
Tordenfolket - Den første fienden 
Uten en lyd døde han, Tordensønnen, hans vilje knust og hans rygg brukket over Siegfrieds 
kne. Han, som var den største av alle krigere, mest elsket av alle Ahron-Bes sønner, kunne intet 
stille opp med mot kongen. Uten sin leder bøyde de seg, de som hadde vært fryktet av alle, det 
største folket, de sterkeste sverdene. Fra nå av skulle de være Siegfrieds spyd, men skammen 
ville for evig ligge over dem. 
 
Så lenge noen i Landet kan huske, har Tordenfolket vært fryktet og respekterte som de farligste 
og dyktigste krigerne verden har sett. De var kjent for å reise langt både over land og vann og 
for å ta det de ville ha. De var Jernfolkets arvefiender, og mye på grunn av dette var de det 
første folket Siegfried la under seg. 
 
Tordenfolket påstår å være direkte etterkommere av Ahron-Bes, tordenguden, og deres 
fremste kriger har vært kjent som Tordensønnen. Siden Siegfried drepte den forrige lederen 
deres for nesten to tiår siden, har det ikke vært noen Tordensønn. 
 
I dag tjener de Siegfried som hans elitestyrker. De var før svært stole, men i dag er de et folk 
preget av skammen over å ha blitt kongens lydige hunder. Det er ingenting de mer kunne tenke 
seg enn å bryte sine lenker, og gå tilbake til fortidens storhet. 
 
 
Levesett 
Tordenfolket har alltid vært nomader, med halvfaste bosetninger i områder som har vært 
attraktive for dem. Tradisjonelt sett har de hatt basen sin i foten av det som kalles Tordenfjellet, 
et høyt fjell nært kysten i nord. I dag er så godt som alle Tordenfolk del av Siegfrieds hærtog, 
krigen har blitt deres levesett, noe som slett ikke er ulikt fra tiden før.  
 
De har alltid vært tyver og banditter som har tatt de tingene de har hatt bruk for. De produserer 
selv lite utover det som er helt nødvendig for å overleve, og har aldri utmerket seg særlig i noen 
form for håndverk, med ett unntak - de er dyktige båtbyggere, nesten på høyde med 
vestfolkene. Båtene de lager er dog ikke særlig holdbare, og vanligvis blir de brukt til ett tokt 
sørover og så hjem igjen, før de blir plukket fra hverandre eller forlatt.  
 
Tordenfolk er pragmatiske. Offer som reiser seg igjen er offer som kan ranes på nytt senere. 
Derfor unngår de å ta mer enn det de mener er "bærekraftig", og dreper bare når de selv mener 
de må. Denne egenskapen har Siegfried gjort nytte av, og det er ofte Tordenfolket som setter 
inn det avgjørende støtet når et folk skal erobres. 
 
 
 



Struktur 
Tradisjonelt sett har Tordensønnen eller Tordendatteren, den mektigste krigeren, vært 
lederen for Tordenfolket. Under denne har huskarlene hersket, disse har vært de sterkeste 
krigerne fra hver ætt. I dag er det ingen Tordensønn, men folket holder på huskarl-tradisjonen. 
Flesteparten av disse er dog løytnanter og sersjanter i Siegfrieds hær.  
 
Viktigst av alt for Tordenfolk er ætten. Folket har bestått av seks ætter så lenge man kan huske, 
og ætten består av de man er i slekt med av blod. Ættene varierer i størrelse, fra femti til litt over 
hundre medlemmer. Gifte mellom ættene er vanlig, da vil den sterkeste krigeren av paret gå 
over til den andres ætt - slik gir man ære til den nye ætten, og sørger for nytt blod på samme tid. 
 
Tordenfolkets boplasser er improviserte, med telt og gammer, og kan vanligvis være klare til å 
flytte i sin helhet i løpet av få timer. Tordenfolk mistrives i hus, og ser på det å bo i hus som 
svakt. 
 
 
Folket i krig 
Å bli erobret av Siegfried har brakt stor skam over Tordenfolket. De så på seg selv som 
uovervinnelige, nå er de lite annet enn lydige hunder som lystrer Siegfried. I følge deres 
tradisjoner må de følge Siegfried etter at han overvant Tordensønnen - å gjøre noe annet ville 
være vanære, og tross alt er skam bedre enn vanære.  
 
