
Måneder 
I kampagnen Rosenlunden findes en anden kalender end den virkelige, dog stadig kun med 12 

måneder. Årstiderne følger også månederne som de ville det i virkeligheden. 

1: Lados’ Lys = Januar 

2: Rimløb = Februar 

3: Vårdug = Marts 

4: Middelsol = April 

5: Faunus’ Lykke = Maj 

6: Skærsommer = Juni 

7: Højsol = Juli 

8: Høsten = August 

9: Apostas Hånd = September 

10: Løvfald = Oktober 

11: Frostmåne = November 

12: Slutsol = December 

Tidslinje 
I kampagnen Rosenlunden er verdens tidslinje bygget op af æraer, som ikke ændres fordi et 

bestemt antal år er nået, men på baggrund af store ændringer i verden. Inden for disse æraer 

tæller man normale år.  

Mørkets Æra: 

Ikke meget er sikkert når det kommer til Mørkets Æra. Historikere og andre lærde formoder dog, 

at denne tid højst sandsynligt var præget af mange små stammesamfund, som efter få århundrede 

eller årtusinder fik etableret regeringer og reelle bysamfund. Dette menes så at være grunden til, 

at der dukkede mange mindre imperialistiske stater op på Kontinentet, som alle var ekstremt 

fjendtligsindede over for andre imperier og fremmede. Overgangen fra det primitive til det 



civiliserede samfund markerede slutningen på Mørkets Æra. 

Første Æra: 

Den Første Æra var den hidtil længste i Kontinentets historie på hele 5000 år. Disse årtusinder var 

præget af krig og vanskelige politiske forhold mellem en række imperier – et for hver race. 

Kærlighed og stolthed over for fædrelandene drev befolkningen i blodig krig, som ved første 

øjekast syntes aldrig at ende. Dog skete det, at mange kejsere og adelige blev snigmyrdet og 

mange byer blev nedbrændt og genopbygget, hvilket til sidst resulterede i at imperierne var 

tvunget til endelig at slutte fred mellem sig for at beskytte deres folk. 

Anden Æra: 

Efter den endegyldige fred mellem de Gamle Kejserriger blev oprettet, opgav de deres imperier og 

samlede sig i fællesskab til ét samlet kongerige og udnævnte hobbit-familien Rexburg til deres 

regenter. Dette blev startskuddet på den Anden Æra. Kontinentet og dets befolkning nød godt af 

livet i det Rexburgske Kongerige, og de fleste af familiens konger og dronninger var retfærdige, 

fromme og barmhjertige. I 2500 år levede næsten alle borgere af Kongeriget i relativ fred og 

velstand, indtil der pludselig skete en destruktiv hændelse, der skulle blive døden på æraen og 

dens lykke. 

Tredje Æra:  

Det er Tredje Æra år 1.  

Ét år er gået siden den forfærdelige og skelsættende begivenhed ved navn ”Verdenskatastrofen” 

rystede Kontinentet fra hinanden. Det Rexburgske Kongerige stod uden lederskab, da Kong Martin 

I forsvandt. Kort efter løsrivelsen fra Kontinentet, erklærede byen Rosenlunden sig del af 

Fristaterne, en samling af byer, der siden katastrofens opståen er vokset gevaldigt. Eftersom der 

ingen efterfølger var til den kongelige trone på fastlandet, delte verdens befolkning sig op i 

selvstændige samfund kaldet Fristater. Dog har lige så mange folk, der stadig er tro mod den 

forsvundne konge samlet sig under ét banner, kaldet Loyalisterne. Disse Loyalister tror stadig på at 

Hans Majestæt Kong Martin I lever, enten i eksil, fangenskab eller på anden måde er gået under 

jorden. På fastlandet bliver der ofte udkæmpet små krige mellem Loyalisterne og Fristaterne over 

land, ressourcer eller på grund af deres syn på retfærdighed. Fristaten Rosenlunden har fastslået 



deres position som Fristat ved at jage Loyalisternes agenter ud af byen gennem en samlet indsats 

fra borgerne. Fristaten Rosenlunden har oplevet flere op- og nedture i årets løb, men de har dog 

ikke været udsat for krig, endnu. Hvad der vil ske med Fristaten Rosenlunden må tiden vise…  

 


