien också ett samhälle i

Fursten att tacka för sin karriär och faller Fursten

ständig konflikt, med ökande och skavande klyftor.

har de inget annat och dessutom kan de mycket väl

Samhället har blivit påtagligt mer hierarkiskt och

riskera att bli omilt behandlade av segrarna. De

skiktat och maktapparatens möjlighet till förtryck

flesta av de här är därför i grund och botten lojala

mycket hårdare. Motstånd krossas gång på gång,

mot Furstendömet även om en och annan högre

men det står alltid upp på nytt.

upp kanske har en egen agenda vid sidan av.

Arbetande bonde

Social status och etikett
Furstendömet Margholien är ett starkt hierarkiskt



och ojämlikt samhälle. För att ge en snabb
överblick över vilken social status olika personer i
Furstendömet har i förhållande till varandra
bifogar vi följande tabell. Folk på samma rad i
tabellen kan betraktas som ungefär jämbördiga.
Status ges ett numerärt värde av rena



åskådlighetsskäl; 0 är ”normal” status.
Observera också följande:

Tabellen ger status ur mänskliga invånares
synvinkel. Individer av främmande folk,
mänskliga och andra, uppfattas ofta som en
eller två nivåer lägre än de formellt sett har på
grund av misstänksamhet och fruktan. Det är
fullt möjligt för enskilda individer att bli
accepterade och vinna gott rykte, så låg status
för en sådan grupp är ingenting absolut.
Som framgått är gränserna flytande och många
faktorer spelar in. En karaktär som är mycket
rik, eller har gott rykte av ett eller annat skäl,
kan i praktiken räknas som om hon har högre
status.

/
Nivå

Status

7

Fursten

6

Furstens närmaste: de högsta ämbetsinnehavarna – generalerna, Förste Ministern, Nestor,
Praetorn m fl.

5

Höga ämbetsmän och befälhavare över stora områden, t ex prefekter.

4

Högre tjänstemän med kontakter uppåt; högre stabsofficerare; de rikaste och mäktigaste av den
gamla adeln.

3

Ståthållare, fältofficerare, andra mellanhöga tjänstemän, landägande adel

2

Kompaniofficer, fogdar och liknande tjänstemän, lågadel

1

Underofficerare, förmän, rika borgare, lärda, präster

0

Fria bönder, hantverkare, soldater

-1

Humiliorer: livegna bönder, torpare, drängar, pigor, etc

-2

Trälar, lösdrivare

-3

Fredlösa

De grupperingar som lämnats vid sidan om den
här framställningen är fr a de magiska: Kollegiets

Rödkåpornas är Mästare – prior – syster/broder –

arcuriska magiker och ordenssällskapet

studiosus – aspirant.

Consangvinei Principis, ”Rödkåporna”. Dessa har
en strikt intern hierarki, men står något vid sidan

Man är normalt hövlig och respektfull mot alla som

om den världsliga och kan inte enkelt passas in i

har högre status än man själv, ofta även mot de

den. Vilken ”nivå” en kollegiemagiker eller

med lägre men man håller i de flesta fall noga reda

Rödkåpa bär upp och bemöts med i kontakt med

på statusskillnaderna. Det margholiska samhället

andra beror mycket på sammanhanget, men den är

var långtifrån jämlikt före Furstens tid, men det

alltid högre än 0.

har blivit mer utpräglat och utstuderat hierarkiskt
under hans välde.

Kollegiets interna hierarki är (uppifrån och ned):
Magister – magus – adept – lärjunge.

"Herre" eller "min Fru". Unga och ogifta adliga
benämns "junker / jungfru (förnamn)".

Tilltal





Vanligt folk tilltalas med förnamn, om namnet
är känt. Man använder normalt "du",
alternativt "han" eller "hon". Äldre personer
kan också hälsas med "far" eller "mor".



Borgare, särskilt hantverksmästare, och
yrkesmän kan tituleras med "mäster".
Personer med status 2 eller högre tituleras
med "Herr / Fru (namn)", alternativt bara

Vanliga präster tilltalas med "Fader" eller
"Moder", inbördes med "broder" respektive
"syster". Munkar och nunnor inom någon av
ordnarna tilltalas "broder" / "syster".



