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Sortelvernes Historie 

 
De første beskrevne fakta der eksisterer om sortelverne er beskrivelsen af slaget og erobringen af 
Gallmare. Den daværende Hunn havde brugt mange år på at forberede dette slag. Det havde 
kostet ufatteligt mange sortelvere livet at grave de mange tunneller ind under Gallmare. Det eneste 
bevarede tekst der eksisterer, er et uddrag af en krigsfrues logbog. Det er et personligt notat som 
kort og præcist sammendrager de mange begivenheder. ”Det forbandede år 3788. Belejringen 



startede i år 3543. Vi havde gravet lange, dybe hærveje langt ind under Gallmare. Ingen vidste at 
vi ville komme, ingen havde anet uråd. 
 Vi tog landet på en nat og holdt det 245 år. Hvis det ikke havde været for den horeunge af en 
afgud til Hykil, havde vi stadig haft det. ” Det siges at en lille enhed af sortelvere blev afskåret 
deres flugtrute og i stedet flygtede til Tauk bjerget. Ingen har set dem siden. Sortelverne tabte 
Gallmare i år 3788. De første tekster om sortelvere stammer fra slutningen af 3700. Heraf berettes 
følgende: I år 3795, efter flere års stridigheder kommer en ny Hunn på tronen. Denne var Kvisiel 
Frontkelár D. 16. På grund af hendes rå og ubarmhjertige regeringsstil blev hun kendt under 
navnet Kvisiel den Grusomme. Hun oprettede blandt andet en slags harem, kaldet Akademiet, til 
sig selv og hendes nærmeste husfruer. Til Akademiet byggede hun et stort gangsystem, hvor 
beboerne kunne træne i krigens kunst og hærde deres kroppe. I dette harem kunne mændene 
avancere, hvis de kunne udføre de ordrer som de blev pålagt af Kvisiel. Disse opgaver var ikke 
altid meningsfyldte og flere af konkurrenterne protesterede da også. Kvisiel blev i disse situationer 
aldeles rasende og udviste den rene ondskab. Der fortælles stadig om hendes hidsighed og de 
ting hun kunne finde på at udsætte den protesterende mand for. En yndet historie blandt 
husfruerne går på at Kvisiel havde hidkaldt en mand fra Akademiet til en opgave. Denne opgave 
gik i al sin enkelthed ud på at manden skulle hente en af sine bedste venner i Akademiet og bringe 
ham til Hunnen. Kvisiel forklarede manden at han ikke skulle være urolig, for hun var i et mildt lune. 
Manden blev forundret og gjorte hvad hun havde budt ham. Manden vendte tilbage med sin ven og 
Kvisiel hidkaldte sin garde. Disse fik ordre om at hjælpe manden i hans forestående opgave. 
Kvisiel beordrede manden at slagte sin ven og tilberede kødet så det ville være en Hunn værdigt. 
Rædselsslagen over Kvisiels kannibalisme, havde manden gjort som Kvisiel havde budt ham. Da 
han kom til Kvisiel med kødet anrettet, bød Kvisiel manden at sætte sig ved hendes side og 
underholde hende mens hun spiste. Rystende af angst og syg ved tanken om det forestående 
havde manden protesteret mod Kvisiels ordre. Med en hurtig bevægelse havde Kvisiel trukket sin 
daggert og ladet den hvile på hans strube. Kvisiel beordrede derefter manden til at spise store dele 
af det tilberedte kød, inden hun sendte ham tilbage til Akademiet. Men Kvisiel uddelte også 
præmier og gaver til udvalgte medlemmer af Akademiet. På denne måde fik hun de konkurrerende 
medlemmer af Akademiet til at slås indbyrdes om hendes gunst, og herved havde hun sikret sig et 
loyalt Akademi. Kvisiel grundlagde med Akademiet en tradition for studier af krigens kunst. 
Igennem disse studier blev denne kunst delt mellem to fruer. En Mester for Krig og en Mester for 
Forsvar.  
 
Kvisiel havde en yngre søster, ved navn Flátil, som fra ganske lille havde set ondt til hende. Drevet 
af misundelse og jalousi fordrev Flátil Kvisiel fra tronen i år 4464 af den ny æra.  
Kvisiel flygtede til Tauk bjerget. Igennem ca. 200 år regerede Flátil med hård hånd. Det fortælles 
blandt andet at hver gang hun skulle underholde sig, fandt hun behag i at pine sine undersåtter 
ved brug af ild. Således fik Flátil også et tilnavn; Flamme-elsker. Denne, hendes yndlings tortur-
metode, omtales den dag i dag under navnet, Flátils Ild. Siden Flátils tid har husfruer brugt disse 
ord som trussel om smerte og pinsel når de skulle tugte deres undersåtter. Ved Tauk bjerg var der 
på samme tid en opstand på vej. Kvisiel havde i sin landflygtighed mødt efterkommerne fra slaget 
om Gallmare. Disse havde hun igennem manipulation og trusler samlet under sig, i sin søgen efter 
hævn over Flátils forræderi. I år 4667 gik Kvisiel ind i Elnaril, med en voldsom og blodig krig til 
følge. Igennem de næste 176 år bølgede krigen frem og tilbage mellem de to stridende søstre. I år 
4843 trådte galderne ind i kampen og mæglede mellem de stridende parter til der blev indgået en 
våbenhvile. Efter den lange krig blev Mester for Interne Opgør en højt betroet post. Posten havde 
tidligere været en post Hunnen gav til unge, uerfarne og ærgerrige fruer. Herefter blev den kun 
tildelt meget erfarne og loyale fruer, som Hunnen havde tillid til. Der blev derfor også skabt tradition 
for at den regerende Hunn valgte en frue med samme anetavle som sig selv. Herefter fulgte en 
periode uden krig. Fra tid til anden slyngede de to søstre beskyldninger mod hinanden, men 
galderne formåede at holde dem begge i ave. I denne periode dygtiggjorte urtekogerne sig mere 
og mere. De blev en højt respekteret del af Sortelverfolket. Flere gange i denne periode fandt 
urtekogerne nye miksturer og urteblandinger med forbavsende virkninger. Alle blev de afprøvet på 



