
 1 Dalen – Alliance – Jerngnidsel 

Alliance med Jerngnidsel 
Dette er et officielt Dalen-mikro-supplement i kategorien Alliance. 

Jerngnidsel er navnet på en stamme af bjerggobliner. Stammen har levet i talrige generationer mellem tinderne 

og dybt under bjegene. De lever af jagt og som hyrder, hvor de vogter store fåreflokke, og i perioder lever bander 

af at røve rejsende mellem bjergene. 

At drage fordel af alliancen 
Ved mødet med bjerggobliner fra Jerngnidsel kan du påberåbe dig alliancen. Ved besøg hos Jerngnidsel kan du 

opnå gæstevenskab, og du kan bede Jerngnidsel stille med bjerguider. At drage fordel af alliancen kræver et 

karismatjek: Hvis du har omdømme som fjende af gobliner, edbryder eller uærligt væsen, har du ulempe på 

tjekket. Har du omdømme som hædersmand, eller har du magtfulde venner (høvdinger, berømte krigere o.lign.), 

har du fordel på tjekket. 

Dit omdømme hos Jerngnidsel:       

Påberåbe sig alliancen 
Ved mødet med gobliner fra Jerngnidsel-stammen kan du påberåbe dig jeres alliance. Lav et karisma-tjek 7. Hvis 

din påberåbelse er succesfuld, har du fordel på parlay med goblinerne. 

Gæstevenskab 
Ved besøg hos Jerngnidsel kan man bede bjerggoblinerne om gæstevenskab. Lav et karisma-tjek 5. Hvis det er 

succesfuldt, kan du gæste goblinerne uden at blive udsat for overlast, og du kan bo hos goblinerne i flere dage. 

Hvis tjekket klares med 4 eller mere, accepterer bjerggoblinerne også dit rejseselskab i mere end en overnatning.  

Bjergguider 
Jerngnidsel-goblinerne er hjemmevante i bjergene, og de kender mange af stedets farer og lidet kendte stier og 

ruter. De farer sjældent vild, men er til gengæld overtroiske. Ved et besøg hos Jerngnidsel eller ved et vellykket 

møde med goblinerne, kan man få en guide med sig. Bjergguiden kan dagligt en af følgende: 1) Betragte ruten 

som ’kendt terræn’, 2) give fordel på at løse et problem opstået på rejsen, eller 3) berette om steder, folk og 

sagn.  

Vedligeholde alliance 
Vedligeholdelse af alliance foregår ved at udveksle gaver. Det kan være konkrete gaver, arrangementer (f.eks. 

festmiddage) eller symbolske gaver (taler).  

Hvis gaven er under modtagerens stand, er det en fornærmelse af modtageren, og hvis gaven er langt dyrere 

end modtageren kan give igen, er det en ydmygelse af modtageren. Hvis modtageren fornærmes eller ydmyges, 

er der ulempe på at vedligeholde alliancen, medmindre alliancen opretholdes gennem magt og vold, i så fald 

giver det fordel på alliance-tjekket. 

Alliancens morale 
Hvis der er ulempe på at vedligeholde alliancen, er alliancen dårligt opbygget, og det er lettere for fjender at 

bryde alliancen. Hvis der er fordel på at opretholde alliancen, er det en stærk alliance, som det er sværere for 

fjender at bryde. Forsøg på at bryde alliancen kan evt. tildeles fordel eller ulempe til forsøget. 


