
 

 

 
Historia 
 
Det sägs att svartbloden som länge plågat Abderon kom från norr. De drog in över 
landet och dräpte alla som kom i deras väg. Många riken kämpade tappert mot 
svartbloden men inget lyckades stoppa deras framfart och ett efter ett föll de gamla 
rikena för Zarughs arméer. Samtidigt som svartbloden inledde sitt blodiga och 
förfärliga korståg mot de mänskliga rikena kom en sierska till konungen av Abderon. 
Hon förtäljde med låg röst att Abderon snart skulle vara människans sista rike och 
den gamla kvinnan var så övertygande och hennes ord så starka att konung Edmund 
genast beordrade att den största av murar skulle byggas längs hela Abderons norra 
gräns. Den skulle vara så hög att inget belägringstorn skulle nå till dess krön; den 
skulle vara så tjock att ingen belägringsmaskin någonsin skulle bryta igenom den och 
den skulle vara skulle vara så lång att inget svartblod någonsin skulle komma runt 
den. 
 
Nära 300 år efter att konungen fått varningen och byggandet av Muren hade börjat 
kom de första svartbloden fram till Abderons gräns. Muren var då färdigbyggd och 
skyddade landet mot de tjutande bestar som förgäves kastade sig mot den gråa och 
obevekliga stenen. Under dessa tre sekel hade besegrade folk av alla de slag sökt 
tillflykt i Abderon efter att rikets siste kung, Haldur, förklarade att alla som sökte 
fristad från den ondskans armé, som likt en pest svepte fram, var välkomna i 
Abderon. Han gav både de anländande alverna, som förlorat sina hemländer till 
svartbloden, och barbarerna, som kämpat länge och tappert för att försvara sina 
slätter, egna områden innanför den stora muren. Dessvärre hade den gamle 
konungen ingen arvinge som kunde bestiga tronen och på sin dödsbädd förklarade 
han att Abderon inte längre skulle styras av en kung; landet skulle nu styras av folket 
och med sitt sista andetag lämnade han över det dokument som beskrev hur detta 
styrelseskick skulle se ut. Ett råd skulle finnas i kungens ställe och detta råd skulle ha 
lika många medlemmar som året har dagar. I rådet skulle alla folkslag och raser göra 
sina röster hörda och både kvinna och man skulle styra, sida vid sida. Aldrig kunde 
konungen ana att rådet skulle bli så ineffektivt och korrumperat som det blev. 
 
I över 600 år styrde rådet Det Sista Riket från sitt huvudsäte i staden Abderon, men 
inte många beslut fattades under denna tid. Varje fråga krävde en omröstning och för 
att beslut skulle fattas krävdes majoritet bland rådets medlemmar. Varje rådsmedlem 
hade rätt att yttra sig i varje fråga och många gånger fattades inga beslut då käbblet 
ledde till att rådsmedlemmar vägrade att rösta och lämnade rådssalen i protest. Inte 
sällan sålde rådsmedlemmar sina röster till de som hade guld nog och korruptionen 
genomsyrade de styrande. Många i medelklassen var missnöjda med Rådet och 
deras sätt att styra Abderon på, men så länge de hade stöd hos Systrarna vågade 
ingen stå på sig. Rådet hade dock oanade allierade i adelsståndet, då Abderons 
hertigar var de som egentligen styrde landet. Utan en stark centralmakt kunde adeln i 
stort sett bestämma över sina landområden utan några som helst restriktioner. Så 
länge skatten betalades, trupperna rekryterades och inga uppror blossade upp 
fortsatte rådet med sitt eviga käbbel och lät adeln styra Abderon. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Misstron och avskyn gentemot rådet växte allteftersom åren gick och många var 
missnöjda med den långsamma maskin som styrde Abderon. I huvudstaden byggdes 
den ena storslagna byggnaden efter den andra och rådsmedlemmarna grävde girigt i 
guldreserverna. Striderna vid Muren såg inte ut att lätta och framtiden såg mörk ut för 
Abderon. Ett flertal gånger hade svartbloden brutit igenom Muren och bara precis 
blivit tillbakadrivna av de klumpiga rådsarméerna. Men så länge Systrarna stöttade 
rådet vågade ingen göra sin röst hörd. Under de sex sekel som rådet styrde Abderon 
var det som att tiden stod stilla, men detta kom att ändras för bara några år sedan då 
Det Sista Riket har skakats av så omfattande förändringar och skälvt i sina bara 
grundvalar. År 935 i tredje åldern utbyttes de första civiliserade orden mellan 
människa och svartblod när ett handelsavtal skrevs under av greve Ansgar 
Törnhjärta och svartblodsklanen Bashkaum. Detta handelsavtal förbluffade många 
och missnöjet var stort, inte minst bland soldaterna som nu fick se sina arvfiender 
innanför den mur som skulle hålla dem borta från Det Sista Riket. Men detta avtal var 
mycket bräckligt och endast två år efter att avtalet slöts försvann Bashkaum mystiskt 
från Abderons skogar. 
 