slaver eller uduelige sortelvere. Ofte blev mænd fra Akademiet brugt som forsøgsobjekter. I år 
5013 døde Flátil og hele hendes hof af en mystisk sygdom. Hexene mente at det måtte være 
Silvias måde at straffe Flátil for hendes udåd, da hun fordrev sin søster fra tronen. Men den dag i 
dag står Flátils død stadig som en gåde. 
Den aldrende Kvisiel blev kronet og arbejdede resten af sin levetid på at samle det delte 
sortelverfolk til en hel nation igen. I år 5430 døde Kvisiel en fredsommelig død. Kvisiels datter, 
Etaf, blev kronet kort efter og under hendes styring genopbyggedes landet efter de mange års krig. 
Hun formåede dog ikke helt at slette alle spor efter de mange års interne krige i sortelverriget. Den 
dag i dag er hoffet omkring Hunnen stadig delt mellem de to søstres efterkommere. 
De næste mange år præges af fremgang i sortelverriget. De to slægter bliver ligeligt 
repræsenteret på tronen og de kappes om at kunne prale af at have den Hunn som havde 
udbygget gangsystemet mest og smukkest. Dybe, smukke grotter udgraves med templer til Silvias 
og Lyranos' ære. Handel med andre racer bliver mere og mere udbredt. Folket lever fredeligt og 
kedsommeligt. Akademiet præges af interne stridigheder mellem mændene, der alle kæmper om 
Hunnens gunst og hoffet bliver igen delt skarpt op imellem de to slægter. Sladder og intriger 
præger dagsordenen og i år 5950 udbryder optøjer mellem Akademiets beboere. På grund af 
landets interne stridigheder sender Etaf D. 7 i år 6321 spioner ud i den ukendte verden for at 
opdrive informationer om andre mulige og velegnede sortelver boliger. Nogle af spionerne vendte 
aldrig tilbage, mens andre kunne fortælle om rædselsfulde orker og beslægtede racer med hvid 
hud. Her omtales Midterlandet første gang, efter slaget om Gallmare. Der står ikke meget 
beskrevet, men det omtales som værende et godt beliggende område med muligheder for 
beboelse og af strategisk betydning. 
Det berettes at Etaf fik et sært lys i øjnene ved disse fortællinger, og at hun gik til sin grotte og 
kaldte mange højtstående fruer og mestre til sig. Alle blev de i hendes grotte i flere uger. 
Efterfølgende herskede stor travlhed ved Etafs hof. En gammel profeti blev igen omtalt, som 
værende mulig. Etaf øjnede mulighed for stor berømmelse og som enhver anden ærgerrig Hunn i 
sortelvernes historie kunne hun ikke se bort fra en sådan mulighed. 
I år 6388 sendte Etaf en større styrke sortelvere, under ledelse af hendes Mester for Krig, til dette 
landområde. Med denne styrke fulgte også stenhuggere og andre håndværkere som havde til 
opgave at undersøge mulighederne for udgravningen af grotter og gangsystemer. 
Ganske få år senere i år 6412 måtte Mesteren for Krig og resten af styrken give op. Etafs 
tidligere efterretninger om mulighed for beboelse i dette område var forkerte. Mesteren for Krig 
vendte hjem og måtte fortælle Etaf om deres store fiasko. Etaf blev ganske afsindig af raseri, 
drog sin kniv og slog Mesteren ihjel. Det fortælles at herefter turde ingen tage til Midterlandet. 
Ingen ville forlade de sikre gange og grotter i deres eget land. Men Etaf var en meget stædig 
Hunn og ville ikke lade denne mulighed glide hende af hænderne. Hun forsøgte derefter at 
overtale andre fruer og mestre men ingen ville melde sig. Efter fleres års trusler og mæglen 
frem og tilbage, melde der sig i år 6502, en ganske ung frue. Denne frue var af Flátils slægt og 
var derfor ikke videre velset i de kredse som omgav Etaf. Etaf brugte sine spioner og fandt flere 
ting hun kunne lide ved denne frue, om end hun aldrig ville nævne dette til andre ved hendes hof. 
Denne frue var en meget arrogant og ærgerrig frue, hvor om der allerede, trods hendes unge 
alder, gik flere ganske grusomme historier. Blandt andet gik der en historie om at hun skulle havde 
dræbt flere af sine egne børn, som hun mente var svage. Etaf havde talt længe og indgående med 
denne frue i enerum og havde derefter rådspurgt sig med resten af sit hof. Efter et års tid blev den 
unge frue sendt afsted med en deling sortelvere. Fruen havde fået ny status, hun var nu dronning 
og hvad Etaf ellers gav ordre om ved kun de to.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur, Etik, Moral, Traditioner & Myter for Sortelver 
- Kvinden og Manden. 
Den residerende Hunn sætter de øverste idealer. Disse kan som oftest deles ind i 4 dele. Der er 
tale om et såkaldt Samfundsideal, et Slægtsideal, et Personideal og et Religionsideal. 
 

