
Stormens Barn 
I det grønne land i sør, der vinden er myk og solen og regnet kjærtegner den myke, mørke 
jorda og bringer fram liv, der bor både de myke Davasættingene, og den lidenskapelige 
Bogsætta. Men trukket tilbake fra den dyrkede mark, bort fra inngjerdete kyr og høns, i de 
lett åpne skogfelt, med de små bekker og yrende dyreliv, der bor Stormens Barn. Som sine 
forfedre dyrker de livets treenighet, men i motsetning til gårsdrifterne og vinmakerne er 
Stormens Barn ærbødige, nesten ærefryktige, overfor naturens krefter. De kjenner skogen 
bedre enn noen andre, vet hvilke bær som kan ta livet av en voksen hjort, og hvilken mose 
som kan lege sår. Da Siegfried Ammon Ras hærer svermet over jordene og la sørfolkets 
vilje i kne, trakk Stormens Barn seg stille inn i de tetteste skogfelt, hvor de fortalte sitt 
overhode om stålet som kom syngende fra nord og kappet ned deres fettere og kusiner. Nå 
ruster de til kamp, og trer fram fra regnet og skogen for å bistå resten av de frie folk i det 
endelige slaget mot Siegfrieds hærer.  
 
Stormens Barn er et nomadisk folkeslag med tilhørighet i sør. For lenge siden trakk en liten 
gruppe seg unna det siviliserende prosjekt for å underkaste seg naturens krefter. De bosatte 
seg i skogene i ønske om å leve i pakt med naturen. Her utviklet de en rik kunnskap om dyr 
og planter, og blant denne stammen finnes medisinmenn hvis evner sies å grense til det 
magiske. Stormens Barn ser på det menneskeskapte med et nærmest bebreidende blikk. De 
opplever folk flest som naive eller maktsyke, og søker fremfor alt et stille og harmonisk liv. 
Ved å tilnærme seg naturen på riktig vis, mener de at man til slutt vil bli ett med den, og etter 
sin død vil man gå inn i den naturlige syklus som alle omsluttes av.  
 
Stormens Barn er selverklærte motstandere av Siegfried, fordi hans visjoner går stikk i strid 
med stammens verdensoppfatning. Selv om de er få, har flere av dem valgt å risikere livet i 
kampen mot hans overmenneskelige og overnaturlige krefter. 
 
Levesett 
Stormens Barn lever i de sørlige skogene i Landet, ofte i midlertidige leirer, og lever av det 
naturen byr på. De består av jegere og sankere, og har god kunnskap om dyrearter, 
spiselige planter, legende urter, og det som finnes av farer i naturen. Stormens Barn handler 
med andre folkeslag om nødvendig, og er fredelige i omgang med andre folk. 
 
Struktur 
Stormens Barn er ledet av en Sjaman. Sjamanen regnes blant Stormens Barn som å være 
en slags gudevalgt skikkelse, men han eller hun har ingen reell makt, da balanse og harmoni 
verdsettes blant folket. Likevel vil de fleste medlemmer av Stammen høre nøye etter når 
Sjamanen taler, og Sjamanen leder folkets ulike ritualer. Ved uenighet er det Sjamanen som 
tar den endelige avgjørelsen. Stormens Barn er ellers inndelt i løse familiestrukturer, der det 
legges mindre vekt på blodsbånd enn samhold. 
 
Stammen er liten av størrelse, neppe mer enn 100 i antall. Hos Stormens Barn gjør alle det 
de kan og må for at Stammen skal overleve, men de handler aldri i mot naturens vilje. 
Stormens Barn er demokratiske, men legger ofte størst vekt på Sjamanens innsikt i ulike 
saker som vedkommer Stammen.  
 
