Baroniet Fellhorst
Fellhorst. Dette baroni dannes i år 885 (2018), som følge af fredsforhandlinger i det daværende
gamle Fellhorst baroni, som på det tidspunkt bestod af Djenholt og Fellhorst baronierne. Det gamle
Fellhorst Baroni havde i en årrække været hærget af borgerkrig mellem lensgreverne Emain og
Jorvik. De stridende parter vælger at opdele baroniet i 2 selvstændige baronier hvor ved
borgerkrigen bringes til ophør. Dette sker efter voldsomt pres fra Talansars Dronning, som havde dømt den
daværende baron fredløs.
Baroniet består af 2 elverskove og 4 lens grevskaber. Det 4. lens grevskab Ny Østre Len dannes først samme år
og området har førhen ikke været en del af det talantiske kongerige. I baroniet betragtes dannelsen af Baroniet
som en stor politisk sejr. Meget af æren tilskrives baronen datter Selma Jorvik som ledede fredsforhandlinger på
deres side. Dette har styrket slægten Jorvik betydeligt i folks opfattelse.
Hovedsæde: Byen Fellhorst

Baron: Sandra Jorvik

Nordre Len. Thorfalt familien er en af de ældste i Fellhorst baroniet. Nordre Len var Jorviks stærkeste støtter i
ønsket om løsrivelse og dannelsen af et nyt baroni.
De seneste år har havnebyen Adente fået større og større betydning. Det skyldes at samhandlen med Ulfsborg
og Aipomas er stigende. Lenet er hverken en af de størst eller militære stærkeste, men til gengæld en af de mest
stabile og lenets grever opfattes som meget loyale overfor Lens greve Toke Thorfalt.
Vestre Len. Lensgreve Edmund Winter er kendt som en dygtig politisk leder. Men også en mand der stiller sig
der hvor det bedst betaler sig. De seneste år har han trukket sig mere eller mindre tilbage og har overdraget den
daglige drift af Lenet til sin arvtager, Kjær Magnusson som er en betroet husridder. Dette syntes at være alment
accepteret. Ligesom Nordre Len tilhører slægten Winter den ”gamle” adel. Lenet er det største i baroniet.
Elrisia skoven. Efter krigen mod skyggedronningen har elvernes indstilling til de menneskelige naboer ændret
sig. Det er ikke ualmindeligt, at man byder mennesker velkommen, til at slå sig ned i skoven. Man er langt mere
end tidligere orienteret ud mod omverdenen. Der er ligefrem etablere en handelsvej gennem skoven så den
nordlige og sydlige del af Fellhorst lenet er bedre forbundet. Langs denne rute sælger skovens beboere varer og
driver kroer. Militært og økonomisk er skoven svagt stillet, dog er økonomien i vækst.
Avani skoven. Avani er en mere traditionel elverskov, som i nogen grad er lukket om sig selv. De har dog
anerkendt deres status som en del af baroniet og sender altid en repræsentant når baronen kalder til råd.
Ny Nordre Len. Inden år 885 var dette Len, kendt som Det Frie Folk og var således ikke en del af kongeriget.
Efter Grev Tallas hærgen indser Det Fri Folk at de ved at stå alene er sårbare. I de 2 år hvor Grev Tallas hærger
deres land flygter mange til Aipomas eller området omkring Ærensborg. Der behandles de godt modsat andre
steder. Derfor var det kun naturligt at tilslutte sig det nye Fellhorst baroni.
Dog er lenet stadig stærkt påvirket af de 2 års kaos og lenet hærges ofte af udøde. Fellhorst baroniet har gjort en
stor indsats for at genopbygge lenet og mange små befæstede byer skyder op, hvor den tilbagevendende
befolkning kan føle sig nogenlunde sikre.
Økonomisk sikres dette gennem en ny indført beskatning af varer der sejles nedad Fellhorst Vig til baroniet
Djenholt.
Fellhorst Len. Efter dannelsen af det selvstændige baroni, er den daglige drift af lenet overdraget til baronens 3
børn. De har gjort en stor indsats for at forene det ellers så splittede len.
Dronning Alexandrine lod i år 885 fæstningen i Ærensborg genopføre. Dette kan kun ses som et signal til
Thuldingene om, at det er hertil og ikke længere deres bosættelser af Talansar går. Som borgherre er indsat grev
Markus Holsten af Ærensborg.

