
Månelysets Jegere 
I fjellene i nord lever et folk forskjellig fra alle andre. De er barbariske i et land av barbarer, 
mystiske i en verden full av myter, og gudene de tilber er mørke speil av deres naboers guder. 
De elsker natten, de tilber månen og løper med ulver, og mange mener at de selv kan skape 
seg om til beist. 
 
Siden tidenes morgen har de vært venner og søsken til Jernfolket, og i dag tjener de Siegfried 
med stor glede som hans sjokktropper og speidere. 
 
Jegerne er et nomadisk folk som hovedsakelig holder seg nord i Landet, men de reiser 
temmelig vidstrakt og det kan ta år før de besøker det samme stedet to ganger. Som gamle 
allierte av Jernfolket, var de det første folket som frivillig underkastet seg Siegfried. De er kjent 
for å være ville, hemmelighetsfulle og dyktige jegere. Gudene de tilber er motsetninger av de 
gudene resten av folket i nord tilber, og den fremste av dem er Kek-Ra, månen og mørkets gud.  
 
Andre folk i nord ser Jegerne som hyggelige og interessante gjester, men dårlige verter. Folk 
som ikke er av “månens blod” får sjelden komme helt inn i leirene deres, og de lar aldri andre bli 
del av sin stamme, og vil aldri blande blod med dem. De har mange og merkelige ritualer, og de 
fleste mener at de kan skifte ham og bli til ulver. Utover å selge eller bytte bort huder og kjøtt, er 
de også kjent for å lage intrikate og vakre sølvsmykker. 
 
Levesett 
Jegerne har aldri vært mange, og de har alltid levd som nomader. De har sjelden forlatt nord, 
men reiser gjerne fra kysten i vest til fjellene i øst før de snur igjen. De er dyktige til å forutse 
vær og uår, og klarer alltid å finne fram dit det finnes bytte og ly. De kalles ikke “jegere” uten 
grunn, og er svært dyktige til å ta ned både stort og smått bytte. Om vinteren lager de 
bosetninger, gjerne nært en av kaupangene til de mer stedfaste folkene, der de bytter huder, 
kjøtt og andre råvarer mot ting de trenger. Særlig populært er salt, som de bruker til å lagre 
kjøtt, og sølv, som de liker å lage smykker av.  
 
Så lenge noen kan huske, har Jegerne vært venner av Jernfolket (som nå er kjent som 
Friedfolket), og byttet varer med dem. Kort tid etter at Siegfried overvant Tordenfolket og gjorde 
sin intensjon om å legge verden under seg klar, ble Jegernes høvdingeråd enige om å flokke 
seg til kongens banner. Siden den gang har de tjent som elitetropper og speidere. 
 
Struktur 
Jegerne styres av et høvdingeråd som består av de eldste og viseste i stammen. Høvdingene 
har siste ord i alle saker som angår hele folket, og deres ord kan ikke overprøves. Det er vanlig 
at hver familiegruppe stiller med en person til rådet, to hvis gruppen er stor, og for tiden består 
rådet av elleve høvdinger.  



Hver familiegruppe består av et par dusin Jegere, alle beslektet med blod. Det er ganske 
uvanlig at familiegruppene blander seg, og onde tunger mener at denne innavlen er grunnen til 
at Jegerne er så pussige. Det skjer aldri at Jegerne tar partnere fra andre folk eller tar dem inn i 
stammen. 
 
Jegerne har ingen personlig eiendom utover det de bærer på kroppen, resten tilhører stammen i 
fellesskap. De gifter seg ikke, og holder ikke styr på andre slektskap enn det mellom mor og 
barn og søsken. Konsepter som besteforeldre, søskenbarn og så videre finnes ikke blant 
Jegerne. Man har mor, bror og søster, og utover dette er det bare familie og de som ikke er det. 
 
Jegerne har vanligvis en boplass for hver familie, men som regel er ikke andre familier langt 
unna. Hvis det i det hele tatt er mulig, bygger de leiren slik at det kun ermén enkel vei inn. 
Besøkende får bare komme inn i utkanten av leiren, der de unge krigerne bor. I hjertet av leiren, 
der barna og de gamle bor, får ingen som ikke er Jegere komme. Jegere som ikke er 
medlemmer av familien får komme inn, så lenge de ber om lov. En jeger vil aldri drømme om å 
gå inn i hjertet av leiren til en annen familie, uten å spørre først. Boplassene består nesten 
utelukkende av telt og lavvoer. 
 
Folket i krig 
Jegerne har tatt til krigen som fisk til vann. For deres del har den største forandringen vært at i 
dag reiser noen av familiene langt fra de andre, ofte på oppdrag for Siegfried. Siegfrieds forsøk 
på utdannelse til folket har dog hatt liten effekt på dem. Få Jegere har lært å lese eller skrive 
eller smi stål, men det finnes et par magikere blant dem.  
 
