
Namn: Seskana, del av hertigdömet Havsport, Velaris 

 

Styre: Formellt en del av Velaris men i stort självstyrande. Alla tre öarna utser en rådsmedlem 

var som tillsammans ingår i ett styrande råd. 

 

Klimat: Öarna har ett tempererat klimat vilket betyder svala, ljusa somrar och milda, mörka 

vintrar. Sommartid är det ofta 19 ljusa timmar per dygn medan på vintern är det endast 6 ljusa 

timmar. Tre fjärdedelar av årsnederbörden kommer på vintern. Antalet dagar med nederbörd är 

i genomsnitt 270 st. Sommartid är det ofta dimma runt kusterna mot emellansundet. 

 

Geografi: Tre öar, placerade som ett Y. Huvudstaden Valasa på nordvästön är belägen i en dal 

nära mitten på ön. Den är befäst med en ringmur i sten. Tre större vägar går från huvudstaden 

ut till de tre kuststäderna. Stora delar av nordvästön är bevuxen av enorma ekar. Endast 

kusterna, huvudstaden samt vägarna är trädfria även om människorna utökar strandremsan där 

de bosätter sig. De tre kuststäderna ligger vid naturliga hamnar även om den staden som ligger 

på "utsidan" av ön enbart kan användas sommartid. Eftersom denna ö var och fortfarande är 

den ö där skeppen byggs, var det på denna ö valjakten började. I skogarna lever allsköns djur 

som, varg, björn, lo, hjort, rådjur, älg, vildsvin. På denna ö är de största tillgångarna virke till 

skepp, kött och hudar, svamp, bär och frukt, ätbara rötter mm. De flesta familjer livnär sig på 

jakt och samlande i skogen. Här lever ca 125k människor. 

 

Nordostön är den kargaste ön. Den täcks av till allra största delen av berg. Det finns endast en 

stad, Hro, som är belägen i sydväst på ön vid öns enda naturliga hamn. Resten av ön är omöjlig 

att landstiga på. Människorna här lever på mineralbrytning, fårskötsel och fiske. Det bor runt 50k 

människor här. Många olika arter fåglar häckar här och barnen på denna ö blir ofta experter på 

att klättra på klipporna och hämta fågelägg. 

 

Sydön är den bördigaste ön med störst befolkning, runt 175k. Här ägnar sig människorna åt 

jordbruk och fiske. Man odlar främst säd även om man på sydligaste änden kan få vindruvor att 

växa. Den största staden på ön heter Sylnia. 

  



Historia: I forntiden, innan öarna enats, var det på nordvästön man uppfann 

skeppsbyggarkonsten. Det var då öarna fick kännedom om varandra. Nordvästöns innevånare 

rövade vilt framförallt från sydön, som var ett lätt offer med sina långsträckta sandstränder. När 

folkmängden ökade på öarna insåg folket att man behövde samarbeta för att frodas. Ett öråd 

(byt ord på detta) skapades med en folkvald representant från varje ö skapades. På varje ö 

finns också ett öråd med 3 folkvalda representanter som handhar övergripande frågor. 

 

Tillgångar: Se beskrivning ovan. 

 

Befolkning: ca 350.000. 

 

Religion: Almatroende 

 

Mode: Tidig medeltid, 1100 till 1300.  

 

Beskrivning: Ögrupp väster om Velaris. Alla unga fostras till havs genom tjänstgöring på fartyg.   


