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Landet Althany och Utmarkerna 
Althany är betydligt mindre än Varvaroi, både till yta 

och folkmängd.  (Althanys ca 4-5 miljoner invånare är 

inte i närheten av Varvaroi som tros ha ca fyra 

gånger så många.) De båda länderna skiljs åt av en 

enorm, stenlagd kanal, byggd av De gamla innan de 

lämnade kontinenten och med ett stort antal mindre 

befästningar på den varvarosiska sidan. Kanalen har 

sedan många år tillbaka varit en extremt betydelsefull 

handelsled då den ger Althany tillgång till de oerhört 

viktiga marknaderna i vid Trerikssjön i det 

varvarosiska hertigdömet Castonne. Det senaste året 

har handeln drabbats hårt av blockad och krig, men den har nu sakteligen 

börjat komma igång igen – även om resorna längs med den anses som 

väldigt riskabla då ingen vet när Varvaroi kan tänkas försöka lägga hinder i 

vägen igen. 

Althany koloniserades av De gamla långt senare än Varvaroi och kanalen var 

ursprungligen menad både som en transportled och som ett skydd mot de 

okuvade stammarna på andra sidan. Med tiden blev dock även altharierna 

assimilerade i De gamlas imperium, som till sist sträckte sig ända bort till 

gränsfloden mot det som idag går under namnet Utmarkerna. 

Bönderna  

Till skillnad från Varvaroi är livegenskapen inte särskilt utspridd i landet utan 

merparten av invånarna är självägande bönder. Detta har dock en baksida 

då invånarna förvisso må vara fria och relativt självständiga men de har 

samtidigt även friheten att svälta då den althariska adeln inte har samma 

urgamla skyldigheter att ta hand om sina underlydande i tider av hungersnöd 

som deras Varvarosiska motsvarigheter har. De flesta althariska bönder 

arrenderar sin mark av den lokala greven eller grevinnan i utbyte mot skatt 

och/eller dagsverken. De helt självägande bönderna betalar istället till kronan 

med hertigdömet som mellanhand. 

En annan sak som tydligt skiljer den althariska bondeklassen från de 

varvarosiska livegna är att sedan ca fyrtio år tillbaka är samtliga vuxna 

bönder och borgare enligt lag ålagda att äga egna vapen samt att öva 

bågskytte minst två timmar i veckan, något som numera oftast ses som en 

trevlig tradition där hela byn samlas, övar och umgås socialt även om lagen 

ursprungligen härstammar från de många fejderna med utmarkingarna. 
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Bönderna i Althany har dock ett stort problem: Riket är oerhört överbefolkat 

och det har börjat bli allt svårare att försörja sig. Gården ärvs traditionellt av 

det äldsta barnet och hittills har det vanligaste varit att småsyskonen bor kvar 

på gården och hjälper till med driften, får en bit land avstyckat från ägorna för 

att själva kunna överleva, bryter ny mark i utkanten av byn eller fokuserar på 

skötseln av kreatur på byns allmänning. Den senaste generationen har dock 

de flesta av ägorna blivit så små genom den ovan nämnda avstyckningen att 

det till slut inte längre är möjligt att kapa mer av marken utan att själv svälta. 

På samma sätt är i princip all odlingsbar mark nu upptagen och 

allmänningarna har stadigt krympt samtidigt som allt fler behöver tillgång till 

dessa betesmarker. Det är detta som nu ligger bakom det senaste beslutet 

att uppmuntra fattiga althariska bönder att flytta till de glest befolkade 

utmarkerna. 

Handeln  

Åkermarkerna är, bland annat på grund av det något kallare klimatet, inte fullt 

lika bördiga som i Varvaroi och som tidigare nämnts är det numera så svårt 

att få markens avkastning att räcka till att småsyskonen ofta lämnar hemmet 

tidigt för att söka lyckan på annat håll. Fåruppfödningen är ett kraftigt utbrett 

komplement till jordbruket och ullexporten till Castonne står för både en 

majoritet av rikets handel och en stor del av kronans intäkter. Det vanliga 

tillvägagångssättet är att kringresande handlare åker runt och köper upp 

ullen från byarna som de sedan fraktar med båt längs de många floderna till 

någon av landets stora kuststäder där den sedan stuvas om till större fartyg 

som sedan passerar genom kanalen på sin väg till marknaderna vid 

Trerikssjön i Castonne. Ullhandeln befinner sig dock i en mindre kris just nu 

p.g.a. de allt mindre allmänningarna i byn där fåren kan beta, samt effekterna 

av det senaste årets krig och blockad. 

