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odsoordeel
uitgeroepen
over
Hogepriester Eldgrim Svenson

Onze aller geliefde Hogepriester van de Sibbe van de Alfar, Eldgrim
Svenson, wordt door de Sibbe van Hymir uitgedaagd tot een godsoordeel! Op een geheime locatie in het hoge noorden van Grimland zijn
de meest gerespecteerde Godi van Hymir samengekomen en daar heeft
Hymir zelve tot hen gesproken. De Alvader zou hun inziens totale
devotie eisen en verwerpt zijn Goddelijke Knecht en Bruid. Ze eisen
dat Eldgrim Svenson zich onderwerpt aan het oordeel van Hymir en
zich verantwoord voor het feit dat hij het volk zo lange tijd heeft
misleid. De reacties van het volk laaien hoog op, in Finnsburg zou
zelfs een tempel gewijd aan de Alvader zijn bestormd door een woeste
menigte!

D

e Hogepriester heeft aan onze
scribent van de Courant gevraagd
of alle gelovigen voor hem een kaars
willen branden in deze onzekere tijden.
Hij benadrukt dat de Sibbe van de
Alfar het enige juiste pad is dat een
geestelijke in Heimar kan bewandelen. De Hogepriester, die momenteel
in Finnsburg verblijft, heeft ook zijn
Ouderlingen tot zich geroepen. Drie
van de Ouderlingen zouden zich al
aan zijn zijde hebben geschaard, de
andere drie worden spoedig verwacht.
Vader Ghuro, de spirituele leider van
de Winterwolf stam, zou met een grote
krijgsbende Bhanda Korr onderweg
zijn naar de hoofdstad. Hoewel hier
grote chaos werd verwacht worden deze
barbaren volgens verschillende bronnen
begeleid door een kleine legermacht van
Huis Stalhardt. De Banrion van het

Khalische volk zou onder begeleiding
van de Landschout zelve onderweg zijn
naar Finnsburg, maar velen zeggen ook
dat zij in feite gegijzeld wordt. Moeder
Ermengarde, die door velen niet als

een Ouderlinge wordt beschouwd,
zou omwille van haar gezondheid
Annahilt niet willen verlaten.
Het godsoordeel zelf zou bestaan
uit een dodelijk tweekamp tussen
Eldgrim Svenson en de Hymirson.
Beide mannen hebben tijd zich
voor te bereiden tot de eerste dag
van de maand van de Kelk. Dan
zullen zij tijdens het Godenfestival
strijden tot de dood.

idmark
kent
een
nieuwe
Groothertog!
Op het domein Hartfeld te Midmark
heeft een Koninklijke ting plaatsgevonden die met groot succes er in
is geslaagd een nieuwe Groothertog
te vinden binnen de rangen van
Huis Korda.
Zijne Majesteit Koning Siegfried
had Graaf Ragnar Grenjarson van
Huis Albewin aangeduid als zijn
koninklijk gezant en deze werd
bijgestaan door de Verhevene Orvar
Huldson van de Sibbe van Hymir
en Dame Elvira Richarddotter van
Huis Kentigern. Deze raad heeft in
hun wijsheid beslist dat voormalig Markies Hallfred Vedorson de
enige waardige nieuwe Groothertog
van Midmark kan zijn en het Hof
heeft dit ondertussen ondertekend.
Onze lezers zullen zich zeker deze
Markies Hallfred herinneren als
de lijfwacht van wijlen Koning
Olaf en zullen, net als wij bij
de Courant, verbaasd zijn om te
horen dat deze edelman nog in
leven is! Ieder dacht dat hij aan
de zijde van zijne Majesteit was
gesneuveld in Het Dak, maar niets
bleek minder waar! Hij heeft deze