Samfundsidealet for Kvinden: 

● Sortelvere er den eneste sande race. Selv sortelvermanden er mere værd end alle andre 



racer. 
● Den residerende Hunns love skal altid opretholdes. 
● Alle erfarne fruer skal hjælpe og vejlede yngre fruer. 
● Alle fruer med en husholdning over 10 skal sende de tre bedste krigere fra deres hus til 
Akademiet. Husfruerne gør sig megen umage med at vælge de mindst uregerlige, idet at 
den valgte sortelvermands gerninger, både gode og dårlige, falder tilbage på husfruens 
ære. 
● Alle husfruer skal altid byde en Hex velkommen i deres husholdning, dette gøres for at 
mindes Hexenes betydning i historisk sammenhæng. Denne regel kan kun brydes efter 
samråd med enten Hunnen eller Dronningen. 
● På Hexenes dag skal alle husfruer give gaver til den lokale Hex. Denne regel kan 
undtagelsesvist frafaldes ved samråd med Hunnen eller Dronningen. 
● En gang om året afholdes Hovedrengøring. På denne månede (april) kan alle 
medlemmer af husstanden sladre til husfruen om ting der har foregået bag hendes ryg 
året igennem. Enhver information der leder til pågribelsen af syndig belønnes med gaver eller 
avancering i husstanden. 
● At ældre husfruer har ansvaret for at viderebringe kundskaber og viden til yngre og 
uerfarne husfruer. De skal altså forestå som et godt eksempel. 
● En husfrue går aldrig alene uden for sortelver byen. Hun har altid en passende ekskorte 
med sig. Gør hun det alligevel bliver der set ned på hende og hendes hus, da 
husstanden så må være fattig og dårligt fungerende. 
● En kvindes status kan ses på hendes tatovering. Jo højere kvindes status er des større 
og mere nuanceret er hendes tatovering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsidealet for Manden: 

● Sortelvere er den eneste sande race. 
● Manden bør følge enhver ordre en frue giver ham. 
● Manden ser næsten aldrig sin frue i øjnene. Det er en måde at vise respekt. 
● Vil en mand avancere hurtigt i en husstand kan han gøre flere ting: Give sin frue gaver, 
vise sin loyalitet, knæle hver gang hans frue er i hans nærhed, skaffe hans frue 
rigdomme osv. 
● Manden kan ydermere stige i rang ved hjælp at Knivens Ritual. Dette ritual udføre på 
følgende måde. Manden kan udfordre en af sine nærmeste overordnede et trin længere 



oppe ad rangstigen, ved at kaste en kniv i jorden lige foran hans fødder. Denne kan så 
modtage udfordringen ved at samle kniven op. Udfordringen er til første blod der bliver 
trukket. Vinderen overtager den højeste plads af de to konkurrenter, taberen indgår på 
den laveste plads. Det er strengt forbudt at slå sin modstander ihjel, når denne tvekamp 
foregår på overfladen. Dette skyldes at der er brug for alle våbenføre mænd til at udføre 
Hunnens ordre. 
● Alle erfarne mænd skal hjælpe og vejlede yngre mænd. 
● Alle fruer med en husholdning over 10 skal sende de tre bedste krigere fra deres hus til 
Akademiet. Blandt sortelvermænd anses dette dels for en stor ære og dels for en 
mulighed for at leve i luksus. 
● Alle mænd skal vise den fornødne respekt (Dvs. den respekt der skal til, og ikke mere.) 
for fremmede husfruer. Hvis ikke de gør det bliver det anset som en fornærmelse, der 
falder tilbage på deres frue. 
● En gang om året afholdes Hovedrengøring. På denne måned (april) kan alle 
medlemmer af husstanden sladre til husfruen om ting der har foregået bag hendes ryg 
året igennem. Enhver information der leder til pågribelsen af en syndig belønnes med gaver eller 
avancering i husstanden. 
● Manden bærer tatoveringer svarende til erhverv: f.eks. Kriger, Jæger, urtekoger eller 
garker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slægtsidealet for Kvinden: 

● De to store slægter som nedstammer fra Kvisiél og Flátil, har forskellige idealer indenfor 
husholdning. Den ene slægt, Kvisiels efterkommere, dyrker loyalitet som et ideal. Den 
anden slægt, Flátils efterkommere, dyrker snarrådighed som ideal. Under disse idealer 
er mange flere. 

Slægtsidealet for Manden: 



● De to slægter har forskellige idealer indenfor husholdning. Den ene slægt, Kvisiels 
efterkommere, dyrker loyalitet som et ideal. Den anden slægt, Flátils efterkommere, 
dyrker snarrådighed som ideal. Manden bærer altid et tydeligt mærke hvorpå alle kan se 
hvilken slægt han tilhører. 

