
Friedriket - Siegfrieds folk 
Midt i nord ligger hjertet av Siegfrieds kongedømme, Friedriket. Et stolt folk har de alltid vært, 
dyktige til smedkunst og høyt i gunst hos Kamilah-Seb, men under Siegfried har deres time i 
sannhet kommet.  
 
Mektige krigere kledd i magisk stål, de er ustoppelige og uovervinnelige. Før var de en liten 
stamme, men under kongens banner er alle folk i nord en del av Friedriket, og de er fryktet både 
for sin magi og sine sverd. 
 
Før Siegfried kom til makten, var folket i Friedriket kjent som Jernfolket, og området de så på 
som sitt het Kamilahs Vugge, etter smedgudinnen Kamilah-Seb. De var et barskt folk, vant 
med hardt arbeid og det uvennlige klimaet i nord. Rundt Kamilahs Vugge lå mange malmfulle 
åser, hvor de hentet jern, som de var dyktige til å bearbeide. 
 
I dag er alt forandret. Siegfried har gitt dem magi og trollstål, skoler til de unge og en organisert 
hær. De har lagt sine naboer under seg, og gjennom tyve år med krig er flere folk i Landet del 
av Friedriket enn de som ikke er det. Kamilahs Vugge heter nå Friedheim, og persondyrkelse av 
Kong Siegfried har satt tilbedelsen av de gamle gudene til side. Folket var alltid svært stolte, og 
under Siegfried er de stoltere enn noensinne. Mange av dem ser på seg selv som et 
herskerfolk, bedre enn andre og på mange måter allerede verdens herskere.  
 
Levesett 
Friedfolket bor i midten av nord, i åsene før fjellene blir høye. De er stedfaste, og Friedheim har 
lenge vært et handelssentrum der andre stammer ville komme for å bytte varer. I dag er 
Friedheim den eneste virkelige byen i Landet, med gater og hus. Jordbruksområdene rundt 
byen er i dag femti ganger større enn det de var før Siegfried tok makten, og alle slags vekster 
som tåler klimaet blir dyrket der.  
 
Friedfolket har alltid vært dyktige med metaller, og i dag er de uten tvil de beste smedene i 
verden. Før byttet de jern mot andre varer til alle, men i dag blir mye gjort om til stål for 
Siegfrieds krigsmaskin. Stål blir aldri byttet på det åpne markedet, og smedene som lager stålet 
er hemmelighetsfulle og nyter stor status. Mange har sin arbeidsplass i gruvene, og mange 
krigsfanger ender sine liv som arbeidere der. 
 
På grunn av ekspanderingen av riket, er folket sakte men sikkert begynt å bli blandet med andre 
folkeslag. Det har blitt typisk for Friedfolk å ta til seg vaner og skikker fra andre folkeslag, og å 
knytte seg til disse gjennom for eksempel blodsbånd (se Skikker, under). Noen av de eldste 
misliker denne utviklingen, og mener at det vil bringe ulykke over landet. 
 
Fra gammelt av var Månelysets jegere tette allierte med Friedfolket, da disse alltid brakte kjøtt 



og huder som Friedfolket var avhengige av, og byttet gjerne vekk disse med gunstige avtaler. 
Tordenfolket var alltid Friedfolkets fiender, da disse ofte ville komme til kaupangen og kreve 
varer uten betaling, for å ikke brenne stedet ned. I dag er bildet et helt annet - Tordenfolket er 
Siegfrieds elitekrigere, og Friedfolket har hele verden som enten allierte eller fiender. 
 
Struktur 
Friedfolket er det eneste kongeriket i Landet. Siegfried er enehersker, og har ingen arvinger. 
Det er ingen uttalt arvtaker til tronen, men Friedriket har blitt et meritokrati, der de sterkeste 
råder. Under Siegfried er generalene hans, de har alle vesentlige funksjoner og har kongens 
øre. Under disse har magikerne og trollsmedene stor status og innflytelse, men ingen bestemt 
rank i hierarkiet. Til å være en millitærstat, har Friedheim svært løse hierarkier.  
 
I tidligere tider var Friedheim (eller Kamillahs Vugge, som det før het) det eneste bostedet, men 
i dag har flere oppstått, noen av dem langt, langt hjemmefra. Friedfolk foretrekker hus av tre, 
enten i små klynger, der dette er praktisk, eller gårder med dyrket mark rundt. Nytt de siste 
årene er at Siegfried vil at alle barn skal lære å lese og skrive, noe som svært få har kunnet 
tidligere. “Den som kjenner fortiden, er herre over fremtiden,” har Siegfried sagt. Han har 
understreket at nåtiden skal skrives ned, slik at fremtidens folk kan forstå den og lære av den. 
Det har blitt vanlig at større steder har en skolebygning av ett eller annet slag til undervisning, 
noen ganger er dette noens hjem, andre ganger en landhandel eller vertshus. De største 
boplassene, som for eksempel selve Friedheim, har en egen skolebygning. 
 