Personer som har en titel – vanligt inom den
Furstliga hierarkin – tilltalas gärna med den.

Nestor och hans följe hälsas välkommen till Högmyren
av dåvarande frijarl Malva Erenskiöld

golvet, hela tiden med rak rygg. En överordnad
kan artigt buga för en underordnad, då är
bugningen oftast kort och avmätt.

Hälsning




Den traditionella hälsningen bland Ljustrogna
i Margholien liksom i grannländerna är orden
”Ljusets frid” i kombination med en bugning
eller handslag (se nedan). I Furstendömet har
dock den ursprungligen militära
Furstehälsningen blivit dominerande särskilt
inom krigsmakten och ämbetsverken som ett
synligt tecken på personkulten av Fursten. Den
består i att man slår sig för bröstet ovanför
hjärtat med höger knytnäve och säger ”Hell
Fursten!” Hälsningen är i allmänt bruk inom
den Furstliga hierarkin och uppmuntras även
bland vanliga medborgare, men är inte
påbjuden i lag.
Bugningen är den vanliga hälsningsrörelsen
mot en jämbördig eller överordnad. Den kan
variera från en kort nick till en djup bugning
eller nigning. En särskilt högtidlig bugning går
till så att man går ned på vänster knä, med
högra knät böjt och vänstra nästan ned i




Handslag kan ske antingen med bara höger
hand eller med fattning av båda varandras
händer. Det kan vara en något familjär
hälsning mellan ungefär jämbördiga personer
(men är mindre vanligt än bugningen) eller en
bekräftelse på en affär.



Familj och nära vänner kan hälsas med en
omfamning.

Stå och sitta




Om en högre uppsatt person kommer in
reser man sig och står tills denne satt sig
eller gett tecken att det går bra att sitta.
När ett sällskap samlas står man och
sätter sig först när värden ger tecken till
detta.
Om man rör på sig medan sällskapet i
stort sitter – vilket är helt i sin ordning –
hälsar man värden och den högst uppsatte
(om dessa inte är en och samma) när man
reser sig. Normalt räcker det med en enkel
bugning.

Skålar




När man utbringar en allmän skål begär
man ordet och förklarar kort vad man
ämnar dricka för, varpå man utropar t ex
"Furstens skål!" Alla instämmer genom att
höja sina bägare och svara "Fursten!" Om
man skålar för en närvarande person
vänder man sig mot denne.
Den första skålen vid en högtidligare
middag eller festlighet skall alltid tillägnas
Fursten.

Vid en mer privat skål möter man vederbörandes
blick, höjer bägaren och gör en tyst hälsning. Sedan
dricker man och ser varandra i ögonen.
Iasmina di Verenza, Förste Ministerns
sekreterare

Händelser senaste året
Tidslinjer
Se till att börja med de här mer översiktliga tidslinjerna på hemsidan:




Tidslinje över kriget, år för år
Tidslinje över kriget år 1149
Tidslinje över kriget år 1150

Mer utförliga texter om strandhugget mot S:t Egils hamn och striderna om Ravnsmark kommer att komma
ut till de vars roller var mer eller mindre involverade.

Drakfåglarnas räd mot Griftedal
Det Furstliga angreppet på Ravnsmark i december

fördröja dem så långt det gick. Fienden ryckte fram

misslyckades som sagt; den styrka som försökt gå

längs Mörknan; om de skulle få avancera ostört

in från Griftedal slogs efter hårda strider tillbaka

skulle de nå Griftedal på tre-fyra dagar.

vid Baggvallen och befälhavaren, överste Adler,
stupade i stormningen. Återstoden av styrkan föll
tillbaka mot Griftedal där de gick i vinterkvarter.
Snart kom också rapporter om att även anfallet
från Högmark, trots inledande framgångar, slagits
tillbaka. Man tvingades ge upp vinteroffensiven
och nöjde sig med att hålla starka garnisoner vid
gränsposterna.
Omkring en månad, inklusive Väktarnatt och nyår,
förflöt i relativt lugn. Rebellerna verkade hålla sin
sida av gränsen starkt befäst men höll sig på sin
kant.
Under januari verkade de börja samla trupper på
nytt vid sin gränsfästning Baggvallen och mot
slutet av månaden ryckte de plötsligt fram och gick
över gränsen. Rebellarmén - som till stor del
verkade bestå av förstärkningar från de allierade
rikena söderut - såg ut att vara över tusen man
stark och den Furstliga gränsgarnisonen (förstärkt
till ett par hundra) tvingades falla tillbaka och

