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Äldre hjältar, del 5 
En liten artikel till Vetenskapsakademins tidning den 10 december 2044 

Yvains barn 
Det var efter att jag kommit över Terniel Curos de Jagirs text om de fyra sönerna som jag drog mig till 
minnes en historia som jag hört i mitt barndomshem i Udersborg i Banborstland. Det var min käre farfar 
som berättade den historien för mig, en historia om gudar, hjältar och allt annat som kan slå ett litet 
barn med häpnad och förundran. Historien förtäljde om fem hjältar, ättlingar till en sedan länge 
bortglömd gudom vid namn Yvain, son av Kaleb. 

Vid denna tid fanns inte Karon som vi känner honom idag, utan istället var det hans hynda till dotter, 
Ravennia som styrde de som kom att bli de Hängivna. Till sin hjälp hade hon sina fyra demoniska söner 
som var kända och fruktade krigsherrar. Yvain och Ravennia var sedan länge svurna fiender till varandra 
och det spred sig även till deras ättlingar. 

Yvains hade fem barn, fem hjältar, som dök upp för att möta Ravennias fyra söner i ett krig som var det 
blodigaste under sin tid. Kriget fick sitt avgörande i det slag som kom att kallas Sjuhärarslaget ty sju av 
den tidens stora makter deltog i slaget som kom att forma historien fram tills idag. Detta är sant även 
om få vet om det, för det hände för över 350 år sedan. Hjältarnas egentliga namn är okända men de 
kallades för Solen, Vinden, Havet, Isen och Jorden, krafter mäktiga nog att kunna stå emot de makter 
som de Hängivna hade vid sin sida, Ljuset, Mörkret, Elden och Månen. 

Något som jag hört otaliga gånger är att dessa nio namn och deras interna strider endast är symboliska 
beskrivningar av världens gång och hur naturens krafter verkar kämpa mot varandra i ett evigt krig. Nu, 
tack vare de Jagirs text om de fyra sönerna så har vi nu tillgång till de Hängivnas syn på saken. När vi 
har så skilda källor så är det entydigt att dessa nio krafter existerar som humanoida varelser. 

– Saran Eskadion Glamar, professor inom religionshistoria vid Vetenskapsakademin 


