Gargulsposten
Frihetens röst sedan 622

1 kopparkärve

14 Sunnifagn 649

Hövdingaval i Wenheim!
Rannvis efterträdare utses i val under hösten 650!
Är vi Östra Naronien, som vi alltid
har varit och kanske alltid borde
vara, eller är vi något annat? Den
frågan diskuteras nu allt mer i vårt
land.

† LEDARE

Av Owil Nilses, politisk redaktör
Högst oväntat för alla – utom
möjligen hövdingens allra
närmaste – meddelade Rannvi
häromdagen via anslag och
budbärare till rikets alla hörn att
hövdingaval ska ske om ett drygt
år. Med ålderns rätt och efter nära
trettio år i furstesätet väljer Rannvi
att träda tillbaka för en ny förmåga.
Valet kommer att ske i samma anda
som när Gissur en gång valdes till
hövding efter det tappra upproret
mot förtryckets ödesfurstar,
förkunnade anslagen. Makten
kommer från folket, och furstens
plikt är folkets väl, har Rannvi hört
sägas flera gånger. Vid
höstdagjämningen 650 kommer
valet att genomföras, och
representanter för byar och städer
ska då infinna sig i Gargul för att
där utse vem som ska ta över rodret
efter vår hövding.
Tiden fram till dess ska enligt
Rannvis vilja användas till att låta
kandidater träda fram och folket
hinna bilda sig en uppfattning om
dessa. Det har redan spekulerats på
värdshusen kring Garguls torg att
den plötsliga manövern skulle vara
ett sätt blidka ett allt starkare tryck
från fursten i väster, men det finns
naturligtvis inga fakta som stödjer
ett så grundlöst och i grunden
kränkande omdöme.
Se mer på inrikes och utrikes
kommentarer!

-o-o-o-

En till synes rådvill hövding Rannvi i
numera sällan skådad aralanthisk
beklädnad

† INRIKES KOMMENTAR

Av Pastrik Kosaren, inrikes reporter
Den ofärd som drar över vårt land
kräver ett nytt eller åtminstone
förnyat ledarskap. Efter trettio
långa år med samma styre, först
den tappre hövding Gissur som föll
för mörk nidings hand och sedan
dennes maka Rannvi, har Vänners
hem i det östra Naronien kommit
till en skiljeväg. Först måste ett
stort erkännande ges till hövdingen
för att hon klarat att lotsa landet
genom inbördeskrig och missväxt,
samtidigt som handel och
utveckling har kunnat ske. Hon har
också fått stopp för härjande ryttare
från öster och hanterat flyktingkrisen från väster.
Samtidigt går det inte att komma
från att här finns nu en trötthet i
ledarskapet. En oro i byar och
städer om riktningen och var vi hör
hemma. Hövdingen har inte rest
och synts till lika ofta i landet
samtidigt som oroligheter ligger
under ytan. Här har Nemrals näve
enligt vissa haft en lugnande effekt.

Det i sig är ett tecken på hur
hövdingens ledarskap kommit till
vägs ände efter trettio långa år; att
landet är tillbaka där vi började. Det
är därför klokt att hövdingen nu
utlyser ett hövdingaval till hösten
650. Att hela landet är med och
stakar ut riktning där Rannvi också
avstår möjligheten att förnya sitt
mandat blir ett vågspel – och en
styrkedemonstration för vilken sida
som än vinner. Det ger tvivelsutan
furst Grimar möjligheten att få sina
anspråk godkända. Men kanske
finns det någon annan vars namn
idag är okänt som har en väg
framåt för vårt land? En sak står
klar – Wenheims väg mot
höstdagjämningen 650 kommer att
ha mycket intressant i sitt sköte!

