
 

 

 
Den tredje åldern 
 
1  
Det första slaget mot svartbloden tar plats i riket Leakn, långt norr om Abderon. 
 
9  
Byggandet av Muren startar. 
 
210 
Luied den helige får sin uppenbarelse, nedtecknar skapelseberättelsen och grundar 
Uijinkrykan. 
 
248  
Muren står färdig och svartbloden anländer till Abderons gräns. 
 
250  
Abderons sista konung, Haldur, dör och rådet bildas efter hans vilja; Marmorhallen, 
rådets säte, börjar byggas. 
 
254  
Marmorhallen står färdig. 
 
456  
Svartbloden lyckas, efter en enorm offensiv, bryta igenom Muren vid Harens 
mursträcka, men blir tillbakaslagna av 32: a brigaden. 
 
459 
Torias yttersta stadsdel brinner ner till grunden, mörkervänner beskylls för att ha 
anlagt branden. 
 
534 
En vildsint barbarstam som leddes av en stor krigare vid namn Varg anföll den norra 
portens garnison och lyckades bryta sig ut till det Svarta Landet. Hundratals soldater 
dräptes och ingen av de kvarvarande barbarstammarna kunde säga varför den 
vildsinta barbarstammen hade begett sig från Abderon. Ingen har sett något spår av 
dem sedan dess och barbarstammarna vägrar nu att tala om förrädarna som har 
svärtat barbarernas heder. 
 
647  
Den norra porten faller efter hårt bombardemang från svartbloden. Hade det inte varit 
för kapten Ekenbielke och 250: e brigadens 5: e och 3: e kompani, vilka anföll ut 
genom porten och köpte dyrbar tid för de reparationer som krävdes. Utan deras 
hjältemodiga insats hade muren fallit; ett minnesmärke upprättades för soldaterna 
som alla dog i Det Svarta Landet. 
 
719  
Efter att ha blivit lurad på en stor affär med ökenalverna går Jarl Harald Järnnäve ut i 
öknen med ett par hundra sjöfarare för att skipa rättvisa. Endast ett fåtal återvänder. 
Sjöfararnas överjarl skickar en skriftlig ursäkt till Hrraks ökenalver. 



 

 

 
 
 
886 
Handelsmannen Torbjörn Lind bosätter sig på platsen som så småningom växer och 
blir handelstation Lind. 
 
934 (Lajvet Nidingsdåd utspelar sig) 
 
935  
(Lajven I skuggan av muren och Skuggans Svek utspelar sig.) 
Ett handelsavtal mellan greve Ansgar Törnhjärta och Bashkaum undertecknas i 
Udons Byar  
 
936  
Handelstation lind växer och ett värdshus anläggs. 
(Lajvet Fridens tid utspelar sig) 
Greve Ansgar Törnhjärta utropar sig till konung över Abderon och samlar en allians 
av skogsalver, barbarer och sjöfarare kring sig. Rådet förflyttar sig hastigt till Hrrak 
som genast belägras av den kungliga armén. Övriga Abderon står under konungens 
kontroll. Uijinkrykan utropas till statsreligion och kättare jagas skoningslöst. 
 
937  
Svartblodens anfall mot muren upphör abrupt. (Lajvet Land i Tystnad utspelar sig) 
Markgreve Rikard Oxenfält mördas i Lind och en tvist uppstår mellan kapten Swerker 
af Silfwerpihl och markgrevinnan Vendela Oxenfält angående vem som ska förvalta 
markgrevens arv. Törnhjärta och alliansen skickar ut en expedition till Svarta Landet 
och denna expedition återvänder med profetian som förutspår en sista strid med 
mörkret.  
 
938  
(Lajvet Tid av Ofred utspelar sig.) 
Hrrak faller slutligen och därmed är de sista resterna av det gamla Rådet besegrade. 
Överjarl Almger av Torsö utropar sig till kung över Abderon och Törnhjärta 
mobiliserar sina styrkor för att slå ner upproret. 
 
939  
Den södra hären tågar mot staden Abderon men blir fullkomligt krossad av 
frihetsarmén. Tre brigader från Korpens mursträcka tillintetgörs av sjöfararna när de 
försöker korsa floden vid norra delen av Dödens träsk. 
Törnhjärta förklarar alla sjöfarare fredlösa och våldet trappas upp överallt i Abderon. 
(Lajvet Mod Allena utspelar sig) 
Vildsinta sjöfarare ledda av röda systrar drar hänsynslöst fram genom 
markgrevskapet Lind; de plundrar, våldtar och bränner ner flertalet byar i Linds 
närhet; Björkebys öde är känt som en av de mest brutala handlingar under kriget. 
Slutligen förstör de de norra järngruvorna och järnproduktionen i Abderon stannar 
nästan upp under några månader. 
Den ökände sergeant Börjesson blir i Lind avrättad av inkvisitionen. 
Markgrevinnan Vendela Oxenfält Pilsköld frias från otrohetsanklagelserna och utses  
till Matilda Oxenfälts förmyndare efter en grundlig rättegång i Lind. 



 

 

 
 
 
940 
Tidigt under årets första månad fryser forsarna som delar Abderon till is och 
Törnhjärtas arméer tar tillfället i akt och tågar över isarna. Dessvärre håller inte isarna 
för det stora antalet tungt rustade soldater och tusentals soldater försvinner under 
isen. Med nöd och näppe lyckas Frihetsarmén hålla tillbaka den kungliga armén och i 
striden dör mer än hälften av den illa rustade armén. Ingen kan ta åt sig segern och 
sedan dess har endast mindre skärmytslingar ägt rum.  
 
941 
Under årets första månader kommer de första ödesdigra rapporterna från Muren om 
att svartbloden har återvänt. Samtidigt häver Törnhjärta sjöfararnas laglöshet och 
fridlyser dem istället. Han öppnar upp gränsen mot Almgers rike och vissa trevande 
försök till diplomati har utförts utan resultat. Däremot har handelsfölje och människor 
rört sig ut från det nya Abderon, men dessa har ofta mötts med misstänksamhet och 
regelrätta avrättningar utförda av arga bondeskaror. Stämningen gentemot sjöfarare i 
Lind med omnejd är hätsk och många kommer ihåg plundringarna två år tidigare. 
(Lajvet Möten i Natten utspelar sig).  
 
942 
Kung Almger blir dödad av Swerker af Silfwerpil och kung Törnhjärta börjar ena 
landet. 
 
944  
Farsoten sprider sig kring muren kring midsommar och kung Törnhjärta dör i slutet på 
juli. Uijinkyrkan uppmanar till väckelsemöten för bot och bättring för att rädda 
Abderon.  
(Abderon: Mörker utspelar sig i november detta år) 
 
945 
Ett råd av representanter för systrar, alver och dvärgar har tagit sitt säte i Toria. 
Abderonsbarn har ännu inte kunnat enas om en representant.. 
Farsoten har nästintill försvunnit och även den största delen svartbloden. Det är 
endast små ostrukturerade anfall mot muren som sker.  
Markgreven för Backamo med omnejd har försvunnit med hela sin familj.   
(Lajvet Gryningstid utspelar sig i juli detta år) 