I nådens år, 936 i tredje åldern, tog den största händelse sedan rådets bildande plats 
i Det Sista Riket. Greve Ansgar Törnhjärta utropade sig till kung över Abderon och 
med stöd från barbarklanerna, skogsalverna, sjöfararna och Uijins prästerskap kunde 
han genomföra en statskupp och slita makten över Det Sista Riket ur rådets händer. 
Rådet flydde till ökenstaden Hrrak i söder och Törnhjärta befäste sin makt genom att 
centralisera makten till militärstaden Toria och utse Uijindyrkan till statsreligion. 
Många som hade hjälpt honom till makten reagerade vid detta, men pendeln hade 
redan satts i gungning och Abderon stod inför en förändringens tid. Genom att 
avrätta de adelsmän som stöttade rådet blev han av med fiender samtidigt som han 
fick lojala undersåtar genom att dela ut de avrättade adelsmännens mark till den 
lägre adeln och sina officerare. Sakta men säkert slöt han sitt järngrepp om riket och 
inkvisitionen gick på högvarv. Över hela Abderon röjdes motståndare till konungen 
undan, mörkervänner avrättades och de som fortfarande var lojala rådet förföljdes 
och mördades. En stark centralmakt etablerade sig och Abderon uppnådde en stabil 
inrikespolitik för första gången sedan konung Haldur dog. 
 
Samma år upphörde abrupt alla attacker från Det Svarta Landet och för första 
gången på flera århundraden lade sig fredens tystnad över Abderon. Omedelbart 
uppstod dispyter om huruvida man skulle samla kraft för ett motanfall eller ej, men ett 
sådant organiserades aldrig. Törnhjärta var inte sen att utnyttja denna respit och såg 
till att utföra reparationer av Muren som på flera ställen höll på att rasa samman. 
Samtidigt skickade han ännu fler trupper till den redan belägrade staden Hrrak för att 
komma till ett avgörande så snabbt som möjligt. Det tog ett år för staden och rådet att 
falla och folket jublade åt Törnhjärtas definitiva seger över den gamla makten. Men 
konungen hade inte suttit med armarna i kors och väntat på att Hrraks murar skulle 
falla; Törnhjärta hade beordrat en expedition ut i Det Svarta Landet för att undersöka 
anledningen till att svartbloden hade upphört sina anfall. När patrullen återvände 
hade de fått tag i något som, om möjligt, var av ännu mer betydelse. I ett gammalt 
alvtempel hade man funnit en bortglömd profetia och snart gick religiös hysteri 
genom landet som en löpeld.  



 

 

 
 
 
För första gången på länge började hopp tändas i människors hjärtan. Kanske var 
detta slutet på Zarugh och hans mörka arméer. 
 