beproeving overleefd en heeft zich
vervolgens kenbaar gemaakt om
zijn rechtmatige titel op te eisen
en terug rust te brengen naar zijn
geliefde provincie. Het leger van
de nieuwe Groothertog heeft dan
ook kort werk gemaakt van de
Golyndische rebellen die zich het
Leger van de Ram noemden.
Een verrassende zet van de nieuwe
Groothertog was ook de benoeming van de Mannheimse geleerde
Hjalmar Stigson tot nieuwe Meester
Magister van de Universiteit van
Prinshaven.
De
oude
Meester
Magister werd prompt gearresteerd wegens vermeende banden
met de Zwarte Roos. Verschillende
professoren zouden gevlucht zijn
en worden gezocht.
Op de ting te Hartfeld werd Heer
Floris van Huis Kentigern ook
benoemd tot wel een heel bijzondere
titel. Deze heer van het voormalige Golyndische koningshuis mag
zich voortaan Meier van Tyberia
noemen. Deze eeuwenoude titel
werd nieuw leven ingeblazen en
lijkt in schril contrast te staan
met de structuur van de adellijke
huizen.
De Verhevene Orvar Huldson zou
ook de vrouw van de gezant van
de Koning de Ketens der Schaamte
hebben opgelegd wegens banden
met ketters.
Het vuige Leger van de Ram
met heksen onder hun rangen
hebben verwoed gepoogd de ting
te verstoren maar dit is hun niet
gelukt en dat is te danken aan
de moedige opoffering van Huis
Fenrissian. Graaf Haldor Vidarson,
de neef van de Landschout, heeft
zijn leven gegeven in de strijd
tegen de Golyndische rebellen en

heeft hiermede het leven van
nieuwe Groothertog gered.

de

De
Courant
heeft
het
volste
vertrouwen dat Groothertog Hallfred
Vedorson Midmark naar een nieuw
tijdperk van rust en vrede zal
gidsen.

K

an Heer Floris
zijn ambities als
Meier waarmaken?

Zoals eerder vermeld in deze
Courant werd Heer Floris
benoemd tot Meier van Tyberia,
maar is de welgeboren Heer
klaar om het Golyndische
volk van dit domein te leiden?
Velen spreken dat Heer Floris
alweer grote feesten geeft
ter ere van zijn glorie en
in zwaar beschonken staat
rondzwerft in de straten van
Prinshaven.
Het
Meierschap
Tyberia
besloeg in oude tijden de
provincies
Midmark
én
Halden en Heer Floris zou
als Meier zo zeggenschap
hebben over de domeinen van
Huizen Korda en Rickhard.
De Groothertogin van Halden
heeft al laten blijken dat zij
niet wenst te praten met Heer
Floris en dat haar landen
geen nood hebben aan zijn
inmenging.
Onze courant heeft de nieuwe
Meester
Magister
van
de

Universiteit van Prinshaven
om duiding gevraagd. Hij had
onze het volgende te zeggen;

"

Het hof geeft met deze
benoeming een duidelijk
signaal
de
grieven
van
het Golyndische volk te
begrijpen. Maar men stelt
zich vele vragen; hebben
de gebieden Oud-Golyndia,
Armorica en de Westerlanden
dan ook recht op een Meier?
Welke rechten en plichten
zal deze Meier dragen? Is
dit een erfelijke titel? Wat
voor waarde wordt hier aan
gehecht? Men hoopt dat het
Hof hier spoedig klaarheid
in zal brengen."

Meier Floris Jakobson van
Huis Kentigern zelve was
niet bereikbaar om duiding te
leveren.

P

rinses
Dagmar
keert terug uit Het
Dak

Volgens
nieuws
dat
ons
bereikt uit het hoge noorden
zou Prinses Dagmar zijn
terug
gekeerd
van
haar
diplomatische missie naar het
Dak. Toen zij de Hogport, de
toegangspoort naar deze kille
bergketen, bereikte werd zij
haast onmiddellijk weggeleid
door een escorte Drakhan
soldaten. Bij de daling uit
de bergen werd haar garde
overvallen door een woeste
storm en zij zou de daling
slechts
amper
overleefd
hebben. Omwille van haar
vele botbreuken bleek de reis
naar Holm te zwaar te zijn

en werd zij tijdelijk ondergebracht in een klein gasthuis
te Betenkomm.
Een scribent van de Courant
reist nu van Holm naar deze
kleine baronie in de hoop
Prinses
Dagmar
daar
te
mogen ontmoeten.

