
Kalenderen 
Det er tåbeligt at tro, at verden går i stå i den tid der går mellem to 
Livescenarier. Vi har lavet denne kalender, der er baseret på de 
evalueringssedler, der blev uddelt til deltagerne i Troldmandens 
Prøve, for at give en ide om handlingen i Troldmandens Prøve og 
Skyggespil.  
Kalenderen kan du bruge til at danne dig et overblik over hvad der 
er sket siden sidste scenarie, hvilke større nye hold, der er kommet 
til, og måske give en lille hjælp, når du  forsøger at leve sig ind i 
vores verden – eller forsøger at hæve rollespillet med detaljer og 
nye samtaleemner. 

 
Hændelser i Nordhausen i året 899 efter 
befrielsen, 188 efter Nochburgs opståen 

 
Juni 

- Rukelgrad erklærer krig med Mechelburg og Fyrst van 
der Noch drager med Kaptajn Ostwald til grænsen. 

- Fyrstesønnen Arnwald van der Noch myrdes og Kaptajn 
Theodor Traute overtager fyrstemagten sammen med 
Isabell Khint. 

- En gruppe elvere vandrer igennem Nochburg og skaber 
en del forvirring. 

- En gruppe uthiske præster under ledelse af Ovdovan 
Borzji erobrer Zheremsdorf og tager borgerne med sig til 
Rukelgrad som slaver. Enkelte huse (heriblandt 
handelshuset Wolfenburg) nedbrændes. 

- Bodovari erklærer, at de ikke vil stå under Kaptajn 
Traute og den selvstændige bystat Sakaalien oprettes i 
Bodovari. 

 

Juli 
- Genopbygningen af Zheremsdorf påbegyndes under stor 

entusiasme med Thorkil Jaeger som leder.  
- Sakaali giver, efter en hurtig rådslagning, en del penge 

til dette projekt mod at få ejerskab over enkelte huse. Der 
mumles i krogene om at Sakaali har fået lyst til at udvide 
Sakaalien. 

- Freidrich Wolfenburg går under jorden, og rygter vil 
vide at han sammen med resterne af Wolfenburg arbejder 
på at oprette et nyt handelshus. 

- Svetjenko Severnaja rykker med sin hær ind over 
grænsen til Mechelburg. 

 

August 
- Tempelridderordenen ’Solens Brødre’ knuser 

Mechelburgs hær i et kort og brutalt slag, selvom det 
lykkes for en ukendt mand at stikke ordenens mester ned 
under slaget. Gerningsmanden flygter nordpå mod 
Nochhausen. 

- Svetjenko Servernaja indtager Gangård 
- Kaptajn Ostwald indtager Ferrisfeldt. 
- Masseflugt starter i Mechelburg, da hæren opløses efter 

deres knusende nederlag ved Gangård og Ferrisfeldt. 
- Dårligt vejr ødelægger høsten i Nordhausen og den 

nordøstlige del af Det Uthiske Forbund. Korn og 
kvægpriserne begynder at stige.  

- Geremdorf sælger ud af kornforråd med stor fortjeneste. 
Det mumles i krogene at Geremdorf havde noget at gøre 
med det dårlige vejr, men det affejes generelt som noget 
sludder. 

 

September 
- Svetjenko Severnaja indtager Landar og indsætter 

derefter Vladimir Severnaja, hans fætter, som leder af 

ordenen Solens Brødre som belønning for hans 
heltemodige indsats i slaget. 

- Uthere og Izyx-tilbedere bliver udrenset i Nochburg. 
Kaptajn Traute sætter garden ind, arresterer mange og 
lukker midlertidigt kroen ’Serconeren’. De arresterede 
får bødestraf, offentlige piskninger og enkelte 
fængslinger. 

- Fyrst van der Noch møder Svetjenko Severnaja i 
Leidmarsken. Det er umuligt at udkæmpe et regulært 
slag i marsken, der ikke er blevet gjort mere velegnet til 
kamp efter det dårlige vejr, og hærene slår lejr for at 
beskytte hver deres erobring. 

- Diplomaten fra Dolzana, Rhal Minor, vælger at bosætte 
sig i Nochburg og opretter ’Dolzanas Hus’. 

 

Oktober 
- Handelshuset Goldstien etablerer en handelspost i 

Zheremsdorf. 
- Dårligt vejr og mangel på forsyninger tvinger Fyrst Van 

Der Noch og Svetjenko Severnaja til at slutte fred i en 
lade i landsbyen Leiddorf. 

- Der udfærdiges en traktat, som begge forpligter sig til at 
overholde. Denne traktat kendes senere som 
Leiddorfpagten. 

- Utilfredse borgere i Nochhausen ytrer mishag over 
freden med utherne. De mest bitre opildner til oprør mod 
Fyrsten. De kalder sig for ’Alliancen’, og starter en bitter 
undergrundskamp mod Fyrsten. 

 

November 
- Nochhausens og Rukelgrads hære bryder op og trækker 

sig tilbage til henholdsvis Ferrisfeldt og Landar for at 
overvintre. 

- Zheremsdorfs borgere vender tilbage fra deres fangeskab 
i Gangård. 

- Under en brand i Nochburg nedbrænder Panavas Tempel 
og en del af kroen ’Den gyldne solopgang’.. 