Vapen och märken som fördes i rebellarmén

Drakfåglarnas

Drakfåglarnas

Högmarks

Arosias

Arosisk

fana

fälttecken?

fälttäcken

fälttecken

befälhavare?

Larmet gick och vårdkasarna brann snart i hela

tillfångatogs men många lyckades ta sig ut och tog

Höghede. Generalmajor Severa gav order om att

sin tillflykt till skogen nordväst om staden. Elden

ställa såväl vinterkvarterade trupper - inklusive

hade kommit lös under oredan - oklart om det

större delen av Svartstenslegionen med auxilia - på

skett med avsikt eller inte - och spred sig snabbt,

fötter som att frälset i Höghedet skulle mobiliseras

så att släcka eldsvådorna blev det mest akuta.

med sina hirder och landvärn för invasionsförsvar.
I de tätt skogklädda gränsbygder som Drakfåglarna

En del av Ministeriets högkvarter och flera förråd

ryckte fram genom förberedde lokalbefolkningen,

hade plundrats; såväl en del värdefulla dokument

under överinseende av den retirerande

som en del vapen, mat och andra resurser hade

gränsgarnisonen och med varierande grad av

fallit i plundrarnas händer. Annars visade sig inte

entusiasm, bråtar och skansar längs skogsvägen

förlusten av liv och egendom så omfattande - mest

för att sinka dem.

skada på bådadera skedde genom elden, då flera
boningskvarter brann ned.

Rebellerna verkade, visade det sig, inte ha så
bråttom. Efter att ha jagat undan gränsgarnisonen

De fångar som tagits - en blandning av fredlösa

saktade de in och ryckte framåt, obevekligt men

margholiska Drakfåglar och bondesoldater från

sakta och mycket metodiskt. Lika metodiskt, men

Högmark - förhördes ingående och brutalt, men

mer skyndsamt, gjorde de Furstliga sig redo att

man fick inte mer ur dem än att de kommit från

möta hotet. Severa och säkert fler misstänkte att

Ravnsmark i små grupper och återsamlat sig nära

det var något lurt med det hela - ett rakt öppet

Griftedal inför anfallet.

anfall mot Griftedal vore rena självmordet. Men
vad hade de i kikaren?

Till motattack
Severa och de andra Furstliga befälhavarna såg till

Räden mot Griftedal

att inte låta sig gripas av panik. Skogsvana
auxiliaförband skickades att förfölja de flyende

Ett par nätter efter att rebellerna satt sig i rörelse

rebellerna i skogen medan Svartstenslegionen och

från Ravnsmark gick larmet i själva Griftedal,

andra mobiliserade trupper gjorde sig redo för

Margholiens huvudstad. En betydande grupp

framryckning - men Severa avancerade inte genast

angripare - kanske 50 eller kanske flera hundra,

mot rebellernas huvudstyrka utan höll

ingen visste säkert i mörkret och oredan - hade på

ställningarna. Om de faktiskt menade allvar med

något sätt lyckats ta sig in i staden och när de

sitt anfall hoppades hon dra dem så långt från sin

upptäcktes utbröt kaotiska strider mot stadens

bas som möjligt. Hon lät däremot skicka smärre

garnison. Flera av inkräktarna dödades eller

skurar av spejare och lätta trupper mot

rebellarmén, dels för att hålla koll på deras

I Höghede förblev beredskapen hög. De flesta av

rörelser och dels för att försöka ta sig förbi dem

styrkan som slagit ut räden mot Griftedal hade

och sinka eller rentav avskära deras reträtt.

kommit undan; tydligen hade de delat upp sig i
små grupper på nytt och spritt sig åt olika håll, en

Bluffen var synad och efter att ha först saktat in

del tillbaka mot Ravnsmark, en del till gömställen i

och sedan stått still någon dag började rebellarmén

Margholien. Lokala trupper, inklusive de

retirera tillbaka mot Ravnsmark. Severas

mobiliserade landvärnen, har jagat och patrullerat

förtrupper sinkade och försvårade deras reträtt så

efter sådana fientliga eftersläntrare och gör så

mycket som möjligt, men de kunde med ganska

fortfarande, ett par veckor efter räden.

små förluster återvända till Ravnsmark.