Valet om ett drygt år blir ett vågspel,
spår denna tidning
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† INRIKES NOTISER

Malmffynd i Tangbergen
Malm
- Malmfyndigheterna i Tangbergen
intresserar erfaret bergsfolk, enligt
källor till GP.
Sedan guld påträffades i östra
Tangbergen för ett par år sedan har
såväl lycksökare som mer kunnigt
folk synts i bergen med hackor och
spett. Från Ravindal rapporteras nu
att inte bara guld påträffats i de nya
fyndigheterna, utan en sällsynt
mineral som tidigare bara påträffats
i Klintjebergen. Det ovanliga ligger,
enligt Sígrinn Marke vid Ravindals
Gruv- och stengille, i att mineralen
har ett inslag av koppar i sig, och
blir därmed skiftande i intensiv
blågrön till grön nyans. Utöver
Klintjebergen finns det bara en
tidigare känd fyndplats av denna
mineral, nämligen vid de lokalt
kända Stenknularna, strax öst om
Yabon, där berg går i dagen i några
spetsiga kullar. Mineralen är
eftertraktad för olika infattningar
och har synts i allt från svärdshjalt
till spännen.
-o-o-o-

Nemrals Näve rör upp känslor
- Nävens värvningar faller inte
alltid i god jord.

Samtidigt har många röster stämt
in i missnöjeskören mot vår
hövding, som av somliga ansetts
vara för osynlig och passiv. Näven
har haft viss framgång i att
rekrytera sympatisörer och även
nya medlemmar. Detta har inte
alltid setts med blida ögon, och det
finns till och med uppgifter att en
nyrekryterad ung man i Brantvik
hittades med en kniv i ryggen
dagen efter värvningen till Näven.
-o-o-oUllpriset stiger

- Högsta noteringarna sedan våren
620, enligt vissa.

som under dunkla nätter ska ha
skissat på ett maktövertagande.
Lokala ryktesspridare gör gällande
att riddar Ulvers planer har varit att
framtvinga valet som Rannvi
nyligen utlyst, och riddaren
förväntas själv ställa upp i
detsamma. En allians eller till och
med enande av Wenheim med
Aralantha antas då bli den naturliga
följden. Detta, som sagt, endast vad
delar av allmänheten spekulerar i.
Resonemangen förefaller i sin
helhet inte mycket mer än ett
korthus, och denna tidning kan
omöjligen kommentera.

Det har för andra året i rad noterats
stigande ullpriser på den öppna
yllemarknaden i Gargul. När
försäljningen av den tjockare, feta
vinterullen summerades nyligen
konstaterade flera handlare som GP
varit i kontakt med att efterfrågan
varit större än tillgången igen, och
att priserna kunde höjas successivt
under våren. Att Wenheimaren vill
ha gott om ylle hemma i
ofredstider är känt sedan
generationer. Eller, som en
handlare valde att uttrycka det,
förnöjt skrockande: ”Vintern är i
kommande!”
-o-o-o-

Under vintern har Nemrals Näve
varit mer aktiva och synliga i
sydvästra Wenheim än brukligt.
Påfallande ofta har de hamnat i
häftiga diskussioner med
befolkningen i Fakaz, Brantvik och
byarna däromkring. De har
anklagats för att bedriva
omstörtande verksamhet riktat mot
hövdingen, inte minst genom sina
ständiga påpekanden om att hon
inte skulle vara folkvald härskare
och inte ha rätt till tronen.

Nemrals näve – en stenhård
järnnäve klädd i härdat stål…?

Riddar Ulver i onåd?

- Aralanthisk hövitsman har oklara
lojaliteter?
Riddaren Ulver av Aralantha,
budbärare av Tornet och före detta
riksråd av Aralantha under
drottning Svavas unga år, har i
många år levt ett tillbakadraget liv
på sin gård utanför Brantvik. Nu
sprids rykten om att han bedriver
samhällsomstörtande verksamhet
och i själva verket traktar efter
tronen i Gargul. Det hela förefaller
en smula vagt, men som den
främsta förmedlaren av snabba
nyheter i Wenheim vill inte GP
undvika att beröra ett så känsligt
ämne, bara för att det är obekräftat.
Enligt uppgifterna, som kommer
från vanligtvis välunderrättat håll,
ska Ulver under en längre tid ha
inhyst subversiva element som
närmast kan beskrivas som
rättshaverister och tennhattar och