Utöver de många handlarna och deras anställda har landet också många 

skickliga hantverkare i städerna. Särskilt de som arbetar med trävaror såsom 

snickare, tunnbindare, träsnidare samt båg- och pilmakare har ett gott rykte 

internationellt. 

Kyrkan och prästerskapet  

Landet har historiskt sett haft en betydligt lugnare relation med kyrkan än vad 

Varvaroi har haft, om vi bortser från incidenten år 948 då den gamla 

regentfamiljen exkommunicerades. Kyrkan kan därför istället lägga stor tid åt 

sitt missionerande i utmarkerna, vilket tidigare har gått väldigt motigt, men 

som på senare år har fått ett aningen bättre resultat tack vare ett metodskifte 

mot en något lugnare och vänligare framfart. Det är uppenbart att den 

utmarkiska grenen av kyrkan numera planerar att omvända provinsen i ett 

par generationers perspektiv snarare än ett fåtal år. Befolkningen i resten av 

Althany är dock definitivt omvända sedan många år tillbaka. 
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Det finns dessutom fortfarande en hel del outforskade lämningar från De 

gamla uppe i de althariska och utmarkiska bergen, vilket gör att kyrkan med 

jämna mellanrum skickar nya expeditioner dit för att försöka finna 

kvarglömda reliker och liknande. 

 

Adeln och rikets styre 

Riket styrs från huvudstaden Altham av drottning Eleonore av Morton-

Vanchester. De båda ätterna Morton och Vanchester gifte ihop sig i slutet av 

inbördeskriget år 948 för att hålla landet enat. Dock dog Eleonores make 

Robert (av ätten Vanchester) för några år sedan i inledningen av det 

utmarkiska upproret, vilket gör att hon nu styr landet själv. 

Under sig har hon fyra hertigar/hertiginnor som i kraft av sitt ämbete agerar 

som kronans förlängda arm. Varje hertig/hertiginna har ca ett femtiotal 

grevar/grevinnor som står under dem. Dessutom styr de personligen över sitt 

eget grevskap (som brukar vara betydligt större än de andra i hertigdömet). 

Till skillnad från i Varvaroi så är inte hertigtiteln ärftlig utan rent formellt är det 

regenten som delar ut dem. Praxis har dock varit att reservera två 

hertigdömen för regenternas barn, samt två stycken för de båda mäktiga 

ätterna Vanchester och Morton. Ett genomsnittligt althariskt hertigdöme har 

ca 1-1,25 miljoner invånare och deras namn slutar på ”-mark”. 

De fyra hertigdömena är:  

 Utmarkerna, den största men 

samtidigt mest glesbefolkade 

och svårstyrda hertigdömet 

längst ut i väster styrs 

traditionellt av tronarvingen. 

Dess administrativa 

”huvudstad” heter Caelnaer 

och kan i princip beskrivas som en större by, belägen precis nedanför den 

massiva kustfästningen med samma namn. Nuvarande hertig är kronprins 

Edmund av Morton-Vanchester, även känd som ”den svarta rosen”. 

Dennes personliga vapen – en svart ros - skiljer sig dock mer än 

utseendemässigt från utmarkernas traditionella rödvita lejon som 

verkligen inte är någon omtyckt symbol i utmarkerna då det symboliserar 

hur altharierna ”tämjde den utmarkiska besten”, men detta bärs likväl av 

de av kronans trupper som kommer därifrån. De flesta av invånarna är 
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fortfarande andedyrkare som lever ett i huvudsak nomadiskt liv, men på 

sistone har det börjat växa fram lite fler byar, särskilt i kusttrakterna som 

har börjat likna det huvudsakliga Althany allt mer. 