En del av familjen Gadds väpnade följe vid mobiliseringen

Ytterligare bakgrund
Detta är fördjupningstexter om sådant som kan bli viktigt för vissa på lajvet.

Den Furstliga administrationen och förvaltningen
Artikeln har tidigare publicerats på lajvets hemsida.

Den Furstliga administrationen har lånat
inspiration från flera historiska förebilder, främst

Fursten är Margholiens enväldige härskare men

Sverige under stormaktstiden och det senare

styr riket genom ett antal huvudsakliga

romarriket.

ämbetsverk eller "råd". De beskrivs översiktligt
här: Om den Furstliga förvaltningen och

Den Furstliga förvaltningen har inneburit många

ämbetsverken. Den här artikeln beskriver den

radikala nyordningar. Den civila förvaltningen är

civila administrationen och förvaltningen.

skild från den militära och är mycket större till
omfattning och ambition än i grannrikena.

Översikt över den Furstliga hierarkin

Territoriella indelningar


Sedan före Furstens tid var Margholien och
Talvala indelat i ett antal halvt självständiga s
k folkland (ungefär motsvarande landskap). I
Margholien fanns också sedan gammalt en
indelning i tingslag (områden med gemensamt
ting och lagläsare) och socknar (områden med
samma kyrka). Varje folkland innehöll 1-4





tingslag och ett tingslag kunde omfatta upp till
ett dussintal socknar, ibland mer.
Under Fursten har territoriet delats in i ett
antal distrikt, som huvudsakligen men inte helt
följt de traditionella indelningarna. I
Margholien motsvarar distrikten ungefär de
gamla tingslagen. I Talvala är de större och
varje distrikt motsvarar ett folkland.
Folklanden finns kvar men har inte i sig någon
formell betydelse under Fursten.

Förvaltningsprinciper i stort



Den civila administrationen är som sagt skild
från den militära. (Se nedan.)
På varje nivå ned till ståthållare är
förvaltningen i princip indelad på kansliet, som
sköter allmän expediering och administration,
och skattkammaren som sköter ekonomi och
finanser.

Lokal förvaltning: ståthållare och
fogdar



Varje distrikt lyder under en ståthållare, som
är Furstens ställföreträdare i distriktet.
Ståthållarens uppgift är först och främst att
driva in skatter och uppbörder och överlämna
dem till Fursten, men hen svarar också för att
upprätthålla lag och ordning i sitt distrikt.





Ståthållarens kansli leds av en sekreterare och
skattkammaren av en bokhållare.
Under ståthållaren lyder också ett antal fogdar
som sköter indrivningen av skatter och
uppbörder.
Ståthållaren ansvarar (om hen inte lyder
under en prefekt) i princip direkt inför Fursten
men i praktiken inför Ministeriet.

Regional förvaltning: prefekter




I somliga fall grupperas ett antal distrikt
till en provins som lyder under en prefekt.
Prefekten har befogenheter och ansvar
som en ståthållare men för hela provinsen.
Det Furstliga Talvala bildar en provins,
liksom det ockuperade Högmark.

Översikt över Ministeriets och den civila administrationens hierarki


Central förvaltning: Ministeriet
Ministeriet är det ämbetsverk som sköter den
övergripande administrationen i Furstendömet.
Ministeriet gör t ex sådant som att:





Fatta beslut och utfärda regler om hur
saker och ting ska skötas.
Samordna rikets resurser.
Tillsätta administrativa poster och
övervaka hur de sköts.
Samordna de andra Furstliga
ämbetsverkens/rådens verksamhet.



Bevilja och tillföra resurser till samtliga
grenar av hierarkin.