A

mazone aanvallen
in het Woud van
Lytavis

Het Woud van Lytavis zou
de laatste maanden zwaar
geteisterd
worden
door
Amazone krijgsvrouwen uit
het zuiden. Onze scribent
sprak met een zekere Elouan
van clan Maeldoi, de leider
van zijn gemeenschap.

Meestersmid Glam Makkarson
Wapens en pantsers voor de échte krijger.
Perfecte kwaliteit voor zij die hun kroes
graag ledigen in Heimar in plaats van Vaders
Hal.
Meestersmid Glam Makkarson, niet de
goedkoopste, wél de beste.
Te Wolfsgouw

"

Vorig jaar al werd onze
clan geteisterd door deze
Amazones en hebben zij
onze priesteres gedood. De
aanvallen sindsdien zijn
steeds driester geworden.
Wij hebben ons noodgedwongen
moeten
terug
trekken naar de rand van
het woud. Waar wij ooit
leefden hebben deze wilde
vrouwen
hun
kampen
gebouwd!

Onze scribent merkte ook op
dat Elouan en zijn clan niet
de edicten van zijn Banrion
lijken te volgen, hoewel

toch wordt aangenomen dat
zij de spirituele leidster zou
zijn van de Khaliërs die in
Lytavis huizen.

"

Meermaals hebben wij
hulp gevraagd aan onze
Banrion, maar zij zwijgt
als de dood. Voor haar
dood was onze priesteres
dan ook tegen de Banrion
gekeerd, en nu begrijpen
we waarom. We zweren
dan nog liever trouw aan
Huis Rickhard, zij beloven
tenminste steun aan ons
leed.

Ode aan de Vrouwe Albewin
D'ander Huizen kloppen zich op de borst,
Luid roepend over hun slimme zet op het bord,
Niet horend hoe hun bloedeigen volk reeds mort,
't Soort dat enkel naar paaiers en pluimstrijkers dorst.
Waar hun Graven doof zijn, daar leent Zij haar Oor,
Want 't is slechts het weten dat wijsheid baart,
Met passende daad geeft Z'haar volk steeds gehoor
En bekomt slechts respect , stomt zo hoon ende haat.
Waar hun Graven blind zijn daar leent Zij een Oog,
Geduldig aandachtig lacht Ze hen toe,
Ogen scherp als de pijl op een boog,
Gedoogt hen hun weinig daadkrachtig gedoe.
Waar hun Graven ontkennen hun eigen falen,
Is Zij het die inziet dat men steeds nog kan leren,
Steeds verantwoording aflegt voor eigen dwalen,
Om daarna aangesterkt terug weder te keren.
Dus hef Uw hoofd Gravin, werp af de ketens!
Laat schijnen Uw kunde en keer bij ons weder,
Laat die Graven buigen respectvol hun hoofd,
Zelfs in Schaamt of Schande zijt Gij hun meerder.
Geschreven door een Dienaer van de Waarheyd

Ridder
Viktor
van
Katrinaburg
van
Huis
Rickhard, de man die grens
aan het woud bewaakt,
heeft dit ook verzekerd aan
onze scribent en zegt zeer
bezorgd te zijn over de
wandaden gepleegd door deze
Orestiaanse krijgsvrouwen.
Hij benadrukt ook dat de
Khaliërs van clan Maeldoi
zeker welkom zijn in zijn
heerlijkheid. Sinds de Val
van
Karnok
staat
Huis
Rickhard erom bekend de
grens met Orestis streng te
bewaken en zij waarschuwen
dat deze aanvallen slechts
de eerste stap zijn van een
Orestiaanse invasie.

