
Bretonnianere
Kultur: Bretonnia er det eneste feudale samfund, der er tilbage i den kendte verden. 
Landet er bundet sammen af en række loyalitets løfter mellem forskellige individer og i 
modsætning til Imperiet har nationen ingen legal konsistens udover at være en 
folkegruppe, der i sidste ende skylder evig troskab til kongen og alt den land, denne 
besidder.
Adelen er i toppen af samfundet og disse har til gengæld for jorde, pligt til at forrette 
militærtjeneste, når kongen kalder.
Lavere adelsklasser sværger igen troskab til 
højerestående adelige og får igen jorder at værne om.
Lavest er fundamentet, hvorpå det feudale samfund hviler. 
Her er bønderne, der udgår langt størstedelen af 
bretonnias befolkning, og disse har pligt til at arbejde for 
deres adelige herrer. Disse sværger ingen troskabsed, 
eftersom bønder ingen ære har, men i stedet bliver de 
fortalt deres pligter og tvunget til at udføre dem, med vold 
om nødvendigt.
Til gengæld sværger ridderne at opretholde kongens 
orden, og forsvare de jorder, der er blevet dem givet.

Religion: I Bretonnia tilbedes Fruen af Søren og 
denne rangerer som den højeste guddom i riget. Hun 
repræsenterer alt hvad ridderskabet stræber efter at 
være: Mod, ære, loyalitet og retfærdighed.

Religionen forbindes ofte med søer, da Fruen i følge 
gammel myte steg op af en, for at velsigne Bretonnias 
første konge, da nøden var størst. Med fruens gunst 
vandt disse en stor sejr og skabte det rige, der i dag 
kaldes for det bretonnianske kongedømme.

Siden da har søer og lignende været hyppige mål for 
riddere, der søger gunst før kamp.

Fruen har den bretonnianske lilje og gralen som et symbol, og disse bæres ofte af de der 
er svorget i hendes tjeneste.

Hæren: Denne vil til krigslive primært bestå af de individuelle riddere der dukker op med 
deres følger. Hvor mange og hvem der er i deres følge varierer meget alt efter ridderens 
status.
Det kan være alt lige fra profesionelle stridsmænd, bønder i leding til herrens egne jægere.
Lige for alle gælder det at ridderen selv har kommandoen over sine folk, og så længe han 
ikke er vassal for en anden ridder tilstede, har han, og kun han, råderet over sine egne 
folk.

Ridderens løfte
Jeg sværger min tjeneste og min 
loyalitet, krop og sjæl til min 
herre. Når striden kalder, vil jeg 
drage ud og kæmpe for min 
herre og for Fruen.
Så længe jeg stadig ånder, vil 
mine betroede jorder være 
umærket af ondskab.
Ære er alt. Høviskhed er alt.
Dette sværger jeg ved mit blod 
og ære.

Heltedåd og ære.
Først og fremmest bliver en ridder 
bedømt på sine gerninger. Derfor er 
det vigtigt, for at bevare sin status, at 
vise sig mere ærefuld og heltemodig 
end resten af hæren.
En helt er dog ikke større end de 
historier der er om ham. Derfor er 
det selvfølgelig vigtigt at prale med 
sine bedrifter og få andre til at 
fortælle pragthistorier om én.
Dette anses på ingen måde for 
usmageligt og der er megen ære i at 
tale godt for sig, thi det giver slægten 
ære.



Dette er en af de store forskelle fra den imperielle hær, og har ofte ført til megen 
fortvivlelse, når riddere har kastet sig for tidligt i kamp for at høste hæder og ære. 

Udstyr: Til krigslive er inspirationen til det bretonnianske udstyr taget fra omkring 1100-
1200 i den europæiske middelalder. Dette betyder ringbrynje, brigandiner, 
normannerhjelme og tøndehjelme.

Plade rustninger – og dele er forbeholdt Imperiet. Dette tiltag er lavet for at kunne 
skabe en større visuel forskel på hærene.
Sværd er forbeholdt ridderne og deres stridsmænd, og det er utænkeligt at en simpel 
bonde ville eje et sådant kostbart stykke udstyr, og hvis han gør har han helt sikkert stjålet 
det.
Ligeledes er stridsøkser og krigskøller fortrukne våben blandt den militære elite. Bønder er 
oftest udstyret med spyd, buer og andre ikke-ærefulde våben.
De allerusleste bønder ses endda nogle gange bevæbnet med hakker, udrettede leer og 
andre typer for værktøj.

Kerneenheder og specielle enheder:
Der vil i den bretonnianske hær være to forskellige typer af enheder: kerne og specielle 
enheder.
Kerneenhederne er de normale regimenter der udgør rygraden i hæren, hvorimod 
specielle enheder er de mere specialiserede eller sjælden forekommende regimenter.
Fælles er dog at for hver speciel enhed, der er at finde i hæren skal der være en kerne 
enhed.
Dette er efter devisen at det er kun sjovt at være speciel når normen er dannet.

