Lensherrer
I området omkring Nebelheim er der forskellige baser med tilhørende jordområder - disse
områder kaldes “Len”. Hvis man har færdigheden “Lensherre”, kan man købe sig et af disse
Len og bruge det som tilhørssted. Med et Len kan man tjene skillinger, indkræve skatter,
hyre folk og opbygge sit Len. En Lensherre med et Len er adelig, hvilket giver flere fordele i
lovens øjne. De følgende afsnit beskriver Len og rollen som Lensherre.

Notarius
Notarius er en Kejserlig ansvarspost, som står for alt administrativt i forhold til Len. Notarius
sidder typisk i Handelsstationen, men da Notarius er en ansvarspost, kan det være
forskellige personer der er Notarius. At være Notarius giver ikke ret til at giver ordre eller
stille krav på vegne af hverken Kejseren eller Greven, men det giver ret til at udfylde
dokumenter og klare administrative opgaver i Kejserens og Grevens navn.

Oversigt over Len
For at få en oversigt over Len, kan enhver henvende sig til Notarius, som normalt sidder i
handelsstationen. Notarius har en oversigt over de lokale Len, og kan fortælle dig, hvem der
besidder hvilke Len. Ikke alle områder er markeret som Len - de områder som ikke er
markeret som Len, kan du altid erklære dig herre over uden Notarius’ tilstedeværelse, men
de er ikke grundlag for indkrævning af skatter. Grænserne for Len er trukket op således at
de fleste større veje ikke går gennem nogen Len, med enkelte undtagelser. Større veje
tilhører Kejseren og er således fri at færdes på.
Derudover er der uenighed om nogle af grænserne mellem Len. Præcis hvor disse grænser
går må være op til de respektive Lensherrer at afgøre, om nødvendigt med sværdet.

Eje af Len
Du kan erhverve dig et Len ved at henvende dig til Notarius i Handelsstationen. Notarius kan
fortælle dig hvilke Len der ikke er ejet af andre, hvad den forventede indtægt er om
måneden, og hvad det koster, at erhverve sig Lenet. Du kan kun erhverve dig et Len som
ikke er andres besiddelse, men der er måder hvorpå, man kan fravriste andre deres jord (se
nedenfor).
Når du erhverver dig ejerskab over et Len får du et skøde. Dette skøde er dit bevis på, at du
ejer Lenet, og du skal passe godt på det. Hvis du mister det skal du have det fornyet, hvilket
er lige så dyrt som første gang du fik det lavet.
Ved at henvende dig hos Notarius, kan du også udnævne forpagtere til dit Len. En forpagter
er en allieret, du som Lensherre samarbejder med, for at styre dit Len. En forpagter kan
handle på dine vegne når du er utilgængelig, afhente Lenets indtægt og på alle måder
repræsentere dig som Lensherrer. En forpagter kan dog ikke udnævne andre forpagtere.

Indtægt på Len
Såfremt der er ro og orden på dit Len, vil dit Len hver måned skabe en indtægt. Denne
indtægt kan du få udbetalt på én af to måder:

1. Hvis du vælger at få udbetalt Lenets indtægt som skilling, så får du disse penge
direkte i hånden.
2. Hvis du vælger at få udbetalt Lenets indtægt som ressourcer, får du udleveret nogle
træklodser med ressourcetype og antal på. Disse repræsenterer ressourcer dit Len
har skabt og som er på et centralt lager. Klodserne kan bruges til at handle med. Ved
at samle sæt af ressourcer er det muligt at tjene flere skilling, men det kræver noget
arbejde.
Uanset om man vælger ressourcer eller skilling, så er værdien, af det der bliver udleveret,
ens.
Ressourcer kan sælges, enkeltvis eller i sæt, til handelsstationen for skilling. Man skal sælge
sine ressourcer inden spilstop, ellers går de tabt. Træklodserne må ikke gemmes mellem
spilgange eller tages med hjem - de skal afleveres inden man forlader spilområdet.
Man kan få udleveret Lenets indtægt ved indtjek. Man kan også vælge at få indtægten
udleveret i begyndelsen af spillet. Man vælger om man vil have skilling eller ressourcer når
man henter indtægten.
For at få udleveret Lenets indtægt skal man kunne bevise ejerskab eller forpagterbevis af
Lenet. Man skal desuden, i den forgangne måned, have haft kontrol med sit Len og
opretholdt lov og orden på sit Len. For at have kontrol med sit Len skal man vise at Lenet er
beskyttet mod fjender; både andre Lensherrer, røvere, grønhuder, De Unævneliges tjenere
og andre fjender af Kejserriget. Dette bevises ved at have en fane stående tydeligt i Lenet
som ikke bliver erobret. Hvis Notaris er i tvivl om der er kontrol med et Len, kan Notarius selv
undersøge sagen eller sende nogen for at undersøge i sit sted. Det er tilladt at fjerne fanen
fra Lenet i kortere perioder, f.eks. hvis man drager i kamp eller til mad i kroen.