Särskilt det sistnämnda ger Ministeriet en
nyckelroll och stor makt i Margholien och Förste
minister Egil Örnklo kan nog med visst fog sägas
vara den mäktigaste i riket näst efter Fursten.
Fursten har som enväldig härskare fullständig
vetorätt men har hittills sällan utnyttjat den.
Ministeriet består huvudsakligen av två
ämbetsverk:
 Kansliet: utrikesärenden, allmän
expediering och administration. Leds av
en kansler.
 Skattkammaren: ekonomi och finanser.
Leds av en skattmästare.
De två verkens arbete samordnas av Förste
ministerns personliga stab, som är ganska
omfattande. Det är inte ovanligt att enskilda flyttas
från en avdelning till en annan vid behov.

Under de båda verken finns diverse
underavdelningar. Dessa har vi inte fullt ut kartlagt
och det går att hitta på nya vid behov. Till exempel:
Under Kansliet:
 Klerkämbetet: Tar fram officiella
dokument för godkännande, som Furstliga
påbud och utnämningar. Tjänar också som
centralt arkiv.
 Korrespondensämbetet: Tar emot och
svarar på brev och skrivelser; sköter
utrikes representation; samt centrum för
tolkar och översättning.
 Upplysningsämbetet: Sysslar med
propaganda och censur. Eventuellt
underavdelning till
Korrespondensämbetet?
Under Skattkammaren:
 Bergsämbetet: Leder och kontrollerar
gruvnäring och metallförädling i riket.
 Domänämbetet: Förvaltar och tar upp
inkomster från kronojorden, dvs den mark
som är Furstens egendom.
 Handelsämbetet: Behandlar handel
(särskilt utrikes), sjöfart och industri.

Ministeriet och dess ämbetsverk

Landgrevar
En särskild sorts hög funktionär under Ministeriet
är de s k landgrevarna, vars titel kanske kan
framstå som lite missvisande. De tillsätts för
begränsad tid och ska under den tiden övervaka
och samordna verksamheten i sitt område.
Området omfattar flera distrikt men oftast inte en

Civil och militär makt i
Margholien
Furstens civila administration är skild från den
militära. I princip har alltså civila
befallningshavare - prefekter, ståthållare och
fogdar - inget militärt befäl och tvärtom. Det är i
praktiken en sanning med viss modifikation.

hel provins. De har ingen beskattnings- eller
domsrätt men lyder direkt under Ministeriet och
bemyndigas ofta att leda eller samordna uppdrag
där flera grenar ska samverka. Vintern 1150-51
finns fyra eller fem landgrevar i Margholien och
Högmark och ytterligare några i Talvala.

Egna styrkor: Civila befallningshavare har rätt att
hålla livvakter och liknande. Normal ordning är att
garnisonstrupperna i området svarar för att hålla
med en sådan livvakt, men de som föredrar det och
har råd - och/eller tvivlar på truppernas lojalitet kan leja egna livvakter på egen bekostnad. Hur

Transportbrigaden

många de har rätt att resa omkring med normalt

Transportbrigaden är ett militärt förband som står

beror på ställning (så att ingen ska ha möjlighet att

under Ministeriets myndighet. Det är först och

bygga upp privatarméer).

främst en trängkår som ombesörjer och skyddar
transporter av förnödenheter, i första hand till

Fogdar och liknande har motsvarande rätt att ha

Furstens arméer i fält. Vid behov kan soldater

beväpnade tjänare, s k fogdesvenner, som

härifrån också agera livvakter eller eskort till

personskydd och för att hålla ordning.

