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Ørnens rike 
Langt mot øst troner Verdens Ende, fjellene der stormen aldri stopper, fjellene som strekker 
seg til evigheten og berører himmelen. Det er her, på kanten av alt, i Ørnens Rike, at de 
djerveste og mest hardføre menneskene har sitt hjem. 
 
Det sies at disse folkene har sitt opphav fra et annet sted enn alle andre i Landet, at 
Kongeørnen, den høyeste og mektigste av alle ørner, han som kan krysse Grensen, kom 
flyvende fra den andre siden og hadde de første av dem med seg. Resten av dem er der 
fortsatt, de som har levd og de som vil leve. På den andre siden av Verdens Ende er all tid 
og ingen tid, og alle av Ørnens folk må tilbake dit når deres tid i Verden er over. 
 
Ørnens folk er en samlebetegnelse for stammene og gruppene som lever til fjells helt øst i 
Landet. De har ikke noe storsamfunn seg imellom, men kjennetegnes ved sin felles mytologi 
og ved sin sterke spirituelle tilknytning til storm, luft, og høyfjellet. Været er svært hardt og 
lunefullt, og folk og kultur er sterkt preget av det. Det er svært få andre som klarer reise i 
fjellene i øst uten Ørnefolk som guider. 
 
Noen av Ørnens folk har etter hvert trukket lengre ned mot flatlandet, ned i daler og til mer 
fruktbar mark. Der har de lagt fra seg noe av Fjellvandrernes nomadiske tradisjoner og bygd 
enkle gårder som karrer seg fast i fjellsidene. Livet er enklere der nede, men noen lurer på 
om Dalværingene har gått for langt fra sin opprinnelse. Kan de fortsatt kalles Ørnens folk? 
 
Når Siegfried’s øye speidet mot øst så han fruktbare daler og uangripelige fjell. Han beseiret 
Dalene og la dem under seg, men Fjellvandrerne trakk opp mot himmelen og Siegfried 
kunne ikke følge etter. I dag er Ørnens folk mer splittet enn noen gang. 
 
Levesett 
Ørnens folk lever i den østlige fjellkjeden de selv kaller Verdens Ende. Disse fjellene 
begynner snilt, men reiser seg voldsomt og former en vegg av terreng som ingen mennesker 
hittil har klart å traversere. Ørnefolket kan reise lenger øst inn i fjellene enn noen andre, men 
selv de kan ikke komme seg til den andre siden. 
 
Til å begynne med besto folket av nomadiske stammer som flyttet etter sesongene - høyt 
opp om sommeren, og ned i dalene om vinteren. Etter som tiden gikk og reisende brakte 
med seg kunnskap om bygninger og landbruk har noen av stammene blitt stedfaste i dalene. 
De har bygget terrasser langs fjellsidene hvor de kan dyrke mat store deler av året, og bor i 
små steinhus som ofte kun er inngang til en større hule bak.  
 
Dette førte etter hvert til en splittelse av folket, mellom de som ble i dalene hele året, og de 
som fulgte det tradisjonelle levesettet.  Fjellvandrerne  var ikke nødvendigvis fornøyde med 
utviklingen - folket hadde alltid hatt en sterk spirituell tilknytning til toppene og ved å ikke 
lenger søket oppover og østover mener de at  Dalværingene  har mistet noe svært viktig. 
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Men det er heller ikke til å komme vekk fra at livet i Dalene er betydelig enklere, og mer 
stabilt, enn livet som fjellvandrende nomade.  
 
De to gruppene er kanskje uenige om mye, men de fant en harmoni seg i mellom. De levde 
hver for seg om sommeren, Fjellvandrerne på toppene sine og Dalværingene på sine åkre. 
Men om vinteren, når været blir hardt og toppene ubeboelige, trekker Fjellvandrerne ned til 
Dalene, og møter varme hjem og trygg mat der i bytte mot kjøtt og skinn fra jakt, og historier 
og visdom fra fjellet. 
 
Struktur 
Ørnens rike har ingen felles hersker og ingen felles regjering. Både Dalværinger og 
Fjellvandrere lever hovedsakelig i gerontokratiske familiegrupper; familier ledes av familiens 
eldste, og der flere familiegrupper lever sammen går de eldste fra hver familie sammen for å 
forme et råd. 
 
Spirituelle og religiøse anliggende blir styrt av sjamaner, som alltid kommer fra 
Fjellvandrerne. Dalværingene har ikke en tett nok tilknytning til fjellet til å bli sjamaner - dette 
er noe alle vet. Familiegrupper med Fjellvandrere har som regel en sjaman blant seg, men 
det bor ingen sjamaner permanent hos Dalværingene. For disse gjelder det derfor at en del 
ritualer kun kan gjennomføres ved å enten vente til en sjaman kommer innom, eller ved å 
reise til fjells for å oppsøke en av de spirituelle stedene hvor sjansen for å finne en sjaman er 
høy. 
 