Hvordan mistes et Len
Hvis du ikke er i stand til at bevise, at du har kontrol med dit Len, mister du den indtægt
Lenet kunne have haft. Du mister dog ikke Lenet bare fordi der er uro på dit Len. Der er tre
måder at miste sit Len på:
1. Hvis Lenets indtægt ikke er hentet to måneder i træk, mister du helt retten til Lenet i
den tredje måned.
2. Hvis en anden Lensherrer erobrer din fane, og det ikke lykkes dig at generobre fanen
i to måneder i træk, mister du retten til Lenet i den tredje måned
3. Hvis du, som Lensherrer, er væk to måneder i træk, kan en forpagter anmode om at
overtage titlen som Lensherrer i den tredje måned, hvis ikke du dukker op igen.
Når du mister retten til Lenet, kan andre købe Lenet hvis de ønsker. Du kan naturligvis også
selv købe Lenet igen.
Hvis du ønsker at fratage et Len fra en anden Lensherre er den eneste sikre måde, at
overfalde Lenet og gøre sådan, at Lensherren ikke kan vise at han kan holde Lenet. Kamp i
sig selv er ikke tilstrækkeligt – du er nødt til at erobre og fjerne fanen fra Lenet. Og hvis
ingen ved at du har gjort det så ved Notarius det heller ikke, og således virker det ikke. Så
hvis du har gjort det så sørg for at fortælle vidt og bredt om det – og sørg for at vise den
erobrede fane frem. Kun på den måde kan alle andre se, at du har erobret Lenet. Hvis du
erobrer en anden Lensherrers fane, så pas godt på den og behandl den med respekt. Det er
andres udstyr som du har lånt, og du har ansvaret for det når du erobrer fanen.

Rettigheder som Lensherre
Udover Lents indtægter, så kan man også kræve skatter af de andre spillere, som færdes på
sit Len. Hvordan og hvor meget er op til en selv. En del Lensherrer kræver skatter af
gennemrejsende eller folk som bor fast på deres jord. Her er det vigtigt at notere, at alle
større veje er Kejserlige og ingen Lensherre kan opkræve skat fra folk der færdes på disse.
Derudover må Lensherren lave alle de love og regler han vil, så længe han ikke bryder
Kejserlig og Grevelig lov, som han altid er underlagt. Desuden anses alle kampe mellem
Lensherrer og deres folk som private affærer og det er sjældent at repræsentanter for
Kejseren vil blande sig i disse, medmindre de er til skade for gennemrejsende eller
Kejserriget som helhed.
Alle former for overgreb på gennemrejsende udover inddrivelse af skatter er dog strengt
forbudt. Således kan ingen Lensherre tillade røveri og overfald uden at risikere at komme på
tværs af Kejserens folk. Hvis sådanne ting sker, kan Notarius nægte at udlevere Lenets
indtægter, idet det vurderes, at Lensherren ikke opretholder Lov og Orden.
Lensherrer er den laveste adelstitel, men ikke desto mindre en adelstitel. Det giver visse
fordele i lovens øjne. Vi opfordrer derfor til at Lensherrer sætter sig ind i gældende love.

Krav til Lensherren
Enhver Lensherre skal opretholde Kejserlig og Grevelig lov på sin jord. Det betyder blandt
andet at han skal fange forbrydere og indlevere dem til Kejserlige myndigheder eller, hvis
det er umuligt at indlevere dem, selv forestå straffen.
Enhver Lensherre har pligt til at stille folk hvis Kejseren, en repræsentant for Kejseren,
Valggreven eller en repræsentant for Valggreven, kræver det. For hvert Len skal man mindst
kunne stille fem folk. En tungt bevæbnet mand, præst eller troldmand kan gøre det ud for to
folk. Det er meget sjældent at Kejseren eller Greven gør dette krav gældende, men hvis man
ikke er i stand til at opfylde det når det er krævet, vil man øjeblikkeligt få frataget retten til sit
eller sine Len.