eksen
in
universiteit
Annahilt

de
van

Op de 13de dag van de
maand van Kristal werden
de omwonenden van de
universiteit van Annahilt
opgeschrikt uit hun slaap.
Heldere lichtflitsen waren
van ver te zien door
de ramen in de hoogste
toren van de universiteit.
Luide knallen die klonken
als gedonder tijdens een
hevig onweer deden de
vestiging daveren op haar
grondvesten.
De
dat

eerste
er een

vermoedens
experiment

zou
misgelopen
zijn,
verdwenen snel wanneer
de volledige wacht van
de stad door de straten
van Annahilt renden. Bij
het
ochtendgloren
werd
er door een woordvoerder van de universiteit
verklaard dat er gedurende
de nacht een inbraak had
plaatsgevonden. Eén van
de daders, overduidelijk een heks, werd, na
een hevig gevecht, gevat
door de wacht. Alvorens
berecht te worden, werd
de heks ondervraagd en
is er een verband tussen
deze inbraak en de Zwarte
Roos vastgesteld.
Hoeveel handlangers er
waren, kon de magister
niet vertellen. De plaag
van heksen en de Zwarte
Roos in het algemeen is
dus uitgebreid naar de
provincie Halden.
Naar
verluid
werd
er
niets ontvreemd uit de
universiteit, al doet de
gespannen sfeer bij de
professoren en magisters
anders vermoeden. Het is
algemeen geweten dat de
universiteit
waardevolle
geschriften en betekenisvolle artefacten uit de
Heimarse
geschiedenis
bewaart. Onze reporters
werden ter plaatse gestuurd
om deze geheimdoenerij
verder te onderzoeken.

Ode aan Graaf Haldor Vidarson van Huis
Fenrissian

*
U acht ik godsgelijk
Vader van Fenrissian
Kon ik in uw plaats staan
aarzelde ik geen ogenblik
Graaf Witpels onderweg
naar Hymirs Hal
Ik moet U laten gaan
maar weet dat
op een dag wij samen
de kroezen heffen en
scanderen
Fear The Howl!
Geschreven door Egbert van Brandenburg

I

s het Woud van Arduyn leeg geplunderd?

De campagne van Huis Fenrissian tegen Khalisch verzet in het
Woud van Arduyn duurt nu al ettelijke jaren en heeft een zware
tol geëist op het Woud van Arduyn. Handelsgilden over geheel
Heimar klagen dat Khalisch
leder en bepaalde kruiden en
houtsoorten erg moeilijk verkrijgbaar zijn geworden en dat
de prijs van deze producten
ongekende hoogtes bereiken.
Khalische handelaars van het
gilde genaamd de Urdd verzekeren dat het Woud geenszins
leeg geplunderd werd maar dat het verkrijgen van zulke
goederen zwaar bemoeilijkt wordt door een toename in de
trollenpopulatie. Doordat er minder Khalische jagers op pad
zijn worden er meer en meer trollen gesignaleerd en wagen
deze beesten zich ook steeds dichter bij de handelsposten aan
de rand van het woud.

G

eboortevoorspellingen

K

ristal * Heeft u de kans
een citroenkwarts aan te
kopen? Aarzel dan niet! Dit
edelgesteente staat erom bekend
boze gedachten af te weren en
deze zijn bij Kristallen deze
maand veelvuldig aanwezig!

H

ert * Net als bij het
plukken
van
hertengras
moet men deze maand zijn
precieze
moment
afwachten
om een gunst te vragen van
een Hert; een zachte hand is
ten zeerste aanbevolen.

M

aagd * Een
wordt ras
ook deze maand
een bok op de
in uw gratie te

jonge Maagd
gevraagd en
zitten ze als
haverkist om
vallen!

W

ilg * Aan de vruchten kent
men de boom waarde Wilg,
maar kent u wel vruchten
van uw noeste arbeid de
laatste maand? Mogelijk zal
u een nieuw beroep moeten
overwegen.