Riddar Ulver, också han aralanthier…

-o-o-oUnik utställning i Aralond

- Märkliga ting för påseende!
Mångsysslaren fru Amalia
Silverhorn bjuder in till omtalad
uppvisning av sin berömda samling
föremål och artefakter från
Chelmiakulturen, det folk som ska
ha bott i Aralond innan
utvandringen. Denna uråldriga
samling inkluderar allt från
praktfulla bägare till fragment av
storslagna skulpturer.
Källor vid Skolan i Aahren gör
gällande att artefakterna inte är
annat än billiga falsifarium och
hemmasnickrat fusk, inte äldre en
dagslända. "Hon har bara strött lite
jord över krafset för att det ska se
gammalt ut!" säger en anonym
källa. Fru Silverhorns talesperson,
säger att kritiken är ett resultat av
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Skolans trångsynta kunskapssyn,
och deras ovilja att acceptera
upptäckter som gjorts utanför
Aahrens hallar.

pressläggning. Med sig har de haft
officiella kommentarer till Rannvis
plötsligt utlysta nyval från våra
grannländer.

Randersmark
Varken konung Vidar eller
kronprins Gorm har öppet
kommenterat valet, men det är en
illa dold hemlighet att kungahuset i
Randersmark reagerade med viss
bestörtning när beskedet nådde
dem.

En nära rådgivare till Svava ska ha
hörts yttra något om ”…märkliga
och tveksamma seder och bruk i en
så outvecklad landsända…” vilket
nog sammanfattar den gängse
aralanthiska, som vanligt tämligen
inskränkta, uppfattningen väl…

Naronien
Furst Kei har mottagit beskedet om
hövdingavalet med upphöjt lugn.

- Fru Silverhorns handgångne man
stängde snabbt dörren framför
näsan på GP:s utsände!
Inträde till utställningen är blott
sex koppar, men för att få se de
mest spektakulära föremålen krävs
extra betalning.

- Furst Kei är i vanlig ordning både
outgrundlig och vältalig

-o-o-oPiskrapp och geografilektioner

- Så tuktas en ignorant näve!
Enligt uppgift från en med Näven
tidigare associerad person har furst
Grimar funnit det gott att utdela
piskrapp som straff till dem som
felaktigt benämner Grimarsjön vid
dess gamla namn Almarsjön.
Fursten lät själv döpa om det vid
Birest belägna vattendraget efter
den militära segern förra året, och
är nu mån om att det nya namnet
ska få spridning.
Än så länge utsträcker sig denna
bestraffning enbart till medlemmar
i Näven och inte till Birest borgare,
enligt uppgift för att furstens far,
furst Kei, ska ha ingripit mot vad
han uppfattade som en PR-katastrof
i vardande. Det är dock bekräftat att
minst en medlem i Näven piskats
för det inkorrekta språkbruket,
enligt egen uppgift efteråt "för mitt
eget bästa".
† UTRIKES KOMMENTAR
Valet i Wenheim förvånar

- Förundran och respekt präglar
kommentarer från grannländerna
På löddriga springare har bud från
våra grannländer hunnit tillbaka
till Gargul i tid för denna upplagas

- Randersmark spejar mot vårt rike
med oro
Även om vårt misstänksamma och
vättehatande grannfolk i söder av
historiska skäl hyst en avog
inställning till Wenheim så har
respekten för vår hövding funnits
där. Hon har setts som en garant för
fred mellan länderna och att
”vätteplågan” – som de vanvördigt
benämner våra vänner från bergens
klaner – hålls kort. Osäkerheten
inför vad eller vem som följer på
Rannvis kloka styre är stor, och
oron för om furst Grimar skulle få
tillträda tronen är påtaglig.

Aralantha
Drottning Svava har låtit meddela
att hon respekterar hövdingens
beslut, och om hon så skulle önska
så finns det alltid en plats i Aahren
för Rannvi. Även om det inte
uttalats öppet anses det ha förvånat
det aralanthiska kungahuset att inte
Rannvi utser sin efterträdare och
inför ett arvhövdingadöme.

