
Hendes kongelige højhed, Dronning
Alexandrine Sortenskjolds Lov for Kongeriget

Talansar

Over Dronningen står kun guderne.

Om straffe udmåling:

Den lokale dommer vælger straffen som denne ser bedst, men kan ej straffe hårde 
end i loven angivet.

Om falske mønter og deres brug:

Den der slår Dronningens mønt uden hendes tilladelse, er en falskmøntner, og skal 
lide døden. 

Den som betaler med falsk mønt skal bøde 100 sølv eller værdi heraf.

Den som indlevere falsk mønt til det lokale styre skal holdes fri for ansvar.

Om Forræderi: 

Den som modarbejder Kongen og Riget er en Forræder og kan straffes med døden.



Om Mord og drab:

Den som med fortsæt slår en anden med våben, magi eller hånd, så denne dør er en 
morder, og kan straffes med døden.

Kan pårørende og morderen fælles blive enige om forlig skal offeret ligge uhævnet, og 
der skal til den lokale myndighed bødes 12 sølv. 

Om Tyveri:

Den som stjæler er en tyv og kan gøres fredløs. Tyven skal godtgøre værdien af det 
stjålne dobbelt således at den forurettede modtager sin del og den lokale myndighed 
den anden.



For den adelige og dennes familie skal gælde følgende:

For at have titel skal man også have land.

Den adelige er hævet over almindelig mand, og kan kun dømmes af sine lige. Ingen 
dommer af simpel æt kan afsig dom over den adelige, og skal ej heller prøve der på.

Den adelige er ansvarlig over for sin bedre, og skal lyde denne. Kandes der til Krig 
skal Den adelige uden tøven stille sine tropper til rådighed. 

Den Adelige har til en hver tid ret til at udstede egne love og forordninger for sit 
domæne, så længe de ikke strider mod love sat at dennes bedre eller Kongen selv.

Den adelige med titel af Greve eller mere kan til en hver tid dømme menig man. Den
adeliges dom er lige så gældende som en dommers og mere til.

Den adelige kan til enhver tid udstede skatter i sit Domæne, sådan som han finder 
det passende.

Den adelige kan udnævne andre adelige under sig således at en Greve kan udnævne 
Friherrer, en Lensgreve kan udnævne grever og friherrer, en Baron kan udnævne 
Lens Grever, Grever og Friherre. Kun Talansars Regent kan udnævne en Baron.

En ridder kan udnævnes af alle på nær en friherre. En ridder har gjort sig fortjent til
sin titel gennem Bedrifter på slagmarken. En ridder er hævet over menig mands love
lige som andre Adelige.  Titlen af ridder kan holdes ved siden af andre titler som 
følger land.



*Offgame*

Adlen i tallansar.

Kongen/Dronningen Talansars enevældige regent. 
Baron Overhoved i et baroni. Står til ansvar over for 

kongen. Men har stort set frie hænder inden for 
sit Baroni

Ridder:
Er en æres titel ofte tildelt en dygtig kriger. En 
ridder kan samtidigt have andre landholdende 
titler, men har han ikke dette er han at betragte 
som samme rang som en Friherre.

Lens 
Greve

Af Baronen udpeget beskytter og forvalter af et 
len. Står til ansvar over for sin egen Baron. Og er 
typisk ansvarlig for skatte opkrævninger.

Greve Typisk leder af en by eller borg med tilstødende 
landområder. Er ansvarlig over for både sin Lens 
greve og Baron, lidt afhængig af lokale forehold.  

Friherre Er den laveste adelige og eger typisk en gård eller
landområder. Står oftest til ansvar og udnævnes 
af Den lokale greve eller Lens Greve.

Traditioner:

Der er tradition at man lader sine versalers titler arve af den første fødte i den pågældende familie. Men 
misbruges magten, eller gør en versal sig uvenner med sin foresatte, er det før set at han bliver afsat.

Det er god skik ikke at blande sig særligt i de interne anliggender i sine versalers domæner.


