
Imperiet

Kultur: Imperiet er det største af de menneskelige riger i den kendte verden. Landet er 
ledet af en kejser, den mægtige Marius Den Fromme, og beskyttet af kejserens 
professionelle hær, der beskytter riget mod invaderende horder.
Selve riget er delt ind i forskellige provinser, der hver i sær er ledet af en valggreve. Denne 
valggreve har svoret troskab til kejsreren og har ansvar for at stille sin egen hær til 
rådighed for kejseren, så fremt denne skulle have brug for en forøgelse til sin allerede 
store militærstyrke.
Imperiet er stærkt inspireret fra tysk renæssance – specielt mht. kunst og tøjstil. 
Samfundet er klassedelt med adel og borgere – herunder bønder, handlende og politikere 
– dog ikke nær så stærkt som i nabolandet Bretonnia.
Den militære kultur er af professionel art: Professionelt trænede soldater, der kæmper i 
samlet enhed/formation. Disciplin og er kodeord for de imperielle soldater, der drives af 
kærlighed til deres land og pligtfølelse overfor krigerguden Sigmar.

Religion: I imperiet er der mange guder, men den vigtigste for mange – den som landet, 
så at sige, er bygget på er troen på krigerguden Sigmar. Sigmar Heldenhammer tilskrives 
æren for at have grundlagt Imperiet for tusinder af år siden. På trods af, han var en dødelig 
mand, var han så magtfuld og legendarisk, at han blev tilbedt af det imperielle folk efter sin 
død. Skønt han kun tilbedes i imperiet, stårr han dér for ære, retfærdighed, beskyttelse af 
de svage samt bekæmpelsen af ondskaben, der truer landet – både indefra og udefra.

Religionens tegn en hammer, der henviser til den store tohånds-stridshammer, Ghal-
Maraz, Sigmar bar, da han kæmpede for landets skabelse. Han tilbedes ikke kun for sin 
militære magt og brillians, men ligeledes som Den Store Forener.

Mange kulte er blevet dannet om troen på Sigmar, hvoraf mange rejser rundt i imperiet og 
prædiker om Sigmar – fanatisme er ikke ukendt i nogle af disse kulte, hvor de ikke kun 
prædiker, men begår heksebrændinger eller i store flokke drager i krig mod landets 
fjender.

Hæren: Denne vil til krigslive primært bestå af individuelle enheder, med egen intern 
hierarki, dvs officerer mm. Hvor mange der er i disse enheder vil afhænge af hvorfra 
enheden kommer, samt hvilke trænglser de har måtte udstå for at komme til området.
Enhederne kan bestå af alt, fra kejserens professionelle statstropper, den lokale 
herremands egne provinstropper, en nabo lensherre, der har sendt en af sine 
provinstropper til hjælp, lejesoldater eller civilisterborgere, der er hasteindkaldt, kaldet 
militia, og sat til at udfylde huller i hæren.
Lige for alle er, at de alle i enheden kun er under deres egen officers befaling, mens denne 
står til ansvar overfor den imperielle general.

Udstyr: Til krigslive vil inspirationen til det empirielle udstyr være inspireret af ghotisk tysk 
renæssance. Dette betyder at rustninger vil være af plader, dvs. brystplader, 
skulderplader, benplader mm.



Ringbrynjer er forbeholdt Bretonnia. Dette tiltag er lavet for at kunne skabe en større 
visuel forskel på hærene.
Kejserlige enheder har en forkærlighed for stagevåben – fx hellebarder og spyd – men 
sværd og skjold er dog også yndet hos nogle tropper. Enkelte – meget specialiserede 
tropper, som fx kejserens egne livvagter, er udstyrede med tohåndssværd. Fælles for alle 
enheder er, at de har ens udrustning, hvorved at økser aldrig ses i enhed med sværd. Den 
eneste undtagelse til dette er de hasteindkaldte borgere, der ofte kæmper med det, de 
måtte kunne fremskaffe.

Kerneenheder og specielle enheder:
Der vil i den imperielle 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

Statstropperne: Denne er udsendt af selveste kejseren som hjælp til generalen i det slag. 
Med enheden sendes også tilhørende officerer, der har ansvaret  for enheden og er 
forpligtede til at følge generalens ordre. Disse officerer har råderet over deres egne 
soldater, som derfor ikke kan kommanderes af andre officerer i hæren – undtaget 
generalen selv eller en officer blandt kejserens livvagter.
Disse folk er de mest professionelle soldater i den imperielle hær, da de lever og ånder for 
hæren og er villige til at dø, for at få udført en ordre.
Statstropperne kan være udstyret med stagevåben eller sværd og skjold, samt have op til 
mellemtungt rustning på.