Under de år som förflutit sedan greve Ansgar Törnhjärta utropade sig till kung över 
Abderon har Det Sista Riket förändrats i grunden. Men det som man trodde skulle 
bestå visade sig inte alls vara så självklart. Ur askan av det gamla rådet har en ny 
maktfaktor rest sig. Sjöfararnas överjarl, Almger av Torsö, utropade sig till kung över 
Abderon och med stöd hos Systrarna, sjöfararna och allmogen lyckades han slita 
loss den östra delen av riket från Törnhjärtas händer. För att krossa detta uppror 
sände genast Törnhjärta merparten av den södra hären för att inta staden Abderon 
och säkra sin makt än en gång. En armé bestående av hela tjugo brigader skickades 
omedelbart från Hrrak och ingen trodde att denna styrka, ledd av fältmarskalk 
Theodora Stålnäve, skulle bli fullständigt krossad av den hastigt rustade 
Frihetsarmén. Med en styrka som var endast en bråkdel så stor som fiendens 
lyckades det nya rådet förstöra halva södra hären och sätta resten på flykt tillbaka 
mot Hrrak. När detta bud nådde Toria beordrade genast Törnhjärta att tiotusentals 
man skulle dras tillbaka från Muren för att möta detta nya hot. Av dessa skulle tre 
brigader ta sig över den västra floden för att snabbt nå Hrrak, men hela denna styrka 
blev totalt utplånad av sjöfararnas långskepp och i Toria hörde man Törnhjärtas skrik 
eka genom slottskorridorerna. Överallt fick det nya rådet stöd bland bönder och 
handelsmän och konungen beordrade att dessa uppror skulle slås ned utan någon 
som helst pardon. Hundratals sjöfarare blev brutalt avrättade av Törnhjärtas soldater 
och de redan utarmade bönderna led enormt. Samtidigt befriade rådets arméer folket 
från livegenskap och delade ut adelns egendom till dessa överallt där de drog fram. 
 
Våldet eskalerade överallt i Abderon och en nationalkänsla större än någon förr 
väcktes i båda delarna av landet. Ett hat växte fram mellan lojalisterna och 
Frihetsarmén. Tiotusentals soldater marscherade från Toria med staden Abderon 
som mål. Törnhjärtas rike var allt utom tömt på mat och resurser som järn och virke, 
men både Törnhjärta och hans generaler var vissa om seger, precis som 
Frihetsarmén. Den enorma armén slog läger vid forsarna som delade de två 
stridande parterna åt och ingenjörsförband började på det farliga och mödosamma 
arbetet med att återupprätta broarna som en gång ledde över vattendragen. Men de 
blev konstant hindrade av Frihetsarméns katapulter och sjöfararnas räder från 
långskeppen. Samtidigt som detta skickade Frihetsarmén en liten elitstyrka 
bestående av två långskepp fullastade med sjöfararveteraner ledda av två röda 
systrar. De färdades snabbt och slog hårt, vilket gav dem namnet ”spökkompaniet” 
hos soldaterna Törnhjärtas arméer. Spökkompaniet brände ner en handfull byar i 
närheten av Lind, dödade dess befolkning och våldtog såväl kvinnor som flickebarn. 
Massakern i Björkeby är känt som den värsta slakten under kriget och dess öde är 
inget för de kräsmagade. Spökkompaniets mål var järngruvorna norr om Lind och de 
lyckades med att förstöra dessa, trots heroiska insatser från den enögde sergeant 
Lage och ett stort antal tappra soldater, som tyvärr stupade i striderna. Ingen av 
sjöfararna eller systrarna överlevde dock uppdraget. 
 
 



 

 

Med förlusten av de norra järngruvorna stannade nästan Törnhjärtas vapen- och 
rustningsproduktion av och det blev svårt att underhålla de enorma styrkorna nere vid 
fronten. Frihetsarmén jublade åt det som de trodde skulle bli en seger, men sen kom 
vintern och med den kom isarna. I början av år 940 frös sjöfararnas långskepp fast 
och Törnhjärtas generaler tog det djärva beslutet att tåga över isarna för att komma 
åt de underlägsna motståndarstyrkorna. Frihetsarméns katapulter slog hål i isen och 
tusentals soldater försvann i det iskalla vattnet, däremot led Frihetsarmén oerhörda 
förluster, och ingen kunde ta för sig av segern. Sedan dess har ett sorts 
vapenstillestånd rått längs stränderna. 
 