R

oos * Een Roos zoekt
steeds het gevaar op want
met zegt dat aan de rand van
het ravijn de mooiste bloemen
bloeien, maar één stap te ver
en men kent enkel de dood.

waard * Rust roest dapper
Z
Zwaard, blijf niet bij de
pakken zitten en neem uw lot
in eigen handen!

V

uur * U loopt u het vuur
uit je sloffen, maar bent u
zeker dat u uw krachten aan
de juiste personen schenkt?
Wees voorzichtig rond Beren
deze maand!

eer * In Ulstein gooien ze
B
klompen aarde naar hun
leugenachtige vrienden en u
zou er ook goed aan doen,
beste Beer, om uw grieven
minder
subtiel
kenbaar
te
maken.

luier * Heeft u het zwoerd
S
achter de oren of heeft u te
vaak naar siganders geluisterd? Een Sluier doet er goed
aan verder te kijken dan haar
neus lang is.

K

elk * Er verdrinken meer
lieden in Kelken dan in
de Westerlandse zee dus geen
reden om spaarzaam te zijn
met uw charmes deze maand!

U

il * De waarheid achterhalen deze maand is voor
een Uil al even futiel als
vissen op het Kristalmeer.
Wat men vangt is bitter en
een slechts kleine troost voor
uw lege maag.

K

oning * Vergeet niet dat
de lieden die u links heeft
laten liggen u weliswaar niet
vergeten zijn. U doet er goed
aan eens te praten met degene
die u als gepeupel acht.

R

I

ecept van de maand: Vlierbloesembeignets
Dit recept vindt zijn oorsprong in de weelderige en geurende tuinen van onze vroegere
provincie Karnok. Omwille van het warmere
klimaat in de zuidelijke provincie konden de
inwoners van Karnok zich reeds tegoed doen
aan de schermen van de vlier in de maand
van de Wilg. Gebakken in gloeiend hete olie
van zonnebloemen of olijven en besprenkeld
met de honing van lavendel of thijm is dit
een heerlijk geurende zoete lekkernij.

ngrediënten:
15 schermen vlierbloesem
(volledige schermen zodat
u de uiteinden als een soort
handvat kunt gebruiken)
1 deciliter water
1 eierdooier
100 gram bloem
een mespuntje kaneel
een klein beetje fijn geraspte
citroenschil (eventueel te
vervangen door gedroogde
citroenthijm of melisse
1 theelepel donkere suiker
1 eiwit stijfgeklopt
Honing om te besprenkelen

B

enodigdheden:

Stevige ijzeren pot
Olie van zonnebloemen of
olijven

B

ereiding

Klop een glad beslag van
water,
eierdooier,
bloem,

kaneel, citroenschil en suiker.
Laat het geheel 20min rusten.
Verwarm ondertussen de olie
in de pan tot deze gloeiend
heet is. Klop net voor het
beginnen het stijfgeklopt eiwit
er voorzichtig onder.
Doop vervolgens de vlierschermen
erin
en
laat
ze
voorzichtig in de kokende olie
zakken. Op enkele seconden
zijn deze goudgeel gebakken
en kunt u ze laten uitlekken.
Besprenkel met dunne sliertjes
honing en u heeft een prachtige
lekkernij die u de winter doet
vergeten en naar de zomer
doet verlangen.
In de meer noordelijk gelegen
provincies worden deze beignets
gemaakt met lokaal fruit zoals
schijfjes appelen en wordt het
beslag gemaakt met 2x zoveel
bloem en het water vervangen
door een kroes bier.

Godi Hadvar Gunnarson naar Vaders
Hal
Godi Hadvar Gunnarson, hij is niet meer,
Vader Hymir kent geen hartts zeer,
Gestreden, zijn hele leven,
alle moed en kracht gegeven.
Onbaatzuchtig zijn kudde hoedend,
Ketters' toedoen stevig bloedend.
Godi Hadvar Gunnarson, hij is niet meer.