Religionsidealet for Kvinden: 

● Sortelver kvinden kan sin guds trosbekendelse. 
● Man bærer et tydeligt mærke hvorpå alle kan se hvilken gud man tilbeder. 
● At man hvert år hylder sin gud med ofringer og fest. 
Hvis man tilbeder Silvia, skal dette gøres i skumringen da overtroen siger at her er 
sortelveren tættest på sin gud. 
Hvis man tilbeder Lyranos skal denne ofring ske i mørket da det er denne side af 
Lyranos man tilbeder, ikke hans lyse side. Det sker I December. 

Religionsidealet for Manden: 

● Sortelvermanden kan sin guds trosbekendelse. 
● Manden bære et tydeligt mærke hvorpå alle kan se hvilken gud han tilbeder. Hvilket 
oftest er den samme gud som hans husfrue. 
● Hvert år skal manden hylde sin gud med ofringer og fest, hvis hans frue tillader det. 
Hvis han tilbeder Silvia, skal dette gøres i skumringen da overtroen siger at her er 
sortelveren tættest på sin gud. 
Hvis han tilbeder Lyranos skal denne ofring ske i mørket da det er denne side af Lyranos 
man tilbede, ikke hans lyse side. Det sker I December. 

Personidealet for Kvinden:   

Herunder varierer de personlige idealer afhængigt af 
rigdom, erfaring, tro og slægtskab. 
● For alle sortelverkvinder er to ting det samme. rigdom og magt, jo mere jo bedre. 
Dette skaber tit og ofte splid blandt husfruerne. Men en stærk Dronning kan holde 
dette i ave. 
● Mestre viser deres mestergrad og hvad de er mestre for tydeligt på deres klædningsdragt. 
● Man viser sin rigdom i sin klædningsdragt. 
● At alle husfruer hjælper alle yngre medlemmer (også mænd) i deres husholdning med 
at finde deres livs mål. Altså det arbejde hvor de kan tjene deres frue og dermed 
Hunnen bedst. 
 

 

 

Personidealet for Manden:  

Herunder varierer de personlige idealer afhængigt af 
rigdom, erfaring, tro og slægtskab. 
● Alle sortelvermænd ved at de må avancere i hierarkiet, hvis de ikke vil blive opfattet 
som svage. Dette kan gøres på mange måder, sleske for fruen, skaffe hende rigdom, et 
offer at torturere, være yderst loyal osv. 
● Hvis en mand avancerer til en dronnings hus er hans lykke gjort. Her er rigdom, altid mad 
og som en ægte sortelver er magt altid godt uanset køn. 



● Manden viser altid hvilken frue eller hus han tilhører i sin klædningsdragt. 
● Manden viser altid hvilken gud han tilbeder, denne er som oftest den samme som hans 
frue. 

Traditioner for Kvinden: 

● Der er tradition for at hver husholdning har en hus - hemmelighed. Dette kan være alt 
lige fra en speciel mikstur som siges at bevare ungdommens ynde til en speciel slagteknik 
som går i arv fra generation til generation. 
● Vandringen er den sjælelige ændring en kvinde skal igennem før hun kan tiltales Frue. 
Denne vandring afsluttes med en rituel brændemærkning af husets tatovering på den 
pågældende frues ansigt. 

Traditioner for Manden: 

● Takke-dagen, består i at sortelvermanden siger tak til sin frue flere gange hen over dagen 
 for at vise sin taknemmelighed over alle de gange fruen har gidet bruge sin tid 
på at tugte ham. 
 

 

 

Professionsfarver: 

Silvia garkere: Lilla. 
Lyranos garkere: Gul. 
Handel: Blå. 
Købmænd, stenhuggere, skovhuggere, jægere, bønder, smede. 
Natur: Grøn 
Galdere, urtekogere. 
Hær: Sort og grå 
Bødler, bersærkere, krigere, spejdere. 
Akademiet: Rødt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akademiet: 
Akademiet er en skole for krigskunst. Skolen ligger i Zar'Kyriel og er tilknyttet Hunnes hof. 
Skolen bliver ledet af Hunnens mester for krig i samråd med et råd, sammensat af fruer, som 
alle har udmærket sig i krigen på overfladen. Skolens uddannelse er inddelt i syv niveauer. 
Alle sortelviske krigere bærer sort og rødt. 
Niveau 1 : 
Det første niveau er for alle sortelvere. Her sender alle fruer deres tre bedste krigere til for at 
uddanne dem yderligere. 
Niveau 2: 
Det andet niveau er for de sortelvere som udmærker sig på det nederste niveau. Som oftest er 
det kun halvdelen af krigerne der når til dette niveau, da træningen er meget hård og krævende. 
Niveau 3 : 
På det tredje niveau vælger den enkelte sortelver sit foretrukne våben og bliver her uddannet i 
den fulde brug af dette våben. Her bliver som oftest ca. halvdelen af eleverne skåret fra. 
Niveau 4 : 
På fjerde niveau støder en del nye elever til. Disse er alle de adelige sortelvere som er 
forskånet for at træne sammen med den menige sortelver. Alle adelige sortelvere både kvinder 
og mænd der ønsker at avancere og dygtiggøre sig inden for krigens kunst begynder deres 
uddannelse på dette niveau. 
Niveau 5 : 
På det femte niveau er der som regel meget få af de menige krigere tilbage. Her er der næsten 
kun adelige sortelvere tilbage af eleverne. På femte niveau begynder Hunnen at udse sig de 
soldater hun vil have til sin egen personlige garde. Dette anses for at være en af de højeste 
æresbevisninger en sortelvermand kan opnå. Hvis en sortelverkvinde har valgt at gå krigerens 
vej, får hun som regel kommandoen over en hær, som hun overtager styringen og træningen af. 
Meget få sortelvermænd får denne æresbevisning medmindre at Hunnen dikterer det. 
Niveau 6 : 
På det sjette niveau begynder Hunnen og Mesterrådet at sende de forskellige soldater ud i 
verden på missioner. Her undersøges det hvem der skal gå videre og hvem der skal blive i 
garden osv. 
Niveau 7 : 
På syvende og sidste niveau vælger Hunnen de krigere hun vil have i sin personlige garde, 
resten bliver knyttet til de forskellige hære og deres opgaver. Nogen bliver sendt ud til de 
forskellige dronninger, andre bliver tilknyttet kirken og dens hellige krigere. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sortelverordner: 