Siegfried er en streng men rettferdig hersker. Han setter utvikling og ekspansjon over alt. Han 
er pragmatisk, og gir heller sine fiender nåde og lar dem tjene enn å utslette dem. Flere folk har 
dog nektet å knele, og blitt utslettet fullstendig. Han er kjent for å ikke alltid forklare sine planer, 
men uten unntak har hans handlinger vist seg å ha en mening. Friedriket har hatt langt flere 
seire enn tap under kong Siegfried. 
 
Storfamilier er fortsatt vanlig i Friedheim, og tre eller flere generasjoner bor gjerne sammen. 
Søsken og voksne barn bor gjerne i nærheten av resten av slekten, med mindre de drar i 
hæren. I den siste tiden har det derimot blitt mer vanlig at dimitterte soldater slår seg ned andre 
steder i verden, noe som er en vesentlig kulturendring. Det har også blitt vanlig at mennesker 
fra erobrede folkeslag har flyttet til Friedheim og områdene rundt. 
 
Folket i krig 
Krigen har forandret Friedfolket totalt. Navnet på folket, religionen deres, styresettet, alt er helt 
forandret fra det som var for tyve år siden, og flere endringer ser ut til å komme. Krigen har gitt 
enorm rikdom og innflytelse til folket, men har også tatt mange unge menn og kvinner bort fra 
sine hjem, og kostet mange liv. Det er så godt som ingen Friedfolk som ønsker seg tilbake til 
tiden før krigen, men mange skulle sett at den tok slutt. Uansett ser de fleste på Siegfried som 
en stor mann og en strålende hersker som har brakt dem mye ære. Ikke få av dem ser ham som 
en levende gud. Han er limet som holder nasjonen sammen; alt hviler på hans skuldre. Uten 
ham, ville landet kastes ut i et politisk kaos. 



 
Siegfrieds hær kalles De Tusen Sverd - den består neppe av tusen soldater, men noen mener 
at siden den ble stiftet har minst tusen soldater tjent der. En gruppe soldater blir som regel styrt 
av en sersjant, i en enhet som kalles en Hammer. Hvor mange soldater en Hammer består av 
varierer med grupperingens funksjon, men fem til ti er vanlig. Sersjanten er soldatenes 
kommandør, deres far og deres mor. Gode sersjanter gir gode soldater, dette er noe alle vet.  
 
Over sersjantene er løytnantene. Hver løytnant har vanligvis ansvar for en bestemt militær 
operasjon, og har sine ordre direkte fra Siegfried eller en av generalene. Det er svært sjeldent at 
mer enn en løytnant er tilstede på samme tid, men under svært kompliserte eller viktige 
aksjoner kan så mange som to eller tre være på plassen. 
 
Generalene har, til tross for navnet, ikke nødvendigvis noen plass i det militære hierarkiet. Hver 
av dem har bestemte funksjoner gitt av Siegfried - noen i hæren, mange andre steder. 
 
Holdninger  
Friedfolket var alltid svært stolte, og under Siegfried er de stoltere enn noensinne. Mange av 
dem har begynt å se på seg selv som et herskerfolk - bedre enn andre, at det kun er et 
spørsmål om tid før hele verden bøyer seg for dem. Med Siegfried som konge har de vist at de 
verken er ubeslutsomme eller langsomme, og ser svært ublidt på denne stereotypen. Det er 
vanlig at de er positive til utvikling og fremskritt, og de aller fleste har sett blidt på forandringene 
Siegfried har gjort. 
 
Skikker 
Tradisjonelt har Friedfolket fulgt De Seks med smedguden Kamilah-Seb fremst blant dem. De 
siste tyve årene har de gamle gudene måtte vike mer og mer til siden, mens Siegfried og hans 
smeder og magikere har nesten fått status som levende guder. Mange, særlig de eldre, misliker 
denne utviklingen, og er redd for at gudene skal straffe dem for dette sviket. Utover dette følger 
de den gamle troen på den tradisjonelle måten, men Siegfried bygger ingen hov for gudene, og 
ærer dem eller sverger aldri til dem i offentlighet. Dette er naturligvis ikke alle like fornøyd med, 
og noen finner det til og med betenkelig at Siegfried har tatt tittelen “konge”, noe som før var en 
tittel kun for gudene. 
 