Ministeriets funktionärer (ibland i kombination
med andra uppgifter). Transportbrigaden är
långtifrån något elitförband då det inte är

Garnisonstrupper: Om en ståthållare eller fogde

frontstridande, men den har utmärkt underhåll

behöver mer vapenmakt än för normalläget måste

och utrustning.

hen ta stöd av de reguljära Furstliga trupper som
finns förlagda i hens område.
Normalt ingår det i en garnisonskommendering en

Bergsbruk: bergmästare,
patroner och bergsmän






De flesta gruvor drivs av bergsmän och kvinnor som privat äger en andel i gruvan.
Dessa är alltså civila och inte Furstliga
funktionärer.
Vid varje berg och bruk finns en patron
som övervakar verksamheten, tar upp
kronans inkomster och skatter mm. De
motsvarar ungefär fogdarna.
Ett antal berg, bergsmän och patroner
lyder under en bergmästares tillsyn och
denne svarar i sin tur inför Ministeriet, fr a
då Bergsämbetet.

instruktion om vilka skyldigheter, rättigheter och
uppgiften truppen har gentemot den civila
myndigheten. Garnisonstrupper fungerar t ex
regelmässigt som förstärkande ordningsmakt vid
behov och svarar som nämnts för att förse
myndigheten med nödvändigt skydd. De fortsätter
att lyda under sina egna befäl.
Om den civila befallningshavaren begär insatser av
trupperna utöver vad rutininstruktionen stadgar
måste det godkännas av den militära befälhavaren
i området.

Heraldik och symboler i Margholien
Se till att börja med den nya grundläggande

kungarikena. Märken används i större

artikeln om heraldik i Thule:

utsträckning.

http://thulekampanjen.se/kampanj/varlden/liveti
norden/heraldik.html

Alla adelspersoner i Margholien har rätt att ha ett
heraldiskt vapen; normalt samma som resten av
ens familj men i fall av nyadlade kan man ta sig ett

Heraldiska vapen

nytt. Vapnen används fr a i civila och privata

I Margholien liksom i grannrikena är heraldiska

sammanhang; personliga sigill, banér för att

vapen igenkänningstecken i form av en

symbolisera ägande eller närvaro, etc. Däremot har

vapensköld. De används i första hand för att

heraldiska vapen och banér inte så stor betydelse i

symbolisera adliga släkter och personer, men även

den militära heraldiken som i de norra

t ex städerna har vapensköldar. Heraldiska vapen

kungarikena (se nedan).

har dock inte fullt så stor betydelse som i de Norra

Kända släkt- och personvapen

Förste minister

Simon Ormhane

Frijarl Vigdis

Frijarl Anira

Greve Vintersorg

Egil Örnklo

Prefekt över

Huset Grane

Huset Erenskiöld

av Ek

Huset Ulfsax

Huset Björn

Huset Lejonklo

Talvala

Huset Gadd

Huset Vråk

Stadsvapen

Griftedal

Strand

Norrhamn

Klippeport

Märken
Den form av heraldik som har desto större betydelse och användning i Margholien är
vad vi kallar märken (det som på engelska kallas badge), som används för att beteckna
bokstavlig och bildlig tillhörighet. Se Heraldik i Thule för mer om märken.
Ett märke kan vara personligt, men de viktigaste märkena i Margholien är de som
representerar en institution eller organisation. Märken kan, lika väl som heraldiska
vapen, användas på banér och fanor.
Furstekorset
Det absolut mest kända och vanligt förekommande märket i Margholien är naturligtvis
Furstens märke, det sexarmade korset. Det används dels genomgående i militär heraldik (se nedan), dels
av alla i Furstlig tjänst. Det kan t ex förekomma på armbindlar, bältesvimplar, applicerat eller broderat på
kläder eller som metallsmycken eller -märken. I typiska fall framställs Furstekorset i vitt på svart botten,
men det är som sagt inte en del av märket i sig.

Andra kända märken i Margholien

Ministeriet

Rättsrådet

(Obs: märken behöver inte vara i silhouett som de

Kollegiet

Vakande Ögat

Rättsrådet: En balansvåg.

framställts här. De kan lika gärna framställas i färg
eller t ex gjutas i metall.)

Kollegiet (Collegium Arcurum Principis): En
liksidig triangel med spetsen nedåt innesluten i en

Ministeriet: En rovfågelsklo som griper om ett

cirkel. Om möjligt framställs cirkeln dubbel.

klot (egentligen ett mynt).
Vakande Ögat: Ett öppet öga.