Siegfried har forsøkt å utnevne noen sersjanter blant Jegerne, men dette har ikke fungert noe 
særlig, da folket ikke bryr seg om personlig status. De respekterer dog Siegfrieds løytnanter, og 
ser på disse som en slags høvdinger. Løytnantene er sjelden begeistret for de uforutsigbare 
jegerne, men deres ferdigheter kan ikke benektes og de blir derfor godtatt som en del av hæren. 
 
Holdninger  
Overtro er viktig for Jegerne. De er overtroiske selv, og ser tegn overalt. Deres myter og 
legender er mange, og de forteller gjerne når de er gjester hos andre. I tillegg har andre folk 
mange myter rundt det hemmelighetsfulle og mystiske folket, at de parrer seg med ulver eller til 
og med at de BLIR til ulver. At Jegerne misliker høylys dag og foretrekker å reise i skumringen 
eller månelyset, gjør ikke at andre finner dem mindre merkelige. 
 
Jegere liker å snakke i gåter og tegn, og om noen sier “så direkte som en Jeger” mener de noe 
som er kronglete og utydelig. De kan virke brutale og ville, men er viden kjent for å være 
hyggelige og høflige gjester som forteller spennende historier, og er som regel velkomne når de 
kommer med varer. 
 
 
 



Skikker 
Månelysets Jegere har sin egen religion, som ingen andre tilber. Den er et speilbilde av De 
Seks, en slags mørk variant som kanskje kunne oppfattes som “ond”, men Jegerne har ikke noe 
konsept for ondskap. Fremst blant disse fem gudene er Kek-Ra, som er mørket og månens gud, 
Atum-Nours bror og fiende, som sluker henne hver kveld så han kan herske over natten. De 
resterende gudene er Abasi-Ata, ulveguden, som er Ahron-Bes’ tvilling; Ausar-Ini, guden for 
lureri, bakhold, piler og feller; Chike-Mut, jaktens gud; og Babu-Saa, vinterens gud, den som 
skal gjøre slutt på alt når tiden kommer. 
 
Jegerne har en rekke ritualer og skikker knyttet til disse gudene, flere av disse igjen knyttet til 
månefaser og årstider. Solverv og jevndøgn er viktige høytider, som alltid markeres med 
tilbedelse av gudene. 
 
I motsetning til resten av folket i nord, blir liv og død i liten grad markert av jegerne. Fødsel 
markeres ikke, utover at den nybakte mor blir gitt en spesiell, næringsrik suppe. Giftemål finnes 
ikke, og begravelser skjer ganske enkelt med at den døde strippes av alt av verdi, før 
vedkommende bæres ut i skogen og overlates til Abasi-Ata og Babu-Saa. Det eneste som 
markeres i et liv er overgangen fra barn til voksen - dette skjer på starten av barnets ellevte 
vinter. Den unge voksne sendes da ut i villmarken alene og uten noe annet enn klærne på 
kroppen, og kan ikke komme tilbake uten å ha lagt ned et bytte minst like stort som seg selv. 
Når den nye voksne er tilbake hos familien, festes det, og alle får en del av byttet. Skinn og 
andre ting som ikke spises ofrer man som regel til gudene. 
 
Jegerne har ingen lov eller rett, alt bestemmes av høvdingenes råd. Deres avgjørelser er 
endelige, og de avgjør hver sak sett i eget lys, og støtter seg ikke på presedenser. Likevel vet 
Jegerne at enkelte handlinger kan man ikke gjøre; i hovedsak er dette å gjøre urett mot andre 
Jegere. På grunn av deres konsepter rundt felleseie er tyveri sjelden en sak, men vold mot 
andre Jegere er den vanligste grunnen til å bli idømt straff fra høvdingene. Straffene er vanligvis 
i form av arbeid, har man skadet en annen må man stelle den skadde eller ta seg av dennes 
oppgaver i tillegg til den ene. I svært alvorlige tilfeller, der høvdingene ikke ser det sannsynlig at 
den dømte kan forbedre seg, kan man bli utvist av stammen. Det er sett på som javngodt med 
dødsstraff.  
 
Estetikk 
Mote er et ukjent ord blant jegerne, men de fleste kler seg i skinn og lær. De farger sjelden 
klærne sine, og lar hår og skjegg være uflidd. De liker å pynte seg, men da gjerne med bein, 
fjær, interessante steiner og andre ting de færreste utenfor folket vil se på som pynt. Det eneste 
unntaket er sølvsmykkene de lager. De liker svært godt stålvåpnene Siegfried har gitt dem, men 
foretrekker å ikke bruke rustninger av metall. 
 
Navneskikk og inspirasjon 
Jegerne har walisiske fornavn, og semittiske etternavn. Som andre folk i nord har personer med 
høy status to etternavn, men dette er forbeholdt høvdinger, famileoverhoder og sjamaner. 



Eksempler på navn kan være Aeddan Sin-Ashur, Bryn Adad, Eira Tanith, Glenda El-Marduk, 
Gareth Baal og Morgan Nuha. Jegerne gir aldri navn til steder, men bruker de stedsnavn andre 
folk har valgt. 
 
Jegerne lener seg mot stereotypen nesten-dyriske-barbarer, og har inspirasjon fra vikinger, 
amerikanske urfolk og varulv-myter. 
 