Det gick månader utan att något hände, men i slutet av vintern grep en kall hand om 
Abderons barns hjärtan – svartbloden hade kommit tillbaka till sina ställningar vid 
muren. Vaktposter på muren rapporterade att de kunde höra frustande från otaliga 
arbetstjurar, den metalliska klangen av hundratals smeders hamrande och oräkneliga 
sågar som tuggade sig igenom tjocka träd.  
 
Frihetsarmén var krigstrött och de återkommande svartbloden fick de en gång 
modiga och idealistiska styrkorna att desertera och ge upp hoppet om en seger. 
Många såg sig dinglandes från galgar när Törnhjärtas lojalister vunnit slaget. Men 
tackvare hjältar som den karismatiske frihetskämpen Arvid lyckades Frihetsarmén 
hålla samman och med skickliga officerare som Swerker af Silfwerpihl var det många 
som ändå kunde se ljuset i mörkret. I ett försök att ena sitt splittrade kungarike 
förklarade Törnhjärta att sjöfarare inte längre var fredlösa och försiktiga trevare om 
fred skickades ut från båda läger. Detta ledde fram till att Törnhjärta och Almger år 
941 i trejde åldern skickade diplomater till Lind i syfte att ena Abderon mot mörkret. 
Greve Erling af Gripe, en av konungens närmaste vänner, utsågs att föra konungens 
talan mot Swerker af Silfwerpihl som hade valts av Almger och hans råd att föra 
deras talan. Under flera dagar träffades de och sändebud ur In Ferothi och tillslut 
kom de fram till ett avtal – Acta Pax Abderoni. Detta avtal godkändes av Törnhjärta, 
men kung Almger spottade på fördraget och kriget fortsatte. Det krigströtta folket 
kunde då se den maktgalenhet som drev den såkallade frihetsälskaren Almger av 
Torsö och Frihetsarmén lade ned sina vapen och hjälpte Törnhjärtas arméer att 
bygga upp broarna över älvarna. Tillsammans, under ledning av fältherren Gabriel 
Emanuel Swartenlantz af Drake, tågade de två arméerna mot staden Abderon och 
inledde en belägring. En kort och blodig strid bröt ut inne i staden då Frihetsarmén 
vände sig mot sjöfararna och stred för att släppa in den belägrande armén. Med sina 
riddare tog sig Swerker af Silfwerpihl in i staden och skiljde sjöfararkungen Almgers 
huvud från hans kropp. 
 
Efter en tids stiltje och oro i riket gick kung Törnhjärta ut och hävdade att landet nu 
var enat under hans styre. Han uppmanade till fred och till lugn i riket, och samtidigt 
gjordes klart att sjöfararna nu inte räknades som varken vän eller fiende. De flesta 
sjöfarare hade dock redan förstått att de inte stod särskilt högt i kurs i Abderon och 
de reste snart hem. Idag ser man väldigt sällan en sjöfarare. 
 
Sedan, efter några år av relativt lugn i landet, kom bakslaget med farsoten vid muren 
och kungens bortgång. Eftersom många adelsmän strök med på kuppen är det nu 
svårt att säga vem som egentligen styr landet, och kyrkan har försökt göra ett krafttag 
för att få makten. Man måste ännu sända styrkor till muren, då farsoten inte kunde 
stoppa svartbloden särskilt länge 



 

 

 
 
 
Efter en intensiv diskussion enades systrar, alver, dvärgar och vissa utsända från 
Abderons barn att skapa ett Krigsråd där Abderons alla folk skal ha en representant. 
Adeln och Abderonsbarn har ännu inte kunnat enas om representanter. 
In ferothi tillsammans med systrar har övertagit planeringen av försvaret vid muren.  


