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Frankia- landet bortenfor rettferdigheten. 
Flukten 5 foregår i Frankia. I Frankia finnes det mange mennesker som ikke vil andre 

mennesker noe godt og de slipper unna med det. 

 

I Frankia har ikke bønder og arbeidere noen rettigheter. De regnes som å tilhøre sin lensherre 

eller arbeidsgiver. Adelige, Prester eller byvakter og Lanser kan gjøre som de vil. Man må ha 

en av de privilegerte på sin side for å kunne få dømt en av de privilegerte.  

 

Bønder og arbeidere lever i stor fattigdom. Men ikke verre enn at de har råd til å sende ungene 

til skolen en dag i uken. De fleste kan lese og skrive og kjenner gudenes navn. Arbeidsuken er 

lang og hard. Hver 15 dag har man fri. Da er det gudenes helligdager og kirken har lagt ned 

påbud om fridag. I andre land har man også fri en dag midt i mellom. Men Frankia kjører sine 

arbeidere og bønder hardt.  

 

I Frankia har man Kongen og det øverste presteskapet på toppen av to forskjellige Hierarki.  

 

Kongen styrer adelen. Disse igjen styrer byer og borgerskap og hærer. Det finnes også 

fristater i Frankia. 

 

Adelstitler i Frankia 
Le Roi (kongen)    Hersker over landet Frankia 

La Dauphin (kronprinsen)  Arvingen til kongetittelen  

Le Prince (prinsen)   Enten barn av kongen eller hersker over fristat 

Le Grandduc (storhertugen)  Er en kongelig høyhet og har et hertugdømme 

Le Duc (hertugen)   Har et hertugdømme og er feltmarskalk 

Le Marquis (markgreven)  Er krigsherrer og beskytter grensene 

Le Comte (greven)   Har et grevskap underlagt hertugen 

Le Vicomte (vicomten)  Er lensherre underlagt hertugen 

Le Baron (baronen)   Er lensherre underlagt hertugen 

Le Baronett (en arvelig riddertittel) Holder land og en tittel fra lensherren 

Le Chevalier (ridderen)  Blir underholdt av sin lensherre 

 



Adelens rettigheter.  

Prima Nocte 
Lensherrer har rett til å utøve Prima Nocte. Det vil si at de har rett til å få den første natten 

med enhver brud i deres len.  

 

Det er også regler for hvor mange retter man har lov til å sette frem ved en  festelighet.  

Bønder kan til nød få lov å sette frem 3 retter. 

Borgere kan få sette frem 4 retter. 

En baron kan sette frem 8 retter.  

Le Comte (greven) kan sette frem 12 retter. 

Le Duc (hertugen) kan tilby gjestene så mange retter han bare orker. 

 

Klær og farger 
Kun Le Roi, le Dauphin og le Grandduc har lov til å bære Hermelin.  

Man skal være adelig for å bære edle pelsslag. Slik som sobel og mink.  

Bønder har IKKE lov å imitere disse pelsslagene. Det er strengt forbudt og kan straffes med 

flåing. 

 

Silke og damask er forbeholdt de adelige og presteskapet. (Egentlig er fløyel også det, men på 

Flukten 5 velger vi kanskje å se bort fra dette fordi mange har fløyel på kostymene sine.) 

 

Purpur er forbeholdt Le Duc (hertugen) og høyere adel.  

Imitasjon av purpur skattelegges. Man bør ha mye penger for å imitere purpur. 

 

Skattelover 

Man skatter på det man produserer, på frakt til markeder og på frakt gjennom len og byer. 

Man skattlegges også per hode. Man har kirkeskatt. Det kommer jevnlig opp krigsskatter og 

andre særskilte skatter. Man har saltskatt som er regionalt bestemt. 

Adelen har generell skattefrihet.  

 

 



Retten til å bære våpen 
Adelige har lov til å bære våpen, og de kan gi tillatelse til å bære våpen.  

Som våpen regnes:  

- Sverd 

- Krigshammere og hellebarder 

- Armbrøst  

- Skjold 

- Lanser og piker (merk ikke jaktspyd) 

- Rustning 

 

Skikk og bruk 

Adelige skal føre seg på et viss måte. De skal snakke dannet, bevege seg grasiøst og med en 

stolt holdning. De skal beholde fatningen til enhver tid. De skal være gudsfryktige og ikke 

vike for utfordringer. Videre skal de utvise høflighet og respekt for andre adelige og 

presteskapet. 

 

Borgerskapets rettigheter 
Har lov til å eie hus og jord i en by. Slipper å betale skatt for sine forsyninger. Skal ikke 

betale avgift for kornet borgeren har dyrket i allmenningen. Ingen borger skal reise lenger til 

fots eller til hest enn at han kan om han ønsker det returnere hjem samme dag, uten særskilt 

tillatelse. Ingen på vei til eller fra markedet i byen skal arresteres med mindre de har forbrutt 

seg samme dag. Ingen borger skal anholdes i fengsel dersom man med sikkerhet kan forvente 

at han/hun fremviser seg selv for retten. Borgere forventes å trene jevnlig med skytevåpen til 

byens forsvar. Enhver person som har bodd et år og en dag i byen uten å ha blitt rettet krav 

eller anklage mot, kan regnes som borger.  

 

Bønders og arbeideres rettigheter 

De har rett på vann dersom det finnes i området. 

Alle har rett til å bære kniv.  

De har rett til å få saken sin hørt av presteskapet. 

De har lov til å gå til gudstjenester på helligdager. De har lov til å påkalle presteskapet ved 

sykdom og død. De har lov til å sanke mat på allmenningen. (dette inkluderer ikke jakt)  De 



har lov til å utføre reperasjoner  på huset sitt. (merk ikke bygge) De har  lov til å holde en ku 

og 5 høns pr familie. For å anskaffe flere dyr må de ha tillatelse fra lensherren. Alle dyr 

regnes som lensherrens eiendom. 

 

De forventes å følge adelige og presters ordrer.  

 

Lansene 

Lansene er Frankias største hærstyrke og ordensmakt. Lansene er en mektig hær med mange 

oppgaver. Å beskytte grensene, sørge for indre ro og renske landet for hekser og andre 

uønsket pakk. Lansene er styrt av en samling adelige. Kongen har egne hærstyrker og det er 

andre adelige som har egne hærer. Men den største stående  hærstyrken er Lansene. De har 

utøvende makt i hele landet med tillatelse fra kongen.  

 

I det siste har lansene skjerpet sin jakt på hekser. I Anglia forpurret hekser et giftemål mellom 

kongens tredje sønn Ferdinand  Luis og den angliske tronarvingen Elisabeth Marielle. Hun 

giftet seg i stedet med de tredje sønn av den Omanske kongen Gerhard Heinrich. Disse 

heksene påkalte en ilddemon som ødela en tredje del av Stonehaven, den angliske 

hovedstaden. Det er på kongens ordre at jakten på heksene er skjerpet. 

 

Presteskapet 
 

Presteskapet er ledet av de forskjellige kirkers øverste ledere i landet. Den frankiske 

kirkeledelsen anser seg som suveren og ikke underlagt de andre lands kirkers lederskap. Dette 

fører til at de har et eget hierarki med et råd av biskoper øverst og under dem resten av kirken 

og klosterordener. Presteskapet står ved siden av men under kongen. Biskopene adlyder som 

regel kongens ordrer, men kongen har ikke en reell makt over kirken. Biskopene følger som 

regel kongens bud, men i sjeldne enkelt saker har de satt seg imot. De har ikke satt seg imot 

kongens heksejakt.  


