
HIMLAPORTEN - Galaxens knutpunkt

Himlaporten är en enorm artefakt av okänt ursprung som idag används av alla rymdfarande 
civilisationer för att färdas över hela galaxen. Den var en sensation när den hittades och än idag
är forskare upptagna med att studera dess mycket avancerade teknologi. Efter att ha orsakat 
flera konflikter öppnade de som funnit upp artefakten för alla rymdfarande nationer och dess 
exteriör är nu utbyggd med habitat och serviceområden för nästan alla kända arter.



En tidsrymdsportal
Himlaporten ligger i utkanten av Barennsystemet och roterar runt dess sol. Strukturen består av
olika metall, glas och kristallegeringar och interiören har områden med organiska 
beståndsdelar. Man har daterat den och kommit fram till att den byggts för ungefär 100 
miljoner år sedan, långt före någon av de nuvarande kända civilisationerna hade rymdfart. 
Resten av systemet visar inga tecken på lämningar och man har inte hittat artefakter med en 
tydlig koppling till denna struktur någon annan stans i galaxen.
Ungefär hälften av interiören är tomrum och förutom en liten tidig forskningsstation har man 
valt att fortsätta ha det så. Utanpå har de som vill fått bygga egna stationer anpassade till sin 
arts miljö och behov.
Skulle något katastrofalt inträffa har man plats att evakuera alla in i själva stationen.

Hur Himlaporten fungerar
Himlaporten öppnar ett maskhål när den anropas med en speciell frekvens i det tredje 
subrymdsbandet och kan på så sätt nås från överallt i galaxen som man testat. Åt andra hållet 
öppnas själva himlaporten själv av datorer inne i stationen. Dessa styrs av personal från flera 
olika civilisationer som är anställda av Portrådet. 300 olika destinationer öppnas varje dygn, 
färdiga hållplatser som man bestämt med de olika civilisationernas politiska ledningar. Om 
man behöver kan man ändra turordning, hur länge en destination är öppen och så vidare. Det 
går också att ställa in destinationer var som helst i galaxen och den funktionen används ibland i
utforskande syfte. Policyn när militära konflikter uppstår är att inte släppa genom de stridande 
parterna.

Onåbara områden
Himlaportens nedre region har flera stora sektioner som är förseglade från sin omgivning och 
det har aldrig funnits en klar majoritet för eller mot att försöka komma in i utyrmmet. Forskare 
lägger varje administrativ period ner energi på att föreslå expeditioner och rådet lägger sin tid 
på att gå genom förslagen för att slutligen neka forskarna tillträde. Man har gått på 
försiktighetsprincipen, och ingen vågar ta på sig att risken att förstöra något då porten är så 
enormt viktig för galaxens invånare.

Förbjuden teknologi
Varje år görs hundratals vetenskapliga experiment relaterade till Himlaporten, men förutom det
förseglade området, finns det ett område till som bara få forskare får tillgång till, basens 
urpsungliga AI. När man fann porten var alla funktioner förutom de som behövdes för att hålla 
stationen i omploppsbana avstängda men när man började utforska dess inre startades andra 
system upp. Man insåg snart att en AI skötte alla dess funktioner. AIn kan interageras med på 
flera sätt via noder utspridda över hela interiören, muntligt, med hjälp av stationens 
datorterminaler, och med hjälp av tankekraft.
 I början användes stationens egna system för att sköta transporter, men det har fasats ut så idag
så sköts allt ombord på stationen med rådets egna datorer och anställda. Alla noder är 
avstängda förutom i forskningsutrymmena dedikerade till AIn.
AIn i sig är en lärande, intelligent individ som kallas Varum och är i grund och botten hjälpsam
och vänlig mot de som interagerar med den. Den har dock flera låsta lager som den säger inte 
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går att få tillgång till. Mycket av forskningen har gått ut på att lära sig Himlaportens alla 
funktioner och försök att dekompilera dess kod. Den har ett känsloliv och full förståelse för 
andra levande varelser, något som är ovanligt för de AI som de flesta civilisationer använder.
Vad den förvånande nog inte har är kunskap om vilka som skapat den och Himlaporten annat 
än rent funktionella saker som när skepp har anlänt och avgått via den.

Vad finns här
Himlaporten är en av de där ställena som har allt. Den enorma mängden trafik som passerar 
den genererar enorma inkomstmöjlighter och det finns nånting för alla. Medan rådet styr 
himlaporten så ansvarar varje nation för sina områden och precis som på olika planeter så finns
det olika mängd och olika öppen kriminalitet. Som med alla platser så är det fortfarande så att 
även om allt finns så är det inte alltid lätt att få tag på eller billigt.
De vanligaste tjänsterna som används är underhållning och underhåll, nåt att fördriva tiden 
med medans man väntar på sin tur.

Himlaporten i spel
Det finns många olika sätt at använda Himlaporten i ett äventyr eller i en kampanj.

En del av kampanjmiljön
I detta fall används portalen som en del av en kampanj från början, troligen som en viktig del 
för galaktiska resor. De flesta rymdskepp är utrustade med det som behövs för att använda 
portalen. Den kan också vara en ofta återkommande station för det mesta som rollpersonerna 
behöver, och kanske vara deras bas för kampanjen.
Som kampanjbas kan man också tänka sig att rollpersonerna jobbar för rådet som 
problemlösare för att ta hand om kriminella element, olagliga forskare, diplomatiska problem 
mellan olika nationer och arter och så vidare.

De första upptäckarna
Rollpersonerna är de första att hitta portalen och att undersöka den. De kommer kunna 
interagera med AI:n, och kommer troligen kunna lista ut vad porten använts för. Ett äventyr av 
detta slag kan göras lättare eller svårare med extra beståndsdelar. Kanske är de en av två 
grupper som upptäcker portalen samtidigt och den andra gruppen kommer vilja ta all ära själv 
och drar sig inte för att använda våld för att se till att det blir så. Kanske finns det interna 
försvar av olika slag som aktiveras när rollpersonerna bordar porten, eller så kanske nåt otäckt 
monster har lagt en massa ägg i den sommärkligt nog börjar kläckas just nu.
Efter utforskningen så är nästa steg, vad de ska göra med sin upptäckt, och vem de ska berätta 
för. Hur stor denna upptäckt är beror mycket på hur rymdresor fungerar i spelet och kampanjen
i övrigt. I vissa kampanjmiljöer är detta inget speciellt och kan istället vara en del av 
utforskandet av en tidigare civilisation och portalens databas över tidigare resenärer kan 
avslöja vart man kan hitta fler lämningar.

Först in i det okända
Rådet har till slut valt att tillåta en liten grupp att utforska de förseglade områdena. Vad finns 
då där inne? Kraftkällan för portalen, AI:ns hjärna, en öppen terminal för att interagera med 
den. I AI:ns hjärna finns hela grundkoden inkluderande information som den själv inte är 
medveten om. Här kan man lära sig vilka som skapat den, koordinater till andra portaler, hur 
man kan styra intelligenta individer via noderna, hur man stänger av säkerhetssystem, förstör 
portalen med mera.
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