Folket i krig 



Som helhet har Stormens Barn lenge holdt seg utenfor krigen. Som et lite og nomadisk 
folkeslag uten store ressurser har de ikke utgjort et tydelig mål for Siegfried, og de har heller 
ikke ønsket å blande seg i krigen. Som regel er Stormens Barn ikke krigere: de søker alltid å 
leve i fred og harmoni. Det har likevel vært en stor sorg for dem at Siegfried har overtatt 
deres gamle slekter i sør, og de har sett på fra sidelinjen med bitterhet mens Siegfrieds 
hærer underlegger seg folk etter folk. På grunn av dette har enkelte medlemmer av 
Stammen valgt å forlate familien for å bidra i rekkene til Motstanden, men de har aldri blitt en 
organisert del av krigen, før Sjamanen nylig besluttet å ta med seg en liten gruppe for å bistå 
i det viktige slaget som skal stå ved Grimsfjord.  
 
Holdninger  
Stormens Barn er et familiekjært folk som knytter seg tett til egen stamme, men sjelden 
danner forhold til medlemmer av andre folkeslag. De kan gjerne omtale hverandre som 
søster og bror uten å være nært beslektet, men biologiske søsken gis et særlig ansvar for 
hverandre når de er store nok til å begynne å ta vare på seg selv. Folket legger stor vekt på 
å gjøre seg kjent med naturen, og kunnskap om planter og dyr overleveres muntlig fra en 
generasjon til den neste, samt viktige overlevelsesferdigheter.  
 
Selv om Stormens Barn har tatt avstand fra jordbrukslivet til fordel for et mer nomadisk 
levesett, opplever de et nært slektskapsbånd til andre sørlige stammer. 
 
Skikker 
Stormens Barn tilber naturen, og holder seg til den eldste gudetroen i sør, som gjerne kalles 
Livets Treenighet. De tilber da solen, regnet og jorda, men har en særlig aktelse for regnet 
og vannet. Vannet er helbredende og kilden til alt liv, mener de, og ett av deres viktigste 
ritualer er ulike former for regndans, der de påkaller regnet. 
 
Stormens barn markerer de ulike fasene i livet slik som fødsel, overgangen fra barn til 
voksen, og døden. Sjamanen leder disse ritualene. Overgangen fra å være barn til å bli 
voksen er særlig viktig for Stormens Barn, fordi det markerer at et medlem av Stammen går 
fra å være et ansvar, til å bli en ansvarlig - fra noen som blir passet på, til noen som skal 
bidra i samfunnet deres. Barn læres opp fra de er små til å spore, jakte, og sanke spiselige 
planter, samt å orientere seg i villmarken, gjemme seg for farlige rovdyr, og lage skjul når 
været blir voldsomt. Ved sin trettende sommer gjennomfører de det Stormens Barn kaller for 
Stormdansen. Her leder Sjamanen en rituell dans, før de som skal innvies i voksenlivet 
sendes ut fra leiren. Uten hjelp fra Stammen skal de samarbeide for å klare seg i villmarken i 
tretten døgn, før de returnerer, og Sjamanen leder en ny velkomstseremoni, som offisielt 
anerkjenner at Stammen har nye bidragsytere i samfunnet. 
 
Medlemmer av Stormens Barn knytter seg ikke offisielt til hverandre i ekteskap, men det er 
nokså vanlig at de holder seg til en make, dels for å unngå innavl. Dermed kan 
familiestrukturen se tradisjonell ut utenfra, men Stormens Barn regner alle medlemmer av 
Stammen som familie, og de deler oppdragelsesansvar seg imellom.  
 
Estetikk 
Medlemmer av Stormens Barn kler seg gjerne i naturfarger. De har funksjonelle  klær med 
enkle snitt, og bruker gjerne pels eller skinn. Speidere og jegere farger ofte tøyene sine 



mørkere for å skjule seg bedre i naturen. Ved enkelte anledninger maler de ansiktet og 
armer med rituelle tegn. 
 
Navneskikk og inspirasjon 
Inuitt-navn. Medlemmer av Stormens Barn har kun ett egennavn. Det er vanlig at mødre gir 
barna sine navn som begynner på samme forbokstav for å betegne blodsbånd. Ellers regner 
de seg alle som samme familie, og ser derfor ikke noe behov for å skille ut etternavn. 
 
 