- Isabell Khint, mesteren fra ’Falkens Tårn’, bortføres. I 
hendes gemakker bliver et brev fundet, hvori ’Alliancen’ 
tager ansvaret for hendes bortførsel. De ældste 
troldmænd i tårnet sværger hævn. Udo Kairon overtager 
ledelsen af tårnet. 

 

December 
- Attentat på Stromboli Venitas, lederen af bardelauget, 

mislykkes. Den skyldige slipper uset væk, men 
bardelauget anklager barden Malvado for at stå bag. 

- Et frygteligt monster af Ild fremkaldes af en gruppe 
kultister i nærheden af Sakaalien. 

 

Hændelser i Nordhausen i året 900 efter 
befrielsen, 189 efter Nochburgs opståen 

 

Januar 
- Der udbryder Belzecpest i Beresfeldt. 
- En kold aften bliver en af Fyrstegardisterne vidne til 

tyveriet af Isklingen ’Fred’ fra Mianis tempel. Tyven 
slipper væk men identificeres af gardisten som 
Bodovaris troldmand, ’Grævlingen’. 

 

Februar 
- Der udbryder Belzecpest i Landar og Jungstadt. 
- Handelshuset Mechelburg begynder at reetablere sig 

selv i Nochburg med støtte fra Fyrsten. 



- Spillestedet ’Lykkens Bæger’ åbnes i bystaten Sakaalien 
sammen med kroen ’Klingens Arne’. 

 

Marts 
- Efter en lang og hård vinter vender Fyrst Van Der Noch 

tilbage til Nochburg, hvor han modtages som sejrherre. 
- Arnwald af Handelshuset Sakaali adles, da bystaten 

Sakaalien nedlægger deres banner, og Sakaalien bliver 
atter en del af Nochhausen. 

- Kaptajn Theodor Traute adles og får ansvaret for det 
nordlige område af Mechelburg, som er tilfaldet 
Nochhausen ifølge Leiddorfpagten. 

- Staahl Brandern arresteres som den formodede leder af 
Alliancen, men løslades dog da Fyrsten erklærer ham 
uskyldig. 

 

April 
- Thomas Wolfram og Reiner Eskildssøn etablerer en 

karavane til Isletterne. 
- Hap Lokus kirke inviterer overhovederne af alle 

religiøse retninger til Nochburg for at beslutte, hvordan 
gejstlig strid skal forhindres eller udkæmpes. Mødet skal 
foregå i midten af juni. 

- Philip Franchesko åbner en frugtbod og er hermed tæt på 
at ruinere ’Den Gyldne Solopgang’ 

- En Izyx-kirke indvies i Nochburg som et symbol på 
freden mellem Nochhausen og Rukelgrad. 

- Den anden af Isklingerne, ’Lykke’, stjæles fra Fyrstens 
borg og en sort handske findes næste morgen på Fyrstens 
tronstol. 

 

Maj 
- Der er forlydender om stor uro blandt hestestammerne i 

syd. En handelskaravane skulle efter sigende være blevet 
udslettet uden nogen kendt grund. 

- Svetjenko Severnaja sender bud om, at han vil gæste 
Nochburg i anledningen af den årlige midsommerfest. 

- De lærdes hus står færdigt og kroen ’Skovkilden’ 
indvies. 

- Okhiins Storprofet overfaldes af Adolf Slawanovic, en 
kendt Hap Loku-fanatiker. Hap Lokus Vasakker nægter 
kendskab til ham og erklærer ham som kætter. 

- Mester troldmændene Elizabeth Von Rialen og Ravn 
drager af sted fra Nochhausen for at finde Isabell Khint. 
Udo Kairon overtager hvervet som leder i ’Falkens 
Tårn’. 

 

Juni 
- Flere karavaner ses om natten drage igennem 

Nochhausen mod nord uden at deklarere sig og betale 
skat.  

- Soldater fra Fyrstegarden hævder at have set sagnhelten 
Friedrich Löwe på patrulje. En dusør på 50 Mark udloves 
til den, som kan bringe beviser for Friedrich Löwes 
eksistens til Fyrst Van Der Noch. 

Noter til Tidslinjen  
Disse noter er lavet for at klargøre nogle af de mere 
komplicerede detaljer. Selv om de kun giver en kort 
forklaring, skulle de gerne kunne hjælpe rollespillet. 

 

Leiddorfpagten 
Dette er en kort opsummering af Leiddorfpagtens 
betingelser. 
- Nochhausen får Ferrisfeldt og områderne nord for dette. 
- Rukelgrad får Gangård og Landar og områderne syd for 

dette. 
- Zheremsdorfs borgere sendes tilbage som frie folk. 
- Uthere skal leve i fred i Nochburg og have ret til et 

tempel i Nochburg. 
 

Karavanen 
Thomas Wolfram får etableret en karavane til Isletterne i 
samarbejde med blandt andet Handelshuset Sakaali. 
Karavanen går i første omgang forbi Midahem og derefter til 
Drageborg, Ravnsborg og Glon Asi får så at vende tilbage til 
Bordovari.   
Karavanen forventes at ankomme medio juni 
 

Tidsregning 
Tidsregningen er forskellig fra kultur til kultur, og nogen 
steder (blandt andet nochburg) fører også deres egen 
tidsregning.  
For Uterne er året 3503 efter IZYX's fødsel.  
For Isfolket er året 2289 fra Vogteren forsvandt.  
For Serconerne er året 900 efter befrielsen som slaver.  
Nochburg har så, som nævnt, sin egen tidsregning som 
hedder året 189 efter Nochburgs opståen.  
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