Kerneenheder

Lensridderen: Denne ejer oftest et mindre landområde med egen borg og tilknyttede 
landsbyer.
Han har råderet overalt på disse egne, og vil typisk have en mindre styrke af 
professionelle soldater til sin rådighed, samt mulighed for at indkalde sin fæstere som 
midlertidige tropper.
På slagmarken er lensridderen omgivet af sine mest betroede stridsmænd, der bærer 
hans stolte slægtsbanner, og kæmper stolt ved hans side.

Se blot der på vores stolte ridder. Med sværd og skjold har hans slægt beskyttet vores 
landsby i århundrede, mod alskens ondskab. Buk dig i støvet thi han er vores frelse.
- Bonden til sin søn.

Ungridderen: Dette er de unge og håbefulde adelige sønner, der netop har vundet deres 
ridderslag og nu drager omkring for at bevise deres værd. De deltager i turneringer, 
nedkæmper fæle bæster og når nyheder om et kommende slag viser sig, samles de for 
sammen at vise begge sider hvor vovemodige og heroiske de er.
Selvom de er adelige er deres status ikke på højde med en jordejende ridder, skønt de 
ikke altid selv anerkender dette.



I kamp samles disse i grupperinger og under fælles banner, prøver de at bevise at 
ungdommelig styrke og vovemod langt overgår alt andet.

Unge ridder Philip drog da sit sværd
Før dagen var omme viste hans sit værd.
Utøj og ondskab veg bort, thi de ham frygte
Altid den største fare han modigt søgte.
Da hyldede alle ham lav, som de med blodet blå,
Aldrig en tapper ung ridder som ham vi så.
- Uddrag af Philips kvadet.

Stridsmændene: Dette er lensridderens eget personlige hushold af soldater, som han 
selv har sørget for udstyr og træning til.
De bevogter hans borg og holder, sammen med deres herre, landene sikre.
Disse er sønner af bønder, men er stolte og ærekære mænd, der typisk føler sig hævet 
over den slidende bonde.

Hæv blikket og se stolte ud, i er mine betroede, og rettelig kan i kalde jer bedste blandt 
jævne folk. Harnisk og våben udrustede jeg jer med, og i dag vil i vise hele verden hvorfor 
i kaldes stridens mænd!
- En ridder til sine stridsmænd.

Bønder: En lensherre har altid mulighed for at kalde hans usle og stakkels bønder i 
leding, for at de med spyd, bue og hvad de ellers kan finde, har mulighed for at forsvare 
deres hjem.
Disse er ikke altid lige enthuastiske ved udsyn til kamp, men under deres herres strenge 
blik, kæmper de det bedste de har lært.
På kamppladsen samles de for at bruge overvældende antal til at nedkæmpe fjenden. De 
har et banner i deres herrers farver der er syet sammen af deres fineste klæder eller hvad 
de nu ellers kan finde.

En bondesoldat vil være ringe udrustet og i ringe klæder, men tvunget frem af sine griske 
herremænd, kan han være en grusom fjende. Nedkæmp hans ridder, og han vil flygte thi  
alt vil være ham tabt.
- Codex Tactica Imperialis.

Specielle Enheder:

Den landløse ridder: Ikke alle riddere ejer land, thi kun den ældste søn arver, og hvis 
man ikke kan finde en herre at tjene, må mange vandre fattigt rundt og bekæmpe uret 
hvorend de finder den.
Ingen vil betvivle deres høje stand som adelig, men enhver med land i hånde er per 
definition mere højbårne end disse.
På slagmarken er de omgivet af et lille følge, oftest blot et par væbnere og en page til at 
bære deres farver.



Jorder ejer jeg ikke, men den ædelhed jeg besidder ligger ikke i et len givet af en 
herremand. Den ligger i mit hjerte, fyldt af kærlighed til Fruen, og i min sværdarm fyldt af  
krigens hårde drosler.
- Landløs ridder, før slaget ved Montagné.

Jægere: Eftersom jagt er den eneste sport en adelsmand bør dyrke, har alle riddere, med 
respekt for sig selv, et følge af jægere. I krig vil disse fra tid til anden blive indkaldt som 
spejdere og bueskytter for deres herre.
I kamp behøver de sig hurtigt rundt på slagmarken for at indsamle informationer de kan 
levere tilbage til deres herre og ellers sænke og irritere fjenden så meget som muligt.

Beskue da disse trofæer, mine stolte jægere har indebragt mig. Vildsvinet bønderne kaldte 
Bæstet. Den mægtige steg vi fortære nu. Geviret fra den største kronhjort set i mine 
skove. Og ja fanen fra de bæstmænd, der terroriserede i selv samme skove.
- Lensherre til sin ærede gæst. 
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