 

 Cornmark, beläget i nordost, har de 

bördigaste jordarna och styrs från staden 

Braeford. Rikets huvudstad Altham är också 

belägen här, men denna står dock direkt 

under kronan. Som hertig/hertiginna utses 

regenternas näst äldsta barn. I nuläget är 

detta prinsessan Joan, vars rykte som 

obehaglig sadist är vida spritt, något som 

bönderna i hertigdömet också håller med om 

även om de helst inte basunerar ut det alltför högt.  

 

 Fenmark i norr styrs av ätten Vanchester från 

staden med samma namn. Det är en vindpinad 

kustprovins med flertalet av landets större 

handelsstäder. Det är en illa dold hemlighet att 

ätten Vanchester med hertig Thomas i spetsen 

under en lång tid hade nästlat sig in i kretsen 

kring prinsessan Joan och var väldigt 

missnöjda med adoptionen av kronprinsen. 

 

 Gladesmark i söder styrs av ätten Morton från 

staden Glenbridge. Dessa trakter är främst 

kända för sitt omfattande skogsbruk och sin 

boskapsskötsel men även för det stora tempel 

som merparten av kyrkans expeditioner upp i 

bergen utgår från. Drottning Eleonore är rent 

formellt dess hertiginna men i praktiken styrs 

det av hennes systerdotter Margaret. 
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Hertigämbetet innebär flera ansvar och rättigheter: 

De har ett stort juridiskt ansvar och det är till dessa som brottslingar dömda 

av grevar/grevinnor kan ansöka om nåd. (Det finns dock ingenting som säger 

att t.ex. en dödsdom inte får verkställas omedelbart.) De har även rätten att 

döma sina underlydande ädlingar, även om regenten dock måste godkänna 

domen i efterhand. 

Hertigdömenas inkomster kommer i första hand från de bönder som bor på 

kronans mark samt tullavgifterna i städerna. Hälften av detta behålls av 

hertigdömet, medan den andra halvan skickas vidare till kronan. 

Hertigämbetet har ett militärt ansvar för samordnandet av försvaret av sin 

provins. Detta ser ut på olika sätt utefter deras olika förutsättningar: Fenmark 

och till viss del Cornmark är de som håller rikets lilla krigsflotta i trim. (Denna 

är kustgående och består mestadels av transportskepp.) Cornmark ansvarar 

för de patruller och gränsbefästningar som håller uppsikt över kanalgränsen 

till Varvaroi, Gladesmark har ett stort antal beridna patruller som ser till att 

inte några härjande legoknektar från de fria städerna bestämmer sig för att 

pröva lyckan i Althany och Utmarkerna har ett särskilt ansvar för de många 

och kraftiga befästningar som håller befolkningen där snäll och foglig. 

Till detta kommer alltså att varje hertig också samtidigt är greve/grevinna 

över sitt eget grevskap som också oftast är det största i hela hertigdömet. 

(Detta då många ätter har velat gifta in sig i hertigätterna vilket med jämna 

mellanrum har lett till att de båda grevskapen har slagits ihop.) 

Till skillnad från i Varvaroi där enstaka adelsätter med jämna mellanrum kan 

hålla sina små privata krig mot varandra utan kronans inblandning är 

regenternas makt över Althany förhållandevis stark, mycket tack vare att 

regentfamiljen direkt kontrollerar två av landets fyra hertigdömen. 

Grevskapen 

Grevskapen är de provinser som lägger grunden för landet. Varje grevlig 

familj agerar dels som enväldiga domare i sina respektive förläningar, dels 

samlar de in skatterna från sina arrenderande bönder. I gengäld har de alla 

en skyldighet att vid behov ställa en militär styrka till regenternas förfogande. 

Ett genomsnittligt grevskap har ca 25 000 invånare. Titeln är ärftlig. I 

utmarkerna finns dock inga egentliga grevskap utan de olika förläningarna 

styrs av fogdar som svarar direkt under hertigen/hertiginnan. 

Samtliga grevskapsnamn slutar på ”-shire” 