Militär heraldik

Legion

Färg

Symboldjur

Personliga heraldiska vapen används betydligt

Legio I Corvus

Röd

Korp

mindre i Furstens krigsmakt än i grannrikenas. I

Legio II Serpens

Blå

Orm

det avseendet (liksom i många andras) liknar

Legio III Canis

Grön

Hund

Furstens armé mer en tidigmodern eller antik här

Legio IV Verres

Vit

Vildsvin

än en medeltida.

Legio Obsidia

Purpur

-

(Svartstenslegionen)
Gemensamt fälttecken för hela Furstens krigsmakt
är Furstens märke, det sexarmade korset. Alla som

Fanor: Varje regemente och kompani i en legion

strider för Fursten ska bära ett Furstekors synligt

har sin egen fana. Alla kompanifanor i samma

någonstans. Furstekorset är i allmänhet vitt, och

regemente ser likadana ut i grunden och särskiljs

krigsmaktens färg framför allt svart. I alla grenar

av nummer och ibland detaljer.

av krigsmakten förekommer svarta fanor och
sköldar med vita Furstekors.

Auxilian
Legionerna

Auxiliaförbanden är i allmänhet mindre enhetligt

Legionerna är de mest enhetligt utrustade

utrustade än legionerna och har också i de flesta

förbanden. Alla legionärer bär svarta

fall en mindre utvecklad militär heraldik. Enskilda

vapenskjortor med ett vitt Furstekors över hjärtat;

förband har ofta egna symboler, färger och

sköldarna är normalt svarta med det vita

liknande som kombineras med Furstens på fanor

Furstekorset. De fyra numrerade legionerna

och liknande, men det är oftast inte lika

brukar ha legionsnumret anbringat i svart mitt i

systematiskt genomfört som i legionerna.

korset både på vapenskjortor och sköldar.
har i allmänhet inte lika reglerade och utvecklade
Svartstenslegionen, Furstens rörliga reserv och

system. Enskilda förband kan ha egna symboler

elittrupp, har inget nummer utan i stället ett svart

eller färger som kombineras med Furstens på

torn mitt i korset som symbol.

fanor, men det är oftast inte lika systematiskt
genomförbart. Vissa förband har dock en mer

Varje legion har en färg, och i de fyra numrerade

utvecklad militär hierarki. Till exempel:

ett totemdjur, associerad med sig enligt nedan.
Färgerna används gärna i olika detaljer i kläder
och utrustning, samt på förbandsfanor.
Förband

Symbol på sköldar och fanor

Järnnäveregementet

Furstekorset överlagt med en pansrad knytnäve i mitten

Marinregementet

Furstekorset ombildat till ett ankare nedtill

Transportbrigaden

Furstekorset överlagt med ett vagnshjul så att korsarmarna bildar ekrar

Järnnäve-

Marin-

Transport-

Domedags-

regementet

regementet

brigaden

gardet

Extraordinarii

egna vapensköldar och färger och utrustar gärna

Domedagsgardet, Furstens livvakt, bär

sina hirder i livréer i samma färger. De här privata

Furstekorset överlagt med en dödskalle, ibland

trupperna används normalt bara för just vakt- och

också med individuella detaljer.

polisuppdrag på herrens egen mark, samt för att
leda lokalförsvar i händelse av invasion eller räder.

Mer irreguljära eller tillfälligt anslutna förband har

Vid sådana tillfällen ska de också bära

sina egna fanor och symboler, men bär

Furstekorset som fälttecken.

Furstekorset som gemensamt fälttecken.

Frälset
Till skillnad från i grannrikena spelar inte
adelsuppbådet någon central militär roll i
Margholien. Se Adel i Furstendömet. Jordägande
adel har dock rätt och skyldighet att rusta sig
själva och små väpnade följen för att skydda och
hålla ordning på sina egna ägor. Dessa bär sina

Ett särfall är den Furstliga Adelsfanan, det
kavalleriregemente som underhålls av den
sköldpenning adeln betalar i stället för att göra
rusttjänst. Det är ett reguljärt legionsförband men
alla officerarna och flera av ryttarna är adliga,
många av dem gammalmargholisk adel.
Officerarna i Adelsfanan har rätt att föra sin egen
vapensköld som en hjärtsköld, en liten sköld i
mitten, över Furstekorset.

Välkommen till Gravberget!