Den Sorte Rose, Lyranos' tempelridderorden 

Nøgleord: renhed, perfektionisme, struktur, fanatisme. 
Kodeks: guden, kirken, ordnen. 
Ordenen blev grundlagt for mere seks tusinde år siden. De første medlemmer af ordenen levede 
et strengt struktureret liv inden for templets mure. De levede et liv ikke meget forskelligt fra de 
munke vi kender fra den virkelige verden. De brugte de første mange år af deres liv på at blive 
uddannet i Lyranos' tro. Derefter blev deres undervisning udvidet med kamptræning. De fik ikke lov 
til at komme uden for templets mure før de havde nået deres 400. år. I dag bliver de trænet 
samtidigt med at de modtager undervisning i deres tro, Lyranos. Ordenen er kendt for deres 
fanatiske tro og totale opofrelse for kirken, deres gud og deres orden. 
Ordenen har hovedsæde i byen Lyranios, hvor Lyranos' garkerskole ligeledes ligger. 
 
Lyranos' Trossætning: 
” I strukturen og ordenen ligger den sande gud Lyranos. I Lyranos findes styrken og det 
perfekte. Jeg vil, som Lyranostroende, altid kæmpe for en ren race. For i krigens renhed 
findes Lyranos' sande væsen. I denne renhed vil Lyranos igen opstå og træde på jorden 
blandt hans sande børn, sortelverne.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyggeordenen 

Nøgleord: hurtighed, perfektionisme, visdom, snedighed. 
Kodeks: enhed, ordenen, mesteren. 
 



Skyggeordenen blev grundlagt af Flátil Frontkláre i 4464, i forbindelse med landsforvisningen af 
hendes ældre søster Kvisiel Frontkelár D. 16. og hendes overtagelse af tronen.  
Ordenens hovedsæde ligger i hovedstaden Zar'Kyriel. Ordenen hører under Hunnen og kun 
Hunnen ved hvem den øverste mester er, han omtales ”Skyggemesteren”. 
Medlemmerne omtales: ”Skygge”. 
Hunnen ved ikke hvem de enkelte medlemmer er og hvor de er. 
Hele ordenen er inddelt i isolerede celler som intet kender til hinanden. På denne måde kan en 
skygge fra celle A ikke sladre eller stikke en fra celle B osv. Denne struktur har reddet mange af 
ordenens skygger igennem tiden, da ordenens opgaver som regel skaffer skyggerne mange 
fjender hen af vejen. Historien nævner meget lidt om ordenens skiftende mestre. Ingen steder 
nævnes det om en skyggemester eller ordenen som sådan har været indblandet i et mord eller 
noget lignende. Det er skyggemesterens opgave aldrig at blive opdaget eller sat i forbindelse med 
ordenens arbejde. Dette gøres for at undgå at udåden kan spores tilbage til den der afstedkom 
den, hvilket oftest er Hunnen selv. Dette er også grunden til at ordenen og dens skyggemester 
stort set ikke bliver nævnt i historien. 
Skyggeordenens opgaver: 
Ordenen har siden den blev skabt været brugt af Hunnen som en slags undergrundshær, som 
udfører de af hendes ordrer der ikke tåler dagens lys. De er igennem tiden blev kendt 
som eksperter i espionage, snig- og lejemord og rådgivning af Hunnen, kort sagt alt der ikke tåler 
offentlighedens bevågenhed ligger inden for deres arbejdsfelt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nattens Engle 
Nøgle ord: ordenen, blodtørst, våbenfærdighed, sammenhold, dødsforagt. 
Kodeks: enhed, styrke, krig, vildskab, magt. 
Ordenen blev grundlagt Miriz ”Blodsenglen” Zilyr i forbindelse med det store slag og invasionen 



af Gallmare. 
Miriz er højest sandsynligt den Krigsfrue, der slagtede flest mennsklinge under den store krig. Hun 
var den sidste sortelver som døde i Gallmare, da hun nægtede at trække ud af landet. 
Erobringen strækker sig fra år 3543 til 3788 
Hun styrede 5000 mænd alene, uden hjælp fra laverestående fruer. 
Miriz og 20 af hendes elitesoldater drak kun mennesklinge blod, imens de var sammen med 
deres frue i Gallmare. Ordenens medlemmer blev uddannet med det ene formål at gå i forreste 
linie i krigen. Siden da har ordenen været de mest frygtede af alle sortelviske krigere. Ingen kan, 
eller har kunnet, måle sig med deres vildskab og styrke i krig. 
De er kendetegnet ved deres næsten blodrusagtige kampteknik, som gør dem fuldstændigt 
uberegnelige i krig og kamp. 
Ordnen har hovedsæde i bystaten Djar´Vyrils, hvor mange af deres rekrutter kommer fra. 
 