Folket i krig 
Folket i Dalene var fredelige, og terrenget de levde i ikke svært vanskelig å traversere. Det 
tok derfor ikke lang tid for Siegfried å beseire dem. Noen Dalværinger er enige med ham - 
de mener fremskrittene han kan komme med vil gjøre livet enda enklere, at det er på tide å 
legge fortiden som høyfjellsnomader bak seg for godt. For andre er dette ensbetydende med 
blasfemi. De motsetter seg forandringene, og ønsker å holde fast ved de gamle skikkene og 
tradisjonene, men som erobret folk har de måtte holde disse meningene tett for brystet. 
 
Kanskje den tyngste konsekvensen av krigen for Dalværingenes del har vært at de har blitt 
avskåret fra Fjellvandrerne, og dermed fra sjamanene og størsteparten av folkets spirituelle 
tradisjon. De mangler spirituell ledelse, og mange er redde for at folket kommer til å miste 
sin sjel.  
 
Dalværinger som fortsatt ønsker å utføre tradisjonelle ekteskap og begravelser har måttet 
reise opp i fjellene i smug for å finne sjamaner, og da Fjellvandrerne har trukket lengre opp 
og vekk enn noen gang før har flere av de gamle møtestedene blitt forlatt og mange mindre 
fjellvante Dalværinger har omkommet i forsøket på å finne en seremonimester.  
 
Fjellvandrerne trakk opp i høyden når Siegfried kom, og unngikk å bli beseiret. De er svært 
stolte og svært sterkt knyttet til sin historie og tradisjon, og vil aldri underkaste seg en 
fremmed hersker. Men uten mulighet til å trekke ned til Dalene om vinteren har livet blitt 
hardt igjen - hardere enn noen gang! Selv før Dalværingene ble stedfaste har Ørnens Folk 
alltid søkt tilflukt i dalene om vinteren, og vintrene i høyden har nå tatt livet av flere 
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Fjellvandrere enn det Siegfrieds armé har gjort. De har på mange måter effektivt vært 
beleiret i sine egne fjell. De har ikke deltatt aktivt i krigen før, for de mente at fjellet ville 
beskytte dem, men noen av dem begynner nå å føle at Siegfried må bekjempes hvis folket 
skal unngå å dø ut. Andre ser på dette som en fornærmelse mot fjellet - nærmest blasfemi. 
Å overgi seg er ikke aktuelt for noen av dem. 
 
 
Holdninger  
Ørnens Folk er stolte, lojale, og overtroiske. Samhold, lojalitet, tradisjon, og respekt for 
autoritet er viktig. På fjellet dør du fort, hvis du ikke hører på de som vet bedre enn deg. 
Visdom er svært høyt aktet, og det tas for gitt at høy alder betyr stor visdom. Gamle 
Fjellvandrere er særlig høyt respekterte, da livene deres er harde og det er få Fjellvandrere 
som blir særlig gamle, så de som oppnår høy alder anses som velsignet at fjellet selv. 
 
Utover å lede reisende gjennom fjellet har de generelt hatt lite kontakt med omverdenen, og 
særlig Fjellvandrerne fremstår derfor som sære, fjerne, og overlegne for folk fra andre 
steder. De ser ned på resten av verden både bokstavelig og metaforisk. Dalværingene er 
noe mer jordnære og praktiske enn Fjellvandrerne, men også de ser på Ørnens Folk som 
eksepsjonelle. De setter familien over stammen, stammen over folket, og folket over alle 
andre folk.  
 
Skikker 
Ørnens Folk tilber vinden, stormen, og alt som kan fly, og ørner er kongene av fugler. Øverst 
av ørnene er  Khor den Store, Kongeørnen , kongen av luft, vind, storm, og fugler. Han kan 
fly i alt vær og over alle fjell. Hans vinger kan beskytte mot storm, lik som hans vingeslag 
kan skape den. Lyn kommer fra nebbet hans, og torden ruller over vingene. Denne guden 
tilbes ikke av noen andre folk i Landet. 
 
I følge Ørnens Folk er de annerledes enn alle andre mennesker. Deres mytologi forklarer at 
der alle andre folk i Landet kravlet opp av havet i vest kommer de selv fra landet øst for 
Verdens Ende, fra  Østriket, Khor-Adderon . Kongeørnen bar med seg de første av sitt folk 
over Grensen, og Khor-Adderon representerer landet både før og etter livet for Ørnens Folk. 
Det er svært viktig for dette folket at deres døde, eller i verste fall asken av deres døde, 
bringes tilbake så de kan brennes (eller asken spres) fra et spesifikt fjell på en dag vinden 
står fra vest, slik at sjelen deres kan bæres hjem.  
 
