
morgongåva noga regleras i äktenskapskontrakt. I dagligt 
språk skiljer man mellan Paridonsgifte som sker i brudens 
hem och med hennes föräldrars samtycke och Dagonsgifte 
som sker i brudgummens hem och mot brudens föräldrars 
samtycke och ofta föregås av brudrov. Noteras 
bör att i Felicien är det kvinnan som förvän-
tas fria till mannen.

Sjöormsjakten 
Varje vår blåser drakvindarna från 
ormsjön och stim av sjöormar 
söker sig till Koalintviken för 
att leka. I dessa tider sam-
las unga män i Felicien 
för att bege sig på or-
mjakt. Ormjakten ses 
som en viktig manbar-
hetsrit och ses som en 
efterliknelse av Paridons 
kamp med den zykodis-
ka draken.

Andedanser 
Slavarna i Felicien samlas regelbundet och genomför an-
dedanser. Vid dessa tillfällen kallar prästerna och prästin-
norna på de mäktiga andarna, Loa/Lwa, som tar besittning i 
deltagare och rider dem i dansen ackompanjerade till exta-
tisk rytmisk musik samt stora bål. Bland vissa feliciska unga 
anses de mycket spännande och ”förbjudet” att inkognito 
besöka och delta i en av slavarnas andedanser.

Galmons uppenbarelse 

För nästan 300-år sedan uppenbarade sig stridsguden Gal-
mon för sina första utvalda krigare, De Avskiljda, i Porto 
Horyni. Sedan den dagen dör alla feliciska krigare med hans 
namn på läpparna i hopp om att återfödas i Ärans Salar. 
Varje sommarsolstånd firar alla stridsdugliga kimzoner och 
många felicier av annan börd Galmons uppenbarelse. Till 
ljudet av trummors rytmer och flöjters spel dansar de nakna 
kring stora bål med spjut och svärd och spiller sitt blod till 
Galmons ära. Med den rytmiska kadensen: ”Vårt blod! Våra 
själar! För dig, O Galmon!” hänger de sig till stridsguden.

Skepp och navigation
Felicierna är arvtagare till såväl den kimzonska sjöfaratra-
ditionen (i sig påverkad av Yndar) och den joriska då södra 
Tolan redan under kejsartiden var ett land med blicken mot 
havet. Genom sina koloniala företag har felicierna också på-
verkats av efariska och niferländska sjöfarartraditioner. Ga-
lärbyggen är felicernas paradgren men de bygger också rena 
segelfartyg och förstås en uppsjö av mindre båtar.

Skeppstyper

Galärer
Inget folk i Kopparhavet bygger bättre galärer än felicierna 
och ej heller snabbare. Feliciska galärer byggs spant först i 
ett fåtal snarlika modeller där allt timmer redan vid tillsåg-
ningen märks ut var de ska placeras i konstruktionen. Detta 
tillåter snabb konstruktion och även möjligheten att bryta 
ner en galär i sina delar, flytta dem och sätta samman dem 
igen. I cederträdet har felicierna ett superbt galärvirke, men 
cederträdet är ovanligt och dyrt och används enbart i de 

kungliga galärerna.

Galärerna kommer i flera modeller:

Dromon 
Dromonen är den tyngsta stridsga-

lären och den enda med roddarna 
placerade i flera (två) nivåer med 

två roddare vid varje åra. Anta-
let roddare på dromonen är 

sammanlagt 240. Skeppet 
är tungt nog att besätt-

ningen inför strid kan 
resa torn i trä i fören, 
midskepps och mot 
aktern och där placera 
armborstskyttar och 
arcuballister. Inför strid 

fälls de två till tre stora 
kimzonersegel (=latinsegel) som 

skeppet är utrustat med. Rammen i fö-
ren är skodd i stål och används myter till trots inte för att 
sänka fartyg utan för att krossa motståndarens åror samt 
som en sorts änterbrygga. Förskeppet är stort nog att vid be-
lägringar där montera katapulter eller t.om. belägringstorn.

Dromonens svaghet är att roddarkonfigurationen samt 
mängden roddare tillåter mycket litet utrymme för förnö-
denheter och den har därmed kort räckvidd. Detta innebär 
att den sin styrka till trots är på väg ut som tung enhet i den 
feliciska flottan då denna förbereds för kampanjer längre 
från sin hemmabaser än tidigare (läs: Erebos och Caddo). 
I stället används taridoner som tyngre enheter med stort 
antal marinsoldater. Dromonen är ett vanligt skepp i bland 
annat Caddo och Trakoriens flottor.

Celandion 
Celandion, den tunga galären, är en galär med åror enbart 
i en nivå med tre roddare per roddarbänk och ca 25 ned-
ställda roddarbänkar roddarbänkar per sida. En bänk på 
vardera sidan används för matlagning och under däck finns 
visst utrymme för förnödenheter, vilket ger ett typiskt totalt 
roddarantal på 144 man. Celandion har således bättre räck-
vidd och uthållighet än dromonen men är inte stabil och 
bred nog för större torn eller tyngre belägringsmaskiner. 
Dromonen och celandion är lika snabba under rodd, men 
celandion är mera manövrerbar.

Saettion 
Saettion, den lätta galären, är en lätt och extremt smal ga-
lär byggd för maximal hastighet. De trettio roddarbänkarna 
har vardera två roddare, 120 roddare, och skeppet har oftast 
bara ett fåtal marinsoldater ombord. Denna skeppstyp är 
mycket snabb, speciellt över längre sträckor, och används 
i sjöslag på flankerna, som rörlig reserv och som depeche- 
och spaningsfartyg. Deras svaghet är att de är de minst sjö-
värdiga av galärtyperna (inga av dem är tåliga för hög sjö, 
saettion minst av alla).

Brigandon 
Halvgalären, Brigandon, har 20 roddarbänkar med två rod-
dare vardera och används som patrullfartyg och som eskort 
till segelfartyg. Den är den långsammaste av galärtyperna 
under åror, men den bästa seglaren. Brigandonen används 