Hierarkiet i ordenen er inddelt i tre niveauer: 
● Nederste niveau er de kun nyligt optagede engle. De har ingen medbestemmelse i store 
beslutninger og er stadig under uddannelse. 
● Midterste niveau er for de fuldt uddannede engle, disse kan blive taget med på råd i 
store beslutninger, men de har ikke stemmeret når den ledende engel skal vælges. 
● Øverste niveau består af de trænede og erfarne engle. Disse har stemmeret ved valget 
af den øverste engel og ved alle andre beslutninger. 
Nuværende leder: Zerk Vali´X har ledet ordnen de sidste 78 år og er den højest dekorerede leder 
ordenen nogensinde har haft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvias Udvalgte, en tempelridderorden i Silviakirken. 

Nøgleord: dødsforagt, raseri, vrede, fanatisme, tortur. 
Kodeks: Silvia, kvinden, viden, racen 



Ordenen blev grundlagt i protest mod en anden fremtrædende orden for mere end seks tusinde 
år siden. Denne anden orden, Den Sorte Rose, var en tempelridderorden i Lyranos' navn. Silvias 
Udvalgte blev grundlagt af en frue, der mente at Silvia i samme grad burde have beskyttelse og 
disciple. 
Ordenen har deres hovedsæde i bystaten Silvironas Cirkel. Den er tilknyttet 
Silvia kirken og bliver uddannet i beskyttelse af dens templer og garkere. 
 
Silvias Trossætning : 
”I Silvias navn er jeg født, i Silvias navn vil jeg dø. Den sande tro vil give mig styrke i 
alle mine beslutninger, i Silvias navn vil jeg fastholde alle mine valg. Den Sande Gudinde 
vil altid være ved min side, for mit blod er hendes, min krop hendes værktøj, min sjæl 
Silvias ejendom.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Snigmorderlaug - Den sorte kniv. 

Ingen ved helt hvad dette laug´s grundsten er eller hvor de har deres hovedsæde, hvis de har 
et. Ej heller ved man hvor mange de er, men man ved at medlemmerne oftest arbejder som 
tyve eller bødler. Meget få kender til dem og ingen gør det officielt. Der går rygter om at de er 
loyale over for den første Hunn. Man ved også at de kun bærer knive og at disses klinger er sorte. 
På grund af dem må ingen sortelvere bære våben med sorte klinger, under trussel om dødsstraf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortelvernes rige og de store bystater: 



Overfladen: 

 

Midterlandet: 

Et af de få steder hvor alle kendte racer lever i samme område. Et mindre landområde uden 
egentligt mineralsk værdi, kun strategisk betydning. Her regerer Dronning  Alystin Anistra Moldo. 
Midterlandet bliver ofte anset som det mindste af Elnarils ti Dronningedømmer, og Dronning Moldo 
derfor som landets laveste Dronning. På trods af dette sker størstedelen af Elnarils handel med 
omverdenen gennem Midterlandet, om det er eksotisk mad, kunst eller goblinske mekanikker, så 
skal det gennem handelspladserne i Midterlandet før det kan komme til resten af Elnaril. 

Silvias Hede ( Tauks Hede ) 

Silvias Hede er navngivet af Dronningen over Midterlandet, i forbindelse 
med hendes indtagelse af samme. Hovedbyen på Silvias Hede blev, ved samme lejlighed, døbt 
Silvirano. 
 

Galvs Skove , Fortet Stokvin 

Landet er en gold skov uden lys og liv. Det eneste liv man kan finde er tårnhøje fyrretræer. Her 
findes fortet Stokvin, hvis opgave det er at beskytte en af nedgangene til Sortelverriget. Fortet 
er opkaldt efter en Mester for krig, ved navn Alyra Stokvin. 
 

Galvs Skove , Det Sorte Fort 

Landet er en gold skov uden meget liv. Området bliver, så vidt man ved, ledt af en meget 
upopulær frue, som blev forvist dertil af en Hunn for længe siden. I moderlandet har man stort 
set ingen forbindelse til fortet mere, og ingen ved om der stadig er bosat sortelvere. Landet 
bliver betragtet af Hunnen som værende dødt. Fortet i landet er ikke navngivet, og bliver blot 
kaldt ”Det Sorte Fort”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byer under Overfladen: 

Zar´Kyriel (U 1) 

Her ligger Hunnens Hof, Akademiet og Mesterrådet. 
I Zar'Kyriel findes store katedraler til Silvia og Lyranos' ære. Her findes de store skoler for handel, 
håndværk, og visdom. Hovedstaden er et kæmpe gangsystem som ikke ses magen til andre 
steder i nogle sortelverriger. Her findes store åbne pladser, smukt udsmykkede grotter og huler. 
Aldrig har nogen anden race set denne by og overlevet længe nok til at kunne fortælle om det. 
Hele byen bærer præg af at mange højt dekorerede fruer er bosat her. 
Byen er opbygget således at jo fattigere og mindre vigtig en frue er, dets længere væk fra 
centrum og Hunnens palads ligger fruens grotte. Kun de absolut mest betydningsfulde mestre og 
fruer er bosat i nærheden af Hunnens palads. Det bliver betragtet som den højeste ære at bo 
tæt op ad paladset. 
Hunnens palads er så stort at ingen ved præcist hvor stort det er, måske lige bortset fra 
Hunnens Skyggemester, som ingen ved hvem er. I Zar'Kyriel findes også Skyggeordenens 
hovedsæde, om end ingen ved præcist hvor dette hovedsæde ligger. 
 