Så snart et barn er gammelt nok til å få et navn (vanligvis når de kan se rundt seg og smile og 
ellers reagere på omgivelsene), er det vanlig at det blir knesatt av den som blir ansett som 
barnets far. Dette er en stor og viktig anledning for familien, og markeres med en stor fest. Dette 
kalles blodsbånd, og på mange måter er dette dåp for barnet og gifte mellom foreldrene på 
samme tid (og den eneste måten et par kan binde seg sammen). Det er ikke uhørt, men 
uvanlig, å binde seg til flere partnere gjennom barnefødsel, for denne unionen betyr at man er 
sosialt og finansielt ansvarlig for hverandre og for barnet. Bare de rikeste og mektigste kan 
knytte seg til flere partnere gjennom blodsbånd.  
 



Elskere, friller og andre forbindelser har i det siste blitt vanligere, økt rikdom også har ført til økt 
hedonisme. Homofile forhold blir ikke sett ned på, men det regnes som viktig å bringe barn til 
verden, for Siegfried trenger nye krigere. Derfor er det stor ære for barnløse å oppdra 
foreldreløse, særlig hvis disses foreldre har falt i krig. 
 
Før brant man sine døde med deler av sin rikdom, i så storslåtte ritualer som man hadde råd til. 
Dette ble vanligvis etterfulgt av et gravøl, der man skålte for den avdøde og delte historier. I 
dag har Siegfried innført en forandring i denne tradisjonen - han har befalt at når noen dør, skal 
de smøres i bestemte oljer, balsameres og legges til vake i tre dager. I disse tre dagene skal 
gravølet holdes, og alle kan gå til kroppen for å gi sin siste hilsen. Dette, ifølge Siegfried, er fordi 
livet er verdifullt, og når det er over, skal det hedres. Krig vil gi mange tap, men disse skal ha 
mening. Man trenger tiden til å minnes, gi ære og si farvel. På kvelden den siste dagen, er 
gravølet over, og liket brennes i følge den gamle tradisjonen. Det er i dag vanlig å brenne langt 
mindre av personens rikdom, da den heller bør komme Friedriket til nytte. 
 
Friedfolket har alltid vært et meritokrati, og under Siegfried har dette blitt gjort enda mer tydelig. 
Det er de som mest skikket, og kan vise til flest store dåder, som får ansvar, privilegier og 
arverett. Dette fører ikke sjelden til tvister, og i tidligere tider har dette blitt avgjort av 
krønikeren. Krønikeren har vært høvdingens høyre hånd, tradisjonelt sett den eneste som 
kunne lese og skrive, og hadde ansvar for å avgjøre lov og rett, ofte gjennom presedenser. I 
dag har Siegfried utnevnt en rekke krønikere, og i tillegg til å være lovsigere, samler de 
kunnskap og lærer de unge å lese og skrive. 
 
Estetikk 
Før Siegfried hadde Friedfolket det typiske utseendet til folk i nord - langt hår var vanlig, og de 
fleste menn hadde skjegg. Fletter i hår og skjegg var mote, og varme, solide klær i naturfarger. I 
dag har nye vaner fra sør begynt å gi seg til syne, og mange klipper håret kort og mennene 
barberer skjegget. Folket foretrekker fortsatt stoffer som ull, lær og pels, men sterke, dype farger 
er mer vanlige enn ikke.  
 
Rustning og våpen er mote, selv blant de som ikke tjener som krigere. Har man stål, bærer man 
det, for det viser status. Smykker av gull og sølv har alltid vært populære, og er også det i dag. 
 
Navneskikk og inspirasjon 
Folk i Friedheim har typisk tyskklingende fornavn, og etternavn i egyptisk stil. Har man to 
etternavn, viser dette høy status og at man “er noen”. Eksempler kan være Siegfried 
Ammon-Ra, Adelman Hathor, Christoff Nephthys-Res, Gerhard Seth, Agathe Horus, Hildegund 
Lapsis, Sophie Khepri-Ner. Stedsnavn er vanligvis norske ord og/eller knyttet til navn på 
personer og guder. 
 
Friedfolket er inspirert av vikinger og “klassiske” barbarer, blandet med Romerriket, med en liten 
bit estetikk fra Egypt og egyptisk mytologi. Siegfried selv har mye til felles med Hetitt-kongen 
Šuppiluliuma og kong Conan. 


