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Heraldik
Randersmarks historia
Kvinnor & män i R
Lagar & rättskipning (klanlag & Nars lag)
Politiskt styre, kung & klan
Ekonomi & handel
Hären & manlig fostran
Åsikter & konflikter i dagens R
Kvinnlig fostran

Den randerska klankartan visades och det sades att den är inofficiell och felaktig. Den skall
ritas om av någon hugad och insatt.

Randersmarks historia
Rander stannade kvar och slogs när Kungen gav sig av söderut. Rander ville bevara Naronien
som Nars land och slogs därmed med dom kvarvarande hövdingarna med förlorade och drevs
österut. Kom till Sorgens Flod och led stora förluster när männen stannade och slogs medans
kvinnor och barn gick över floden.
Kom till nuvarande platsen för Randersborg och satte spjutet i marken.
Dom var x antal tusen (oviktigt).
Landet var mer eller mindre obebott. Tämligen bördigt och massor av hästar.
Randers folk spred sig över landet mellan skogarna och bergen. Övergick från bofast folk till
att vara mer nomadiserande och gjorde ridandet till en konst.
Rander tog sig titeln Kung på grund av att han ansåg att han försvarade Nars heder och ideal.
Randersmark var valkungadöme från början och Kungen kunde bli avsatt av någon som
utmanade honom på envig. Kungen var egentligen inget mer än en befälhavare.
Efter Raudungs uttal ”Min son och hans son…” blev Randersmark arvkungadöme.
Randersmark och Aralantha hade vetskap om varandra men ingen diplomatisk kontakt. Men
någon form av kontakt måste det ha funnits då Raudung fått tag på Nars lag.
Efter kriget mot vättrana införde han grunden till fjärdingssytemet för att effektivisera det
militära systemet och skapa samförstånd mellan klanerna.
En klan är ca 15000 pers. Vilket gör att de är ganska lösa.
Varje klan har en hövding och ett klanting som bestämmer över klanen.
Klanlösa randersmarkare har ett par sätt att klara sig. Ett sätt är att ansluta sig till Sorgens
Garde som är ett varierande antal (kring 100). Ett annat sätt ä att emigrera till Aralantha eller
Wenheim. Sorgens Garde har en självvald militärplikt.
När en klanlös som har barn när han/hon blir utesluten så tas barnen oftast omhand av snälla
släktingar, men om de föds efteråt så blir barnen också klanlösa om inget ovanligt händer.
Men klanlösa är väldigt noga med att inte skaffa barn.

Kvinnor äger och ärver gods & gård
Arvet sker på olika sätt i olika klaner beroende på var i R det gäller. Det är den äldsta dottern
som har rätt till arvet men i vissa klaner är det vanligt att marken delas eller att de övriga
döttrarna köps ut från arvet med guld eller dylikt så att dom ger sig in på hantverk.
Gift = myndig = röst på tinget. För att få rösta krävs det att man är gift och äger jord. I annat
fall är det förälder eller annan jordägande släkting som för talan för personen. Det gör att det
finns en stor klass som måste gå via ombud i samhället, dvs saknar eget inflytande.
Varje gård har en röst. Frågorna diskuteras dels i hemmet av de äkta makarna och dels i
könsseparata grupper, s.k. förgrpper. På tinget lägger en av makarna gårdens röst och den
andra tillfrågas om han/hon bifaller den lagda rösten. Om så inte är fallet så faller gårdens röst
och det anses som att paret är mer eller mindre på väg att bryta upp.
Det finns två former av ära i R. Militär ära och ekonomisk ära. Den militära äran kommer av
hur högt personen har stigit i graderna. Den ekonomiska äran kommer av hur mycket pengar
en person skänker till en viktig person (Kung eller drottning tex) eller instans (framförallt
Kyrkan). För detta får man någon titel eller tilltalsnamn, tex Tempelbyggare.