Djar´Vyril (U 2) 

Bystaten ligger geografisk placeret helt op ad grænsen til Gallmare i forlængelse af Nimaris. 
Byen er hjemsted for ordenen Nattens Engle, lagt her på grund af nærheden til menneskenes 
hjemland. Ordenen trækker også mange af sine rekrutter fra de lokale huse. 
Nimaris og Djar´Vyrils to Dronninger har en lang tradition for at konkurrere om at have de 
bedste krigere i deres rige. 
 

Varkül (U 3) 

Byen er en enklave for Elnarils galdere, og anses af mange som religionens hovedsæde. I den 
store mødesal Sisimyra mødes lærde galdere og diskuterer verdens mysterier og deres kunst. 
 

Es´zadar (U 4) 

Byen var tidligere beboet af ti gange så mange som det er i dag. Efter den fejlslagne 
tunnelgravning mod Timara (elvernes land), valgte mange sortelvere at rejse til andre dele af det 
mægtige sortelverrige. Efter denne fiasko mistede byens Dronning også meget magt og 
omdømme, hvilket hun desperat har prøvet at genopbygge i de seneste år. 

El I´Marz (U 5) 

Beliggende langt fra hovedstaden, under skovens nordøstligste ende. El I'Marz har en historie for at 

huse mange af landets mest lyssky og rebelske elementer. Folk der er jagtet i deres hjemby eller 

som har vækket Hunnens vrede flygter ofte til denne afsides bystat, hvor man kan bestikke sig til 

næsten hvad som helst. 

 

Lyranios (U 6) 

Bystaten er opkaldt efter den ene af de to sortelverguder, Lyranos. I denne by ligger 



det største Lyranos tempel, samt garkerskolen for Lyranos' tilbedere. Her finder man også 
hovedsædet for Den Sorte Rose. Næsten alle huse i byen flyver Lyranos' farver fra deres facader, 
og ingen Silvia tro frue er blevet Dronning i skreven historie. 
 

Nimaris (U 7) 

Geografisk placeret helt op ad grænsen til Gallmare. Nimaris holder en stolt tradition for at træne 
Elnarils bedste tunnelkæmpere, sortelvere specialiseret i at forsvare det prægtige gangsystem. 
Nimaris' huse har en længestående fejde med husene fra Djar'Vyril, som siges at være startet over 
en frue som engang pralede med at fem af hendes krigere kunne holde en tunnel mod ti valgfrie 
krigere fra Nattens Engle. 
 

Silvironas Cirkel (U 8) 

Byen er opkaldt efter den anden sortelver gud, Silvia. Her findes det største tempel til Silvias ære, 
samt garkerskolen for Silvia tilbedere. Tempelridderordenen Silvias Udvalgte har ligeledes deres 
hovedsæde i Silvironas Cirkel. 
 

Eta´Fiel (U 9) 

Eta'Fiel styres med en jernnæve af Dronning Zaxa, en over 3000 år gammel sortelver. Det 
lykkedes for mange århundreder siden Zaxa at rejse sig selv som en mægtig udød, og siden har 
hun taget tronen som Eta'Fiels Dronning, og har ingen planer om nogensinde at opgive den. 
Af denne grund flokkes Elnarils dødedansere til bystaten for at praktisere deres kunst. De fleste 
kommer med et håb om at imponere Dronningen og modtage en lærlingeplads i hendes hus. 
 

Troljeknütel (U 10) 

Troljekütel beligger sig under bjergenes forløbere, og det er her hvor størstedelen af sortelvernes 

mindedrift befinder sig. Byen har derfor også en meget stor andel slaver i befolkningen, da de 

bruges til at grave de farlige minetunneler både op og ned gennem bjergene. Bagsiden ved denne 

vidtrækkende udgravning er at det af og til sker at der brydes ind i huler som forbinder til 

overfladen, og derfor er der gennem årtusinderne vandret trolde ned fra bjergene. 

De lokale huses tendens til at producere slavedrivere og troldejægere har givet byens indbyggere et 