Vår korrespondent i Nemevid har
fått byta några ord med kansler
Arild Ulvagård, som ser det som en
naturlig utveckling för grannlandet
i öster.
”Nu när hövding Rannvi med
ålderns rätt träder tillbaka så ges
det wenheimska folket möjlighet
att uttrycka sin önskan om ett nytt
och annorlunda styre. Grimar står
redo att ena folket med sitt
systersfolk i väster och hela det sår
som forna strider slitit upp…”
Att Grimar ställer upp i valet är
uppenbart. Vår korrespondent
avhöll sig – på oklara grunder –
från att ställa frågan om furst
Grimar kommer att respektera
valresultatet.
-o-o-o† UTRIKES NOTISER
Biblioteket i Lärke eldhärjat

- Mystisk brand förstör flera
hyllmeter unika volymer
En kraftig eldsvåda flammade
härförleden upp i det berömda
biblioteket i Lärke, beläget i västra
Randersmark vid Lambesjöns
strand – blott en veckas färd från
Ravindal. Biblioteket, som är
välbesökt av de lärde även från
Gargul och så långt bort som
Aahren, ståtar med en imponerande
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boksamling, som delvis nu blivit
lågornas rov. Med mer tur än
skicklighet ska de lärde och stadens
knektar och borgerskap lyckats
begränsa brandspridningen, så att
blott en sektion av det väldiga
biblioteket förstörts.

- Kan ett kvarglömt ljus orsakat
branden i Lärkes bibliotek?
Orsaken till branden är ännu höljd i
dunkel. Den lär ha startat någon
gång på de mörka småtimmarna
och upptäcktes av en bagare på väg
att tända ugnarna för
morgonbrödets bakande. Enligt
sagde bagare ska han ha mött en
mörkklädd person på väg från
biblioteket med raska steg för att i
nästa stund se flammor och rök
stiga upp från detsamma. Om den
mystiske mannen kan sättas i
samband med branden är dock
oklart.

Birests tempel återuppbyggs ej

- Byggnaden repareras till nytt
stadshus och ståthållarsäte
Apropå bränder har ju – som
tidigare rapporterats i GP – också
templet i Birest olyckligt eldhärjats.
Det var i samband med det slag
som stod där i höstas som templet
brandskadades efter ett
blixtnedslag. Nu har furst Kei
beslutat att templet ska restaureras,
men inte återgå till kyrkan utan
fortsättningsvis användas som
stadshus och säte för den ståthållare
som ska tillsättas.
Enligt en officiell kommuniké har
Kei låtit meddela att kyrkan ”inte
längre anser sig ha behov av
templet” och att fursten då åtagit
sig det kostsamma
renoveringsarbetet. ”Birestborna
förtjänar bättre än att kyrkan
lämnar en stinkande, missprydande
sothög i stadens mitt!” uppges furst
Kei ha utbrustit, enligt samma
kommuniké.
-o-o-oTobak åter billigt

– Erdamaars blad som vanligt bäst i
test efter fjolårets rekordskörd nu
börjar bli redo för stopp och bloss
Tobaksodlarna i södra Aralantha
kommer att minnas sensommaren
648 med välbehag. Vädret var
synnerligen gynnsamt, och
skördarna blev både osedvanligt
stora men också av en remarkabelt
hög kvalitet.

- Biblioteket, innan branden
Fru Sigrid Stormhatt, en av Garguls
mest namnkunniga lärda, minns sin
tid vid biblioteket i Lärke med
värme, och förfasas över vad som
skett.
”O, det är verkligen fruktansvärt!
Det är ett av de mest välförsedda
biblioteken i den kända världen,
och har böcker i snart sagt alla
ämnen; från alkemi, drogkunskap
och växtlära till religion och magi!
Eller, hade i alla fall…” avslutar fru
Stormhatt varpå hon brister ut i
snyftningar.
-o-o-o-

- Dags att ta fram den stora pipan,
enligt Rurik Krita.
Nu har bladen torkats och jäst och
de första blossen tagits av lyckliga
tobaksnjutare i Aralantha. Ingen
förvånas över att bladen från
Erdamaar åter får högsta omdöme i
tidskriften Pipkännaren.

erbjuda de väldoftande bladen.
Tack vare skördens väldiga volym
kommer priserna inte att stegras,
trots ökad kvalitet, spår Rurik Krita
vid Garguls Örter & Blad.
”Ett sådant här år kommer det att
finnas gott om tobak och av bästa
kvalitet! Vi hoppas därmed locka
tillbaka några griniga tjyvrökare
som under dyråren fått sitt lystmäte
genom att kratsa folks avlagda
pipor och röka sursumpen. Somligt
snålfolk har vant sig av med
njutningen men nu vill jag slippa se
folk kinka sig och måtta piporna
med nagelnypa… rejäla stopp ska
det vara!” säger herr Krita, med den
gulfläckiga näven stadigt
greppandes en rotpipa stor som ett
medelstort mjödkrus.
-o-o-oAlmar fortfarande borta

