Omania

”Arbeid

er

frihet”
(Kong Oman den 1. av Omania)

”Ingen skal

sulte”
(Kong Oman den 1.)

For noen århundrer siden fikk en særdeles driftig småhøvding det for seg at han skulle samle alle
småstatene han kunne få tak på under seg. Oman den 1. var en stor hærfører og lykkedes. Han tok
en dronning, datteren av zinargeste fiende. De levde lykkelig og fikk 3 barn. Han er kjent for å
være den som sier at ”arbeid er frihet”, at alle skulle få jobb. Han innførte løsgjengerloven. Alle i
Omania må ha noe å gjøre, hvis ikke kan adelige utskrive tvangsarbeid i henhold til
løsgjengerloven.
Omania er det største og mest markante riket på Krameika. De fleste vil holde seg inne med
Omania, det er et land med våpen og gull som hovedeksport artikler. Det er et land som eksporterer
elitesoldater, velutdannet arbeidskraft og arbeidsmoral.

''Arbeidere ser på adelen''

Lover

og

regler

De omanske reglene er veldig enkle. De er også forventet å overholdes.
Oppsummert sier de:
•

Adelen har retten på sin side.

•

Presteskapet er hellige og har gudene på sin side,

•

Alle skal ha jobb, de som ikke har det skal få det. Lediggang er roten til
alt vondt. Alle som ønsker jobb skal få det.

•

Ingen skal spotte kongen eller gudene.

•

Tyveri og mord er som forventet forbudt og avstraffelsene er strenge.

Allikevel kryr det av landeveisrøvere langs de mange og veldig gode veiene i Omania. Disse jaktes ned av derboende
adelsmann. Og straffen for landeveisrøveri er døden.

Veiene
Omanerene er stolte av veiene sine. Disse bygger de og vedlikeholder ved
hjelp av alle de som ikke har annet arbeid og som blir enten frivillig eller
tvangsrekrutert til å jobbe på veiene. Omanias veisystem sikrer hurtig
trappetransport, hurtige handelsveier, og er et bilde på landets effektevitet og
velstand utad. Det er mang en omreisende fant som uten beviser på sin
tilhøringhet, og uten beviser på at de er i Omania på gyldig arbeid, som har
tilbrakt noen måneder som veiarbeider.

Hovedstaden
Oman er vakker og rik, ligger sentralt i Omania og alle veier leder til Oman. I Oman har man flere kvarter, disse er
adskilt av lave murer, og vakter bemanner disse murene for å holde de forskjellige samfunnsgrupper
adskilt.
De har handelskvarter, prestekvarteret, adelskvarteret, arbeiderkvarteret, byvakt og soldatkvarteret,
vertshuskvarteret osv. Hele 12 kvarter er byen delt opp i, og det største av dem er arbeiderkvarteret.
Det er 4 kvarterer utenom kongens som har kontinuerlig vakt. Det er adelskvarteret, handelskvarteret,
prestekvarteret og arbeiderkvarteret.
Byvakten mener at om de har full kontroll med grensene til disse kvarterene, så har de kontroll med det som skjer i
byen. Arbeiderkvarteret er igjen delt inn i kvartaler, noen er havnearbeidere, noen snekkere, noen skreddere, noen
løsarbeidere, noen veiarbeidere. Det sies at det finnes et tyvekvarter, men kun folk som hører til dette miljøet vet hvor
det er.

Handelsruter
Det går mange handelsruter ut av Omania, men ingen gjennom. Landet er adskilt fra resten av handelmarkedet sitt ved
at de enten må gjennom trollfjellene eller gjennom Monia. Om de ikke ønsker å reise
med båt rundt hele verden, noe som egentlig ikke er lønnsomt. Bare halvparten av
båtene kommer rundt. Saria-tynisk toll og sjørøvere sørger for dette.

Kongen

av

Omania

Det er ingen statshemmelighet at Gerhard den 5. av Omania er døende. Han har lenge vært ryktet
død, men nå er han så svak at han ikke engang gjør sine opptredener for å bevise at han ikke er død.
Han har lenge vært regnet som ute av stand til å lede landet, og Hertugen av Nordre Omania har i
praksis tatt seg av styret i den senere tid, i lag med Borgermesteren av Oman by. Det er ei heller en
hemmelighet at kongen dør uten en anerkjent arving, og man forventer å få mange tronpretendenter
etter hans død. Ryktene går om at han skal ha en søster eller en bror som lever i skjul. Denne har da
lyktes over all forventning i og med at alle andre familiemedlemmer av ham har dødd på mystisk
vis.

Hertugene
Det finnes 4 hertuger og 1 hertuginne i Omania. Hertug Eisenhart av Nordre Omania, Hertug
Weisenfeld av Østre Omania, Hertug Walttraut av Midtre Omania, Hertug Elverhoh av Vestre
Omania og Hertuginne Bergenhoh av Søndre Omania.
Disse deler landet mellom seg. De er i lag med presteskapet de som styrer landet Omania. Og de
prøver å holde det i landets tradisjon. De fleste merker liten forskjell. Man betaler like mye skatt,
rettsystemet er det samme, man er like trygge.