Tordenfolket høster stor ære for Siegfried som hans fremste krigere, men denne æren visker 
ikke ut skammen. Ikke før de har en Tordensønn eller -datter vil de kunne gå med hevet hodet 
igjen. Til tross for dette er det ingen andre folk Siegfried har erobret som er så lydige og så 
samkjørte i sin lydighet.  
 
Det er få av Siegfrieds nyvinninger som appellerer til Tordenfolket. De mistror magi enda mer 
enn andre folk, og at alle skal lære å lese ser de ikke nytten i. Stålet har de dog blitt glade i. I 
dag er man ikke en sann kriger hvis man ikke bærer stål. 
 
 
Holdninger  
Tordenfolket er sterkt preget av sine oppfatninger av ære, skam og vanære. Disse er 
komplekse og sentrale deler av Tordenfolkets kultur, og for utenforstående kan hva som bringer 
ære eller skam over én virke både subjektivt og arbitrært. For Tordenfolk er det aldri tvil - de 
VET hva som er hva, og kan bli irritable hvis de må forklare seg til andre. 
 
Ære får man av å vinne i strid, holde sitt ord, og å gjøre sitt navn bemerket. Derfor verdsetter 
også Tordenfolket styrke og våpenferdighet mer enn noe annet, fordi styrke i strid gir ære. 
 
Skam, derimot, får den som er svak, som taper i strid eller er feig. Å dø i strid er ikke skam for 
en selv, men har ens side tapt striden, er det skam for resten av ætten. Hva som bringer skam 



kan være situasjonsbetinget. For eksempel er det skam å stjele, men hvis man beseirer noen er 
det helt greit å ta tingene deres, for det er bytte, ikke tyveri. Å skryte av seg selv er ære, men 
hvis man overdriver sine handlinger eller evner, eller viktigheten av dem, er det skam. Når 
Tordensønnen tapte mot Siegfried, fikk han selv ikke skam, for han ga livet, men resten av 
Tordenfolket fikk skam fordi taperen skulle underkaste seg vinneren.  
 
Vanære er det verste som kan skje med et menneske. Det blir man utsatt for gjennom å bryte 
sitt ord (men å utnytte smutthull er ikke feil) eller svikte sin ætt (hvis disse oppfører seg ærbart 
og skikkelig - bringer de skam og vanære må man ikke hjelpe dem).  
 
Forskjellen på skam og vanære er at skam kan man kaste av seg gjennom å rette opp i det som 
førte til skam, men vanære kan aldri gjenopprettes, den tar man med seg i døden. Videre er 
vanære personlig, men skam bærer man sammen med hele sin ætt.  
 
Selv om Tordenfolket gjerne snakker om ære, regnes det som nærmest tabu å snakke om skam 
eller vanære. De påpeker sjelden andre folks skam eller vanære, men om ikke-Tordenfolk 
oppnår ære kan dette berømmes, og bør tas i mot som en stor anerkjennelse. 
 
Tordenfolk er hensynsløse og direkte. Som Nordfolk flest liker de ikke forandring, og holder på 
sine tradisjoner. De liker store ord og skryter gjerne av egne evner, men ser ned på de som ikke 
kan leve opp til sine ord. 
 
 
Skikker 
Ahron-Bes er Tordenfolkets fremste guddom. De ærer de andre gudene, men tilber dem ikke 
og gjør sjelden offer til dem eller sverger til dem. I motsetning til Friedfolket, som har snudd seg 
vekk fra de gamle gudene, er tilbedelsen av Ahron-Bes sterkere enn noen gang blant 
Tordenfolket. 
 
Tordenfolket har ingen merkedager, men de har alltid markeringer før og etter strid. Før strid 
har man en høytidelig, lavmælt sammenkomst, og det er vanlig å hedre falne frender eller 
forfedre, eller ofre til Ahron-Bes. Man kan gjerne sverge på ting man forventer eller ønsker å 
oppnå i striden som kommer, men dette er den ene gangen det ikke er bra å skryte av egne 
dåder. 
 