- Ung prins på vift
Inga nyheter har kommit
redaktionen om den unge prins
Almars förehavanden. Som bekant
har han ju hållit till i Birest de
senaste åren, men efter att furst Kei
– prinsens far – tågat dit med
härmakt och befriat eller intagit
staden (beroende på vem som
frågas) har Almar varit försvunnen.
Trots efterforskningar av GP:s
korrespondent i Nemevid har inga
trovärdiga nyheter stått att finna
om den försvunne prinsen. Rykten
är det dock gott om, och enligt
dessa ska han vara död och
begraven, alternativt leva
skörlevnad i Aahren under taget
namn eller drabbats av
minnesförlust och vandra i
Klintjebergen som fåraherde.
Andra menar dock att han flytt hit
till Gargul – men har han gjort det
har han visat stor skicklighet i
förklädnad och smygteknik; Rannvi
själv har förnekat att hon gästas av
prinsen och ingen tycks ha hört
eller sett spår av honom här.
Denna tidning utfäster en mindre
belöning för den som kan ge oss en
intervju med den försvunne
prinsen, eller åtminstone handfasta
bevis på var han för stunden finns!

Redan i slutet av Sunnifagn hoppas
Garguls tobakshandlare kunna
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† MODE

† FAMILJENOTISER

”Bergskjorteln” inte en dagslända!

Namnskick

- Sydländsk klädedräkt vinner allt
större mark

- Nira och Ervak vanligaste namnen
648

GP har tidigare rapporterat om ett
mode som förekommer i
Tangbergens otillgängliga trakter.
Där klär sig såväl kvinnor som män
allt oftare i ett särskilt ytterplagg,
av somliga kallad ”bergskjortel”,
som alternativ till den i resten av
riket mer eller mindre obligatoriska
västen. Detta avfärdades av GP:s
moderedaktör som en dagslända –
en moderedaktör som nu jobbar
med något helt annat på en helt
annan arbetsplats – vilket kommer
på skam nu när vi inte mindre än
fem år senare kan konstatera att
användandet av bergskjortel får allt
större utbredning!

För andra året i rad är det Nira och
Ervak som toppar listan över de
mest populära namnen bland
nyfödda wenheimare. På flickornas
topp tio återfinns också Alda och
Kyra som länge varit stadiga
favoriter och bland pojkarna hittar
vi som vanligt Enok och Härje.

gillande för sitt sätt att föra deras
talan. Saknaden är stor.

Däremot har Rannvi de senaste
åren minskat kraftigt i popularitet
och bland nyfödda pojkar har
Grimar försvunnit nästan helt.
Försiktiga klättrare är Estrid och
Almar.
-o-o-oSkomakare Knut i Gylle död

- Skicklig och omtyckt skomakare
dör i förtid
I en tragisk olycka miste skomakare
Knut i Gylle livet tidigare i vår.
Påkörd av en vagn på stora vägen
skadades han så svårt att hans liv
inte stod att rädda.

- Knut i Gylle gjorde eftertraktade
skor av alla sorter.

- Är detta en bergskjortel? Ser folket
i Tangbergen verkligen ut så här…?
GP:s modereaktion hävdar det!
- Den är både praktisk och bekväm,
säger Ylva och lutar sig mot sin
vandringsstav, och snygg är den
också!
Där får hon medhåll av Rolfger
som står en bit bort och nickar
gillande åt hennes bergskjortel,
eller möjligen åt hela henne!

Knuts skor var vida kända för sin
höga kvalitet, och själv var han
uppskattad av många för sitt
gladlynta leverne och lättsamma
sätt. De som fått svinga en bägare
med Knut i Gylle har skattat sig
lyckliga.
Stammandes från byn Tingsvattnet
i Tangbergen har han levt i Gargul
de senaste tjugo åren och försett
stadens folk med moderna och
slitstarka skor. Han har dessutom
varit vald att leda hantverkarnas
skrå och vunnit stor respekt och
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