ry for at være grove og usofistikerede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Profeti: 
”For tusinder år siden havde Silvia garkeren Zalsina Ras´Nutara et syn. Silvia viste sig for hende 
og gav hende en kryptisk besked. Zalsina havde siddet i mange dage i dyb meditation, dybt inde i 
sit grotte system. Hun havde nægtet at lade sig forstyrre på nogen måde. På den tiende dag fyldes 
grotten af en tæt tåge. Zalsina sad som forstenet. Silvia trådte ud af den tætte tåge og viste sig for 
Zalsina. ”Du mit trofaste barn, skal viderebringe mit budskab til mine sande børn. Af det materiale 
jeg blev skabt, er der stadig noget tilbage. Find dette og lad aftenlyset falde på det. Lad skyggerne 
falde over det og lad det stå til lyset igen rammer det. Fjern det så, stil det mørkt og køligt og lad 
det stå i 100 dage og nætter. Lad lyset komme og gå men forstyr det aldrig. Når dette er gjort skal 
jeg igen gå iblandt jer, igen skal mine sande børn være den største race i verden.” Da de første ord 
ramte garkerens øre, faldt hun om på gulvet. Hun var som lammet, aldrig før havde hun kendt til 
større smerte. Imens Silvias ord regnede ned over hende kunne hun ikke bevæge sig. Aldrig 
havde hun hørt en smukkere eller mere grusom stemme. Da tågen forsvandt kunne hun stadig 
ikke bevæge en muskel, hun lå blot stille på gulvet i sin grotte. Hvor længe hun lå der, vides ikke. 
Mens straks hun kunne bevæge sig igen, rejste hun sig og skyndte sig til Hunnens hof. Her 
berettede hun alt for Hunnen, som fik en skriver til at notere alt hvad garkeren fortalte. Denne tekst 
er siden da blevet opbevaret af den residerende Hunn, i en rulleholder som altid sidder ved 
Hunnens hofte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rangsystemet i sortelvernes samfund: 

 

 
Hunn 



Øverst i sortelvernes hierarki sidder Hunnen, den udiskuterede regent af Elnaril. Hun regerer fra 
Troknung, sit palads i Zar'Kyriel. Hendes ord er lov og hendes luner kan sikre en sortelver et liv i 
luksus eller bringe deres familie i støvet. 
 
Mester 
Mestrene er Hunnens uddelegerede ledere inden for forskellige områder, så som Forsvar, Krig og 
Interne Stridigheder. Mestrene har ansvar for deres delegerede område og anses generelt for at 
udtrykke Hunnens vilje derpå. Mesterposterne er meget eftertragtede, og husfruer fører indviklede 
politiske kampe mod hinanden for at sikre den medfølgende magt til deres hus. 
 
Dronning 
Under Hunnen sidder de ti Dronninger. Hver Dronning regerer en af Elnarils store bystater, hvori 
hun har nær ubegrænset magt. Ifølge loven behøves Dronninger ikke bøje sig for andre end 
Hunnen og hendes ordrer, men i realiteten må de ofte også føje sig for visse andre magtfulde 
personer, så som lederne af gudernes kirker. 
 
Husfrue 
Husfruen er lederen af sin husholdning, den øverste leder af sit hus. Husfruers magt varierer 
meget, og bestemmes i største grad af deres hus' velbefindende. Nogle huse vokser sig så store 
at de spredes over flere husholdninger, eller måske endda til flere forskellige byer. I disse tilfælde 
tager den øverste husfrue som regel titlen Matriark, for at vise resten af samfundet sin status. 
 
Mænd 
Mænd holder teknisk set ingen magt i sortelversamfundet. Selvfølgelig har det ikke holdt sig så 
nemt i virkeligheden. Mænd holder den magt som de kan udøve, som regel i form af en frues 
beskyttelse. Derfor vil en mand med ambitioner som regel forsøge at blive vellidt af en frue der er 
på vej op i hierarkiet, i håb om at fruen vil finde ham brugbar og derfor hjælpe ham til at blive mere 
magtfuld blandt mændene. Fruerne er som regel fuldt villige til at indgå i sådanne samarbejder, da 
det styrker deres egen position at have en loyal mand med status og prestige i deres følge. 
På denne måde har nogle mænd opnået en stor magt i sortelversamfundet, for selv om de ifølge 
loven ikke holder nogen magt, så er der ikke mange der har lyst til at modarbejde en Mesters 
yndlingstjener. 
 
Silvias kirke 
 
Kirkens Kodeks. 
Silvia - Kvinden - Viden - Racen 
Silvia troende bærer ofte lilla som del af deres klæder, for at vise deres troskab. 

 
Silvias Trossætning: 
”I Silvias navn er jeg født, i Silvias navn vil jeg dø. Den sande tro vil give mig styrke i 
alle mine beslutninger, i Silvias navn vil jeg fastholde alle mine valg. Den sande Gudinde 
vil altid være ved min side, for mit blod er hendes, min krop er hendes værktøj, min sjæl, 
Silvias ejendom.” 
 
En Silvia garkers vigtigste opgave er at stå til rådighed for kirken, dernæst kvinderne i samfundet. 
Garkernes fornemmeste opgave er at oplyse deres racefæller om gudinden og hjælpe med at 
fremme sortelvernes lod i verden via den kraft, de er blevet skænket af Silvia. Dernæst skal de 
styrke kirkens magt, blandt andet gennem at sende relevant information videre til deres 
overordnede. 
 
Lyranoskirken 



 
Kirkens Kodeks. 
Lyranos - Renhed, perfektionisme, struktur, fanatisme. 
Lyranos troende bærer ofte gul som del af deres klæder, for at vise deres troskab. 
 
Lyranos Trossætning: 
” I strukturen og ordnen ligger den sande gud Lyranos. I Lyranos findes styrken og det 
perfekte. Jeg vil, som Lyranos troende, altid kæmpe for en ren race. For i krigens renhed 
findes Lyranos sande væsen. I denne renhed vil Lyranos igen opstå og træde på jorden 
blandt hans sande børn, Sortelverne.” 