Etter strid er det alltid på sin plass med høylytt feiring. Man feirer at man lever og hedrer de 
døde, skryter av seg selv og sine våpenkamerater, spiser, drikker, og priser Ahron-Bes. Jo 
større seier og bytte, jo lengre feiring. Andre folk snakker gjerne om en “tordenseier” hvis de 
beskriver noe veldig bråkete.  
 
Barnefødsel er et viktig rite for Tordenfolket, og noe hele ætten tar del i. Det er ikke uvanlig at 
andre ætter også blir med på feiringen, og har med gaver til den nyfødte. Foreldrene vil skryte 
av sitt avkom, og feiringen varer fra fødsel til solen står opp neste dag. Jo lengre feiring, jo 



større dåder forventer man av den nyfødte. Når feiringen er over, vil barnets far presentere 
barnets navn til ætten. 
 
Giftemål er monogamt og mellom mann og kvinne blant Tordenfolket, og varer livet ut. Bryllupet 
kalles festemål, og som alt annet hos Tordenfolket markeres det med en stor fest. Når festen 
når sitt høydepunkt vil paret slåss til første blod, og vinneren går over til den andres ætt. Det er 
ikke uvanlig å ikke gifte seg, og det er ingenting feil med kjønnslige relasjoner mellom ugifte. 
Utroskap er derimot vanære, og man tar giftemål alvorlig, for dette er en måte man bringer ære 
til sin egen og ektefellens ætt. Barn som fødes utenfor ekteskap har bare arverett til en av 
foreldrene. Vanligvis er dette mor, da det aldri er noen tvil om hvem mor er, men foreldre kan bli 
enige om andre ting. 
 
Barn regnes som voksne den første gangen de har vært i strid. I teorien er det opp til barnet 
selv når det først går i strid, men i praksis er det vanlig at man presses fram av de andre i ætten 
senest når man er kjønnsmoden. Det er vanlig at man feirer litt ekstra etter striden til ære for 
den nylig voksne krigeren. 
 
Begravelser holdes på samme måte som de fleste folk i nord, med brenning av kroppen. 
Pragmatiske som de er, pleier dog Tordenfolk å brenne litt mindre av personens rikdom enn 
andre folk. På ordre av Siegfried har Tordenfolket også begynt å olje og balsamere sine døde, 
men de synes dette er litt rart, og det er sjelden noen av dem går for å snakke til sine døde 
frender. De setter dog pris på det tre dager lange gravølet. 
 
Tordenfolket har ingen lover eller rettsystem. Det meste baseres på den sterkestes rett, og 
konsepter rundt ære og skam. Siegfried har forsøkt å presse på dem Friedfolkets lover, og har 
bare delvis lykkes i dette. Arverett er enkelt - man arver en eller begge foreldre, avhengig av om 
man er født i eller utenfor ekteskap. Har man søsken, blir man enige med disse om hvordan 
arven fordeles. Det er ikke uvanlig at man slåss om det. Det er svært uvanlig at arveoppgjør 
leder til langvarige feider.  
 
 
Estetikk 
Tordenfolket velger praktiske klær, vanligvis ull og skinn. De foretrekker mørke farger og 
jordtoner, slik tradisjonen har vært. Både menn og kvinner har langt hår oftere enn ikke, og 
mennene velger som regel å la skjegget gro. De er forfengelige og renslige, men på samme tid 
skal man ikke vise fram sin forfengelighet for mye. Stål har blitt både status og mote. 
 
Navneskikk og inspirasjon 
Tordenfolket har vanligvis gæliske fornavn og summerianske etternavn. En forstavelse i 
etternavnet viser status, vanligvis at man er en huskarl eller på annet vis har stor innflytelse. En 
Tordensønn eller Tordendatter vil i tillegg ha navnet “Bes”. Eksempler er Conall Bes-Sin-Ishtar, 
Adair Karab, Desmond Zi-Shagal, Duana Ang-Nuna, Maeve Ninurta og Shawna Anbu. De gir 



sjelden navn til steder, og hvis de gjør det, er dette beskrivende, norske navn, som 
Tordenfjellet, Mørktjern eller Stillevika.  
 
Tordenfolket er stereotypiske røver-vikinger med en liten smak av moderne amerikanere. De 
har også litt til felles med noen av barbarene Romerriket la under seg, for eksempel goterne.  