Giftemål utføres på en fjelltopp, alltid om sommeren. Paret må klatre opp sammen med en 
sjaman, og når de kommer ned igjen etterpå feirer familiegruppene med en stor fest. Det 
sies mye om hva været den dagen vil ha å si for parets framtid, men akkurat hva som sies 
varierer sterkt - noen mener at storm og regn betyr et langt lykkelig liv i møte med alle livets 
utfordringer, andre mener det totalt motsatte. Etter Siegfried erobret Dalene har det blitt farlig 
for Dalværinger å gjennomføre giftemål på denne måten, da det er svært vanskelig for dem 
å finne en sjaman. Mange har derfor gått over til å gifte seg på Friedfolkets vis. Det er 
selvsagt særdeles delte meninger om dette blant Dalværingene, og ingen Fjellvandrere vil 
anse et slikt giftemål for gyldig. 
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Fjellvandrerne og Dalværingene lever separert om sommeren, og sammen om vinteren. 
Dagen Fjellvandrerne ankommer dalene på høsten feires med årets største fest, hvor 
Dalværingene deler av årets grøde og Fjellvandrerne synger om sine vandringer. Denne 
festen har ikke blitt avholdt siden Siegfried beleiret Dalene, og er dypt savnet av mange.  
 
Ungdommer blir voksne når den eldste i familien mener de er klare for det. De må da foreta 
en sjelsreise. For Dalværinger kan denne være ganske enkel - en fjelltur alene til et sted av 
spirituell betydning, det tar sjelden mer enn tre-fire dagers tid. Det er selvsagt akseptabelt 
om de reiser lenger, men det er ikke forventet. For Fjellvandrere involverer det en mye 
lengre reise. Ungdommen må klatre østover og oppover, så langt de kan, helt til fjellet selv 
forteller dem at de har kommet langt nok. Dette tar ofte mange uker hver vei.  
 
De Fjellvandrerne som kommer aller lengst på sin sjelsreise er fjellets utvalgte - de møter 
Khor og kommer tilbake ikke bare som voksne, men som sjamaner. Akkurat hva det vil si å 
“møte Khor” er uklart, men det er trodd at det vil innebære å stå på kanten av verden og se 
hva som er på andre siden. De som opplever dette er alltid sterkt preget av opplevelsen.  
 
Ingen mennesker har noensinne klart å krysse grensen til Khor-Adderon og kommet tilbake 
levende, men det sies at det er mulig og at de som klarer det vil få enorm spirituell innsikt. 
 
Estetikk 
Ørnens Folk er vandrere eller bønder, med lite handel med folk utenfra. De har i liten grad 
hatt tilgang på spunnet tekstil utover enkel grov ull og lin de lager selv, og svært begrenset 
tilgang til metall av noe slag. Skinn og pels har alltid vært enklere tilgjengelig.  
 
Klær hos Ørnens Folk har alltid vært praktiske, men ikke alltid enkle. Folket beundrer fugler 
og deres prakt, og utsmykker seg med det som inspirasjon. De har en tradisjon for å lage 
vakre smykker av bein, og pels brukes både for varme og for prakt (men kun hvis brukeren 
har fellet dyret selv). Langt hår (og langt skjegg hos menn) er vanlig, ofte med intrikate fletter 
og pyntet med fjær og perler av bein.  
 
Dalværingene har blitt påvirket av Siegfried, og begynt å ta til seg kontinentale moter som 
metallsmykker og kortklipt hår. Fjellvandrerne har nok gått i motsatt retning, og pynter seg 
ekstra mye på tradisjonelt vis for å markere sin avstand til erobringene. 
 
Navneskikk og inspirasjon 
Ørnens Rike har veldig vag inspirasjon fra den virkelige verden. Litt Tibet, kanskje bittelitt 
Japan-i-skikkelig-gamle-dager. Khor den Store er en skamløs rip-off av Tordenfulgen fra 
nord-amerikansk mytologi. 
 
Dalværinger og Fjellvandrere deler navneskikk, med gresk-inspirerte fornavn og tibetanske 
fornavn som etternavn. Det er ikke uvanlig at foreldre gir sitt eget fulle navn til sine barn, da 
med “den Yngre” som påheng. Dersom en forelder allerede har påhenget “den Yngre” og gir 
sitt navn til et barn, mister de påhenget selv og deres foreldre (barnets besteforeldre) får 
tittellen “den Eldre”.  
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Eksempler kan være Apollo Tashi den Yngre, Philemon  Lhawang, Leander Kelsang den Eldre, 
Sophia Sangyal den Eldre,  Cassandra Rinchen, Euphemia Nyima den Yngre. 
 