Provinstropperne: Denne er en del af den lokale valggreves/herremands egen hær. 
Enheden er en del af en større hær og de derved er det ikke kun enhedens egne officerer, 
der har råderet over soldaterne – skønt det er uset og ikke velanset, hvis en officer 
kommanderer rundt med en anden officers soldater, undtaget generalen selv eller en 
officer blandt kejserens livvagter.
Stadig professionelle er de dog mindre trænede end kejserens soldater. Stadig 
tjenestevillige og klar til at udføre en ordre, svigter deres moral ved deciderede 
selvmorderiske missioner.
Provinstropperne kan være udstyret med stagevåben, sværd og skjold eller bue, samt 
have op til mellemtungt rustning på.

Lejesoldaterne: Disse er omrejsende soldaterenheder, der ernærer sig ved at sælge 
deres kundskaber til generaler i urolige tider. Stolte af deres erhverv er disse soldater ofte 
meget dygtige, da de ligeledes er hærdede efter flere slag. Den enkelte soldat lyder kun 
sine egne officerer, der dog selv oftest er nederst i hierarkiet blandt officererne.
Lejesoldater er ofte besværgelige enheder at placere på hærens linier, da de måske nok 
er dygtige soldater, men stadig upålidelige. Kun drevet af penge, ses det ofte, at et 



lejekompagni trækker sig fra slaget, skulle tingene se sorte ud – det er trods alt bedre at 
trække sig og kæmpe en anden dag (for flere penge) end at dø til ingen verdens nytte.
Lejesoldater kan være udstyret med stagevåben, sværd og skjold, bue eller armbrøst, 
samt have op til tung rustning på.

Spejderne: Enhver ordenlig general vil i sin hær have mindst en gruppe af spejdere til sin 
rådighed. Disse små enheder af letbevæbnede soldater bruges til at rekognoscere 
slagmarken for vigtige strategiske punkter, indsamle informationer til generalen og ellers 
sænke fjendens fremmarch og true dennes flanker under slaget.
Spejdere er udstyrede med buer og kan have op til let rustning på.

Militia: Hasteindkaldte civilister, der ikke har fået nogen grundig – om nogen – 
kamptræning, bruges ofte af generaler, der mangler at udfylde pladser i hæren. De tildeles 
en officer – en tvivlsom ære for officerens vedkommende – fra generalens egen hær, der 
står for at lede dem i kamp.
Ofte upålidelige i kamp kan de ikke bruges i centrale roller, men enkelte militia-enheder 
kan overraske og vise sig at være en stor stopklods for fjenden. Mange militiaenheder er 
dog mere tilbøjelige til at flygte fra kamp end at være til større gavn for hæren.
Militia er oftest udstyrede med håndvåben af diverse art – gerne en i hver hånd. Deres 
rustning er oftest manglende, men kan være op til let.

Specielle Enheder:

Sortkrudtsskytterne: Den imperielle general råder over mange våben til at udstyre sine 
enheder med. Blandt disse findes sortkrudtsgeværerne. Disse skytter er special-trænede i 
at affyre geværerne, der er en af de mest dødbringende opfindelser i imperiets arsenal.
Langsommelige at lade med forholdsvis kort rækkevidde er der dog mange generaler, der 
foretrækker buer eller armbrøste fremfor sortkrudtsgeværerne. Deres store fordel er dog, 
at de utroligt nemt trænger gennem rustninge.
Udstyret med sortkrudtsgeværerne er sortkrudtsskytterne ofte uden rustning eller kun 
meget let rustning.

Kejserens livvagter: Disse soldater er den imperielle definition af ”elite soldaten”. Fuldt 
opslugt af pligtfølelse overfor kejseren eller den general de er udsandt for at beskytte, er 
der ikke den ordre de vil betvivle.
Enheden har sine egne officerer, der har ansvaret  for enheden og er forpligtede til at følge 
generalens ordre. Disse officerer har råderet over deres egne soldater, som derfor ikke 
kan kommanderes af andre officerer i hæren – undtaget generalen selv.
Der er ikke nogen bedre enhed for en genral at have i sin hær en denne eliteenhed, da 
han derved ved, at hans ordre bliver udført eller enheden dør i forsøget.
Kejserens livvagter er udstyret med store tohåndssværd og er i tungt panser.

Riddere: Ligesom kejseren har sine livvagter, har generalen også sine egne livvagter. 
Disse udgøres ofte af riddere, der som regel er unge adelssønner. Ridderne hører som 
regel sammen i broderskaber, der strækker sig over hele Imperiet og har derved mulighed 
for at få træning af læremestre, som normalt er udelukket for andre soldater at få.



Ridderne er en meget selvstændig del af hæren, da disse ikke falder under nogens 
kommando – kun deres egen enhedsleder og generalens - og ingen falder under deres.
Riddere er udrustede med sværd og skjold og har tung rustning på.

Kanoner/morterer: I den imperielle generals arsenal findes også store krigsmaskiner, der 
kan lægge borge og byer i ruin. Blandt disse er de mest brugte kannonerne og mortererne. 
Store metalliske monstrummer, der spreder død og ødelæggelse over slagmarken.
Betjent af omkring tre mand, bag hærens linier, er den dog sårbar overfor fjendtlige 
tropper, der skulle komme nær den.
Krigsmaskinernes mandskab er ikke udrustet med nogen form for våben eller rustning.