Eksempler
Reglerne for Lenerne kan virke lidt forvirrende, så vi har derfor et par eksempler.
Eksempel: Jonathan har evnen Lensherre og i juni køber han retten til et Len for 600 skilling.
Han planter sin fane i området derude, men kan ellers intet gøre. I juli henvender han sig til
Notarius i Handelsstationen med sit skøde, og kræver Lenets indtægt. Notaren har intet hørt
om ballade på Jonathans Len eller set det, så han kontrollerer ikke nærmere, og giver ham
Indtægten. I august kan Jonathan igen hente indtægten fra sit len, selvom i løbet af dagen er
en del kampe på Lenet og Jonathans fane bliver erobret flere gange. Selvom Jonathan alle
gange får den erobret tilbage efter noget tid vurderer Notarius, at Jonathan ikke kan påstå
han har herredømme over Lenet, og noterer derfor at der har været uro på Lenet. Til
september møder Jonathan op og får ikke nogen indtægt udleveret. Dagen i september
bliver der roligt igen, og Jonathan kan nu få se frem til at få en indtægt igen i oktober.
Jonathan får penge for de gange han har kontrol over Lenet. De gange han ikke har får han
ingen penge, men han er på intet tidspunkt ved at miste Lenet.
Eksempel: Wilhelm har evnen Lensherre, og køber retten til et Len for 800 skilling i februar.
Han planter sine fane derude, men der kommer hurtigt kamp, og Wilhelm mister sin fane til
en anden Lensherrer. I marts henvender Wilhelm sig til Notarius som har hørt om kampene
og den erobrede fane, og Notarius vurderer at Wilhelm ikke har kontrol med området.

Wilhelm får ikke udleveret indtægt og bliver desuden gjort opmærksom på at han er ved at
miste retten til Lenet. Det lykkes ikke Wilhelm at erobre fanen tilbage i løbet af martsdagen,
hvilket Notarius hører om og undersøger. I april er området udenfor Wilhelms eje, og en
anden spiller ved navn Helmuth køber lenet. Wilhelm kunne have købt det igen hvis han
havde råd og var hurtigere til Notaren, men han havde desværre ikke flere penge.
Wilhelm har ingen kontrol med Lenet på noget tidspunkt. Lige fra start er der kamp, og to
måneder i træk er hans fane erobret, hvilket gør at han ikke har indtægt på lenet. Således
mister han i sidste ende retten til Lenet og Helmuth får lejlighed til at købe det.
Eksempel: Ekbert har evnen Lensherre, og køber retten til et Len for 700 skilling i marts.
Han planter sin fane derude, og alt er roligt spillegangen ud. Desværre kan han ikke komme
i april, og da Ekbart ikke har gjort nogle af sine venner til Forpagtere, kan ingen af dem
kræve Lenets indtægt på hans vegne (idet det skal være Ekbert selv eller en forpagter som
går til Notarius). I maj kommer han igen, og alt har været roligt, men Notarius vil se området
for at sikre sig, at han har kontrol med det. Syner af bevæbnede folk og den fine fane
overbeviser Notarius, og Ekbert kan i juni hente Lenets indtægt. Da Ekbert og hans venner
bliver klar over at de ikke har fået indtægt i hverken april (der var ingen der kunne hente
den) eller maj (da indtægten ikke blev hentet i april, var der ikke styr på lenet, og derfor
ingen indtægt til maj), aftaler de at nogle af Ekberts venner skal være Forpagtere på Lenet.
Ekbert har ikke mulighed for at komme en spillegang, og det betyder at det ikke er muligt for
ham at holde Lenet eller hente indtægten. Da Ekbert ikke har udpeget nogle Forpagtere, er
der ingen stedfortræder til at afhente lenets indtægt og holde Lenet. Heldigvis kommer
Ekbert til en rolig måned, så han kan få Lenets indtægt i måneden efter. For at undgå at
miste indtægten i fremtiden, udnævner Ekbert nogle af sine venner som Forpagtere, og får
det registreret i handelsstationen, så de kan holde Lenet og hente indtægt når Ekbert ikke er
der.
Eksempel: Adolf har evnen Lensherre, og køber retten til et Len for 500 skilling i september.
Han planter sin fane derude. Da han kommer til oktober er skødet væk – han må have tabt
det et sted. Han er således nødt til at gå ned til Notarius og få skødet fornyet – det koster
yderligere 500 skilling. Hvis han f.eks. vidste at der var en tyv der havde stjålet det kunne
han måske have forsøgt at skaffe det tilbage i stedet, men han aner ikke hvor det er.
Heldigvis har Adolf sparet penge sammen til et nyt skøde og kan kan vise Notarius at hans
fane står flot på jorden og den er beskyttet, så han får mulighed for at hente indtægter fra
Lenet i oktober.
Adolf mister sit skøde, og det betyder, at han skal købe et nyt. Hvis det er en tyv der har
stjålet det er det måske billigere at forsøge at købe det tilbage eller fange tyven og tage det
fra ham. Heldigvis havde han penge til at forny sit skøde – ellers ville han miste Lenet efter 2
måneder, idet han ikke kan indkræve skatter uden et skøde

